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3. โครงการส่งเสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
1. วัตถุประสงค/์เป้าหมาย/พื้นที่ด าเนินงานโครงการ: 
 วัตถุประสงค์  เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มและบริหารจัดการร่วมกันในด้านการ
ผลิตและการตลาด 
 เป้าหมาย  แปลงใหญ่ ปี 2560 จ านวน 6 แปลง       
 พื้นท่ีด าเนินงานโครงการ  แปลงใหญ่อ าเภอด่านซ้าย อ าเภอภูเรือ อ าเภอภูหลวง อ าเภอเชียงคาน 
อ าเภอเอราวัณ และอ าเภอปากชม 
2. ผลการด าเนินงาน: (สรุปกิจกรรมที่ด าเนินงานและระบุผลส าเร็จจากการด าเนินงานโครงการ)  
 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย ได้ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัด
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรแปลงใหญ่ โดยส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลยได้อบรมให้ความรู้การ
สร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม การรวมกลุ่มรูปแบบสหกรณ์และการบริหารจัดการกลุ่ม มีสมาชิกแปลงใหญ่
เข้ารับการฝึกอบรมท้ังส้ิน จ านวน 410 ราย 
3.ผลลัพธ์ :(ระบุท้ังผลลัพธ์เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ) 
 ผลลัพธ์เชิงปริมาณ เกษตรกรในพื้นท่ีแปลงใหญ่มีต้นทุนการผลิตท่ีลดลง ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น  
 ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ เกษตรกรในพื้นท่ีแปลงใหญ่ ได้รับการพัฒนาด้านการผลิต การบริหาร
จัดการกลุ่ม และมีการรวมกลุ่มผลิตสินค้าเกษตร สินค้าเกษตรกรมีคุณภาพมากขึ้นและสามารถเพิ่ม
โอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตรได้ 
4. ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงาน และแนวทางแก้ไข 
 ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงาน 
 การด าเนินงานอยู่ในช่วงฤดูการประกอบอาชีพของเกษตรกรส่งผลให้เกษตรกรเข้าร่วม
กิจกรรมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  
 แนวทางแก้ไข 
 มีการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปรับเปล่ียนแผนการ
ด าเนินงานไวน้อกช่วงฤดูการผลิตของพืชแต่ละชนิด ท้ังนี้เพื่อไม่ให้กระทบกับการประกอบอาชีพของ
เกษตรกร 
 

รูปภาพกิจกรรม  
การฝึกอบรมเกษตรกรแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  อ าเภอปากชม 

 
 
 
 
 



 
                                                                                                               รายงานผลการด าเนินงานปี 2560  

                                                                                                                 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย 
http://web.cpd.go.th/loei | 137 

“ซื่อตรงต่อหน้าท่ี  มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต” 

 

                                                        

 
 

รูปภาพการฝึกอบรมเกษตรกรแปลงใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับ อ าเภอภูเรือ 
 
 
 

 
 
 

  
 

รูปภาพการฝึกอบรมเกษตรกรแปลงใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับ อ าเภอภูเรือ 

 
 
 

“รูปภาพการฝึกอบรมเกษตรกรแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์GAPอ าเภอเชียงคาน 
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รูปภาพการฝึกอบรมเกษตรกรแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ GAP  อ าเภอเชียงคาน 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

รูปภาพกิจกรรม 
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๔.การยกระดบัสหกรณ์ใหเ้ขม้แข็ง 
 

“สหกรณส์ขีาวดว้ยธรรมาภิบาล” 
 

 

ความเป็นมา 
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับนโยบายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เห็นความส าคัญในการ
ด าเนินงานอย่างเป็นระบบ กรมได้แต่งต้ังคณะท างานก าหนดเกณฑ์สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ได้
ศึกษาหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลของหน่วยงานต่าง ๆ อาทิเช่น SCG การประปานครหลวง การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตและส านักงาน ก.พ.ร. จากการศึกษาหลักเกณฑ์ข้างต้น และได้ข้อสรุปโดยน าหลักเกณฑ์ของ
ส านักงาน ก.พ.ร. มาใช้เป็นแนวทางประเมิน เนื่องจากว่าเป็นหลักเกณฑ์ท่ีมีข้ันตอนการประเมินท่ี
ชัดเจน เป็นรูปธรรม โดยกรมได้ปรับความเป็นสหกรณ์เข้าไปในแต่ละหลักเพื่อให้เหมาะสม 
 

วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อให้การด าเนินการส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ และเป็นไปตามนโยบายของกรมส่งเสริมสหกรณ์ในการส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์สู่ความ
เข้มแข็ง 

