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 1. โครงการการพฒันาสถาบนัเกษตรกรรปูแบบประชารฐั 
1.วตัถปุระสงค/์เป้าหมาย/พืน้ทีด่ าเนนิงานโครงการ 
   มุ่งเน้นการพฒันาความสามารถสถาบันเกษตรกรในการให้บริการสมาชิก และประสิทธิภาพใน
การด าเนินธุรกิจ ประสิทธิภาพในการจัดองค์กร และประสิทธิภาพของการบริหารงานควบคู่กับการพัฒนา
ความเข้มแข็งสหกรณ์ภาคการเกษตรตามแนวทางพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรให้เป็นองค์กรหลักระดับ
อ าเภอ ๆ ละ 1 แห่ง เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการสมาชิกและเกษตรกร ท าหน้าท่ีเป็นแหล่งจ าหน่าย
ปัจจัยการผลิตท่ีมีคุณภาพ เป็นแหล่งรวบรวมผลผลิตการเกษตร เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการสหกรณ์
และเป็นศูนย์กลางการเช่ือมโยงเครือข่ายความร่วมมือ โดยใช้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน 
หอการค้าจังหวัด และสหกรณ์ในระดับพื้นท่ีตามแนวทางประชารัฐ ในการสร้างองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ 
ยกระดับความสามารถให้กับสหกรณ์ภาคการเกษตรและสมาชิก พัฒนาปรับปรุงรูปแบบวิธีการด าเนินงาน
สหกรณ์การเกษตรให้มีความทันสมัย พัฒนาสหกรณ์การเกษตรระดับอ าเภอท่ีเข้มแข็งให้สามารถเป็นพี่เล้ียง 
ช่วยเหลือสหกรณ์ขนาดเล็ก โดยร่วมมือกับภาคเอกชน สถาบันการศึกษา เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
สหกรณ์ภาคการเกษตร ในด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ ด้านการพัฒนาคุณภาพสินค้า ด้านการแปรรูป 
ด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และด้านการส่งเสริมช่องทางการตลาด/สร้าง
มูลค่าเพิ่ม เพื่อให้สหกรณ์เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากชุมชน 
  
 

 
รปูภาพกิจกรรม 

โครงการตามนโยบายส าคญั (Agenda) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 

การขบัเคลือ่นงานโครงการตามนโยบายส าคญั(Agenda)ของกระทรวงเกษตร
และสหกรณท์ีห่นว่ยงานด าเนนิการ ในปงีบประมาณ พ.ศ.2561  

จ านวน 6 โครงการ 
๑.โครงการการพฒันาสถาบนัเกษตรกรรูปแบบประชารฐั 
๒.โครงการช่วยเหลอืดา้นหน้ีสนิสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
๓.โครงการระบบสง่เสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
๔.โครงการศูนยเ์รียนรูก้ารเพิ่มประสทิธิภาพการผลติสนิคา้เกษตร 
๕.โครงการพฒันาเกษตรกรสู ่Smart Farmer 
๖.การสง่เสริมเกษตรทฤษีใหม่ 
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  วัตถุประสงค์ 
   เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งของสถาบันเกษตรกรด้านกลไกประชารัฐ โดยความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและสหกรณ์ 
 
2.ผลการด าเนนิงาน 
  2.1 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย มีสหกรณ์เป้าหมายเข้าร่วมโครงการ จ านวน 4 แห่ง คือ  
  1.สหกรณ์การเกษตรนาด้วง จ ากัด (ผลิตภัณฑ์ : มันส าปะหลัง) 
  2.สหกรณ์การเกษตรวังสะพุง จ ากัด(ผลิตภัณฑ์ : มันส าปะหลัง) 
  3.สหกรณ์การเกษตรภูกระดึง จ ากัด(ผลิตภัณฑ์ : อ้อย) 
  4.สหกรณ์การเกษตรเมืองเลย จ ากัด(ผลิตภัณฑ์ : น้ านมดิบ) 
 
