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สรปุผลส าเรจ็จากการปฏบิตังิานตามแนวทางการขบัเคลือ่น  
Smart Agricultural Curve ของกรมสง่เสรมิสหกรณ ์ประจ าป ี2561 
 
แนวทางที ่1 : สร้างความเขม้แขง็ของสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร 
   

   ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย  เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ มีภารกิจหลักในการก ากับ ดูแล แนะน า ส่งเสริม สถาบันเกษตรกร จ านวน       
แห่ง   แยกเป็นสหกรณ์   แห่ง  และกลุ่มเกษตรกร    แห่ง  การด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์  
เป็นไปตามภายใต้กรอบยุทธศาสตร์  แผนงานโครงการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน 
และพัฒนาระบบสหกรณ์ ให้มีความเข้มแข็ง เพิ่มขีดความสามารถในด้านการบริหารจัดการ และการ
ด าเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์
ได้ก าหนดแนวทางการขับเคล่ือน Smart Agricultural Curve  โดยมีเป้าหมายในการสร้างความ
เข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ส่งเสริมให้สหกรณ์มีบทบาทในการขับเคล่ือนนโยบายรัฐ  
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้า  และพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์ 
   สภาพปัญหาในการแนะน าส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ คือ กระบวนการส่งเสริมสหกรณ์ 
ยังไม่สามารถขับเคล่ือนนโยบายลงสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมาย ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย จึงได้จัดประชุมโครงการพัฒนาความเข้มแข็งเพื่อยกระดับช้ัน
สหกรณ์ เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ก าหนดนเกณฑ์การจัดระดับสหกรณ์และประเมินสถานภาพสหกรณ์ 
ตามประเด็นส าคัญท่ีต้องได้รับการพัฒนา และประเด็นปัญหาท่ีต้องได้รับการแก้ไขเพื่อจัดท า
แผนพัฒนาสหกรณ์ รวมทั้งขับเคล่ือนสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลส าเร็จ ซึ่งสามารถจัดกลุ่มสหกรณ์ เพื่อ
ก าหนดแนวทางในการแนะน าส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ ดังนี้ 

ภาพรวมผลการวเิคราะห์สหกรณ์ในจงัหวดัเลย 
การจดักลุ่มสหกรณเ์พือ่ก าหนดแนวทางในการแนะน าสง่เสรมิ และพฒันาสหกรณ ์
จากการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์และการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับผู้แทนของสหกรณ์ 

ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย สามารถจัดกลุ่มสหกรณ์เพื่อก าหนดแนวทางในการแนะน าส่งเสริมและ
พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ ดังนี้ 

กลุม่เขม้แขง็/พฒันา จ านวน 48  แหง่  
   √ สหกรณ์ท่ีต้องพัฒนาใหเ้ป็นองค์กรหลักระดับอ าเภอ  จ านวน 5 แห่ง 
   √ สหกรณ์ท่ีต้องการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการด าเนินธุรกิจ      จ านวน 35 แห่ง 
     โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ 
   √ สหกรณ์ท่ีเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ โดยให้ภาครัฐแนะน า ส่งเสริม จ านวน 8 แห่ง 
     และก ากับดูแลการด าเนินงานตามปกติ 

กลุม่ทีต่อ้งแกไ้ขปญัหา จ านวน 26 แหง่ 
 √  สหกรณ์ท่ีมีข้อบกพร่องต้องได้รับการแก้ไขและเร่งรัดติดตาม จ านวน 9 แห่ง 
 √  กลุ่มสหกรณ์ท่ีมีปัญหาหนี้ค้างนาน    จ านวน 3 แห่ง 
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 √  สหกรณ์ท่ีจ าเป็นต้องฟื้นฟูกิจการ    จ านวน 2 แห่ง 
 √  สหกรณ์ท่ีควรเลิกกิจการ     จ านวน 9 แห่ง 

      √  สหกรณ์ท่ีมีปัญหาอื่น ๆ  เช่น ใช้เงินกู้ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จ านวน 3 แห่ง 
      
  จึงได้จัดท าแผนการแนะน า ส่งเสริม และพัฒนาสหกรณ์ ให้เหมาะสมกับบริบทของสหกรณ์
แต่ละประเภท สอดคล้องกับนโยบายของกรมส่งเสริมสหกรณ์  ภายใต้กระบวนการ  การจัดท าแผน
แบบมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย  ท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งจะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมสหกรณ์ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อไป 
 
กระบวนการจัดท าแผนและภาพรวมผลการวิเคราะห์สหกรณใ์นจังหวัดเลย 
   

  ในการด าเนินกิจกรรม เพื่อจัดท าแผนส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ หลังจากท่ีจังหวัดได้รับ
อนุมัติแผนงานและงบประมาณ รวมถึงรับฟังการช้ีแจงแนวทางต่าง ๆ จากกองแผนงานแล้ว 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย มีกระบวนการในการจัดท าแผน ดังนี้ 
   1.จัดท าแผนปฏิบัติการ(Action Plan) 
  2.ศึกษาท าความเข้าใจ ถึงกระบวนงาน วิธีการ แนวคิดทฤษฎี และเครื่องมือท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล 
  3.จัดท าโครงการเพื่ออนุมัติใช้งบประมาณในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ จ านวน 2 ครั้ง 
  4.จัดเตรียมข้อมูล เช่น เกณฑ์ยกระดับช้ัน  ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ ข้อมูลการจัดช้ัน
คุณภาพควบคุมภายใน  งบการเงิน  อุปกรณ์การผลิต/การตลาดของสหกรณ์ ฯลฯ เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ 
  5.เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ จัดเก็บข้อมูลของสหกรณ์ ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐานของสหกรณ์ 
ส่วนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสหกรณ์ และส่วนท่ี 3 แผนการแนะน า  ส่งเสริม และพัฒนาสหกรณ์
รายสหกรณ์  ซึ่งอยู่ภายใต้ภารกิจพื้นฐานและกรอบแนวทางการขับเคล่ือน Smart Agricultural 
Curve ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งสอดคล้องกับบริบทของสหกรณ์ ตามการจัดกลุ่มแต่ละกลุ่ม  แต่
ละประเภทของสหกรณ์ 
  6.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งท่ี 1  เป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย กลุ่มงาน 
วิชาการ และเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อร่วมกันวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง และคัดแยกเป้าหมาย
สหกรณ์ เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีมีความเข้มแข็ง/พัฒนา และกลุ่มท่ีต้องแก้ไขปัญหา 
7.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งท่ี 2 เป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย กลุ่มงาน วิชาการ 
เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ และสหกรณ์เป้าหมาย สร้างความเข้าใจ น าเสนอแผนการแนะน าส่งเสริม 
ในภาพรวมของจังหวัด และร่วมกับสหกรณ์ขับเคล่ือนน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 
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กจิกรรม/กระบวนการจดัท าแผนการแนะน า สง่เสรมิ และพฒันาสหกรณ์ 
 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลยได้ด าเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความ
เข้มแข็งเพื่อยกระดับช้ันสหกรณ์ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๑ จ านวน ๒ ครั้ง  
 ครั้งที่ 1 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความเข้มแข็งเพื่อยกระดับช้ันสหกรณ์
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๑ ให้แก่เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย จ านวน 
40 ราย  
 

