
 

สหกรณในโครงการพระราชดําริ 
 ขอมูลท่ัวไปของสหกรณ 

 สหกรณในโครงการพระราชดําริ ไดแก สหกรณการเกษตรหมูบานทับทิมสยาม ๐๔ จํากัด สหกรณจด
ทะเบียนเมื่อวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๓๗ เลขทะเบียน ก.๐๔๖๐๓๗ เปนสหกรณประเภทการเกษตร ท่ีต้ัง     
หมู ๑๐ ตําบลเทพรักษา อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร ปจจุบันสหกรณมีสมาชิกท้ังสิน ๑๐๕ คน ทุนดําเนินเงิน
ท้ังส้ิน ๑,๒๖๔,๓๐๒.๗๐ บาท สหกรณมีคณะกรรมการดําเนินการ ๙ คน ฝายจัดการ ๑ คน โดยสหกรณไดรับ
เงินอุดหนุนจากกรมสงเสริมสหกรณ โครงการพัฒนาศักยภาพสหกรณในพื้นท่ีโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จัดจางเจาหนาท่ีปฏิบัติงานในสหกรณ ระยะเวลา ๑ ป ต้ังแตวันท่ี      
๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ สหกรณดําเนินธุรกิจสินเช่ือ ธุรกิจจัดหาสินคามาจําหนาย ธุรกิจ
รวบรวมผลิตผล และธุรกิจรับฝากเงิน 
 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ดังนี้ 

 ๑. นายทวนชัย  จิตสะอาด ตําแหนง   ประธานกรรมการสหกรณ 
 ๒. นายพสก  สุขวิเศษ  ตําแหนง  รองประธานกรรมการสหกรณ 
 ๓. นางภัคจิรา  เหลาดี  ตําแหนง  เลขานุการ 
 ๔. นางสมจิตร  แมนใจ  ตําแหนง  เหรัญญิก 
 ๕. นางอําพร  พลางวัน  ตําแหนง  กรรมการ 
 ๖. นายสุภาพ  สมบูรณ  ตําแหนง  กรรมการ 
 ๗. นางวรัญญา  พิกุลทอง  ตําแหนง  กรรมการ 
 ๘. นางพรพิมล  พัฒนรตนรักษ ตําแหนง  กรรมการ 
 ๙. นายสมทัศน  วิชัยวงศ  ตําแหนง  กรรมการ 
 ผลการดําเนินงาน ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ 

-สหกรณมีสมาชิกท้ังส้ิน  จํานวน   ๑๐๕  คน 

-ทุนดําเนินงานท้ังส้ิน  จํานวน        ๑,๒๖๔,๓๐๒.๗๐  บาท 
-ทุนเรือนหุน   จํานวน          ๒๑๓,๘๒๐.๐๐  บาท 
-ธุรกิจสินเช่ือ   จํานวน          ๙๙๙,๒๑๐.๐๐  บาท 
-ธุรกิจจัดหาสินคามาจําหนาย จํานวน          ๘๙๔,๒๑๐.๐๐  บาท 
-ธุรกิจรวบรวมผลผลิ  จํานวน   ๑๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
-ธุรกิจรับฝาก   จํานวน     ๒,๑๗๐.๓๑  บาท 
-กําไรสุทธิ   จํานวน     ๓,๒๔๑.๑๐  บาท 

 สํานักงานสหกรณจังหวัดสุรินทรไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการใหแกสหกรณการเกษตรหมูบานทับทับ
สยาม ๐๔ จํากัด ดังนี้ 
- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อจัดแผนธุรกิจของสหกรณการเกษตรหมูบานทับทิมสยาม ๐๔ จํากัด 

(จัดประชุมในวันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒) 
๑. สถานท่ีจัดอบรม  สหกรณการเกษตรหมูบานทับทิมสยาม ๐๔ จํากัด 
๒. วัตถุประสงค  

๒.๑ เพื่อรวมกันจัดทํา/ทบทวนแผนเพื่อพัฒนาธุรกิจ  
๒.๒ เพื่อพัฒนาสหกรณโดยใชรูปแบบการสหกรณโดยใชรูปแบบการสหกรณ 



 

          ๒.๓ เพื่อเสริมสรางความรวมมือในการดําเนินงานโครงการ ผลักดันใหมีปริมาณธุรกิจเพิ่มข้ึน
อยางนอยรอยละ ๓ 

๓. กิจกรรมท่ีดําเนินการ 
           จัดเวทีชาวบานใหมีการอภิปราย เพื่อระดมความคิดเห็นแนวทางในการพัฒนาสหกรณ

