
ปีที่ 19 ฉบับที่ 362  ● ประจ�ำวันที่ 1 พฤศจิกำยน - 31 ธันวำคม 2562    รำคำ 10 บำท

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) ร่วมกับสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
จัดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ในระดับภูมิภาค(ภาคใต้) ณ บริเวณห้างบิ๊กซี อ�าเภอเมือง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายวิฑูรย์ แนวพานิช กรรมการ สสท. กล่าวรายงาน  
นายสมพร รัตนะ สหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีเปิด มีนายยอดฉัตร 
วงษ์ละม่อม กรรมการ สสท. นายวิจิตร จะโรจร รองผู้อ�านวยการ สสท. นายวีระศักดิ์ 
ศรีบุรุษ ประธานสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ข้าราชการ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมงานดังกล่าว อ่ำนต่อหน้ำ 27อ่ำนต่อหน้ำ 17

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ องค์กร ICA-AP จัดโครงการฝึกอบรม ว่าด้วย การพัฒนา
ศักยภาพระดับภูมิภาคเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UN SDG 13 – Climate  
Action) เรื่อง: การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่สืบไปถึงคนรุ่นหลัง ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส 
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
 นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ 
และกล่าวเปิดโครงการอบรมดังกล่าว โดยมีผู้ร่วมอบรมเป็นตัวแทนของคณะกรรมการด�าเนินงาน 
ฝ่ายบริหาร และระดับผู้จัดการจากภาคเกษตรกรรม ประมง ผู้บริโภค จากต่างประเทศ และสหกรณ์ 
ที่เกี่ยวข้อง 30-35 คน 
 องค์การสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศ ประจ�าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (International  
Cooperative Alliance – Asia and Pacific) หรือ ICA-AP ในความอุปถัมภ์ของสหภาพยุโรป 
เพื่อ “การพัฒนาสหกรณ์:ธุรกิจที่มีคนเป็นหัวใจในการด�าเนินกิจการ” 

สันนิบาตสหกรณ์ฯ จับมือ ICA-AP
พัฒนาศักยภาพระดับภูมิภาครับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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นายกรัฐมนตรีน�าทีมครม.สัญจรเยือนจังหวัดราชบุรี
ชมความก้าวหน้ากิจการสหกรณ์
โคนมหนองโพราชบุรี จ�ากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์)
พล.อ.ประยุทธ ์  จันทร ์ โอชา นายกรัฐมนตรี  
พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการ 
ที่จังหวัดราชบุรี ก่อนจะมีการประชุมครม.สัญจร  
ที่จ.กาญจนบุรี ซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรกของ 
ครม.ชุดนี้ หลังจากมีการเลือกตั้ง ซึ่งในการเดินทาง
ครั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมความก้าวหน้า
กิจการสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี  จ�ากัด  
(ในพระบรมราชูปถัมภ์) ต�าบลหนองโพ อ�าเภอ
โพธาราม จังหวัดราชบุรี

อ่ำนต่อหน้ำ 15 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทาง
ลงพื้นที่จังหวัดชุมพร เพื่อเป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 
ครั้งที่ 49 ของสหกรณ์นิคมท่าแซะ จ�ากัด  พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ 
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารหน่วยงาน 
ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์  
ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นายนคร ปราชญ์นคร ประธานกรรมการสหกรณ์
และสมาชิก ให้การต้อนรับ ณ ลานเอนกประสงค์ ส�านักงานโรงงานสหกรณ์
นิคมท่าแซะ จ�ากัด อ�าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดชุมพร
ตรวจเยี่ยมโรงสกัดน�้ามันปาล์มสหกรณ์
นิคมท่าแซะ จ�ากัด ผลิตกระแสไฟฟ้าจากน�้าทิ้งของโรงงาน

รัฐมนตรีช ่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
แถลงข่าวเปิดโครงการส่งความสุขในเทศกาลปีใหม่
ด ้วยสินค ้าสหกรณ์ ประจ�าป ี  2563 ชูแนวคิด  
“ส่งความสุข ส่งความห่วงใย จากใจสินค้าสหกรณ์” 
คัดสรรสินค้าสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพ 
ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน จัดลงกระเช ้าของขวัญ 
และตกแต่งสวยงาม

รมช.มนัญญา เชิญชวนมอบความสุขเทศกาลปีใหม่
ด้วยกระเช้าสินค้าสหกรณ์ เปิดจ�าหน่ายตั้งแต่ 2 ธ.ค. 62 – 12 ม.ค. 63
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นายปรเมศวร ์  อินทรชุมนุม ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ ์ 
แห่งประเทศไทย(สสท.) กล่าวว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 
2541 ก�าหนดให้วันที่ 31 ตุลาคมของทุกปีเป็น “วันออมแห่งชาติ”  
เพื่อให ้ประชาชนทุกคนได ้ตระหนักถึงความส�าคัญของการประหยัด 
และการออม

สสท.ขบวนการสหกรณ์ 
จัดงานวันออมแห่งชาติ ประจ�าปี 2562
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 โรงสีข ้าวพระราชทานท่าวังผา ตั้งอยู ่ในต�าบล 
ศรีภูมิ  อ�าเภอท ่าวังผา จังหวัดน ่าน ภายหลังจาก 
ป ี  2549  เกิดเหตุการณ ์น�้ าท ่วมพื้นที่การเกษตร 
ส่งผลท�าให้ผลผลิตเสียหาย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี พระยศ ในขณะนั้น รับสั่งให้กองงาน
ราชเลขาธิการมาตรวจเยี่ยมประชาชนในพื้นที่อ�าเภอ
ท่าวังผา 

โรงสีข้าวพระราชทาน : ข้าวน่าน เพื่อชาวน่าน
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เปิดพระอนุสาวรีย์พระบิดา
แห่งการสหกรณ์ไทย

	 นายเจียง	 นาอุดม	 กรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	 (สสท.)	 ร ่วมงานพิธีเปิด 
พระอนุสาวรีย์	 พระราชวรวงศ์เธอ	 กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์	 (พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย)	 ณ	 บริเวณ
ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น	 โดยมีนายพิเชษฐ์	 วิริยะพาหะ	 อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ	์ 
เป็นประธานในพิธีเปิด	 ดร.อนุศาสตร์	 สอนศิลพงศ์	 ผู ้แทนขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดขอนแก่น 
กล่าวรายงาน	 หม่อมราชวงศ์ดัจฉราพิมล	 รัชนี	 พระนัดดาในพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ 
กดปุ่มเปิดผ้าแพรพระอนุสาวรีย์ฯ	พร้อมประธานในพิธี
	 นายพิเชษฐ์	 วิริยะพาหะ	 อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์	 กล่าวว่า	 พระราชวรวงศ์เธอ	 กรมหมื่น 
พิทยาลงกรณ์	 ได้สร้างคุณอนันต์แก่ขบวนการสหกรณ์ไทยเป็นอย่างมาก	 ทั้งนี้ขบวนการสหกรณ์ 
ในจังหวัดขอนแก่นและส�านักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นได้ตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าว 
จึงได้สร้างพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอ	 กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์	 พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย	
ประดิษฐานไว้บริเวณหน้าส�านักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น	 เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของบุคลากร	
ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดขอนแก่น

	 นายนพดล	 วรมานะกุล	 รองประธาน
กรรมการด�าเนินการ	 สันนิบาตสหกรณ์ 
แห่งประเทศไทย	 (สสท.)	 ปฏิบัติหน้าที่แทน	
ประธานสันนิบาตสหกรณ์ฯ	 เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ	

(คพช.)	 ครั้งที่	 5/2562	 ณ	 ห้องประชุม	 226	 กรมส่งเสริมสหกรณ์	 เทเวศร์	 กรุงเทพมหานคร	 โดยมี 
นางสาวมนัญญา	ไทยเศรษฐ์	รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	เป็นประธานในการประชุม
	 ทั้งนี้มี	 นายวิศิษฐ์	 ศรีสุวรรณ์	 รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์	 ประธานและผู้แทนชุมนุมสหกรณ์
ระดับประเทศทั้ง	 7	 ประเภท	 ผู้ทรงคุณวุฒิ	 ผู ้แทนจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 
ซึ่งการประชุมครั้งนี้	 ได้มีการแสดงความคิดเห็นต่อร่างระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์	 ว่าด้วยการบัญชี 
ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	 พ.ศ….	 และร่างประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์	 เรื่องการประมาณการ 
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	พ.ศ….	 และมีการน�าเสนอความคืบหน้าการจัดท�าโครงการโรงเรียนสหกรณ์ต้นแบบ	
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการสหกรณ์แบบ	 Actives	 Learning	 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย	 คือ	 โรงเรียน 
ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑล	 พร้อมทั้งได้ก�าหนดการส่งเสริมการทดลองจัดตั้ง 
สหกรณ์	 2	 ประเภท	 ได้แก่	 สหกรณ์ออมทรัพย์	 และสหกรณ์การเกษตร	 โดยมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนกับครู 
หรือโรงเรียนเพื่อน�าฝากไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในจังหวัดที่มีครูในโรงเรียนเป็นสมาชิก	 ส่งเสริมให้
นักเรียนรวมทุน	 เพื่อเป็นทุนของสหกรณ์ทดลอง	 และส่งเสริมการวางแผนการเพาะปลูกทางการเกษตร	
โดยครูหรือโรงเรียนน�าผลผลิตออกจ�าหน่าย	 ซึ่งสันนิบาตสหกรณ์ฯ	 จะด�าเนินการประสานสหกรณ์ออม
ทรัพย์ในพื้นที่เสนอรายชื่อโรงเรียนให้สันนิบาตสหกรณ์ฯ	 พิจารณาคัดเลือกต่อไป	 รวมทั้งมีการพิจารณา
และให้ค�าวินิจฉัยเรื่องต่าง	ๆ	ของสหกรณ	์ในการก�ากับและส่งเสริมสหกรณ์อีกด้วย

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ 5/2562
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อบรมการให้บริการที่ดีสู่ความเป็นเลิศของสหกรณ์

	 นายปรเมศวร ์	 อินทรชุมนุม	 ประธานฯ	
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	 (สสท.)	 เป็น
ประธานในการประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ	
สสท.	 มีคณะกรรมการ	 สสท.	 ผู้ตรวจสอบกิจการ 
ที่ปรึกษา	 หัวหน้าฝ่ายฯ	 และผู ้เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ประชุมดังกล่าว	 ซึ่งมีวาระส�าคัญพิจารณา	 ดังนี้	 
การพิจารณางบการเงินของสันนิบาตสหกรณ์ 
ขอปรับปรุงงบประมาณประจ�าปี	 2563	 พิจารณา 

ตัดรายการทรัพย์สินครุภัณฑ์ช�ารุด	 เสื่อมสภาพ	 และเลิกใช้งาน	 ฯลฯ	 ณ	 ห้องประชุมรัชนีแจ่มจรัส	 6 
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	ถนนพิชัย	กรุงเทพฯ

	 นายจรัล	 เอี่ยมส�าอางค์	 กรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	 (สสท.)	 เป็นประธาน 
ในการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสหกรณ์	 ครั้งที่	 2/2563	ณ	 ห้องรัชนี	 6	 (ไม้สัก)	 ศูนย์การประชุม 
รัชนีแจ่มจรัส	 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	 ถนนพิชัย	 กรุงเทพฯ	 โดยมีการประชุมหารือถึงโครงการ 
ส่งเสริมการเรียนรู้สหกรณ์แก่เยาวชน	 การฝึกอบรมนักบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน	
การฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ภาคการเกษตร

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสหกรณ์ 
ครั้งที่ 2/2563

ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ 
ครั้งที่ 2/2563

	 ดร.ป ัณฐวิชญ์	 มุ ่ งสมัครศรีกุล	 ผู ้อ�านวยการสันนิบาตสหกรณ์ 
แห่งประเทศไทย	 (สสท.)	 ร่วมประชุมลงนามสัญญาจัดจ้างเขียนโปรแกรม 
ค ่าบ�ารุงสันนิบาตสหกรณ์ฯ	 และทะเบียนโปรแกรมสหกรณ์สมาชิก 
ณ	ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส	(น.ม.ส.)	สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

	 นายปรเมศวร์	 อินทรชุมนุม	 ประธานฯสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	 (สสท.)	 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมหลักการ 
ให้บริการที่ดีสู ่ความเป็นเลิศของสหกรณ์	 จัดโดยสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี	 โดยประธานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
ได้กล่าวเชิญชวน	 ผู้แทนสหกรณ์สมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์	 และกล่าวชื่นชม	 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่เป็นสหกรณ์ 
ที่มีวินัย	มีปัญหาน้อยสุด	ถือเป็นสหกรณ์ที่มีมากที่สุดในจังหวัดเพชรบุรี
	 ในส่วนสันนิบาตสหกรณ์ฯ	 ขณะนี้มีแนวคิด	 ในการบริหารจัดการรูปแบบใหม่	 โดยเน้นเงินค่าบ�ารุง	 10%	 จะต้องกลับมาสู ่ 
สสจ.ทุกจังหวัด	 และเราจะมีการจัดการที่ดีขึ้น	 โดยมีการเก็บสะสมเงิน	 เมื่อ	 สสจ.	 ใช้ไม่หมด	 ทางสันนิบาตสหกรณ์ฯจะเก็บสะสมไว้ให	้ 
เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์จากการฝึกอบรมอย่างเต็มที	่ ในส่วนจังหวัดใดที่ยังไม่มีสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด	 ทาง	 สสท.	 จะประสานไปยัง
สหกรณ์จังหวัดนั้น	ๆ	ยืนยันสันนิบาตสหกรณ์ฯ	จะไม่ทิ้งสหกรณ์ใดสหกรณ์หนึ่งไว้ข้างหลัง
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สสจ.ตาก จัดประชุมใหญ่
สามัญประจ�าปี 2561

	 ดร.ปัณฐวิชญ์	 มุ ่งสมัครศรีกุล	 ผู ้อ�านวยการ
สันนิบาตสหกรณ์ฯ	 เข้าร่วมประชุมเรื่องการแสดงความ
เห็นต่อการน�าเงินฝากไว ้กับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
คลองจั่นจ�ากัด	 โดยมีนายโอภาส	 ทองยงค์	 อธิบดี 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ ์ 	 เป ็นประธานที่ประชุม	 
โดยได้เชิญสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากกรณ	ี สหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น	 จ�ากัด	 ที่ผิดนัดช�าระหนี้ตาม 
ที่ก�าหนดไว้	 ในแผนฟื้นฟูกิจการ	 ให้สหกรณ์ผู ้ฝากเงิน	 ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
คลองจั่น	 จ�ากัด	 ณ	 วันสิ้นปีตามจ�านวนที่ผิดนัดช�าระหนี้และให้พิจารณาการรับช�าระหนี้หลังวันสิ้นปีทางบัญชี 
ถึงวันที่ผู ้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงิน	 และกรณีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น	 จ�ากัด	 ไม่สามารถ 
จ่ายคืนเงินรับฝากตามแผนฟื ้นฟู	 ดังนั้นสหกรณ์	 ต้องตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามจ�านวนที่ผิดนัดช�าระหนี้ 
ตั้งแต่ป	ี2561	และ	2562	ซึ่งวันนี้ทางสหกรณ์ได้ขอให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	พิจารณาเรื่องการตั้งหนี้เผื่อสงสัยจะสูญ 
โดยให้สหกรณ์สามารถด�าเนินงานต่อไปได้	 โดยขอให้ทุเลาในส่วนการตั้งหนี้เต็มจ�านวน	 และขอให้ช่วยเหลือสหกรณ์ 
ในการบรรเทากรณีดังกล่าว

	 นายวิจิตร	 จะโรจร	 รองผู้อ�านวยการ	 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	 (สสท.)	 ร่วมแสดงความยินดี 
ในวันสถาปนาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	 ครบรอบปีที่	 53	 ประจ�าปี	 2562	 และร่วมสมทบทุน 
เพื่อสร้างอาคารนวมินทรบพิตร	84	พรรษา	คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	“ธ.ก.ส. ร่วมสืบสานพระราชปณิธาน
แห่งการให้ เพื่อสร้างความสุขและสุขภาพที่ดีสู่สังคมไทย”	 ณ	 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ส�านักงานใหญ่	บางเขน	กรุงเทพฯ

แสดงความยินดีครบรอบปีที่ 53 ก.ธ.ส.

	 นายเจียง	 นาอุดม	 กรรมการ	 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	 (สสท.)	 เป ็นประธานที่ประชุม	 
คณะอนุกรรมการบริหาร	ครั้งที่	2/2563	โดยมีวาระการประชุมพิจารณาต่าง	ๆ	ดังนี้	พิจารณางบการเงินของสันนิบาต
สหกรณ์	ประจ�าปี	2562	,	พิจารณาอนุมัติตัดรายการทรัพย์สินคุรุภัณฑ	์ช�ารุด	เสียหาย	พิจารณาปรับปรุงงบประมาณ	
สสท.	 พิจารณาลงนามร่วมมือ	 (MOU)	 ว่าด้วยการสานพลังขับเคลื่อนสัมมาชีพ	 เต็มพื้นที่สู ่การพัฒนาที่ยั่งยืนฯ	 
ณ	ห้องประชุมรัชนีแจ่มจรัส	6	สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ประชุม คณะอนกุรรมการบริหาร 
ครั้งที่ 2/2563

	 สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดตาก	 (สสจ.ตาก)	 จัดประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	 2561	 ณ	 ห้องประชุมเชียงเงิน	
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงศึกษาธิการจังหวัดตาก	มีผู้เข้าประชุม	35	คน	 โดยมี	นายณรงค์	 สุขโท้	 กรรมการ	สสท.	
เป็นประธานพิธีเปิดฯ	นายณรงค์	ชัยแก้ว	ประธานฯ	สสจ.ตาก	กล่าวรายงาน	ทั้งนี้สันนิบาตสหกรณ์ฯ	มอบเงินอุดหนุน	
จ�านวน	10,000	บาท	ที่ประชุมมีมติเลือกคณะกรรมการ	สสจ.ตาก	ชุดที	่2	จ�านวน	13	คน	โดยมีนายณรงค์	ชัยแก้ว	
เป็นประธานฯ	สสจ.ตาก	ชุดที่	2

	 นางมณีพรรณ	 โคตรบุตร	 รองประธานฯ	 สันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย		 (สสท.)	 เป็นประธานที่ประชุม	 คณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมสหกรณ์	 ครั้งที่ 	 2/2563	 โดยมีวาระพิจารณาส�าคัญ 
ดังนี้	 พิจารณาทบทวนแก้ไขระเบียบสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด,	 
การจัดโครงการวันสหกรณ์แห่งชาติประจ�าปี	 2563,	 พิจารณา 
เ งินสนับสนุนการจัดประชุมฯ	 ชมรมสหกรณ ์การ เกษตร 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ฯลฯ	 ณ	 ห้องประชุมรัชนีแจ่มจรัส	 6 
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ประชุม คณะอนกุรรมการส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2563
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สหกรณ์ซื้อผลผลิตราคาสูง สมาชิกดีใจ พร้อมช่วยเหลือและสร้างศรัทธาอย่างมั่นคง

	 นายวิจิตร	 จะโรจร	 รองผู้อ�านวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	 และนายวสิษฐ์พล	 พุทธพงษ์
ผู้อ�านวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์	 ได้ร่วมประชุมผู้แทนสหกรณ์ในจังหวัดอ�านาจเจริญเพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	 และการขอจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด	 ณ	 ห้องประชุม
ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดอ�านาจเจริญ		
	 การประชุมในครั้งนี้ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในการจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดและแต่งตั้ง
คณะท�างานเตรียมการจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด	ประกอบด้วย		
	 1.	 นายอุดม	 แสนหวัง	 	 เป็นประธานคณะท�างาน
	 2.	 นายสมร			 ไชโยธา		 	 เป็นรองประธานคณะท�างาน
	 3.	 นายสุบรร	 คะหาวงศ์	 	 เป็นเลขานุการคณะท�างาน
	 4.	 นายมนตรี			 โสมรักษ์		 	 เป็นกรรมการคณะท�างาน
	 5.	 นางสุคน		 ยั่งยืน		 	 เป็นกรรมการคณะท�างาน
	 โดยส�านักงานสหกรณ์จังหวัดอ�านาจเจริญ	 จะได้แจ้งรายชื่อคณะท�างานฯ	 ให้สันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย	ได้ทราบต่อไป

อ�านาจเจริญ ประชุมหารือ
จัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด

 สสท. ร่วมประชุมใหญ่องค์การ
สหกรณ์เกษตรระหว่างประเทศ (ICAO)

	 ดร.ป ัณฐวิชญ์	 มุ ่ งสมัครศรีกุล	 ผู ้อ�านวยการสันนิบาตสหกรณ์แห ่งประเทศไทย	 เดินทาง
ไปเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีขององค์การสหกรณ์เกษตรระหว่างประเทศ	 (ICAO)	ณ	 ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศเกาหลีใต้	(National	Agricultural	Cooperatives	Federation	of	Korea	–	NACF)	
กรุงโซล	ประเทศเกาหลีใต้	ทั้งนี้องค์การสหกรณ์การเกษตรระหว่างประเทศ	(International	Cooperatives	
Agricultural	 Organization	 –	 ICAO)	 เป็นองค์กรตัวแทนสหกรณ์ภาคการเกษตรระดับโลก	 (Global	
Representatives)	 เป็นหนึ่งใน	 7	 องค์กรเชี่ยวชาญเฉพาะด้านภายใต้องค์การ	 ICA	 องค์การ	 ICAO	
ก่อตั้งขึ้นในปี	พ.ศ.	2492	(1951)	มีสมาชิกเป็นองค์กรตัวแทนภาคสหกรณ์การเกษตรระดับชาติที่เป็นสมาชิก
ชั้นสามัญขององค์การ	ICA	ปัจจุบัน	มีสมาชิก	38	องค์กรจาก	33	ประเทศ	แยกตามภูมิภาค	ดังนี้
	 (1)	ภูมิภาคยุโรป	จ�านวน	12	องค์กร	10	ประเทศ	ประกอบด้วย	ประเทศบุลกาเรีย	ไชปรัส	ฟินแลนด์	
ฮังการี	อิตาลี	มอลตา	นอร์เวย์	โปแลนด์	สโลวัค	ตุรกี	(2	องค์กร)
	 (2)	ภูมิภาคอัฟริกา	 จ�านวน	 5	 องค์กร	 5	 ประเทศ	 ประกอบด้วย	 ประเทศโซมาเลีย	 ประเทศกานา	
ประเทศอูกานดา	ประเทศเคนยา	ประเทศทังซาเนีย
	 (3)	ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก	จ�านวน	17	องค์กร	14	ประเทศ	ประกอบด้วย	ประเทศเมียนมา	ฟิลิปปินส์	
(2	 องค์กร)	 จีน	 อินเดีย	 (3	 องค์กร)	 อิหร่าน	 ญี่ปุ่น	 เกาหลีใต้	 (2	 องค์กร)	 มาเลเซีย	 มองโกเลีย	 เนปาล
ศรีลังกา	เวียดนาม	และประเทศไทย	โดยสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
	 (4)	ภูมิภาคอเมริกา	จ�านวน	4	องค์กร	4	ประเทศ	ประกอบด้วย	ประเทศปารากวัย	ประเทศบราซิล	
ประเทศคานาดา	ประเทศเฮติ
	 โดยส�านักงานประสานงานและฝ่ายเลขานุการขององค์การ	 ICAO	ตั้งอยู่	ณ	ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
แห่งชาติ	 ประเทศเกาหลีใต้	 (National	 Agricultural	 Cooperative	 Federation	 of	 Korea	 –	 NACF)	
กรุงโซล	ประเทศเกาหลีใต้

	 สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชัย	 จ�ากัด	
เป็นสหกรณ์ภาคการเกษตร	 ขนาดใหญ่	
มีสมาชิกทั้งหมด	 2,017	 คน	 ด�าเนินธุรกิจ
เพื่อช่วยเหลือสมาชิกเป็นวัตถุประสงค์หลัก
ของสหกรณ์	 สหกรณ์ด�าเนินธุรกิจด ้าน
สินเชื่อ	ด้านจัดหาสินค้ามาจ�าหน่าย	ด้านการ
รวบรวมข ้าวเปลือกเพื่อจ�าหน ่าย	 และ
เพื่อการแปรรูป	ธุรกิจด้านการวบรวมผลผลิต
การเกษตรเป็นธุรกิจหนึ่งที่สหกรณ์ให้ความ
ส�าคัญในการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์และ
เกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียง	 เพิ่มมูลค่าผลผลิต
เพิ่มรายได้ลดรายจ่าย	 สหกรณ์การเกษตร
มหาชนะชัย	 จ�ากัด	 มีอุปกรณ์การตลาดใน
การส่งเสริมการด�าเนินธุรกิจที่มีความพร้อม	
ไม่ว่าจะเป็นเครื่องชั่งขนาด	 100	 ตัน	 ระบบ
คอมพิวเตอร์	 ลานตากขนาด	 1,600	 ตาราง
เมตร	 จ�านวน	 2	 ลาน	 และฉางขนาด
500	ตัน	จ�านวน	2	ฉาง	และโรงสีขนาด	40	
ตัน	พร้อมไซโล	จ�านวน	1	โรง	ที่ได้รับการรับ
มาตรฐาน	GMP	มีรถตักจ�านวน	2	คัน	รถโฟค
ลิฟ	 1	 คัน	 รถบรรทุก	 6	 ล้อ	 จ�านวน	 2	 คัน	

ซึ่งอุปกรณ์การตลาดทั้งหมดที่กล่าวมา	 ได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหลักมีบุคลากร
ที่มีความสามารถทั้งในด้านฝ่ายการผลิตและแปรรูป	 ฝ่ายการตรวจสอบและรับซื้อข้าวเปลือก	 โดยสหกรณ์
มีการแปรรูปข ้าวเปลือกจ�าหน่ายเป ็นข ้าวหอมมะลิ	 โดยมีเครื่องหมายการค้าที่ ได ้รับการรับรอง
และจดสิทธิบัตรในชื่อ	“ดอกจาน” และมีการจ�าหน่ายข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาอีกด้วย
	 ในปีการผลิต	 2562/63	 สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชัย	 จ�ากัด	 ได้ท�าข้อตกลงกับบริษัท	 ซี.พี.	 จ�ากัด	
มหาชน	 เปิดจุดรับซื้อข้าวเปลือก	 มะลิ	 105	 จากสมาชิกสหกรณ์การเกษตรมหาชะชัย	 จ�ากัด	 และเกษตรกร
ทั่วไป	 โดยได้ท�าข ้อตกลงว่าให้สมาชิกสหกรณ์เข ้าร ่วมโครงการฯปลูกข้าวกับบริษัท	 ซี.พี .	 จ�ากัด	
สมาชิกสหกรณ์จะได้ราคาบวกเพิ่ม	 รับซื้อกิโลกรัมละ	 0.40	 บาท	 จากราคาปกติ	 และส�าหรับสมาชิกสหกรณ์
จะได้จากสหกรณ์เพิ่มอีก	 0.10	 บาท	 รวมแล้วสมาชิกสหกรณ์จะได้ราคารับซื้อบวกเพิ่มเป็น	 0.50	 บาท	
หรือเพิ่มขึ้นตันละ	 500	 บาท	 จากราคาปกติ	 ซึ่งสมาชิกสหกรณ์ขายผลผลิตได้เพิ่มในราคาที่สูงขึ้นกว่า
ท้องตลาด	 และราคาสูงกว่าเกษตรกรทั่วไป	 ท�าให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้น	 ซึ่งในปีการผลิต	 2562/63	 นี้	

สหกรณ์เปิดจุดรับซื้อข้าวเปลือกตั้งแต่วันที่	 24	 ตุลาคม	 2562	 –	 25	 พฤศจิกายน	 2562	 มีผลการรวบรวม
ข้าวหอมมะลิ	105	ทั้งหมด	5,003,050	กิโลกรัม	ราคาเฉลี่ย	กก.ละ	12.7	บาท	มูลค่ารวม	63,602,817	บาท	
มีสมาชิกสหกรณ์น�าข้าวมาจ�าหน่าย	 803	 คน	 เกษตรกรทั่วไป	 112	 คน	 และสหกรณ์มีรายได้จาก
การด�าเนินธุรกิจเปิดจุดรับซื้อผลผลิตจากสมาชิกและเกษตรกรทั่วไปจ�านวน	1,000,610	บาท
	 ทั้งนี้	 สหกรณ์ยังได้ให้บริการสมาชิกน�าข้าวเปลือกมาตากบนลานตากของสหกรณ์ได้ด้วย	 โดยมี
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ได้ให้ความสะดวกและแบ่งพื้นที่ตากข้าวให้สมาชิกอย่างทั่วถึง	 จะเห็นได้ว่า	 ในรอบสี่เดือน
ที่ผ ่านมาสมาชิกส่วนใหญ่ประสบปัญหาและได้รับความเสียหายจากอิทธิพลพายุโซนร้อน	 “โพดุล”
ข้าวบางส่วนเสียหายไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้	 แต่บางส่วนสามารถเก็บเกี่ยวได้	 สหกรณ์การเกษตร
มหาชนะชัย	จ�ากัด	เป็นสถาบันเกษตรกรที่อยู่ใกล้ชิดกับเกษตรกรมากที่สุด	ได้เข้ามามีส่วนช่วยเหลือเกษตรกร	
สมาชิกสหกรณ์	 ทั้งในส่วนของการมอบสิ่งของ	 เครื่องใช้	 และช่วยเหลือเบื้องต้น	 และจัดพื้นที่ในการตากข้าว	
อีกทั้งยังเปิดจุดบริการรับซื้อข้าวจากสมาชิกในราคาที่สูงกว่าท้องตลาด	สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชัย	จ�ากัด	
จะเป็นสถาบันที่อยู ่เคียงข้างสมาชิกไม่ว่าจะเป็นยามทุกข์ร้อน	 ยามเกิดภัยพิบัติ	 สหกรณ์จะช่วยเหลือ	
ทุกข์	สุข	สหกรณ์จะอยู่เคียงข้างสมาชิกอย่างมั่งคงและยั่งยืนตลอดไป				

บทความ : นายทอแสง สุขส่ง นักวิชการสหกรณ์ช�านาญการ 
ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร



ประจำ�วันที่ 1 พฤศจิก�ยน - 31 ธันว�คม 2562 ปีที่ 19 ฉบับที่ 3626

  

  

หนนุสหกรณ์ผลิตและแปรรูปผักปลอดสารเพื่อเพิ่มมูลค่า

	 นายสุรินทร์		วทัญญ	ู	ผู้อ�านวยการส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร	
พื้นที่	 2	 พร้อมด้วยข้าราชการ	 ส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร	 พื้นที่	 2		
เข้ามอบประกาศเกียรติบัตรการด�าเนินโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล 
ที่ผ่านการประเมิน	 ประจ�าปี	 2561	 ให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย	 จ�ากัด	 ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
มีนโยบายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์เห็นความส�าคัญในการส่งเสริมสหกรณ์ให้มี 
การบริหารงานอย่างเป็นระบบ	มีการควบคุมภายในที่ดี	ด�าเนินงานด้วยความซื่อสัตย	์
สุจริต	 โปร่งใส	 ตรวจสอบได้	 บริหารจัดการด้วยการน�าหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติ 
ถือใช้อย่างเคร่งครัด	 และด�าเนินงานโดยยึดหลักความเป็นสหกรณ์	 ซึ่งจะท�าให้ 
เป็นสหกรณ์อย่างแท้จริง	 สร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคคลต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 	 โดยมี
ประธานและคณะกรรมการของสหกรณ	์รวมถึง	ที่ปรึกษาของสหกรณ์	เป็นผู้รับมอบ	
ณ	ที่ท�าการส�านักงานสหกรณ์	เขตจตุจักร	กรุงเทพฯ

 อาชีพดั้งเดิมของชาวบ้านในอ�าเภอท่าวังผาส่วนใหญ่ถนัดปลูก
พริกและฟักทอง แต่วันนี้ได้รับโอกาสจากสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดิน
ท่าวังผา จ�ากัด ซึ่งตั้งอยู ่ในพื้นที่ เข้ามาสนับสนุนต่อยอดผลผลิต 
ของเกษตรกร โดยการยกระดับไปสู่การแปรรูปพืชผักซึ่งเป็นผลผลิต 
ภายในชุมชน ด้วยการน�ามาอบแห้งและบดละเอียดเป็นผงบรรจุซอง
สุญญากาศจ�าหน่าย ซึ่งผักบางชนิดสามารถน�าไปชงดื่ม และมีประโยชน์ 
ต่อร่างกาย เพื่อสะดวกต่อผู้บริโภค 
	 นายพนมเทียน	 พินิจทะ	 ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดิน
ท่าวังผา	 จ�ากัด	 จังหวัดน่าน	เปิดเผยว่า	สหกรณ์ก่อตั้งเมื่อปี	 2532 
เดิมมีสมาชิกเพียง	 100	 คน	 ปัจจุบันมีสมาชิกประมาณ	 1,200	 คน 
ธุรกิจหลักคือการรวบรวมผลผลิตการเกษตรจากชาวบ ้านในพื้นที่ 
การแปรรูป	 และการให้สินเชื่อเพื่อการท�าการเกษตร	มูลค่าธุรกิจปัจจุบัน