      
 
 ครั้งที่ 2 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความเข้มแข็งเพื่อยกระดับช้ันสหกรณ์
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้แก่ตัวแทนสหกรณ์เป้าหมาย จ านวน 74 สหกรณ์ เจ้าหน้าท่ี
ส่งเสริมสหกรณ์ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย จ านวน 40 ราย    
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ทฤษฎ/ีเครือ่งมอืในการวเิคราะห์ขอ้มลูสหกรณ์ 

- ระดมสมอง 
- SWOT Analysis 

ภาพรวมผลการวเิคราะห์สหกรณ์ในจงัหวดัเลย 
การจดักลุ่มสหกรณเ์พือ่ก าหนดแนวทางในการแนะน าสง่เสรมิ และพฒันาสหกรณ ์
จากการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์และการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับผู้แทนของสหกรณ์ 

ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย สามารถจัดกลุ่มสหกรณ์เพื่อก าหนดแนวทางในการแนะน าส่งเสริมและ
พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ ดังนี้ 

กลุม่เขม้แขง็/พฒันา จ านวน 48  แหง่  
  √ สหกรณ์ท่ีต้องพัฒนาใหเ้ป็นองค์กรหลักระดับอ าเภอ   จ านวน 5 แห่ง 
  √ สหกรณ์ท่ีต้องการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการด าเนินธุรกิจ       จ านวน 35 แห่ง 
     โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ 
  √ สหกรณ์ท่ีเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ โดยให้ภาครัฐแนะน า ส่งเสริม  จ านวน 8 แห่ง 
     และก ากับดูแลการด าเนินงานตามปกติ 
 
กลุม่ทีต่อ้งแกไ้ขปญัหา จ านวน 26 แหง่ 
 √  สหกรณ์ท่ีมีข้อบกพร่องต้องได้รับการแก้ไขและเร่งรัดติดตาม  จ านวน 9 แห่ง 
 √  กลุ่มสหกรณ์ท่ีมีปัญหาหนี้ค้างนาน     จ านวน 3 แห่ง 
 √  สหกรณ์ท่ีจ าเป็นต้องฟื้นฟูกิจการ     จ านวน 2 แห่ง 
 √  สหกรณ์ท่ีควรเลิกกิจการ      จ านวน 9 แห่ง 
 √  สหกรณ์ท่ีมีปัญหาอื่น ๆ  เช่น ใช้เงินกู้ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์  จ านวน 3 แห่ง 

 

แผนการแนะน า ส่งเสรมิ และพฒันาความเขม้แขง็สหกรณ์ 

ภาพรวมการแนะน า ส่งเสรมิและพฒันาความเขม้แขง็สหกรณ์ ระดบัจงัหวดั 
1. เป้าประสงค์หลักของการแนะน า ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ ในปีงบประมาณ 2562  
แบ่งเป็น 
    1.1 เป้าประสงค์ดา้นการพฒันาความเขม้แขง็สหกรณ์       จ านวน 48 แหง่ ประกอบด้วย 

√ พัฒนาสหกรณ์ให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน จ านวน 5 แห่ง 
(พัฒนาให้เป็นสหกรณ์หลักระดับอ าเภอ) 
√ พัฒนาศักยภาพสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง  จ านวน 35 แห่ง 
√ รักษามาตรฐานการด าเนินงานของสหกรณ์ให้มั่นคง             จ านวน 8 แห่ง 
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1.2 เปา้ประสงคด์้านแกไ้ขปญัหาการด าเนนิงานของสหกรณ์จ านวน 26  แหง่ ประกอบด้วย 
       √ แก้ไขปัญหาหนี้ค้างนาน       จ านวน 3 แห่ง  
 √ แก้ไขปัญหาข้อบกพร่อง      จ านวน 9 แห่ง  
 √ ฟื้นฟูกิจการสหกรณ์      จ านวน 2 แห่ง  
 √ เตรียมเลิกสหกรณ์      จ านวน 9 แห่ง  

√ แก้ไขปัญหาอื่น ๆ ใช้เงินกู้ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์  จ านวน 3 แห่ง 
2. สรปุขอ้มลูความตอ้งการของสหกรณใ์นการขอรบัการสนบัสนนุจากภาครฐั ภาพรวม
ระดบัจงัหวดั 

 2.1 การถา่ยทอดเทคโนโลย ีและ องค์ความรู ้ไดแ้ก ่
           1) หลักสูตร การด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ 
             2) หลักสูตร บทบาทหน้าท่ีกรรมการและฝ่ายจัดการ 
 2.2 การสนบัสนนุชอ่งทางการตลาด ไดแ้ก ่
           1) ขอรับการสนับสนุนเครื่องแปรรูปยาง 
           2) การสนับสนุนด้านโคเนื้อ-โคนม 

