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 สหกรณก์ารเกษตรระดบัอ าเภอ 
โครงการประชุมชี้แจงการพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรเป็นองค์กรหลักระดับอ าเภอ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 
หลักการและเหตุผล 
 สหกรณ์ภาคการเกษตรท่ีกระจายอยู่ท่ัวไประเทศในปัจจุบัน เป็นองค์กรของประชาชน โดย
ประชาชนและเพื่อประชาชน ซึ่งนับได้ว่าเป็นหน่วยเศรษฐกิจระดับฐานรากของภาคการเกษตรใน
ระดับพื้นท่ีได้อย่างแท้จรอง การบริหารงานของสหกรณ์ภาคการเกษตรมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพของมวลสมาชิกและชุมชน ใช้พลังของสมาชิกรวมตัวท า
การผลิตแปลงใหญ่ สร้างอ าจาจการต่อรองในการจัดหาปัจจัยการผลิตและก าหนดราคาขายผลผลิตใน
ราคาท่ียุติธรรม เพื่อลดต้นทุน แลรายได้แก่สมาชิกเกษตรกร โดยใช้หลักการบริหารองค์กรด้วยวิธีการ
สหกรณ์ ซึ่งมีความเป็นประชาธิปไตยและเน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์ในการก าหนดแนว
ทางการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ รวมท้ังบการพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรขนาดเล็กในท้องถิ่นต่าง 
ๆ ให้มีการบริการสมาชิกได้อย่างท่ัวถึงครอบคลุมทุกพื้นท่ี เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่
ขบวนการสหกรณ์ 
 ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินกิจกรรมดังกล่าว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์
ตามตัวชี้วัดความส าเร็จ ตลอดจนบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย จึง
ได้จัดท าโครงการประชุมช้ีแจงการพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรเป็นองค์กรหลักระดับอ าเภอ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อผลักดันสหกรณ์ภาคการเกษตรในระดับอ าเภอให้มีความ
เข้มแข็ง เป็นตัวแทนส่งผ่านนโยบายของรัฐบาลไปช่วยเหลือแก้ปัญหาให้แก่เกษตรกรในระดับพื้นท่ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นแกนหลักของการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน 
เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาท้องถิ่นและประสานความช่วยเหลือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับเกษตรกร 
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรให้ตรงเป้าหมาย และพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เพื่อน าไปสู่
เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
 1.เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์ภาคการเกษตรระดับอ าเภอให้เป็นที่พึ่งของสมาชิก
สหกรณ์ เกษตรกร ชุมชนในอ าเภอ 
          2.เพื่อเสริมสร้างสหกรณ์ภาคการเกษตรระดับอ าเภอให้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานราก 
 
กล ุ่มเป้าหมาย 
 1.สหกรณ์ภาคการเกษตรระดับอ าเภอท่ีผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ อ าเภอละ 1 
สหกรณ์ รวมท้ังส้ิน 14 สหกรณ์ 
 2.เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ 
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ระยะเวลาด าเนินการ 
 จัดประชุมช้ีแจงโครงการ ภายในเดือนเมษายน 2560 ณ ห้องประชุมส านักงานสหกรณ์
จังหวัดเลย 
 
วิธีด าเนินการ 
 จัดประชุมช้ีแจงโครงการให้แก่คณะกรรมการและฝ่ายจัดการสหกรณ์เป้าหมาย เจ้าหน้าท่ี
ส่งเสริมสหกรณ์และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค์และแนวทางการด าเนินการ 
 
 
ตัวชี้วัดโครงการ 
 สหกรณ์ภาคการเกษตรมีความรู้ความเข้าใจการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาสหกรณ์ภาค
การเกษตรเป็นองค์กรหลักระดับอ าเภอ และสามารถพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นองค์กรหลักของเกษตรกร
ในระดับอ าเภอ และเป็นตัวแทนส่งผ่านนโยบายของรัฐบาลไปช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้แก่
เกษตรกร จ านวน 14 แห่ง 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1.ทุกอ าเภอมีสหกรณ์ภาคการเกษตรท่ีมีศักยภาพ มีความเข้มแข็งเป็นองค์กรหลักในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