3.ผลลพัธ ์
  สหกรณ์การเกษตรนาด้วง จ ากัด มีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น (ผลิตภัณฑ์: มันส าปะหลัง)  
จ านวน  15,251,084.87 บาท 
 
4.ปญัหา/อปุสรรค ในการด าเนนิงานและแนวทางแกไ้ข 
 

- ไม่มี – 
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 2. โครงการชว่ยเหลอืด้านหนีส้นิสมาชกิสหกรณ/์กลุม่เกษตรกร 
โครงการพักช าระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าว  

ปีการผลิต 2559/60 
  

ความเป็นมา 
 ด้วยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ี
ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 ภายใต้โครงการพักช าระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกรท่ีปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60  กลุ่มเป้าหมายให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวท่ีเป็นสมาชิก
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีไม่ได้เป็นลูกค้า ธ.ก.ส.  ท่ีมีหนี้เงินกู้เพื่อการผลิตข้าวกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ณ 
วันท่ี 31 พฤษภาคม 2559  จ านวน ไม่เกิน 500,000  บาท ระยะเวลา 2 ปี  
 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย ได้แจ้งเวียนไปยังสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ท่ีมีสมาชิกกู้ยืมเงินในวัตถุประสงค์เพื่อท านา แจ้งหลักเกณฑ์การขอรับการชดเชยดอกเบี้ยตามโครงการพัก
ช าระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบ้ียให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 จ านวน 5 
สหกรณ ์

 

วัตถุประสงค์ 
 1 เพื่อบรรเทาภาระหนี้สินและลดต้นทุนในการประกอบอาชีพท านาของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร 
 2 เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีประกอบอาชีพท านามีโอกาสน าเงินท่ีต้องช าระหนี้ไปฟื้นฟู
ตนเองในการประกอบอาชีพ ตลอดจนมีเงินทุนไว้เป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 
 3 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถพึ่งพาตนเองมี
รายได้เพียงพอในการช าระหนี้ได้ภายหลังได้รับการพักช าระหนี้ 
  

 เป้าหมาย 
 สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ท่ีมีหนี้เงินกู้ในวัตถุประสงค์เพื่อการผลิตข้าวกับสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2559 ต้นเงินกู้คงเหลือไม่เกิน 500,000 บาท ปีการผลิต 2559/60 
 
  2.ผลการด าเนนิงาน 
  1. ส านักงานสหกรณ์จังหวัดแจ้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจัดส่งรายช่ือสมาชิกท่ีขอเข้าร่วมโครงการฯ 
เพื่อตรวจสอบความซ้ าซ้อนกับลูกค้า ธ.ก.ส. 
 2. กรมแจ้งรายช่ือสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีผ่านการตรวจสอบความซ้ าซ้อนกับลูกค้า  ธ.ก.ส. 
แล้วให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัดตรวจสอบและแจ้งให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณา
คุณสมบัติของสมาชิกท่ีขอเข้าร่วมโครงการฯ 
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3. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ตรวจสอบคุณสมบัติสมาชิกท่ีขอเข้าร่วมโครงการฯ ต้องผ่านการ
ตรวจสอบความซ้ าซ้อนกับลูกค้า ธ.ก.ส.แล้วให้เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร พิจารณาอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการฯ ตลอดจนมีมติให้ขอเบิกเงินชดเชย และจัดส่งเอกสารประกอบ
ตาท่ีโครงการก าหนดและรายงานขอเบิกไปยังส านักงานสหกรณ์จังหวัด 
 4. ส านักงานสหกรณ์จังหวัดตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วน ถูกต้อง ก่อนโอนเงินให้สหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร 
 5. ส านักงานสหกรณ์จังหวัดรายงานผลการเบิกจ่ายตามแบบ พ.ข.2 ให้กรมฯ ทราบ 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีสหกรณ์ท่ีขอเข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 5 แห่ง ยัง
ด าเนินงานอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติของสมาชิกตามหลักเกณฑ์โครงการฯ จึงยังไม่มีการเบิกเงิน
ชดเชยในปีงบประมาณ2561 นี้ 
 