2.3 ปจัจยัพืน้ฐาน/อปุกรณก์ารตลาดไดแ้ก ่
  1) ขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์การตลาด รถคีบ เครื่องช่ัง             
  2) ขอรับการสนับสนุนลานรวบรวม เครื่องมือแปรรูปผลผลิตยางพารา 
 2.4 เงนิทนุหมนุเวยีน ไดแ้ก ่  
  1) กองทุนพัฒนาสหกรณ์ เพื่อรวบรวมยางพารา 
              2) กองทุนพัฒนาสหกรณ์ เพื่อการเล้ียงโค โรงเรือน และอาหารสัตว์  
   

3. สรุปภาพรวมของแผนงาน/กิจกรรม/ประเด็นการแนะน า ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์
ระดับจังหวัด  

3.1 แผนงานด้านการพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ 
เป้าประสงค์: พัฒนาสหกรณ์ให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน 
1) งาน/โครงการ: รวบรวมผลผลิตของสมาชิก 
1.1 วัตถุประสงค์: เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าทางการเกษตร 
1.2 กลุ่มเป้าหมายที่ด าเนินการ :..จ านวน 35 แห่ง 

    1.3 กิจกรรมที่ด าเนินการ                
 1.3.1 ส ารวจข้อมูลและประชาสัมพันธ์โครงการ 
 1.3.2 ประชุมช้ีแจงโครงการให้แก่สหกรณ์เป้าหมาย 
      1.3.3 ท า M.O.U. กับสมาชิก 
      1.3.4 จัดหาตลาดจ าหน่ายท่ีมั่นคงแน่นอน 
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 2) งาน/โครงการ: อยู่ดีมีสุข 
  2.1 วัตถุประสงค์: ส่งเสริมให้สมาชิกมีการออมร่วมกัน 
  2.2 กลุ่มเป้าหมายที่ด าเนินการ :..จ านวน 35 แห่ง 

    2.3 กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 2.3.1 จัดประชุมเพื่อช้ีแจงโครงการให้กับสมาชิกโดยให้สมาชิกออมเงินกับสหกรณ์ 
 2.3.2 สหกรณ์น าเงินทุนมาด าเนินธุรกิจตามนโยบายอย่างรอบคอบ มีธรรมาภิบาล เมื่อ

สหกรณ์มีก าไร จะได้ปันผล เฉล่ียคืนตามส่วนแห่งธุรกิจ 
  

เป้าประสงค์: พัฒนาศักยภาพสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง  
1) งาน/โครงการ: พัฒนากรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์  
     1.1 วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์ ให้มีความรู้ด้านการสหกรณ์ การ

ตรวจสอบกิจการและการควบคุมภายในเพิ่มขึ้น 
     1.2 กลุ่มเป้าหมายที่ด าเนินการ :..จ านวน 8 สหกรณ ์

    1.3 กิจกรรมที่ด าเนินการ  
    1.3.1 จัดอบรมให้แก่บุคลากรของสหกรณ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
    1.3.2 ส่งบุคลากรของสหกรณ์เข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 2) งาน/โครงการ: พัฒนาสารสนเทศของสหกรณ์ 
     2.1 วัตถุประสงค์: เพื่อให้ระบบสารสนเทศของสหกรณ์สามารถตอบโจทย์ในการตรวจสอบ

ข้อมูลของสมาชิกให้สามารถเข้าถึงข้อมูลของสหกรณ์ได้อย่างเหมาะสม 
     2.2 กลุ่มเป้าหมายที่ด าเนินการ จ านวน 8 สหกรณ์ 
     2.3 กิจกรรมที่ด าเนินการ  

    2.3.1 ก าหนดสเปคของโปรแกรม เสนอราคา และคัดเลือก  
    2.3.2 ต้ังงบประมาณรายจ่ายในท่ีประชุมใหญ่ 
         2.3.3 ด าเนินการหลังได้รับการอนุมัติ 
    2.3.4 ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิก กรรมการ และเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ทราบ 

3.2 แผนงานด้านการแก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์      
เป้าประสงค์: แก้ไขปัญหาหนี้ค้างนาน 
1) งาน/โครงการ: ลดหนี้ค้างช าระ 
     1.1 วัตถุประสงค์: เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ค้างนาน 
     1.2 กลุ่มเป้าหมายที่ด าเนินการ จ านวน 3 สหกรณ์  

    1.3 กิจกรรมที่ด าเนินการ 
    1.3.1 ติดตามทวงถาม ท้ังลูกหนี้ และผู้ค้ าประกัน 
    1.3.2 ท าโครงการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก เช่น การปรับโครงสร้างหนี้เพื่อให้ส่งช าระหนี้ได้ 

 2) งาน/โครงการ: ส่งเสริมอาชีพให้แก่สมาชิกของสหกรณ์ 
     2.1 วัตถุประสงค์: เพื่อให้สมาชิกมีอาชีพเสริมและสามารถส่งช าระหนี้ได้ 
     2.2 กลุ่มเป้าหมายที่ด าเนินการ จ านวน 3 สหกรณ์ 
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     2.3 กิจกรรมที่ด าเนินการ  
          2.3.1 พนักงานสินเช่ือของสหกรณ์จัดท าแผนติดตามเร่งรัดหนี้ 
          2.3.2 ส่งเสริมอาชีพเสริมให้แก่สมาชิก เช่น การขายของริมทาง ส่งเสริมการปลูกพืช

เศรษฐกิจ เช่น แมคคาเดเมีย อโวคาโด เป็นต้น 
 

 
  โครงการการยกระดบัชัน้สหกรณ ์ ตามแผนพฒันาความเขม้แขง็ 2560-2561 
ผลการด าเนนิงาน 
  การจัดระดับความเข้มแข็งสหกรณ์ตามระดับช้ันส าหรับใช้ในการพัฒนาศักยภาพของสหกรณ์
ให้สอดคล้องในแต่ละระดับ ในส่วนการด าเนินงานของส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย โดยผลการ
ยกระดับช้ันสหกรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สหกรณ์สามารถยกระดับช้ัน 2 สู่ช้ัน 1 ได้ จ านวน 
10 แห่ง และจากช้ัน 3 ไปสู่ช้ัน 2 จ านวน  2 แห่ง ไม่สามารถยกระดับช้ันได้ เนื่องจากสหกรณ์มี
สถานะหยุดด าเนินธุรกิจและอยู่ระหว่างช าระบัญชี 

