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สรุปและขอเสนอแนะ

สรุป

สํานักงานสหกรณจังหวัดพิจิตร เปนหนวยราชการสวนภูมิภาค สังกัดกรมสงเสริมสหกรณ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ สถานท่ีตั้ง ศูนยราชการจังหวัดพิจิตร ถนนพิจิตร - ตะพานหิน ตําบลทาหลวง อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
66000 โทรศัพท 056-611384 โทรสาร 056-613542

ปจจุบันสํานักงานสหกรณจังหวัดพิจิตร มี นายชาญชัย นิมิตมงคล ตําแหนงสหกรณจังหวัดพิจิตร
(ผูอํานวยการระดับสูง) เปนผูบริหารองคกร มีบุคลากร จํานวนท้ังสิ้น ๔6 คน แบงเปนขาราชการ จํานวน ๒5 คน
ลูกจางประจํา จํานวน 3 คน พนักงานราชการ จํานวน ๑๔ คน และพนักงานจางเหมาบริการ จํานวน 4 คน มีการ
แบงโครงสรางองคกรเปน 1 ฝาย ไดแก ฝายบริหารท่ัวไป 4 กลุมงาน ไดแก กลุมจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ
กลุมตรวจการสหกรณ กลุมงานสงเสริมและพัฒนาระบบบริหารการจัดการสหกรณ กลุมสงเสริมและพัฒนาธุรกิจ
สหกรณ และ 3 กลุมสงเสริมสหกรณ โดยกลุมสงเสริมสหกรณแบงพ้ืนท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้

1. กลุมสงเสริมสหกรณ 1 รับผิดชอบสถาบันเกษตรกรในพ้ืนท่ี อําเภอเมืองพิจิตร สากเหล็ก สามงาม
วชิรบารมี วังทรายพูน และอําเภอโพธิ์ประทับชาง

2. กลุมสงเสริมสหกรณ 2 รับผิดชอบสถาบันเกษตรกรในพ้ืนท่ีอําเภอโพทะเล บางมูลนาก และอําเภอบึงนาราง
3. กลุมสงเสริมสหกรณ 3 รับผิดชอบสถาบันเกษตรกรในพ้ืนท่ีอําเภอตะพานหิน ทับคลอ และอําเภอดงเจริญ

หนาท่ีและความรับผิดชอบ
๑. ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยสหกรณ กฎหมายวาดวยการจัดท่ีดินเพ่ือการครองชีพ และกฎหมายท่ีเก่ียวของ
๒. สงเสริมและพัฒนาสหกรณทุกประเภท กลุมเกษตรกร และกลุมลักษณะอ่ืน
๓. สงเสริม เผยแพร และใหความรูเก่ียวกับอุดมการณสหกรณ หลักการและวิธีการสหกรณ ใหแกบุคลากร

สหกรณ กลุมเกษตรกร และประชาชนท่ัวไป
๔. สงเสริมและพัฒนาธรุกิจของสหกรณ กลุมเกษตรกร และกลุมลักษณะอ่ืน
๕. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย

ผลการดําเนินงานในรอบป
1. ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณและกลุมเกษตรกร
เปาหมาย/ตัวชี้วัด

สหกรณ/กลุมเกษตรกรท่ีเปนตนแบบในดานเศรษฐกิจพอเพียงสามารถผานเกณฑการประเมิน
รอยละ 80
ผลการดําเนินงาน

สหกรณ/กลุมเกษตรกรท่ีเปนตนแบบในดานเศรษฐกิจพอเพียงสามารถผานเกณฑ การประเมินรอยละ 80
โดยพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินทุกแผนและทุกกิจกรรมในแผนการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในสหกรณ/กลุมเกษตรกร  (แบบ พ.4) จํานวน 2 สถาบัน ดังนี้

1.  สหกรณการเกษตรตําบลลําประดา จํากัด  ผานเกณฑการประเมินรอยละ 80 ระดับคะแนน 4
2.  กลุมเกษตรกรพอเพียงตําบลรังนก ผานเกณฑการประเมินรอยละ 90 ระดับคะแนน 4.5
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2. พัฒนาสหกรณและกลุมเกษตรกรสูมาตรฐาน
เปาหมาย/ตัวชี้วัด

1. สหกรณท่ีผานเกณฑมาตรฐานเพ่ิมข้ึน  1  แหง
2. กลุมเกษตรกรท่ีผานเกณฑมาตรฐานเพ่ิมข้ึน 1 แหง

ผลการดําเนินงาน
ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ/กลุมเกษตรกร  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2558  แยกเปน
1. ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ  ประจําป พ.ศ.2558  มีสหกรณท่ีผานมาตรฐาน  จํานวน  39  แหง

จากสหกรณท่ีนํามาจัดมาตรฐานท้ังหมด  43  แหง  ซึ่งแบงออกเปน
1.1 สหกรณท่ีผานมาตรฐานระดับดีเลิศ  (A)  จํานวน  18  แหง
1.2 สหกรณท่ีผานมาตรฐานระดับดีมาก  (B)  จํานวน  19  แหง
1.3 สหกรณท่ีผานมาตรฐานระดับดี  (C)  จํานวน  2  แหง

2. ผลการจัดมาตรฐานกลุมเกษตรกร  ประจําป พ.ศ. 2558  มีกลุมเกษตรกรท่ีผานมาตรฐาน จํานวน  44  แหง
จากกลุมเกษตรกรท่ีนํามาจัดมาตรฐานท้ังหมด  45  แหง

ผลการผลักดันสหกรณ/กลุมเกษตรกรใหผานมาตรฐานเพ่ิมข้ึน  ประจําป พ.ศ.2558 จํานวน  1  แหงไมผาน
เกณฑมาตรฐาน จํานวน 1 แหง ผลปรากฏดังนี้

1. สหกรณสวนปาภาคเอกชนพิจิตร จํากัด  ผานเกณฑมาตรฐานสหกรณ  ระดับดีมาก  (B)
2. กลุมเกษตรกรทํานาทาบัว ไมผานเกณฑมาตรฐานกลุมเกษตรกร

3. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีในพระราชานุเคราะห สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เปาหมาย/ตัวชี้วัด

ดําเนินการจัดกิจกรรมคลินิกสหกรณ  ในพ้ืนท่ีโครงการ  จํานวน 4 ครั้ง
ผลการดําเนินงาน