คุณภาพอย่างไร  เช่น พริกแห้ง บริษัทจะแจ้งว่าปีนี้ต้องการจ�านวน 
เท่าไหร่ และให้เมล็ดพันธุ ์ที่ เขาต้องการมาส่งเสริมชาวบ้านปลูก 
โดยจะประกันราคารับซื้อขั้นต�่าไว้  ซึ่งเมื่อเริ่มลงมือปลูก สหกรณ์จะมี
ส่วนร่วมในการคุมคุณภาพร่วมกับเกษตรกร เพราะสิ่งที่สหกรณ์ต้องการ 
คือส่งเสริมให้ปลูกแบบปลอดสารเคมีและแปลงผลิตต้องได้มาตรฐาน 
GAP เนื่องจากเป้าหมายหลักของสหกรณ์ คือการสร้างโรงงานแปรรูป
ระบบ GMP ซึ่งต้องน�าวัตถุดิบที่มีคุณภาพจากเกษตรกรมาป้อนสู่โรงงาน 
โดยสหกรณ์มีการท�าห้องเย็นส�าหรับแช่เยือกแข็งเพื่อรักษาคุณภาพ 
ของสินค้าด้วย”
	 ปัจจุบันสหกรณ์ได้ท�าเรื่องของบประมาณสนับสนุน	 ตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพการด�าเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคเกษตรและกลุ่มเกษตรกร	
งบประมาณปี		2562	จากกรมส่งเสริมสหกรณ์	เพื่อใช้ในการแปรรูปผลผลิต

ประมาณ	 30	 ล้านบาท	 รายได้ของสหกรณ์	 80%	มาจากการส่งเสริมอาชีพการผลิตพืชผัก	 และการบริการปัจจัย 
การผลิตให้กับสมาชิก	ทั้งเมล็ดพันธุ์	ปุ๋ย	และเคมีเกษตร		ซึ่งสมาชิกกว่า	500	คน	มีอาชีพในการปลูกผักขาย		พืชหลัก
ได้แก่	 พริกสด	 พริกซอส	พริกแห้งปลอดสาร	 พริกป่นปลอดสาร		ฟักทอง	 และฟักเขียว		ฯลฯ	โดยสหกรณ์ 
จะมีการก�าหนดราคารับซื้อผลผลิตอิงกับราคาตลาดในพื้นที	่แต่ส่วนใหญ่จะรับซื้อน�าและไม่ต�า่กว่าตลาด
 “มาตรการส�าคัญของสหกรณ์ คือ จะต้องหาตลาดก่อนที่จะมาวางแผนการผลิตกับสมาชิก เพื่อป้องกัน
ผลผลิตล้นตลาด เพื่อไม่ให้เป็นปัญหากับการด�าเนินธุรกิจของสหกรณ์และอาชีพของสมาชิก โดยจะหารือ 
เพื่อวางแผนล่วงหน้ากับเอกชนและตลาดจะที่รับซื้อว่า ปีนี้ต้องการผลผลิตชนิดไหน ปริมาณเท่าไหร่ และก�าหนด

ทางการเกษตร	 โดยของบประมาณส�าหรับสร้างโรงเรือนระบบอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	 เพื่อแปรรูปผลผลิต
เพิ่มอีก	1	 หลัง	 วงเงินประมาณ	 1.1	 ล้านบาท	มูลค่าธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลผลิตของสหกรณ์ปีล่าสุด
ประมาณ		26.8		ล้านบาท		ผลผลิต	ส่วนมากเป็น	พริก	ฟักทอง		ฟักเขียว	มะเขือเทศ	กระหล�่าปล	ี	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	
เป็นต้น		
	 ที่ผ่านมา	 สหกรณ์ได้รับงบอุดหนุนห้องแช่แข็งผักและผลไม้ทั้งงบจังหวัดและเงินกู ้จากกองทุนพัฒนา 
สหกรณ์	 (กพส.)	และมีออร์เดอร์จัดส่งพริกแห้งปลอดสารให้กับเอกชนที่เป็นคู ่ค ้า	จนได้รับการยอมรับจาก 
บริษัท	 ไทยเวิลด์อิมพอร์ตเอ็กซปอร์ต	 จ�ากัด		ซึ่งเป็นบริษัทผู้ส่งออกในฤดูกาลผลิตปี	 2562	 นอกจากนั้นในส่วน 
ของพริกแห้งเกรด	 B	 ที่รองลงมา	 ได้ส่งเสริมให้สหกรณ์แปรรูปเป็นพริกป่นปลอดสารและบรรจุในซองสุญญากาศ	
ท�าให้สหกรณ์ต้องมีการขยายพื้นที่	 เพิ่มเครื่องมือและอุปกรณ์	 	เพื่อใช้ส�าหรับการแปรรูปพริกและผักของเกษตรกร	
เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า
 “ที่ท่าวังผาและพื้นที่ใกล้เคียง ชาวบ้านส่วนใหญ่ถนัดปลูกพริก  สหกรณ์จึงรวบรวมพริกส�าหรับ 
ส่งตลาดและจ�าหน่าย ซึ่งปีที่ผ่านมา บริษัท ไทยเวิลด์อิมพอร์ตฯ สนใจและติดต่อให้ส่งพริกแห้ง สหกรณ์จึงได้
สร้างโรงเรือนระบบอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ส�าหรับอบพริกแห้งเพื่อการส่งออก ซึ่งการท�าพริกแห้ง  
จะใช้พริกสด 10 กิโลกรัม ตากและอบแห้งแล้วจะได้พริกแห้ง 5-6 กก. และพริกแห้ง 10 กก.จะได้พริกป่น
ประมาณ 9 กก. และนอกจากพริกแห้งแล้ว สหกรณ์ยังปลูกพริกซอส ส่งให้บริษัท อะกริฟู้ด ซึ่งมีความต้องการถึง 
500 ตันต่อปี แต่ปัจจุบันสหกรณ์ผลิตได้เพียง 250 ตันเท่านั้น และอีกธุรกิจสหกรณ์ท�าขณะนี้คือการผลิตสินค้า 
ตามออร์เดอร์ของลูกค้าด้วย  ซึ่งสหกรณ์แห่งนี้มีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์หรือห้อง Lab ของตนเอง 
เพื่อตรวจสอบหาสารตกค้างในพืชผักของเกษตรกร ท�าให้ที่ผ่านมาการส่งผลผลิตขายให้กับคู่ค่าจะไม่มีสินค้า 
ของสหกรณ์ถูกตีกลับ และขณะนี้ทางสหกรณ์ได้พัฒนาการผลิตพืชผักเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยแปรรูปทั้งพริกแห้ง  
พริกป่น และแป้งฟักทอง หรือ Pumpkin Powder เป็นผงฟักทองส�าหรับชงดื่ม เพื่อบ�ารุงสุขภาพ โดยได้ศึกษา
ร่วมกับสถาบันการศึกษา ท�าวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการแปรรูปฟักทองพันธุ ์ญี่ปุ ่นมาเป็นฟักทองแบบผง 
ที่ยังคงคุณค่าของสารอาหาร เนื่องในพื้นที่เกษตรกรยังปลูกฟักทองกันมาก ซึ่งฟักทองที่อ�าเภอท่าวังผา มีรสชาตดี
และสีสวย สหกรณ์จึงคิดท�าเป็นผงชงพร้อมดื่ม เพื่อลองทดสอบตลาด ก่อนจะขยายไปยังผลผลิตพืชตัวอื่น 
ในอนาคต” 
	 จากความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้น	 ท�าให้สหกรณ์ต้องหาแปลงผักจากเกษตรกรมาสมทบ	 เพื่อส่งผลผลิต
ป้อนให้สหกรณ์ได้ตามความต้องการของคู ่ค้า	 โดยในช่วงฤดูแล้งที่ผลผลิตของพริกจะไม่พอต่อความต้องการ 
ของตลาด	 มีการแย่งซื้อจากพ่อค้าทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่	 สหกรณ์จึงต้องหาแปลงผักของเกษตรกรพื้นที่ใกล้เคียง 
มาช่วย	 ซึ่งสหกรณ์จะมีการสุ่มตรวจแปลงเป็นระยะและต่อเนื่อง	 และเมื่อแปรรูปแล้ว	 ก็จะมีการสุ่มตรวจผลผลิต 
ที่แปรรูปอีกครั้งก่อนส่งขาย	เพื่อให้ได้คุณภาพผลผลิตตามที่ตลาดต้องการและไม่มีสารตกค้าง
	 ผลของการด�าเนินธุรกิจที่ใช้ตลาดน�าการผลิต	 คือหาช่องทางตลาดไว้ล่วงหน้าก่อน	 จะไปวางแผนส่งเสริม 
การปลูกพืชผักให้กับสมาชิก	 ท�าให้ยอดเงินกู้ของสมาชิกสหกรณ์มีจ�านวนเพียง	 36-37%	ของธุรกิจสหกรณ์ทั้งหมด	
สมาชิกที่กู ้เงินสหกรณ์มีประมาณ	 400	 คน	 รวมเงินกู ้ประมาณ	 10	 ล้านบาท	 บางฤดูกาลอาจะมีปัญหาเรื่อง 
การส่งช�าระหนี้บ้าง	 แต่ก็ยังสามารถบริหารจัดการได้	 	เนื่องจากในการปล่อยกู้จะไม่ปล่อยกู้เป็นเงินสด	 แต่จะให้เป็น
ปัจจัย	การผลิต	 เมื่อผลผลิตออกมา	สมาชิกก็จะน�ามาขายให้สหกรณ์	จึงจะมีการหักเงินส่งช�าระหนี้คืนสหกรณ์	ท�าให้
สมาชิกไม่มีหนี้สินพอกพูน	เนื่องจากสหกรณ์ส่งเสริมอาชีพที่ช่วยสร้างรายได้	และเหลือพอส่งช�าระหนี้คืนสหกรณ์
	 นอกจากการแปรรูปแล้ว	 สหกรณ์แห่งนี้ยังมีการจ้างงานแรงงานในพื้นที่ด้วย	 โดยเฉพาะกระบวนการ 
ท�าพริกแห้งที่เริ่มตั้งแต่การล้างท�าความสะอาด	และการเด็ดขั้วพริกส�าหรับท�าพริกแห้ง	สหกรณ์จะจ้างผู้สูงอายุในพื้นที่	
เพื่อให้มีรายได้	 ให้อัตราค่าจ้างกิโลกรัมละ	 4	 บาท	 ท�าให้ผู้สูงอายุในหมู่บ้าน	 ซึ่งส่วนมากไม่มีงานท�า	 ต้องอยู่เฝ้าบ้าน 
ได้มีโอกาสมีรายได้	 และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินท่าวังผา	 จ�ากัด	 จังหวัดน่าน	 นับว่า 
มีบทบาทส�าคัญในการเสริมสร้างอาชีพ	 สร้างรายได้และดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน	 ให้มีความกินดีอยู่ด	ี 
จึงเป็นอีกหนึ่งสหกรณ์ตัวอย่างที่ได้ท�าหน้าที่ในการสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน	สมกับความหมายค�าว่า	“สหกรณ์”

มอบประกาศเกียรติบัตร
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รับมอบอุปกรณ์พัฒนาคุณกาแฟ

	 ดร.ปัณฐวิชญ์	 มุ ่งสมัครศรีกุล	 ผู ้อ�านวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	 (สสท.)	 

มอบหมายให้นางสาวอรนุช	 กันภัย	หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ	 ร่วมงาน	“ครบรอบ 10 ปี 

มูลนิธิสัมมาชีพ” ต้นแบบสัมมาชีพประจ�าปี	 2562	 โดยมีนายอุตตม	 สาวนายน	 รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลังเป็นประธานพิธีเปิด	และนายสนธิรัตน	์สนธิจิรวงศ	์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน	

ร่วมงาน	ณ	โรงแรมเซ็นทารา	แกรนด์	แอท	เซ็นทรัลเวิลด์

ร่วมงาน “ครบรอบ 10 ปี มูลนธิิสัมมาชีพ”

สหกรณ์รวมใจคลายหนาวให้น้องน้อยบนดอยสูง

	 นายพิเชษฐ์	 วิริยะพาหะ	 อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์	 นายวิศิษฐ์	 ศรีสุวรรณ์	 รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ	์ 

ผู้บริหารกรมฯ	 พร้อมด้วยขบวนการสหกรณ์จากทั่วประเทศ	 จัดกิจกรรม	 สหกรณ์รวมใจคลายหนาวให้น้องน้อย 

บนดอยสูง ครั้งที่ 8	 ณ	 ศูนย์การเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่อมยะ	 หมู่	 7	 ต�าบลท่าสองยาง	 อ�าเภอท่าสองยาง	

จังหวัดตาก	 โดยร่วมกันมอบสิ่งของอุปกรณ์คลายหนาว	 อุปกรณ์กีฬา	 อุปกรณ์การเรียน	 อุปกรณ์สนามเด็กเล่น 

และร่วมกันเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน	 โดยมีร้อยต�ารวจเอกธรัช	 ปั้นเหน่ง	 ต�าแหน่ง	 รอง	 ผบ.ร้อย	 ตชด.	 344	 

เป็นผู้แทนจากกองก�ากับการต�ารวจตะเวนชายแดนที่	 34	 ให้การต้อนรับ	 ซึ่งโรงเรียนดังกล่าวเปิดการเรียนการสอน 

ในระดับชั้นอนุบาล	 -	 ประถมศึกษาปีที่	 6	 พื้นที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร	 การคมนาคมยากล�าบากห่างไกล	 ขาดแคลนโอกาส

ทางการศึกษา	 และการด�ารงชีพอีกทั้งอุปกรณ์การเรียนการสอน	 และในแต่ละปีเมื่อถึงฤดูหนาว	 ชาวบ้านยังประสบปัญหา

ภัยหนาวอย่างหนักและขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มอีกจ�านวนมาก

	 เครือข่ายสหกรณ์ผู้ผลิตกาแฟจังหวัดระนอง	ซึ่งประกอบด้วย	สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาด

ลูกค้า	 ธ.ก.ส.ระนอง	 จ�ากัด	 สหกรณ์การเกษตรกระบุรี	 จ�ากัด	 และสหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตกระบุร	ี

จ�ากัด	 ร่วมกับ	 บริษัท	 รุ่งเรืองเกษตรเจริญ	 (2016)	 จ�ากัด	 หาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพกาแฟ	 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากาแฟให้มีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาด	 อีกทั้งสามารถ 

ลดต้นทุนการผลิตให้กับสมาชิกสหกรณ์	ซึ่งในวันนี้	คุณสมควร	ปริยวัฒน์	ผู้แทนบริษัท	รุ่งเรืองเกษตร

เจริญ	 (2016)	 จ�ากัด	 ได้มอบอุปกรณ์การตากกาแฟเพื่อให้ได้กาแฟคุณภาพ	 จ�านวน	 200	 ชุด 

เพื่อส่งมอบให้สมาชิกสหกรณ์น�าไปใช้ในกระบวนการผลิต	 พัฒนากาแฟให้มีคุณภาพ	 เพื่อผลักดัน

พัฒนากาแฟโรบัสต้าของจังหวัดระนอง	 ให้มีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์สู ่ตลาดพรีเมี่ยม	 “ระนอง 

เมืองกาแฟโรบัสต้า ศูนย์กลางการผลิตกาแฟโรบัสต้าคุณภาพ ระดับพรีเมี่ยม” ตามยุทธศาสตร์

กาแฟของจังหวัดระนอง	 โดยมีนายอภิเชษฐ์	 พงศ์ชู	 สหกรณ์จังหวัดระนอง	 นายพงษ์พันธุ์	 นวลศรี	 

รักษาราชการแทน	 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง	 และนายสมเจตน์	 แสนสุภา	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดระนอง	ร่วมเป็นเกียรติในการรับมอบครั้งนี้

เจสิญา เกษแก้ว/ทีมประชาสัมพันธ์

ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง

	 นายชรัส	 บุญณสะ	 ผู ้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม	 เป็นประธาน 

ในพิธีปล ่อยพันธุ ์สัตว ์น�้ าเพื่อถวายเป ็นพระราชกุศล	 เนื่องในวันคล ้าย 

วันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพล

อดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถบพิตร	 วันชาติและวันพ่อแห่งชาต	ิ 	 ณ	บริเวณสวน

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 	 จังหวัดสมุทรสงคราม	 หมู ่ที่	 8		 

ต�าบลบางแก้ว	 อ�าเภอเมืองสมุทรสงคราม	 โดยมีนางปารณีย์	 ลมกิ่ง	 สหกรณ์

จังหวัดสมุทรสงคราม	 ข้าราชการ	 พนักงานราชการ	 เข้าร่วมพิธีดังกล่าว	 

ซึ่งในครั้งนี้ได้ปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย	จ�านวน	1,000,000	ตัว
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ร่วมประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ากัด

แนะน�าการจัดท�าบัญชี 
สหกรณ์ชาวสวนยางพาราดงน้อย จ�ากัด

	 นายบรรจง	 ชัยขุนพล	 มอบหมายให้นายณรงค์ฤทธิ์	 กุลกฤตยารัตน์	 ผู ้อ�านวยการกลุ ่มส่งเสริม 
สหกรณ์	 2	 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	 2562	 ปีบัญชีสิ้นสุด	 31	 ตุลาคม	 2562	 ของสหกรณ์ 
ออมทรัพย์โรงเรียนต�ารวจภูธร	 5	 จ�ากัด	 เพื่อให้ค�าแนะน�าส่งเสริมสหกรณ์ด�าเนินกิจการเป็นไปตามระเบียบ	
ข้อบังคับ	 และกฏหมายสหกรณ์	 รวมทั้งการบริหารจัดการภายในภายใต้หลักธรรมาภิบาล	ณ	 ห้องประชุม 
แสงสิงแก้ว	ศูนย์ฝึกอบรมต�ารวจภูธรภาค	5	ล�าปาง

“ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 
สหกรณ์ออมทรัพย์”

	 นางหวานใจ	 สาแก่งทราย	 นักวิชาการตรวจสอบบัญชีช�านาญการพิเศษ	 พร้อมผู้ช่วยผู้สอบบัญชี	 
ลงพื้นที่เข้าท�าการตรวจแนะน�าการจัดท�าบัญชี	 ให้แก่คณะกรรมการ	สหกรณ์ชาวสวนยางพาราดงน้อย	จ�ากัด	
ณ	ที่ท�าการสหกรณ์กองทุนสวนยางพาราดงน้อย	ต�าบลสามผง	อ�าเภอศรีสงคราม	จังหวัดนครพนม

ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2562 
สหกรณ์การเกษตรบ้านแพง จ�ากัด

	 นางอมรรตัน์	คณานนัท์	หวัหน้าส�านกังานตรวจบญัชสีหกรณ์นครพนม	พร้อมด้วยนางหวานใจ	สาแก่งทราย	
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีช�านาญการพิเศษ	 ผู้สอบบัญชี	 ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	 2562	 สหกรณ์
การเกษตรบ้านแพง	 จ�ากัด	 ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่	 30	 มิถุนายน	 2562	 สหกรณ์มีทุนด�าเนินงาน 
ทั้งสิ้น	 143,714,904.11	 ล้านบาท	 มีสมาชิก	 2,004	 ราย	 ปริมาณธุรกิจรวมทั้งสิ้น	 62,736,823.09 
ผลการด�าเนินงานขาดทุนสิทธ	ิ7,384,152.07	ล้านบาท
	 ในการนี้	 นางอมรรัตน์	 คณานันท์	 หัวหน้าส�านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม	 ชี้แจงบทบาท 
หน้าที่ภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์	 ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางบัญชี 
ของสหกรณ์	 ให้ถูกต้องตามระเบียบ	 ค�าแนะน�าของ	 นายทะเบียนสหกรณ์และระเบียบ	 ค�าแนะน�า	 
ประกาศของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์	 เน้นย�้าให้ปฏิบัติตามกฎหมาย	 พรบ.สหกรณ์	 2542	 และแก้ไขเพิ่มเติม	
พ.ศ.	2562	ณ	หอประชุมที่ว่าการอ�าเภอบ้านแพง	อ�าเภอบ้านแพง	จังหวัดนครพนม

	 ส�านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร	 โดยนางสาวพิมพ์ประไพ	 พูลทรัพย์	 หัวหน้าส�านักงาน 
ตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร	ได้มอบหมายให	้นางกฤษดาพร	พิกุลศรี	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีช�านาญการ	
พร้อมคณะ	 สายสอบบัญชีที่	 2	 เข้าแนะน�าการจัดท�าบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพปลูกหม่อนให้เจ้าหน้าที่ 
ของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	มุกดาหาร	เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ของศูนย์ฯ	 มีความรู้ความเข้าใจในการท�าบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพและสามารถน�ามาเปรียบเทียบต้นทุน 
การผลิตกับเทคโนโลยีที่ต้องการทดสอบ	 และน�าข้อมูลทางบัญชี	 มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเพิ่มรายได้ 
และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์	 ลดต้นทุนการผลิต	 สามารถน�าข้อมูลไปวางแผนการประกอบอาชีพของเกษตรกร 
ได้อย่างยั่งยืน	 ตามนโยบายของกรมหม่อนไหม	ณ	 ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	
พระบรมราชินีนาถ	มุกดาหาร	อ�าเภอเมือง	จังหวัดมุกดาหาร

แนะน�าการจัดท�าบัญชีต้นทุน

	 ส�านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก	 โดยนางสาวชณิญญา	 หิรัญสุทธิ์	 หัวหน้าส�านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก 
พร้อมด้วยนางสาวเนตรนภา	 ตู้ทอง	 ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี	 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ	 ชุดที่	 59	 ประชุมครั้งที่	 12/2562	
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก	 จ�ากัด	 ณ	 ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก	 จ�ากัด	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดพิษณุโลก	 
โดยมี	ดร.เสกสรรค	์ทองศรี	เป็นประธานการประชุม
	 เพื่อร่วมสังเกตการณ์ประชุม	 รับฟังรายงานกิจการของสหกรณ์	 รับฟังการแจ้งผลการเข้าตรวจสอบกิจการของผู้ตรวจสอบ
กิจการ	 พร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง	 พร้อมนี้ได้น�าเสนอข้อมูลการจัด	 10	 ล�าดับ	 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดพิษณุโลก	
ประจ�าปี	 2562	 ซึ่งจัดท�าโดยส�านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก	 พร้อมตรวจสุขภาพทางการเงินให้กับสหกรณ์โดยใช้ข้อมูล 
ทางการเงินของสหกรณ์เทียบเคียงกับอัตราค่าเฉลี่ยทางการเงินสหกรณ์ประเภทเดียวกันทั้งประเทศผ่านโปรแกรมระบบเฝ้าระวัง 
และเตือนภัยทางการเงินของสหกรณ์และกลุ ่มเกษตรกร	 CFSAWS:ss	 เพื่อเฝ้าระวังทางการเงินของสหกรณ์สู ่ความมั่นคง 
ทางการเงิน	ให้สามารถสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการบัญชีให้มีคุณภาพ	เชื่อถือได้
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	 นางสาวณิชาพร	 สังฆะโต	 ผู้อ�านวยการส�านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่	 9	 เป็นประธานในการประชุม
ส�านักงาน	 ครั้งที่	 9/2562	 ซึ่งมีวาระในการประชุม	 เรื่องที่	 ประธานแจ้งให้ที่ประชุม	 และวาระการรายงาน
ผลการปฏิบัติงานและติดตามผลการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ ่มงาน	 พร้อมทั้งให้นโยบาย	 แนวทาง	
และซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้งานทุกงานไปสู่ความส�าเร็จ	 และเป็นไปตามเป้าหมายงาน
ที่ตั้งไว้	ณ	ห้องประชุมส�านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่	9	อ�าเภอเมือง	จังหวัดสงขลา

ประชุมบุคลากรในสังกัดส�านักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9

	 นายพิเชษฐ์	 วิริยะพาหะ	 อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์	 พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์พัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวงพบพระ	จ�ากัด	และเกษตรกรในพื้นที่	ต�าบลคีรีราษฏร์	อ�าเภอพบพระ	จังหวัดตาก	โดยมี	สถาบันวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูง	 ให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้	 เพื่อแนะน�าแนวทางการด�าเนินงาน	 และพัฒนาธุรกิจ
ของสหกรณ์	 เพื่อสร้างความเข้มแข็งและรายได้ที่มั่นคงให้กับชาวบ้านในพื้นที่	 ทั้งนี้	 อธิบดีฯ	 ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่
ส่งเสริมสหกรณ์	 ที่รับผิดชอบสหกรณ์	 ช่วยเหลือแนะน�าและดูแลทั้งตัวองค์กร	 การบริหารจัดการ	 ระบบการควบคุม
ภายใน	และการพัฒนาผลผลิตของสมาชิกให้มีคุณภาพ	โดยประสานงานกับหน่วยงานที่ที่เกี่ยวข้องในการรับรองผลผลิต
ให้ได้มาตรฐาน	 และปลอดภัย	 เพื่อสร้างการยอมรับและขยายตลาดให้เข้าถึงผู้บริโภค	 ให้มากขึ้น	 ซึ่งจะเป็นวิธีการ
ที่ช่วยเสริมสร้างรายได้ให้กับสมาชิกได้อย่างมั่นคง	และตัวสหกรณ์สามารถเป็นที่พึ่งแก่มวลสมาชิกได้อย่างแท้จริง”

	 ส�านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย	 จัดอบรม	 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	
หลักสูตรการเสริมสร ้างศักยภาพในการตรวจสอบบัญชี 	 งบประมาณ	 2563
ณ	ห้องประชุมภูเรือ	 ศาลากลางจังหวัดเลย	 ชั้น	 4	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดเลย	 โดยได้รับ
เกียรติจาก	 นางนัคมน	 เงินมั่น	 หัวหน้าส�านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย	 เป็นประธาน
ในการอบรม	 พร้อมบรรยายในหัวข้อ	 การปฏิบัติงานสอบบัญชี	 พร้อมกับมอบนโยบาย	
แนวทางการตรวจสอบบัญชี	 และนางศศิรัศมี	 จันทร์ฤาชัย	 นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ช�านาญการพิเศษ	 เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้าน	 ข้อสังเกตจากการสอบทานงานสอบบัญชี	
แนวทางการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีที่พัฒนาโดยกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์เอกชน	 และโปรแกรมระบบบัญชีที่พัฒนาโดยเอกชน	 เพื่อพัฒนาศักยภาพ
และเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชี

ส�านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย 
อบรมเสริมสร้างศักยภาพในการตรวจสอบบัญชี

ร่วมงานประชุมใหญ่ สอ.
พนักงานสหกรณ์สุรินทร์ จ�ากัด

	 ส�านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร ์	 โดยนางจิรัชติกานต ์		 ทั่วประโคน	
หัวหน้าส�านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์		 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี		 2562		
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสหกรณ์สุรินทร์	 จ�ากัด	 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	 30	 กันยายน	
2562		 เพื่อร่วมรับทราบวาระการประชุม	 พร้อมทั้งให้ค�าแนะน�าด้านการเงินการบัญชี
และการควบคุมภายในที่ดีให้กับสหกรณ์	 ซึ่งเป็นประโยชน์และมีผลดีต่อการด�าเนินงาน
ของสหกรณ์	 รวมถึงให้แนวคิดในการพัฒนาการด�าเนินงานของสหกรณ์ให้เป็นไปตาม
ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	 และค�าแนะน�าของนายทะเบียนสหกรณ์	
โดยมีนางสุวรรณี	 ศรีสุวรรณ์	 สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์	 เป็นประธานในพิธี	 ณ	 ห้องประชุม
สหกรณ์การเกษตรเมืองสุรินทร์		จ�ากัด	อ�าเภอเมืองสุรินทร์	จังหวัดสุรินทร์

ตรวจเยี่ยมสหกรณ์พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพบพระ จ�ากัด

	 นายธงชัย	 วิทยานุกรณ์	 กรรมการด�าเนินการ	 และกรรมการส่งเสริมกิจการสหกรณ์	 ชสอ.
ได้รับมอบหมายจาก	พลต�ารวจโท	วิโรจน์	สัตยสัณห์สกุล	ประธานกรรมการ	ให้ก�ากับ	ดูแล	เขตพื้นที่สหกรณ์
สมาชิก	 ชสอ.	 ภาคตะวันออก	 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการ	 พัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก
สหกรณ์	 ในเขตพื้นที่ฯ	 ภาคตะวันออก	 และสนับสนุนงบประมาณทั้งโครงการ	 จ�านวน	 200,000	 บาท	
โดยนายณฐกร	แก้วดี	ประธานกรรมการเขตพื้นที่ฯ	เป็นผู้รับมอบ	และกล่าวให้การต้อนรับ
	 โครงการดังกล่าว	 เป็นการจัดอบรมอาชีพเสริมให้กับสมาชิกสหกรณ์	 ซึ่งกระจายไปในแต่ละจังหวัด	
จ�านวน	 7	 ครั้ง	 ตามโครงการที่สหกรณ์สมาชิกในแต่ละจังหวัดมีความประสงค์เสนอเข้ามาให้เขตพื้นที่ฯ	
พิจารณาเห็นชอบ	 ซึ่งเป็นไปตามแผนงานและงบประมาณของเขตพื้นที่ฯ	 ครั้งที่	 1	 เป็นการอบรม
เชิงปฏิบัติการอาชีพเสริมเพิ่มรายได้	 “Make Money Online”	 ณ	 โรงเรียนมาบตาพุดพิทยาคาร	
อ�าเภอเมือง	จังหวัดระยอง	มีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัดระยอง	เข้าร่วมกว่า	60	คน

อบรมโครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิต
สมาชิกสหกรณ์ ในเขตพื้นที่สมาชิก ชสอ. ภาคตะวันออก
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ร้านสหกรณ์ไทยออยล์ จ�ากัด 
จัดประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2562

สหกรณ์การเกษตรพุทไธสง จ�ากัด
อบรมจัดท�าแผนกลยุทธ ์

	 ดร.สุพจน์	 วัฒนวิเชียร	 สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธาน	ี
เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมโครงการเชื่อมโยงเครือข่าย
การด�าเนินธุรกิจของสหกรณ์อ�าเภอ	 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์	 6	
ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี	 ประจ�าปีงบประมาณ	
พ.	 ศ.	 2563	 โดยกลุ ่มส ่งเสริมสหกรณ์	 6	 ส�านักงาน 
สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี 	 ได ้จัดโครงการดังกล ่าว	 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนา 
เครือข ่ายการเชื่อมโยงการด� า เนินธุรกิจของสหกรณ ์	 

เชื่อมโยงเครือข่ายการธุรกิจสหกรณ์

พัฒนาระบบให้บริการแก่สมาชิกที่มีประสิทธิผล	 สู่การกินดี	 อยู่ดี	 มีสันติสุขและเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันทางธุรกิจของสหกรณ์สู ่สากล 
ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย	 คณะกรรมการสหกรณ์	 ผู้จัดการ	 สหกรณ์การเกษตรระดับอ�าเภอตระการพืชผล	 ศรีเมืองใหม่	 กุดข้าวปุ้น	 
เขมราฐ	 นาตาล	 และโพธิ์ไทร	 ซึ่งในโอกาสนี้	 นายสุพจน์	 วัฒนวิเชียร	 สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี	 ได้มอบนโยบายเกี่ยวกับโครงการมาตรการ 
เยียวยาสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากการแบนสารเคมีก�าจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักรกลการเกษตร	 โครงการน�าลูกหลานเกษตรกร 
กลับบ้าน	 สานต่ออาชีพการเกษตร	 และโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหลังนาผ่านระบบสหกรณ์	 ปีการผลิต	 2562/63	 ณ	 ห้องประชุม 
สหกรณ์การเกษตรตระการพืชผล	จ�ากัด	อ�าเภอตระการพืชผล	จังหวัดอุบลราชธานี

	 นายอดุลย์	คนมั่น	สหกรณ์จังหวัดชลบุร	ีได้มอบหมายให้นายกิติศักดิ	์อยู่วัฒนา	
ผู้อ�านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์	 3	 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	 ร้านสหกรณ์
ไทยออยล์	 จ�ากัด	 ส�าหรับปีปัญชี	 30	 กันยายน	 2562	 ร้านสหกรณ์ไทยออยล์	 จ�ากัด	
ป ัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น	 2,201	 คน	 จัดประชุมใหญ่สามัญประจ�าป ี	 มีสมาชิก 
เข้าร่วมประชุม	 205	 คน	 ครบองค์ประชุม	 มีธุรกิจ	 คือ	 จ�าหน่ายน�้ามันเชื้อเพลิง 
ซึ่งมียอดจ�าหน่าย	 208	 ล้านบาท	 และธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ�าหน่าย	 รวมรายได้ 
ทั้งปี	 386	 ล้านบาท	 ก�าไรสุทธิ	 8.8	 ล้านบาท	 ทั้งนี้	 การด�าเนินงานต้องค�านึงถึง
วัตถุประสงค์ของการด�าเนินงานตามหลักการ	 และวิธีการสหกรณ์เป็นส�าคัญยึดหลัก 
ธรรมาภิบาลมาเป็นแนวทาง	 ในการด�าเนินงานของสหกรณ์	 จะสามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของสมาชิกได้	 การด�าเนินงานของสหกรณ์	 จะบรรลุเป้าหมายจะต้อง
ประสานงานช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	 เสียสละ	 ไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตน	 มุ่งเน้น 
การบริการสมาชิกเป็นส�าคัญ	ยึดหลักกฎหมาย	นโยบาย	ระเบียบ	และข้อบังคับต่าง	ๆ	 
ในการด�าเนินงานของสหกรณ์

