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โครงการพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
กิจกรรมหลัก  เสริมสร้างความเข้มแข็งสหกรณ์ภาคการเกษตร 1 อ าเภอ 1 สหกรณ์ภาคการเกษตร 
กิจกรรมรอง  พัฒนาสหกรณ์ ภายใต้ความร่วมมือ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์ 

หลักการและเหตุผล 

กรมส่งเสริมสหกรณ์มีนโยบายมุ่งพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์ภาคการเกษตรให้เป็นองค์กรหลักระดับ
อ าเภอเพ่ือเป็นตัวแทนส่งผ่านนโยบายของรัฐบาลไปช่วยเหลือแก้ปัญหาให้แก่เกษตรกรในระดับพ้ืนที่ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นแกนหลักของการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน เป็นศูนย์กลาง 
ในการพัฒนาท้องถิ่นและประสานความช่วยเหลือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับเกษตรกร  เพ่ิมประสิทธิภาพ 
การใช้ทรัพยากรให้ตรงกับเป้าหมายและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือน าไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  

ในปีงบประมาณ  2559 และ 2560 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มีความร่วมมือกับหอการค้ าไทย    
จัดท าโครงการ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันส าหรับสหกรณ์ โดยใช้ความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน หอการค้าจังหวัด และสหกรณ์ในระดับพ้ืนที่ ตามแนวทางประชารัฐ ในการสร้าง 
องค์ความรู้ด้านต่างๆ ยกระดับความสามารถให้กับสหกรณ์การเกษตรและสมาชิก  พัฒนาปรับปรุงรูปแบบวิธีการ
ด าเนินงานสหกรณ์การเกษตรให้มีความทันสมัย ซึ่งผลจากการด าเนินงานที่ผ่านมาถือว่าประสบผลส าเร็จในระดับหนึ่ง 
มีสหกรณ์สนใจเข้าร่วมโครงการ จ านวน 118 แห่ง ส่งผลให้สมาชิกสหกรณ์ได้รับความรู้ในการพัฒนาด้านอาชีพ 
จ านวน  51 สหกรณ์  ไม่น้อยกว่า 3,000 ราย สหกรณ์มีช่องทางการจ าหน่ายสินค้าเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า 30 แห่ง  
 จากผลการด าเนินงานดังกล่าว จึงเห็นว่าในการสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์ภาคการเกษตรแนวทางหนึ่ง 
ที่น่าจะน ามาใช้เพ่ือพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตร คือการใช้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน โดยอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญและความร่วมมือจากหอการค้าไทยตามแนวทางประชารัฐ เพ่ือยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขัน สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้แก่สหกรณ์ภาคการเกษตรและสมาชิกให้สามารถผลิตสินค้าที่มี
คุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด จึงได้จัดท าโครงการ “พัฒนาสหกรณ์ ภายใต้ความร่วมมือ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์” 
เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนาด้านการตลาดของสหกรณ์ภาคการเกษตร   

วัตถุประสงค ์
 1 เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์ภาคการเกษตร ด้วยกลไกประชารัฐ ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง
กรมส่งเสริมสหกรณ ์หอการค้าไทย และสหกรณภ์าคการเกษตร 
 2 เพ่ือส่งเสริมช่องทางทางการตลาด พัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าสหกรณ์ 
 

พื้นที่ด าเนินการ / เป้าหมาย 
 สหกรณ์ภาคการเกษตร อย่างน้อยจังหวัดละ 1 สหกรณ์ รวม 76 แห่ง ไม่รวมส านักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 และ 2 โดยปี 2561 มีสหกรณ์เป้าหมายรวม 94 แห่ง 
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แนวทางการด าเนินงาน 
 ส านักงานสหกรณ์จังหวัด / ส่วนภูมิภาค 
      1. ส านักงานสหกรณ์จังหวัดคัดเลือกสหกรณ์เป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง 
โดยสหกรณ์ที่จะถูกน ามาคัดเลือกเป็นเป้าหมายในการเข้าร่วมโครงการฯ ควรเป็นสหกรณ์ที่มีรายชื่ออยู่ในเป้าหมาย
ของโครงการพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรเป็นองค์กรหลักระดับอ าเภอ และมีความพร้อมและประสงค์ จะเข้าร่วม
โครงการ  
                2. ส านักงานสหกรณ์จังหวัดจัดการประชุมจัดท าแผนการด าเนินการ ร่วมกับ หอการค้าจังหวัด และ
สหกรณ์เป้าหมายท่ีเข้าร่วมโครงการ         
               (1) ก าหนดชนิดสินค้าของสหกรณ์ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการจัดท าแผนพัฒนาสินค้าและ/หรือ
ช่องทางการตลาด ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ในด้านต่างๆ ประกอบด้วย 
          - ด้านการพัฒนาคุณภาพสินค้า การแปรรูปสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์สินค้าเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม
เช่น การพัฒนาสินค้าให้ผ่านมาตรฐาน GAP,  GMP, เกษตรอินทรีย์, ออกแบบบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น 
          - ด้านการพัฒนาช่องทางการตลาดสินค้า เช่น การเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายเข้าสู่           
ช่องทางตลาดออนไลน์ โมเดิร์นเทรด ตลาดต่างประเทศ เป็นต้น 
    (กรณีที่ไม่สามารถขอความร่วมมือกับหอการค้าจังหวัดได้ ให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัดแจ้ง
กรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบเพ่ือกรมฯ จะได้ด าเนินการประสานงานกับหอการค้าไทยต่อไป) 
               (2) จัดท าแผนพัฒนาสินค้าและ/หรือช่องทางการตลาด (ข้อ 1) โดยใช้ความร่วมกับหอการค้า 
เครือข่ายสถาบันวิชาการตามศักยภาพและบทบาทของแต่ละหน่วยงาน การบูรณาการแผนงาน/โครงการของกรมฯ
และของจังหวัดฯ เพ่ือให้โครงการบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
      3. ส านักงานสหกรณ์จังหวัดจัดการประชุมขับเคลื่อนแผนการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ตามกิจกรรมที่ได้
ก าหนด (ตามข้อ 2) ซึ่งอาจเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ, อบรม, สัมมนา หรือศึกษาดูงาน โดยเลือกกิจกรรมให้
เหมาะสมกับแผนฯและสมาชิกสหกรณ์เป้าหมาย 
               4. ส านักงานสหกรณ์จังหวัดจัดประชุมสรุปผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และปัจจัยแห่งความส าเร็จ
ในการด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
      5. รายงานผลการด าเนินให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ ผ่านระบบ e-project และรายงานรายละเอียด
ความก้าวหน้าในรายไตรมาสตามทีก่องฯก าหนดให้     
 

 กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร / ส่วนกลาง 
       1. จัดท าแนวทางการด าเนินงานโครงการพัฒนาสหกรณ์ ภายใต้ความร่วมมือ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์ 
       2. ประสาน แนะน า สนับสนุนการด าเนินงานโครงการให้บรรลุผลส าเร็จ 
                         - ให้การรับรองสินค้ามาตรฐานสหกรณ์ (สมส.) 
       - ส่งเสริม สนับสนุน สินค้าสหกรณ์ที่มีคุณภาพสู่ช่องทางการจัดแสดงสินค้าในประเทศ 
                           และต่างประเทศ 
        3. เก็บรวบรวมรายงานเพื่อประเมินผลความส าเร็จและศึกษา วิเคราะห์เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป 
       4. ถอดองค์ความรู้สหกรณ์ท่ีประสบความส าเร็จ เพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินงานต่อไป 
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ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561,500  บาท 

 

ตัวช้ีวัด 
  1. สหกรณ์ท่ีเข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาและส่งเสริมผ่านความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์และ
หอการค้าไทย อย่างน้อย 76 แห่งทั่วประเทศ (ปี 2561 เป้าหมายรวม 94 แห่ง) 
 2. สินค้าสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับการส่งเสริมด้านช่องทางการตลาด หรือการสร้างมูลค่าเพ่ิม 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร  
  
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1 . ส ห ก รณ์ ภ าค ก า ร เก ษ ต ร ได้ รั บ ก า ร ส่ ง เส ริ ม พั ฒ น า ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ สิ น ค้ า ให้ ส อ ด ค ล้ อ งกั บ         
ความต้องการของตลาด หรือมีช่องทางการขายมากขึ้น สร้างรายได้เพ่ิมแก่สหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ 
 2. เพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้ าในสังคม โดยองค์กรภาคธุรกิจได้มีส่วนในการสนับสนุนโครงการที่เป็น
ประโยชน์แก่สังคมอย่างยั่งยืนผ่านสหกรณ์ภาคการเกษตร 
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หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 
โครงการพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

กิจกรรมหลัก เสริมสร้างความเข้มแข็งสหกรณ์ภาคการเกษตร 1 อ าเภอ 1 สหกรณ์ภาคการเกษตร 
กิจกรรมรอง พัฒนาสหกรณ์ภายใต้ความร่วมมือ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์ 

กิจกรรม/งานที่ด าเนินการ เป้าหมาย หน่วยนับ 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย 

งบประมาณรวม
(บาท) 

รวมท้ังสิ้น   

ส่วนภูมิภาค     งบด าเนินงาน 
จ านวน 
(คน) 

จ านวน  
(วัน/มื้อ/ครั้ง) 

ราคาต่อ
หน่วย 4,959,440 

1. คัดเลือกสหกรณเ์ป้าหมายเข้ารว่มโครงการ แห่ง 94 ส่วนภูมิภาค จ านวน 94 แห่ง                  992,640  
2. จัดประชุมจัดท าแผนการด าเนนิงาน ร่วมกับ
หอการค้าจังหวัดและสหกรณ์เป้าหมาย 

คน/แห่ง 20/1    - ค่าเบี้ยเลี้ยง 2 12          240  
               5,760  

3. จัดประชุมขับเคลื่อนแผนการด าเนินงานท่ี
ก าหนดไว้ตามกิจรรม ข้อ 2 

คน/แห่ง 30/1    - ค่าพาหนะ 2 12          200  
               4,800  

4. จัดประชุมสรุปผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และปัจจยัแห่งความส าเรจ็ในการด าเนินงาน 

คน/แห่ง 30/1 
1. จัดประชุมจัดท าแผนการด าเนนิงานจ านวน 
94 แห่ง 

      
            695,600  

5. ติดตามและรายงานผล 
  

   - ค่าอาหาร 20 1          300                 6,000  

   
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 20 2            35                 1,400  

   
2. จัดประชุมขับเคลื่อนแผนการด าเนินงาน                  2,086,800  

  
  

   - ค่าอาหาร 30 2          300                18,000  
  

  
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 4            35                 4,200  

      3. จัดประชุมสรุปผลการด าเนินงาน                  1,043,400  
         - ค่าอาหาร 30 1          300                 9,000  
         - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 2            35                 2,100  
      ค่าวัสดุแห่งละ 1,500 จ านวน 94 แห่ง                   141,000  
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ภาคผนวก 
 