ดําเนินการจัดกิจกรรมคลินิกสหกรณ ไดจํานวน 4 ครั้ง มีผูใชบริการคลินิกสหกรณเพ่ิมข้ึนรอยละ 6.63

4. โครงการพัฒนาเกษตรกรสูเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart  Farmer)
เปาหมาย/ตัวชี้วัด

1. ผูเขารับการอบรมไดรับความรูดานการสหกรณเพ่ิมข้ึน รอยละ  80
2. ผูเขารวมโครงการฯ Smart  Farmer มีรายไดไมต่ํากวา 180,000 บาท/ครัวเรือน/ป

ผลการดําเนินงาน
1. เกษตรกรสมาชิกผูเขารับการอบรมมีความรูดานการสหกรณเพ่ิมข้ึน รอยละ  80  จํานวน  33  คน
2. เกษตรกรผูเขารวมโครงการฯ Smart  Farmer มีรายไดไมต่ํากวา 180,000 บาท/ครัวเรือน/ป

จํานวน 24 คน  คิดเปนรอยละ 56
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5. โครงการพัฒนาสหกรณใหเปนศูนยเรียนรูตนแบบ
เปาหมาย/ตัวชี้วัด

1. เกิดสหกรณตนแบบในจังหวัด สามารถเปนศูนยเรียนรูแกสหกรณในพ้ืนท่ีและนอกพ้ืนท่ี
2. องคความรูในสหกรณตนแบบ ถูกรวบรวมเปนเอกสาร รูปเลม และสื่อประชาสัมพันธในการเผยแพรการ

ดําเนินงานของสหกรณตนแบบ
ผลการดําเนินงาน

1. มีศูนยเรียนรูการสหกรณตนแบบของจังหวัดพิจิตร  1  สหกรณ  คือ  สหกรณการเกษตรโพทะเล จํากัด
2. มีองคความรูของสหกรณตนแบบในเรื่องเมล็ดพันธุขาว  โดยมีการประชาสัมพันธในรูปแบบวีดทัีศน  แผนพับ

และเผยแพรทางเว็บไซดของสหกรณ

6. การจัดประชุมคณะกรรมการกลางกลุมเกษตรกรระดับอําเภอและระดับจังหวัด
เปาหมาย/ตัวชี้วัด

คณะกรรมการกลางกลุมเกษตรกรระดับอําเภอและระดับจังหวัดเขาประชุมไมนอยกวารอยละ 80
ผลการดําเนินงาน

คณะกรรมการกลางกลุมเกษตรกรระดับอําเภอ เขาประชุมรอยละ 100
คณะกรรมการกลางกลุมเกษตรกรระดับจังหวัด เขาประชุมรอยละ 87.88

7. โครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพระดับจังหวัด (บริหารจัดการน้ํา) ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2558

เปาหมาย/ตัวชี้วัด
ประชาชน/เกษตรกรเปาหมายผูเขารับการอบรมผานการอบรมรอยละ 80

ผลการดําเนินงาน
ประชาชน/เกษตรกรเปาหมายผูเขารับการอบรมผานการอบรมรอยละ 84.44

8. โครงการบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางพิจิตรเมืองย้ิม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558
เปาหมาย/ตัวชี้วัด

ประชาชนเปาหมายท่ีทําการปกครองจังหวัดพิจิตรกําหนด ไดรับบริการจากสํานักงานสหกรณจังหวัด
พิจิตร
ผลการดําเนินงาน

ประชาชนตามเปาหมายท่ีทําการปกครองจังหวัดพิจิตรกําหนด ไดรับบริการจากสํานักงานสหกรณ
จังหวัดพิจิตรและเกิดความพึงพอใจ

http://webhost.cpd.go.th/phichit


รายงานผลการดําเนินงานประจําป 2558

100 ป สหกรณไทย พัฒนาเศรษฐกิจกาวไกล สรางสังคมไทยมั่นคง

สํานักงานสหกรณจังหวัดพิจิตร http://webhost.cpd.go.th/phichit 5

9. ขับเคลื่อนวาระแหงชาติดานการสหกรณ
เปาหมาย/ตัวชี้วัด

เปาหมายไดแกสมาชิกและบุคลากรสหกรณ/กลุมเกษตรกร/นักเรียน/ครู/เจาหนาท่ีภาครัฐ/ประชาชนท่ัวไป
ผลการดําเนินงาน

โครงการประชุมช้ีแจงเจาหนาท่ีภาครัฐผูมีหนาท่ีสงเสริมกลุมเศรษฐกิจและสังคมในจังหวัดพิจิตร
1. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีนํายุทธศาสตรวาระแหงชาติดานการสหกรณกําหนดไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน

และนําสูการปฏิบัติแลว ไดแก องคการบริหารสวนตําบลรังนก อําเภอสามงาม และองคการบริหารสวนตําบลวัดขวาง
อําเภอโพทะเล

กิจกรรมวันสหกรณนักเรียน
วันสหกรณนักเรียนท่ีโรงเรียนวัดปาแดง ทําใหนักเรียนและประชาชนท่ัวไปใหความสนใจเขารวมกิจกรรม

มีความรูดานการสหกรณเพ่ิมข้ึน
โครงการสัมมนาเครือขายครูผูสอนวิชาการสหกรณในโรงเรียน
ครูผูสอนวิชาการสหกรณ  ไดรับความรูความเขาใจระบบสหกรณและการจัดการเรียนรูการสอนวิชาการสหกรณ

แบบบูรณาการ และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูเทคนิคการจัดการเรียนรูการสอนวิชาการสหกรณในโรงเรียนและ
มีการขยายผลการเรียนการสอนการสหกรณในโรงเรียนเพ่ิมข้ึน

โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของสหกรณและกลุมเกษตรกร
คณะกรรมการดําเนินการหรือเจาหนาท่ีของสหกรณและกลุมเกษตรกรขนาดเล็ก  ไดรับความรูความเขาใจ

ระบบสหกรณมากยิ่งข้ึน และบริหารจัดการสหกรณและกลุมเกษตรกรขนาดเล็กใหเกิดประสิทธิภาพ
โครงการพัฒนาศักยภาพผูนํากลุมสมาชิกสหกรณ จํานวน 4 รุน
ผูนํากลุมสมาชิกสหกรณ จํานวนท้ังสิ้น  273 คน มีความรูในระบบสหกรณและเขาใจถึงสิทธิ บทบาทหนาท่ี