2.สหกรณ์ภาคการเกษตรเป็นองค์กรหลักท่ีขับเคล่ือนนโยบายจากภาครัฐสู่ชุมขน 
3.ภาครัฐสามารถเพิ่มประสิทธิภาพใช้ทรัพยากรในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยการใช้

สหกรณ์เป็นช่องทางการน าทรัพยากรสู่เกษตรกรและชุมชนได้โดยตรง 
 

กิจกรรม/งานที่ด าเนินการ  โครงการพัฒนาสหกรณ์การเกษตรเป็นองค์กรหลักระดับอ าเภอ   
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ภาพประกอบการอบรม   

อบรมรุ่นท่ี 1 ระหว่างวันท่ี 4 - 5 พฤษภาคม 2560 

ณ ห้องประชุมส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย 
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ประกอบด้วย 
1. สหกรณ์การเกษตรเมืองเลย จ ากัด     
2. สหกรณ์การเกษตรท่าล่ี จ ากัด      
3. สหกรณ์การเกษตรนาด้วง จ ากัด     
4. สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง นพค.เลย จ ากัด   
5. สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านน้อย จ ากัด   
 

 กิจกรรม/งานที่ด าเนินการ  โครงการพัฒนาสหกรณ์การเกษตรเป็นองค์กรหลักระดับอ าเภอ   
 
 
1. สหกรณก์ารเกษตรเมืองเลย  จ ากัด         
1.ประเภทของสหกรณ์   การเกษตร 
2.จ านวนสมาชิกสหกรณ์  ณ  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๐ จ านวน ๕,๑๗๐ ราย 
3.ผลผลิตการเกษตรหลักของสหกรณ์  คือ ข้าว 
4.ธุรกิจท่ีสหกรณ์ด าเนินการ จ านวน 4 ธุรกิจ ดังนี้ 

 ๑) ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย   
 ๒) ธุรกิจสินเช่ือ   
 ๓) ธุรกิจรับฝาก       
 ๔) ธุรกิจรวบรวม   
 โดยธุรกิจหลักของสหกรณ์  คือ ธุรกิจสินเช่ือ 
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2.. สหกรณก์ารเกษตรท่าลี่  จ ากัด 
1.ประเภทของสหกรณ์  การเกษตร 
2.จ านวนสมาชิกสหกรณ์  ณ  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๐  จ านวน  ๑,๓๓๘  ราย 
3.ผลผลิตการเกษตรหลักของสหกรณ์  ข้าว, มันส าปะหลัง    
4.ธุรกิจท่ีสหกรณ์ด าเนินการ จ านวน  4 ธุรกิจ  ดังนี ้

๑. ธุรกิจสินเช่ือ   
๒. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย   
๓. ธุรกิจรับฝากเงิน   
๔. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต    
โดยธุรกิจหลักของสหกรณ์  คือ  ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 

5.ผลการด าเนินงานท่ีโดดเด่นของสหกรณ์ การด าเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
           

3. สหกรณก์ารเกษตรนาด้วง  จ ากดั  
      1.   ประเภทของสหกรณ์  การเกษตร 

2.  จ านวนสมาชิกสหกรณ์  ณ  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๐  จ านวน  ๑,๒๘๕  ราย 
3. ผลผลิตการเกษตรหลักของสหกรณ์   ข้าว 
4. ธุรกิจท่ีสหกรณ์ด าเนินการ  จ านวน 4 ธุรกิจ ดังนี ้

๑.ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย   
 ๒.  ธุรกิจสินเช่ือ   
 ๓. ธุรกิจรับฝาก       
 ๔. ธุรกิจรวบรวม   
 โดยธุรกิจหลักของสหกรณ์  คือ ธุรกิจสินเช่ือ 

5. ผลการด าเนินงานท่ีโดดเด่นของสหกรณ์ การด าเนินธุรกิจสินเช่ือ 
 
 