	 นายสมศักดิ์	 แสนศิริ	 สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก	 เปิดเผยว่า	 กรมส่งเสริมสหกรณ์	 มีนโยบายเดินหน้าโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพด 
หลังนาผ่านระบบสหกรณ์	 ปี	 2562/63	 ในพื้นที่ของสหกรณ์ที่มีความพร้อมด�าเนินโครงการฯ	 จากแนวโน้มสถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้ที่มี 
ความเสี่ยงสูงว่าจะขาดแคลนน�้า	 ท�าให้มีการคัดเลือกเกษตรกรสมาชิกในพื้นที่ที่จะเข้าร่วมโครงการฯ	 ซึ่งได้มีการส�ารวจตรวจสอบพื้นที่ 
ของเกษตรกรสมาชิก	 เพื่อให้มั่นใจว่ามีน�้าใช้เพียงพอตลอดฤดูกาลเพาะปลูก	 ปัจจุบันมีสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการฯ	 ทั่วประเทศ	 จ�านวน 
156	 สหกรณ์	 มีเกษตรกรสมาชิกสมัครเข้าร่วมโครงการฯ	 จ�านวน	 21,392	 ราย	 พื้นที่เพาะปลูก	 จ�านวน	 156,230	 ไร่	 โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
จะสนับสนุนเงินกู้จากกองทุนพัฒนาสหกรณ	์อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	1	ต่อปี	ให้แก่สหกรณ์ที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ	เพื่อน�าไปใช้เป็นทุนในการผลิต
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
	 นายสมศักดิ์	 แสนศิริ	 กล่าวว่า	 จังหวัดพิษณุโลก	 มีสหกรณ์ที่สมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหลังนาผ่านระบบสหกรณ์ 
ปี	 2562/63	 	 จ�านวน	 8	 แห่ง	 โดยสหกรณ์ได้เปิดรับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรสมาชิกเข้าร่วมโครงการฯ	 จ�านวน	 753	 ราย	 พื้นที่การเพาะปลูก	
จ�านวน	 16,376	 ไร่	 โดยใช้น�้าบ่อบาดาลและน�้าจากแหล่งน�้าตามธรรมชาติ	 คาดว่าจะมีน�้าใช้เพียงพอตลอดฤดูการผลิต	 ซึ่งสหกรณ์จะได้ท�าหน้าที่ 
เข้ามาร่วมดูแลบริหารจัดการพื้นที่แปลงเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ร่วมกับนักวิชาการภาคเอกชน	 เน้นการดูแลใส่ใจ	 ตั้งแต่ขั้นตอนการเพาะปลูก
และวิธีปฏิบัติในการดูแลรักษาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้ได้ผลผลิตดีมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ก�าหนด	 ซึ่งเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงการรับซื้อผลผลิตที	่
MOU	ท�าไว้ร่วมกับภาคเอกชนผู้รับซื้อ		
	 นายสมศักดิ์	 แสนศิริ	 กล่าวอีกว่า	 ส�าหรับในช่วงนี้	 เกษตรกรได้เริ่มทยอยเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	 ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน 
และจะเสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคมนี้	 ซึ่งได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการฯ	 ร่วมพบปะพูดคุยกับเกษตรกร
สมาชิก	 เพื่อน�าข้อมูลมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการฯ	 ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ส�าหรับการส่งเสริมให้เกษตรกรสมาชิก 
หันมาปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว	์จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมให้แก่เกษตรกร	เพื่อให้มีรายได้ที่มั่นคงต่อไป	

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

เดินหน้าส่งเสริมสมาชิก
ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สร้างรายได้ที่มั่นคง

	 สหกรณ์การเกษตรพุทไธสง	 จ�ากัด	 จัดโครงการอบรมจัดท�าแผนกลยุทธ์ 
สหกรณ์การเกษตรพุทไธสง	 จ�ากัด	 โดยมีนายดุสิต	 ทองทา	 สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย	์ 
เป็นประธานเปิดโครงการอบรมจัดท�าแผนกลยุทธ์	 สหกรณ์การเกษตรพุทไธสง	 จ�ากัด	
เพื่อระดมความคิด	 วิเคราะห์ปัญหา	 ปัจจัยภายใน	 จุดแข็ง	 จุดอ่อน	 ความพร้อม	 
และความเสี่ยง	 เพื่อประกอบการจัดท�าแผนกลยุทธ ์ 	 ขับเคลื่อนงานสหกรณ์ 
และเพิ่มประสิทธิภาพสหกรณ์ให้ดีขึ้น	 และเพื่อให้การขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์มีความ
สอดคล้องกับผลการด�าเนินงานของสหกรณ์	 และปัญหา/ความต้องการของสมาชิก 
ในปัจจุบัน	 และเป็นกรอบการด�าเนินงานให้บรรลุเป ้าหมาย	 โดยมีเจ ้าหน้าที่ 
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์	2	พร้อมด้วยคณะท�างาน	(PAR)	ร่วมให้ค�าแนะน�าในการวิเคราะห์	
และด�าเนินกิจกรรมทั้งนี้มี	 ประธานกรรมการ	 ผู้ตรวจสอบสหกรณ์	 เจ้าหน้าที่สหกรณ	์
ประธานกลุ่ม	และสมาชิกสหกรณ	์เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น	40	คน	ณ	V&K	บ้านสวนแก้ว
รีสอร์ท	อ�าเภอวังน�า้เขียว	จังหวัดนครราชสีมา

	 นางสาวเยาวรัตน์	 เรืองสาตรา	 สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี	 ร ่วมโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมสังคม 
และสาธารณประโยชน์	 วัตถุประสงค์	 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางสังคม	 ให้กับองค์กรหน่วยงานทางการศึกษา 
และเครือข่ายสหกรณ์	 โดยสหกรณ	์มีการมอบทุน	คือ	1.	ทุนเรียนด	ีจ�านวน	88	ทุน	ๆ	ละ	2,000	บาท	2.	ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์	 
จ�านวน	78	ทุน	ๆ	ละ	2,000	บาท	3.	ทุนส�าหรับผู้พิการ	จ�านวน	1	ทุน	ๆ	ละ	3,000	บาท	และ	4.	ทุนระดับปริญญาตร	ี จ�านวน 
8	ทุน	ๆ	ละ	10,000	บาท	รวมทั้งสิ้น	415,000	บาท	โดยมีบุตรสมาชิกเข้าร่วมรับทุน	จ�านวน	175	ทุน	ในวันศุกร์ที่	29	พฤศจิกายน	
2562	เวลา	09.00	น.	ณ	ห้องประชุมชั้น	2	สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธาน	ีจ�ากัด	อ�าเภอเมือง	จังหวัดอุทัยธานี

ข่าว /ภาพ  :  ปนัดดา  ยอดประเสริฐ  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ/  
ทีมประชาสัมพันธ์ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี มอบทุนการศึกษา
ให้กับองค์กรหน่วยงานทางการศึกษาและเครือข่ายสหกรณ์
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เครือข่ายสหกรณ์สู่การจัดตั้ง
สันนิบาตสหกรณ์จังหวัด

	 พลต�ารวจโท	 สมเดช	 ขาวข�า	 ประธานฯชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ต�ารวจแห่งชาติ	 จ�ากัด	 เปิดเผยว่า	 
ในรอบปีที่ผ่านมา	 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ต�ารวจแห่งชาติ	 จ�ากัด	 ได้ด�าเนินกิจการในสภาวะที่ค่อนข้าง 
จะมีปัญหาข้อขัดข้องมากมายอันเกิดจากกฎหมายสหกรณ์	 ข้อบังคับและระเบียบที่ทางราชการออกมา 
บังคับใช้	แต่อย่างไรก็ตามคณะกรรมการด�าเนินการ	ที่ปรึกษา	ก็ได้ช่วยกันประคับประคองและแสวงหาโอกาส
ในการลงทุน	ตลอดการช่วยเหลือสหกรณ์สมาชิก	จนท�าให้สถานการณ์ต่าง	ๆ	เป็นไปด้วยดี	มีผลประกอบการ
ที่น ่าพอใจในระดับหนึ่ ง 	 ณ	 วันสิ้นป ีบัญชี 	 30	 กันยายน	 2562	 ชุมนุมสหกรณ์มีทุนด�าเนินการ 
จ�านวน	 12,363,058,091.38	 บาท	 และมีผลก�าไรในการด�าเนินการ	 จ�านวน	 95,912,748.65	 บาท 
ซึ่งในส่วนนี้ก็จะเป็นผลย้อนกลับไปช่วยเหลือและเป็นสวัสดิการแก่สหกรณ์สมาชิก
 “ตลอดเวลา 4 ปีที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการด�าเนินการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ 
ต�ารวจแห่งชาติ จ�ากัด พยายามที่จะท�าให้ชุมนุมสหกรณ์เป็นศูนย์กลางทางด้านการเงินและทางด้าน
วิชาการอย่างแท้จริง ทั้งนี้ เพื่อต้องการที่จะท�าให้สหกรณ์สมาชิกมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
ในหมู่สมาชิกสหกรณ์ต�ารวจอันจะส่งผลให้ข้าราชการต�ารวจที่เป็นสมาชิกของแต่ละสหกรณ์มีการกินอยู่ดี
และปฏิบัติหน้าที่ราชการเต็มประสิทธิภาพ”	 พลต�ารวจโท	 สมเดช	 ขาวข�า	 ประธานฯ	 ชุมนุมสหกรณ์ 
ออมทรัพย์ต�ารวจแห่งชาต	ิจ�ากัด	กล่าว

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
ต�ารวจแห่งชาติ จ�ากัด ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2562

	 นางนัคมน	 เงินมั่น	 หัวหน้าส�านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย	 พร้อมด้วย
ข้าราชการ	 และพนักงานราชการในสังกัดร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงาน
ตามกระบวนงานสอบบัญชี	 ประจ�าปีงบประมาณ	 2563	 โดยได้รับเกียรติจาก	 
นางสุนันทา	 เทพสาร	 ผู้อ�านวยการส�านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่	 5	 เป็นประธาน 
การประชุม	พร้อมบรรยายในหัวข้อ	การปฏิบัติงานสอบบัญชีด้วยระบบกระดาษท�าการ
อิ เล็กทรอนิกส ์ 	 (EWP)	 แนวทางการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ที่ ใช ้ โปรแกรม 
ระบบบัญชีที่พัฒนาโดยเอกชน	 แนวทางในการจัดท�ากระดาษท�าการ	 ส�าหรับผู้สอบ
บัญชีสหกรณ์	 ข้อสังเกตจากการสอบทานงานสอบบัญชี	 พร้อมทั้งรับทราบปัญหา 
การสอบบัญชี	และนางปนัดดา	ทองเหลือง	ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญช	ี
และกลุ ่มก�ากับมาตรฐานการบัญชี	 ส�านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 	 5	 ร ่วมให้ 
ค�าแนะน�าในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานสอบบัญช	ีณ	ห้องประชุมภูเรือ	
ศาลากลางจังหวัดเลยชั้น	4	อ�าเภอเมืองเลย	จังหวัดเลย

ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงาน
ตามกระบวนงานสอบบัญชี

	 นายไพบูลย์	 แก้วเพทาย	 รองประธานกรรมการ	 กล่าวเปิดการฝึกอบรม	 พร้อมด้วย	 ดร.สมนึก	 บุญใหญ่	 ผู้จัดการใหญ่	 
และนายนลทวัช	สมาธ	ิรองผู้จัดการใหญ่สถาบันพัฒนาฯ	ชสอ.	ในโครงการฝึกอบรม	หลักสูตร	“ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ของสหกรณ์ออมทรัพย์”	ครั้งที่	2	ระหว่างวันที	่13-14	พฤศจิกายน	2562	มีผู้สนใจเข้าร่วม	40	คน	24	สหกรณ์	ณ	ส�านักงาน	ชสอ.	
นนทบุรี
	 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	 เป็นกลไกที่ส�าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงาน	 ไม่ว่า 
จะเป็นการจัดการในภาครัฐหรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่	 โดยเฉพาะสหกรณ์ออมทรัพย์	 การบริหารความเสี่ยง 
และการควบคุมภายใน	 จะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	 ซึ่งจะท�าให้การปฏิบัติงาน 
และการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์	 การบริหารที่ปราศจากการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม
เพียงพอ	 ย่อมไม่อาจวางใจได้ว่าผลการด�าเนินงานจะประสบความส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้	 ยิ่งไปกว่านั้นการขาด 
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่ดีย่อมเปิดโอกาสให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวง	 ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายใน
รูปความสิ้นเปลือง	 ความสูญเปล่าของการใช้ทรัพยากร	 ความผิดพลาดหรือการกระท�าอันเป็นการทุจริตของพนักงานหรือผู้บริหาร
ได้เสมอ	 ดังนั้น	 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	 จึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารระดับสูงขององค์การทุกคนควรให้ความส�าคัญ
เพราะเป็นพันธกรณีที่ส�าคัญ	ซึ่งช่วยให้สามารถปฏิบัติงานได้ส�าเร็จลุล่วงตามนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์การ
	 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	 จ�ากัด	 (ชสอ.)	 ในฐานะศูนย์กลางของสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยเห็นความส�าคัญ 
และจ�าเป็นที่จะต้องพัฒนาบุคลากรด้วยการให้การศึกษา	 ฝึกอบรม	 จนมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง	 จึงได้จัดฝึกอบรม	 หลักสูตร	
“ความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสหกรณ์ออมทรัพย์”	 ครั้งที่	 2	 ขึ้น	 โดยมุ่งหวังที่จะให้บุคลากรสามารถน�าความรู้	 
ไปจัดระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสหกรณ์ออมทรัพย์ได้	 อันจะน�าไปสู่การบริหารจัดการองค์การที่ดี 
ของสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืนต่อไป

	 ความเชื่อร่วมกันที่ว่า	“การช่วยตนเองและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์” ท�าให้
ขบวนการสหกรณ์ที่มีอยู่ในแต่ละจังหวัดพยามยามตั้งเครือข่ายสหกรณ์ในจังหวัดเพื่อเอาไว้ประสานงาน 
หรือให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามประสาเพื่อนช่วยเพื่อน	 พี่ช่วยน้องยิ่งทุกวันนี้มีแอพพลิเคชั่นไลน์ 
ก็มีการจัดตั้งกลุ่มไลน์สหกรณ์ในจังหวัดเพื่อใช้เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารกันได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
	 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือของสหกรณ์ดังกล่าว	 ถึงแม้จะไม่เป็นทางการแต่สหกรณ์ส่วนใหญ่ 
ในจังหวัดนั้น	ๆ 	ก็ให้จะให้ความร่วมมือด้วยด	ีเพราะต้องยอมรับว่าไม่มีใครรู้ใจสหกรณ์ได้ดีเท่าคนในขบวนการ
สหกรณ์ด้วยกัน	 เพราะหากต้องการความช่วยเหลือแค่ส่งข้อความในไลน์ก็อาจได้รับการตอบสนอง 
อย่างรวดเร็ว		ถ้าสิ่งเหล่านั้นไม่เป็นการท�าผิดกฎหมาย	ระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์
	 แต่ทุกอย่างย่อมมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา	 การที่สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยได้ก�าหนด
ระเบียบว่าด้วยสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด	 พ.ศ.	 2558	 เป็นการท�าให้เครือข่ายสหกรณ์ในแต่ละจังหวัด 
ได้มองเห็นหนทางที่จะยกระดับความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ในลักษณะที่ไม่เป็นทางการสู่ความร่วมมือ 
อย่างเป็นทางการโดยมีสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	 (สสท.)	 ซึ่งเป็นองค์กรสูงสุดของขบวนการ 
สหกรณ์ให้การสนับสนุนให้มีการจัดตั้ง	 รวมทั้ง	 สสท.จะสนับสนุนงบประมาณเพื่อให้สันนิบาตสหกรณ์ 
จังหวัดน�าไปพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ในแต่ละจังหวัดด้วย
	 หากสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดด�าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพแล้วจะสามารถสะท้อนความต้องการ
ที่แท้จริงไปสู่	 สสท.ได้รับทราบโดยตรง	 เพื่อให้คณะกรรมการ	 สสท.น�าข้อมูลที่ได้ไปใช้ประกอบการพิจารณา
จัดท�าแผนต่อไป		จึงเป็นการเชื่อมโยงสหกรณ์ทั่วประเทศโดยผ่านสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด
	 สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดจะเป็นเครื่องมือที่ทรงคุณค่าหาก	สสท.จะก�าหนดแนวทางในการเพิ่มบทบาท
และศักยภาพของสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดในอนาคตให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาสหกรณ์ในแต่ละจังหวัด	
อันจะช่วยสนับสนุนส่วนราชการในการแนะน�า	 ส่งเสริมสหกรณ์เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
อีกทางหนึ่ง

วสิษฐ์พล  พุทธพงษ์/นักวิชาการสหกรณ์ช�านาญการพิเศษ
ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดอ�านาจเจริญ

อบรม “ความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสหกรณ์ออมทรัพย์” ครั้งที่ 2



ประจำ�วันที่ 1 พฤศจิก�ยน - 31 ธันว�คม 2562 ปีที่ 19 ฉบับที่ 3621212

อนุมัติเงินกองทุนสงเคราะห์กลุ่มเกษตรกร
สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมส�านักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร

	 นายอภิเชษฐ์	 พงศ์ชู	 สหกรณ์จังหวัดระนอง	 เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้
กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร	 โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
ในการผลิตและการตลาด	ระดับจังหวัดระนอง	ครั้งที่	1/2563	ณ	ห้องประชุมส�านักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง
	 จังหวัดระนองได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึง
แหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด	 จ�านวน	 3,367,000	 บาท	 ได้ปล่อยกู้ให้กับกลุ่มเกษตรกรไปแล้ว 
ในปี	 2562	 จ�านวน	 2,804,000	 บาท	 คงเหลือวงเงินจ�านวน	 563,000	 บาท	 (เงินกู ้ปลอดดอกเบี้ย	 
กรณีผิดนัดช�าระค่าปรับร้อยละ	3)	
	 มติที่ประชุม	ได้อนุญาตให้กลุ่มเกษตรกรกู้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร	โครงการสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด	จ�านวน	563,000	บาท	ดังนี้
	 1.		 กลุ่มเกษตรกรท�าสวนบ้านในกรัง	 กู้เงิน	 จ�านวน	 400,000	 บาท	 วัตถุประสงค์เพื่อจัดหาปุ๋ยเคมี 
มาจ�าหน่ายให้กับสมาชิก
	 2.		 กลุ ่มเกษตรกรท�าสวนมังคุดบ้านในวง	 ขอกู ้ เงิน	 จ�านวน	 163,000	 บาท	 วัตถุประสงค์ 
เพื่อจัดหาปุ๋ยเคมีมาจ�าหน่ายให้กับสมาชิก	
	 ทั้งนี้ได้ก�าชับให้เจ้าหน้าที่ติดตาม	 แนะน�า	 ส่งเสริมให้กลุ ่มเกษตรกรใช้เงินกู ้ตามวัตถุประสงค์ 
ของการกู ้ยืม	 เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กลุ ่มเกษตรกรและตอบสนองความต้องการของสมาชิก 
กลุ่มเกษตรกร

เจสิญา  เกษแก้ว/ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง

	 นางสาวถนอมจิตต์	 ท้าวแดนค�า	 ผู ้อ�านวยการส�านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่	 8	 พร้อมด้วย 
นางสาวฐิตินันท์	 เหมือนพะวงศ์	 นักวิชาการตรวจสอบบัญชีช�านาญการพิเศษ	 รักษาการในต�าแหน่ง 
ผู ้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี	 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่	 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมส�านักงาน 
ตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร	 และร่วมประชุมบุคลากรของส�านักงานฯ	 เพื่อท�าความเข้าใจเรื่องการจัดท�า 
แผนการปฏิบัติงาน	 ให้เป็นไปตามนโยบายของกรมตรวจบัญชีสหกรณ	์ พร้อมทั้งรับทราบปัญหาและอุปสรรค
ในการด�าเนินงาน	 และให้ค�าแนะน�าแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	 โดยมี 
นางรัตนาภรณ์	 ชัยรัตนวงศ์	 หัวหน้าส�านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร	 ได้รายงานข้อบริหารราชการ	 
ผลการปฏิบัติงาน	 ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน	 ซึ่งมีบุคลากรในสังกัดให้การต้อนรับ 
และเข้าร่วมประชุม	ณ	ห้องประชุมส�านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร	อ�าเภอเมือง	จังหวัดชุมพร

	 นางอมรรัตน ์ 	 คณานันท ์ 	 หัวหน ้าส�านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม 
พร้อมบุคลากรส�านักงาน	 ร่วมประชุมคณะกรรมการอ�านวยการขับเคลื่อนงานนโยบาย
ส�าคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด	 (COO)	 เน้นบูรณาการขับเคลื่อน 
การแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรในพื้นที่	 ครั้ง	 8/2562	 โดยมีนายเอนก	 รัตน์รองใต	้ 
เกษตรจังหวัดนครพนม	 เป็นประธานคณะกรรมการ	 ซึ่งมี	 หน.ส่วนราชการ	 ภายใต้ 
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ในจังหวัดนครพนม	 เข้าร่วมการประชุม	 ในครั้งนี	้

ประชุมคณะกรรมการอ�านวยการขับเคลื่อน
งานนโยบายส�าคัญ และการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (COO)

ส�าหรับในการการประชุมครั้งนี้	 เพื่อขับเคลื่อนโครงการที่ส�าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 เช่น	 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิ์ภาพการผลิตสินค้าเกษตร	 (ศพก.)	 และโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	 ด้านพืช	 ด้านปศุสัตว	์ 
ด้านประมง	 Smart	 Farmer	 รวมถึงการบริหารการจัดการน�้า	 และการพัฒนาเกษตรกรสู่	 Smart	 Farmer	 ซึ่งเป็นส่วนจ�าเป็น 
ที่จะต ้องขับเคลื่อนภาคการเกษตรในพื้นที่ 	 ณ	 ห ้องประชุมศูนย ์สารสนเทศยางพารานครพนม	 ส�านักงานเกษตร 
จังหวัดนครพนม	อ�าเภอเมือง	จังหวัดนครพนม

	 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนซึ้งสามัคคี	 จ�ากัด	 จัดให้มีการประชุมใหญ่ 
สามัญประจ�าป ี	 2562	 ณ	 วัดซึ้งล ่าง	 โดยในการจัดงานประชุมใหญ่ 
ในครั้งนี้ได้รับเกียรติ	 จากนายณัฐพงษ์	 ศิริบุญ	 นายอ�าเภอขลุง	 เป็นประธาน 
ในพิธี เป ิด 	 และมีผู ้ มี เกียรติจากสหกรณ ์จั งหวัดจันทบุรี 	 ผู ้ จัดการ 
สุวรรณี	 มุติยารมย์	 ผู้จัดการชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย	
จ�ากัด	 สาขาภาคตะวันออก	 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในเขตจังหวัดจันทบุรี 
และภาคตะวันออก	ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมใหญ่ครั้งนี	้

	 ดร.สุพจน์	 วัฒนวิเชียร	 สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี	 พร้อมด้วยนายประทีป 
ชุตินันทกุล	 ผู้อ�านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์	 นายชายชาญ	 อาษาพล 
ผู้อ�านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์	 1	 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์
การเกษตรเมืองอุบลราชธานี	 จ�ากัด	ณ	 ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองอุบลราชธานี	
จ�ากัด	อ�าเภอเมือง	จังหวัดอุบลราชธาน	ีโดยได้ให้ค�าแนะน�าเรื่องต่าง	ๆ	ดังนี้	
	 1.	 การขอกู ้ เ งินกองทุนพัฒนาสหกรณ ์ตามโครงการสนับสนุนสิน เชื่ อ 
เพื่อท�าการเกษตรแบบผสมผสาน
	 2.		 โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูท�านา	 
ปีการผลิต	2562/63
	 3.		 การขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี
เครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อให้บริการเกษตรกรในการเตรียมดินที่ดีเพื่อลดวัชพืช 
ในสถาบันเกษตรกร
	 4.		 การส่งเสริมอาชีพเกษตรกรสมาชิก	(การปลูกโกโก้)	
	 5.		 การจัดท�าโครงการรวบรวมผลผลิตสินค้าเกษตรของเครือข่ายสหกรณ์ 
ใน	สปป.ลาว	เพื่อจ�าหน่ายเป็นสินค้าออนไลน	์
	 6.		 การพิจารณาน�าสินค้าของสหกรณ์การเกษตรเมืองอุบลราชธานี	 จ�ากัด	 
ร่วมแสดงและจ�าหน่ายในตลาดประชารัฐศุลกากรเพื่อชุมชน	 ในวันที่	 24	 พฤศจิกายน	
2562	ณ	บริเวณด่านศุลกากรช่องเม็ก	อ�าเภอสิรินธร	จังหวัดอุบลราชธาน	ี
	 7.		 การให้ความช่วยเหลือสหกรณ์การเกษตรดอนมดแดง	 จ�ากัด	 เพื่อแก้ไขปัญหา
สภาพคล่องการด�าเนินงาน
	 และ	8.	การเน้นย�้าให้คณะกรรมการด�าเนินการและฝ่ายจัดการช่วยกันดูแลกิจการ
ของสหกรณ์	 และปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 และตามหลัก 
การควบคุมภายในอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการเกิดทุจริตในสหกรณ์

ประชุมกรรมการ สกก.
เมืองอุบลราชธานี

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนซึ้งสามัคคี จ�ากัด ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2562
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พื้นที่โฆษณา

สำคัญ
สสอค. 

จดทะเบียน กอตั้งเม�อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2553

อยูภายใต พรบ.การฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. 2545

และควบคุมกำกับโดย

  กรมกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย

สสอค. มีสมาชิกทั่วประเทศ กวา 294,548 คน

ข้อมูล

�ัน�ี้
มีสมาชิกเสียชีวิตแลว 17,731 คน

จายเงินสงเคราะห ไปแลวกวา 10,542 ลานบาท

เงินสงเคราะหจายใหทายาทหรือผูรับเงินสงเคราะห

อัตราคาสงเคราะหศพ ศพละ 2.047 บาท

รายละประมาณ 6 แสนบาท

รวม 4,880 บาท

คาสมัคร 40 บาท + คาบำรุง 40 บาท

+ เงินสงเคราะหลวงหนา 4,800 บาท

ค่าใช้จ่าย

เงินสงเคราะห์

1. ใบรับรองแพทยโรงพยาบาลของรัฐ

2. สำเนา บัตรประชาชน ทะเบียนบานของตนเอง

    และผูที่ระบุใหรับ

เอกสารประกอบการสมัคร

ผู้มีสิทธิได้แก่
1. สมาชิกสามัญ และสมทบของสหกรณออมทรัพย

2. สมาชิกสามัญ กลุมวีชาชีพอ�น

3. คูสมรส บุตร บิดา-มารดาของสมาชิกสามัญ

   ของสหกรณออมทรัพย

4. คูสมรส บุตร บิดา-มารดาของสมาชิกสมทบ

   ของสหกรณออมทรัพย

5. คูสมรส บุตร บิดา-มารดาของสมาชิกสมทบ สสอค.

   จากกลุมวีชาชีพอ�น 

อายุไม่เกิน 50 ปี (นับตามปีปฏิทิน)
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ผู้มีสิทธิได้แก่ผู้มีสิทธิได้แก่
1. สมาชิกสามัญ และสมทบของสหกรณออมทรัพย1. สมาชิกสามัญ และสมทบของสหกรณออมทรัพย

2. สมาชิกสามัญ กลุมวีชาชีพอ�น

1. สมาชิกสามัญ และสมทบของสหกรณออมทรัพย

2. สมาชิกสามัญ กลุมวีชาชีพอ�น

1. สมาชิกสามัญ และสมทบของสหกรณออมทรัพย

3. คูสมรส บุตร บิดา-มารดาของสมาชิกสามัญ

1. สมาชิกสามัญ และสมทบของสหกรณออมทรัพย

2. สมาชิกสามัญ กลุมวีชาชีพอ�น

1. สมาชิกสามัญ และสมทบของสหกรณออมทรัพย

2. สมาชิกสามัญ กลุมวีชาชีพอ�น

1. สมาชิกสามัญ และสมทบของสหกรณออมทรัพย

3. คูสมรส บุตร บิดา-มารดาของสมาชิกสามัญ

1. สมาชิกสามัญ และสมทบของสหกรณออมทรัพย

2. สมาชิกสามัญ กลุมวีชาชีพอ�น

1. สมาชิกสามัญ และสมทบของสหกรณออมทรัพย

2. สมาชิกสามัญ กลุมวีชาชีพอ�น

1. สมาชิกสามัญ และสมทบของสหกรณออมทรัพย

3. คูสมรส บุตร บิดา-มารดาของสมาชิกสามัญ

1. สมาชิกสามัญ และสมทบของสหกรณออมทรัพย1. สมาชิกสามัญ และสมทบของสหกรณออมทรัพย1. สมาชิกสามัญ และสมทบของสหกรณออมทรัพย1. สมาชิกสามัญ และสมทบของสหกรณออมทรัพย

ผู้มีสิทธิได้แก่ผู้มีสิทธิได้แก่ผู้มีสิทธิได้แก่
1. สมาชิกสามัญ และสมทบของสหกรณออมทรัพย

ผู้มีสิทธิได้แก่
1. สมาชิกสามัญ และสมทบของสหกรณออมทรัพย

2. สมาชิกสามัญ กลุมวีชาชีพอ�น

3. คูสมรส บุตร บิดา-มารดาของสมาชิกสามัญ

   ของสหกรณออมทรัพย

1. สมาชิกสามัญ และสมทบของสหกรณออมทรัพย

2. สมาชิกสามัญ กลุมวีชาชีพอ�น

3. คูสมรส บุตร บิดา-มารดาของสมาชิกสามัญ

   ของสหกรณออมทรัพย

4. คูสมรส บุตร บิดา-มารดาของสมาชิกสมทบ

   ของสหกรณออมทรัพย

1. สมาชิกสามัญ และสมทบของสหกรณออมทรัพย

2. สมาชิกสามัญ กลุมวีชาชีพอ�น

1. สมาชิกสามัญ และสมทบของสหกรณออมทรัพย

2. สมาชิกสามัญ กลุมวีชาชีพอ�น

1. สมาชิกสามัญ และสมทบของสหกรณออมทรัพย

3. คูสมรส บุตร บิดา-มารดาของสมาชิกสามัญ

   ของสหกรณออมทรัพย

4. คูสมรส บุตร บิดา-มารดาของสมาชิกสมทบ

1. สมาชิกสามัญ และสมทบของสหกรณออมทรัพย

2. สมาชิกสามัญ กลุมวีชาชีพอ�น

1. สมาชิกสามัญ และสมทบของสหกรณออมทรัพย

2. สมาชิกสามัญ กลุมวีชาชีพอ�น

1. สมาชิกสามัญ และสมทบของสหกรณออมทรัพย

3. คูสมรส บุตร บิดา-มารดาของสมาชิกสามัญ3. คูสมรส บุตร บิดา-มารดาของสมาชิกสามัญ

   ของสหกรณออมทรัพย

1. สมาชิกสามัญ และสมทบของสหกรณออมทรัพย

2. สมาชิกสามัญ กลุมวีชาชีพอ�น

1. สมาชิกสามัญ และสมทบของสหกรณออมทรัพย

2. สมาชิกสามัญ กลุมวีชาชีพอ�น

1. สมาชิกสามัญ และสมทบของสหกรณออมทรัพย

3. คูสมรส บุตร บิดา-มารดาของสมาชิกสามัญ
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์
ผูจัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชก
     ชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย
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ต่อจำกหน้ำ 1 ICA-European	 Union	 partnership	 project	 for	 “Cooperatives  
in Development: People Centered Business in Action”	จะด�าเนินการ 

จัดโครงการพัฒนาศักยภาพระดับภูมิภาคเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	(UN	SDG	13	–	Climate	
Action)	 ระหว่างวันที่	 19	 -	 21	 พฤศจิกายน	 2562	ณ	 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	 กรุงเทพมหานคร	 
โดยได้รับการสนับสนุนจากสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	(CLT)	ซึ่งเป็นองค์กรสมาชิกของ	ICA	ในประเทศไทย	
ในฐานะเจ้าภาพร่วม
	 การเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศและเกษตรกรรมมีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อน	 เมื่อเร็วๆ	 	 นี้	 รายงานของ 
คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	(Intergovernmental	Panel	on	Climate	
Change)	 หรือ	 IPCC	 ซึ่งเป็นองค์กรทางวิทยาศาสตร์ของสหประชาชาติ	 บ่งชี้ว่าอิทธิพลต่อสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้น 
ของมนุษย์มีผลกระทบต่อความสามารถในการเป็นแหล่งอาหารและน�้าของแผ่นดินและความสามารถ 
ในการให้บริการอื่นของระบบนิเวศ	 เพื่อให้มนุษย์สามารถด�ารงชีวิตและประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงชีพต่อไป 
แผ่นดินเป็นแหล่งก�าเนิดของก๊าซเรือนกระจก	 การท�าการเกษตรและป่าไม้	 รวมทั้ง	 การใช้ที่ดินเพื่อประโยชน์อื่น 
เป็นกิจกรรมที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ	 23	 ของปริมาณก๊าซเรือนกระจกทั่วโลก	 ขณะเดียวกันแผ่นดิน 
ท�าหน้าที่เป็นแหล่งดูดซับและกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์	 ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณ	 1	 ใน	 3	 ของปริมาณ
คาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากมนุษย์ทุกคน	 การจัดการที่ดินที่ดีขึ้นเป็นปัจจัยส�าคัญที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย
ของข้อตกลงปารีสที่จ�ากัดการเพิ่มอุณหภูมิโลกไม่เกิน	2	องศาเซลเซียส
	 เนื่องจากเครือข่ายสมาชิกของ	 ICA	 เป็นตัวแทนของชุมชนเกษตรจ�านวนมาก	 ICA	 จ�าเป็นต้องให้ความรู้ 
แก่สมาชิกเกี่ยวกับมาตรการรับมือกับสภาพการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ตลอดจนผลกระทบของเกษตรกรรม
ต่อสภาพภูมิอากาศและผลกระทบของสภาพภูมิอากาศต่อเกษตรกรรม	 และเพิ่มความสามารถในการด�าเนินงาน
ตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี	 (Good	 Agricultural	 Practices)	 หรือGAP	 เพื่อลดการปล่อย
คาร์บอนไดออกไซด์และบรรเทาผลกระทบต่อความยั่งยืนของแหล่งอาหารและการด�ารงชีพ	 ดังนั้น	 โครงการ 
เพิ่มศักยภาพนี้จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มความตระหนักเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการรับมือ 
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 (SDG	 13)	 และจัดการอบรมเพื่อให้ทุกฝ่ายเร่งด�าเนินการลดผลกระทบ 

