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ผลการปฏบิตัิงาน/โครงการตามแผนปฏบิตัิงาน 
และงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

งาน/โครงการเดน่ : กลุ่มจดัตัง้และส่งเสริมสหกรณ์ 

๑. โครงการจัดตั้งสหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกร 

“โครงการอบรมใหค้วามรูเ้กษตรกรทีมีความประสงคจ์ะจัดตั้งสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐” 

วัตถุประสงค์ 
   1.ผู้เข้าอบรมได้รู้และเข้าใจในหลักการ อุดมการณ์และวิธีการสหกรณ์ 
   2. ผู้เข้าอบรมได้รู้ถึงอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการและได้รู้ถึงสาระส าคัญของข้อบังคับ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
   3.ผู้เข้าอบรมได้รู้ถึงระบบการบริหารงานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพื่อปรับเข้าระบบ
เศรษฐกิจพอเพียง 
เป้าหมาย 
  เกษตรกรท่ีมีความประสงค์จะจัดต ั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จ านวนแห่งละ 30 คน รวม 10 แห่ง รวม
ทั้งสิ้น 300 คน 
พื้นที่ด าเนินงานโครงการ :  

สหกรณ์และกล ุ่มเกษตรกรที่ร้องขอจัดต้ังฯในพ้ืนที่จังหวัดเลย 
2. ผลการด าเนินงาน : 
 1.ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เบี้องต้นเกี่ยวกับหลักการ อุดมการณ์และวิธีการสหกรณ์ 
   2.ผู้เข้ารับการอบรมสามารถด าเนินการจัดท าเอกสารประกอบการขอจัดต้ังฯ 
          3.ผู้เข้ารับการอบรมสามารถทราบแนวทางการบริหารงานสหกรณ์ได้อย่างถูกต้อง 
3. ผลลัพธ์ :     
 ผลลัพธ์เชิงปริมาณ  :  ในปี 2560 ได้ด าเนินการจดทะเบียนจัดต้ังสหกรณ์  จ านวน 8 สหกรณ์ 
ดังนี ้

1. สหกรณ์การเกษตรกยท.ชาวสวนยางผายา จ ากัด  
2. สหกรณ์การเกษตรยางพาราตาดซ้อเขาแก้ว จ ากัด  
3. สหกรณ์การเกษตรปศุสัตว์จังหวัดเลย  
4 .สหกรณ์การเกษตรชาวสวนยาง กยท.กกบก  จ ากัด     
5. สหกรณ์ผู้เล้ียงโคเนื้อ–โคนมเอราวัณ  จ ากัด              
6. ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยาง กยท.บ้านน้ าพร จ ากัด      
7. สหกรณ์ชาวสวนยาง กยท.บ้านน้ าพร จ ากัด              
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8. สหกรณ์ชาวสวนยาง กยท.โนนสว่างบ้านเพิ่ม จ ากัด     
     ในปี 2560 ได้ด าเนินการจดทะเบียนจัดต้ังกลุ่มเกษตรกร จ านวน 5 กลุ่มเกษตรกร ดังนี้  
  1. กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง กยท.นาด้วงรวมยาง       
  2. กลุ่มเกษตรกร กยท.เขาแก้ว            
  3. กลุ่มเกษตรกร กยท.ซ ากกค้อ               
  4. กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง กยท.ต าบลโคกใหญ่   
    ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
         สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ท่ีได้รับการจดทะเบียนจัดต้ังสามารถด าเนินธุรกิจได้ภายใน 1 ปี 
4. ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงาน และแนวทางแก้ไข 
     สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการจดทะเบียนจัดต้ังไม่ด าเนินธุรกิจ และมีเหตุให้ต้องเลิกไป
ตามกฎหมาย 
5. ภาพถ่ายแสดงการด าเนินกิจกรรมของงาน/โครงการ  
 

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 นายวัฒนะ สัตยวงศ์ทิพย์ ผู้อ านวยการกลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อม
คณะ  เข้าจัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้ซึ่งประสงคจ์ะจัดต้ังกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่ ต าบลนาด้วง อ าเออนาด้วง 
จังหวัดเลย ณ ศาลาวัดเวียงล้อม ต.นาด้วง อ.นาด้วง ซึ่งที่ประชุมมีมติจัดต้ังกลุ่มเกษตรกรใช้ชื่อว่า กลุ่มเกษตรกร
ชาวสวนยาง กยท.นาด้วงรวมยาง จ านวนสมาชิกแรกต้ัง 36 ราย 
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วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 นายวัฒนะ สัตยวงศ์ทิพย์ ผู้อ านวยการกลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ 
พร้อมคณะ อบรมใหค้วามรู้แก่เกษตรกรผู้ซึง่ประสงคจ์ะจดัต้ังสหกรณ์ แก่เกษตรกรบ้านน้ าพร ต.ปากตม อ.เชียงคาน 
จ.เลย ที่ประชุมมีมติจัดต้ังสหกรณ์ ใชช้ื่อว่า สหกรณ์ชาวสวนยาง กยท.บ้านน้ าพร จ ากัด สมาชิกแรกต้ัง จ านวน 32 
ราย 