ระหวางผูแทนสหกรณ ผูแทนเกษตรกร ผูแทนชุมชน และจากสวนราชการท่ีเกี่ยวของ 
๔. จํานวนผูเขารวมโครงการ  ผูแทนสหกรณ/ผูแทนเกษตรกร/ผูแทนชุมชน/เจาหนาท่ีสงเสริม

สหกรณ/เจาหนาท่ีจากสวนราชการ จํานวน ๓๕ คน 
๕. ผูรวมโครงการ ประกอบดวย 

๕.๑  ผูแทนสหกรณ/ผูแทนเกษตรกร/ผูแทนชุมชน             จํานวน  ๓๐  คน 
  ๕.๒  เจาหนาท่ีสงเสริมสหกรณ/เจาหนาท่ีจากสวนราชการท่ีเกี่ยวของ  จํานวน    5  คน   
         รวมท้ังส้ิน       จํานวน  3๕ คน 

๖. งบประมาณท่ีใชในการจัดโครงการฯ ท้ังส้ิน  ๑๑,๑๐๐  บาท  
๗. ประโยชนท่ีไดรับ  

  ๗.๑  สหกรณมีแผนการดําเนินธุรกิจท่ีสามารถปฏิบัติและขับเคล่ือนได 
  ๗.๒  สหกรณมีปริมาณธุรกิจโดยรวมเพิ่มข้ึนอยางนอยรอยละ 3 ของปท่ีผานมา 

        
 

        
 



 

         - โครงการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อจัดแผนเขมแข็งของสหกรณโดยประยุกตใชแนวพระราชาดําร
เปนแนวทางการขับเคล่ือนเพื่อพัฒนาอยางยั่งยืน (บันไดเจ็ดข้ัน) (จัดประชุมวันท่ี ๓๐ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒) 

๑. สถานท่ีจัดอบรม  สหกรณการเกษตรหมูบานทับทิมสยาม ๐๔ จํากัด 
๒. วัตถุประสงค  

๒.๑ เพื่อรวมกันจัดทําแผนเขมแข็งของสหกรณ 
          ๒.๒ เพื่อเสริมสรางความรวมมือในการดําเนินงานสหกรณและผลักดันใหมีปริมาณธุรกิจ

เพิ่มข้ึนอยางนอยรอยละ ๓ ของปท่ีผานมา 
๒.๓ สามารถยกระดับตามข้ันตอนบันไดเจ็ดข้ัน ไดอยางนอย ๑ ระดับ 

๓. กิจกรรมท่ีดําเนินการ 
          จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นและกําหนดแนวทางในการพัฒนาความ

เขมแข็งของสหกรณ ฝายกรรมการ/ฝายจัดการ/สมาชิกสหกรณ/ผูแทนจากสวนราชการท่ีเกี่ยวของ/เจาหนาท่ี
สงเสริมสหกรณ 

๔. จํานวนผูเขารวมโครงการ  ผูแทนสหกรณ/ผูแทนเกษตรกร/ผูแทนชุมชน/เจาหนาท่ีสงเสริม
สหกรณ/เจาหนาท่ีจากสวนราชการ จํานวน ๔๕ คน 

๕. ผูรวมโครงการ ประกอบดวย 
๕.๑  ผูแทนสหกรณ/ผูแทนเกษตรกร/ผูแทนชุมชน             จํานวน  ๔๐  คน 

  ๕.๒  เจาหนาท่ีสงเสริมสหกรณ/เจาหนาท่ีจากสวนราชการท่ีเกี่ยวของ  จํานวน    5  คน   
         รวมท้ังสิ้น       จํานวน  ๔๕ คน 

๖. งบประมาณท่ีใชในการจัดโครงการฯ ท้ังสิ้น  ๒๔,๗๐๐  บาท  
๗. ประโยชนท่ีไดรับ  

  ๗.๑  สหกรณมีแผนการสรางความเขมแข็งท่ีสามารถปฏิบัติและขับเคล่ือนได 
  ๗.๒  สหกรณมีปริมาณธุรกิจโดยรวมเพิ่มข้ึนอยางนอยรอยละ ๓ ของปท่ีผานมา 
  ๗.๓  สามารถยกระดับตามข้ันตอนบันไดเจ็ดข้ัน ไดอยางนอย ๑ ระดับ 

           

            



 

        -โครงการประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาความเขมแข็งของสหกรณโดย
ประยุกตใชแนวพระราชดําริเปนแนวทางการขับเคล่ือนเพื่อพัฒนาอยางยั่งยืน (จัดประชุมวันท่ี ๒๖ – ๒๗ 
เมษายน ๒๕๖๒) 