ต่อสิ่งแวดล้อมจากเกษตรกรรม	 เช ่น	 การใช ้น�้า	 
การใช ้ป ัจจัยการผลิต	 ก ๊าซเรือนกระจก	 (GHG)	 
การอนุรักษ ์ดิน	 การปล ่อยของเสียจากฟาร ์ม	 
การท�าประมงอย ่างยั่งยืน	 การปลูกต ้นไม ้	 ฯลฯ	 
และเพื่อพิจารณานโยบายและบรรจุมาตรการรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในแผนงาน 
ขอ ง สหก รณ ์ แ ล ะ ร ะ ดมท รั พ ย า ก ร สนั บ สนุ น 
การด�าเนินงานดังกล่าว
	 องค ์การ	 ICA-AP	 ท�างานร ่วมกับองค ์กร 

สันนิบาตสหกรณ์ฯ จับมือ ICA-AP
พัฒนาศักยภาพระดับภูมิภาครับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ภาคเครือข่ายสมาชิก	 จ�านวน	 105	 แห่งใน	 33	 ประเทศ	 ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก	 ในประเทศเหล่านี้ส่วนใหญ่ 
มีภาคเกษตรและภาคที่เกี่ยวข้องที่มีบทบาทส�าคัญในการด�ารงชีวิต	 สหกรณ์ที่มีจ�านวนมากที่สุดด�าเนินกิจการ 
อยู่ในภาคเกษตรและภาคที่เกี่ยวข้อง	 (เช่น	 ป่าไม้และประมง)	 ในเศรษฐกิจขนาดใหญ่	 เช่น	 จีน	 อินเดีย	 ญี่ปุ่น	 
และเกาหลีใต	้(เอกสารแนบ	2)
	 ในฐานะเป็นองค์กรที่เป็นปากเป็นเสียงแทนสหกรณ์ทั่วโลก	 ICA	 มีหน้าที่ให้ความรู้แก่สหกรณ์เกี่ยวกับ 
เป ้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	 (Sustainable	 Development	 Goals)	 หรือ	 SDG	 ของสหประชาชาต	ิ 
เพื่อช่วยผลักดันให้กิจการของสหกรณ์ตอบสนองต่อข้อเรียกร้องให้ร่วมมือกันแก้ปัญหา	 (call	 for	 action)	 
ของสหประชาชาติ	 และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทของสหกรณ์ในการสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน	 ค.ศ.	 2030	 (2030	 Agenda)	 เพื่อให้สหกรณ์อยู ่ในฐานะพันธมิตรที่จะสนับสนุนการด�าเนินการ 
ตลอดกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น

ว่าเป็นส่วนส�าคัญของชีวิตที่จะต้องกระท�าอย่างต่อเนื่องขาดมิได	้ไม่ว่าภาวะเศรษฐกิจ
จะดีหรือไม่ก็ตาม	 ทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการที่จะระดมเงินออม 

ในภาคประชาชน	 โดยรัฐบาลจะสนับสนุนการด�าเนินงานของสหกรณ์ทั่วประเทศกว่า	 8,000	 แห่ง	 สมาชิก 
รวมกว่า	12	ล้านคน	 ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ท�าให้การเงินของประเทศไทยมีความมั่นคง	 เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป	
สสท.จึงได้ร่วมกับขบวนการสหกรณ์	 ชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ	 และสหกรณ์ทั้ง	 7	 ประเภท	 จัดงานวันออม 
แห่งชาติ	 ประจ�าปี	 2562	 โดยได้รับเกียรติจาก	 นายอุตตม	 สาวนายน	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง	 
เป็นประธานในพิธีเปิดงาน	 ณ	 ห้องประชุม	 ส�านักงานใหญ่	 บริษัท	 ทีโอที	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ถนนแจ้งวัฒนะ	 
โดยมีสมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมงานวันออมแห่งชาติในแต่ละทุกภูมิภาคทั่วประเทศกว่า	3,000	คน
	 โดยในการเปิดงาน	 นายอุตตม	 สาวนายน	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง	 ได้เปิดเผยหลังเป็นประธาน 
ในพิธีเปิดงาน	 “วันออมแห่งชาติ”	 ว่า	 “การออม”	 นอกจากจะท�าให้ประชาชนผู้ออมมีความมั่นคงในชีวิตแล้ว	 
ยังส่งผลต่อประเทศชาติ	 ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิตสูง	 ย่อมส่งผลต่อสถานการณ์การออมในภาพรวม 

ของประเทศ	 ให้มีความมั่นคง	 ถ้าประเทศมีเงินออมที่เพียงพอ	 ก็จะเป็นแหล่งเงินทุนที่จะน�าไปใช้ในการพัฒนา
ประเทศชาติต ่อไป	 ทั้งนี้ 	 ป ัจจุบันขบวนการสหกรณ์ไทย	 มีเงินออมและเงินออมเฉลี่ยต่อสมาชิกเพิ่มขึ้น 
อย่างต่อเนื่อง	 โดยสหกรณ์กว่า	 8,000	 แห่ง	 สมาชิกกว่า	 12	 ล้านคน	 มีเงินออมกว่า	 2.3	 ล้านล้านบาท	 
และเงินออมเฉลี่ยต่อสมาชิกกว่า	 200,000	 บาท	 ทิศทางแนวโน้มเงินออมภาคสหกรณ์ไทยในอนาคตยังคงเพิ่มขึ้น	
เพื่อส่งเสริมให้คนไทย	 มีนิสัยรักการออม	 รวมทั้งเพื่อให้ประชาชน	 ตระหนักถึงความส�าคัญและประโยชน์ 
ของการออมเงิน	 กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย	 พร้อมสนับสนุนการด�าเนินมาตรการ 
ในการออมของขบวนการสหกรณ์	 จะเริ่มขับเคลื่อนอย่างจริงจัง	 กระจายความรู้ด้านด้านออมในระดับชุมชน	 
พร้อมให้ประชาชนเข้าถึงเทคโนโลยีเพื่อสร้างความเข้มแข็งในชุมชนต่อไป
	 ขณะที่	 พลต�ารวจโทวิโรจน์	 สัตยสัณห์สกุล	 ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	
(ชสอ.)	 กล่าวว่า	 ชสอ.ได้จัดงานวันออมแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี	 2552	 โดยในระยะแรกร่วมกับธนาคาร 
แห่งประเทศไทย	 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 การจัดงานวันออมแห่งชาติในวันนี้	 ได้ก�าหนดจัดกิจกรรมการ 
เดิน-วิ่ง-ปั่น	รณรงค์วันออมแห่งชาต	ิโดยเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก	ชสอ.	ร่วมกับสหกรณ์ทุกประเภทในแต่ละภูมิภาค
ทั่วประเทศ	กิจกรรมการสัมมนาวิชาการ	หัวข้อ	“การออมอย่างมีคุณค่าตามวิถีสหกรณ์”	โดย	พระพยอม	กัลยาโณ	
และพระมหาสมปอง	ตาลปุตฺโต	และการมอบโล่เกียรติคุณแก่สมาชิกที่มีการออมดีเด่น	และสหกรณ์ที่มีการส่งเสริม
การออมยอดเยี่ยมแห่งปี	 2562	 โดยตั้งเป้าการรณรงค์ให้สหกรณ์ทั่วประเทศจัดกิจกรรมส่งเสริมการออม 
ในภาคสหกรณ์เพิ่มขึ้น	50,000	ล้านบาท

สสท.ขบวนการสหกรณ์ จัดงานวันออมแห่งชาติ ประจ�าปี 2562

ต่อจำกหน้ำ 1
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นายกรัฐมนตรีน�าทีมครม.สัญจรเยือนจังหวัดราชบุรีชมความก้าวหน้า
กิจการสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จ�ากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์)

ต่อจำกหน้ำ 1
พร ้อมทั้ งได ้ชมพิพิธภัณฑ ์สหกรณ์โคนมหนองโพ	 การผลิตนม	 UHT 
นิทรรศการด้านปศุสัตว์	 พร้อมชมการสาธิตการเลี้ยงโคนมและให้อาหารโค 

ก่อนจะพบปะเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมที่มารอให้การต้อนรับจ�านวนมาก
	 นายกรัฐมนตรีได้กล่าวกับสมาชิกสหกรณ์โคนมหนองโพฯ	 ว่า	 การท�าสิ่งต่าง	 ๆ	 ไม่สามารถส�าเร็จ 
ได้ด้วยตัวคนเดียว	 ไม่มีใครแก้ปัญหาได้โดยล�าพัง	 บางคนมีหนี้มีสิน	 บางคนมีรายได้น้อย	 เพราะฉะนั้น 
จึงต้องรวมกลุ ่มกัน	 ร่วมมือกันเป็นสหกรณ์	 ซึ่งเป็นแนวทางในการช่วยเกษตรกรที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 9	 ได้ทรงพระราชทานไว้	 ถ้าเราท�าให้ถูกตามกติกา	 ใช้หลักสหกรณ์ให้ถูกให้เป็น	
สหกรณ์ก็จะเจริญก้าวหน้า	 กิจการของสหกรณ์จะเข้มแข็งและช่วยดูแลอาชีพ	 สร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน	
โดยรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนและอ�านวยความสะดวกการด�าเนินงานของสหกรณ์ในอนาคต 
อยากให้สหกรณ์ลองหาตลาดใหม่	 ๆ	 และเปิดตลาดผลิตภัณฑ์นมของสหกรณ์ให้กว้างมากยิ่งขึ้น	 
ส่งเสริมการบริโภคนมในประเทศ	 และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อแปรรูปสินค้าที่ผลิตจากนมให้มี
ความหลากหลายตรงกับที่ตลาดและผู้บริโภคต้องการ	 นอกจากนี้	 ขอให้ทุกฝ่ายร่วมกันหามาตรการรองรับ
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต	ก่อตั้งมากว่า	40	ปี	ช่วงเวลาที่ผ่านมาได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง	
ถึงเวลาแล้วที่จะต้องเดินหน้ายุทธศาสตร์ชาติ	 ในเรื่อง	“นม”	 และในอีก	 5	 ปีข้างหน้า	 ต้องเตรียมพร้อม 
เพื่อเผชิญกับการแข่งขันมากขึ้น	 โดยการหาวิธีช่วยเกษตรกรลดต้นทุนการผลิต	 เพื่อให้สามารถสู้กับ 
ตลาดต่างประเทศได้
	 ส�าหรับจุดเริ่มต้นของสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี	 จ�ากัด	 (ในพระบรมราชูปถัมภ์)	 เมื่อปี	 2512	
เกษตรกรผู้เลี้ยง	 โคนมในเขตจังหวัดราชบุรีและนครปฐมประสบปัญหาเรื่องไม่มีสถานที่จ�าหน่ายน�้านมดิบ 
ที่รีดได้จากแม่โคนม	สถานีผสมเทียมจังหวัดราชบุร	ี ได้น�าเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเข้าเฝ้าละอองธุลีพระบาทฯ	
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถบพิตร	 ในวโรกาสที่เสด็จฯ	
เปิดโรงงานนมผงสวนจิตรลดา	 ณ	 พระราชวังสวนจิตรลดา	 และทูลเกล้าฯ	 ถวายฎีกาถึงปัญหา 
ความเดือดร้อนที่ไม่มีตลาดจ�าหน่ายน�้านมดิบ	 พระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้ความช่วยเหลือ 
ในการที่จะสร้างโรงงานนมผงขึ้น	 ต่อมาในปี	 2513	 นายทวิช	 กลิ่นประทุม	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
จังหวัดราชบุรีในขณะนั้นได้ทราบปัญหาของผู้เลี้ยงโคนม	จึงได้ทูลเกล้าฯ	ถวายเงินจ�านวน	1,400,000	บาท	
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัว	 เพื่อพิจารณาน�ามาช่วยเหลือเกษตรกรผู ้ เลี้ยงโคนมดังกล่าว	 
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวก็ได้พระราชทานเงินจ�านวนนี้ร ่วมกับพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ 
จ�านวน	 1,002,000	 บาท	 ในการก่อสร้างและจัดตั้งโรงงานนมผงขึ้น	ณ	 ต�าบลหนองโพ	 อ�าเภอโพธาราม	
จังหวัดราชบุรี	 โดยได้ด�าเนินการในรูปบริษัทจ�ากัด	 ใช้ชื่อว่า	 บริษัทผลิตภัณฑ์นมหนองโพ	 จ�ากัด	 
และทรงรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์		
	 ในระยะที่เกษตรกรได้ทูลเกล้าฯ	 ถวายฎีกา	 และรอรับการแก้ไขอยู่นั้น	 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม 
จึงได้ขอความช่วยเหลือจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีในขณะนั้นคือ	 นายจรูญ	 วัฒนากร	 
ให ้ช ่วยติดต ่อหาผู ้รับซื้อน�้ านมดิบ	 จนกระทั่งได ้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ตกลงเป ็นผู ้รับซื้อ 

ต ่อมากลุ ่มเกษตรกรผู ้ เลี้ยงโคนม	 รวมกลุ ่ม 
กันจัดตั้งเป็น	 ‘ศูนย์รวมนมหนองโพ’	 ขึ้นในป	ี
พ.ศ.	2513	และเปิดรวบรวมน�้านมดิบจากสมาชิก	
ต่อมาวันที่	 5	 มีนาคม	 2514	 คณะกรรมการ 
ศูนย ์ รวมนมและสมาชิกได ้ประชุมร ่ วมกัน 
และมีมติจัดตั้ งสหกรณ์โคนมขึ้น	 	 มีสมาชิก 
แรกตั้ง	 185	 คน	 โดยใช้ชื่อว่า	 ‘สหกรณ์โคนม
ราชบุรี จ�ากัด’	 ต่อมาในปี	 2516	 ได้เริ่มผลิต 
นมพาส เจอ ร ์ ไร ส ์ ค รั้ ง แร ก 	 ท า งสหกรณ ์ 

จึงขอจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น	 “สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จ�ากัด”	 ประเภทสหกรณ์การเกษตร	 
เมื่อวันที่	25	มกราคม	2516
	 สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุร	ี จ�ากัด	 (ในพระบรมราชูปถัมภ์)	 ได้ด�าเนินกิจการมาเป็นเวลากว่า	48	ปี	
ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ ่านมา	 ทางสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี	 จ�ากัดฯ	 ได้ด�าเนินกิจการมาตาม 
แนวพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตรมาโดยตลอด	 ด�าเนินธุรกิจที่ตอบสนองและช่วยส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม	 
ทั้งการให้สินเชื่อเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพ	 การรับฝากเงิน	 การจัดหาสินค้าและปัจจัยการผลิตมาจ�าหน่าย	
โรงงานผลิตอาหารสัตว	์ธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลิตภัณฑ์นม	ธุรกิจบริการ	และส่งเสริมอาชีพการเกษตร	
โดยการให้บริการความรู้ด้านการเลี้ยงโคนมเพื่อให้ได้น�้านมดิบที่มีคุณภาพ	 บริการผสมเทียม	 การดูแล
สุขภาพโคนม	และส่งเสริมการจัดท�าฟาร์มโคนมของเกษตรกรให้มาตรฐาน
	 ปัจจุบัน	 สหกรณ์ฯ	 สามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์นมได้หลากหลายชนิด	 ทั้งนมพาสเจอร์ไรส์	 นม	 UHT 
โยเกิร ์ต	 ไอศครีม	 และนมอัดเม็ด	 จ�าหน่ายไปทั่วประเทศ	 ทั้งในห้างสรรพสินค้า	 ร้านสะดวกซื้อ	 
ร้านโชห่วย	ช่องทาง	On	Line	ผ่านเพจลาซาด้าและ	Shopee	ร้านหนองโพคาเฟ	่รวมถึงตลาดต่างประเทศ	
ได้แก่	 กัมพูชา	 พม่า	 ลาว	 และบรูไน	 คาดว่าในปี	 2562	 สหกรณ์จะมียอดขายผลิตภัณฑ์นมไม่น้อยกว่า 
2,900	 ล้านบาท	 ซึ่งสหกรณ์ยังได้เพิ่มก�าลังการผลิตให้เพียงพอที่จะรองรับกับปริมาณน�้านมดิบที่เกษตรกร 
ผู้เลี้ยงโคนมในเขตต�าบลหนองโพและพื้นที่ใกล้เคียงผลิตได้	 ท�าให้เกษตรกรไม่มีปัญหาความเดือดร้อน 
ในเรื่องสถานที่จ�าหน่ายน�้านมดิบ	 เมื่อเกษตรกรรวมกลุ่มกันเพื่อด�าเนินงานในรูปสหกรณ์	 ท�าให้ได้รับ
ประโยชน์	 ทั้งเรื่องการผลิตน�้านมดิบ	 การแปรรูปและการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์นมของสหกรณ์	 ที่ส่งผล 
ต่อการสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับเกษตรกรในต�าบลหนองโพ	ซึ่งนับได้ว่าสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุร	ีจ�ากัด	
(ในพระบรมราชูปถัมภ์)	 คือทางออกของการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู ้เลี้ยงโคนม 
ได้อย่างแท้จริง

ประจำ�วันที่ 1 พฤศจิก�ยน - 31 ธันว�คม 2562 ปีที่ 19 ฉบับที่ 362
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดชุมพรตรวจเยี่ยม
โรงสกัดน�้ามันปาล์มสหกรณ์นิคมท่าแซะ จ�ากัด ผลิตกระแสไฟฟ้าจากน�้าทิ้งของโรงงาน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 กล่าวว่าการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 
มีความส�าคัญมากที่ทุกฝ่ายจะได้มาร่วมกันพิจารณาระเบียบวาระต่าง	ๆ	 ร่วมกันแก้ไข

ปัญหาการด�าเนินงานของสหกรณ์	 และให้ข้อเสนอแนะ	 พร้อมทั้งวางแผนปรับปรุงฟื ้นฟูสหกรณ์และอาชีพ 
ให้กับสมาชิก	 ซึ่งสหกรณ์จะต้องวางแนวทางการบริหารงานเพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกในปีต่อไป 
และเพื่อให้สหกรณ์เป็นสถาบันที่ให้บริการแก่สมาชิกให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	 วิธีการสหกรณ์เป็นวิธีการหนึ่ง 
ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ	 สังคมของประเทศให้ดีขึ้นและเป็นกลไกในการขับเคลื่อนตามนโยบายภาครัฐ		
รัฐบาลจึงได้พยายามเข้ามามีบทบาทสนับสนุนส่งเสริมการด�าเนินงานของสหกรณ์มากขึ้น	 เช่น	 เกษตรอินทรีย	์
เกษตรแปลงใหญ่	 ทฤษฎีใหม่	 เพื่อให้สหกรณ์ช่วยเหลือสมาชิกได้อย่างแท้จริงตามหลักสหกรณ์	 ซึ่งรูปแบบ 
การด�าเนินงานของสหกรณ์	 มุ่งเน้นการดูแลความเป็นอยู่ของสมาชิก	 สมาชิกเป็นทั้งเจ้าของสหกรณ์	 และเป็นผู้ใช้
บริการในธุรกิจต่าง	 ๆ	 ของสหกรณ์อย่างครบวงจร	 ซึ่งนับว่าสมาชิกสหกรณ์มีส่วนส�าคัญต่อการด�าเนินงาน 
และความเจริญก้าวหน้าของธุรกิจสหกรณ์
	 ทั้งนี้	 สหกรณ์นิคมท่าแซะ	 จ�ากัด	 จังหวัดชุมพร	 ก่อตั้ง	 เมื่อ	 พ.ศ.	 2506	 ได้รับจดทะเบียน	 เป็นสหกรณ์ 
ประเภทสหกรณ์นิคม	 เมื่อวันที่	 1	 กุมภาพันธ์	 2514	 ชื่อว่า	 “สหกรณ์นิคมท่าแซะ จ�ากัด”	 ปัจจุบันมีสมาชิก 
ทั้งสิ้น	 3,994	 คน	 ทุนด�าเนินงาน	 676	 ล้านบาท	 รวบรวมผลผลิตปาล์มน�า้มัน	 167,027	 ตัน	 ส่งออก	 5,957	 ตัน	 
แปรรูป	 161,213	 ตัน	 เป็นน�้ามันปาล์มดิบ	 28,981	 ตัน	 เมล็ดในปาล์ม	 8,561	 ตัน	 กะลาปาล์ม	 7,080	 ตัน	 
ทะลายเปล่า	 34,114	 ตัน	 เส้นใยปาล์ม	 351	 ตัน	 ปริมาณแก๊ส	 	4,540,360	 หน่วย	 และมีรายได้จากการจ�าหน่าย 
น�้ามันปาล์มดิบ	484	ล้านบาท	 เมล็ดในปาล์ม	79	ล้านบาท	กะลาปาล์ม	12	ล้านบาท	ทะลายเปล่า	4.6	ล้านบาท	
เส้นใยปาล์ม		192,756	บาท	และขายกระแสไฟฟ้า	15.05	ล้านบาท
	 สหกรณ์ได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์	 ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน	 ปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2561	
เพื่อก่อสร้างโรงคลุมลานสต็อคปาล์ม	 จ�านวน	 4,970,000	 บาท	 สหกรณ์ออกเงินสมทบ	 จ�านวน	 497,000	 บาท	
ก่อสร้างแล้วเสร็จ	 เมื่อวันที่	 8	 ธันวาคม	 2561	 ส�าหรับแผนการด�าเนินงานในอนาคตนั้น	 สหกรณ์ได้มีแผน 
ในการส่งเสริมสมาชิกของสหกรณ์	 โดยจัดท�าโครงการ	 จ�านวน	 2	 โครงการ	 คือโครงการเปลี่ยนพันธุ์ปาล์มน�้ามัน 

พันธุ์ดีทดแทนต้นปาล์มเดิม	 และโครงการปรับปรุง
เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตน�้ ามันปาล์ม 
และกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าจากไบโอแก๊ส	
	 นอกจากนี้	 สหกรณ์ฯยังได้ด�าเนินธุรกิจแบบ 
ครบวงจร	 ทั้งการสินเชื่อและจัดหาแหล่งเงินทุน 
ให้สมาชิกกู้ยืม	 จัดหาปัจจัยการผลิตแก่สมาชิก	 จัดหา
สินค ้ ามาจ� าหน ่ าย 	 ทั้ งสิ นค ้ าอุป โภค-บริ โภค	 
การถ่ายทอดองค์ความรู ้ทางวิชาการและส่งเสริม
การเกษตร	 และธุรกิจรวบรวมผลผลิต	 ซึ่งในช่วงที่
ผลผลิตปาล์มน�้ามันล้นตลาดไม่สามารถจ�าหน่าย
ผลผลิตได้ตามความต้องการของสมาชิกทุกคน	 คณะกรรมการจึงได้หาแหล่งเงินทุนสร้างโรงงานเพื่อรองรับผลผลิต
และสร้างมูลค่าเพิ่มของปาล์มน�้ามัน	 พร้อมทั้งลดผลกระทบของโรงงานที่มีต่อปัญหาสุขภาพของชาวบ้านในพื้นที	่ 
สหกรณ์ฯ	 จึงสร้างโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากน�้าทิ้งของโรงงานสกัดน�้ามันปาล์ม	 ซึ่งนอกเหนือจากการแก้ปัญหา 
ให้แก่สมาชิกแล้ว	 ยังสามารถสร้างรายได้ให้กับสหกรณ	์ และเป็นการลดการน�าเข้าพลังงานของประเทศอีกทางหนึ่ง
ด้วย	ซึ่งสหกรณ์ดังกล่าวนี้	มีผลการจัดระดับชั้นสหกรณ์ที่ระดับชั้น	2	และมีผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ที่ระดับดี
 “ถ้าเราให้ความส�าคัญกับระบบสหกรณ์ จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้พี่น้องเกษตรกรมีชีวิตอย่างมี 
ความสุขได้ ซึ่งสหกรณ์ที่จะประสบความส�าเร็จ ต้องมีสมาชิกที่ดีและมีคุณภาพ นอกจากนี้ยังจะต้องมีผู้บริหาร 
ที่ดีด้วย ซึ่งจะต้องมีคุณธรรม มีความรู้ ความสามารถ และความเสียสละ ส�าหรับในส่วนของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ มีหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้กับสหกรณ์ในการบริหารงานและแก้ไขปัญหาที่นอกเหนือ
จากสหกรณ์จะควบคุมได  ซึ่งในวันนี้ผมมีโอกาสที่ได้เข้ามาดูแลสหกรณ์ทั่วประเทศ จึงมุ่งที่จะส่งเสริม สนับสนุน 
และเติมเต็มในส่วนที่ขาดให้กับพี่น้องเกษตรกร และหวังว่าจะท�าให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกร 
มีความกินดีอยู่ดียิ่งขึ้น” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	กล่าว

รมช.มนัญญา เชิญชวนมอบความสุข
เทศกาลปีใหม่ด้วยกระเช้าสินค้าสหกรณ ์
เปิดจ�าหน่ายตั้งแต่ 2 ธ.ค. 62 – 12 ม.ค. 63

ให้ผู ้บริโภคได้เลือกซื้อเป็นของขวัญของฝากในช่วงเทศกาลปีใหม่	 โดยเน้นสินค้า 
เพื่อสุขภาพ	 เปิดจ�าหน่ายที่กรมส่งเสริมสหกรณ์	 ตั้งแต่วันที่	 2	 ธันวาคม	 2562	 – 

12	 มกราคม	 2563	 พร้อมบริการส่งฟรีในเขตกรุงเทพและปริมณฑล	 เมื่อซื้อสินค้าครบ	 10,000	 บาท	 ผู้สนใจ 
กระเช้าสินค้าสหกรณ์สั่งซื้อได้ทางออนไลน์	 Facebook	 :	 coop	 market	 และ	 ID	 Line	 :	 cpd.shop	 
หวังขยายช่องทางการจ�าหน่ายสินค้าสหกรณ์ไปสู่ผู้บริโภคได้เพิ่มมากขึ้น	
	 นางสาวมนัญญา	 ไทยเศรษฐ์	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 เปิดเผยว่า	 ในช่วงเทศกาล 
ปีใหม่ของทุกปี	 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดท�าโครงการส่งความสุขในเทศกาลปีใหม่ด้วยสินค้าสหกรณ์	 โดยรวบรวม
สินค้าดีมีคุณภาพของสหกรณ์	 กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพจากจังหวัดต่าง	 	 ๆ	 มาจัดตกแต่งเป็นกระเช้าสินค้า 
เพื่อจ�าหน่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่	 โดยเริ่มด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปี	 ซึ่งในช่วงเทศกาลปีใหม่	 2563	 นี้ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ยังคงจัดกิจกรรมจ�าหน่ายกระเช้าสินค้าสหกรณ์เช่นเดียวกับทุกปีที่ผ่านมา	 ภายใต้แนวคิด 
“ส่งความสุข ส่งความห่วงใย จากใจสินค้าสหกรณ์”	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน	 และส่งเสริมกิจกรรม 
ด้านการตลาดให ้กับสินค ้าของสหกรณ์และกลุ ่มเกษตรกร	 เพื่อเชื่อมโยงเครือข ่ายสินค ้าของสหกรณ์ 
และกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคได้ทั่วถึงยิ่งขึ้น	 โดยคาดหวังว่าผู้บริโภคจะได้รับสินค้าดีมีคุณภาพ	 มอบให้กัน 
เป็นของขวัญของฝากในช่วงเทศกาลปีใหม่	สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
	 สินค้าที่จะน�ามาจัดลงกระเช้าในปีนี้	 ได้คัดสรรมาจากหลายแหล่งทั่วทุกภาคของประเทศ	 โดยจะคัดสรร 
เฉพาะสินค้าคุณภาพทั้งอุปโภคบริโภค	 เน้นผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสุขภาพเป็นหลัก	 อาทิ	 ผลิตภัณฑ์ประเภทข้าว 
เพื่อสุขภาพ	เช่น	ข้าวหอมมะลิอินทรีย	์ข้าวไรซ์เบอรี	่ข้าวสังข์หยด	ข้าวกล้องหอมมะลิ	และข้าวกข	43	รวมถึงสินค้า
ประเภทผลไม้และอาหารแปรรูป	 เช่น	 กล้วยตาก	 หมี่กรอบสามรส	 ล�าไยอบแห้งเนื้อสีทอง	 หมูทุบหมูฝอย	 เนื้อทุบ	 
เนื้อกระจก	 กุนเชียง	 เม็ดมะม่วงหิมพานต์	 คุกกี้รสงา	 คุกกี้รสจมูกข้าวกล้อง	 ผลไม้อบแห้ง	 น�้าผึ้ง	 แยมมัลเบอรี	่ 
เส้นหมี่โคราช	ปลาร้าทรงเครื่อง	และน�า้พริกประเภทต่าง	ๆ	

ต่อจำกหน้ำ 1

	 นอกจากนี้ยังมีสินค้าประเภทสมุนไพรและธัญพืช	 อาทิ	
สมุนไพรชงดื่ม	 ขิงผง	 เก๊กฮวยผง	 ดอกค�าฝอย	 ชาใบหม่อน
อินทรีย์	 ชาเขียวข้าวหอมมะลิ	 ผลิตภัณฑ์ประเภทนมพร้อมดื่ม	
นม	 UHT	 นมปรุงแต่งชนิดเม็ด	 น�้าผลไม้	 กาแฟชงพร้อมดื่ม	 
กาแฟดริป	 ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมและผ้าฝ้าย	 สินค้าหัตถกรรม	
ผลิตภัณฑ์แก ้วเบญจรงค์	 แก้วมุก	 และผลิตภัณฑ์ต ่าง	 ๆ	 
จากยางพารา	 และผลิตภัณฑ์อาหารจากโครงการส่วนพระองค์
สวนจิตรลดาและโครงการหลวงดอยค�า

	 รูปแบบของกระเช้าสินค้าสหกรณ์	 จะน�าสินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	 กลุ่มอาชีพต่าง	 ๆ	 มาจัดวาง 
และตกแต่งให้สวยงาม	 ราคากระเช้ามีตั้งแต่	 1,000	 บาทขึ้นไป	 มีทั้งกระเช้าส�าเร็จรูปที่จัดสินค้าและตกแต่งไว้
เรียบร้อยแล้ว	 และยังเปิดโอกาสให้ลูกค้าเข้ามาเลือกสินค้าที่ต ้องการจะให้จัดกระเช้าได้ด้วยตัวเองด้วย	 
โดยทางกรมฯ	 ได้จัดเตรียมห้องจัดแสดง	 และจ�าหน่ายสินค้าที่ศูนย์จ�าหน่ายสินค้าสหกรณ์	 อาคาร	 3	 ชั้น	 1 
ภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์	 ท่าน�้าเทเวศร์	 เริ่มโครงการ	 ตั้งแต่วันที่	 2	 ธันวาคม	 2562	 –	 12	 มกราคม	 	 2563 
จ�าหน่ายทุกวัน	ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ	์วันจันทร์	–	ศุกร์	เปิดจ�าหน่าย	ตั้งแต่เวลา	09.00	–	19.00	น.		
	 หน่วยงานต่าง	 ๆ	 หรือประชาชนที่สนใจจะสั่งซื้อกระเช้าสินค้าสหกรณ์ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้	 สามารถ 
ดูรายละเอียดสินค้าและรูปแบบของกระเช้าสินค้าสหกรณ์ได้ทาง	Facebook	:	coop	market		และทาง	ID	Line	:	
cpd.shop	 หรือติดต่อสอบถามได้ทางโทรศัพท	์ 0	 2280	 7506	 หรือ	 06	 5524	 1124	 ซึ่งกรมฯมีโปรโมชั่นพิเศษ!	
ส�าหรับลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้า	ตั้งแต	่10,000	บาทขึ้นไป	บริการจัดส่งกระเช้าสินค้าสหกรณ์ฟรีในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล
	 ทั้งนี้	 การจ�าหน่ายกระเช้าสินค้าสหกรณ์ครั้งนี้จะช่วยสร้างรายได้สู่เกษตรกร	 เม็ดเงินจะหมุนเวียนกลับคืน 
สู่ชุมชนในจังหวัดต่าง	 ๆ	 เบื้องต้นได้ตั้งเป้ายอดจ�าหน่ายในปีนี้ไม่น้อยกว่า	 1	 ล้านบาท	 พร้อมทั้งขอเชิญชวน 
ให้คนไทยหันมากินของไทยใช้ของไทย	 ด้วยการอุดหนุนสินค้าของเกษตรกร	 เพื่อมอบเป็นของขวัญอันทรงคุณค่า 
แก่ญาติสนิท	 เพื่อนฝูงหรือผู ้ใหญ่ที่เคารพนับถือ	 เนื่องในเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้	 และจะขอความร่วมมือ 
จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 หน่วยงานภายนอก	 และประชาชนทั่วไปอุดหนุนกระเช้าสินค้า
สหกรณ์	 เพื่อสนับสนุนการสร้างอาชีพและส่งเสริมรายได้แก่เกษตรกร	 และเป็นก�าลังใจให้เกษตรกรได้พัฒนา 
และผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ	มีประโยชน์ต่อสุขภาพและปลอดภัยส�าหรับผู้บริโภคต่อไป
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ต่อจำกหน้ำ 1

โรงสีข้าวพระราชทาน : ข้าวน่าน เพื่อชาวน่าน

และเห็นว่าประชาชนประสบปัญหาและได้รับเดือดร้อนเนื่องจากขาดแคลนอาหาร
เพื่อการบริโภค	 จึงได้มีพระราชด�าริให้จัดตั้งกองทุนข้าวขึ้น	 เพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้าน