  3.ผลลพัธ ์
  1. สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ได้รับความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนด้านภาระหนี้สิน 
 2. สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ได้รับโอกาสในการฟื้นฟูตนเองในช่วงการพักช าระหนี้ 
 3. สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีเงินเหลือไว้ใช้จ่ายในครัวเรือน 
 
 
  4.ปญัหา/อปุสรรค ในการด าเนนิงานและแนวทางแกไ้ข 
  

ปัญหา/อุปสรรค 
  สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว จึงท าให้ไม่
สามารถรับสิทธิ์ได้อย่างท่ัวถึงทุกคน 
 
   ปัจจัยความส าเร็จท่ีส่งผลถึงการด าเนินงานของหน่วยงาน 
  สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีความเข้มแข็ง ลดภาระต้นทุนในการประกอบอาชีพ มีเงิน
เหลือไว้ใช้จ่ายในครัวเรือนมากขึ้น ท าให้มีการหมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ 
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ผลการเบิกจ่าย   
 
ท่ี ช่ือสหกรณ์/กลุ่ม

เกษตรกร 
ปีท่ี สมาชิก 

(ราย) 
มูลหนี้ต้นเงิน ดอกเบ้ียชดเชย หมายเหตุ 

1 สกก.นาด้วง จ ากัด 1 51 6,316,000 146,206.66  
  2 18 2,157,500 62,955.18  

2 สกก.ภูกระดึง จ ากัด 1 62 5,062,000 110,036.52  
  2 4 299,355 8,980.65  

3 สผน.ท่าล่ี จ ากัด 1 36 1,006,000 17,160.66  
4 สผน.ฟ.บ้านน้อย จ ากัด 1 10 320,000 1,604.38  

รวม 4 สหกรณ์ 181 15,160,855 346,944.05  
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  3.โครงการระบบสง่เสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ ่

 

1. วตัถุประสงค/์เป้าหมาย/พืน้ทีด่ าเนนิงานโครงการ: 
    ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาของกระทรวง(Road map) โดยมี
โครงการท่ีส าคัญ คือ การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลง
ใหญ่ ท่ีมีเกษตรกรเป็นศูนย์กลางในการด าเนินงาน เพื่อให้ความส าคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ได้แก่ 
ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตต่อพื้นท่ี พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าตรงตามความต้องการของตลาด 
ผลักดันให้เกษตรกรรวมกลุ่มการผลิตและมีการบริหารจัดการร่วมกัน และสร้างเครือข่ายท่ีมีการเช่ือมโยงและ
เกื้อกูลกัน ภายใต้การสนับสนุนของทุกหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของสินค้าเกษตรและเพิ่มรายได้ของเกษตรกร 
    ดังนั้น เพื่อให้การขับเคล่ือนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และบรรลุตามวัตถุประสงค์ ตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย จึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรม ระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
เพื่อให้เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่มีการบริหารจัดการร่วมกัน ให้เป็นศูนย์กลางในการด าเนินงาน และผลักดัน
ให้เกษตรกรรวมกลุ่มในการผลิต เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตลอดจนมีการ
เช่ือมโยงการตลาดร่วมกัน 

วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มการผลิต การจ าหน่ายและการบริหารจัดการร่วมกัน 
2.เพื่อส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ให้มีตลาดรองรับ โดยมีการเช่ือมโยงการตลาดร่วมกัน 
เป้าหมาย  

    แปลงใหญ่ในจังหวัดเลย จ านวน  22 แปลง ดังนี้ 
        แปลงใหญ่ ปี 2559     จ านวน 6 แปลง ๆ ละ 6 คน รวม 36 คน 