4.  สหกรณผ์ู้ใช้น้ าสถานีสบูน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านน้อย  จ ากัด   
1.ประเภทของสหกรณ์  การเกษตร 
2.จ านวนสมาชิกสหกรณ์  ณ  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๐  จ านวน  ๑๕๘ ราย 
3.ผลผลิตการเกษตรหลักของสหกรณ์  - 
4.ธุรกิจท่ีสหกรณ์ด าเนินการ จ านวน 1 ธุรกิจ คือ ธุรกิจสินเช่ือ  
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5.  สหกรณก์ารเกษตร กรป.กลาง นพค.เลย  จ ากัด 
1.ประเภทของสหกรณ์   การเกษตร 
2.จ านวนสมาชิกสหกรณ์  ณ  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๐ จ านวน ๑,๔๒๓ ราย 
3.ผลผลิตการเกษตรหลักของสหกรณ์  ข้าว,ยางพารา  
4.ธุรกิจท่ีสหกรณ์ด าเนินการ จ านวน 4 ธุรกิจ ดังนี้ 

๑. ธุรกิจสินเช่ือ   
๒. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาหน่าย         
๓. ธุรกิจรวบรวมผลิตผล 
๔. ธุรกิจเงินรับฝาก     
โดยธุรกิจหลักของสหกรณ์  คือ  ธุรกิจสินเช่ือ 
 

5.ผลการด าเนินงานท่ีโดดเด่นของสหกรณ์ การด าเนินธุรกิจสินเช่ือ และศูนย์เรียนรู้ด้านการ
สหกรณ์ 

 
 
 

อบรมรุ่นท่ี 2 ระหว่างวันท่ี 8 - 9 พฤษภาคม 2560 

ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวังสะพุง อ าเภอวังสะพุง 
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ประกอบด้วย  

    1. สหกรณ์การเกษตรวังสะพุง จ ากัด     
    2. สหกรณ์การเกษตรภูหลวง จ ากัด     
    3. สหกรณ์การเกษตรเอราวัณ จ ากัด   
 
กิจกรรม/งานที่ด าเนินการ  โครงการพัฒนาสหกรณ์การเกษตรเป็นองค์กรหลักระดับอ าเภอ  
 
1. สหกรณ์การเกษตรวังสะพุง  จ ากัด 
๑. ประเภทของสหกรณ์  การเกษตร 
๒. จ านวนสมาชิกสหกรณ์  ณ  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๐  จ านวน  ๕,๓๐๘  ราย 
๓. ผลผลิตการเกษตรหลักของสหกรณ์ คือ ข้าว ,อ้อย, มันส าปะหลัง   
4. ธุรกิจท่ีสหกรณ์ด าเนินการ จ านวน 4 ธุรกิจ ดังนี้ 

๑. ธุรกิจสินเช่ือ   
๒. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย  
๓. ธุรกิจรับฝาก          
๔. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต    
โดยธุรกิจหลักของสหกรณ์  คือ ธุรกิจสินเช่ือ 
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2. สหกรณ์การเกษตรภูหลวง  จ ากัด 
1. ประเภทของสหกรณ์  การเกษตร 

           2. จ านวนสมาชิกสหกรณ์  ณ  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๐  จ านวน  ๑,๓๙๔  ราย 
           3. ผลผลิตการเกษตรหลักของสหกรณ์   ข้าว  

๔. ธุรกิจท่ีสหกรณ์ด าเนินการ  จ านวน  4  ธุรกิจ  ดังนี ้
๑. ธุรกิจสินเช่ือ   
๒. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย   
๓. ธุรกิจรับฝาก             
๔. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต  
โดยธุรกิจหลักของสหกรณ์  คือ  ธุรกิจสินเช่ือ 

๕. ผลการด าเนินงานท่ีโดดเด่นของสหกรณ ์ การด าเนินธุรกิจสินเช่ือ 
 

3. สหกรณ์การเกษตรเอราวัณ  จ ากัด 
1.ประเภทของสหกรณ์   การเกษตร 
2.จ านวนสมาชิกสหกรณ์  ณ  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๐ จ านวน ๘๗๖ ราย 
3.ผลผลิตการเกษตรหลักของสหกรณ์  ยางพารา  

     4.ธุรกิจท่ีสหกรณ์ด าเนินการ  จ านวน 4 ธุรกิจ ดังนี้ 
๑. ธุรกิจสินเช่ือ   
๒. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย  
๓. ธุรกิจรับฝาก          
๔. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต    
โดยธุรกิจหลักของสหกรณ์  คือ ธุรกิจสินเช่ือ 
 

5. ผลการด าเนินงานท่ีโดดเด่นของสหกรณ์  การด าเนินธุรกิจสินเช่ือ  
 
 
 
 
 
 
 