๒. เพื่อส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์ให้มีการบริหารจัดการด้วยการน าหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติ
ถือใช้อย่างเคร่งครัด และด าเนินงานโดยยึดหลักความเป็นสหกรณ์ 
 3. เพื่อให้สหกรณ์ตระหนักถึงคุณค่าและคุณประโยชน์ของธรรมาภิบาลและมีการปฏิบัติใน
ทุกระดับ ท้ังกรรมการ เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ และสมาชิก 
 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
 สหกรณ์ประเภทอออมทรัพย์ มีทุนด าเนินงานเกินกว่า 1,000 ล้านบาท จ านวน ๒ แห่ง ใน
ปีงบประมาณ ๒๕60 ท่ีเข้าหลักเกณฑ์ตามโครงการฯ 
 

ระดับคะแนนสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล 
 

รายการ ระดับคะแนน 
คะแนนในแต่ละหลัก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

คะแนนรวมกนัทุกหลัก ร้อยละ 85 ขึ้นไป 
 
การประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ปี 2560 
 ในปีแรก จะท าการประเมินเพื่อบ่งบอกถึงความมีธรรมาภิบาล และวัตถุประสงค์ความเป็น
สหกรณ์ (เป็นคนดี) จ านวน 4 หลัก ได้แก่ 
 หลักท่ี 4   หลักภาระรับผิดชอบ 
 หลักท่ี 5   หลักความโปร่งใส 
 หลักท่ี 6   หลักการมีส่วนร่วม 
 หลักท่ี 8   หลักนิติธรรม 
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ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินการ 
 ๑. สหกรณ์แต่งต้ังคณะท างานรับผิดชอบด้วยธรรมาภิบาล 
 ๒. จังหวัดแต่งต้ังคณะท างานส่งเสริมสหกรณ์ระดับจังหวัด 
 ๓. จัดประชุมคณะท างานส่งเสริมสหกรณ์ระดับจังหวัดเพื่อรับทราบหน้าท่ี 
 4. คณะท างานส่งเสริมสหกรณ์ระดับจังหวัดร่วมกับสหกรณ์ตรวจประเมินครั้งท่ี 1  
 5. คณะท างานส่งเสริมสหกรณ์ระดับจังหวัด สรุปผลการประเมินและรายงานผลการประเมิน
และแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้กรมทราบภายใน 31 พ.ค.60 
 6. จังหวัดแนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล และสหกรณ์ปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินธรรมาภิบาล 
 7. จังหวัดแต่งต้ังคณะท างานตรวจประเมินระดับจังหวัด 
 8. จัดประชุมคณะท างานตรวจประเมินระดับจังหวัด 
 9. คณะท างานตรวจประเมินระดับจังหวัด ตรวจประเมิน และรายงานผล 
 10. จังหวัดรายงานผลการประเมินให้กรมทราบ ภายใน 30 ก.ย.60 
 11. คณะกรรมการตรวจประเมินจากส่วนกลาง 
          12. กรมส่งเสริมสหกรณ์ประกาศผลสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล 
 

ผลส าเร็จที่เกิดขึ้น 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย มีสหกรณ์ท่ีเข้าหลักเกณฑ์ตาม
โครงการฯ จ านวน  2  แห่ง โดยผลการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ดังนี้ 
 
 

ที่ ชื่อสหกรณ์ 

หลักภาระ
รับผิดชอบ 

หลักความ
โปร่งใส 

หลักการมีส่วน
ร่วม 

หลักนิติธรรม รวม 
หัวข้อ 
ไม่พึง

ประสงค์ 
คะแนน 

สุทธิ  
ร้อย
ละ 

ผล 
คะแนน 

ร้อย
ละ 

คะแนน ร้อยละ คะแนน 
ร้อย
ละ 

คะแนน ร้อยละ คะแนน 
ร้อย
ละ 

1 สหกรณ์
ออมทรัพย์
ครูเลย 
จ ากัด 

23 92 22 81.48 27 100 20 95.24 92 92 5 87 ผ่าน 
 
 

2 สหกรณ์
ออมทรัพย์
สาธารณสุข
เลย จ ากัด 

24 96 22 81.48 27 100 21 100 94 94  94 ผ่าน 

 
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ 
 1. สร้างให้เกิดความน่าเช่ือถือ ได้รับการยอมรับในวงการธรุกิจ เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่าย 

๒. การมีส่วนร่วมของสมาชิกเพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดศรัทธาและรักองค์กร 
๓. เพิ่มภูมิคุ้มกันท่ีดี เพิ่มโอกาสในการสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนมั่นคง 
4. เพิ่มโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจ 



 
                                                                                                               รายงานผลการด าเนินงานปี 2560  

                                                                                                                 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย 
http://web.cpd.go.th/loei | 141 

“ซื่อตรงต่อหน้าท่ี  มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต” 

 

 
ปัญหา/อุปสรรค 

สหกรณ์ฯ เข้าใจและตีความหมายของหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินไม่ตรงกัน 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหา 
 ๑. ช้ีแจง ประชาสัมพันธ์ให้สหกรณ์เข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสหกรณ์สี
ขาวด้วย ธรรมาภิบาล ในเรื่องของการตีความ เพื่อลดปัญหา อุปสรรคการปฏิบัติงานของสหกรณ์ 
 

ภาพกิจกรรม 
 
 

 
 

 
 

 
 

 