แปลงใหญ่ ปี 2560     จ านวน 7 แปลง ๆ ละ 30 คน รวม 210 คน 
แปลงใหญ่ ปี 2561     จ านวน 9 แปลง ๆ ละ 30 คน รวม 270 คน 
 พื้นท่ีด าเนินงานโครงการ  

   ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) ในจังหวัดเลย 
2. ผลการด าเนนิงาน 
    1.เกษตรกรแปลงใหญ่สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ 
    2.เกษตรกรแปลงใหญ่มีแผนการตลาดและสามารถเช่ือมโยงการตลาดได้  
 
3.ผลลพัธ ์
ผลลพัธเ์ชงิปรมิาณ  
    เกษตรสมาชิกแปลงใหญ่มีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้นและมีตลาดรองรับผลิตและเกิดการเช่ือมโยง
เครือข่ายมากกว่าหนึ่งเครือข่าย 
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ผลลพัธเ์ชงิคุณภาพ 
 1.กลุ่มเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ มีแผนการตลาดซึ่งเป็นแผนท่ีผู้ผลิตและผู้ซื้อผลผลิตร่วมกัน
ก าหนดน าไปสู่การจัดท าข้อตกลงในการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ 

2.เกิดเครือข่ายการบริหารจัดการห่วงโซ่ ผลผลิตของกลุ่มมีการเช่ือมโยงไปยังสหกรณ์  เกิด
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการมากข้ึน 
 
4.ปญัหา/อปุสรรค ในการด าเนนิงานและแนวทางแกไ้ข 

- ไม่มี - 
5. ภาพกจิกรรมผลการด าเนนิงาน 

จดัประชมุโครงการระบบสง่เสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
ณ หอ้งประชมุสหกรณก์ารเกษตร กรป.กลาง นพค.เลย จ ากดั 
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 4. โครงการศนูยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลิตสนิค้าเกษตร 
 

1. วตัถุประสงค/์เป้าหมาย/พืน้ทีด่ าเนนิงานโครงการ: 
 วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตาม 
ภารกิจของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

2. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรได้เรียนรู้การด าเนินกิจกรรมรวมกลุ่มรูปแบบสหกรณ์ และ 
น าไปสู่การปฏิบัติ 
 เปา้หมาย  

1. ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรผู้น าไปพื้นท่ีศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
สินค้าเกษตร ระดับ A จ านวน 1 ศูนย์ 25 คน คือ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
อ าเภอเชียงคาน 

2. ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรผู้น าในพื้นท่ีศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
สินค้าเกษตร ระดับ B จ านวน 7 ศูนย์ ๆ ละ 25 คน รวมทั้งส้ิน 175 คน ได้แก่  
   (1)ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอ าเภอวังสะพุง (ต าบลหนองหญ้าปล้อง) 
   (2)ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอ าเภอปากชม   (ต าบลปากชม) 
  (3)ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอ าเภอเมืองเลย (ต าบลเมือง) 
  (4)ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอ าเภอภูกระดึง (ต าบลห้วยส้ม) 
  (5)ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอ าเภอหนองหิน (ต าบลปวนพุ) 
  (6)ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอ าเภอผาขาว (ต าบลผาขาว) 
  (7)ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอ าเภอเอราวัณ (ต าบลเอราวัณ) 
 
2. ผลการด าเนนิงาน 
 1. ถ่ายทอดความรู้เรื่องการสหกรณ์ในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
 2. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ได้รับการสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมกลุ่ม 
เกิดเครือข่ายความร่วมมือด้านการผลิต การตลาด ข้อมูล เพื่อสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมกลุ่ม 
3.ผลลพัธ ์ 
ผลลพัธเ์ชงิปรมิาณ  
     1.ถ่ายทอดความรู้การสหกรณ์ในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และมีผู้
ได้รับความรู้ จ านวน  200 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
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     2.ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ได้รับการสนับสนุนการด าเนินกิจกรรม 
กลุ่มเกิดเครือข่ายความร่วมมือด้าน การผลิต  การตลาด ข้อมูล เพื่อสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมกลุ่ม   
จ านวน 8 กลุ่ม 