๑. สถานท่ีจัดอบรม  สหกรณการเกษตรหมูบานทับทิมสยาม ๐๔ จํากัด 
๒. วัตถุประสงค 

๒.๑ เพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาความเขมแข็งของสหกรณ 
๒.๒ รอยละ ๕๐ ของสหกรณท่ีเขารวมโครงการฯ สามารถยกระดับอยางนอย ๑ ระดับ 
๒.๓ สหกรณมีปริมาณธุรกิจเพิ่มข้ึนรอยละ ๓ 

๓. กิจกรรมท่ีดําเนินการ 
          จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาความเขมแข็งของสหกรณ 

ฝายกรรมการ/ฝายจัดการ/สมาชิกสหกรณ/ผูแทนจากสวนราชการท่ีเกี่ยวของ/เจาหนาท่ีสงเสริมสหกรณ 
๔. จํานวนผูเขารวมโครงการ  ผูแทนสหกรณ/ผูแทนเกษตรกร/ผูแทนชุมชน/เจาหนาท่ีสงเสริม

สหกรณ/เจาหนาท่ีจากสวนราชการ จํานวน ๔๕ คน 
๕. ผูรวมโครงการ ประกอบดวย 
๕.๑  ผูแทนสหกรณ/ผูแทนเกษตรกร/ผูแทนชุมชน             จํานวน  ๔๐  คน 

 ๕.๒  เจาหนาท่ีสงเสริมสหกรณ/เจาหนาท่ีจากสวนราชการท่ีเกี่ยวของ  จํานวน    5  คน   
         รวมท้ังสิ้น       จํานวน  ๔๕ คน 

๖. งบประมาณท่ีใชในการจัดโครงการฯ ท้ังสิ้น  ๒๙,๗๐๐  บาท  
๗. ประโยชนท่ีไดรับ  

  ๗.๑  สหกรณในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริสามารถยกระดับสหกรณท่ีเขารวม
โครงการฯ ตามการประยุกตใชแนวพระราชดําริเปนแนวการขับเคล่ือนเพื่อพัฒนาสหกรณอยางยั่งยืน      
(บันไดเจ็ดข้ัน) 
  ๗.๒  สหกรณมีปริมาณธุรกิจโดยรวมเพิ่มข้ึนอยางนอยรอยละ ๓ ของปท่ีผานมา 
 

      

      



 

 แนวทางการประยุกตใชแนวพระราชดําริเปนแนวทางขับเคลื่อนสหกรณ 

      ข้ันตอนท่ี ๑ ตรวจสอบความพรอมของกลุม 

      ข้ันตอนท่ี ๒ สรางความเขาใจในสิทธิหนาท่ีและจัดสรรประโยชนใหเปนธรรม 

      ข้ันตอนท่ี ๓ พัฒนาโมเดลธุรกิจและระบบการจัดกลุมใหทันสมัย 

      ข้ันตอนท่ี ๔ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการขาย 

      ข้ันตอนท่ี ๕ กระตุนการมีสวนรวมของสมาชิกในทุกข้ันตอนหลักของกลุม 

      ข้ันตอนท่ี ๖ สงเสริมการใชฐานขอมูลและองคความรูเพื่อปรับปรุงการบริหารกลุม 

      ข้ันตอนท่ี ๗ สรางทักษะการทํางานรวมกับหนวยงาน ใหตรงจุดสําคัญและตอเนื่อง 

 

 
 สหกรณการเกษตรหมูบานทับทิมสยาม ๐๔ จํากัด สามารถยกระดับได ๑ ระดับ คือ  ข้ันตอนท่ี ๕  

กระตุนการมีสวนรวมของสมาชิกในทุกข้ันตอนหลักของกลุม ดังนี้ 

    ๑.ผลการดําเนินโครงการฯ  
                   ๑.๑ รูปแบบการกระตุนการมีสวนรวมของสมาชิกในทุกข้ันตอนหลัก ตามหลักการของสหกรณ
การเกษตรหมูบานทับทิมสยาม ๐๔ จํากัด 

- การจัดประชุมกลุมยอยและประชุมกลุมใหญอยางสม่ําเสมอ เพื่อแจงขาวสารและผล
การดําเนินงานของสหกรณ รับฟงและแกไขปญหาของสมาชิกและกําหนดทิศทางการดําเนินงานกลุมในอนาคต 