 

 
 

 
 

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 นายวัฒนะ สัตยวงศ์ทิพย์ ผู้อ านวยการกลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมคณะ 
อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้ซึ่งประสงค์จะจัดต้ังสหกรณ์แก่เกษตรกรบ้านหนองแคน ต.นาด้วง อ.นาด้วง ที่ประชุม
มีมติจัดต้ังเป็นสหกรณ์ใช้ชื่อว่า สหกรณ์ชาวสวนยาง กยท.บ้านหนองแคน จ ากัด ท้องที่ด าเนินงาน ต.นาด้วง อ.นา
ด้วง จ.เลย  สมาชิกแรกต้ังจ านวน 23 ราย 
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๒. โครงการส่งเสรมิการพฒันาอาชีพแกเ่กษตรกร 
ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

หลักการและเหตุผล 

      เมื่อพ.ศ. 2525 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชด าริให้ทดลองปลูก
ผลไม้เมืองหนาว เพื่อสาธิตและเผยแพร่แก่เกษตรกรท่ีหลักกิโลเมตรท่ี2 ถนนด่านซ้าย บ้านเด่ิน ต าบล
ด่านซ้าย อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ในท่ีดินจ านวน 39 ไร่ ซึ่งกรมทหารราบท่ี11 รักษาพระองค์
จังหวัดชลบุรี ได้เข้าไปด าเนินการเพื่อสนองพระราชดำริ  โดยใช้ช่ือโครงการว่า “โครงการศูนย์ศึกษา
การพัฒนาการเกษตรตามพระราชด าริ” 

  ต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่า บริเวณข้างเคียงเป็นท่ีดินสาธารณะส าหรับ
เล้ียงสัตว์ที่อ าเภอด่านซ้ายสงวนไว้ จ านวนประมาณ 1,200 ไร่ จึงทรงมีพระบรมราชโองการโปรด
เกล้าฯ ให้กรมปศุสัตว์เข้าไปด าเนินการส ารวจพื้นท่ี เพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์สาธิตด้านปศุสัตว์และ
พระราชทานเปล่ียนช่ือโครงการเป็น” โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ ตามพระราชด าริ อ าเภอด่านซ้าย 
จังหวัดเลย” 

  และเมื่อวันท่ี 20 มกราคม 2553 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
พระราชทานพระราชด าริ ให้ศูนย์ฯ ผลิตพันธุ์สัตว์ท่ีจ าเป็น และเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีและ
ขยายพันธุ์สัตว์ ไปยังโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริที่ขาดแคลน รวมท้ังให้กับราษฎรท่ียากจน
ในเขตพื้นท่ีต่าง ๆ 

  กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหนึง่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่ีสนองรับแนว
พระราชด าริ เพื่อส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการขับเคล่ือนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์
กระบวนการสหกรณ์ กับหน่วยงานต่าง ๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง 

  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย ได้จัดท าโครงการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรตาม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีได้
ก าหนด 
วัตถุประสงค์ 
   1. เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการรวมกลุ่มและการบริหารจัดการ
กลุ่ม 
   2. เพื่อให้เกษตรกรได้น าแนวคิดด้านการสหกรณ์และน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง   
เป้าหมาย 

1.เกษตรกรเขตพื้นท่ีโครงการ ต าบลกกสะทอน อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย จ านวน 2 หมู่บ้าน 
หมู่บ้านละ 30 คน รวมท้ังส้ิน 60 คน 
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2. ผลการด าเนินงาน : ใช้วิธีการบรรยาย และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการสหกรณ์ 
 1.กิจกรรมประสาน แนะน า ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการ อุดมการณ์  วิธีการสหกรณ์
ในพื้นท่ีโครงการและส่งเสริมการรวมกลุ่มและน ารูปแบบของการสหกรณ์ไปใช้ในการบริหารจัดการ
กลุ่ม 
 2.กิจกรรมแนะน าส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มและติดตามประเมินผล  
 3. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการให้แก่เกษตรกรในพื้นท่ี โครงการฯ เพื่อเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับ หลักการ อุดมการณ์ เพื่อให้เกิดการรวมกล ุ่มและน ารูปแบบไปใช้ในการบริหารกลุ่ม 
3. ผลส าเร็จของงาน/โครงการ:  
 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้น าความรู้และแนวทางปฏิบัติท่ีเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมการ
พัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
4. ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงาน และแนวทางแก้ไข  - ไม่มี- 
5. ภาพถ่ายแสดงการด าเนินกิจกรรมของงาน/โครงการ  
 
