
 โครงการจัดงาน “เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี คล้ายวันก่อตั้งกลุ่มเกษตรกร” 
 

……………………………………. 
 
๑. เลขที่โครงการ       6/ 2565 

๒. ชื่อโครงการ      โครงการจัดงาน “เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี คล้ายวันก่อตั้งกลุ่มเกษตรกร” 

๓. เจ้าของโครงการ     กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร  

๔. หลักการและเหตุผล 

 ตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 140 – 141  เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2515 แก้ไขเพ่ิมเติม
ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 ให้มีบทบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรโดยมีการจดทะเบียนเป็น
นิติบุคคล และสามารถดำเนินธุรกิจต่างๆ ได้ ต่อมาได้มีการแก้ไขอีกครั้งตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 
ได้ยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 140 – 141 และได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร 
พ.ศ. 2547 รองรับการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกร 

 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับมอบภารกิจส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรจากกรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ 4 
ธันวาคม 2545 โดยมีแนวทางการส่งเสริมและพัฒนานิติบุคคลกลุ่มเกษตรกร ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับการ
ส่งเสริมและพัฒนานิติบุคคลสหกรณ์   

  1.  ส่งเสริมการรวมกลุ่มโดยหลักการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  
2. แนะนำส่งเสริมการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  
3. ส่งเสริมพัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่ระดับดีเด่นในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ      

นับจากปี พ.ศ. 2515 จนถึงปัจจุบัน กลุ่มเกษตรกรได้มีการเจริญเติบโตก้าวหน้ามาเป็นลำดับ มีสมาชิกกว่า 
สี่แสนคน ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หลากหลาย เป็นที่พ่ึงของสมาชิกด้านการเงิน การจัดหาปัจจัยการผลิต
มาจำหน่าย และการรวบรวมผลผลิตเกษตรเพ่ือจำหน่าย ได้รับการส่งเสริมให้ผ่านมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรกว่า 
ร้อยละ 80 ต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี และเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งกลุ่มเกษตรกร ในวันที่  
1 พฤษภาคม 2565 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับ คณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรแห่งประเทศไทย เห็นควร
กำหนดจัดงาน “เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี คล้ายวันก่อตั้งกลุ่มเกษตรกร” ขึ้นเพ่ือเผยแพร่กิจกรรมของ 
กลุ่มเกษตรกร รวมทั้งเสริมสร้างเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็งต่อไป  

๕. วัตถุประสงค์  
          1. เพ่ือให้ผู้นำกลุ่มเกษตรกร คณะกรรมการดำเนินการและสมาชิกกลุ่มเกษตรกร ได้รับทราบ

นโยบายของภาครัฐในการพัฒนากลุ่มเกษตรกร และเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการในการพัฒนาและยกระดับ
เกษตรกร  

2. เพ่ือให้ผู้นำกลุ่มเกษตรกร คณะกรรมการดำเนินการและสมาชิกกลุ่มเกษตรกร ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน และร่วมกันพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม 
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6. ระยะเวลาและสถานที่ 
ระหว่างวันที่  30 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2565  ณ  บริเวณอาคารอเนกประสงค์สอง  

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 

7. กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 270 คน ประกอบด้วย 
  -  ประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด คณะกรรมการดำเนินการ และสมาชิก
กลุ่มเกษตรกร ทุกจังหวัด รวม 250 คน 

-  วิทยากร ผู้สังเกตการณ์และเจ้าหน้าที่โครงการ 20 คน          

8. การดำเนินกิจกรรม 
 โครงการจัดงาน “เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี คล้ายวันก่อตั้งกลุ่มเกษตรกร” ประกอบด้วย
กิจกรรม 3 กิจกรรมดังนี้   
  8.1 การสัมมนาผู้นำกลุ่มเกษตรกรและสมาชิกกลุ่มเกษตรกร   
   วัตถุประสงค์  

 1) เพ่ือให้ผู้นำและสมาชิกกลุ่มเกษตรกร และเกษตรกรได้รับทราบนโยบายของภาครัฐ  
ในการพัฒนากลุ่มเกษตรกร และเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการในการพัฒนาและยกระดับเกษตรกร  
  2) เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมกันกำหนดแนวทางในการพัฒนากลุ่มเกษตรกร 
สู่ความเข้มแข็ง และนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม   

 วิธีดำเนินการ : จัดสัมมนาทางวิชาการ โดยมีหัวข้อดังนี้ 
  - ลงทะเบียน/ปฐมนิเทศ/ชี้แจงโครงการ   1.30 ชั่วโมง 
     โดยประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรแห่งประเทศไทย 
  - อภิปราย “วิกฤติชีวิตเกษตรกร”   1.30 ชั่วโมง 
  - อภิปราย “ปัญหาการประกอบอาชีพเกษตรกร”  3.00 ชั่วโมง 
  - อภิปราย “นโยบายด้านการผลิต การแปรรูป การตลาด” 1.30 ชั่วโมง 
  - อภิปราย “ปัญหาเกษตรกรและแนวทางแก้ไข”  3.00 ชั่วโมง 
  - อภิปราย “ทางออกของเกษตรกร”   3.00 ชั่วโมง 
  - สรุป/ประเมินโครงการ     3.00 ชั่วโมง 
       รวม         16.30 ชั่วโมง     