 โดยส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย  ได้จัดโครงการเพื่อส่งเสริมสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งมาก
ยิ่งขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดังนี้ 
          1.โครงการฝึกอบรม “การสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์เพื่อพัฒนาสหกรณ์สู่ความ
เข้มแข็ง” เพื่อมุ่งเน้นให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง 

 2.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดเลยสู่ความ
เข้มแง”  เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีการพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานรวมทั้งการยกระดับ
ความเข้มแข็งได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้นไปท่ีคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์  ผู้
ตรวจสอบกิจการ  ฝ่ายจัดการสหกรณ์ 

 
  โครงการพฒันาสหกรณภ์าคการเกษตรเปน็องคก์รหลกัระดบัอ าเภอ 

วตัถปุระสงค/์เป้าหมาย/พืน้ทีด่ าเนนิงานโครงการ 
   สหกรณ์ภาคการเกษตรท่ีกระจายอยู่ท่ัวประเทศไทยในปัจจุบัน เป็นองค์กรของประชาชน 
โดยประชาชนและเพื่อประชาชน ซึ่งนับได้ว่าเป็นหน่วยเศรษฐกิจระดับฐานรากของภาคการเกษตรใน
ระดับพื้นท่ีได้อย่างแท้จริง การบริหารงานของสหกรณ์ภาคการเกษตรมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพของมวลสมาชิกและชุมชน ใช้พลังของสมาชิกรวมตัวท า
การผลิตแปลงใหญ่ สร้างอ านาจการต่อรองในการจัดหาปัจจัยการผลิตและก าหนดราคาขายผลผลิตใน
ราคาท่ียุติธรรม เพื่อลดต้นทุน และรายได้แก่สมาชิกเกษตรกร โดยใช้หลักการบริหารองค์กรด้วย
วิธีการสหกรณ์ซึ่งมีความเป็นประชาธิปไตยและเน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์ในการก าหนด
แนวทางการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ รวมทั้งการพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรขนาดเล็กในท้องถิ่น
ต่าง ๆ ให้มีการบริการสมาชิกได้อย่างท่ัวถึงครอบคลุมทุกพื้นท่ี เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่
ขบวนการสหกรณ์ และส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของนโยบายต่าง ๆ ของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดท าโครงการพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรเป็น
องค์กรหลักระดับอ าเภอ(1 อ าเภอ 1 สหกรณ์ภาคการเกษตร)และด าเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์ภาคการเกษตรให้เป็นที่พึ่งของ
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สมาชิกสหกรณ์ เกษตรกร และชุมชนในอ าเภอ และยกระดับสหกรณ์ให้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทย โดยก าหนดเป้าหมายสหกรณ์ภาคการเกษตรในระดับอ าเภอ ๆ ละ 
1 สหกรณ์ รวม 878 สหกรณ์ 
 ดังนั้น เพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เกิดผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความส าเร็จ ตลอดจนบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ ส านักงานสหกรณ์
จังหวัดเลย จึงได้จัดท าโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ภาคการเกษตรสู่ความ
เข้มแข็ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อผลักดันสหกรณ์ภาคการเกษตรในระดับอ าเภอให้มี
ความเข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งเป็นตัวแทนส่งผ่านนโยบายของรัฐบาลไป
ช่วยเหลือแก้ปัญหาให้แก่ เกษตรกรในระดับพื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นแกนหลักของ
การแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน 
กลุ่มเป้าหมาย 

1. คณะกรรมการและฝ่ายจัดการสหกรณ์ภาคการเกษตรระดับอ าเภอท่ีผ่านการคัดเลือกเข้า 
ร่วมโครงการปี 2560 จ านวน 13 สหกรณ์ ๆ ละ 5 คน รวม 65 คน 
     2.เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ท่ีรับผิดชอบสหกรณ์  รวม 13 คน 
      3.ผู้ร่วมสังเกตการณ์  รวม 6 คน 
 

ผลการด าเนนิงาน 
   1.สหกรณ์ภาคการเกษตรระดับอ าเภอมีศักยภาพ มีความเข้มแข็ง และสามารถเป็นท่ีพึ่งของ
สมาชิกและชุมชนได้อย่างแท้จริง 
   2.สหกรณ์เป็นองค์กรหลักในการรองรับนโยบายภาครัฐสู่สมาชิกสหกรณ์ เกษตรกร และ
ชุมชนในระดับอ าเภอ 

3.ด าเนินการคัดเลือกสหกรณ์ภาคการเกษตร จ านวน  13 แห่ง  ท่ีมีความพร้อมส าหรับการ
ท าหน้าท่ีเป็นองค์กรหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของอ าเภอนั้น ๆ โดยเจ้าหน้าท่ีส่งเสริม
สหกรณ์ร่วมกับคณะกรรมการสหกรณ์และฝ่ายจัดการของสหกรณ์ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมโดยรวม
ของแต่ละสหกรณ์ เพื่อน าเข้าสู่กระบวนการพัฒนาศักยภาพของสหกรณ์ใน 6 ด้าน ได้แก่ 

1)การพัฒนาแดนด าเนินงานครอบคลุมท่ัวทั้งอ าเภอ 
2)การพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ให้พร้อมส าหรับการบริการ 
3)การด าเนินธุรกิจครอบคลุมความต้องการของสมาชิกและเกษตรกรส่วนใหญ่ของอ าเภอ 
4)การผลักดันให้สหกรณ์เป็นแม่ข่ายกับสหกรณ์อื่น ๆ ในอ าเภอเพื่อเช่ือมโยงนโยบายภาครัฐ 