ของตนมากยิ่งข้ึน
โครงการเพิ่มศักยภาพผูนําเพื่อการพัฒนาสหกรณสูความเขมแข็ง
ผูนํากลุมสมาชิกสหกรณมีความรู ความเขาใจบทบาทหนาท่ีกรรมการบริหารกลุม และเขาการดําเนินธุรกิจ

ตามระบบสหกรณมากยิ่งข้ึน

10. เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ
เปาหมาย/ตัวชี้วัด

1. รอยละของสหกรณท่ีเบิกจายเพ่ือใหการสนับสนุนแกสหกรณ รอยละ 100
2. รอยละของตนเงินกูท่ีถึงกําหนดชําระ ไดรับชําระหนี้ไมนอยกวารอยละ 98

ผลการดําเนินงาน
1. สนับสนุนเงินทุนในการดําเนินธุรกิจใหแกสหกรณ เปนเงิน 66,296,500 บาท คิดเปนรอยละ 125.32
2. ตนเงินกูท่ีถึงกําหนดชําระ ไดรับชําระเปนเงิน 46,874,408.22 บาท คิดเปนรอยละ 98.70
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11. เงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร โครงการสนับสนุนสินเช่ือเพื่อพัฒนากลุมเกษตรกร
เปาหมาย/ตัวชี้วัด

1. รอยละของกลุมเกษตรกรท่ีไดรับการสนับสนุนเงินทุนในการดําเนินธุรกิจ รอยละ 100
2. รอยละของตนเงินกูท่ีถึงกําหนดชําระ ไดรับชําระหนี้ไมนอยกวารอยละ 90

ผลการดําเนินงาน
1. สนับสนุนเงินทุนในการดําเนินธุรกิจใหแกกลุมเกษตรกร จํานวน 28 แหง 28 สัญญา เปนเงิน

7,272,280.- บาท คิดเปนรอยละ 100 ของกลุมเกษตรกรท่ีไดรับการสนับสนุนเงินทุนในการดําเนินธุรกิจ
2. ตรวจสอบ ติดตาม เรงรัดหนี้ท่ีถึงกําหนดชําระในปงบประมาณ พ.ศ.2558 จํานวน 32 แหง 32 สัญญา

เปนเงิน 6,601,600.-บาท คิดเปนรอยละ 100 ของตนเงินกูท่ีถึงกําหนดชําระ
12. มาตรการใหความชวยเหลือดานหนี้สินของสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรท่ีประสบอุทกภัยป 2554 (ปท่ี 3)

เบิกจายในปงบประมาณ พ.ศ. 2558
เปาหมาย/ตัวชี้วัด

รอยละของสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรไดรับการชดเชยดอกเบี้ย รอยละ 80
ผลการดําเนินงาน

รอยละการเบิกจายเงินชดเชยดอกเบี้ยมาตรการใหความชวยเหลือดานหนี้สินของสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกร
ท่ีประสบอุทกภัย ป 2554 (ปท่ี 3 ) ใหกับสหกรณ/กลุมเกษตรกร จํานวน 6 สหกรณ จํานวนสมาขิก 625 ราย
จํานวนเงินชดเชยดอกเบี้ย 1,993,139.91 บาท คิดเปนรอยละ 96.11

13. โครงการพักหนี้เกษตรกรรายยอยและประชาชนผูมีรายไดนอยท่ีมีหนี้คงคางต่ํากวา 500,000 บาท
ผานสหกรณ/กลุมเกษตรกร ปท่ี 2

เปาหมาย/ตัวชี้วัด
รอยละของสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรไดรับการชดเชยดอกเบี้ย รอยละ 80

ผลการดําเนินงาน
รอยละการเบิกจายเงินชดเชยดอกเบี้ยโครงการพักหนี้ฯ ใหกับสหกรณ/กลุมเกษตรกร จํานวนสมาชิก 434

ราย จํานวนเงินชดเชยดอกเบี้ย 1,698,688.95 บาท คิดเปนรอยละ 66.02

14. มาตรการลดดอกเบ้ียเงินกูเพื่อการผลิตแกเกษตรกรผูปลูกขาวนาป ปการผลิต 2557/58
ของสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกร

เปาหมาย/ตัวชี้วัด
รอยละของสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรไดรับการชดเชยดอกเบี้ย รอยละ 80

ผลการดําเนินงาน
รอยละการเบิกจายเงินชดเชยดอกเบี้ยมาตรการลดดอกเบี้ยเงินกูเพ่ือการผลิตแกเกษตรกรผูปลูกขาวนาปฯ

ปการผลิต 2557/58 ใหกับสหกรณ/กลุมเกษตรกร จํานวน 4 แหง สมาชิก 420 ราย เงินชดเชยดอกเบี้ย จํานวน
274,949.85 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

http://webhost.cpd.go.th/phichit


รายงานผลการดําเนินงานประจําป 2558

100 ป สหกรณไทย พัฒนาเศรษฐกิจกาวไกล สรางสังคมไทยมั่นคง

สํานักงานสหกรณจังหวัดพิจิตร http://webhost.cpd.go.th/phichit 7

1. กรณีสมาชิกสงชําระแลว สมาชิก 292 ราย มูลหนี้ 13,517,018 บาท เงินชดเชยดอกเบี้ย
181,606.81 บาท

2. กรณียังไมสงชําระหนี้ สมาชิก 128 ราย มูลหนี้ 6,268,016 บาท เงินชดเชยดอกเบี้ย 93,343.04 บาท

15. โครงการสงเสริมและพัฒนาตลาดสินคาสหกรณตลอดหวงโซคุณคา ( CDC )
เปาหมาย/ตัวชี้วัด

สหกรณท่ีเขารวมโครงการศูนยกระจายสินคาสหกรณไดรับการสนับสนุนการดําเนินงาน สหกรณการเกษตร
วังทรายพูน จํากัด ไดเขารวมโครงการและรับการสนับสนุนพัฒนาศักยภาพดานการตลาดของเครือขายศูนยกระจาย
สินคาสหกรณจากสํานักงานสหกรณจังหวัดพิจิตร
ผลการดําเนินงาน

สหกรณไดรับการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานศูนยกระจายสินคาสหกรณในดานเงินทุนและการ
แนะนําสงเสริม โดยไดรับการสนับสนุนเงินทุนจากกองทุนพัฒนาธุรกิจสหกรณ จํานวน 1,000,000 บาท (หนึ่ง-ลาน
บาทถวน)  ในการเปนเงินทุนหมุนเวียน

16. โครงการพัฒนาเครือขายการเงินในระบบสหกรณ ปงบประมาณ ๒๕๕๘
เปาหมาย/ตัวชี้วัด

รอยละของสหกรณท่ีไดรับการสงเสริมใหมีการเชื่อมโยงเครือขายทางการเงินรอยละ๘o
ผลการดําเนินงาน

1. สหกรณท่ีไดรับการสงเสริมมีการเชื่อมโยงเครือขายทางการเงินระหวางกัน
2. เสริมสภาพคลองทางการเงินในการดําเนินธุรกิจของสหกรณ
3. เห็นการสรางองคความรูในการเชื่อมโยงเครือขายทางการเงินในสหกรณ

17. โครงการสรางระบบคุมครองการเงินของสหกรณปงบประมาณ ๒๕๕๘
เปาหมาย/ตัวชี้วัด

1. เพ่ือใหสหกรณมีแนวทางในการสรางระบบคุมครองทางการเงินของสหกรณ
2. เพ่ือจัดหากลไกการแกไขและใหความชวยเหลือสหกรณยามเกิดวิกฤตการณทางการเงินแกสหกรณ
3. เพ่ือพัฒนาเกณฑการพัฒนาระบบการเงินของสหกรณการกํากับดูแลความม่ันคงของสหกรณสําหรับเปน

เครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการเงินของสหกรณ
ผลการดําเนินงาน

จากการจัดเวทีอภิปรายไดผลสรุปประเด็นท่ีขบวนการสหกรณตองการสําหรับสรางกลไกลการแกไขพัฒนา
เกณฑการกํากับดูแลความม่ันคงทางการเงินของสหกรณ  และกําหนดแนวทางหรือรูปแบบของระบบคุมครองการเงิน
ของสหกรณระดับจังหวัด  มีสหกรณการเกษตรเขารวมโครงการ จํานวน ๒๖ สหกรณ สหกรณออมทรัพย จํานวน
๔ สหกรณ และสหกรณบริการ จํานวน ๑ สหกรณ และรายงานผลเพ่ือใหกรมสงเสริมสหกรณรวบรวมและสรุปผลใน
ภาพรวมของประเทศตอไป
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18. การพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจของสหกรณภาคการเกษตร ปงบประมาณ
พ.ศ. 2558

เปาหมาย/ตัวชี้วัด
1. สหกรณมีแผนการจัดการความเสี่ยงในการบริหารจัดการธุรกิจสหกรณ
2. เจาหนาท่ีสหกรณเขารวมโครงการมีความรูเก่ียวกับการบริหารจัดการธุรกิจของสหกรณ และแผนบริหาร

ความเสี่ยงสําหรับสหกรณเพ่ิมข้ึน
ผลการดําเนินงาน

สหกรณมีแผนการจัดการความเสี่ยงในการบริหารจัดการธุรกิจสหกรณ และเจาหนาท่ีสหกรณเขารวมโครงการ
มีความรูเก่ียวกับการบริหารจัดการธุรกิจของสหกรณและแผนบริหารความเสี่ยงสําหรับสหกรณเพ่ิมข้ึน

19. โครงการจัดตั้งตลาดเกษตรกร/กลุมเกษตรกร (Co-op Market)
เปาหมาย/ตัวชี้วัด

สหกรณ/กลุมเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการตลาดเกษตรกร(Co-op Market)ไดรับการสนับสนุนการดําเนินงาน
ใหสหกรณจัดตั้งตลาดเกษตรกรในการแกไขปญหาดานการตลาด/เพ่ือเปนตลาดทางเลือกใหมของสมาชิกสหกรณ
เกษตรกรสมาชิกนําสินคาท่ีผลิตออกจําหนายแกผูบริโภคโดยตรง และการพัฒนาตนทุนการผลิตใหไดมาตรฐานตรง
ตามความตองการของผูบริโภค
ผลการดําเนินงาน

1. สหกรณการเกษตรเมืองพิจิตร จํากัด  ไดรับการสนับสนุนการจัดตั้งตลาดเกษตรกร (Co-op Market)
๒. คณะกรรมการและฝายจัดการของสหกรณมีความรูความเขาใจในการบริหารจัดการตลาดเกษตรกร

(Co-op Market)
๓. ผูแทนกลุมผลิตสินคาและกลุมอาชีพสังกัดสหกรณมีความรูความในการผลิตสินคาคุณภาพ

20. การสงเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุดีแกเกษตรกรในสถาบันเกษตรกร ป 2558
เปาหมาย/ตัวชี้วัด

1. ผลการรวบรวมเมล็ดพันธดีท่ีมีคุณภาพของสหกรณ เม่ือเทียบกับแผน รอยละ 80
2. เปาหมายการรวบรวมเมล็ดพันธุขาวของสหกรณท่ีเขารวมโครงการ 2,762 ตัน
3. เบิกจายเงินอุดหนุนคาใชจายการตลาดในการผลิตเมล็ดพันธุขาว อัตรากิโลกรัมละ 1.80 บาท

3.1 สหกรณการเกษตรเมืองพิจิตร จํากัด เงินอุดหนุนจํานวน 1,773,000บาทเปาหมาย 985 ตัน
สหกรณขอปรับแผนของบประมาณเพ่ิมเติม จํานวน 59.15 ตัน จํานวน 106,470.- บาท

3.2 สหกรณการเกษตรโพทะเล จํากัด เงินอุดหนุนจํานวน 1,616,400.- บาทเปาหมาย 898 ตัน
สหกรณขอปรับแผนโอนเงินกลับกรมสงเสริมสหกรณจํานวน514,385.-บาทคงเหลือเงินอุดหนุน จํานวน
1,102,015.-บาท เปาหมายการผลิตเมล็ดพันธุขาวคงเหลือ 613 ตัน

4. จัดกิจกรรมสรางเครือขายกลุมผูผลิตเมล็ดพันธุคุณภาพและการตลาดเมล็ดพันธุสหกรณ 3 ครั้ง
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ผลการดําเนินงาน
1. การรวบรวมผลผลิตเมล็ดพันธุขาวท่ีผานมาตรฐานรับซื้อคืนจากสมาชิกได จํานวน 1,711.37 ตัน