 8.2 พิธีทางศาสนา 
   วัตถุประสงค์  : เพ่ือบำเพ็ญกุศลเนื่ องในโอกาสครบรอบ 50 ปี  คล้ายวันก่อตั้ ง            
กลุ่มเกษตรกร  

   วิธีดำเนินการ : ประกอบพิธีทางศาสนา โดยจัดให้มีพิธีทำบุญเลี้ยงพระ ถวายภัตตาหาร
เช้าแด่พระสงฆ์ ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2565  

  8.3 การจัดนิทรรศการ/จัดแสดงผลิตภัณ ฑ์ของกลุ่ ม เกษตรกร/จัดแสดงผลงาน 
กลุ่มเกษตรกรดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 

        วัตถุประสงค์  : เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานและผลิตภัณฑ์ ของ 
กลุ่มเกษตรกรที่ดีมีคุณภาพ ให้เป็นที่แพร่หลายแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป 
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          วิธีดำเนินการ :  
     - จัดนิทรรศการ 
     - จัดแสดงผลิตภัณฑ์/สินค้าของกลุ่มเกษตรกร 

9. งบประมาณ   
งบประมาณ กรมส่ งเส ริมสหกรณ์  ป ระจำปี งบประมาณ  พ .ศ . 2565 รวม เป็ น เงิน                    

839,300.- บาท (แปดแสนสามหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วย 
  9.1 ค่าท่ีพักเหมาจ่ายของผู้เข้าร่วมงาน 270 คน 

      (270 คน x 400 บาท x 2 คนื)    216,000.- บาท  
  9.2 ค่าอาหารผู้เข้าร่วมงาน 270 คน 
         (270  คน x 150 บาท x 5 มื้อ)    202,500.- บาท 
  9.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมงาน 270 คน 

      (270  คน x 35 บาท x 6 มื้อ)      56,700.- บาท 
  9.4 ค่าพาหนะ 254 คน 

      - ผู้เข้าร่วมงาน (250 คน x 1,100 บาท)   275,000.- บาท 
      - วิทยากร (4 คน x 1,000 บาท)        4,000.- บาท 

  9.5 ค่าตอบแทนวิทยากร 
        - วิทยากรภาครัฐอภิปรายกลุ่ม (4 คน x 12 ชม. X 600 บาท)   28,800.- บาท 
        - วิทยากรภาครัฐบรรยาย (1 คน x 4 ชม. X 600 บาท)     2,400.- บาท 
  9.6 ค่าวัสดุ 270 คน 

      (270 คน x 70 บาท)       18,900.- บาท 
  9.7 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง          5,000.- บาท 
  9.8 ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ จัดแสดงผลิตภัณฑ์และ 
         กิจกรรมทางศาสนา เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีกลุ่มเกษตรกร   30,000.- บาท 
      รวมเป็นเงิน   839,300.- บาท 
                     หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายสามารถถัวจ่ายกันได้ทุกรายการ 

10. เจ้าหน้าที่ดำเนินการโครงการ  
ที่ปรึกษาโครงการ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ผู้อำนวยการโครงการ ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 
ผู้บริหารโครงการ   สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ ์

11. ผลที่คาดว่าจะได้ 
 11.1 ผู้ เข้าร่วมประชุมได้รับทราบแนวนโยบายของภาครัฐที่ เกี่ยวข้องในการส่งเสริมและพั ฒนา                   

กลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง 
 11.2 ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิด ความรู้  และประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหา

กลุ่มเกษตรกร 
 
 

…………………………………………………………………………
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โครงการจัดงาน “เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี คล้ายวันก่อตั้งกลุ่มเกษตรกร” 
 
 

วันที่ 9.00 – 12.00 น.  13.00 – 16.00 น. 
30 เมษายน 2565 ลงทะเบียน/ชี้แจงโครงการ 

 
อภิปราย วิกฤติชีวิตเกษตรกร  อภิปราย ปัญหาการประกอบอาชีพเกษตรกร 

1 พฤษภาคม 2565 พิธีทำบุญเลี้ยงพระ/พิธีเปิด 
 

อภิปราย นโยบายด้าน 
การผลิต ด้านการแปรรูป 

และด้านการตลาด 

อภิปราย ปัญหาเกษตรกรและแนวทางแก้ไข 

2 พฤษภาคม 2565 อภิปราย ทางออกของเกษตรกรไทย 
 

ประเมินผล/พิธีปิด 
 

 

                หมายเหตุ :   1. พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา 12.00 – 13.00 น. 
         2. กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 