ในพื้นที่	หันมาปลูกข้าวเพื่อเป็นแหล่งอาหารให้ชุมชน	และพัฒนามาสู่แนวคิด	“ข้าวน่านเพื่อชาวน่าน”
	 นายส�าเนียง	 ส่างค�า	 ประธานคณะกรรมการโรงสีข้าวพระราชทาน	 เล่าว่า	 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 พระราชทานเงิน	 ข้าวสาร
และเมล็ดพันธุ์ข้าว	 ตั้งเป็นกองทุนข้าวพระราชทานในช่วงแรกเริ่ม	 เพื่อให้ชาวบ้านใช้เป็นทุนในการสร้างความมั่นคง
ของอ�าเภอท่าวังผาให้เป ็นอู ่ข ้าวอู ่น�้าของคนในพื้นที่ 	 เมื่อกองทุนข้าวพัฒนาและเติบโตขึ้นอย่างต ่อเนื่อง
ยังได้ทรงพระราชทานเครื่องจักรโรงสีข้าวชุมชน	 ส�าหรับตั้งเป็นโรงสีข้าวพระราชทานให้กับราษฎร	 และทรงเสด็จ
มาเปิดด้วยพระองค์เองเมื่อวันที่	27	กุมภาพันธ์		2552

“คนที่นี่ซาบซึ้งพระมหากรุณาธิคุณของพระองค ์อย ่างหาที่สุดมิได ้  ไม ่ เคยละทิ้งประชาชนเลย
สายตาพระองค์ท่านมองเห็นและนึกถึงความเป็นอยู่ของชาวบ้านทั้งหมด”	 โรงสีพระราชทานแห่งนี้ยังได้น�า
หลักการสหกรณ์	 มาปรับใช้ในการบริหารงาน		ด�าเนินธุรกิจหลัก	 5	ด้าน	 ได้แก่	 ธุรกิจรวมรวม	และรับซื้อข้าวเปลือก
เพื่อแปรรูปและบริการสีข้าว	 ธุรกิจจัดหาปัจจัยการผลิตมาจ�าหน่ายแก่สมาชิกธุรกิจสินเชื่อ	 ธุรกิจบริการรถไถนา
และเครื่องจักรกลการเกษตร	และธุรกิจร้านกาแฟ	โดยกิจกรรมรวบรวม	และรับซื้อข้าวมาแปรรูป	โรงสีจะคิดค่าบริการ
สีข้าว	ส�าหรับสมาชิกคิดอัตราบริการกิโลกรัมละ	1	บาท	สีข้าวกล้องกิโลกรัมละ	1.50	ส่วนบุคคลทั่วไปจะคิดค่าบริการ
สีข้าวกิโลกรัมละ		1.50	 บาทและสีข้าวกล้อง	 กิโลกรัมละ	2	 บาท	 	ส่วนของแกลบที่ได้จากการสีข้าว	 สหกรณ์
จะบรรจุใส่ถุงขายกิโลกรัมละ	 45	 สตางค์	 ขายให้ชาวบ้านเพื่อน�าไปเป็นวัตถุดิบท�าปุ๋ยหมัก	หรือรองพื้นโรงเลี้ยงสัตว์		
ส่วนร�าข้าว	 เกษตรกรบางรายซื้อไปผสมอาหารให้แพะกิน	 ซึ่งผลพลอยได้จากการสีข้าว	 ทั้งแกลบและร�าข้าว
ช่วยสร้างรายได้อีกทางหนึ่งให้กับที่นี่ด้วย
	 เมื่อกิจการของโรงสีข้าวได้ขยายเพิ่มขึ้น	ทางบริษัทเจริญโภคภัณฑ์	(ซีพี)	มาช่วยปรับปรุงโรงสีให้มีก�าลังการผลิต
ที่สามารถรองรับปริมาณข้าวเปลือกจากเกษตรกรได้เพิ่มขึ้น	ท�าให้ปัจจุบันโรงสีข้าวแห่งนี้สามารถสีข้าวได้	6	ตันต่อวัน	
และผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรการผลิตที่ดี	 หรือ	 GMP	 ซึ่งทางโรงสีได้รับซื้อข้าวจากสมาชิกเป็นหลัก
และได้ส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูกข้าวปลอดภัยและข้าวอินทรีย์	 ทั้งข้าวหอมมะลิ	 และข้าวเหนียวกข	 6
ข้าวไรซ์เบอร์รี่	 ภายหลังจากที่มีการส่งเสริมอย่างจริงจัง	 ท�าให้ข้าวของโรงสีข้าวพระราชทานนี้มีคุณภาพดี
และได้รับความนิยมมาก	 ปัจจุบันได้มีการแปรรูปเป็นข้าวสารจ�าหน่ายสู ่ตลาดภายใต้ตราสินค้า	 “ข้าวน่าน”
โดยจะเน้นจ�าหน่ายตลาดภายพื้นที่ เป ็นหลัก	 เพื่อให้คนน่านได้บริโภคข้าวสารที่ดีมีคุณภาพ	 ซึ่งทางโรงสี

ได ้ส ่ง	 “ข้าวน่าน” ไปวางจ�าหน่ายที่ โรงพยาบาล
ประจ�าจังหวัดน่าน		โรงเรียนและหน่วยงานทหารในพื้นที่
 “การน�าวิธีการและรูปแบบสหกรณ์มาประยุกต์
ใช ้ ในการบริหารจัดการโรงสีข ้าวพระราชทาน
ซึ่งมีสมาชิกประมาณ 1,400 กว่าคน ท�าให้สมาชิก
ยึดในหลักการร่วมกันคิด  ร่วมกันท�าและมีการอบรม
ให้ความรู ้ในการพัฒนาอาชีพ เพิ่มรายได้ ช่วยลด
ต ้นทุนการท�านาต ่อไร ่ เหลือเพียง 2,000 บาท
เพราะเราได้ส่งเสริมให้สมาชิกท�าปุยอินทรีย์ ไว้ใช้เอง 
ผลประกอบการโรงสีในปีที่ผ่านมามีก�าไรประมาณ 
560,000 – 600,000 บาทต่อปี  เมื่อถึงสิ้นปีจะมีการ
จ่ายปันผลคืนให้สมาชิก แม้ผลก�าไรอาจจะเป็นเงิน

จ�านวนไม่มาก แต่สมาชิกทุกคนมีความสุขมาก เพราะชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรมีที่ดินท�ากินไม่เกิน 10 ไร่ 
ดังนั้น ข้าวที่ปลูกได้ส่วนมากจะเก็บไว้บริโภคในครัวเรือน ที่เหลือเล็กน้อยถึงน�ามาขาย และโรงสีฯ เราตั้งอยู่ไม่ไกล
จากหมู่บ้าน เดินทางไม่ไกล ไปมาได้สะดวก อีกทั้งราคาข้าวที่รับซื้อก็จะมีการปิดประกาศให้สมาชิกทราบ
โดยตลอด และจะอิงกับราคาตลาด” นายส�าเนียง		กล่าว
	 ปัจจุบันสหกรณ์ส่งเสริมสมาชิกผลิตข้าวอินทรีย์ในกลุ่มของข้าวเพื่อสุขภาพเพิ่มมากขึ้น	 เช่น	 ข้าวหอมนิล
ข้าวหอมทับทิมชุมแพ	 ข้าวก�่า	 	ข้าวไรซ์เบอร์รี่		 และข้าวหอมมะลิ	 	และรับซื้อมาเพื่อป้อนเข้าโรงสีเพื่อแปรรูป
เป็นข้าวกล้อง	วางจ�าหน่ายเฉพาะที่ร้านเลมอนฟาร์มและร้านสหกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
 “อีกสิ่งส�าคัญที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรง
ฝากไว้ คือการท�าอย่างไรที่จะส่งเสริมเด็กและเยาวชนในพื้นที่เรียนรู ้ สืบสานการท�านา สืบสานอาชีพ
ด้านการเกษตร จากโจทย์นี้ ทางโรงสีจึงได้ร่วมมือกับโรงเรียน บ้าน และวัดในอ�าเภอท่าวังผาเพื่อพัฒนาหลักสูตร
การสอนและถ่ายทอดความรู้ให้กับเยาวชน ได้มีประสบการณ์วิชาชีพการท�าเกษตร โดยอิงกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
และการท�าเกษตรแบบผสมผสาน ทั้งการท�านา ปลูกพืชผัก เลี้ยงปลา เป็นต้น”
	 นอกจากนี้	 บริเวณด้านหน้าโรงสีข้าวพระราชทานท่าวังผา	 ยังเป็นที่ตั้งของร้านกาแฟภูพยัคฆ์	 ซึ่งมีการตกแต่ง
สวยงาม	 รูปแบบของร้านยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะชาวจังหวัดน่าน	 ซึ่งร้านกาแฟภูพยัคฆ์แห่งนี้
เกิดจากการที่สมเด็จพระเทพรัตน์ฯ	 รับสั่งว่าให้ท�าโรงสีข้าวฯเป็นประโยชน์มากที่สุด	 ดังนั้น	 ในช่วงเทศกาล
จึงเปิดให้เป็นจุดพักรถ	 และเริ่มน�ากาแฟสดมาจ�าหน่าย	 ปรากฏว่าได้รับการตอบรับดีมากจากนักท่องเที่ยว
และคนในพื้นที่

 “คนส่วนมากไม่รู้จักโรงสีข้าว แต่เพราะแวะมา
ดื่มกาแฟ  มานั่งพักและเดินชมดอกไม้ภายในบริเวณ
โดยรอบร้านกาแฟภูพยัคฆ์ ท�าให้ได้รู ้จักโรงสีข้าว
ของที่นี่ไปด้วย และยิ่งเมื่อทราบว่าเป็นโรงสีข้าว
พระราชทาน ก็ยิ่งสนใจมากขึ้น  เข้ามาสอบถามข้อมูล
และเดินมาเยี่ยมชมกระบวนการท�างานภายในโรงสี 
รวมถึงซื้อข ้าวสารของที่นี่ ไปทดลองบริโภคด้วย
นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานและผู ้น�าเกษตรกรจาก
ชุมชนต่าง ๆ ทั้งในจังหวัดน่านและนอกพื้นที่ ติดต่อ
เข้ามาเยี่ยมชมงานที่โรงสีข้าวแห่งนี้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดทั้งปี”

	 โรงสีข้าวพระราชทานแห่งนี้	 จึงเปรียบเสมือนสายธารแห่งพระเมตตาที่ช่วยโอบอุ ้มราษฎรชาวท่าวังผา
ในยามที่ได้รับความทุกข์ร้อนให้สามารถลุกขึ้นยืนและเดินต่อได้	 ด้วยอาศัยแนวทางของสหกรณ์ที่ทุกฝ่ายหันหน้า
เข้าหากัน	 ส่งเสริมความรักสามัคคีของคนในชุมชน	 ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน	 และสร้างอาชีพและรายได้
จากการใช้ประโยชน์ของทรัพย์ในดิน	ผลิตข้าวที่มีคุณภาพ	ภายใต้แนวคิด “ข้าวน่าน  เพื่อชาวน่าน”   
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ทอดกฐินสหกรณ์สามัคคี ปี 2562

	 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	 ร่วมกับ	 7	 ชุมนุมสหกรณ์ระดับชาติ	 และขบวนการ 

สหกรณ์ไทย	ทอดกฐินสหกรณ์สามัคคี	ประจ�าป	ี2562	ณ	วัดโป่งแดง	โดยนายปรเมศวร์	อินทรชุมนุม	 

ประธานฯ	 รองประธานฯ	 คณะกรรมการฯ	 ผู ้ตรวจสอบกิจการ	 ที่ปรึกษา	 ผู ้อ�านวยการ	 

รองผู้อ�านวยการ	 และเจ้าหน้าที่	 ส้นนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	 เดินทางไปทอดผ้าพระกฐิน

สหกรณ์สามัคคี	 ประจ�าปี	 2562	 ทั้งนี้ได้ร่วมกับ	 7	 ชุมนุมสหกรณ์ระดับชาติ	 ขบวนการสหกรณ์ไทย	

พร้อมด้วยชาวบ้านโป่งแดง	 ร่วมพิธีแห่สมโภชองค์กฐินและทอดผ้าพระกฐินสหกรณ์สามัคค	ี 

ประจ�าปี	 2562	ณ	 วัดโป่งแดง	 ต�าบลทรายขาว	 อ�าเภอพาน	 จังหวัดเชียงราย	 ในปีนี้มียอดเงินท�าบุญ	 

จ�านวน	1,002,227	บาท
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	 การท�าเกษตรบนพื้นที่สูงในจังหวัดน่าน	 แต่เดิมเกษตรกรส่วนใหญ่นิยมปลูกพืชเชิงเดี่ยว	 โดยเฉพาะ
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	 แต่ระยะเวลาที่ผ่านมาได้พิสูจน์แล้วว่า	 การท�าเกษตรเชิงเดี่ยวไม่ได้ช่วยให้รายได้
ของเกษตรกรดีขึ้น	 ในวันนี้	 เกษตรกรจึงเริ่มปรับเปลี่ยนจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวหันมาพืชผสมผสานและหลากหลาย
มากขึ้น	 ท�าให้มีรายได้เพิ่ม	 จากการขายพืชผักผลไม้เมืองหนาว	 ซึ่งนอกจากจะช่วยท�าให้เกษตรกรมีโอกาส
ในการพัฒนาอาชีพและรายได้ที่มั่นคงแล้ว	 แปลงผักและผลไม้เมืองหนาวยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชน
โดยมีสหกรณ์ในพื้นที่ท�าหน้าที่เป็นศูนย์กลงในการดูแลเรื่องปัจจัยการผลิต	การดูแลพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกร	เพื่อ
ให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตามที่ตลาดต้องการ	 และเชื่อมโยงกับมูลนิธิโครงการหลวง	 ในการรวบรวมผลผลิต
และส่งจ�าหน่ายสู่ผู้บริโภค	
	 นายเชี่ยวชาญ	 เลาย่า	 หัวหน้าศูนย์โครงการพัฒนาที่สูงแบบโครการหลวงขุนสถาน	 และในฐานะที่ปรึกษา
ของสหกรณ์การเกษตรขยายผลโครงการหลวงขุนสถานบ้านแสนสุข	 จ�ากัด	 	อ�าเภอนาน้อย	 จังหวัดน่าน	 เปิดเผยว่า	
สหกรณ์แห่งนี้มีสมาชิกเป็นชาวเขาเผ่าม้ง	 ประมาณ		 74	 ครัวเรือน		 ส่วนใหญ่ปลูกกระหล�่าปลี	 ฟักทอง	 อโวคโด	
ข้าวไร่		พริกหวาน	ทั้งสีแดง	 สีเหลือง	 และสีเขียว	 มะเขือเทศ	 และองุ ่น		ผลผลิตที่ได้เกษตรกรจะรวบรวม
เพื่อน�ามาจ�าหน่ายให้กับสหกรณ์และบางส่วนขายให้กับพ่อค้าท้องถิ่น	 	ซึ่งจากการใช้หลักการตลาดน�าการผลิต	 ท�าให้
ผลผลิตของสมาชิกสหกรณ์แห่งนี้ไม่มีปัญหาเรื่องราคาผลผลิต		 เพราะเกษตรกรสามารถปลูกพืชผักทุกชนิด
ได้ตรงกับคุณภาพและปริมาณที่ตลาดมีความต้องการ			ผลผลิตที่ขายดี	 คือ	 องุ่นและเมล่อน	 ซึ่งมีความหวานก�าลัง
พอดี	เฉลี่ย	13	บริกซ์ขึ้นไป

สหกรณ์การเกษตรขยายผลโครงการหลวงขุนสถานบ้านแสนสุข จ�ากัด จังหวัดน่าน
ส่งเสริมเกษตรกรปรับเปลี่ยนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว หันมาปลูกผักผลไม้เมืองหนาวรับนักท่องเที่ยว

	 ก่อนเริ่มลงมือผลิต	 สหกรณ์จะร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่โครงการหลวง	 เพื่อรับทราบเป้าหมายผลิตสินค้า
และการตลาดในแต่ละปี	 เป็นการวางแผนล่วงหน้าข้ามปี	 หรืออย่างเร็วสุดคือ	 4	 เดือน	 ซึ่งทางโครงการหลวง
จะท�าแผนการตลาดล่วงหน้าและจัดสรรโควต้าพืชรายตัวให้ทางสหกรณ์น�าไปวางแผนการผลิตกับสมาชิกสหกรณ์	
เช่น	 แต่ละปีจะรับซื้อพริกหวาน	 2,000	 กิโลกรัม	 เมล่อน		800	 กิโลกรัม	 อโวคโด	 300	 กิโลกรัม	 โดยราคารับซื้อ
จะมีการก�าหนดจากโครงการหลวงทุกสัปดาห์	และจะมีการปรับราคาให้สอดคล้องกับราคาตลาด	จากนั้นทางสหกรณ์
จะแจ้งราคารับซื้อผลผลิตให้เกษตรกรที่เป็นสมาชิกได้ทราบว่าราคาพืชผักผลไม้แต่ละชนิดจะรับซื้อในราคา
เท่าไหร่	เช่น	เมล่อนรับซื้อที่ราคา		50	บาทต่อกิโลกรัม	เป็นต้น	โดยสายพันธุ์ที่นิยมคือพันธุ์กรีนเนท	
	 ทั้งนี้	 เกษตรกรสมาชิกสามารถปลูกพืชได้ตามความพร้อมของแต่ละคน	 แต่สหกรณ์จะมีโควต้ารับซื้อ
ตามที่ได้รับจัดสรรมาจากโครงการหลวง	 ซึ่งในบางปีมีความต้องการมาก	 แต่ผลิตได้ไม่ทัน	 ซึ่งการท�าข้อตกลงกัน
ระหว่างเกษตรกรกับสหกรณ์	 ท�าให้การรับซื้อผลผลิตมีความแน่นอนทั้งในเรื่องปริมาณและราคา	 ฉะนั้นสมาชิก
จะน�าผลผลิตมาขายให้กับสหกรณ์ก่อน	 ที่เหลือจึงจะไปขายให้กับพ่อค้าคนกลางภายนอก	 โดยสหกรณ์จะก�าหนด
คุณภาพผลผลิตที่จะรับซื้อเป็นเกรด	A	เกรด	B	และคละเกรด
	 ปัจจุบันโรงเรือนตัดแต่งและบรรจุผลผลิตสหกรณ์	ได้รับงบอุดหนุนจากโครงการหลวง		2.3		ล้านบาท	และเงินส
นับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์อีกจ�านวนกว่า	 8	 แสนบาท	 เพื่อจัดสร้างโรงเรือนส�าหรับรวบรวมผลผลิต
ทางการเกษตรจากเกษตรกรในพื้นที่	เพื่อคัดบรรจุผักและผลไม้	ก่อนจัดส่งให้กับทางโครงการหลวง			
	 ด้านนายคมสันต์	 ยั่งยืนสกุล	 ประธานสหกรณ์การเกษตรขยายผลโครงการหลวงขุนสถานฯ	 กล่าวว่า
ตนเอง	 ปลูกองุ่น	 พื้นที่ประมาณ	 518	 ตารางวา	 หรือไร่เศษ	 กู้เงินจากสหกรณ์	 5	 หมื่นบาท	 มาท�าแปลงปลูก

“กลุ่มเกษตรกรท�านาตะโหมด” นับเป็นสถาบันเกษตรกรแห่งความภาคภูมิใจของชาวตะโหมด	อ�าเภอตะโหมด	
จังหวัดพัทลุง	ซึ่งก่อตั้งมานานตั้งแต่ปี	 2517	 	มีสมาชิกแรกตั้ง	 67	คน	ด้วยทุน	3,350	บาท	ผ่านไป	45	ปี	ปัจจุบัน
มีสมาชิก	1,857	คน	ทุนเรือนหุ้น	47	ล้านบาท	และทุนส�ารอง	26	ล้านบาท		ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรท�านาตะโหมดมีการ
ด�าเนินงานที่เข้มแข็ง	 เป็นองค์กรที่ช่วยเหลือและส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรในพื้นที่ได้อย่างดี	 จากโครงการ
“เปลี่ยนนาร้างเป็นนาข้าว”	 ท�าให้เกษตรกรในพื้นที่สามารถพลิกฟื้นความเป็นอยู่	 มีรายได้มั่นคง	 ขณะเดียวกัน
ทางกลุ่มเกษตรกรท�านาตะโหมดก็มีการพัฒนาในทุก	 ๆ	 ด้าน	 สามารถท�าหน้าที่ช่วยเหลือและเป็นที่พึ่งของเกษตรกร
ในพื้นที่ได้อย่างดี	จนได้รับการยกย่องให้เป็นกลุ่มเกษตรกรตัวอย่าง	และได้รับรางวัลรางวัลระดับชาติถึง	5	ครั้ง	โดยใน
ปี	 พ.ศ.	 2526	 เป็นกลุ่มเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นระดับประเทศ	 ปี	 พ.ศ.	 2535	 ได้รับรางวัลท�านาดีเด่นระดับชาติ	
และในปี	พ.ศ.	2529,	พ.ศ.	2548	และ	พ.ศ.	2555	ได้รับรางวัลกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ	 	 เข้ารับพระราชทานโล่
ในพระราชพิธีพืชมงคล	จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ		
	 ทั้งนี้กลุ ่มเกษตรกรท�านาตะโหมดสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องราคาผลผลิตการเกษตรได้เกือบ	 100%
ทั้งผลผลิตข้าว	ผลไม้	ทุเรียน	มังคุดและลองกอง	ทางกลุ่มฯได้ส่งเสริมการผลิตอย่างครบวงจร	เน้นเรื่องความปลอดภัย
และคุณภาพเป็นส�าคัญ	 โดยเริ่มตั้งแต่การส่งเสริมการปลูกพืชเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ	การแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่า
เพิ่มและการเปิดจุดรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร	 ซึ่งทางกลุ่มฯมีทั้งโรงสีข้าว	 และโรงรมยางแผ่นรมควัน	 และยังได้
จัดหาตลาดรองรับผลผลิตของสมาชิกในช่วงที่ผลผลิตออกมาพร้อมกันจ�านวนมาก	เพื่อบรรเทาปัญหาราคาตกต�่า		
	 นอกจากนี้	 กลุ่มเกษตรกรท�านาตะโหมดยังได้มีโครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชแซมในสวนยาง	 อาทิเช่น
ถั่วลิสง	ถั่วหรั่ง	มะละกอ	 เพื่อเสริมสร้างรายได้เพิ่มจากการกรีดยาง	ซึ่งการปลูกถั่วหรั่งในอ�าภอตะโหมด	ปลูกมานาน
หลายสิบปี	 แรกเริ่มปลูกพันธุ์พื้นเมือง	 แต่ให้ผลผลิตน้อยต่อมาในปี	 2542	 เกษตรอ�าเภอตะโหมดได้ริเริ่มให้เกษตรกร
รวมตัวกันปลูกถั่วหรั่ง	และจัดหาพันธุ์ถั่ว	“สงขลา 1”	ซึ่งพันธุ์ที่ทนต่อสภาพแห้งแล้งได้ดี	ให้ผลผลิตสูง	และมีคุณภาพ	
มาส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกแซมยางพารา	 เพราะเกษตรกรบางรายได้โค่นยางพาราที่อายุมาแล้ว	 เพื่อปลูกใหม่	
กว่าเกษตรกรจะได้เปิดกรีดอีกครั้งต้องรอไปอีก	 5-6	 ปี	 ท�าให้เกษตรกรขาดรายได้	 กลุ่มเกษตรกรท�านาตะโหมด
จึงส่งเสริมให้สมาชิกได้รวมกลุ่มกันปลูกถั่วหรังแซมในสวนยาง	 ระหว่างที่ยางยังไม่ได้เปิดกรีด	 ส่วนเกษตรกรบางราย

ที่เปิดกรีดยางแล้ว	 ก็สามารถปลูกถั่วหรั่งแซมในแปลงยางได้เช่นกัน	 ซึ่งถั่วหรั่ง	(Bambara	 Groundnut)
เป็นพืชตระกูลถั่วที่พบปลูกมากในภาคใต้	 เมล็ดถั่วหรั่งน�ามาต้มหรือเผาไฟรับประทาน	 หรือใช้ท�าอาหารคาว	
และขนมหวาน	 และแปรรูปเป็นอาหารกระป๋อง	 มีรสชาติคล้ายถั่วลิสง	 ปัจจุบันกลายเป็นถั่วเศรษฐกิจส�าคัญ
ชนิดหนึ่งในทางภาคใต้	มีพื้นที่ปลูกมากในแถบจังหวัดสงขลา	พัทลุง	ปัตตานี
	 ส�าหรับการปลูกถั่วหรั่งในอ�าเภอตะโหมด	 มีพื้นที่โดยรวมประมาณ	 800	 ไร่	 แบ่งเป็นต�าบลตะโหมด	 500	 ไร่	
ต�าบลคลองใหญ่	 200	 ไร่	 ต�าบลแม่ขรี	 100	 ไร่	 ซึ่งสภาพดินบริเวณนี้มีความเหมาะสมในการปลูกถั่วหรั่งได้ดี
การปลูกถั่วหรั่ง	 จะปลูกได้ปีละ	 1	 ครั้ง	 ในช่วงฤดูฝนที่กรีดยางไม่ได้	 ระหว่างเดือนกรกฎาคม	 -	 กันยายน	
และจะเริ่มเก็บเกี่ยวในเดือนตุลาคม	 ซึ่งวิธีการเก็บเกี่ยวจะเก็บแบบขุดถอนทั้งต้น	 เมล็ดถั่วหรั่งจะฝังอยู ่ในดิน
บริเวณรากของต้นถั่ว	ผลผลิตโดยเฉลี่ยไร่ละ	450	-	600	กิโลกรัม	เกษตรกรจะมีรายได้จากการปลูกถั่วหรั่งเฉลี่ยไร่ละ	
10,000-15,000	 บาท	 เกษตรกรบางรายสามารถสร้างรายได้จากการปลูกถั่วหรั่งประมาณ	 	 50,000-150,000	 บาท
ในช่วงระยะเวลาเพียง	 3	 –	 4	 เดือน	 ซึ่งในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวทางกลุ่มเกษตรกรท�านาตะโหมดเปิดจุดรวบรวมถั่วหรั่ง
จากสมาชิกและเกษตรกรในพื้นที่	 พร้อมทั้งประสานงานกับพ่อค้า	 เข้ามารับซื้อ	 และต่อรองราคาเพื่อให้เกษตรกร
ได้จ�าหน่ายผลผลิตในราคาที่เป็นธรรม	 ซึ่งการส่งเสริมปลูกถั่วหรั่งในสวนยางพารา	 นอกจากจะช่วยสร้างรายได้ให้กับ
เกษตรกรแล้ว	ต้นถั่วหรั่งเมื่อปลูกแซมกับพืชอื่นจะเป็นพืชที่คลุมดินและช่วยบ�ารุงดินให้มีแร่ธาตุที่อุดมสมบูรณ์ด้วย

ขนาดยาว	 30	 เมตร	 กว้าง	 17	 เมตร		ซึ่งองุ่นที่ปลูกเป็นพันธุ์บิ้วตี้	 ผลจะเป็น
สีม่วงเข้ม	 และพันธุ ์เฟรม	 ซึ่งเป็นองุ ่นพันธุ ์ไร้เมล็ดทั้งสองพันธุ ์	การลงทุน
ปลูกองุ ่นทั้งหมดใช้เงินไปประมาณ	 120,000		 บาท		 สามารถเก็บผลผลิต
รอบแรกจ�าหน่ายได้	ประมาณ	1	ตันเศษ	ได้เงินมา	1	แสนกว่าบาท	และอีกรุ่น
จะเก็บเกี่ยวประมาณปลายปี	คาดว่าจะได้ผลผลิตอีกประมาณ	2	ตัน	ซึ่งผลองุ่น
ที่สวยและได้คุณภาพ	 จะถูกรวบรวมส่งขายให้กับโครงการหลวงทั้งหมด	 และในช่วงปลายปี	 ซึ่งเป็นฤดูหนาว	
จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาที่ขุนสถานจ�านวนมาก	 นับเป็นโอกาสอันดีที่จะได้เปิดแปลงองุ่นรองรับการมาเยือน
ของนักท่องเที่ยวให้เข้าไปเที่ยวชมและชิมผลองุ่นสด	ๆ	ในไร่		ซึ่งในปีที่ผ่านมาสามารถสร้างรายได้เกือบ		3	แสนบาท
	 นางนพลักษณ์	นันตะ	อายุ		36	ปี	สมาชิกสหกรณ์	เล่าว่าเธอปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มากกว่า		10	ไร่	มาเป็นเวลา
นานกว่าสิบปีแล้ว	 แต่รายได้ไม่พอค่าใช้จ่ายในครัวเรือน	 ภายหลังจากสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์แห่งนี้	
ได้ขอกู้เงินเพื่อท�าโครงการปลูกเมล่อนและพืชผสมผสานหลากหลายชนิด	 ทั้งผัก	 เมล่อน	 และองุ่น		 ท�าให้มีรายได้
เพิ่มขึ้นจากเดิม	โดยในปีที่ผ่านมา	พื้นที่ปลูกเมล่อน	1	ไร่	สามารถเก็บขายได้	2	รอบใน	1	ปี		ในระยะเวลาในการปลูก
แต่ละรอบประมาณ	3	เดือน	เก็บผลผลิตส่งขายให้สหกรณ์ได้ประมาณรอบละ	5	หมื่นบาท	และขณะนี้ยังได้แบ่งแปลง
ส�าหรับปลูกองุ่นเพื่อรองรับการท่องเที่ยวในฤดูหนาว	และตั้งใจว่าจะไม่กลับไปปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อีก	เพราะรายได้
น้อยและต้องใช้สารเคมี	ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่	รวมถึงความปลอดภัยของตัวเองด้วย
	 การปรับเปลี่ยนของเกษตรกรที่สูงขุนสถานน่าจะเป็นตัวอย่างให้กับเกษตรกรพื้นที่สูงอื่น	 ๆ	 ในอนาคตที่ได้เห็น
ตัวอย่างของการท�าเกษตรที่ปลูกพืชหลากหลาย	 ใช้หลักการตลาดน�าการผลิต	 และเรียนรู้ว่าการท�าน้อยได้มากเป็น
อย่างไร	 และอนาคตก็หวังว่า	 หากเกษตรกรลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยว	 เช่น	 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	 และลดการใช้สารเคมีลง	
จะส่งผลท�าให้พื้นที่และสภาพดินบนพื้นที่สูงมีความปลอดภัยจากสารเคมีที่เป็นอันตราย	 สภาพแวดล้อมกลับมามี
ความอุดมสมบูรณ์	เพื่อท�าหน้าที่เป็นแหล่งต้นน�้าที่ส�าคัญให้กับประเทศไทยได้อีกครั้ง

ส่งเสริมปลูกถั่วหรั่งแซมในสวนยางพาราสร้างรายได้ให้สมาชิก
กลุ่มเกษตรกรท�านาตะโหมด จังหวัดพัทลุง



ประจำ�วันที่ 1 พฤศจิก�ยน - 31 ธันว�คม 2562 ปีที่ 19 ฉบับที่ 36220

 ร่วมประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ
สหกรณ์การเกษตรทุ่งฝน จ�ากัด

	 นายสวน	เพ่งพิศ	ผู้อ�านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ	์3	พร้อมด้วยนางเพชรอนงค	์สังกะเพศ	นักวิชาการ
สหกรณ์	 ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดอ�านาจเจริญ	 เข้าตรวจเยี่ยมฟาร์มโคสมาชิกกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 
ปทุมราชวงศา	 ที่ขึ้นทะเบียนเตรียมขุนโคในเดือนมีนาคม	 2563	 เพื่อตรวจความพร้อมการขุนโคเนื้อ 
ให้ได้มาตรฐาน	จ�าหน่ายให้กับบริษัทสยามบีฟ	จ�ากัด		ราคาโคขุนมีชีวิตพันธุ์ลูกผสมยุโรป	กิโลกรัมละ	95	บาท		
พันธุ์ลูกผสมบราห์มัน	กิโลกรัมละ	80	บาท	ผลการตรวจเยี่ยมจ�านวน	3	ฟาร์ม		ที่เตรียมขุนโคได้ทั้งหมด	9	ตัว 
มีแม่วัว	รวม	55	ตัว

สสจ.อ�านาจเจริญ ตรวจเยี่ยม
ฟาร์มโคสมาชิกกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปทุมราชวงศา

	 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์	 2	 ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี	 โดยนายพิชัย	 ลีเลิศ	 ต�าแหน่ง	 เจ้าพนักงาน 
ส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส	 ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์การเกษตรทุ ่งฝน	 จ�ากัด	 
ณ	 ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรทุ่งฝน	 จ�ากัด	 อ�าเภอทุ่งฝน	 จังหวัดอุดรธานี	 ภายหลังจากการเสร็จสิ้น 
การประชุมฯ	 นายวีระชาติ	 ปัดชาสี	 ต�าแหน่ง	 ประธานกรรมการ	 และนายอรุณศักดิ์	 จินารักษ์	 ต�าแหน่ง 
ผู้จัดการ	ได้เชิญทุกคนร่วมกันเกี่ยวข้าวในบริเวณสหกรณ์ฯ	ซึ่งมีพื้นที่ที่ใช้ท�านา	จ�านวน	3	ไร่	ปลูกข้าวพันธุ์	กข	
6	 ซึ่งในปีที่ผ่านมา	 ได้ข้าวเปลือก	 ประมาณ	 750	 กิโลกรัม	 โดยเก็บข้าวเปลือกไว้ที่สหกรณ์ฯ	 เพื่อใช้ 
ส�าหรับบริโภคให้กับฝ่ายจัดการ	 คณะกรรมการและสมาชิกสหกรณ์	 ที่มาติดต่องานหรือส�าหรับการจัดงาน 
ในโอกาสต่าง	 ๆ	 ซึ่งการเกี่ยวข้าวในทุก	 ๆ	 ปี	 เป็นการรู ้รักสามัคคี	 ร่วมมือ	 ร่วมแรง	 ร่วมใจ	 ระหว่าง 
ฝ่ายจัดการและคณะกรรมการด�าเนินการ	ที่ทั้งสองฝ่ายต่างให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา

	 กรมส่งเสริมสหกรณ์	 โดยส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร	 พื้นที่	 1	 ร่วมกับส�านักงาน 
สหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร	 จัดโครงการจิตอาสาอนุรักษ์พันธุกรรมต้นจาก	 (Nipa	 palm)	 ในใจคน	 
ภายใต้โครงการ	 “สหกรณ์รวมใจภักดิ์ พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อมน้อมน�าพระราชปณิธานความดี 
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”	 โดยมีนายวิศิษฐ์	 ศรีสุวรรณ์	 
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์	 เป็นประธานในพิธี	 พร้อมด้วย	 นายสุรศักดิ์	 ผลยังส่ง	 รองผู้ว่าราชการ 
จังหวัดสมุทรสาคร	นายวุฒิพงษ์	สุภัควนิช	นายอ�าเภอเมืองสมุทรสาคร	นายโสรัจ	ออไอศูรย์	ผู้ตรวจราชการ
กรม	เขตตรวจราชการที	่4,	5,	6	นางฉลวย		ชาญสวัสดิ์	สหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร	และหัวหน้าส่วนราชการ
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดสมุทรสาคร	 ร่วมกิจกรรม	 วัตถุประสงค์การจัดโครงการ 
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร	 มหาวชิราลงกรณฯ	 พระวชิรเกล้า 
เจ้าอยู่หัว	 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	 และรณรงค์ให้บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์	
และบุคลากรในขบวนการสหกรณ์ไทย	สร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมต้นจาก	 (Nipa	palm)	น้อมน�า
แนวคิดจิตอาสามาขยายต่อยอดการท�าความดีเพื่ออนุรักษ์	 และรักษาสิ่งแวดล้อม	 ตามพระราชปณิธาน 
ของในหลวงรัชกาลที่	 10	 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	 จ�านวน	 300	 คน	ณ	 ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร	 
บริเวณนิคมสหกรณ์โคกขาม	 จังหวัดสมุทรสาคร	 กิจกรรมประกอบด้วย	 กิจกรรมปลูกต้นจาก	 กิจกรรม 
ปล่อยพันธุ์สัตว์น�้า	การท�ากระเป๋าผ้ามัดย้อมจากลูกจาก

เยี่ยมสหกรณ์การเกษตรปางม่วง จ�ากัด 
จังหวัดล�าปาง

	 นายพิเชษฐ์	วิริยะพาหะ	อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์	และคณ	ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการด�าเนินงานของสหกรณ์
การเกษตรปางม่วง	 จ�ากัด	 จังหวัดล�าปาง	 ตั้งอยู ่ที่ต�าบลแจ้ซ้อน	 อ�าเภอเมืองปาน	 จังหวัดล�าปาง	 ภายใต้ 
โครงการส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	 ชาวบ้านส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
นี้เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ามูเซอ	 พร้อมทั้งเยี่ยมชมกระบวนการผลิตและการแปรรูปกาแฟของชาวบ้านปางม่วง	 
ซึ่งสหกรณ์ได้ส่งเสริมให้สมาชิกปลูกกาแฟและรวบรวมเพื่อน�ามาแปรรูปจ�าหน่ายภายใต้ชื่อ	ปางม่วงโคออฟคอฟฟี	่
ป็นกาแฟพันธุ์อาราบิก้า	ที่มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว	เพราะปลูกใต้ต้นไม้ใหญ่	คอยให้ร่มเงากับต้นกาแฟ	
ท�าให้ผลผลิตที่ได้มี	 คุณภาพดี	 รสชาติเข้มข้น	 กลมกล่อม	 ซึ่งอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์	 ได้ให้ค�าแนะน�า 
แก่คณะกรรมการของสหกรณ์ฯ	 พัฒนากระบวนการผลิตและแปรรูปกาแฟ	 พร้อมทั้งเชิญชวนให้นักท่องเที่ยว 
มาเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติในชุมชนโดยใช้วิถีชุมชนคนอยู่กับป่า	 เพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืนและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนต่อไป

อนุรักษ์พันธุกรรมต้นจาก
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สกก.ปาติ้ว จ�ากัด พร้อมผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพสร้างความเชื่อมั่นออกสู่ตลาดอย่างมั่นคง
	 สหกรณ์การเกษตรป่าติ้ว	 จ�ากัด	 จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์	 พ.ศ.	 2511	 เมื่อวันที่	 25	 กุมภาพันธ์	 2520	
หมายเลขทะเบียน	 กสก.19/2520	 มีสมาชิกแรกตั้ง	 จ�านวน	 220	 คน	 ถือหุ้นเมื่อแรกตั้ง	 22	 หุ้น	 เป็นเงิน	 11,000	 บาท	 และด�าเนินการ
เมื่อวันที่	 3	 มีนาคม	 2520	 จนถึงปีบัญชีสิ้นสุด	 31	 มีนาคม	 2562	 ปัจจุบัน	 มีสมาชิกสามัญ	 จ�านวน	 1,390	 คน	 สมาชิกสมทบ	 จ�านวน	
628	 คน	 แบ่งเป็น	 53	 กลุ ่ม	 โดยแบ่งเป็นท้องที่จ�านวน	 5	 ต�าบล	 สหกรณ์มีทุนเรือนหุ ้น	 ณ	 วันที่	 31	 มีนาคม	 2562	 จ�านวน
29,308,560	 บาท	 สหกรณ์มีการด�าเนินธุรกิจได้แก่	 ธุรกิจสินเชื่อ	 ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ�าหน่าย	 ธุรกิจรวบรวมผลผลิต	 ธุรกิจแปรรูป
ผลผลิตการเกษตรและผลิตสินค้าเกษตร(การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว)	 สหกรณ์มีก�าไรสุทธิ	 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	 31	 มีนาคม	 2562	 จ�านวน	
667,082.55	 บาท	 สหกรณ์การเกษตรป่าติ้ว	 จ�ากัด	 ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนในการจัดซื้ออุปกรณ์การตลาดจากกรมส่งเสริมสหกรณ์	
ในการด�าเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกและการแปรรูปผลผลิตการเกษตร	 ดังนี้	 โรงปรับปรุงเมล็ดพันธุ์พร้อมเครื่องจักร	 ปี	 2540		
เครื่องอบลดความชื้น	 ปี	 2540	 โรงปุ ๋ยหมัก	 ปี	 2545	 โครงการตลาดกลางข้าวเปลือกประจ�าต�าบล	 ปี	 2539	 ได้รับเงินอุดหนุน
จากรมส่งเสริมสหกรณ์ในการสร้างลานตาก	 ขนาด	 1,600	 ตารางเมตร	 ปี	 2557	 งบประมาณในการสร้างฉางเอนกประสงค์	
ขนาด	 15	 x	 15	 เมตร	 ปี	 2558	 งบประมาณในการสร้างฉางขนาด	 500	 ตัน	 ปี	 2561	 และงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องวัดความชื้น
เมล็ดพันธุ์	1	เครื่อง	ปี	2561	
	 สหกรณ์การเกษตรป่าติ้ว	 จ�ากัด	 ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ดีทั้งในส่วนของกรมส่งเสริมสหกรณ์	 กรมการข้าว
กรมส่งเสริมการเกษตร	 ฯลฯ	 เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว	 โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้สนับสนุนเงินอุดหนุนโรงปรับปรุง
เมล็ดพันธุ์พร้อมเครื่องจักร	 เมื่อปี	 พ.ศ.	 2540	 เป็นจ�านวนเงิน	 13,171,000	 บาท	 วัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ข้าวให้มีคุณภาพ
พร้อมเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์	 กพส.	 โดยสหกรณ์จะท�าการรับสมัครสมาชิกที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
ที่สมัครใจและมีความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการ	 โดยสหกรณ์จะมีเงินกู ้ในอัตราดอกเบี้ยต�่าให้กับสมาชิกในการปลูกเมล็ดพันธุ ์	
และจะด�าเนินการจัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิกผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการ	 โดยมีวิทยากรจากหน่วยงานภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 ได้แก่	
เจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมสหกรณ์	 กรมการข้าว	 กรมส่งเสริมการเกษตร	 ฯลฯ	 หอการค้าจังหวัดยโสธร	 มาให้ความรู้ตั้งแต่การรับสมัคร
เข้าร่วมโครงการไปจนถึงกระบวนการเก็บเกี่ยว	กระบวนการปรับปรุง	โดยผ่านการรับรองจากศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี	และจะมีเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมสหกรณ์เข้าตรวจติดตาม	เป็นพี่เลี้ยง	ให้ค�าแนะน�า	ปรึกษา	ตลอดจนการวางแผนการจ�าหน่ายเมล็ดพันธุ์ให้กับสมาชิกและเกษตรกร
ทั่วไป
	 จะเห็นได้ว่าสหกรณ์การเกษตรป่าติ้ว	 จ�ากัด	 มีความพร้อมทั้งในด้านบุคลากรของสหกรณ์ที่มีความรู้เกี่ยวกับการท�าเมล็ดพันธุ์	
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์	และบุคลากรภาครัฐ	ภาคเอกชน	อีกทั้งยังมีอุปกรณ์การตลาดที่มีความทันสมัย	อาทิ	เช่น	โรงปรับปรุงเมล็ดพันธุ์	

	 สหกรณ์การเกษตรลุยเดินหน้าเปิดจุดรับซื้อข ้าวจาก
เกษตรกรหลังกระทรวงพาณิชย์เสนอคณะกรรมการนโยบาย
และมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร	 (คชก.)	 เห็นชอบกรอบวงเงิน
เพื่อด�าเนินการช่วยเหลือเกษตรกรเก็บชะลอและรวบรวม
ข้าวเปลือก	 หวังรักษาเสถียรภาพในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดมาก
ในขณะนี้	 ตั้งเป้ารวบรวมข้าวเปลือกผ่านจุดรับซื้อของสหกรณ์
ไม่น้อยกว่า	3	ล้านตัน	

สหกรณ์เฮ หลังกระทรวงพาณิชย์เคาะมาตรการสินเชื่อรวบรวมข้าวเปลือก
ลุยเปิดจุดรับซื้อข้าวจากเกษตรกร เก็บชะลอหวังดึงราคา

ลานตาก	 ฉาง	 เครื่องวัดความชื้นข้าว	 สามารถที่จะ
ด�าเนินการปรับปรุงเมล็ดพันธุ ์ให้มีปริมาณที่เพียงพอ
ต ่อความต ้องการของตลาดอีกด ้วย	 ทั้ งนี้ทั้ งนั้น
ในรอบเดือนที่ผ่านมาสมาชิกสหกรณ์การเกษตรป่าติ้ว	
จ�ากัด	ได้ประสบกับปัญหาน�้าท่วม	ผลกระทบจากอุทกภัย	สมาชิกบางส่วนอาจจะมีการลดปริมาณ
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวลงแต่สหกรณ์การเกษตรป่าติ้ว	จ�ากัด	ยังมีการตั้งเป้าการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
ในปีนี้อย่างน้อยที่ปริมาณไม่น้อยกว่า	 50	 ตัน	 โดยมีการสร้างเครือข่ายในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
กับสหกรณ์การเกษตรมหาชนะชัย	 จ�ากัด	 และเครือข่ายภาคเอกชนในจังหวัดยโสธร	 สร้างความ
เชื่อมั่นทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณเมล็ดพันธุ ์ข ้าว	 ตรงตามความต้องการของสมาชิก
สหกรณ์และเกษตรกรทั่วไปเป็นที่พึ่งของมวลสมาชิกอย่างยั่งยืนและมั่นคงต่อไป

บทความ : ทีมประชาสัมพันธ์ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร

	 นายพิเชษฐ์	 วิริยะพาหะ	 อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์	 เปิดเผยว่า	 กรมฯได้เตรียมความพร้อมสหกรณ์การเกษตรเพื่อเข้าโครงการ
ชะลอและรวบรวมข้าวเปลือกปี	 2562/63	 ของรัฐบาล	 โดยให้สหกรณ์จังหวัดเร่งแจ้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ	
ภายหลังจากที่กรมการค้าภายใน	 กระทรวงพาณิชย์	 ได้เชิญผู้ประกอบการค้าข้าว	 ธ.ก.ส.	 สมาคมธนาคารไทย	 องค์การคลังสินค้า	
และกรมส่งเสริมสหกรณ์	 การหารือถึงสถานการณ์ราคาข้าวและการซื้อขายข้าวเปลือก	 เนื่องจากก่อนหน้านี้พบว่ามีโรงสีเอกชน
และสหกรณ์การเกษตรบางแห่งต้องปิดจุดรับซื้อข้าวจากเกษตรกร	เพราะประสบปัญหาขาดเงินทุนหมุนเวียน		
	 ทั้งนี้	 ที่ประชุมได้ข้อสรุปถึงแนวทางการช่วยเหลือเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก	3	มาตรการ	 ประกอบด้วย		1.	 โครงการ
สินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี	เพื่อชะลอการขายข้าวเปลือกในต้นฤดูกาลผลิต	โดยเก็บในยุ้งฉางของเกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกร	
มีเป้าหมาย	1	ล้านตันข้าวเปลือก	 มีค่าเก็บรักษาให้เกษตรกรตันละ	1,500	บาท	 หากสถาบันเกษตรกรเป็นผู ้เก็บรักษาข้าว
จะได้ตันละ	1,000	บาท	 และจ่ายให้เกษตรกรที่น�าข้าวมาเก็บไว้ที่สหกรณ์	 ตันละ	 500	บาท	 วงเงินจ่ายขาด	 1,500	 ล้านบาท	
2.	 โครงการสินเชื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร	 วงเงิน	15,000	ล้านบาท	 โดยสนับสนุนสินเชื่อให้แก่สถาบัน
เกษตรกรเพื่อรวบรวมข้าวเปลือกเพื่อจ�าหน่ายหรือแปรรูป	 อัตราดอกเบี้อ	MLR-1	 เท่ากับ	 4%	 ต่อปี	 โดยสถาบันเกษตรกรจะรับภาระ
ดอกเบี้ยร้อยละ	1	ต่อปี	ส่วนรัฐบาลรับภาระดอกเบี้ยร้อยละ	3	วงเงินจ่ายขาด	562	ล้านบาท	และมาตรการที่	3	โครงการชดเชยดอกเบี้ย
ให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อก	 เป้าหมาย	 4	 ล้านตัน	 ระยะเวลาเก็บสต๊อก	 2-6	 เดือน	 รัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้ร้อยละ	 3
วงเงินจ่ายขาด		510	ล้านบาท	ทั้งนี้	คาดว่าทั้ง	3	มาตรการจะเสนอเข้าที่ประชุม	ครม.ในวันที่	3	ธ.ค	2562	นี้			
	 “ปัจจุบันมีสถาบันเกษตรกรที่ด�าเนินธุรกิจรวบรวมข้าวจากสมาชิก	 เป็นสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	 488	 แห่ง	 ใน	 62	 จังหวัด
สมาชิก	 3,335,211	 ราย	แผนรวบรวมข้าวเปลือกปีการผลิต	 2562/63	 ปริมาณ	 3,142,676	 ตัน	เป็นการรวบรวมเพื่อจ�าหน่าย
3,142,676	 ตัน	 แบ่งเป็นข้าวขาว	 1,457,860	 ตัน	ข้าวหอมมะลิ	 1,229,754	 ตัน	ข้าวเหนียว	 276,983	 ตัน	 ข้าวอื่น	 ๆ	 178,079		 ตัน	
การรวบรวมเพื่อแปรรูปเป็นข้าวสาร		289,753		ตัน	แบ่งเป็นข้าวขาว	55,903	ตัน	ข้าวหอมมะลิ	209,467		ตัน	ข้าวเหนียว		12,860	ตัน		
ข้าวอื่น	 ๆ	 12,860	 ตัน	 ส�าหรับสหกรณ์ที่กู้จากธกส.เพื่อน�ามารวบรวมข้าวตามโครงการที่เป็นดอกเบี้ยปกติไปแล้ว	 จะได้รับการปรับลด
ดอกเบี้ยตามมาตรการสินเชื่อรวบรวมข้าว	โดยย้อนหลังให้ถึงวันที่	1	พฤศจิกายน	2562”	นายพิเชษฐ์	กล่าว
	 ผลการรวบรวมข้าวเปลือกของสหกรณ์	ณ	 วันที่	 18	 พฤศจิกายน	 2562	 มีสหกรณ์เปิดจุดรวบรวมข้าวเปลือกจ�านวน		 314	 แห่ง
ใน	 49	 จังหวัด	 จ�านวน	 726,617	 ตัน	 หรือร้อยละ	 21.16	 ของแผน	 มูลค่ารวม	 7,671	 ล้านบาท		ส�าหรับผลการรวบรวมเฉพาะ
ข้าวหอมมะลิขณะนี้ด�าเนินการแล้ว	436,874	ตัน	 มูลค่า	5,469	ล้านบาท	 แบ่งเป็นภาคเหนือ	133,802	ตัน	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
303,072	 ตัน	 ซึ่งเมื่อทั้ง	 3	 มาตรกรผ่านความเห็นชอบของ	 ครม.	 แล้วสินเชื่อที่ได้รับจะมีส่วนช่วยสนับสนุนทุนหมุนเวียนให้ธุรกิจ
รวบรวมข้าวของสหกรณ์มีความคล่องตัวมากขึ้น	และสามารถเปิดจุดรับซื้อข้าวได้เต็มศักยภาพของสหกรณ์

	 นายวิทยา	 บรรหารวุฒิไกร	 นักวิชาการสหกรณ์
ช�านาญการพิเศษ	 ออกตรวจติดตามการใช้ประโยชน์
ระบบน�้าในไร่นาของสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุน
เงินทุนเพื่อสร้างระบบน�้าในไร่นาของสมาชิกสถาบัน
เกษตรกร	 ณ	 แปลงสมาชิกสหกรณ์กองทุนสวนยาง
ชานุมาน	จ�ากัด	อ�าเภอชานุมาน	จังหวัดอ�านาจเจริญ

สสจ.อ�านาจเจริญ ติดตามการใช้ประโยชน์ระบบน�้า
ในไร่นาสมาชิกสหกรณ์กองทุนสวนยางชานุมาน จ�ากัด

	 นายสวน	 เพ่งพศิ	ผูอ้�านวยการกลุม่ส่งเสรมิสหกรณ์	3	มอบหมายให้นางเพชรอนงค์	สงักะเพศ	
นักวิชาการสหกรณ์	 ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดอ�านาจเจริญ	 ลงพื้นที่ให้ค�าแนะน�าการรวบรวม
ยางพาราของสหกรณ์กองทุนสวนยางชานุมาน	 จ�ากัด	 โดยมีสมาชิกน�ายางพารามาจ�าหน่าย
ให้กับสหกรณ์	จ�านวน	280	ราย	ประมาณ	150	ตัน

สหกรณ์จังหวัดอ�านาจเจริญ ลงพื้นที่ให้ค�าแนะน�า
การรวบรวมยางพาราสหกรณ์กองทุนสวนยางชานุมาน จ�ากัด



ประจำ�วันที่ 1 พฤศจิก�ยน - 31 ธันว�คม 2562 ปีที่ 19 ฉบับที่ 36222

สตูล : ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2562 
สหกรณ์การเกษตรละงู จ�ากัด

ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2562 
สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ารวจภูธรจังหวัดพิจิตร จ�ากัด

	 นาย ไพฑู รย ์ 	 ชนะชู 	 สหกรณ ์ จั งหวั ดสตู ล 
เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	 2562	
สหกรณ ์การ เกษตรละงู 	 จ� ากั ด 	 ณ	 หอประชุม 
สวนสาธารณะเทศบาลต�าบลก�าแพง	 อ�าเภอละงู	 
จังหวัดสตูล	โดยมีนายด�าริ	ทองพราว	ประธานกรรมการ
สหกรณ ์การ เกษตรละงู 	 จ� ากัด 	 คณะกรรมการ	 
และฝ่ายจัดการสหกรณ์ให้การต้อนรับ
		 สหกรณ์จังหวัดสตูล	 กล่าวว่า	 กรมส่งเสริมสหกรณ	์
มีนโยบายที่ส�าคัญ	 ในการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์
และสมาชิกสหกรณ์	 โดยมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตสมาชิก	 ส่งเสริมอาชีพ	 การลดต้นทุนการผลิต	 
เพิ่มผลผลิตและพัฒนาคุณภาพสินค ้าการเกษตร	 
เพื่อให้เกษตรกรสมาชิกมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเอง	
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	 รวมถึงการพัฒนาสหกรณ์ 
ให้เข้มแข็ง	 เพิ่มประสิทธิภาพด้านการด�าเนินธุรกิจ	 

	 นางสาวสุรีลักษณ	์ศิริโชคธนทรัพย์	
นักวิชาการสหกรณ์ช�านาญการพิเศษ		
มอบหมายให ้นายกฤษฎ ์ 	 จารุชาต	 
นักวิชาการสหกรณ์ช�านาญการ	 	 และ
นายวิศรุต	บ�ารุงศรี	 	นักวิชาการสหกรณ์
ช�านาญการ	 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ
ประจ�าปี	 2562	 สหกรณ์ออมทรัพย์
ต� า ร ว จภู ธ ร จั ง ห วั ด พิ จิ ต ร 	 จ� า กั ด		 
ณ	 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าจังหวัดพิจิตร	 (CK-Convention	 Hall)	 อ�าเภอเมืองพิจิตร	 จังหวัดพิจิตร	 โดยมี 
นายพิสิษฐ์	 ทรัพย์สิน	 รองประธานกรรมการ	 ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ต�ารวจภูธร 
จังหวัดพิจิตร	 จ�ากัด	 	 เป็นประธานในครั้งนี้	 ทั้งนี้สหกรณ์ได้ด�าเนินธุรกิจ	 2	 ด้าน	 คือ	 ธุรกิจสินเชื่อ	 และธุรกิจ 
ฝากเงินจากสมาชิก	 ปีบัญชีสิ้นสุด	 30	 กันยายน	 2562	 สหกรณ์มีสินทรัพย์	 1,577,434,938.52	 	 บาท	 หนี้สิ้น		
636,317,874.68	บาท		ทุนของสหกรณ	์941,117,063.84		บาท		มีก�าไรสุทธิ	80,944,486.07	บาท

 “เศรษฐกิจพอเพียง”	 เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร	 ได้ทรงพระราชทานแนวทางการด�าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย	 ทรงเน้นย�้าแนวทางการแก้ไขปัญหา
เพื่อให้รอดพ้นวิกฤติทางเศรษฐกิจ	 และสามารถด�ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ 
และความเปลี่ยนแปล
	 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาดูนสามัคคี	 จ�ากัด	 อ�าเภอลืออ�านาจ	 จังหวัดอ�านาจเจริญ	 เป็นสหกรณ์ที่ได้น�าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด�าเนินงาน		โดยสหกรณ์ฯ	ได้จัดซื้อที่ดินเพื่อท�าเป็นศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง	 จ�านวน	 10	 ไร่	 ในศูนย์แห่งนี้ประกอบไปด้วยกิจกรรมการเลี้ยงเป็ด	 ไก่	 สุกร	 วัว	 การเพาะปลูกพืช 
และเพาะการเลี้ยงสัตว์น�้า	 โดยเปิดให้สมาชิกที่ไม่มีที่ดินท�ากินหรือมีไม่เพียงพอ	 หรือมีความต้องการเรียนรู ้ 
ทางการเกษตรเข้ามาเรียนรู้ในกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์	 การเพาะปลูกได้ตามที่สหกรณ์ก�าหนด	 ผลผลิตที่ได้แบ่งปันกัน
ระหว่างสมาชิกและสหกรณ์	 นอกจากนี้บริเวณพื้นที่เพาะปลูกข้าวหลังเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้ว	 ได้น�าพื้นที่ดังกล่าว 
มาจัดท�าเป็นการเพาะปลูกแบบแปลงใหญ่	 จัดสรรที่ดินให้สมาชิกเข้ามาท�าการปลูกข้าวโพดหวาน	 และผักสวนครัว	
โดยสหกรณ์ฯ	 จัดหาปัจจัยการผลิตต่าง	 ๆ	 ให้สมาชิกและให้กับสมาชิกน�าผลผลิตที่ได้	 มาจ�าหน่ายที่สหกรณ์ฯ	 
เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการตลาดให้กับสมาชิก
	 ถึงแม้สหกรณ์แห่งนี้จะเป็นสหกรณ์ประเภทเครดิตยูเนี่ยน	 แต่การด�าเนินธุรกิจได้ยึดโยงกับคนในชุมชน 
เป็นอย่างดี	 โดยสหกรณ์ฯ	 ได้จัดท�าธนาคารข้าวเพื่อให้สมาชิกที่ไม่มีเมล็ดพันธ์ข้าวหรือสมาชิกที่ไม่มีข้าวบริโภค 
มายืมข้าวเปลือกจากธนาคารข้าวของสหกรณ์ฯ	 โดยสหกรณ์ได้ก�าหนดให้สมาชิกยืมข้าวเปลือกในวันแม่ 
(12	 สิงหาคม)	 และส่งคืนข้าวเปลือกในวันพ่อ	 (5	 ธันวาคม)	 และสหกรณ์ฯ	 ยังได้ก่อสร้างโรงสีข้าวชุมชนเพื่อรับซื้อ 
ข้าวเปลือกจากสมาชิกแล้วน�ามาแปรรูปเป็นข้าวสารเพื่อจ�าหน่ายให้กับคนในชุมชนรวมทั้งประชาชนทั่วไปได้บริโภค
ข้าวในราคาที่เป็นธรรม	 โดยสหกรณ์ฯ	 น�าผลพลอยได้จากการสีข้าว	 เช่น	 ร�า	 ปลายข้าว	 ฯลฯ	 ไปใช้ในการเลี้ยงสุกร	 
เป็ด	 ไก่	 ปลา	 ที่อยู่ในศูนย์เรียนรู้ฯ	 ของสหกรณ์	 นับเป็นการด�าเนินงานที่ค่อนข้างครบวงจร	 ผลจากการด�าเนินงาน 
ดังกล่าว	กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้คัดเลือกให้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาดูนสามัคค	ี	จ�ากัด	เป็นสหกรณ์ชนะเลิศระดับเขต	
ในการประกวดผลงานการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ	์ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.2562

วสิษฐ์พล พุทธพงษ์
     นักวิชาการสหกรณ์ช�านาญการพิเศษ
               ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดอ�านาจเจริญ

สค.นาดูนสามัคคี จ�ากัด 
น้อมน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด�าเนินงาน

	 สหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่	 3	 จ�ากัด	 ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	 2562	 ณ	 ห้องประชุม 
โพธิ์ศรีนาค	 ส�านักงานใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่	 3	 จ�ากัด	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดพิษณุโลก	 โดยม	ี 
พล.ท.พิสุทธิศักดิ์ 	 	 ทัพเจริญภูมิ	 รองประธานกรรมการ	 (1)	 เป ็นประธานในที่ประชุม	 มีผู ้แทนสมาชิก 
เข้าร่วมการประชุมฯ	 จ�านวน	 271	 ราย	 จากผู้แทนสมาชิกประจ�าปีบัญชี	 2562	 จ�านวน	 314	 ราย	 ผู้สังเกตการณ์ 
จ�านวน	9	ราย	และหัวหน้าหน่วยงานราชการ	จ�านวน	2	ราย	ส�าหรับการด�าเนินการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	
บรรลุผลส�าเร็จตามวัตถุประสงค์	 คณะกรรมการด�าเนินการได้แถลงผลการด�าเนินการในรอบปีบัญชี	 2562	 
ให้ที่ประชุมทราบ	 และร่วมพิจารณาเรื่องต่าง	 ๆ	 ตามอ�านาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับ 
ของสหกรณ์	โดยสรุปดังนี	้ปัจจุบันม	ีพล.ท.ฉลองชัย	ชัยยะค�า	เป็นประธานกรรมการด�าเนินการชุดที	่32	
	 1.		 ผลการด�าเนินงานของสหกรณ์	 ณ	 วันที่	 30	 กันยายน	 2562	 จ�านวนสมาชิก	 17,506	 ราย	 สมาชิกปกต	ิ
15,205	ราย	สมาชิกสมทบ	2,301	ราย,	สินทรัพย์รวม	9,664,325,497.11	บาท,	หนี้สินรวม	4,617,283,693.33	บาท,	
ทุนของสหกรณ์	 5,047,041,803.78	บาท,	 รายได้	 536,841,403.39	บาท,	 รายจ่าย	163,134,397	บาท,	ก�าไรสุทธิ	
จ�านวน	373,707,006.19	บาท
	 2.		 ผลการเลือกตั้งกรรมการด�าเนินการแทนต�าแหน่งที่ว่าง	 จ�านวน	 9	 คน	 ดังนี้	 1.	 พล.ต.อานนท์	 เทพานวล,	 
2.	 พล.อ.พีรวัฒน์	 เปรมศรี,	 3.	 พล.ต.อุกฤษฎ์	 นุตค�าแหง,	 4.	 พ.ท.ธวัชชัย	 เติมลาภ,	 5.	 พ.อ.เสมอ	 แจ่มใส,	 
6.	พ.อ.สมใจ	คิดเกื้อการุณ,	7.	พ.อ.เชิดพงศ์	ช่วยบ�ารุง,	8.	พ.อ.สุจินต	์ทรัพย์สิน,	9.	พ.อ.สามารถ	มโนรถมงคล	
	 3.		 ผลการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ	และการคัดเลือกผู้สอบบัญชี	ประจ�าปี	2562
	 	 1.	 	 ผู้ตรวจสอบกิจการ	จ�านวน	3	คน	ประกอบด้วย	นางนวรัตน์	โทจ�าปา	หัวหน้าคณะผู้ตรวจสอบกิจการ,	
น.ส.จรรยา	พันล�า	และน.ส.หฤทัย	หงษ์อ่อนสา	ผู้ตรวจสอบกิจการ
	 	 2.			 ผู้สอบบัญช	ี	ศศิธรการบัญชี	ภาษีอากร	และธุรกิจ	โดย	นายวรศักดิ์	ยิ้มเพียรภัทร	เป็นผู้สอบบัญชี
	 4.		 การจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าป	ี2562	สหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที	่3	จ�ากัด	มีก�าไรสุทธิประจ�าปี	2562	
ทั้งสิ้น	373,707,006.19	บาท	จากการด�าเนินการ	โดยพิจารณาจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าป	ี2562	ดังนี้
	 	 1.			 เป็นทุนส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ	10	ของก�าไรสุทธิ	จ�านวน	56,518,177.19	บาท	
	 	 2.			 เป็นค่าบ�ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	 ร้อยละ	 1	 ของก�าไรสุทธิแต่ไม่เกิน	 30,000	 บาท	 
จ�านวน	30,000.00	บาท
	 	 3.	 	 เป็นเงินปันผลตามหุ ้นในอัตราร้อยละ	 5.50	 ต่อปี	 โดยคิดตามส่วนแห่งระยะเวลา	 จ�านวน	
224,609,511.00	บาท
	 	 4.			 เป็นเงินเฉลี่ยคืนในอัตราร้อยละ	8.00	ต่อปี	ของดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู	้จ�านวน	41,675,318.00	บาท
	 	 5.	 	 เป็นโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่ไม่เกินร้อยละ	10	ของก�าไรสุทธิจ�านวน	5,304,000.00	บาท
	 	 6.			 เป็นทนุรกัษาระดบัเงนิปันผลไม่เกนิร้อยละ	2	ของทนุเรอืนหุน้ทีม่อียูเ่มือ่สิน้ปี	จ�านวน	100,000.00	บาท
	 	 7.			 เป็นทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกินร้อยละ	10	ของก�าไรสุทธิ	จ�านวน	1,100,000.00	บาท	
	 	 8.	 	 เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละ	10	ของก�าไรสุทธิ	จ�านวน	5,000,000.00	บาท	
	 	 9.	 	 เป็นทุนสวัสดิการสมาชิก	 เจ้าหน้าที่	 หรือลูกจ้าง	 ไม่เกินร้อยละ	 10	 ของก�าไรสุทธิ	 จ�านวน		
37,370,000.00	บาท
	 	 10.	 เป็นกองทุนสร้างเสถียรภาพลูกหนี	้ไม่เกินร้อยละ	10	ของก�าไรสุทธิ	จ�านวน	1,000,000.00	บาท	
	 	 11.		เป็นทุนเพื่อจัดตั้งส�านักงาน	จ�านวน	1,000,000.00	บาท
	 5.		แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
	 	 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่	 3	 จ�ากัด 
พ.ศ.	2561	โดยแก้ไขเป็นบางข้อ	จ�านวน	2	ข้อ	ดังนี	้
	 	 ข้อ	1		ชื่อ	ประเภทและที่ตั้งส�านักงาน	
	 	 ข้อ	32		คุณสมบัติของสมาชิก
	 6.		การก�าหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือการค�้าประกันประจ�าปี	 2563	 มติที่ประชุมเห็นชอบก�าหนดวง
เงินฯ	จ�านวน	4,000,000,000.00	บาท
	 7.		การอนุมัติน�าเงินไปฝากหรือลงทุนอื่นใดตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ	 2563	 
มติที่ประชุมเห็นชอบก�าหนดวงเงินฯ	จ�านวนไม่เกิน	450,000,000.00	บาท
	 8.		การอนุมัติการน�าเงินไปฝากหรือลงทุนที่บริหารโดยกองทุนส่วนบุคคล	 มติที่ประชุมเห็นชอบก�าหนดวงเงินฯ	
500,000,000.00	บาท

 ข่าว : ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
สหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 จ�ากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 จ�ากัด 
ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2562การบริหารงาน	โดยเฉพาะธุรกิจสินเชื่อซึ่งเป็นธุรกิจหลักของสหกรณ	์ท�าอย่างไรให้การบริหารสินเชื่อเกิดประสิทธิภาพ