ผลลพัธเ์ชงิคุณภาพ 
  เกษตรกรได้รับความรู้เรื่องการสหกรณ์โดยผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร 
4. ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงาน และแนวทางแก้ไข -  ไม่มี – 
 
5. ภาพกจิกรรมผลการด าเนนิงาน 

โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
 

1. Field Day อ าเภอนาแหว้ จงัหวดัเลย 

                 

โครงการศนูยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร 
2. Field Day อ าเภอภเูรอื จงัหวดัเลย 
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3. Field Day อ าเภอภหูลวง จงัหวดัเลย 

                   

4. Field Day อ าเภอนาดว้ง จงัหวดัเลย 
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 5. โครงการพฒันาเกษตรกรสู่ Smart Farmer 
1. วตัถุประสงค/์เป้าหมาย/พืน้ทีด่ าเนนิงานโครงการ: 

 ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้ก าหนดนโยบายการพัฒนาเกษตรให้เป็น Smart Farmer โดยมี 
Smart Officer เป็นเพื่อนคู่คิด เพื่อให้เกษตรกรไทย มีความพร้อม มีความรู้ความเชียวชาญในการประกอบ
อาชีพด้านการเกษตร สอดคล้องกับวิถีชีวิตและลักษณะการประกอบของแต่ละบุคคล มีการให้ความส าคัญใน
การใช้องค์ความรู้ และข้อมูลในการตัดสินใจ มีการน าเทคโนโลยี ภูมิปัญญา และวิธีการปฏิบัติท่ีดีมาใช้หรือ
พัฒนา โดยตระหนักถึงคุณภาพและปริมาณความต้องการของตลาด รวมถึงความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและ
ส่ิงแวดล้อม การท่ีจะให้เกษตรกรเกิดความเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี นอกจากจะมีความรู้ด้านการสหกรณ์ 
เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามวิธีการสหกรณ์แล้ว ควรจะมีความรู้ใน
ด้านต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม ได้แก่ ความรู้ในเรื่องการเกษตรท่ีตนท าอยู่ มีข้อมูลท่ีจะใช้ในการประกอบการ
ตัดสินใจในการผลิตและการตลาด รวมทั้งมีความตระหนักถึงคุณภาพของสินค้าเกษตรท่ีตนผลิตและความ
ปลอดภัยต่อผู้บริโภคท่ีจะซื้อสินค้าของตน มีความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคมท่ีตนอาศัยอยู่ มีความ
ภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรของตน สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ไปยังเกษตรกรรายอื่นได้เมื่อประเมิน
คุณสมบัติด้านรายได้และคุณสมบัติพื้นฐานเกษตรกรรายนั้นจะอยู่ในกลุ่ม Existing Smart Famer เพื่อ
พัฒนาไปสู่ Smart Farmer ต้นแบบต่อไป 

วตัถปุระสงค ์

 เพื่อพัฒนาให้เกษตรกรสมาชิกของสถาบันเกษตรกรมีศักยภาพท้ังทางด้านการผลิต การแปรรูปและ
การตลาด ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร และให้เกษตรกรสมาชิกกลุ่มเป้าหมาย มีรายได้เพิ่มขึ้นพร้อม
ท่ีจะพัฒนาให้มีคุณสมบัติของเกษตรกรสมาชิกปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 