คิดเปนรอยละ 61.95 จากแผน
2. เบิกจายเงินอุดหนุนคาใชจายการตลาดในการผลิตเมล็ดพันธุขาว อัตรากิโลกรัมละ 1.80 บาท

2.1 สหกรณการเกษตรเมืองพิจิตร จํากัด เงินอุดหนุนจํานวน 1,773,000.- บาท ปริมาณเมล็ดพันธุขาว
985 ตัน สหกรณขอปรับแผนของบประมาณเพ่ิมเติม จํานวน 106,470.-บาท ปริมาณเมล็ดพันธุขาว 59.15 ตัน

2.2 สหกรณการเกษตรโพทะเล จํากัด เงินอุดหนุนจํานวน 1,616,400.- บาท ปริมาณเมล็ดพันธุขาว
898 ตัน สหกรณขอปรับแผนโอนเงินกลับกรมสงเสริมสหกรณจํานวน 514,385.-บาท คงเหลือเงินอุดหนุนจํานวน
1,102,015 บาท ปริมาณเมล็ดพันธุขาว 613 ตัน

3. จัดกิจกรรมสรางเครือขายกลุมผูผลิตเมล็ดพันธุคุณภาพและการตลาดเมล็ดพันธุสหกรณ 3 ครั้ง ดังนี้
ครั้งท่ี 1 วันท่ี 16 กุมภาพันธ 2558 ณ หองประชุมสหกรณการเกษตรโพทะเล จํากัด จัดประชุม

เสวนาการสรางเครือขายกลุมผูผลิตเมล็ดพันธุคุณภาพ และการตลาดเมล็ดพันธุสหกรณ ประกอบดวยผูแทนสหกรณ
ภาคการเกษตรและกลุมเกษตรกรทํานา ในพ้ืนท่ีจังหวัดพิจิตร คณะกรรมการ ฝายจัดการ ประธานกลุมและเลขากลุม
สหกรณการเกษตรโพทะเล จํากัด และเจาหนาท่ีสงเสริมสหกรณของสํานักงานสหกรณจังหวัดพิจิตร รวม 84 คน

ครั้งท่ี 2 วันท่ี 17 กุมภาพันธ 2558 ณ หองประชุมสหกรณการเกษตรเมืองพิจิตร จํากัด จัดประชุม
เสวนาการสรางเครือขายกลุมผูผลิตเมล็ดพันธุคุณภาพ และการตลาดเมล็ดพันธุสหกรณ ประกอบดวยคณะกรรมการ
และฝายจัดการ ประธานกลุมและเลขากลุมสหกรณการเกษตรเมืองพิจิตร จํากัด และเจาหนาท่ีสงเสริมสหกรณของ
สํานักงานสหกรณจังหวัดพิจิตร รวม 48 คน

ครั้งท่ี 3 วันท่ี 27 พฤษภาคม 2558 ณ หองประชุมสํานักงานสหกรณจังหวัดพิจิตร จัดประชุมเสวนาการ
สรางเครือขายกลุมผูผลิตเมล็ดพันธุคุณภาพ และการตลาดเมล็ดพันธุสหกรณ ประกอบดวยผูแทนสหกรณภาคการเกษตร
และกลุมเกษตรกรในจังหวัดพิจิตร และเจาหนาท่ีสงเสริมสหกรณของสํานักงานสหกรณจังหวัดพิจิตร รวม 40 คน

21. การสงเสริมและพัฒนาการดําเนินธุรกิจของสหกรณและกลุมเกษตรกร ป 2558
เปาหมาย/ตัวชี้วัด

1. รอยละของจํานวนสหกรณท่ีไดรับการพัฒนามีปริมาณธุรกิจเพ่ิมข้ึน รอยละ 60
2. รอยละของจํานวนกลุมเกษตรกรท่ีไดรับการพัฒนามีปริมาณธุรกิจเพ่ิมข้ึน รอยละ 56
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ผลการดําเนินงาน
ปริมาณธุรกิจสหกรณและกลุมเกษตรกร ป 2558

ปริมาณธุรกิจสหกรณ 12,316,935,120  บาท
-ภาคการเกษตร 2,468,913,868  บาท

-สหกรณการเกษตร 2,468,913,868  บาท
-นอกภาคการเกษตร 9,848,021,253  บาท

-สหกรณบริการ 32,269,536  บาท
-สหกรณออมทรัพย 9,808,751,717 บาท

ปริมาณธุรกิจกลุมเกษตรกร 45,328,416  บาท
รวมปริมาณธุรกิจสหกรณและกลุมเกษตรกร 12,362,263,537 บาท
1. สหกรณท่ีมีสถานะดําเนินธุรกิจ จํานวน 44 แหง ไดรับการพัฒนามีปริมาณธุรกิจเพ่ิมข้ึน จํานวน 33 แหง

คิดเปนรอยละ 75
2. กลุมเกษตรกรท่ีมีสถานะดําเนินธุรกิจ จํานวน 46 แหง ไดรับการพัฒนามีปริมาณธุรกิจเพ่ิมข้ึน จํานวน

29 แหง คิดเปนรอยละ 63
22. มาตรการชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกขาว ในฤดูกาลผลิต ป 2557/2558
เปาหมาย/ตัวชี้วัด

1. ปริมาณธุรกิจรวมรวมขาวเปลือกและธุรกิจแปรรูปขาวของสหกรณคิดเปนรอยละ 80 เม่ือเทียบกับแผน
2. จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการสินเชื่อเพ่ือรวบรวมขาวและสรางมูลคาเพ่ิมโดยสถาบัน

เกษตรกร ระดับจังหวัด
ผลการดําเนินงาน

1. ปริมาณธุรกิจรวบรวมขาวเปลือกและธุรกิจแปรรูปขาวของสหกรณ จํานวน 138,827.01 ตัน
คิดเปนรอยละ 123.51 เม่ือเทียบกับแผน

2. จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการสินเชื่อเพ่ือรวบรวมขาวและสรางมูลคาเพ่ิมโดยสถาบัน
เกษตรกร ระดับจังหวัด จํานวน 2 ครั้ง

- ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2557 ณ หองประชุมสํานักงานสหกรณจังหวัดพิจิตร
- ครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 18 สิงหาคม 2558 ณ หองประชุมสํานักงานสหกรณจังหวัดพิจิตร

23. โครงการตลาดเกษตรกร (Famer Market)
เปาหมาย/ตัวชี้วัด

สหกรณเขารวมบูรณาการกิจกรรมจําหนายสินคาเกษตรปลอดภัยตลาดเกษตรกร(Farmer Market)
- กลุมอาชีพ ภายใตสังกัดสหกรณเขารวมการจัดแสดงและจําหนายสินคาปลอดภัยตลาดเกษตรกร (Farmer

Market)อยางตอเนื่องมีเปาหมายการดําเนินงาน จํานวน 40 ครั้ง
ผลการดําเนินงาน

- กลุมอาชีพภายใตสังกัดสหกรณในพ้ืนท่ีไดรับการประสานงานในการนําสินคามาจําหนายได
อยางตอเนื่องตั้งแตเดือน ตุลาคม 2557 ถึงเดือน กันยายน 2558 รวมจํานวน 50 ครั้ง คิดเปนรอยละ 125
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24. โครงการความรวมมือกับสหกรณชุมชน/วิสาหกิจชุมชน เพื่อ Social Business
เปาหมาย/ตัวชี้วัด

กระทรวงพาณิชย  กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงเกษตรและสหกรณ  เปนหนวยงานรวมในการดําเนินการ
โครงการความรวมมือกับสหกรณชุมชน/วิสาหกิจชุมชน เพ่ือSocial Business ในการสรางความเขมแข็งใหกลุม
เกษตรกรและสหกรณการเกษตรในการผลิตขาวสารบรรจุถุง เพ่ือจําหนายรวมท้ังชวยเหลือประชาชนผูมีรายไดนอยให
มีทางเลือกในการบริโภคขาวสารในราคาถูก และสรางความเขมแข็งของชุมชนดวย Social Business ดําเนินการ
ในระยะเวลา  3  เดือน
ผลการดําเนินงาน

สามารถกระจายขาวสารใหกับสมาชิกสหกรณและประชาชนท่ีมีรายไดนอยในพ้ืนท่ีไดซื้อขาวสารราคาถูก
ภายใตโครงการดังกลาว เปนการชวยแกไขปญหาเศรษฐกิจและสังคม ของสมาชิกสหกรณและประชาชนท่ัวไป ใหมี
ความกินดี อยูดี ไดเพ่ิมมากข้ึน

25. โครงการ “สหกรณไทย  ชวยคนไทย   ลดคาครองชีพ  ระดับจังหวัด”
เปาหมาย/ตัวชี้วัด

สินคาสหกรณไดรับการยอมรับและมียอดจําหนายสูงกวารอยละ 10 เม่ือเทียบกับคาใชจายในการจัดงาน
ผลการดําเนินงาน

สํานักงานสหกรณจังหวัดพิจิตร  จัดงาน “สหกรณไทย ชวยคนไทย  ลดคาครองชีพ” ระดับจังหวัด จัดงาน
ระหวางวันท่ี 8 - 11 กันยายน 2558 ณ  บริเวณสํานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
กลุมท่ีมารวมจําหนาย จํานวน 70 แหง 167 บูธ  ยอดผูเขาชมงาน 2,325 คน ยอดผูเขาชมงานเฉลี่ย/วัน 581
คน ยอดซื้อสินคาเฉลี่ย 1,955 บาท  ยอดขายเฉลี่ย/วัน 279,346 บาท ยอดการใชคูปองเดลินิวส 171 ใบ
รวมยอดยอดขายท้ังหมด 1,117,384 บาท แบงเปนประเภทสินคาได 10 ประเภท ดังนี้คือ

1. ประเภทสินคาอาหารแปรรูป ยอดจําหนายจํานวน 84,221 บาท
2. ประเภทสินคาอาหารปรุงสําเร็จ ยอดจําหนายจํานวน 259,230 บาท
3. ประเภทสินคาอาหารสด  ผัก   ผลไม ยอดจําหนายจํานวน 220,435 บาท
4. ประเภทสินคาเครื่องดื่ม/นม ยอดจําหนายจํานวน 118,200 บาท
5. ประเภทสินคาขาวสาร ยอดจําหนายจํานวน 122,808 บาท
6. ประเภทสินคาผลิตภัณฑจากไม/เฟอรนิเจอร ยอดจําหนายจํานวน 61,500 บาท
7. ประเภทสินคาผา/เครื่องประดับ/เครื่องแตงกาย ยอดจําหนายจํานวน 62,200 บาท
8. ประเภทสินคาศิลปะประดิษฐ/ของใช/ของท่ีระลึก ยอดจําหนายจํานวน 81,490 บาท
9. ประเภทสินคาสมุนไพรท่ีไมใชอาหาร ยอดจําหนายจํานวน 47,600 บาท
10.ประเภทสินคาอ่ืนๆ ยอดจําหนายจํานวน 59,700 บาท
ผลการจัดงาน “สหกรณไทย ชวยคนไทย ลดคาครองชีพ ระดับจังหวัด” มียอดจําหนายเพ่ิมข้ึนรอยละ 1,100
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26. โครงการผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดีของสหกรณเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันขาวไทย
สูสากล ป 2558

เปาหมาย/ตัวชี้วัด
1. จัดจางเจาหนาท่ีเกษตร 2 คน สําหรับการตรวจแปลง
2. ถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดีและการปลูกถ่ัว 1 รุน 120 ราย
3. จายเงินทุนหมุนเวียนสําหรับสมาชิกกูยืมซื้อเมล็ดพันธุขยาย ไรละ 345 บาท
4. จายเงินทุนหมุนเวียนสําหรับสมาชิกกูยืมเพ่ือการปลูกพืชตระกูลถ่ัวสลับกับการทํานา ไรละ 700 บาท

ผลการดําเนินงาน
1. ผลิตเมล็ดพันธุขาวพันธุดีสูเกษตรกร 861 ตัน
2. ปลูกพืชตระกูลถ่ัวสลับการทํานา 901  ไร
3. ถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดีและการปลูกถ่ัว 1 รุน 95 ราย เม่ือวันท่ี 14 – 15