ท้ังนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้านการลดต้นทุนและยกระดับคุณภาพผลผลิตทาง
การเกษตร 

5)การเป็นศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ระดับอ าเภอ และ 
6)การด าเนินงานตามแผนพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์ 
  คณะกรรมการสหกรณ์ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นในเรื่องนโยบายภาครัฐกับการพัฒนาสหกรณ์ 

บทบาทหน้าท่ีของกรรมการ ข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์ท่ีคณะกรรมการต้องรู้และปฏิบัติรวมถึงการ
บริหารกิจการสหกรณ์ท่ีดี 
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แนวทางที ่2 : สง่เสรมิสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกรใหม้บีทบาทขบัเคลือ่นนโยบายรฐั/ 
                  ยกกระดาษA4 (Agenda) 

    

 ภารกิจส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีบทบาทขับเคล่ือนนโยบายรัฐ/ยกระดับA4 โดย
ยึดนโยบายส าคัญ 15 โครงการหลัก  รวมทั้งนโยบายรัฐอื่น ๆ ท่ีอาจมีเพิ่มขึ้นในภายหน้า ซึ่ง
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย มีหน้าท่ีขับเคล่ือนงานนโยบายของรัฐในจังหวัดเลย ให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดประสานงานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังในและนอกกระทรวงเพื่อขับเคล่ือนงานนโยบายดังกล่าว 

 
  ผลการปฏบิตังิานตามแนวทางที ่2 สง่เสรมิสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรใหม้บีทบาทขบัเคลือ่น
นโยบายรฐั มีดงันี ้
 

  1.สง่เสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญโ่ดยใหส้หกรณ์มบีทบาทในการรวบรวมผลผลติ 
 

  กจิกรรม/งาน 
     ส่งเสริมการผลิตในแปลงใหญ่ให้มีมาตรฐานรับรอง เช่น GAP, GMP รวมทั้งบริหารจัดการ
แปลงโดยใช้เทคโนโลยี/เครื่องจักรกลร่วมกันเพื่อลดต้นทุนการผลิต พัฒนาการด าเนินธุรกิจสินค้า
เกษตรและให้สหกรณ์เป็นแหล่งรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกสหกรณ์ ในแต่ละประเภทสินค้า เช่น 
สินค้าข้าว ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ มันส าปะหลัง ฯลฯ 
  1.1.สนับสนุนการด าเนินงานแปลงใหญ่แบบบูรณาการร่วม(ตามเป้าหมาย กสก.) โดย 
   - สหกรณ์เป็นแหล่งการให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรไว้ให้บริการแก่สมาชิก 
   - สหกรณ์เป็นแหล่งรวบรวมผลผลิตในแปลงใหญ่  
 
  1.2 สนับสนุนให้สหกรณ์ขับเคล่ือนแบบแปลงใหญ่ตลอดห่วงโซ่การผลิต โดย 
   -สหกรณ์เป็นแหล่งการให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรไว้ให้บริการแก่สมาชิก 
  
  1.3 ผลักดันให้เกิดแปลงใหญ่ในสหกรณ์ท่ีมีความพร้อม 
   -สนับสนุนให้สหกรณ์เป็นแหล่งการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรไว้ให้บริการแก่
สมาชิก 
   -สหกรณ์เป็นแหล่งรวบรวมผลผลิตของสมาชิก   
 
  1.4 เตรียมความพร้อมให้สหกรณ์เพื่อรองรับการเข้าสู่แปลงใหญ่ 
   - สนับสนุนปัจจัยโครงการพื้นฐานให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
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ผลส าเร็จในการด าเนนิงาน 
  ให้ความรู้ด้านการสหกรณ์ การบัญชี การท าธุรกิจในรูปแบบของสหกรณ์ มีการจัดท าแผนการ
ผลิต แผนการตลาด มีการเช่ือมโยงธุรกิจการซื้อ-ขายระหว่างเกษตรกร ผู้ประกอบการและสหกรณ์
การเกษตรในพื้นท่ี จ านวน 9 แปลง  294 ราย 
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2.โครงการศนูยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลิตสนิคา้เกษตร(ศพก.) 
  คณะท างานท างานแนวทางทท่ี 2 ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีบทบาทขับเคล่ือน
นโยบายรัฐบาลยกกระดาษA4 (Agenda) ของโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการมีส่วนรว่ม
ของเกษตรกรใน ศพก. ปี 2561 ดังนี้ 
 วัตถุประสงค์ 
 1.เพื่อให้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธาภพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ได้รับการพัฒนาการ 
ผลิตสินค้าเกษตร เพิ่มปริมาณผลผลิต การลดต้นทุน และการพัฒนาคุณภาพสินค้า และ การ
ปรับเปล่ียน พฤติกรรมการผลิตท่ีเหมาะสมกับศักยภาพพื้นท่ี 
 2.เพื่อให้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) สร้างเครือข่ายกับศูนย์ 
เรียนรู้ด้านสหกรณ์ให้มีการเช่ือมโยงการผลิตสินค้าเกษตรกร ส่งเสริมการรวมกลุ่มรูปแบบสหกรณ์ 
 3.เพื่อให้เกษตรกรเครือข่าย ศพก. แต่ละต าบล แลกเปล่ียน เรียนรู้ การผลติสินค้าเกษตรเพื่อ
พัฒนาสินค้าเกษตรให้มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
  กจิกรรม/งาน 
  1.เช่ือมโยงศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ของกรมฯ ให้เป็นศูนย์เครือข่ายของ ศพก(14 ศูนย์) 
  2.สนับสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วมระหว่างศูนย์เรยีนรู้การสหกรณ์ของกรมฯและศพก. 
(14 ศูนย์) 
  ผลส าเร็จในการด าเนนิงาน 
  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในจังหวัดเลย จ านวน  14 ศูนย์เรียนรู้ 
ด าเนินการถ่ายทอดความรู้ ชุมชนเข้มแข็งด้วยวิถีสหกรณ์ แก่เกษตรกร และด าเนินกิจกรรมกลุ่ม  
เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือด้านการผลิต การตลาดข้อมูล เพื่อสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมกลุ่ม 
จ านวน  7 กลุ่ม 
  งบประมาณท่ีใช้จ่ายในโครงการฯ  จ านวน  72,400.-บาท 
 