กลุม่เป้าหมาย 
  1.กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) จ านวน 65 ราย 
  2.ผู้ท่ีเข้าร่วมโครงการฯ หรือผู้ท่ีเคยเข้าร่วมโครงการฯ จากปีก่อน ๆ และมีคุณสมบัติพื้นฐาน Smart 
Farmer จ านวน 5 ราย 
2. ผลการด าเนนิงาน 
  1.ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลยคัดเลือกสหกรณ์ ภาคการเกษตรในจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรม คือ 
สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง นพค.เลย จ ากัด 
  2.ส านักงานสหกรณ์จังหวัดร่วมกับสหกรณ์ท่ีคัดเลือก ด าเนินการ ดังนี้ 
รับสมัครเยาวชนทายาท 

2.1 รับสมัครเยาวชนทายาทสมาชิก/สมาชิกฯ/ท่ีเป็นคนรุ่นใหม่ วัยท างาน และสามารถท่ีจะพัฒนา 
เป็น Smart Farmer ได้ พร้อมท้ังจัดท าข้อมูลพื้นฐานและส ารวจความต้องการความรู้ด้านการประกอบอาชีพ
ของกลุ่มเป้าหมาย 

2.2 ส านักงานสหกรณ์จังหวัด ขออนุมัติโครงการพัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart  
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Farmer) ร่วมกับสหกรณ์ให้ความรู้ด้านการสหกรณ์ และส่งเสริมความรู้ด้านการประกอบอาชีพด้าน
การเกษตร เพื่อมาให้ความรู้หรือสอนในเรื่องเทคนิควิธีปฏิบัติท่ีเหมาะสมให้กับเกษตรกรสมาชิกกลุ่มเป้าหมาย 
      3.กิจกรรมปรับแนวคิดเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็น Smart Farmer จัดส่งผู้ท่ีมีคุณสมบัติของ Smart  
Farmer เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อปรับกระบวนความคิด จ านวน 5 ราย ณ สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง นพค. 
เลย จ ากัด และขยายผลไปสู่เกษตรกรรายอื่น  
       4.แนะน า ส่งเสริม ติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินกิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์และรายงานผล
การปฏิบัติงานให้ส านักฯ ทราบเป็นประจ าทุกเดือนตามแบบรายงาน(แบบ กปป1.) 
        5.ประเมินคุณสมบัติของ Smart Farmer ของเกษตรกรสมาชิกกลุ่มเป้าหมาย(แบบฟอร์มการ
ส ารวจและประเมินคุณสมบัติของ Smart Farmer) 
 
3. ผลลพัธ ์
   สหกรณก์ารเกษตร กรป.กลาง นพค.เลย จ ากัด จัดอบรมเมื่อวันท่ี 26 กรกฎาคม 2561 ณ ห้อง
ประชุมของสหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง นพค.เลย จ ากัด ได้ให้ความรู้ด้านการสหกรณ์และการส่งเสริมด้าน
การประกอบอาชีพด้านการเกษตร โดยเกษตรกรสมาชิกกลุ่มเป้าหมายมีรายได้ไม่ต่ ากว่า 180,000 บาท/
ครัวเรือน/ปี จ านวน 65 ราย และผ่านคุณสมบัติพื้นบาน 6 ข้อ จ านวน 51 ราย 
 
4.ปญัหา/อปุสรรค ในการด าเนนิงานและแนวทางแกไ้ข   -ไม่มี- 
 
5. ภาพกจิกรรมผลการด าเนนิงาน 

วันที ่26 กรกฎาคม  2561  ส านกังานสหกรณจ์งัหวดัเลยไดจ้ดัประชมุโครงการพฒันาเกษตรกรสูเ่กษตรปราดเปรือ่ง 
Smart Farmer ณ หอ้งประชมุสหกรณก์ารเกษตร กรป.กลาง นพค.เลย จ ากัด 

 

       
 
 
 
 
 



 
รายงานผลการด าเนินงานป2ี561 

                                                                                                                       ส านกังานสหกรณจ์งัหวดัเลย 
http://web.cpd.go.th/loei/ | 183 

ซือ่ตรงต่อหนา้ที ่มวีนิัย โปรง่ใส ไรท้จุรติ 

 

