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ภาพกิจกรรม เดือน เมษายน  2560 

วันท่ี 12 เมษายน 2560 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย พร้อมให้บริการประชาชนช่วงหยุดเทศกาล
สงกรานต์บริเวณหน้าแขวงการทางเลยท่ี 1 ต้ังแต่วันท่ี 13 -17 เมษายน 2560 
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ภาพกิจกรรม เดือน พฤษภาคม  2560 

“เลย จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) บริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ 2560” 
วันท่ี 16 พฤษภาคม 2560  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย น าโดยนางสาวณิชาภา สอนสุ

รัตน์ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ พร้อมด้วยนายปรีชา บัวระภา เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
ปฏิบัตงาน และนางลัดดา กาญจนะ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมเปิดงานวันถ่ายทอด
เทคโนโลยี (Field Day) ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดเลย เป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต าบลผา
ขาว อ าเภอผาขาว จังหวัดเลย โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมจัดงาน
ให้บริการเกษตรกรกันอย่างพร้อมเพรียง 

การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการความรู้ด้าน
การเกษตรส าหรับการเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 แก่เกษตรกร เช่น ใหค้วามรู้ด้านการพัฒนา
พันธุ์พืช การพัฒนาดิน การพัฒนาและอนุรกัษ์แหล่งน้ า การพัฒนาด้านการผลิต การเข้าถึงปัจจัยการ
ผลิตเพื่อลดต้นทุน การลดความเส่ียงในด้านต่างๆ การรวมกลุ่มสร้างความเข้มแข็งและพลังต่อรองของ
เกษตรกร อีกท้ังวันนี้เกษตรกรยงัได้พบปะแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างเกษตรกรด้วยกันเองอกีด้วย 
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ภาพกิจกรรม เดือน มิถุนายน  2560 
“โครงการจัดงาน 7 มิถุนายน  วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจ าปี พ.ศ.2560” 

 

หลักการและเหตุผล 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 9 ทรงส่งเสริมการรวมกลุ่มท างานของประชาชน
ต้ังแต่ก่อนปี พ.ศ.2505 โดยทรงส่งเสริมอย่างเป็นขั้นตอน โดยในปี พ.ศ.2505-2513 ทรงจัดต้ัง
กลุ่มสวนผักชะอ า และเริ่มโครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง จนพฒันาสู่การใช้วิธีการสหกรณ์ใน
การด ารงชีวิตอยู่ร่วมกัน โดยทรงพระราชทานทะเบียนจัดต้ังสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จ ากัด เมื่อ
วันท่ี 12 สิงหาคม 2514 หลังจากนั้น มีการแพร่ขยายระบบสหกรณ์ในโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริทั่วประเทศ โดยทรงมีพระราชด ารัส เมื่อวันท่ี 27 พฤษภาคม 2521 ณ สหกรณ์
การเกษตรหุบกะพง จ ากัด อธิบายความหมายสหกรณ์ว่า “...สห ก็ด้วยกัน กรณ์ ก็ ท างาน  สหกรณ์
แปลว่า ร่วมกันอยู่ ร่วมกันท างานด้วยกัน...” 
   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงตามรอยพระยุคลบาท โดยทรงรับส่ัง
กับอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์(นายเสงี่ยม  มาหมื่นไวย) เมื่อวันท่ี 7 มิถุนายน 2534 ให้มีการจัดการ
เรียนรู้วิชาการสหกรณ์ในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน โดยมีพระราชด ารัสเมื่อวันท่ี 21 เมษายน 
2537 ณ ศาลาดุสิดาลัย “...ถ้าเราให้ความรู้ต่าง ๆ ต้ังแต่ยังเยาว์ จัดเป็นระบบก็จะท าให้โตขึ้นมี
ความเคยชินต่อระบบไปท้ังในช่วงแรกยังไม่ท าโครงการมาเป็นระบบ แต่ว่าจากท่ีเห็นแนวที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงท าเช่นเรื่องการสหกรณ์ ท่ีมีแนวว่าถ้าท างานอยู่คนเดียว ฝ่าย
เดียว ก็จะไม่สามารถท่ีจะมีทุน มีแรงงาน มีความสามารถ ความรู้ ความคิดท่ีจะท างานใหญ่ได้ ก็มีการ
รวมกลุ่มกันก็จะเป็นของดี..” ได้ทรงพระราชทานบทความลงพิมพ์ในหนังสือ 40 ปี โรงเรียน ตชด. 
เมือ่วันท่ี 27 มีนาคม 2539 ความว่า “...เรื่องสหกรณ์โรงเรียนก็เป็นงานหนึ่งท่ีข้าพเจ้าพยายามจัด
ให้มีข้ึนทุกแห่ง...” โดยทรงมีพระราชด ารัส ณ ศาลาดุสิดาลัย เมื่อวันท่ี 24 เมษายน 2535 ความว่า 
“ก็ตั้งใจจะให้เป็นการฝึกนักเรียนให้มีความรู้ มีความเคยชินกับระบบการท างานร่วมกันตามแบบ
สหกรณ์ ฝึกต้ังแต่เป็นเด็กเล็ก ๆ ก็ชินไป ต่อมาก็ถ้าเป็นชาวบ้าน เป็นราษฎรเต็มท่ีแล้ว ก็จะได้เข้าใจ
หลักการและเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหกรณ์ใหญ่ต่อไปได้...” 
 กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงก าหนดให้วันท่ี 7 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน
ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาการสหกรณ์ตามภารกิจของกรมส่งเสริมสหกรณ์ในการประชาสัมพันธ์
ระบบสหกรณ์สู่ประชาชน โดยจัดให้มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่การจัดการเรียนรู้
การสหกรณ์ในโรงเรียนให้แพร่ขยายท่ัวประเทศต่อไป 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
 ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย ส านักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์เลย ครู ผู้ปกครอง นักเรียน ของโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานของรัฐและ
เอกชน ประชาชนในจังหวัดเลย จ านวน 200 คน 

ตัวชี้วัด 
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1.จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 200 คน 
2.การประกวดกิจกรรมดีเด่น อย่างน้อย 2 กิจกรรม 

 

 
ผลส าเร็จของงาน/โครงการ 
1.การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การสหกรณ์ผ่าน ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และหน่วยงาน

ต่าง ๆ 
2. สามารถประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนผ่านส่ือประชาสัมพันธ์

ต่าง ๆ ได้อย่างแพร่หลาย  

รูปกจิกรรม   

               
 
 


