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 (โครงการไทยนยิม ยัง่ยนื ของกรมสง่เสรมิสหกรณ์) 
1) ปงีบประมาณทีด่ าเนนิการ ปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
2) งบประมาณทีใ่ช ้๑,๐๓๖,๘๐๐ บาท 
3) หนว่ยงานทีร่บัผิดชอบ     กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย 
4) สาระส าคญัของโครงการ   

          โครงสร้างภาคการเกษตรของไทย ส่วนใหญ่เป็นครัวเรือนเกษตรกรรายย่อย ท่ีมีพื้นท่ีถือ
ครองทางการเกษตรขนาดเล็ก ลักษณะการผลิตต่างคนต่างท า การด าเนินการลักษณะดังกล่าวท าให้ภาค
เกษตรต้องเผชิญกับปัญหาและข้อจ ากัดต่าง ๆ ส่งผลต่อรายได้และความเป็นอยู่ของเกษตรกร เช่น ปัญหา
ด้านต้นทุนการผลิต ค่าจ้างแรงงานสูง ขาดอ านาจการต่อรองด้านการตลาด และปัญหาด้านการถ่ายทอดองค์
ความรู้ และเทคโนโลยียังเข้าไม่ถึงเกษตรกรเท่าท่ีควร 

           กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาโดยมีโครงการส าคัญคือ การ
ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร ให้ความส าคัญในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพทางการผลิต ได้แก่ ลด
ต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตต่อพื้นท่ี พัฒนาคุณภาพมาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาด การรวมกลุ่ม
การผลิต มีการบริหารจัดการร่วมกัน และสร้างเครือข่ายท่ีมีการเช่ือมโยงและเกื้อกูลกัน ภายใต้การสนับสนุน
ของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้า
เกษตรและเพิ่มรายได้ของเกษตรกร ตลาดจนดูแลคุณภาพชีวิตของเกษตรกร โดยจัดท าการส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ ท่ีมีเกษตรกรเป็นศูนย์กลางในการด าเนินงาน ผลักดันให้เกษตรกรรวมกลุ่มและมี
การบริหารจัดการร่วมกันเพื่อลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

          สหกรณ์การเกษตรนาด้วง จ ากัด เป็นสถาบันที่ให้ความช่วยเหลือสมาชิกในการประกอบ
อาชีพทางการเกษตรตลอดจนสนับสนุนเงินทุนและวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร อีกท้ังยังรวบรวมผลผลิตจาก
สมาชิก โดยเฉพาะมันส าปะหลัง ดังนั้น เพื่อส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ส่งเสริมการผลิตสินค้า
เกษตรให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตร และเพิ่มรายได้ของ
สมาชิก ตลอดจนดูแลคุณภาพชีวิตของสมาชิก จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแกสถาบัน

โครงการไทยนยิม ยัง่ยนื ของกรมสง่เสรมิสหกรณ์ (งบประมาณเพิ่มเตมิ ป ี2561) 

๑.โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานแก่สถาบนัเกษตรกรจดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร(แกม้ลงิ) 
 

ผลการด าเนนิงานโครงการไทยนยิม ยัง่ยนื ของกรมสง่เสรมิสหกรณ์ 
ที่หนว่ยงานส านกังานสหกรณ์จงัหวดัเลย 

ไดด้ าเนนิการในปงีบประมาณ พ.ศ. 2561  
มีจ านวน 2 โครงการ ดงันี ้
1) โครงการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานแก่สถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร(แก้มลิง) 
2) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาท่ีดินท ากินของเกษตรกร                       
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เกษตรกร จัดเก็บพืชผลทางการเกษตร แก้มลิงเล็ก มันส าปะหลัง เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการผลิตและการใช้
พันธุ์พืชท่ีมีคุณภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน สนับสนุน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อบริหารจัดการ
ผลผลิต ตลอดจนการจัดการด้านการตลาดโดยหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุน 
5) ผลส าเรจ็ทีเ่ปน็รปูธรรมและผูไ้ดร้บัผลประโยชน์ 
           สหกรณ์การเกษตรนาด้วง จ ากัด  ได้รับการสนับสนุนการการก่อสร้างลานตากขนาด  
๔,๐๐๐ ตารางเมตร มูลค่า ๑,๑๕๒,๐๐๐ บาท  ซึ่งสหกรณ์สมทบ  ๑๑๕,๒๐๐ บาท (ร้อยละ ๑๐)  ได้รับการ
สนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๑,๐๓๖,๘๐๐ บาท โดยสหกรณ์จะน าไปใช้ประโยชน์ในการรวบรวมหัวมัน
ส าปะหลังสดและการแปรรูปมันส าปะหลังเป็นมันเส้นต่อไป 
 

