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โครงการพัฒนาความเข้มแขง็สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

กิจกรรมหลัก  เสริมสร้างความเข้มแข็งสหกรณ์ภาคการเกษตร 1 อ าเภอ 1 สหกรณ์ภาคการเกษตร 
กิจกรรมรอง  พัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรเป็นองค์กรหลักระดับอ าเภอ 

หลักการและเหตุผล 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบาย “1 อ าเภอ 1 สหกรณ์” มุ่งพัฒนาสหกรณ์  

ภาคการเกษตรเป็นองค์กรหลักระดับอ าเภอ เพื่อเตรียมพร้อมเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ
ศูนย์เรียนรู้ด้านการสหกรณ์ และท าหน้าที่รองรับนโยบายจากภาครัฐเพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้กับ
เกษตรกร โดยการพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรทีต่ั้งอยู่ในทุกอ าเภอทัว่ประเทศที่มีความพร้อมส าหรับการท าหน้าที่
เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของอ าเภอนั้นๆ เข้าสู่กระบวนการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ 
เป้าหมายการพัฒนา รวม 878 สหกรณ์ ระยะเวลาด าเนินงาน 3 ปี แบ่งเป็น 3 ระยะ ปี 2560 จ านวน 300 
สหกรณ์  ปี 2561 จ านวน 300 สหกรณ์และในปี 2562 จ านวน 278 สหกรณ์ ซึ่งในปี 2560 ได้ด าเนินการ
พัฒนาศักยภาพสหกรณ์จ านวน 363 แห่ง ในสหกรณ์ที่มีความเข้มแข็งระดับชั้นที่ 1 กลุ่มที่ 1 (สหกรณ์
การเกษตรทั่วไป) ที่มีการบริหารจัดการธุรกิจที่เข้มแข็งและมีพื้นที่ด าเนินงานครอบคลุมทั้งอ าเภอ โดยเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมสหกรณ์จากส านักงานสหกรณ์จังหวัดร่วมกับคณะกรรมการสหกรณ์และฝ่ายจัดการของสหกรณ์ 
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมโดยรวมของแต่ละสหกรณ์ เพื่อน าเข้าสู่กระบวนการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ใน 6 ด้าน 
ได้แก่ การพัฒนาแดนด าเนินงานครอบคลุมทั่วทั้งอ าเภอ การพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ให้พร้อมส าหรับการบริการ
และมีการด าเนินธุรกิจครอบคลุมความต้องการของสมาชิกและเกษตรกรส่วนใหญ่ของอ าเภอ  การผลักดันให้
สหกรณ์เป็นแม่ข่ายกับสหกรณ์อื่นๆ ในอ าเภอเพื่อเชื่อมโยงนโยบายภาครัฐ ทั้งนโยบายของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ด้านการลดต้นทุนและยกระดับคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร การเป็นศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ระดับ
อ าเภอและการด าเนินงาน  ตามแผนพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ก าหนดแนวทางในการพัฒนาสหกรณ์     
ภาคการเกษตรระดับอ าเภอให้มีความเข้มแข็งและมีความพร้อมในการด าเนินธุรกิจเพื่อให้บริการสมาชิกและ   
คนในชุมชน โดยพัฒนาศักยภาพสหกรณ์และขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ 4 ด้าน ได้แก่          
1) การให้บริการขายปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ 2) การรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรจากสมาชิก 3) การพัฒนา
สหกรณ์เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการสหกรณ์  และ 4) การเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือ     
ทางการเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้การด าเนินนโยบาย “1 สหกรณ์ 1 อ าเภอ” ด าเนินการครอบคลุมทุกอ าเภอ    
ทั่วประเทศ จึงเห็นควรขับเคลื่อนนโยบาย “1 อ าเภอ 1 สหกรณ์” เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์           
ภาคการเกษตรระดับอ าเภอให้เป็นที่พึ่งของสมาชิกสหกรณ์ เกษตรกร และชุมชนในอ าเภอ และเพื่อเสริมสร้าง
สหกรณ์ภาคการเกษตรระดับอ าเภอให้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เพื่อน าไปสู่เป้าหมาย        
การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 
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วัตถุประสงค ์
1. เพื่อพัฒนาความศักยภาพสหกรณ์ภาคการเกษตรระดับอ าเภอให้มีความเข้มแข็งสหกรณ์

เป็นที่พึ่งของสมาชิก สหกรณ์ เกษตรกร และชุมชนในอ าเภอ 
2.   เพื่อเสรมิสร้างสหกรณ์ภาคการเกษตรระดับอ าเภอให้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
     ฐานราก 