  3.โครงการเกษตรทฤษฎใีหม ่
  ผลการด าเนนิงาน 
  เกษตรกรได้รับการแนะน าส่งเสริมตามข้ันตอนเกษตรกรทฤษฎีใหม่ จ านวน 70 ราย และเกิด
ความปรับเปล่ียนการท าการเกษตร ร่วมจัดเวทีเสวนาร่วม 5 ประสาน  เพื่อให้ความรู้ และติดตาม 
ตรวจเยี่ยมเพื่อให้เกษตรกรสามารถด าเนินกิจกรรมได้อย่างยั่งยืน รวมทัง้จัดท าฐานข้อมูลผ่าน 
Application ของเกษตรกร จ านวน 70 ราย 
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4.โครงการสง่เสรมิและพฒันาอาชพีภายใตโ้ครงการจดัที่ดนิตามนโยบายรฐับาล ปี 2561 

    วัตถปุระสงค์โครงการ 
 1.เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาชีพหลักให้แก่สมาชิกในพื้นท่ีกรมป่าไม้/พื้นท่ี สป.ก. 
 2.ให้สหกรณ์เป็นองค์กรบริหารจัดการประโยชน์ของสมาชิกในพื้นท่ีกรมป่าไม้/พื้นท่ี สป.ก 

รวมไปถึงให้สหกรณ์ในพื้นท่ีสร้างเครือข่ายสหกรณ์ไว้ในพื้นท่ีท่ีดินท ากิน, มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ 
ซึ่งกันและกนั และให้สหกรณ์ช่วยเหลือในการรวบรวมผลผลิตของสมาชิก 
  กลุ่มเป้าหมาย 
   เกษตรกรท่ีอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูช้างและป่านกกก  จ านวน  90  ราย 
   งบประมาณที่ใช้จา่ยในโครงการฯ จ านวน 43,200.- บาท 
  ผลการด าเนินงาน  
   เกษตรกรสามารถรับรู้ เข้าใจในอุดมการณ์  หลักการและวิธีการสหกรณ์  การรวมกลุ่มใน
รูปแบบของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  จ านวน 90 ราย 
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แนวทางที ่3 : ยกระดบัคณุภาพและมาตรฐานสนิค้า/สรา้งมลูคา่เพิม่สนิคา้เกษตร 

   
เปา้ประสงค์ : 
 1.ผลผลิตเกษตรของสมาชิกได้รับการยกระดับคุณภาพให้มีมาตรฐานและเพิ่มมูลค่าจากการแปร
รูปและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
 2.เกษตรกรมีช่องทางการจ าหน่ายสินค้าการเกษตรมากขึ้นและยังยืน 
แผนงาน :  
 1.ส่งเสริม พัฒนาสหกรณ์ในการยกระดับคุณภาพสินค้าของสมาชิกและสหกรณ์ให้มีมาตรฐาน 
 2.ส่งเสริมการผลิตการเกษตรแบบยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์ 
 3.ส่งเสริม พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเอชีในสหกรณ์ในการยกระดับราคาสินค้า โดยการแปรรูปและ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
 4.เพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าเกษตร ให้เป็นแหล่งรองรับผลผลิตจากแปลงใหญ่จ าหน่ายสินค้า
ปลอดภัย สินค้ามาตรฐานของสมาชิกเพื่อจ าหน่ายไปยังผู้บริโภค 
 
โครงการ /ผลงาน ทีส่ านกังานสหกรณ์จงัหวดัเลย ด าเนนิการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ประกอบดว้ย 4 โครงการ ดงันี ้
 1.โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพสร้างมูลค่าเพิ่มในสังกัดสถาบัน  เป้าหมาย     40  ราย 
     2.โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรในสถาบันเกษตรกร  เป้าหมาย  20 ราย 
 3.โครงการส่งเสริมเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เป้าหมาย   79 ราย 
 4.โครงการเช่ือมโยงเครือข่ายตลอดห่วงโซ่คุณค่าของสินค้าในระบบสถาบันเกษตรกร 
 
ผลการด าเนนิงานตามโครงการ 
1.โครงการพฒันากลุม่อาชพีสรา้งมลูคา่เพิม่ในสงักดัสถาบนัเกษตรกรจงัหวดัเลย 
 

1. วตัถุประสงค/์เป้าหมาย/พืน้ทีด่ าเนนิงานโครงการ: 
วัตถุประสงค์ 

    1.เพื่อส่งเสริมการจัดท าแผนพัฒนากลุ่มผู้ผลิตในสังกัดสถาบันเกษตรกรอย่างมีทิศทาง 
2.เพื่อสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานพัฒนาให้กลุ่มอาชีพในสังกัด ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้

คุณภาพมาตรฐานท่ีสอดคล้องกับความต้องการของการตลาด 
3.เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าของกลุ่มอาชีพในสังกัดสถาบันเกษตรกร 
 
เป้าหมาย/ พื้นท่ีด าเนินงานโครงการ 

    -กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านบ่อเหมืองน้อย สังกัดกลุ่มเกษตรกรท าไร่แสงภา 
อ าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 
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2. ผลการด าเนนิงาน 

    1.ส ารวจข้อมูลสมาชิกกลุ่มอาชีพเป้าหมาย เพื่อจัดท าฐานข้อมูลสมาชิกกลุ่ม 
 2.จัดเวทีประชุมเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์กลุ่ม จัดท าแผนพัฒนาธุรกิจเพื่อพฒันาผลิตภัณฑ์
ให้ได้คุณภาพและมาตรฐานท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
   3.สนับสนุนปัจจัยพื้นฐานพัฒนาให้กลุ่มอาชีพผ่านทางสถาบันเกษตรกรต้นสังกัดของกลุ่มใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้คุณภาพและมาตรฐานท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
   4.ประสานงาน ติดตาม ประเมินผลการด าเนินกิจกรรมการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขปัญหา
อุปสรรค และรายงานผลการด าเนินงาน 