มากที่สุด	 เพื่อลดปัญหาในการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างช�าระที่จะตามมาที่หลัง	 ให้สามารถเป็นที่พึ่งของสมาชิกได	้ 
โดยสมาชิกต้องเข้าใจในหลักการของสหกรณ	์ สมาชิกเป็นเจ้าของสหกรณ์	 สมาชิกเป็นผู้บริหารสหกรณ์	 และสมาชิก
เป็นผู้ใช้บริการของสหกรณ์	 หรือกล่าวคือ	 สหกรณ์เป็นของสมาชิก	 บริหารโดยสมาชิก	 และให้บริการแก่สมาชิก	 
โดยปัจจัยจ�าเป็นที่จะท�าให้สหกรณ์ประสบความส�าเร็จสมาชิกสหกรณ์และกรรมการด�าเนินการ	 ต้องมีความรู ้ 
ความเข้าใจ	 ในหลักการสหกรณ์สหกรณ์เป็นการรวมคน	 ดังนั้น	 คนที่มารวมกันต้องเข้าใจถึงความมุ ่งหมาย 
ในการรวมกัน	 รู ้ถึงสิทธิและหน้าที่	 รวมทั้งหลักและวิธีการสหกรณ์จึงจะท�าให้ด�าเนินกิจการได้โดยราบรื่น 
มีความมั่นคงและเข้มแข็ง	สามารถอ�านวยประโยชน์ให้สมาชิกได้สมความมุ่งหมายได้
		 สหกรณ์จังหวัดสตูล	 กล่าวเพิ่มเติมว่า	 สหกรณ์การเกษตรละง	ู จ�ากัด	 ได้รับการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติ
สหกรณ์	 พ.ศ.	 2511	 เมื่อวันที่	 11	 สิงหาคม	 2518	 เลขทะเบียนสมาชิก	 กสก.69/2518	 การด�าเนินงานของสหกรณ์ 
มีธุรกิจหลักธุรกิจสินเชื่อ	 ธุรกิจเงินรับฝาก	 ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ�าหน่าย	 ณ	 วันที่	 30	 มิถุนายน	 2562	 สหกรณ์ 
มีสมาชิก	 จ�านวน	 2,155	 คน	 มีทุนด�าเนินงาน	 จ�านวน	 388,371,980.01	 บาท	 สหกรณ์มีก�าไร	 จ�านวน 
2,725,035.27	บาท	ส�าหรับการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีในวันนี้	สมาชิกสหกรณ์ให้ความส�าคัญโดยเข้าร่วมประชุม
ใหญ่โดยพร้อมเพียงกัน	 และสหกรณ์ให้ความส�าคัญกับสมาชิกที่ร่วมด�าเนินธุรกิจอย่างสม�่าเสมอ	 ตรงต่อเวลา 
และเป็นไปตามเขื่อนไขที่ก�าหนด	 ซึ่งเป็นรางวัลตอบแทนและสามารถเป็นแบบอย่างให้แก่สมาชิกคนอื่น	 ๆ	 ปฏิบัติ 
ตามได้
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ชลบุรี จัดตั้งสหกรณ์เชิงคุณภาพ
ในสถานประกอบการ

	 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์		เข้าร่วมประชุมคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์		สหกรณ์ออมทรัพย์	บริษัท		อิโนแอ๊ค	
ออโตโมทีฟ		 (ประเทศไทย)		 จ�ากัด		 เพื่อพิจารณาก�าหนดวัตถุประสงค์		 ก�าหนดประเภทสหกรณ์		 และก�าหนด 
ที่ตั้งส�านักงาน		 พิจารณาจัดท�าแผนด�าเนินการเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณ์		 พิจารณาการจัดท�า
บัญชีรายชื่อบุคคลที่ประสงค์จะเป็นสมาชิกสหกรณ์		และพิจารณาจัดท�าข้อบังคับสหกรณ์
	 การจัดตั้งสหกรณ์แห่งนี้อยู ่ระหว่างการจัดตั้งสหกรณ์ในเชิงคุณภาพ	จังหวัดชลบุรี		 หลังจากนี้ไป 
อยู่ในช่วงทดลองน�าเอาวิธีการสหกรณ์มาใช้ระยะเวลา		6	เดือน	

มอบเกียรติบัตรธรรมาภิบาล

	 นายสุรินทร์	 วทัญญู	 ผู้อ�านวยการส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร	 พื้นที่	 2	 พร้อมด้วย 
คณะข้าราชการ	 เข้ามอบประกาศเกียรติบัตรสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล	 ประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ.	 2561	 ที่ผ ่านการประเมิน	 ให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์	กรมป่าไม้		 จ�ากัด	 ณ	 ส�านักงานสหกรณ์ฯ	 
เขตจตุจักร	กรุงเทพฯ

	 นายสมศักดิ์	 แสนศิริ	 สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก	 เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลให้แก่สหกรณ์ 
และกลุ่มเกษตรกร	 ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	 ดีเด่นระดับจังหวัด	 จ�านวน	 6	 รางวัล	
พร ้อมกันนี้ 	 ได ้มอบใบเกียรติบัตรให้แก ่โรงเรียนที่ชนะเลิศการประกวดระดับภาค	 จากโครงการ 
ประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู ้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน	 ประจ�าปี	 2562	 จ�านวน	 1	 รางวัล 
โดยมีข ้าราชการ	 ลูกจ ้างประจ�า	 และพนักงานราชการ	 ของส�านักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก 
ร่วมเป็นสักขีพยาน	ณ	ห้องประชุมกาสะลอง	ชั้น	3	ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก	
	 นายสมศักดิ์	แสนศิริ	สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก	กล่าวว่า	ในปี	2562	ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก	
ได้ด�าเนินการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ ่มเกษตรกรที่มีผลงานดีเด ่นในแต่ละประเภท	 โดยมีสหกรณ์ 
และกลุ ่มเกษตรกรที่ผ ่านเกณฑ์การคัดเลือกให้เป็นสหกรณ์และกลุ ่มเกษตรกร	 ดีเด่นระดับจังหวัด 
จ�านวน	 6	 แห่ง	 ประกอบด้วย	 1.	 ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์	 ได้แก่	 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข 
พิษณุโลก	 จ�ากัด	 2.	 ประเภทสหกรณ์การเกษตรทั่วไป	 ได้แก่	 สหกรณ์การเกษตรวัดโบสถ์	 จ�ากัด 
3.	 ประเภทสหกรณ์บริการ	 ได้แก่	 สหกรณ์เคหสถานสีหราชเดโชชัย	 จ�ากัด	 4.	 ประเภทสหกรณ์นิคม	 ได้แก่	
สหกรณ์นิคมพันชาลี	 จ�ากัด	 5.	 ประเภทกลุ่มเลี้ยงสัตว	์ ได้แก	่ กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ดงประค�า	 6.	 ประเภท
กลุ่มเกษตรกรท�าสวน	ได้แก่	กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง	สกย.บ้านแยง		
	 นายสมศักดิ์	 แสนศิริ	 กล่าวอีกว่า	 นอกจากนี้	 ยังได้มอบใบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนที่ชนะเลิศ 
การประกวดระดับภาค	 จากโครงการประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู ้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน 

พิษณุโลก มอบโล่ต้นแบบ
การสหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด

	 กรณีศึกษา	 สหกรณ์การเกษตรอุทุมพรพิสัย	 จ�ากัด	 
ประสบปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงิน	 เนื่องจาก 
สมาชิกสหกรณ์ผิดนัดช�าระหนี้จ�านวนมาก	 จากการวิเคราะห์
ข้อมูลทางบัญชี	 สหกรณ์ฯ	 มีอัตราส่วนทุนหมุนเวียนในเกณฑ์ด	ี
แต ่สินทรัพย ์หมุนเวียนส ่วนใหญ่เป ็นเงินให ้กู ้ยืมระยะสั้น 
สมาชิก	 (ลูกหนี้ )	 สามารถช�าระหนี้ได ้เพียงร ้อยละ	 46.05	 

ศรีสะเกษ ประชุมเข้มตกผลึกแนวทางปฎิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาการด�าเนินงานและปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์

	 ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ	 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์การด�าเนินงาน	 สหกรณ์
การเกษตรอุทุมพรพิสัย	 จ�ากัด	 ณ	 ห้องประชุมชั้น	 3	 ส�านักงานสหกรณ์การเกษตรอุทุมพรพิสัย	 จ�ากัด 
อ�าเภออุทุมพรพิสัย	 จังหวัดศรีสะเกษ	 ผู ้ เข ้าร ่วมประชุมฯ	 ประกอบด้วย	 นางอัญชลี	 ศรีหามาตย์ 
สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ	 นางจารุวรรณ	 มาลาศรี	 หัวหน้าส�านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ 
นายนรากร	 ไชยสิทธิ์	ผู ้ช ่วยผู ้อ�านวยการส�านักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
จังหวัดศรีสะเกษ	 ที่ปรึกษาคณะท�างานแก้ไขปัญหาการด�าเนินงานของสหกรณ์	 คณะกรรมการด�าเนินการ 
และฝ่ายจัดการสหกรณ์	 รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบก�ากับดูแลส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์	 รวมทั้งสิ้น	
จ�านวน	55	คน	
	 นางอัญชลีฯ	 สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ	 แจ้งว่า	 การประชุมฯ	 ในครั้งนี้	 เป็นการด�าเนินการของ 
คณะท�างานแก้ไขปัญหาการด�าเนินงานของสหกรณ์	 คณะกรรมการด�าเนินการ	 และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ	์
เพื่อร ่วมกันวิเคราะห์หาสาเหตุแห ่งป ัญหาและอุปสรรคต่าง	 ๆ	 ในการด�าเนินงานของสหกรณ์ฯ	 
โดยกระบวนการมีส่วนร่วม	 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่าง	 ๆ	 ท�าการวิเคราะห์และก�าหนด
แนวทางแก้ไขปัญหา	 สรุปรวบรวมเป็นข้อมูลเพื่อการจัดท�าแผนด�าเนินงาน	 ใช้เป็นแนวทางน�าไปสู่การปฏิบัติ
เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาส่งเสริมการด�าเนินงานและการด�าเนินธุรกิจของสหกรณ์	 สร้างความเข้มแข็ง 
และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่เกษตรกรสมาชิกต่อไป

ประจ�าปี	 2562	 ได้แก่	 โรงเรียนต�ารวจกระเวนชายแดนบ้านลาดเรือ	 อ�าเภอชาติตระการ	 ซึ่งเป็นโรงเรียน 
ภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด�าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณเผยแพร่ผลงาน 
ให้สาธารณชนทั่วไปได้รู้จัก	และเป็นต้นแบบในการเผยแพร่การสหกรณ์ให้แพร่หลาย	ต่อไป	

วรนุช มีชัย/ภาพ/ข่าว
ทีมงานประชาสัมพันธ์/ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก 

ของหนี้ที่ถึงก�าหนดช�าระ	จึงเกิดปัญหาสภาพคล่องทางการเงินส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของสหกรณ์
	 ที่ประชุมฯ	 ได้ข้อสรุปจากผลวิเคราะห์การด�าเนินงานสหกรณ์ฯ	 เห็นสมควรให้เร่งจัดท�าและปรับปรุง
แผนการบริหารจัดการสินเชื่อของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	 โดยจัดท�าแผนปฏิบัติการเร่งรัด 
และติดตามหนี้สิน	 แก้ไขปัญหาลูกหนี้ผิดนัดช�าระหนี้	 โดยส่งเสริมสมาชิกประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้	
รณรงค์ให้สมาชิกออมเงินอย่างสม�่าเสมอ	 เริ่มจากการลดค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองที่ไม่จ�าเป็น	 นอกจากนั้น 
ในการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ยืมให้กับสมาชิก	 ควรปรับปรุงแก้ไขระเบียบการปฏิบัติว่าด้วยการด�าเนินธุรกิจ 
สินเชื่อ	 ให้มีการก�าหนดเพดานวงเงินกู้ยืมที่เหมาะสม	 คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติเงินกู้สมาชิกแต่ละราย	
ควรพิจารณาขีดความสามารถในการส่งช�าระหนี้ของแต่ละบุคคล	 เพื่อป้องกันมิให้เกิดสถานการณ์หนี้สิน
ล้นพ้นตัวจนไม่สามารถหารายได้เพียงพอที่ส่งช�าระหนี้ได้ตามสัญญา		
	 ทั้งนี้	 ควรจัดอบรมให้ความรู้และกวดขันด้านวินัยทางการเงินและการจดบันทึกรายรับ	 -	 รายจ่าย	 
จัดท�าบัญชีครัวเรือน	 เพื่อให้มีข้อมูลใช้ประกอบในการวางแผนทางการเงินของสมาชิก	 โดยยึดหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 ใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินชีวิตและการตัดสินใจด้านการเงิน	 เพื่อให้ 
ประสบความส�าเร็จ	สามารถปลดเปลื้องภาระหนี้สินได้อย่างยั่งยืนต่อไป				

ทิพวรรณ : ข่าว/ยุพาพร : ภาพ



ประจำ�วันที่ 1 พฤศจิก�ยน - 31 ธันว�คม 2562 ปีที่ 19 ฉบับที่ 36224

ยโสธรปล่อยเงินกู้ กพส.พร้อมผลักดันสหกรณ์เป็นแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต�่า สร้างความเชื่อมั่นแก่สมาชิก
	 นางสาวสิริมา	 วัฒโน	 รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร	 เป็นประธานที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้
กองทุนพัฒนาสหกรณ์	 ระดับจังหวัด	 จังหวัดยโสธร	 ครั้งที่	 1/2563	 โดยมีคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง 
จากหน่วยงานราชการ	และสถาบันเกษตรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม	ณ	ห้องประชุมส�านักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร
	 เมื่อวันที่	 26	 พฤศจิกายน	 2562	 ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร	 ได้ด�าเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการ
พิจารณาเงินกู ้กองทุนพัฒนาสหกรณ์	 ระดับจังหวัด	 จังหวัดยโสธร	 ครั้งที่	 1/2563	 ณ	 ห้องประชุมส�านักงาน 
สหกรณ์จังหวัดยโสธร	 โดยนางสาวสิริมา	 วัฒโน	 รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร	 เป็นประธานคณะอนุกรรมการ 
และมีนายวิรัตน์	 ภานนท์	 สหกรณ์จังหวัดยโสธร	 รองประธานคณะอนุกรรมการ	 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ 
ที่ได้รับการแต่งตั้ง	 จากหน่วยงานภาครัฐและผู ้แทนจากสถาบันเกษตรกร	 และเจ้าหน้าที่ส�านักงานสหกรณ์ 
จังหวัดยโสธรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม	
	 โดยการประชุมในครั้งนี้ที่ประชุมมีวาระการประชุมที่ส�าคัญ	 ประกอบด้วย	 การพิจารณาเงินกู้	 และการสรุป 
ผลการอนุมัติการให้เงินกู้	การติดตามการใช้เงินกู้ของสหกรณ์ในป	ีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	ที่ผ่านมา	โดยในที่ประชุม
คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์	 ได้พิจารณาเงินกู้ให้แก่สหกรณ์จ�านวน	 1	 สหกรณ์	 คือ	 
สหกรณ์การเกษตรกุดชุม	 จ�ากัด	 วัตถุประสงค์ของการกู้เงินเพื่อจัดหาสินค้า	 (ปุ๋ยเคมี	 ปุ๋ยอินทรีย์)	 มาจ�าหน่าย 
ให้แก่สมาชิกและเกษตรกรทั่วไป	 โดยที่ประชุมคณะอนุกรรมการ	 ได้อนุมัติเงินกู้ให้แก่สหกรณ์การเกษตรกุดชุม	 จ�ากัด	
จ�านวน	4	ล้านบาท	
	 ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู ้กองทุนพัฒนาสหกรณ์	 โดยมีนางพิสมัย	 ชูรัตน์	 นักวิชาการ 
สหกรณ์ช�านาญการพิเศษ	 คณะอนุกรรมการและเลขานุการ	 ได้ด�าเนินการสรุปผลการอนุมัติเงินกู้กองทุนพัฒนา
สหกรณ์และการติดตามการใช้เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2562	 ที่ผ่าน	 โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้	 จังหวัดยโสธรได้อนุมัติเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ทุกโครงการในปีงบประมาณที่ผ่าน	 จ�านวนทั้งสิ้น	 18	 สัญญา	 
มีสถาบันที่กู้	10	สหกรณ์	เป็นจ�านวนเงิน	ทั้งสิ้น	45,366,000	บาท	โดยแบ่งออกเป็น	
	 1.		โครงการปกติ	 อนุมัติให้สหกรณ์กู ้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์	 จ�านวน	 8	 สหกรณ์	 จ�านวนวงเงินรวม	
16,406,000	 บาท	 โดยวัตถุประสงค์ของโครงการคือการจัดหาสินค้ามาจ�าหน่ายให้กับสมาชิกและให้สมาชิกกู ้ 
เพื่อท�าการเกษตร
	 2.			โครงการพิเศษ	รวมวงเงินทั้งสิ้น	28,960,000	บาท	ได้แก่
	 	 	 1.	 โครงการส่งเสริมการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ดีเกษตรกรในสถาบันเกษตรกร
		 	 	 2.	 โครงการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของสหกรณ์
		 	 	 3.	 โครงการสนับสนุนการรวมกลุ่มเครือข่ายธุรกิจสหกรณ์ตลอดห่วงโซ่
		 	 	 4.	 โครงการส่งเสริมอาชีพสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง

		 	 	 5.	 โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
		 	 	 6.	 โครงการจัดหาแหล่งน�า้ให้กับสมาชิกสหกรณ์
		 	 	 7.	 โครงการสนับสนุนเงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน	“โพดุล”			
	 ในส่วนของส�านักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร	 เมื่อสหกรณ์ได้รับเงินกู ้เพื่อด�าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 
ของโครงการแล้ว	 เจ้าหน้าที่ของส�านักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธรและเจ้าหน้าที่ส ่งเสริมสหกรณ์	 จะลงพื้นที่ 
ตรวจติดตามการใช้ประโยชน์จากเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ว่าถูกต้องตามวัตถุประสงค์หรือไม่	 เพื่อให้สมาชิก
สหกรณ์ได้รับประโยชน์สูงสุดจากเงินกู้ต่อไป
	 จะเห็นได้ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา	 ปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2562	 กรมส่งเสริมสหกรณ์โดยส�านักงาน 
สหกรณ์จังหวัดยโสธร	 ได้ด�าเนินการติดตามการใช้ประโยชน์จากเงินกู้มาโดยตลอด	 เพื่อให้สหกรณ์ด�าเนินการ 
ให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	 สร้างความถูกต้อง	 ทั้งนี้ทั้งนั้นสหกรณ์ที่กู ้เงินไปจะต้องด�าเนินการ 
ตามวัตถุประสงค์อย่างถี่ถ้วน	ผลประโยชน์จะต้องถึงสมาชิกอย่างทั่วถึง	โปร่งใส	สามารถตรวจสอบได้
	 และเพื่อให้สหกรณ์เป็นสถาบันเกษตรกรที่เป็นแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต�่าของสมาชิก	 คณะกรรมการ 
ด�าเนินการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์จะต้องมีการวางแผนด�าเนินการติดตามการใช้เงินกู้	 พร้อมให้ค�าปรึกษาแก่สมาชิก	
เจ้าหน้าที่ภาครัฐจะเป็นพี่เลี้ยง	 ทั้งนี้	 จังหวัดยโสธร	 สหกรณ์จังหวัดยโสธร	 และสถาบันเกษตรกรในจังหวัดยโสธร 
จะต้องเป็นที่พึ่งของมวลสมาชิก	 สร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกและเกษตรกร	 สร้างรายได้	 สร้างงาน	 อย่างมั่นคง 
และยั่งยืน	ต่อไป	นางสาวสิริมา	วัฒโน	รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร	กล่าวเพิ่มเติม

ภาพ/ข่าว : ทีมประชาสัมพันธ์ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร

	 นายอดุลย์	 คนมั่น	 สหกรณ์จังหวัดชลบุรี	 ได้มอบหมายให้นายอารัญ	 จั่นจีน 
ผู้อ�านวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ	์พร้อมด้วยนายนทพล	ทรงเจริญ	ผู้อ�านวยการ 
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์	 4	 ร่วมประชุมคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการ
ด�าเนินงาน	ของสหกรณ์บ้านมั่งคงเกาะสีชัง		จ�ากัด
	 ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนสหกรณ์บ้านมั่นคงเกาะสีชัง		 จ�ากัด		 
เมื่อวันที่		 2		 ตุลาคม		 2562		 เป็นต้นมา		 สหกรณ์ได้มีการประชุมคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ 
ปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการด�าเนินงาน	เป็นครั้งที่		 2		 ณ		 ศูนย์จ�าหน่ายสินค้า		 OTOP	
อ�าเภอเกาะสีชัง		
	 เพื่อเตรียมการให้พร้อมในการด�าเนินงานของสหกรณ	์แห่งนี้		 ให้สามารถด�าเนินงาน
ได้ตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์	 โดยใช้เวทีนี้เพื่อ		 “ร่วมคิด  ร่วมท�า  ร่วมแก้ปัญหา” 
ตามวิธีการสหกรณ์		 ให้เรียนรู ้การเตรียมการประชุม		 การก�าหนดวาระการประชุม 
การด�าเนินการประชุม		 และการบันทึกรายงานการประชุม	ที่ถูกต้อง	 แนะน�าการก�าหนด
ระเบียบสหกรณ์ที่จ�าเป็นตามวัตถุุประสงค์ของสหกรณ์	 อีกทั้งให้ผู้ท�าหน้าที่รับผิดชอบ
บันทึกบัญชีได ้เรียนรู ้การจัดท�าบัญชี		 การบันทึกบัญชีอย ่างถูกต ้อง	ตามแนวทาง 
ค�าแนะน�าของผู ้สอบบัญชีสหกรณ์		 ทั้งนี้ต ้องการวาง	รากฐานที่มั่นคง	ในการด�าเนิน 
ของสหกรณ์	ที่ถูกต้องและถูกทางในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการด�าเนินงาน 
ของสหกรณ์ในโอกาสต่อไป		 และอีกไม่กี่วันสหกรณ์แห่งนี้จะต้องมีการประชุมใหญ่สามัญ
ครั้งแรก	ภายใน		90		วัน		ให้เป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์		ไม่เกินวันที่		30		ธันวาคม		2562		นี้	
เพื่อต้องการให้ที่ประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกได้พิจารณา	แผนการด�าเนินงานของสหกรณ์		
พิจารณาก�าหนดวงเงินกู้ยืมและค�้าประกันประจ�าปีของสหกรณ์		 และพิจารณาเลือกตั้ง 
คณะกรรมการด�าเนินงาน		ชุดแรกของสหกรณ	์แห่งนี้อีกด้วย

ชลบุรีประชุมเตรียมความพร้อม
การด�าเนินงานสหกรณ์บ้านมั่งคงเกาะสีชัง  จ�ากัด

	 มนัญญา	ยกอุทัยธานีเป็นเมืองหลวงด้านเกษตรอินทรีย์	 ต้นแบบการท�าเกษตรปลอดภัย	 เตรียมขยายพื้นที่ปลูกพืชผักคุณภาพ	 
พร้อมขนผลผลิตเกษตรกรส่งมาจ�าหน่ายสู่ผู ้บริโภคในกรุงเทพฯ	 สั่งการกรมส่งเสริมสหกรณ์หามาตรการสนับสนุนเงินกู้ดอกต�่าให้สมาชิก 
สหกรณ์ลงทุนแหล่งน�้าเพื่อท�าการเกษตรปลอดสารเคมี
	 นางสาวมนัญญา	ไทยเศรษฐ	์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	เปิดเผยว่า	ได้มีนโยบาย	บูรณาการท�างานร่วมกันระหว่าง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 กระทรวงสาธารณสุข	 และกระทรวงศึกษาธิการ	 ในการขยายช่องทางตลาดสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย 
และปลอดสารเคมีอันตราย	 กระจายไปสู่ผู ้บริโภค	 โดยจะส่งจ�าหน่ายให้ทางโรงเรียน	 โรงพยาบาล	 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน	 รวมถึง 
ประชาชนทั่วไป	 ให้มีโอกาสได้เลือกซื้อและบริโภคผักผลไม้ปลอดภัยได้อย่างมั่นใจและเชื่อมั่นในแหล่งผลิตและที่มาของสินค้าดังกล่าว	 เบื้องต้น
จะใช้จังหวัดอุทัยธานีเป็นพื้นที่น�าร่อง	 ในการส่งเสริมการท�าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย	 โดยจะสนับสนุนให้เกษตรกรที่มีความพร้อม	 
มาร่วมกันเปลี่ยนแปลงวิถีการท�าการเกษตร	 และยกระดับจังหวัดของตัวเองให้เป็นเมืองแห่งสินค้าเกษตรปลอดภัย	 โดยจะให้ทุกฝ่าย 
มาร่วมมือกันท�า	และส่งผลผลิตป้อนสู่ตลาด	เพื่อตอบสนองความต้องการผู้บริโภคปัจจุบันที่ใส่ใจในการดูแล	และรักสุขภาพกันมากขึ้น
 “ต้องการให้อุทัยธานีเป็นจุดเริ่มทดลองท�าโมเดลน�าร่อง  เพราะมีความพร้อมและทุกคนจะร่วมกันปฏิรูปบ้านตัวเอง ให้มีพื้นที่ ดิน น�้า 
ผัก ปลาที่สะอาด ส่วนด้านตลาดจะเชื่อมโยงกับร้านค้าสหกรณ์ และตลาดโมเดิร์นเทรด ในกรุงเทพฯ ส่งสินค้าเกษตรปลอดภัยที่เกษตรกร 
ผลิตได้ไปจ�าหน่ายและจะท�าให้ติดตลาดให้ได้  และเนื่องจากแหล่งผลิตอยู่ใกล้กรุงเทพ จะท�าให้ผักและผลไม้มีความสดใหม่ น่าจะเป็นที่
พอใจของผู้บริโภค โดยจะมีการเปิดซุปเปอร์มาเก็ตสหกรณ์ไว้ร้องรับที่ร้านสหกรณ์พระนคร กรุงเทพฯ ใกล้สถานีรถไฟฟ้าอารีย์ในวันที่ 30 
ตุลาคมนี้ หากส�าเร็จ จะขยายไปจังหวัดอื่น เริ่มแรกจะขอทดลองในจังหวัดเล็ก ๆ ก่อน เพราะวันนี้ประชาชนของอุทัยธานีมีความพร้อม 
ที่จะร่วมมือกันหากจังหวัดไหนต้องการ ก็พร้อมที่จะไปสนับสนุนต่อไป”	รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	กล่าว
	 ด้านนายพิเชษฐ์	 วิริยะพาหะ	 อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์	 กล่าวว่า		กรมฯได้เตรียมมาตรการดูแลสมาชิกสหกรณ์ที่ต้องการปรับเปลี่ยน 
การท�าการเกษตรปลอดภัยเพื่อเพิ่มรายได้ครัวเรือน		โดยการสนับสนุนเรื่องเงินกู้ดอกเบี้ยต�า่	ร้อยละ		1	ต่อป	ีให้สหกรณ์ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
และน�าไปปล่อยกู้ให้สมาชิกน�าไปท�าการเกษตร	 เช่น	 กู้ไปท�าแหล่งน�้า	 ปรับปรุงการผลิตปลูกพืชผักต่าง	 ๆ	 ส่วนในด้านการตลาด	 ขณะนี้ 
ได้เตรียมตลาดรองรับผลผลิต	 โดยร่วมมือกับร้านสหกรณ์ในเขตกรุงเทพมหานคร	เปิดพื้นที่ไว้ส�าหรับรองรับการจ�าหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย	
และสินค้าเกษตรอินทรีย์	 จากจังหวัดอุทัยธานี	 และอีกหลายจังหวัด	 เช่น	 เชียงใหม่	 ล�าปาง	 อ่างทอง	 ส่งมาจ�าหน่ายน�าร่องในกรุงเทพฯ 
เพราะปัจจุบันกระแสของผู้บริโภคหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพกันมากขึ้น	 และต้องการสินค้าที่ปลอดภัย	 คุณภาพดี	 ราคาไม่แพง	 แต่หาได้ยาก 
และบางจุดอาจไม่สด		 ดังนั้น	 หากตลาดจ�าหน่ายพืชผักปลอดภัยที่ร้านสหกรณ์ในกทม.	 ประสบความส�าเร็จ	 จะขยายจุดจ�าหน่ายสินค้าเกษตร
ปลอดภัยในสหกรณ์เพิ่มขึ้น	โดยจะเน้นเรื่องคุณภาพเป็นหลัก	
	 ส�าหรับจังหวัดอุทัยธานี	มีเกษตรกรปลูกพืชผักปลอดภัย		422		ราย		474	แปลง	พื้นที่	5,000	กว่าไร่		และมีสหกรณ	์กลุ่มวิสาหกิจชุมชน	
และเครือข่ายเกษตรแปลงใหญ่	 ใน	 8	 อ�าเภอ	ที่ส่งเสริมเกษตรกรที่เป็นสมาชิกผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานอินทรีย์	 ในกลุ่มข้าวอินทรีย์	 185	 ราย 
รวม		 2,000	 กว่าไร่	 มาตรฐานปลอดภัย	 2,000	 กว่าไร่	 ด้านปศุสัตว์ปลอดภัย	 เกษตรกรเลี้ยงไก่เนื้อ	 69	 ราย	 101	 โรงเรือน	 ไก่ไข่	 2	 ราย 
4	 โรงเรือน	 สุกร	 20	 ราย	 35	 โรงเรือน	 และยังมีสินค้าประมงปลอดภัยได้มาตรฐานจีเอพ	ี โดยมีสหกรณ์ที่ส่งเสริมสมาชิกรวมกลุ่มผลิตสินค้า 
เกษตรอินทรีย์และพืชผักปลอดภัยในจังหวัดอุทัยธานี	 3	 แห่ง	 ได้แก่	 สหกรณ์การเกษตรห้วยคต	 จ�ากัด	 สหกรณ์นิคมลานสัก	 จ�ากัด	 
และสหกรณ์ปฏิรูปที่ดินระบ�า	จ�ากัด

ดันอุทัยธานีเมืองหลวงเกษตรปลอดภัยพร้อมน�าผลผลิต
จากเกษตรกรในพื้นที่จ�าหน่ายสู่ผู้บริโภคในกรุงเทพฯ



25ประจำ�วันที่ 1 พฤศจิก�ยน - 31 ธันว�คม 2562 ปีที่ 19 ฉบับที่ 362

การสนับสนุนกู้ยืมอัตราดอกเบี้ยต�า่เป็นทุนด�าเนินธุรกิจของสหกรณ์ จ.ศรีสะเกษ
	 ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ	 มอบให้	 นางสาวทิพวรรณ	 สิงห์คะนอง	 นักวิชาการสหกรณ์ช�านาญการ	 และนางสาวอาภัตรา	 ศรีเมือง 
นักวิชาการสหกรณ์	 สังกัดกลุ ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์	 พร้อมด้วยตัวแทน	 สหกรณ์การเกษตรเขื่อนช้าง	 จ�ากัด	 
ไปติดต่อยื่นเอกสารไถ่ถอนและจ�านองที่ดิน	ณ	ส�านักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ		สาขากันทรารมย	์ต�าบลดูน	อ�าเภอกันทรารมย	์	จังหวัดศรีสะเกษ	
	 นางสาวทิพวรรณฯ	 แจ้งว่า	 สหกรณ์การเกษตรเขื่อนช้าง	 จ�ากัด	 ได้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์	 จากกรมส่งเสริมสหกรณ์	 ตามสัญญา 
ลงวันที่	 7	 มีนาคม	 2561	 จ�านวนเงิน	 4,000,000	 บาท	 น�าไปใช้เป็นทุนด�าเนินงานของสหกรณ์	 บัดนี้	 สหกรณ์ฯ	 ได้ส่งช�าระหนี้เงินกู้ดังกล่าว 
เสร็จสิ้นแล้ว	 จึงไปด�าเนินการเพื่อไถ่ถอนจ�านองที่ดิน	 (สัญญาเดิม)	 พร้อมนี้	 ได้จัดท�าสัญญาจ�านองที่ดินเพื่อค�้าประกันหนี้กับกรมส่งเสริม 
สหกรณ์	(สัญญาใหม่)	ตามสัญญาลงวันที่	7	มีนาคม	2562	จ�านวนเงินเงินกู้	3,800,000	บาท	โดยมีนายจ�ารูญ	พูลสุข	ต�าแหน่งผู้จัดการ	เป็นตัวแทน 
ผู้ได้รับมอบอ�านาจจากสหกรณ์ฯ	ไปด�าเนินการ		
	 ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุด	30	เมษายน	2562	สหกรณ์การเกษตรเขื่อนช้าง	จ�ากัด	มีสมาชิก	1,439	คน	ด�าเนินธุรกิจสินเชื่อ,	จัดหาสินค้ามาจ�าหน่าย	
และรวบรวมผลิตผลจากสมาชิกเพื่อไปจ�าหน่ายให้ได้ราคาดี	 โดยมีปริมาณธุรกิจรวมทั้งสิ้น	 2,358,615.28	 บาท	 ทั้งนี้	 สหกรณ์มีเงินทุนของตนเอง 
ส่วนหนึ่ง	 ส�าหรับใช้เพื่อการด�าเนินธุรกิจ	 แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อการให้บริการสมาชิก	 โดยเฉพาะทุนด�าเนินงานด้านธุรกิจสินเชื่อ	 สมาชิกจ�านวนมาก 
มีความต้องการเงินกู้ยืมเพื่อใช้ลงทุนท�าการเกษตร	 จึงได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ	์ ให้กู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยต�่า	 ช่วยลดภาระ 
ค่าใช้จ่ายหากต้องไปกู้ยืมเงินทุนจากแหล่งเงินทุนภายนอก	
	 การด�าเนินการดังกล ่าวเป ็นไปตามนโยบายของรัฐบาล	 เพื่อช ่วยเหลือและพัฒนาการด�าเนินธุรกิจของสหกรณ์	 โดยจัดตั้ ง 
“กองทุนพัฒนาสหกรณ์”	 ให้เป็นแหล่งกู้ยืมเงินของสหกรณ์ทั่วประเทศ	 สามารถสร้างความเข้มแข็ง	 และเพิ่มศักยภาพการด�าเนินธุรกิจของสหกรณ์ 
ได้เป็นอย่างดี