มีนาคม 2558  ณ หองระเบียงทอง โรงแรมโอฆะนคร อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
4. จายเงินทุนหมุนเวียนสําหรับสมาชิกกูยืมซื้อเมล็ดพันธุขยาย ไรละ 345 บาท จํานวน 208,725 บาท
5. จายเงินทุนหมุนเวียนสําหรับสมาชิกกูยืมเพ่ือการปลูกพืชตระกูลถ่ัวสลับกับการทํานา ไรละ 700 บาท

จํานวน 423,500 บาท
27. การแกไขขอบกพรองของสหกรณตามบัญชานายกรัฐมนตรี
เปาหมาย/ตัวชี้วัด

สหกรณท่ีมีขอบกพรอง จํานวน 4 แหง
ผลการดําเนินงาน

1. เรงรัด ติดตามใหสหกรณดําเนินการแกไขขอบกพรองใหแลวเสร็จ (ตองติดตาม) จํานวน 3 แหง
2. บันทึกผลการแกไขขอบกพรองของสหกรณเปาหมาย ในระบบการจัดการขอบกพรองของสหกรณ

ตามกําหนดจํานวน 2 ครั้ง
3. รายงานผลการแกไขขอบกพรองของสหกรณใหกรมสงเสริมสหกรณทราบ ตามกําหนดจํานวน 2 ครั้ง

28. กํากับ ดูแล และคุมครองระบบสหกรณ
เปาหมาย/ตัวชี้วัด

1. สหกรณไดรับการประเมินผลการบริหารจัดการสหกรณ รอยละ 100
2. สหกรณไดรับการตรวจการและรายงานผลตอนายทะเบียนสหกรณอยางนอยปละ 1 ครั้ง รอยละ 100
3. สหกรณท่ีมีขอบกพรองไดรับการจัดทําแผนการแกไข รอยละ 100
4. สหกรณท่ีมีการทุจริต สามารถแกไขปญหาแลวเสร็จ รอยละ 80

ผลการดําเนินงาน
1. สหกรณไดรับการประเมินผลการบริหารจัดการสหกรณ รอยละ 100
2. สหกรณไดรับการตรวจการและรายงานผลตอนายทะเบียนสหกรณอยางนอยปละ 1 ครั้งรอยละ 100
3. สหกรณท่ีมีขอบกพรองไดรับการจัดทําแผนการแกไข รอยละ 100
4. สหกรณท่ีมีการทุจริต สามารถแกไขปญหาแลวเสร็จ รอยละ 83.32
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ปญหา/อุปสรรค

๑. การจัดตั้งไมไดเกิดจากความตองการของประชาชน
การจัดตั้งสหกรณท่ีไมไดเกิดจากความตองการของประชาชนอยางแทจริง หากแตเปนความตองการของ

หนวยงานอ่ืนท่ีตองการนําระบบสหกรณไปแกไขปญหาของประชาชนโดยคิดวาสหกรณ คือยาเทวดาท่ีจะสามารถ
แกไขปญหาของประชาชนได แตเม่ือจัดตั้งและดําเนินงานไปแลวพบวาระบบสหกรณมีความซับซอน และจําเปนตองมี
การปฏิบัติหรือดําเนินงานภายใตกรอบ/กติกาท่ีกําหนด การแกปญหาท่ีเกิดข้ึนจึงไมอาจสําเร็จหรือลุลวงภายใน
ระยะเวลาอันสั้น ประชาชนผูประสบปญหาจึงขาดศรัทธาและไมใหความรวมมือในการทํากิจกรรม ทําใหไมสามารถ
ขับเคลื่อนสหกรณตอไปได สหกรณท่ีจัดตั้งข้ึนตามแนวทางท่ีกลาวขางตน ปจจุบันยังคงมีปญหา รวมท้ังไมผานเกณฑ
มาตรฐานท่ีกรมสงเสริมสหกรณกําหนด

๒. ปญหาการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐ
การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐ เชน สหกรณ ท่ีกลาวถึงในขอ ๒.๑ ซึ่งเดิมสหกรณเหลานี้เกิดจากนโยบาย

ของหนวยงานภาครัฐและกฎหมายท่ีเก่ียวของ เชน สหกรณผูใชน้ําในเขตจัดรูปท่ีดินท่ีจัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติ
จัดรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม และสหกรณผูใชน้ําในพ้ืนท่ีสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา ซึ่งตอมามีการถายโอนภารกิจให อปท.
รับไปดําเนินการ ซึ่งเม่ือ อปท.รับไปดําเนินการแลว อปท.เหลานั้นก็มีกฎกติการองรับโดยเฉพาะ ทําใหกิจกรรมและ
รายไดท่ีสหกรณเคยไดรับ และถือปฏิบัติมาในอดีตมีการเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งหากสหกรณใดมีปจจัยสภาพแวดลอม
ภายในท่ีเปนจุดแข็งหรือเปนบวกก็จะสามารถปรับตัว และยืนหยัดหรือดําเนินงานท่ีสามารถตอบสนองความตองการ
ของสมาชิกตอไปได แตหากสหกรณใดไมมีจุดแข็งก็จะมีปญหาในการดําเนินงานดังท่ีกลาว

๓. ปญหาความไมรูและไมเขาใจในเรื่องการสหกรณ
สหกรณเปนองคกรท่ีมีกฎหมายโดยเฉพาะ และกฎหมายสหกรณเปนกฎหมายท่ีจํากัดสิทธิและเสรีภาพ