 
3.ผลลพัธ ์
1.กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาการผลิต การตลาด  จ านวน 1 กลุ่ม 
2.ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนา  จ านวน 1 กลุ่ม 
 

4.ปญัหา/อปุสรรค ในการด าเนนิงานและแนวทางแกไ้ข  - ไม่มี- 
 
 
2.โครงการสง่เสรมิการรวมกลุม่ผู้ผลิตสนิคา้เกษตรในสถาบนัเกษตรกร 

1. วตัถปุระสงค/์เป้าหมาย/พืน้ทีด่ าเนนิงานโครงการ: 
       มันส าปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจหลักท่ีส าคัญชนิดหนึ่งของจังหวัดเลย มีพื้นท่ีปลูกท้ังส้ินประมาณ 
341,000 ไร่ มีผลผลิตรวม 1.1 ล้านตัน ผลผลิตเฉล่ียไร่ละ 3.3 ตัน ท ารายได้เข้าสู่จังหวัดมากกว่า 
2,780 ล้านบาท ปัจจุบันผลผลิตเฉล่ียอยู่ในเกณฑ์ต่ ากว่าผลผลิตเฉล่ียท้ังประเทศ 3.5 ตันต่อไร่ มีต้นทุน
การผลิตสูง และมักประสบภัยธรรมชาติเป็นประจ า ประกอบกับประเทศไทยเข้าสู่ข้อตกลงเขตการค้าเสรี
ในกลุ่มประเทศอาเซียนท าให้มีโอกาสท่ีสินค้าจากต่างประเทศจะเข้ามาแข้งขันกับประเทศไทยมากขึ้น ซึ่ง
จะส่งผลกระทบต่อรายได้และความเป็นอยู่ของเกษตรกร 
   ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย  ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีด าเนินงานขับเคล่ือนงานส่งเสริมสหกรณ์ ใน
ระดับภูมิภาค ภายใต้การด าเนินงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของปัญหา 
จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรในสถาบันเกษตรกร ปี 2561 ขึ้น เพื่อให้
เกษตรกร ผู้ผลิตมันส าปะหลังเพิ่มช่องทางและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต และสมาชิกสหกรณ์สามารถ
ลดต้นทุนการผลิต และสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรผู้ผลิตมันส าปะหลัง ภายใต้ยุทธศาสตร์และแนว
ทางการพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์ ตามนโยบายของกรมส่งเสริมสหกรณ์และกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 
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กลุ่มเป้าหมาย 

 ผู้แทนสมาชิก  กลุ่มผู้ปลูกมันส าปะหลัง  คณะกรรมการ  และฝ่ายจัดการ ของสหกรณ์การเกษตร
นาด้วง จ ากัด 

2. ผลการด าเนนิงาน 
1.สมาชิกของสหกรณ์ท่ีเข้าร่วมโครงการสามารถลดต้นทุนการผลิต 
2.สหกรณ์ท่ีเข้าร่วมโครงการมีผลการรวบรวม/แปรรูป มากขึ้น 

    
3. ผลลพัธ ์

     1.เกษตรกรซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์สามารถลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรได้ 
    2.สหกรณ์ท่ีเข้าร่วมโครงการมีผลการรวบรวมมากขึ้น 
    3.สมาชิกสหกรณ์ท่ีด าเนินธุรกิจมันส าปะหลังมีความเข้มแข็ง 
 

4.ปญัหา/อปุสรรค ในการด าเนนิงานและแนวทางแกไ้ข - ไม่มี- 
 
 
3.โครงการสง่เสรมิเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร 
ผลการด าเนินงาน 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย ได้ด าเนินการให้การศึกษาอบรม /ศึกษาดูงานการด าเนินการเกษตร
ผสมผสานในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  จ านวน 79 ราย ท่ีได้กู้เงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรเพื่อ
สร้างระบบน้ าในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกรและได้ด าเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนปัจจัยการ
ผลิตให้แก่ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ไปให้สมาชิกด าเนินการตามแผนการผลิตและการตลาดรายละ 
6,660 บาท  จ านวน  79 ราย รวมเบิกจ่ายเงินอุดหนุนท้ังส้ิน  526,140.- บาท 
ประกอบด้วย  
 1. กลุ่มเกษตรกรท าสวนท่าสวรรค์  จ านวน  2 ราย จ านวนเงิน 13,320.-บาท 
 2. กลุ่มเกษตรกรท าไร่บ้านเพิ่ม   จ านวน  4 ราย จ านวนเงิน 26,640.-บาท 
 3. กลุ่มเกษตรกรท าไร่ทุ่งเทิง    จ านวน  5 ราย จ านวนเงิน 33,300.-บาท 
 4. กลุ่มเกษตรกรท าไร่ภูหอ      จ านวน  5 ราย จ านวนเงิน 33,300.-บาท 
 5. กลุ่มเกษตรกรท าไร่โนนปอแดง   จ านวน  6 ราย จ านวนเงิน 39,960.-บาท 
 6. สหกรณ์กองทุนสวนยางสงเปือย จ ากัด จ านวน  5 ราย จ านวนเงิน 33,300.-บาท 
 7. กลุ่มเกษตรกรท าสวนร่องจิก   จ านวน   9 ราย จ านวนเงิน 59,940.-บาท 
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 8. สหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกไม้ผลภูหลวง จ ากัด  จ านวน  2 ราย จ านวนเงิน   73,260.-บาท 
 9. สหกรณ์การเกษตรเอราวัณ จ ากัด              จ านวน  2 ราย จ านวนเงิน   86,580.-บาท 
 10. กลุ่มเกษตรกรท านาหนองคัน              จ านวน  2 ราย จ านวนเงิน   19,980.-บาท 
 11. กลุ่มเกษตรกรท าไร่ห้วยสีเสียด             จ านวน  2 ราย จ านวนเงิน 106,560.-บาท 
 