เป้าหมาย 
  พัฒนาศักยภาพสหกรณ์ภาคการเกษตรระดับอ าเภอ จ านวน 820 แห่ง 

วิธีด าเนินงาน 
 ส่วนภูมิภาค 

1. ส านักงานสหกรณ์จังหวัดก าหนดเป้าหมายการพัฒนาสหกรณ์การเกษตรระดับอ าเภอ        
(ตามรายชื่อสหกรณ์ในภาคผนวก) กรณีอ าเภอที่ไม่มีรายชื่อสหกรณ์ปรากฏในภาคผนวก 
เพื่อให้การด าเนินโครงการนี้ครบทุกอ าเภอทั่วประเทศจ านวน 878 แห่งในปี 2563 ให้สหกรณ์
จังหวัดและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์หรือคณะท างาน ที่รับผิดชอบสหกรณ์ระดับอ าเภอ
ด าเนินการ ดังนี้ 

1) กรณีอ าเภอที่ไม่มีสหกรณ์การเกษตร 
1.1)  ด าเนินการศึกษาวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจและสังคมในอ าเภอนั้น ว่าควรมี 

สหกรณ์การเกษตรโดยการจัดตั้งสหกรณ์ขึ้นใหม่หรือไม่  
2) กรณีอ าเภอที่มีสหกรณ์การเกษตรแล้วแต่ไม่เข้มแข็ง หรือไม่มีศักยภาพ 

2.1)  พัฒนาสหกรณ์ที่มีอยู่เดิม  
2.2)  ด าเนินการศึกษาวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจและสังคมในอ าเภอนั้น ว่าควรมี

สหกรณ์การเกษตรโดยการจัดตั้งสหกรณ์ขึ้นใหม่หรือไม่  
2. จัดประชุมรับ เพื่ อฟั งผลการด าเนินงาน ให้ส านักงานสหกรณ์ จังหวัดจัดประชุม             

รายงานผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ปัจจัยความส าเร็จของผลการด าเนินงาน
โครงการฯ ปี งบประมาณ  พ .ศ. 2560  พร้อมทั้ งร่วมกันศึกษา วิ เคราะห์ข้อมูล
สภาพแวดล้อมทั่วไปของสหกรณ์ในแต่ละแห่ง เพื่อให้สหกรณ์สามารถพัฒนาศักยภาพ
สหกรณ์บรรลุเป้าประสงค์ทุกด้าน สู่การเป็นองค์กรหลักระดับอ าเภอ โดยจัดประชุม
จังหวัดละ 1 ครั้ง และรายงานผลให้กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
ทราบ (แบบรายงาน แบบที่ 2) 

3. ส านักงานสหกรณ์จังหวัด ร่วมกับสหกรณ์ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์
ภาคการเกษตรสู่ความเข้มแข็ง เพื่อสหกรณ์ภาคการเกษตรระดับอ าเภอให้มีความเข้มแข็ง
และมีความพร้อมในการด าเนินธุรกิจเพ่ือให้บริการสมาชิกและคนในชุมชน 
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4. ส านักงานสหกรณ์จังหวัด ร่วมกับสหกรณ์ จัดท าแผนพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ทั้ง 4 ด้าน        
ได้แก่ 1) การให้บริการขายปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ 2) การรวบรวมผลผลิตทางการ
เกษตรจากสมาชิก 3) การพัฒนาสหกรณ์เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการสหกรณ์ และ 4) การเป็น
ศูนย์กลางในการเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือทางการเกษตรและสหกรณ์  และรายงาน
ผลให้กองพัฒนาสหกรณ์ ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรทราบ (แบบรายงาน แบบที่ 1) 

5. ส านักงานสหกรณ์จังหวัด แนะน า ส่งเสริมสหกรณ์ และร่วมกับสหกรณ์ขับเคลื่อนตาม
แผนพัฒนาศักยภาพสหกรณ ์

6. ติดตามและรายงานผล  
1) รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการผ่านระบบ E-project ภายในวันที่ 28 ของทุกเดือน 
2) รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการโดยใช้แบบรายงานของกอง/ส านัก (รอบ 6 เดือน)

ภายในวันสุดทา้ยของไตรมาสที่ 2 และ 4 (31 มีนาคม 2561 และ 30 กนัยายน 2561) 
ส่วนกลาง 

1. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสหกรณ์ 
2. จัดท าแนวทางการด าเนินงานโครงการ 
3. ประสานงาน แนะน า สนับสนนุการด าเนนิงานให้บรรลุผลส าเร็จ 
4. ติดตาม ประเมินผลการด าเนนิงาน 

 
ระยะเวลาด าเนินการ  ปี 2561 

ตัวชี้วัดโครงการ  จ านวนสหกรณ์ภาคการเกษตรระดับอ าเภอที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนา
ศักยภาพให้เป็นองค์กรหลักระดับอ าเภอ สามารถเป็นศูนย์กลางในการให้บริการสมาชิกและเกษตรกรในอ าเภอ 
จ านวน 300 แห่ง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุม่เกษตรกร  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. สหกรณ์ภาคการเกษตรระดับอ าเภอมีศักยภาพและมีความพร้อมในการด าเนิน 