นอกจากนี้สหกรณยังมีองคประกอบท่ีสําคัญคือ อุดมการณ หลักการ และวิธีการ อันเปนเครื่องมือท่ีจะตองยึดถือและ
ปฏิบัติอยางเครงครัด ซึ่งเครื่องมือดังกลาวหากสมาชิกและบุคคลในสหกรณทุกภาคสวนไมตระหนักและใหความสําคัญ
แลวยอมจะทําใหเกิดปญหาหรือมีขอบกพรองในการดําเนินงาน ประกอบกับบุคคลในสหกรณมีการหมุนเวียนเขาและ
ออกจากการเปนสมาชิกอยูเสมอ ดังนั้นการใหความรูเรื่องการสหกรณจึงเปนเรื่องท่ีสําคัญ แตปจจุบันสหกรณหลาย
แหงไมใหความสําคัญในเรื่องการฝกอบรมแมวาจะมีทุนการศึกษาอบรมท่ีจัดสรรจากกําไรสุทธิไวแลวก็ตาม ในสวน
ของภาครัฐแมวากรมสงเสริมสหกรณ จะตระหนักและใหความสําคัญในเรื่องการเขาประชุมกลุมสมาชิก ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ และประชุมใหญของสหกรณก็ตาม แตการประชุมท่ีกลาวถึงนั้นสามารถใหความรูแก
บุคคลากรของสหกรณไดไมมากนัก เนื่องจากในการจัดประชุมเจาหนาท่ีสงเสริมสหกรณจะตองดําเนินการรวมกับ
สหกรณท้ังหลาย และสหกรณเองก็กําหนดระเบียบวาระการประชุมไวชัดเจนแลว การท่ีเจาหนาท่ีสงเสริมสหกรณ
จะใชเวลาในการใหความรูแกสมาชิกมากเกินไปยอมทําใหเกิดปญหาในการทํางานรวมกัน จึงมักจะใหความรูกับ
สมาชิกไดไมเต็มท่ี ทําใหบุคคลากรของสหกรณมีความรูในเรื่องการสหกรณนอย สุดทายก็สงผลใหเกิดการปฏิบัติหรือ
การดําเนินงานท่ีไมถูกตองเปนขอบกพรองในท่ีสุด
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๔. ปญหาอ่ืน ๆ
ปญหาอ่ืนๆ ท่ีสงผลกระทบตอการดําเนินงานของสหกรณนอกเหนือจากท่ีกลาวขางตนไดแกปญหาภัย

ธรรมชาติ ปญหาการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การตางประเทศ ทําใหสหกรณหลายแหงไมสามารถ
ดําเนินงานใหมีรายไดเพียงพอตอรายจายประจํา ปญหาการไหลของเงินทุนทําใหบางสหกรณมีแหลงเงินทุนภายนอก
ท่ีมีท่ีมาไมเปนไปตามกรอบของกฎหมายสหกรณ การแขงขันในการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการทําใหมีโครงการ
ประชานิยมและไมสามารถระงับได ปญหาความแตกแยกท่ีเกิดจากการเลือกตั้ง ปญหาท้ังหมดท่ีกลาวถึงสงผลให
สหกรณ/กลุมเกษตรกรเกิดขอบกพรองในทีสุด
ขอเสนอแนะ

1. การจัดตั้งสหกรณควรเกิดจากความตองการของประชาชนอยางแทจริง จึงจะประสบความสําเร็จในการ
ดําเนินการ เพราะตองเกิดจากความศรัทธา จึงจะทําใหเกิดความรวมมือรวมใจในการดําเนินกิจกรรม ทําใหสามารถ
ขับเคลื่อนสหกรณตอไปได เกิดความยั่งยืน

2. สหกรณตองมีการเตรียมความพรอมอยูเสมอ โดยเฉพาะในเรื่องขอมูลขาวสาร และผลกระทบจาก
ภายนอกองคกรท่ีนอกเหนือการควบคุม เชน การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐ ภาวะภัยพิบัติตางๆ เปนตน ซึ่งหาก
สหกรณท่ีมีความพรอมและมีปจจัยสภาพแวดลอมภายในท่ีเปนจุดแข็งหรือเปนบวกก็จะสามารถปรับตัวและยืนหยัด
หรือดําเนินงานท่ีสามารถตอบสนองความตองการของสมาชิกตอไปได แตหากสหกรณไมมีการเตรียมความพรอมใน
ประเด็นดังกลาวขางตันก็จะประสบปญหาในการดําเนินงาน จนไมสามารถเปนท่ีพ่ึงพิงสมาชิกได

3. สหกรณมีองคประกอบท่ีสําคัญคือ อุดมการณ หลักการ และวิธีการ อันเปนสิ่งท่ีสมาชิกจะตองยึดถือและ
ปฏิบัติอยางเครงครัด ซึ่งหากสมาชิกและบุคคลในสหกรณทุกภาคสวนไมตระหนักและใหความสําคัญแลวยอมจะทําให
เกิดปญหาและเกิดมีขอบกพรองในท่ีสุด ดังนั้นการใหความรูเรื่องการสหกรณจึงเปนเรื่องท่ีสําคัญ กรมสงเสริมสหกรณ
จึงควรตระหนักและใหความสําคัญในเรื่องการเขาประชุมกลุมสมาชิก ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ และประชุม
ใหญของสหกรณ และเจาหนาท่ีสงเสริมสหกรณจะตองเนนหนักในเรื่องการใหความรูแกสมาชิก และบุคลากรของ
สหกรณใหมีความรูความเขาใจในเรื่องการสหกรณใหมากท่ีสุด ก็จะสงผลใหสหกรณสามารถปฏิบัติหรือดําเนินงานได
อยางไมมีขอบกพรอง
สรุป

สหกรณและกลุมเกษตรกรมีฐานะเปนนิติบุคคลท่ีมีอํานาจกระทําการตามท่ีกฎหมายกําหนด ดังนั้นการปฏิบัติ
หรือดําเนินงานอาจมีผิดบางถูกบางเปนเรื่องปกติท่ัวไป แตหากมีการกระทําผิดแลวไดรับการแกไขอยางรวดเร็ว
ทันทวงทีและไมกอใหเกิดความเสียหายตอสมาชิก ตอองคกร และตอระบบสหกรณในภาพรวมตางหากคือ
ความคาดหวัง ท่ีสําคัญการแกปญหาของสหกรณและกลุมเกษตรกรจึงเปนภาระหนาท่ีของกรมฯตลอดไปตราบเทาท่ีมี
สหกรณ/กลุมเกษตรกร หรือจนกวาจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในอนาคต การท่ีจะใหสหกรณและกลุมเกษตรกร
ไมมีปญหาหรือเกิดขอบกพรองจึงไมใชเรื่องท่ีถูกตอง ดังนั้นกรมฯจึงควรดําเนินการในขอ ๑ อยางทันที เพื่อใหได
คนท่ีมีศักยภาพมีความพรอมและมีความมุงม่ันท่ีจะพัฒนาสหกรณ/กลุมเกษตรกรมาปฏิบัติงานในกลุมสงเสริม
สหกรณ โดยจะตองดําเนินการทันทีและพรอมๆ กันทุกจังหวัดเพื่อใหภารกิจบรรลุเปาหมายท่ีกรมสงเสริมสหกรณ
คาดหวัง
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