- การใหความรูใหมและรวมแกปญหาการเกษตรของสมาชิก โดยมีการหาความรูใหมท้ัง
จากภายในและภายนอกกลุมมาชวยแกปญหาการเกษตรของสมาชิก 
                          - การจัดกิจกรรมดูแลความเปนอยูสมาชิก/ชวยเหลือชุมชน มีการจัดกิจกรรมเพื่อให
สมาชิกเขามามีสวนรวมอยางสม่ําเสมอ ดูแลความเปนอยูของสมาชิกเพื่อทําใหสมาชิกรูสึกถึงความเปนเจาของ           



 

                         - การมีสวนรวมและเกิดความภูมิใจท่ีเปนสมาชิกของสหกรณ โดยการดูแลในรูปแบบ
ตางๆ อาทิ สวัสดิการสําหรับสมาชิกต้ังแตเกิดจนตาย การรวมกิจกรรมสาธารณประโยชนตางๆ ในนามของ
กลุม เปนตน 
                         - สมาชิกมีสิทธิและรวมออกเสียงในข้ันตอนหลักตามหลักการของสหกรณ สงเสริมให
สมาชิกรูสิทธิหนาท่ีตอสหกรณ และสมาชิกรวมออกเสียงในข้ันตอนหลักตามหลักการของสหกรณ 

        ๑.๒ จุดสําคัญท่ีพบของสหกรณการเกษตรหมูบานทับทิมสยาม ๐๔ จํากัด 
      - สหกรณมีการรวมกิจกรรมในหมูบาน 
      - สหกรณมีการรวมกิจกรรมกับหนวยงานท่ีใหการสนับสนุน 
      - สหกรณมีการประชาสัมพันธขาวสารตางๆ ใหกับสมาชิกสหกรณและคนในชุมชน 
         ๒. ปจจัยแหงความสําเร็จ ความเสี่ยง และขอเสนอแนะ 

    ๒.๑ ความสําเร็จของสหกรณ 
๑. สหกรณมีการรวมกิจกรรมในหมูบาน 
๒. สหกรณมีการรวมกิจกรรมกับหนวยงานท่ีใหการสนับสนุน 

  ๓. สหกรณมีการประชาสัมพันธขาวสารตางๆ ใหกับสมาชิกสหกรณและคนในชุมชน 
   ๒.๒ ความเส่ียงของสหกรณ 

   ๑. สมาชิกไมใหความรวมมือ 
   ๒. กรรมการขาดความรู 
   ๓. ขาดการประชาสัมพันธ 
                  ๒.๓ ขอเสนอแนะ 
   ๑ หาอาชีพท่ีเหมาะสม ตามความถนัดของสมาชิก 
   ๒ หาอาชีพท่ีมีรายไดดี 

          ๓.บทสรุป 
 สหกรณการเกษตรหมูบานทับทิมสยาม ๐๔ จํากัด จากการประชุมติดตามผลการดําเนินงาน

ตามแผนพัฒนาความเขมแข็งของสหกรณ โดยประยุกตใชแนวพระราชดําริเปนแนวทางการขับเคล่ือนเพื่อ
พัฒนาอยางยั่งยืน (บันไดเจ็ดข้ัน) ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ สรุปผลการดําเนินงานตามแผน สหกรณฯ 
สามารถยกระดับสหกรณได ๑ ระดับ คือ ข้ันท่ี ๕ กระตุนการมีสวนรวมของสมาชิกในข้ันตอนหลักของกลุม 
คือ สหกรณมีการรวมกิจกรรมในหมูบาน สหกรณมีการรวมกิจกรรมกับหนวยงานท่ีใหการสนับสนุน และ
สหกรณมีการประชาสัมพันธขาวสารตางๆ ใหกับสมาชิกสหกรณและคนในชุมชน ปญหาท่ีพบของสหกรณ คือ
สมาชิกไมใหความรวมมือกับสหกรณ กรรมการขาดความรูความสามารถ และขาดการประชาสัมพันธ 
ขอเสนอแนะในการพัฒนาสหกรณ คือ หาอาชีพท่ีเหมาะสมตามความถนัดของสมาชิก และหาอาชีพท่ีมีรายไดดี 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

แผนรปูภาพประกอบ 
สวนราชการจัดอบรมใหกับคณะกรรมการ สมาชิก ฝายจัดการ 

 

        
 

         
 

การประชุมคณะกรรมการ ติดตามหนี้สมาชิก และประชาสัมพันธกิจกรรมของสหกรณ 
 

        
 

         
 
 



 

รวมทําบุญประจําปของหมูบาน 
 

       
 

รวมกิจกรรมกับสวนราชการอื่นๆ 
 

        
 

รวมแขงกีฬาของหมูบาน 
 

                   
 

 