วันที่ 7 มีนาคม 2560 นางพัชรีกร วงค์โคกสูง นักวิชาการสหกรณช์ านาญการ กลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ 
ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิอาพการผลิตสินค้า
เกษตร ต าบลนาซ่าว อ าเออเชียงคาน จังหวัดเลย ตามโครงการสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมกลุ่มของเกษตรกรใน
พ้ืนที่ศูนย์เรียนรู้ฯ โดยให้ความรู้ในเรื่องการส่งเสริมการรวมกลุ่มให้เกษตรกรสามารถด าเนินกิจกรรมกลุ่มในรูปแบบ
สหกรณ์ตามหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ ์
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๒.กลุ่มส่งเสริมและพฒันาธุรกจิสหกรณ์ 
 

โครงการพฒันาเกษตรกรสู่เกษตรกรปราดเปร่ือง(Smart Farmer) 
 

1.หลักการและเหตุผล 
 

     ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้ก าหนดนโยบายการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น 
Smart Famer โดยมี Smart Famer เป็นเพื่อนคู่คิด เพื่อให้เกษตรกรไทยมีความพร้อม ความรู้ ความ
เช่ียวชาญ ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร สอดคล้องกับวิถีชีวิต และลักษณะการประกอบการ
ของแต่ละบุคคล การให้ความส าคัญในการใช้องค์ความรู้ และข้อมูลประกอบการตัดสินใจ มีการน า
เทคโนโลยี ภูมิปัญญา และวิธีการปฏิบัติท่ีดีมาใช้หรือพัฒนา  โดยตระหนักถึงคุณภาพและปริมาณ
ความต้องการของตลาด รวมถึงความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและส่ิงแวดล้อม 
   กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของนโยบายดังกล่าว  จึงได้อนุมัติให้
ด าเนินโครงการพัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart Famer) ซึ่งเป็นโครงการท่ีด าเนินการ
ต่อเนื่องมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรสมาชิกมีรายได้เพิ่มข้ึน  
และพร้อมท่ีจะพัฒนาให้มีคุณสมบัติของเกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart Famer) เป็นไปตามตัวชี้วัด  
คือ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีรายได้ไม่ต่ ากว่า 180,000 บาท/ครัวเรือน/ป ีซึ่งโครงการดังกล่าว แบ่ง
กลุ่มเป้าหมายออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเป้าหมายใหม่และกลุ่มเป้าหมายเดิม โดยกลุ่มเป้าหมาย
ใหม่ ท าการคัดเลือกจากเกษตรกรสมาชิก จ านวน 50 คน และกลุ่มเป้าหมายเดิมจะท าการคัดเลือก
จากเกษตรกรสมาชิกท่ีเข้าร่วมโครงการปี 2559 จ านวน 20 คน ส าหรับกิจกรรมท่ีด าเนินการกับ
กลุ่มเป้าหมายใหม่และกลุ่มเป้าหมายเดิม คือ ให้ความรู้ด้านการสหกรณ์ และความรู้ท่ีเหมาะสมต่อ 
การประกอบอาชีพของสมาชิก และด าเนินการร่วมกับสหกรณ์พัฒนาเกษตรกรสมาชิกอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ผ่านคุณสมบัติด้านรายได้และคุณสมบัติพื้นฐานของ Smart Famer ท้ัง 6 ข้อ 
  จากความส าคัญดังกล่าว  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีปฏิบัติงานเพื่อ
ขับเคล่ือนนโยบายของกรมส่งเสริมสหกรณ์ในระดับภูมิภาค จึงได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
การพัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart Famer) ด้านการพัฒนาเกษตรกรสมาชิกเพื่อให้
ผ่านคุณสมบัติพื้นฐานของ Smart Famer ท้ัง 6 ข้อ เพื่อให้เกษตรกรสมาชิก มีทักษะและเทคนิคใน
การบริหารจัดการกระบวนการผลิต การตลาด และต้นทุนในการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 
สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรรายอื่นได้ และยังมีรายได้เพิ่มข้ึน พร้อมท่ีจะพัฒนาตนเองให้
เป็น Smart Famer ต้นแบบ ซึ่งการด าเนินโครงการดังกล่าว ได้พิจารณาคัดเลือกสหกรณ์การเกษตร
นาด้วง จ ากัด และสหกรณ์การเกษตรภูกระดึง จ ากัด เป็นสหกรณ์เป้าหมายโดยน้อมน าแนวทาง
พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” โดยมุ่งให้กลุ่มเกษตรกรกลุ่มนี้
พัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยตระหนักถึงคุณภาพ
มาตรฐานและปริมาณความต้องการของตลาด รวมถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคและส่ิงแวดล้อมเป็น
ส าคัญ 
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๒. เปา้หมาย/ตัวชี้วัด 
 เป้าหมาย 
 ๑.กลุ่มเป้าหมายเดิม  