อาภัตรา : ข่าว/ทิพวรรณ : ภาพ

	 บริษัท	 สหประกันชีวิต	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ได้จัดงาน	 “เหลียวหลัง แลหน้า 25 ปี สหประกันชีวิต”
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขอบคุณสหกรณ์ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนส่งเสริมสนับสนุนทุกคนทุกฝ่าย	 ทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์	
รายงานสถานะความก้าวหน้า	 สร้างศรัทธาและความเชื่อมั่นของบริษัทต่อคนสหกรณ์และสาธารณชน	 โดยเชิญชวน 
ผู้เกี่ยวข้องร่วมกันเหลียวหลัง	แลหน้า	สร้างคุณค่าให	้“สหประกันชีวิต”	ร่วมกัน	และที่ส�าคัญเพื่อร่วมพบปะสังสรรค	์
กระชับความสัมพันธ์ฉันท์น้องพี่ในครอบครัวสหประกันชีวิตที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน
	 การจัดงานฉลองครบรอบ	 25	 ปี	 แห่งการก่อตั้งบริษัทครั้งนี้	 ได้รับเกียรติจากนายอุทัย	 พิมพ์ใจชน	 
อดีตรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ที่เป็นบุคคลส�าคัญในการด�าเนินการโครงการจัดตั้งบริษัทประกันภัยของสหกรณ	์ 
ซึ่งตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต	 พ.ศ.	 2535	 จะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี	 โดยอนุมัติคณะรัฐมนตร	ี 
และได ้จดทะเบียนเป ็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมาย	 ภายใต ้ชื่อ	 “บริษัท สหประกันชีวิต จ�ากัด”  
เมื่อวันที	่24	ตุลาคม	พ.ศ.	2537		มาเป็นประธานในพิธีเปิด	โดยมีพลต�ารวจเอก	นิพจน์	วีระสุนทร	ประธานกรรมการ
บริษัท	สหประกันชีวิต	จ�ากัด	(มหาชน)	พร้อมด้วยคณะกรรมการ	และผู้น�าสหกรณ	์ประมาณ	700	คน	ให้การต้อนรับ	
ณ	สโมสรต�ารวจ	ถนนวิภาวดีรังสิต	กรุงเทพ	
	 พลต�ารวจเอก	นิพจน์	วีระสุนทร	ประธานกรรมการบริษัท	เปิดเผยว่า	บริษัท	สหประกันชีวิต	จ�ากัด	(มหาชน)	
เป็นบริษัทประกันชีวิตหนึ่งเดียวของขบวนการสหกรณ์ไทย	 ถือก�าเนิดขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของสหกรณ์ 
ทุกประเภททั่วประเทศ	 กว่า	 2,200	 สหกรณ์	 ที่ร่วมกันถือหุ้นเป็นเจ้าของบริษัท	 โดยได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
ตามกฎหมายเมื่อวันที	่24	ตุลาคม	2537	ภายใต้การส่งเสริมสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ	์กรมตรวจบัญชีสหกรณ	์
และสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยที่ประสงค์ให้สหกรณ์ได้ด�าเนินธุรกิจประกันชีวิตที่เป็นธุรกิจของสหกรณ์ร่วมกัน
ตามวิถีสหกรณ์	 เพื่อการคุ้มครองภัยและเสริมสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตให้กับสมาชิกสหกรณ์และบุคคล 
ในครอบครัว	 ได้มีการออมทรัพย์อย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่อง	 เพิ่มสวัสดิการในการด�ารงชีวิตยามวัยชรา	 เป็นการ 
ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี	 ทั้งเป็นการลดความเสี่ยงและเพิ่มความมั่นคงเข้มแข็งให้กับสหกรณ์	 อันจะส่งผล 
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ	สังคมและประเทศชาติต่อไป
	 พลต�ารวจเอก	 นิพจน์	 วีระสุนทร	 เปิดเผยเพิ่มเติมว่า	 คณะกรรมการชุดปัจจุบันมีความมมุ ่งมั่นตั้งใจ 
และเพียรพยายามสร้างการมีส ่วนร่วมในการสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่สหกรณ์ 	 ด ้วยการจัดสวัสดิการ 
และสร้างหลักประกันภัยให้แก่สหกรณ	์ สมาชิกสหกรณ์	 และปวงชน	 โดยมิได้แสวงหาผลก�าไรสูงสุดเพียงอย่างเดียว
เหมือนเช่นธุรกิจทั่วไป	 แต่ส่งเสริมสนับสนุนให้สหกรณ์ได้ด�าเนินธุรกิจประกันชีวิตเป็นธุรกิจของสหกรณ์ร่วมกัน 
ภายใต้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารกิจการตามอุดมการณ์	 หลักการ	 และวิธีการสหกรณ์	 โดยมีสหกรณ์ในฐานะ 

สหประกันชีวิต ครบรอบ 25 ปีแห่งการก่อตั้งบริษัท ผู้เป็นเจ้าของบริษัทและเป็นผู้ใช้บริการหลัก	 จวบจน
ปัจจุบันบริษัทมีผลประกอบการดีขึ้นในทุก	 ๆ	 ด้าน	
เพราะเราเชื่อว่า	 สหประกันชีวิตและระบบสหกรณ์ 
จะเป็นองค์กรพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	
สร้างนวัตกรรมแนวใหม่ให้กับสหกรณ์	 และสมาชิก
สหกรณ์	 ส่งผลให้สหกรณ์ต่าง	 ๆ	 เชื่อมั่นศรัทธาหันมาใช้
บริการสวัสดิการประกันชี วิ ตกับสหประกันชี วิ ต 
เพิ่มมากขึ้นจนประสบผลส�าเร็จ	
	 นายสหพล	 สังข์เมฆ	 กรรมการผู้จัดการ	 บริษัท	
สหประกันชีวิต	จ�ากัด	(มหาชน)	กล่าวว่า	เป็นที่ทราบกัน
ดีว่าธุรกิจประกันชีวิตมีบทบาทส�าคัญอย่างยิ่งต่อระบบ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศเช่นเดียวกับระบบ
สหกรณ ์	 ในขณะเดียวกันก็ เป ็นเครื่องมือบริหาร 
ความเสี่ยงทางการเงิน	 เป็นหลักประกันความมั่นคง 
ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนในทุกระดับ	
ซึ่ง	“บริษัท สหประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)”	ถือเป็น
บริษัทประกันชีวิตหนึ่งเดียวของขบวนการสหกรณ์ที่มี
สหกรณ์ทั้ง	7	ประเภททั่วประเทศ	กว่า	2,000	สหกรณ์
ร่วมกันถือหุ ้นเป็นเจ้าของ	 และมีปณิธานอันแน่วแน่ 
ในการส่งเสริมให้สหกรณ์ได้ด�าเนินธุรกิจประกันชีวิต 
ร่วมกันตามอุดมการณ์เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคง
ในชีวิตของสมาชิกสหกรณ ์ 	 บุคคลในครอบครัว	 
และบุคคลทั่วไป	 โดยตลอดระยะเวลา	 25	 ปีที่ผ่านมา	 
ถ้าเป็น	 “คน”	 ก็เดินทางเข้ามาสู ่วัย “เบญจเพส” 

ซึ่งเป็นวัยที่แข็งแกร่งมั่นคงแล้ว	 บริษัทฯ	 ได้มีส่วนส�าคัญในการส่งเสริมผลักดันให้คนสหกรณ์และประชาชนทั่วไป 
ได้รู ้จักการน�าเอาหลักการประกันชีวิตมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมในการสร้างความมั่นคงในชีวิต	 
อันส่งผลโดยตรงต่อการขับเคลื่อนพัฒนาการด้านสังคม	และเศรษฐกิจของประเทศ
	 ด�าเนินธุรกิจมาจนครบปีที่	 25	 ได้ผ่านอุปสรรคมาหลายครั้งหลายหน	 แต่ด้วยความมุ่งมั่นของทุกฝ่าย 
ทั้งคณะกรรมการ	 ฝ่ายจัดการและความร่วมแรงร่วมใจของสหกรณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง	 ท�าให้ฟันฝ่าวิกฤติปัญหา 
มาได้จนได้รับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นจากสหกรณ์ผู้ถือหุ้นและสหกรณ์ผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่องและสม�า่เสมอ
ในปัจจุบัน	 ด้วยเหตุที่	 “สหประกันชีวิต”	 ก่อก�าเนิดขึ้นเพราะกฎหมายสหกรณ์ไม่อนุญาตให้สหกรณ์ด�าเนินการ 
จัดท�าสวัสดิการในลักษณะการประกันชีวิตเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงได้เอง	 จึงต้องแยกมาด�าเนินการ 
ให้ถูกต้องตามกฎหมาย	 ดังนั้น	 บริษัทถือว่าความส�าเร็จมิได้วัดเพียงแต่ตัวเลขหรือเชิงปริมาณแต่เพียงอย่างเดียว	 
แต่การที่สหกรณ์	 หรือสมาชิกสหกรณ์ซึ่งเป็นกลุ ่มเป้าหมายหลักได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น 
มีความเข้าใจ	 เห็นคุณค่าความส�าคัญของการสร้างหลักประกันในชีวิตโดยใช้	 “สหประกันชีวิต”	 เป็นเครื่องมือ	 
ถือเป็นความส�าเร็จอย่างยั่งยืนที่น่าพอใจยิ่ง	จากผลประกอบการของบริษัทที่มีทุนจดทะเบียน	จ�านวน	2,000	ล้านบาท	
ซึ่งทุนที่ออกและช�าระแล้วกว่า	 1,073	ล้านบาท	มีสินทรัพย์รวมกว่า	 2,285	ล้านบาท	มีเงินทุนส�ารองประกันภัยกว่า	
1,088	ล้านบาท	และมีเงินกองทุนกว่า	1,101	ล้านบาท	
	 นายสหพล	 สังข์เมฆ	 กล่าวต่อไปว่า	 ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทยังมีความมุ่งมั่นที่จะให้บริษัทได้อยู่คู่กับ
สหกรณ์โดยพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสนองตอบความต้องการของสหกรณ์สมาชิกที่จะน�าไปจัดสวัสดิการประกัน
ชีวิตตามความเหมาะสมของแต่ละสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง	 เป็นการสร้างความมั่นคงให้กับสหกรณ์และสมาชิก	 
ควบคู่กับการตอบแทนสังคมในทุกรูปแบบ	ทั้งการสนับสนุนโครงการเพื่อสังคมในด้านต่าง	ๆ	ทั้งการมอบทุนการศึกษา
ให้แก่บุตรสมาชิก	 กิจกรรมการพัฒนาสหกรณ์	 การรักษาสิ่งแวดล้อม	 ด้านศาสนา	 เป็นต้น	 ซึ่งความส�าเร็จเหล่านี้ 
จะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่รับความร่วมแรงร่วมใจจากทุก	 ๆ	 ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	 และในอนาคตเรายังคงมุ่งมั่นสานต่อธุรกิจ
ประกันชีวิตให้มีความรุ่งเรืองก้าวหน้า	เพื่อให้เป็นมรดกของสหกรณ์ผู้ถือหุ้นและสหกรณ์ผู้ใช้บริการต่อไป
 “ขอขอบคุณผู้ร่วมก่อตั้ง ผู้ร่วมสานต่อ รวมถึงสหกรณ์และพันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนถึงผู้มีอุปการคุณ 
ทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ และร่วมสนับสนุนกิจการของบริษัทด้วยดีเสมอมา และขอให้ค�ามั่นว่าบริษัท 
จะด�าเนินธุรกิจโดยค�านึงถึงผลประโยชน์ของสหกรณ์และผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายเป็นที่ตั้งควบคู ่ไปกับ 
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และประเทศชาติต่อไป” นายสหพล	กล่าวปิดท้าย



ประจำ�วันที่ 1 พฤศจิก�ยน - 31 ธันว�คม 2562 ปีที่ 19 ฉบับที่ 36226

ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร	 สมาชิกสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร	 ร่วมกิจกรรมครั้ง	
และนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลยโสธร	 ประมาณ	40	 คน	 มาร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ	ณ	 แปลงนาเกษตรอินทรีย์	
วิถียโสธร	 หน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร	 และได้กล่าวถึงความเป็นมาถึงแปลงนาเกษตรอินทรีย์	 วิถียโสธร	
หน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร	 มีพื้นที่	 75	 ตารางวา	 และมีการจ�าลองโคกหนองนา	 โมเดล	 มีการปลูกข้าว	 ปลูกผัก	
เลี้ยงกบ	และปลูกผักสวนครัว	ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้	 จังหวัดยโสธร	ร่วมกับ	 โรงเรียนอนุบาลยโสธร	ได้จัดท�าแปลงนา
สาธิตขึ้น	 เริ่มตั้งแต่กระบวนการปักด�าไปจนถึงการเก็บเกี่ยว	 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ส�าหรับนักเรียนและผู้สนใจทั่วไป
ได้ศึกษาเรียนรู ้แปลงนาเกษตรอินทรีย์	 รวมไปถึงให้เด็กนักเรียนได้ตระหนักรับรู ้	 ประเพณีอันดีงามของไทย	
คือการลงแขกด�านาและเกี่ยวข้าว	 ซึ่งควรแก่การอนุรักษ์ไว้	 อีกทั้งเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่การท�าเกษตรอินทรีย์
ให้เป็นที่รู้จัก	 ตลอดจนได้น้อมน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา	 ส�าหรับกิจกรรมในวันนี้
ประกอบด้วย	การเกี่ยวข้าว	การสาธิตการนวดข้าว	การสีข้าวด้วยวิถีโบราณ	ไถกลบตอซังและการหว่านเม็ดปอเทือง	
รวมทั้งมีการละเล่น	 ขับกล่อมบรรเลงเพลงไทยอีสานอีกด้วย	 บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน	
โดยมีคณะครู	นักเรียน	หัวหน้าส่วนราชการ	และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ�านวนมาก

ภาพข่าว : ทีมประชาสัมพันธ์ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร

ยโสธรลงแขกเกี่ยวข้าวแปลงนาอินทรีย์ สืบสานเกษตรอินทรีย์ วิถียโสธร

	 นายประเสริฐ	 ลือชาธนานนท์	 ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร	 เป็นประธานในกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวเกษตร
อินทรีย์	 วิถียโสธร	 พร้อมด้วย	 นางสาวสิริมา	 วัฒโน	 รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร	 นายวิรัตน์	 ภานนท์	 สหกรณ์
จังหวัดยโสธร	 นายประภาส	 สังข์ขาว	 ผู ้อ�านวยการกลุ ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์พร้อมด้วยหัวหน้า

	 ความไม่มีหนี้เป็นลาภอันประเสริฐ	 การใช้จ่ายพอประมาณ	 และการร่วมมือร่วมใจกันช่วยเหลือพึ่งพากัน
ในหมู่มวลสมาชิกของสหกรณ์	 เป็นแนวนโยบายส�าคัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ในโรงพยาบาลประจ�าจังหวัดเล็ก	 ๆ	
แห่งหนึ่ง	 จากจุดเริ่มต้นจนมาถึงวันแห่งความส�าเร็จได้สร้างชื่อเสียงและได้รับความชื่นชมจากคนในแวดวงสหกรณ์
ที่มีต่อสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกาฬสินธุ ์	 จ�ากัด		ในฐานะองค์กรที่ได้รับรางวัลการขับเคลื่อนปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์	ประเภท	สหกรณ์นอกภาคการเกษตร	ปี	2562	จากกรมส่งเสริมสหกรณ์
	 นายแพทย์สมอาจ	 ตั้งเจริญ	 ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกาฬสินธุ ์ 	 จ�ากัด	 กล่าวว ่า
รางวัลสหกรณ์ดี เด ่นในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ ได ้รับครั้งนี้
เป็นเครื่องหมายยืนยันถึงการท�าหน้าที่ของสหกรณ์ที่มีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของสมาชิก	 ซึ่งในการพิจารณา
คัดเลือกได้เฟ้นหาสหกรณ์ที่เป็นแบบอย่างในการน้อมน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพล	 อดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถบพิตร		มาใช้เป็นแนวทางในการดูแลคุณภาพชีวิต
และแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับสมาชิก	 ซึ่งเป็นบุคลากรของโรงพยาบาล	 มีทั้งเจ้าหน้าที่และพนักงานทุกระดับ
่วนใหญ่ยังมีรายได้หลักจากเงินเดือน	 ซึ่งบางรายไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในครอบครัว	 ท�าให้เกิดการกู้หนี้ยืมสิน
ทั้งหนี้ในระบบและนอกระบบ	 ก่อนหน้านี้สมาชิกสหกรณ์กว่า	 70%	มีหนี้เงินกู้กับสหกรณ์	 จนกระทั่งได้มีโอกาส
เข้ามารับต�าแหน่งประธานสหกรณ์ในปี	 2558	 จึงประชุมกับคณะกรรมการสหกรณ์	 หาแนวทางช่วยปลดหนี้
ให้กับสมาชิก	 และทุกคนเห็นตรงกันคือต้องช่วยให้สมาชิกมีรายได้เพิ่ม	 ภายใต้การช่วยเหลือและสนับสนุน
จากสหกรณ์

“หลักในการบริหารสหกรณ์ จะใช้ความเข้มแข็งแต่ยืดหยุ่น คือ ยึดหลักการ ระเบียบ กฎหมาย 
แต่พร้อมจะเปิดรับฟังความเห็นจากสมาชิก เพื่อจะได้ช่วยสมาชิกแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมกับวิถีชีวิต
และนิสัยของแต่ละคน เช่นการช่วยหาแนวทางเพิ่มรายได้และบรรเทาเรื่อหนี้สิน ระหว่างนั้นสหกรณ์ต้องเพิ่ม
ความเข้มแข็งและภูมิคุ ้มกันกับสมาชิก โดยการอบรมและให้ความรู ้ เพื่อให้รู ้จักวางแผนการใช้จ ่าย
และเสริมสร้างวินัยทางการเงิน”
	 โครงการส�าคัญที่สหกรณ์ได้น�ามาใช้เพื่อช่วยเหลือสมาชิกให้มีรายได้	 คือ	 โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน
เพื่อชีวิตมีสุข	 เริ่มด�าเนินการเมื่อ	 10	 พฤศจิกายน	 2558	 เปิดโอกาสให้สมาชิกขอกู้เงินจากสหกรณ์ไปเป็นทุน
ประกอบอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้	โดยจะปล่อยสินเชื่อให้สมาชิกรายละไม่เกิน	5	หมื่นบาท	ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
ร้อยละ	 5.50	ต่อปี	 ก�าหนดช�าระคืนเงินกู้	 36	งวด	 โดยสมาชิกต้องเขียนโครงการที่ต้องการจะท�าเสนอเข้ามา
ให้กรรมการพิจารณา	 โดยคณะกรรมการสหกรณ์จะร่วมกันพิจารณาว่า	 โครงการที่สมาชิกเสนอมานั้น	 สามารถ
ท�าได้จริงหรือไม่	 และมีโอกาสสร้างรายได้หรือไม่	 เพื่อช่วยให้สมาชิกสามารถท�าอาชีพที่จะช่วยสร้างรายได้จริง
มีหลายอาชีพที่สมาชิกเสนอขอกู้เงินเป็นทุนประกอบอาชีพ	 เช่น	 เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ	ท�าขนมหรือกับข้าวขาย
ในโรงอาหารของโรงพยาบาล	 เป็นต้น	 เริ่มแรกมีสมาชิกสนใจกู้ไปประกอบอาชีพเสริม		21	 ราย	ซึ่งเมื่อโครงการ
เริ่มไประยะหนึ่ง	 พบว่าอาชีพเสริมสามารถเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกได้จริง	 เนื่องจากสมาชิกไม่มาขอกู้วนซ�้า
มีจ�านวน	12	 ราย	 และสามารถช�าระหนี้ได้ก่อนก�าหนด	5	 ราย	 ต่อมาในปี	 61		สมาชิกขอกู้อีก		41		ราย	 และไม่มี
การกู้ซ�้า	39	ราย		มีสมาชิกสามารถส่งช�าระหนี้ได้	ก่อนก�าหนด		1		ราย	

“โครงการนี้ผมเริ่มท�ามา 4 ปี ตั้งแต่เข้ามารับต�าแหน่งประธานสหกรณ์  เมื่อปล่อยกู ้ให้สมาชิก
ไปประกอบอาชีพเสริมแล้ว จะมีกรรมการลงไปติดตามผลเป็นระยะ ว่าสมาชิกกู้ไปท�าจริงหรือไม่ มีรายได้เพิ่ม
ต่อเดือนเท่าไหร่และมีความก้าวหน้าอย่างไร หรือยังต้องมีอะไรช่วยสนับสนุนเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่ใช่ให้เงินกู้ไป
แล้วก็ปล่อยไปไม่สนใจ เพราะหากท�าอย่างนั้นเกรงว่าสมาชิกจะเอาเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ และเมื่อผลออกมา
ว่าสมาชิกมาขอกู้วนซ�้าน้อยลง บางคนสามารถส่งช�าระหนี้คืนได้ก่อนก�าหนด แสดงว่าเมื่อสมาชิกมีรายได้เพิ่ม 
เงินพอใช้ในครัวเรือน เขาก็ไม่อยากไปสร้างหนี้สิน ขณะเดียวกันเราก็ต้องสร้างภูมิคุ้มทางการเงินให้สมาชิกด้วย 
เพื่อไม่ให้สมาชิกกลับไปไปเป็นหนี้นอกระบบ โครงการนี้ได้รับการชื่นชมอย่างมากในวงการสหกรณ์ 
และทางชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแห่งประเทศไทย (ชสอ.) ได้มาดูงานและจะน�ารูปแบบนี้ไปขยายผลในสหกรณ์
ออมทรัพย์ทั่วประเทศ เนื่องจากท�าแล้วเห็นผลจริง สามารถแก้ปัญหาหนี้สินให้สมาชิกได้ โดยตัววัดผลส�าคัญ 
คือ สมาชิกไม่มาขอกู้วนซ�้า และขอกู้น้อยลง”

	 นอกจากนี้	 สหกรณ์ยังมีโครงการสร้างภูมิคุ ้มกันระดับสมาชิกด้วย	 เพราะเห็นว่า	 สมาชิกแต่ละราย																						
เมื่อเกษียณไปแล้วไม่มีเงินออมจะล�าบาก	จึงได้โครงการช่วยเหลือ	 2	 โครงการ		 คือ	 1.	 โครงการเงินออมทรัพย์
เกษียณสุข	 ให้สมาชิกที่มีอายุต�่ากว่า	50		ปี	และอยู่จนครบเกษียณอายุ		60	ปี	 ให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก	 ร้อยละ	3	
และกรณีฝากงเงินกับสหกรณ์ต่อเนื่องจนครบโครงการ	 สหกรณ์จะสมทบดอกเบี้ยให้เท่ากับที่สมาชิกได้รับ	
ซึ่งแต่ละเดือนสหกรณ์จะหักเงินฝากผ่านบัญชีเงินได้รายเดือนทุกเดือนตั้งแต่	 100	 บาท	 แต่ไม่เกิน	 1,000	 บาท
กรณีถอนก่อนครบก�าหนดหรือปิดบัญชีสมาชิกจะได ้ดอกเบี้ย		2.50	 บาท		ทั้งนี้ 	 พบว่ามีสมาชิกสนใจ
เข ้าสมัครต่อเนื่องทุกปี	 โดยปี	 2560	 สมาชิกที่อายุใกล้เกษียณสมัครเข ้าโครงการ	 20	 ราย	 ปี		2561
สมัครเข้าโครงการ		49	 ราย	 และปี		2562	 สมัครเพิ่มอีก	 65		ราย	 2.	 โครงการเงินรับฝากออมทรัพย์
เกษียณมั่นคง		โครงการพัฒนาชีวิตด้วยการออมส�าหรับสมาชิกที่มีอายุ	50	 ปีขึ้นไป	 เมื่อฝากครบ		10		ปี
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	 2.75	 ต่อปี	 สมาชิกที่อยู่ครบโครงการ	 สหกรณ์จะสมทบดอกเบี้ยให้เท่ากับที่สมาชิกได้รับ	
โดยสหกรณ์จะหักเงินฝากผ่านบัญชีเงินได้ทุกเดือนตั้งแต่	 100	 บาท	 ไม่เกิน		1,000		บาท	 หากสมาชิกขอถอนเงิน
ก่อนก�าหนดจะได้ดอกเบี้ย	 2.50	และโครงการนี้ก็พบว่าสมาชิกเพิ่มทุกปีเช่นกัน	 โดยปี	 2560		มีสมาชิกสนใจ
เข้าโครงการ	10	 คน	 ปี	2561	 สมาชิกสมัครเพิ่มอีก	 30	 คน	 และปี		62	 สมาชิกเข้าโครงการเพิ่ม		 40		คน	
และในหลักการเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับสหกรณ์นั้น	 ทางสหกรณ์ได้มีการท�าโครงการระดมหุ้นจากสมาชิก	 ซึ่งในปี	2561	
ได้เงินจากการถือหุ ้นเพิ่มของสมาชิกกว่า	 488	 ล้านบาท	 และเป็นการถือหุ ้นเพิ่มจากปี	 2560	 ที่มีอยู ่เพียง
439	ล้านบาทเท่านั้น		
	 จากการท�าโครงการเหล่านี้จนประสบผลส�าเร็จ	 ส่งผลให้สหกรณ์	 ได้รับรางวัลสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ	
ประเภทออมทรัพย์	 ประจ�าปี	 2561	 และได้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัล
แรกนาขวัญ	ซึ่งสหกรณ์แห่งนี้จดทะเบียนเมื่อ		11	กุมภาพันธ์	2535	สมาชิกแรกตั้ง	300	คน	ทุนด�าเนินงานแรกเริ่ม
ประมาณ	 3	 ล้านบาท	 ปัจจุบันมีสมาชิก	 1,161	 ราย	 ทุนด�าเนินงานเพิ่มขึ้นเป็น	 1,243	 ล้านบาท	 ทุนเรือนหุ้น
505	 ล้านบาท	 ทุนส�ารอง	 63	 ล้านบาท	 ปริมาณธุรกิจมูลค่า	 1,711	 ล้านบาท	 ธุรกิจสินเชื่อ	 1,266	 ล้านบาท	
ธุรกิจรับฝากเงินจากสมาชิก	445		ล้านบาท	และมีก�าไร	53		ล้านบาท
	 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ในวันนี้ไม่ได้วัดความส�าเร็จจากปริมาณธุรกิจที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น														
แต่ยังวัดได้จากดัชนีความสุขของสมาชิก	 มีคุณภาพชีวิตที่ดี	 มีรายได้เพียงพอส�าหรับด�ารงชีวิต	 และไม่มีหนี้สิน
ให้ต้องกังวล	 ทุกความส�าเร็จที่เกิดขึ้นในวันนี้	 เพราะการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย	 ทั้งคณะกรรมการสหกรณ์	
ฝ่ายจัดการและตัวสมาชิกที่ได้ร่วมกันคิด	ร่วมกันสร้าง	ภายใต้หลักการ	เพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อชีวีมีสุข

สอ.รพ.กาฬสินธ์ุ จ�ากัด
น้อมน�าหลักเศรษฐกิจพอเพียง
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สสท.ร่วมแสดงความยินดี สกก.บางบ่อ 
จัดประชุมใหญ่ฯ เชิญสมาชิกเข้าร่วมรับฟังผลการด�าเนินงาน

ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ

	 นายวิจิตร	 จะโรจร	 รองผู้อ�านวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	 (สสท.)	 มอบดอกไม้ 
แสดงความยินดี ในโอกาสที่สหกรณ ์การเกษตรบางบ ่อ 	 จ�ากัด	 ประชุมใหญ ่สามัญประจ� าป ี 
ครั้งที่	 48/2561/62	 ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุด	 30	 มิถุนายน	 2562	ณ	 คลังสินค้าสหกรณ์การเกษตรบางบ่อ	
จ�ากัด	 โดยมีนายชลอ	 อ�่าเย	 ประธานกรรมการ	 และคณะกรรมการ	 พร้อมด้วยนางวีร์สุดา	 สังข์ประสิทธิ	์ 
ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรบางบ่อจ�ากัดให้การต้อนรับ
	 สหกรณ์การเกษตรบางบ่อจ�ากัด	 เริ่มต้นจดทะเบียน	 ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์	 พศ.	 2511	 
โดยการควบสหกรณ์หาทุนเข้าเป็นสมาชิกชนิดไม่จ�ากัดประเภทสหกรณ์การธนกิจ	 เมื่อวันที่	 1	 สิงหาคม	
2514	 เริ่มด�าเนินงานเมื่อวันที่	 10	 กันยายน	 2554	 และได้เปลี่ยนเป็นสหกรณ์ชนิดต่าง	 ๆ	 เมื่อวันที่ 
1	 พฤศจิกายน	 2514	 ชื่อสหกรณ์การเกษตรบางบ่อจ�ากัดประเภทสหกรณ์การเกษตรมีสมาชิกแรกตั้ง 
112	 คน	 ทุนเรือนหุ ่นแรกตั้ง	 25,200	 บาท	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส ่งเสริมการพัฒนาบุคคล 
ทั้งทางการศึกษา	 พลามัย	 และทางจิตใจ	 โดยสมาชิกส่วนใหญ่	 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม	 เช่น 
อาชีพท�านาเลี้ยงปลาเบญจพรรณ	 เลี้ยงปลากับกุ ้งขาวเลี้ยงกุ ้ง	 เลี้ยงปลากระพง	 เลี้ยงหอยแครง	 
เลี้ยงปลาสลิด	 ปลาดุก	 เป็นต้นส�านักงานตั้งอยู่ที่	 561	 561/1-2	 หมู่	 2	 ต�าบลบางบ่อ	 อ�าเภอบางบ่อ 
จังหวัดสมุทรปราการ
	 ปัจจุบันสหกรณ์มีสมาชิก	 421	 คน	 (19	 กลุ่ม)	 เงินรับฝากจากสมาชิก	 20,369,209.93	 บาท 
ทุนเรือนหุ ้น	 18,817,200	 บาท	 ทุนด�าเนินงาน	 60,277,450.59	 บาท	 ถือเป็นสหกรณ์ที่เป็นที่พึ่ง 
ให้กับสมาชิกภาคการเกษตร	ในการประกอบอาชีพการเกษตรในอ�าเภอบางบ่อต่อไป

	 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	 (สสท.)	 จัดประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ	 สันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย	ชุดที	่25	ครั้งที	่3/2563	เพื่อพิจารณารับรองงบการเงินสันนิบาตสหกรณ์ฯ	ประจ�าป	ี2563	
รับรองผลการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสันนิบาตสหกรณ์ฯ	
โดยมีนายปรเมศวร์	 อินทรชุมนุม	 ประธานฯ	 สสท.	 เป็นประธานในการประชุม	 ณ	 ห้องประชุมรัชนี 
แจ่มจรัส	6	ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส	(น.ม.ส.)	สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	ถนนพิชัย	กรุงเทพฯ

	 นายปรเมศวร์	 อินทรชุมนุม	 ประธานฯสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	
(สสท.)	 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมนักบริหารสหกรณ์	 สหกรณ์ 
ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน	 หลักสูตร	 การเงิน	 การบัญชี	 และการบริหาร
ส�าหรับกรรมการด�าเนินการ	 และผู้จัดการสหกรณ์	 โดยมี	 ดร.ปัณฐวิชญ์	 มุ่งสมัครศรี
กุล	ผู้อ�านวยการ	สสท.	กล่าวรายงาน	และมีคณะกรรมการ	สสท.	ผู้ตรวจสอบกิจการ	
สสท.	 เข้าร่วมพิธีเปิด	ณ	 ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส	 (น.ม.ส.)	 สันนิบาตสหกรณ์ 
แห่งประเทศไทย	ถนนพิชัย	กรุงเทพฯ

ฝึกอบรมนักบริหารสหกรณ์ 
สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

	 นายปรเมศวร์	 อินทรชุมนุม	 ประธานฯ	 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	
(สสท.)พร้อม	 ดร.ปัณฐวิชญ์	 มุ่งสัครศรีกุล	 ผู้อ�านวยการ	 สสท.	 เดินทางร่วมพิธี 
เปิดโรงอบลดความชื้นข้าวเปลือกพร้อมโรงคลุม	 ขนาด	 400	 ตันต่อวัน	 โดยได้รับ
เกียรติจาก	 น.ส.มนัญญา	 ไทยเศรษฐ์	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์	 เป็นประธานพิธีเปิดและกล่าวมอบนโยบายการขับเคลื่อนแก่เกษตรกร
สมาชิกสหกรณ์และผู ้ร่วมงาน	 พร้อมนี้มีทางอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์	 อธิบดี 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	รองผู้ว่าการจังหวัดปทุม	สหกรณ์จังหวัดปทุมธาน	ีสหกรณ์ฯ	
ส่วนงานราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เข้าร่วมงานพิธีเปิดดังกล่าว
	 โรงอบลดความชื้นข้าวเปลือกพร้อมโรงคลุม	 ขนาด	 400	 ตันต่อวัน	 ได้รับ 
งบสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมสหกรณ์	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ	์ 
ตามโครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกร	 จัดเกษตรพืชผลทางการเกษตร	 ตามนโยบาย
ของรัฐบาล	จ�านวน	27	ล้านบาท	และสหกรณ์ได้สมทบอีก	จ�านวน	15.50	ล้านบาท	
รวมทั้งสิน	42.50	ล้านบาท

สสท. ร่วมพิธีเปิดโรงอบ
ลดความชื้นข้าวเปลือกขนาด 400 ตันต่อวัน
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