 
 
 
 

             
 

      
 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 

โครงการ พฒันาสถาบนัเกษตรกรจดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร(แกม้ลงิ) 
(ไทยนิยม ย ัง่ยนื กรมสง่เสรมิสหกรณ์) 
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1.วตัถปุระสงค/์เป้าหมาย/พืน้ทีด่ าเนนิงานโครงการ 
    รัฐบาลก าหนดนโยบายการบริหารจัดการท่ีดินของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน และพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์ในท่ีดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด สมดุลเป็น
ธรรมอย่างยั่งยนื ท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และความมั่นคงของประเทศจึงเห็นชอบให้มี
คณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติ ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และมีอนุกรรมการ 3 คณะ 
ประกอบด้วย 1.คณะอนุกรรมการจัดท่ีดิน โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
มีอ านาจหน้าท่ีจัดหาท่ีดินเพื่อน ามาจัดให้กับผู้ไม่มีท่ีดินท ากินและอยู่อาศัย 2.คณะอนุกรรมการจัดหาท่ีดิน  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอ านาจหน้าท่ีในการส ารวจตรวจสอบ จัดท าบัญชีรายช่ือ ก าหนด 
หลักเกณฑ์ วิธีการในการจัดท่ีดินในรูปแบบสิทธิชุมชนหรือกลุ่มสหกรณ์ หรือวิธีการอื่น ๆ และด าเนินการจัด
ท่ีดินให้แก่ผู้ไม่มีท่ีดินท ากินและท่ีอยู่อาศัย 3. คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน มีอ านาจหน้าท่ีส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การตลาด และ
สาธารณูปโภคต่าง ๆ ในพื้นท่ีท่ีจัดท่ีดินไปแล้ว ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คณะอนุฯ 3 นี้ 
    ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การด าเนินการตามแผนงานรักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาท่ีดินท ากิน ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 บรรลุตามความมุ่งหมาย จึงด าเนินการจัดท าโครงการส่งเสริมการรวมกลุ่ม
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ตามนโยบายรัฐบาล 
    1.เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มประชาชนภายในพื้นท่ีเป้าหมายการจัดท่ีดินท ากินให้ชุมชนในรูปแบบ
สหกรณ์ 
     2.ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ และการตลาดในรูปแบบเศรษฐกิจชุมชน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ภายใต้การใช้ระบบอนุรักษ์ดินและน้ าอย่างยั่งยนื 
    3.พัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความกินดี อยู่ดี มีสันติสุข และสร้างความเข้มแข็งในชุมชน 
กลุ่มเป้าหมาย 
    เกษตรกรท่ีอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าภูช้างและป่านกกก  จ านวน  90  ราย 
2.ผลการด าเนนิงาน 
    เกษตรกรสามารถรับรู้ เข้าใจในอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ การรวมกลุ่มในรูปแบบของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
3.ผลลพัธ ์
   เกษตรกรได้รับความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการและวิธีการ   รวมถึงการรวมกลุ่มในรูปแบบ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  จ านวน  90  ราย 
 
4.ปญัหา/อปุสรรค ในการด าเนนิงานและแนวทางแกไ้ข   

-ไม่มี- 
 

๒.โครงการส่งเสรมิและพฒันาอาชีพเพื่อแกไ้ขปญัหาที่ดินท ากนิของเกษตรกร                        
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5.ภาพถา่ยแสดงการด าเนนิกจิกรรมของงาน/โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
รปูภาพกิจกรรม 