คือ เกษตรกรสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรภูกระดึง จ ากัด จ านวน 20 คน 
 2.กลุ่มเป้าหมายใหม่  

คือเกษตรกรสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรนาด้วง จ ากัด จ านวน 50คน  
 ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ  
 1.ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ด้านการสหกรณ์เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 
 2. ผู้เข้าร่วมโครงการณ Smart Farmer มีรายได้ไม่ต่ ากว่า 180,000 บาท 
๓. กิจกรรม/งานที่ด าเนินการ 

กิจกรรมที่ 1 
อบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายใหม่ จ านวน 1 ครั้ง ให้แก่สหกรณ์การเกษตรนาด้วง จ ากัด 

โดยมีเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์การเกษตรนาด้วง จ ากัด เข้าร่วมกิจกรรมในครัง้น้ี จ านวน 50 คน 
 

 
 

กิจกรรมที่ 2 
อบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายเดิม จ านวน 1 ครั้ง ให้แก่ สหกรณ์การเกษตรนาด 

 

 
 
 ๔. ผลส าเร็จของงาน/โครงการ 
 ผลการประเมินคุณสมบัติ กลุ่มเป้าหมายท่ี 1 และกลุ่มเป้าหมายท่ี 2 
 กลุ่มเป้าหมายท่ี 1 
 1. เกษตรกรสมาชิกกลุ่มเป้าหมายมีรายได้ไม่ต่ ากว่า 180,000 บาท/ครัวเรือน/ปี 50 คน 
 2. คุณสมบัติ 6 ข้อ 
     2.1 ผ่านคุณสมบัติข้อมี่ 1 มีความรู้ในเรื่องท่ีท าอยู่   45 คน 
     2.2 ผ่านคุณสมบัติข้อมี่ 2 มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ   50 คน 
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     2.3 ผ่านคุณสมบัติข้อมี่ 3 มีการบริหารจัดการผลผลิตและการตลาด 48 คน 
     2.4 ผ่านคุณสมบัติข้อมี่ 4 มีการตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค  
49 คน 
     2.5 ผ่านคุณสมบัติข้อมี่ 5 มีความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม/สังคม  50 คน 
     2.6 ผ่านคุณสมบัติข้อมี่ 6 มีความภูมใจในความเป็นเกษตรกร  50 คน 
 กลุ่มเป้าหมายท่ี 2 
 1. เกษตรกรสมาชิกกลุ่มเป้าหมายมีรายได้ไม่ต่ ากว่า 180,000 บาท/ครัวเรือน/ปี 20 คน 
 2. คุณสมบัติ 6 ข้อ 
     2.1 ผ่านคุณสมบัติข้อมี่ 1 มีความรู้ในเรื่องท่ีท าอยู่   20 คน 
     2.2 ผ่านคุณสมบัติข้อมี่ 2 มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ   20 คน 
     2.3 ผ่านคุณสมบัติข้อมี่ 3 มีการบริหารจัดการผลผลิตและการตลาด 20 คน 
     2.4 ผ่านคุณสมบัติข้อมี่ 4 มีการตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค  
20 คน 
     2.5 ผ่านคุณสมบัติข้อมี่ 5 มีความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม/สังคม  20 คน 
     2.6 ผ่านคุณสมบัติข้อมี่ 6 มีความภูมใจในความเป็นเกษตรกร  20 คน 
 

5. ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน/โครงการ 
 - ในปีท่ีผ่านมาเกษตรกรประสบปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ า โดยเฉพาะราคา
ยางพารา  ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ท าให้รายได้ต่อครัวเรือนต่อปีมีไม่
สูงมากนัก แต่จ านวนครัวเรือนเกษตรกรที่มีรายได้เกิน 180000 บาท/ครัว/ปี ก็ยังสูงกว่าเป้าหมายท่ี
กรมส่งเสริมสหกรณ์ก าหนด 

    
 
 
 
 
 

 
รูปภาพประกอบกิจกรรม 

วันท่ี 13 มกราคม 2560 นายธัชกร ยมะคุปต ์ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ ์พร้อมดว้ย
นางสาวณชิาภา สอนสุรตัน ์นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ นางกมลชนก แก้วกุ่ม นักวิชาการมาตรฐานสินค้า จดัประชุม
เชิงปฏิบตัิการการพัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ด้านการพัฒนาเกษตรกรสมาชิกเพ่ือให้ผ่าน
คุณสมบตัิพ้ืนฐานของ (Smart Farmer)ให้กับเกษตรกรสมาชิก ณ สหกรณ์การเกษตรนาด้วง จ ากัด  

 
 

 