ธุรกิจเพ่ือให้บริการสมาชิกสหกรณ์ เกษตรกร และชุมชนในอ าเภอ 
2. สหกรณ์ภาคการเกษตรระดับอ าเภอให้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเศรษฐกิจ    

ฐานราก 
3. สหกรณ์เป็นศนูย์กลางในการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ พัฒนาสหกรณ์ของตนเองร่วมกัน 
    ของสมาชิกสหกรณ์ เกษตรกร และชุมชนในอ าเภอ  
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ค าอธบิายตัวชี้วัด: สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาศักยภาพ ตามแนวทางปฏบิัติดังนี้ 

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ/อบรม 
2. จัดท าแผนพัฒนาศักยภาพสหกรณ ์(4 ด้าน) 
3. แนะน า ส่งเสรมิ และให้ความรู้แก่สหกรณ์ในการจัดท าแผนพัฒนาศักยภาพ

สหกรณ ์
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แผนการด าเนนิงานของส านักงานสหกรณ์จังหวัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 
 
 
 
 
 

ท่ี กิจกรรม เดือน 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ก าหนดเป้าหมายการพัฒนา 
 

• 

           

2 ประชุมรายงานผลการด าเนินงานโครงการฯ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560                               
ปัญหา อุปสรรค ปัจจัยความส าเร็จของแต่ละสหกรณ์  
                 

• • 

          

3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ / อบรม พัฒนาศักยภาพสหกรณ์
ภาคการเกษตรสู่ความเข้มแข็ง 
 

• • • 

         

4 จัดท าแผนพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 
1. การให้บริการขายปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ 
2. การรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรจากสมาชิก 
3. การพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการสหกรณ์ 
4. การเป็นศูนย์กลาง 
 

• • • 

         

5 แนะน า ส่งเสริม ขับเคลื่อนแผนพัฒนาศักยภาพสหกรณ์    

• • • • • • • • • 

6 ติดตามและรายงานผล • • • • • • • • • • • • 
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หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 
โครงการพัฒนาความเข้มแขง็สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

กิจกรรมหลัก เสริมสร้างความเข้มแข็งสหกรณ์ภาคการเกษตร 1 อ าเภอ 1 สหกรณ์ภาคการเกษตร 
กิจกรรมรอง พัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรเป็นองค์กรหลักระดับอ าเภอ 

ส่วนภูมิภาค                รวม 4,798,800 บาท 
ค่าใช้สอย                      รวม 4,798,800 บาท 
1. ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัตงิานเจา้หน้าทีส่ านักงานสหกรณ์จังหวัด รวม 2,479,200 บาท 
   1.1 ส าหรับการประสานงาน แนะน า ส่งเสริม ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามกิจกรรมที่ก าหนด 76 จังหวัด (13,200 บาท/จังหวัด) รวม 1,003,200 บาท 

รวม 76 จังหวัด เป็นเงิน 13,200 บาท 
ค่าเบี้ยเลี้ยง 3 คน คนละ 10 วัน ๆ ละ 240 เป็นเงิน 7,200 บาท 
ค่าพาหนะ คน คนละ 10 ครั้ง ๆ ละ 200 เป็นเงิน 6,000 บาท 
      
  1.2 ส าหรับจัดท าแผนพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ จ านวน 820 สหกรณ์ ๆ 2 คน (1,800 บาท/1 สหกรณ์) รวม 1,476,000 บาท 

รวม 820 สหกรณ์ เป็นเงิน 1,476,000 บาท 
 เป็นเงิน 1,800 บาท 

ค่าเบี้ยเลี้ยง 3 คน คนละ 10 วัน ๆ ละ 240 เป็นเงิน 1,000 บาท 
ค่าพาหนะ คน คนละ 10 ครั้ง ๆ ละ 200 เป็นเงิน    800 บาท 
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2. ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัตงิานเจา้หน้าทีส่ านักงานสหกรณ์จังหวัด รวม 2,319,600 บาท 
   2.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง รวม 1,476,200 บาท 

รวม 820 สหกรณ์ เป็นเงิน 1,476,000 บาท 
 เป็นเงิน 1,800 บาท 

ค่าอาหาร 4 คน ๆ ละ 1 วัน ๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน 1,200 บาท 
ค่าอาหารและเครื่องด่ืม 4 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ  35 บาท เป็นเงิน    280 บาท 
ค่าพาหนะ 4 คน ๆ ละ 1 ครั้ง ๆ ละ  80 บาท เป็นเงิน    320 บาท 
      
  2.2 จัดประชุม ผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ปัจจยัความส าเร็จ ทบทวน/ปรับปรุงแผนและผลักดันฯ รวม 843,600 บาท 

รวม จ านวน 76 จังหวัด (11,100 บาท/จังหวัด) เป็นเงิน 843,600 บาท 
 เป็นเงิน 11,100 บาท 

ค่าอาหาร 30 คน ๆ ละ 1 วัน ๆ ละ 300 เป็นเงิน 9,000 บาท 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ   35 เป็นเงิน 2,100 บาท 
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