 
 
 
4.โครงการเชือ่มโยงเครอืขา่ยตลอดหว่งโซค่ณุคา่ของสนิคา้ในระบบสถาบนัเกษตรกร 
        ผลการด าเนนิงาน 
  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย  ได้ด าเนินการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเพื่อการขับเคล่ือน
เครือข่าย ระบบสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน  และได้จัดอบรมเพื่อเป็นเวทีในการพบปะ
แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารร่วมกัน หรือท ากิจกรรมร่วมกันเพื่อน าไปสู่การเป็นเครือข่ายท่ีเข้มแข็งและ
เสริมสร้างศักยภาพความเข้มแข็งแก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพ ,พร้อมท้ังจัดท าฐานข้อมูล
ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตร เพื่อการเช่ือมโยงสินค้าคุณภาพตลอดห่วงโซ่ ลดปัญหา
ด้านการตลาด  ปรกอบด้วย สหกรณ์ จ านวน 11 แห่ง  กลุ่มเกษตรกร จ านวน 4 แห่ง 
งบประมาณท่ีได้ใช้จ่าย จ านวน  27,000 บาท 
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แนวทางที ่4 : พฒันาคน 

 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย  ได้มีการจัดโครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากร 2 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ (1)สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพื่อให้
ทราบถึงนโยบายในการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และมีการพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
รวมทั้งการยกระดับความเข้มแข็งได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม รวมทั้ง มีความรู้ความเข้าใจใน
อุดมการณ์ หลักการ วิธีการสหกรณ์ และบทบาทหน้าท่ีของสมาชิกสหกรณ์ และสามารถพัฒนา
สหกรณ์สู่ความเข้มแข็งได้ (2)บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และเข้าใจนโยบายในการ
ปฏิบัติงานสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและบรรลุเป้าหมาย โดยมีโครงการ ดังนี้ 

สมาชกิสหกรณ/์กลุม่เกษตรกร 
1.โครงการประชุมช้ีแจงแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2561(ระดับจังหวัด) 
2.โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ  “การสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกนั แก้ไขปัญหา

และพัฒนาสหกรณ์” 
3.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  “การพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดเลยสู่

ความเข้มแข็ง) 
4.โครงการฝึกอบรม “การสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์เพื่อพัฒนาสหกรณ์สู่ความ

เข้มแข็ง 
5.โครงการพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรเป็นองค์กรหลักระดับอ าเภอ 
บุคลากรในหนว่ยงาน 
1.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการส่งเสริมการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ ในหน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาให้บุคลการมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องวิธีการเขียนโครงการและขั้นตอนการจัดท าโครงการเพื่อ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐเพื่อใช้เป็นแนวทางในการแนะน าส่งเสริมการ
ด าเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น 

2.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการบริหารจัดการเงิน กพส. และการรายงานแผน
ผลการปฏิบัติงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารงาน
เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์และใช้เป็นแนวทางในการแนะน า ส่งเสริมสหกรณ์ ให้สามารถปฏิบัติได้
อย่างถูกต้องเป็นไปทิศทางเดียวกัน 

3.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “งานสารบัญ/ธรุการและการเบิกจ่ายเงิน”   โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ท าให้การแนะน า ส่งเสริมมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเจ้าหน้าท่ี
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีความคล่องตัว 

4.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การช าระบัญชีและการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์”  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ท าให้การแนะน า  ส่งเสริมมีประสิทธิภาพมากขึ้นและ
เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีความคล่องตัว 
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ภาพกิจกรรมโครงการอบรมถ่ายทอดองคค์วามรู้ในรปูแบบ Unit School 
ภาพกิจกรรม(ครัง้ที ่1) 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันท่ี  22 มกราคม  2561 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย  ได้ด าเนินการจัดประชุม ตาม
โครงการอบรมถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบ Unit School เกี่ยวกับ เรื่อง แนวทางการ
ส่งเสริมการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้แก่ ข้าราชการ 
พนักงานราชการ ในหน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องวิธีการเขียนโครงการและเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน
ภาครัฐเพื่อใช้เป็นแนวทางในการแนะน าส่งเสริมการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรให้มีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น 
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ภาพกิจกรรม(ครัง้ที ่2) 
 

         
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันท่ี  23 กุมภาพันธ์  2561 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย  ได้ด าเนินการจัดประชุม 
ตามโครงการอบรมถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบ Unit School เกี่ยวกับ เรื่อง การบริหาร
เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์และการรายงานแผน - ผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ให้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ ในหน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจใน   เรื่องการบริหารเงินกองทุนพฒันาสหกรณ์และ
การรายงานแผน - ผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 2561  เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการแนะน าส่งเสริมสหกรณ์ให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเป็นไปทิศทางเดียวกัน 
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ภาพกิจกรรม(ครัง้ที ่3) 
 

        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันท่ี  30 เมษายน  2561 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย  ได้ด าเนินการจัดประชุม ตามโครงการ
อบรมถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบ Unit School เกี่ยวกับ เรื่อง งานสารบัญ/ธุรการและการเบิก
จ่ายเงิน ให้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ ในหน่วยงานเพื่อพฒันาให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ
ในเกี่ยวกับเรื่อง งานสารบัญ/ธุรการและการเบิกจ่ายเงินในหน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
ให้บุคลากรเพื่อให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเป็นไปทิศทางเดียวกัน 
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ภาพกิจกรรม(ครัง้ที ่4) 
 

           
 

 
 

วันท่ี  26 มิถุนายน  2561 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย  ได้ด าเนินการจัดประชุม 
ตามโครงการอบรมถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบ Unit School เกี่ยวกับ เรื่อง การช าระ
บัญชีและการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ ให้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ ใน
หน่วยงานเพื่อพฒันาให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในเกี่ยวกับเรื่องการช าระบัญชี
และการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเป็นไป
ทิศทางเดียวกัน 
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