 6. โครงการเกษตรทฤษฎใีหม(่5 ประสาน สบืสานเกษตรทฤษฎใีหม่ ถวายในหลวง) 
1. วตัถุประสงค/์เป้าหมาย/พืน้ทีด่ าเนนิงานโครงการ: 
 วัตถุประสงค์  

  - เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรน าแนวทางทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ในการด าเนินกิจกรรมทางการเกษตรใน
พื้นท่ีของตนเองตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับพื้นท่ีของเกษตรกร  

 - เพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนและมีรายได้เสริม  
เป้าหมาย  เกษตรกร จ านวน 70 ราย      

 พื้นท่ีด าเนินงานโครงการ  
     เกษตรกรในพื้นท่ีอ าเภอภูหลวง จังหวัดเลย  จ านวน 70 ราย 
2. ผลการด าเนนิงาน 
 2.1 การฝึกอบรมให้ความรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 1 ครั้ง ให้แก่
สมาชิกท่ีเข้าร่วมโครงการ จ านวน 100 คน 
 2.2 การพบปะ 5 ประสาน ร่วมกับหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นท่ี ปราชญ์เกษตร 
ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา เพื่อติดตามแนะน าการด าเนินงานและร่วมกันแก้ไขปัญหาของเกษตรกร แบ่ง
ตามกลุ่มความพร้อม จ านวน 6 ครั้ง 
 2.3 การตรวจเยี่ยมเยียนแปลงเกษตรของเกษตรกร 
3.ผลลพัธ ์
 ผลลัพธ์เชิงปริมาณ  
 1. เกษตรกรได้รับความรู้เกษตรทฤษฎีใหม่เศรษฐกิจพอเพียงจ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 2. เกษตรกรได้รับการติดตามแนะน าและแก้ไขปัญหา จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 80 
 ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ  
 เกษตรกรได้รับความรู้การท าเกษตรทฤษฎีใหม่ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้กับพื้นท่ีแปลงเกษตรของตนเองได้เหมาะสม สามารถลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและ
ครอบครัว 
4. ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงาน และแนวทางแก้ไข 
 ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงาน 
 1. เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการมีน้ าไม่เพียงพอต่อการผลิต  
 2. เกษตรกรส่วนใหญ่ด าเนินกิจกรรมตามผังแปลงเดิม เนื่องจากมีการจัดสรรพื้นท่ีในการท าเกษตรไว้
เหมาะสมแล้วมีเพียงการปลูกพืชผักสวนครัวเพิ่มเติม 
 3. การจัดท าบัญชีครัวเรือน/บัญชีฟาร์ม เกษตรกรบางรายไม่ได้มีการจัดท า หรือจัดท าเพียงบัญชีใด
บัญชีหนึ่งเท่านั้น   
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 4. การติดตามเยี่ยมเยียนแปลงเกษตร สามารถด าเนินการได้เพียงบางส่วน เนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูฝน
และเกษตรกรประสบอุทกภัยน้ าท่วม 
 แนวทางการแก้ไข 
 1.แนะน าให้เกษตรกรน าแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ไปปรับใช้ในการด าเนินกิจกรรมทางการเกษตรให้
มีความเหมาะสมในแต่ละแปลงให้มีความหลากหลาย เช่น การปลูกพืชผสมผสานการ ปลูกพืชผักสวนครัวใน
พื้นท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจ เป็นต้น 
 2. แนะน าวิธีการท าบัญชีครัวเรือน/บัญชีฟาร์ม สร้างแรงจูงใจในการท าบัญชีให้เกษตรกร  
 3. การติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกร ให้ก าลังใจและแนวทางการแก้ไขปัญหาแก่เกษตรกรท่ีได้รับ
ผลกระทบจากน้ าท่วม 
5. รูปภาพกิจกรรม  

โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่(5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง) 
ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรภูหลวง จ ากัด อ าเภอภูหลวง จังหวัดเลย 

 
 

             
 
 

        
  


