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รายงานเล่มนี้เป็นการสรุปรายงานผลการด าเนินงานของส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย  ซึ่ง
จัดท าขึ้นเพื่อ เผยแพร่ผลการปฏิบัติงานของการแนะน าส่งเสริมสหกรณ์ตามระบบสหกรณ์ (cps) 
ประจ าปี พ.ศ.2561 ของเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ ตลอดจนบุคลากรของหน่วยงานทุกท่าน  โดย
อาศัย หลักการ วิธีการ และอุดมการณ์สหกรณ์ มุ่งเน้นส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้เข้มแข็ง
เพื่อเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ และทันต่อการเปล่ียนแปลงสู่ยุค Thailand 4.0 
 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย  เป็นหน่วยงานส่วนภูมิภาคของกรมส่งเสริมสหกรณ์   สังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหน้าท่ีรับผิดชอบ ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสหกรณ์ พรบ. 
กลุ่มฯ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ส่งเสริมและพัฒนางานสหกรณ์ทุกประเภท และกลุ่มเกษตรกรใน
จังหวัดเลย ให้มีความเข้มแข็ง ส่งเสริม เผยแพร่ และให้ความรู้เกี่ยวกับ หลักการ วิธีการ และ
อุดมการณ์สหกรณ์  ให้แก่บุคลากรสหกรณ์ตลอดจนประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ พร้อมท้ังปฏิบัติงาน
ร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีวิสัยทัศน์ คือ “เป็นองค์กรในการ
แนะน าส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็งและเป็นท่ีพึ่งของมวลสมาชิก ตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยได้ด าเนินการตามวิสัยทัศน์ดังกล่าว 
 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย  มีโครงสร้างการบริหารงาน  ประกอบด้วย  ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
กลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ
บริหารการจัดการสหกรณ์  กลุ่มตรวจการสหกรณ ์ และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1-5 มีสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ในจังหวัดเลย แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้ 
 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 รับผิดชอบในเขต อ าเภอเมืองเลย, อ าเภอนาด้วง  
ประกอบด้วย สหกรณ์  จ านวน 27 แห่ง  สมาชิก 81,699 ราย 
     กลุ่มเกษตรกร จ านวน 14 แห่ง  สมาชิก   1,941 ราย 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 รับผิดชอบในเขต อ าเภอหนองหิน, อ าเภอภูกระดึง, อ าเภอผาขาว 
ประกอบด้วย สหกรณ์  จ านวน   6 แห่ง  สมาชิก   5,580 ราย 
     กลุ่มเกษตรกร จ านวน 12 แห่ง  สมาชิก   1,821 ราย 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 รับผิดชอบในเขต อ าเภอวังสะพุง, อ าเภอภูหลวง, อ าเภอเอราวัณ  
ประกอบด้วย สหกรณ์  จ านวน 15 แห่ง  สมาชิก   8,650 ราย 
     กลุ่มเกษตรกร จ านวน 14 แห่ง  สมาชิก   1,668 ราย 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 รับผิดชอบในเขต อ าเภอเชียงคาน, อ าเภอปากชม,  อ าเภอท่าล่ี 
ประกอบด้วย สหกรณ์  จ านวน 17 แห่ง  สมาชิก   5,200 ราย 
     กลุ่มเกษตรกร จ านวน 13 แห่ง  สมาชิก   1,168 ราย 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 รับผิดชอบในเขต อ าเภอภูเรือ,  อ าเภอด่านซ้าย, อ าเภอนาแห้ว  
ประกอบด้วย สหกรณ์  จ านวน  7  แห่ง  สมาชิก   2,698 ราย 
     กลุ่มเกษตรกร จ านวน  7  แห่ง  สมาชิก      947 ราย 
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งบประมาณได้รับจัดสรรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 17,371,406.53 บาท 

แยกเป็น  งบบุคลากร      5,565,127.29 บาท 
งบด าเนินงาน      5,178,910.00 บาท 
งบลงทุน      4,624,900.00 บาท 
งบอุดหนุน      2,002,469.24 บาท 

งบประมาณนอกแผนงาน    จ านวน  70,367,000.00 บาท 
เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์             51,250,000.00 บาท 
เงินกองทุนสงเคราะห์การเกษตร             19,117,000.00 บาท 

  ส าหรับผลการด าเนินงานของส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย  ได้รับผลการประเมินการปฏิบัติ
ราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ อยู่ในระดับ มาตรฐาน  เมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมาถือว่าได้ล าดับท่ีดีขึ้น 
แต่อย่างไรก็ตามการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ หรืองานตามนโยบายต่าง ๆ ย่อมมีความส าคัญ
ควบคู่กับการแนะน าส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพื่อให้มีความเข้มแข็ง  โดยจ าเป็นต้องอาศัย
ปัจจัยหลายประการในการปฏิบัติราชการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ ท้ังเชิงปริมาณ  และเชิงคุณภาพ  โดย
ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก ในนามสหกรณ์จังหวัดเลย  ตัวแทนของส านักงานสหกรณ์
จังหวัดเลย  ขอขอบคุณและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความร่วมมือก าลังกายแรงใจจากผู้รับบริการ  
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดเลย  กลุ่มอาชีพ  เกษตรกร  ประชาชน  ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียหน่วยงานราชการภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ในการขับเคล่ือนสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร ให้เข้มแข็งยิ่ง ๆ ข้ึนไป 
 ปัญหา/อุปสรรค 

1.การปฏิบัติงานตามแผนงานยังไม่เป็นไปตามแผนงานเท่าท่ีควร  แต่ก็ประสบผลส าเร็จใน
ระดับหนึ่ง  โดยมีสาเหตุจากข้อจ ากัดด้านบุคลากรยังไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับส านักงานสหกรณ์จังหวัด
อื่น ๆ 

2.งบประมาณท่ีได้รับยังไม่เพียงพอต่อการขับเคล่ือนให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด เมื่อ
เทียบกับงบประมาณงานท่ีมีกับส านักงานสหกรณ์จังหวัดในระดับเดียวกัน 

3.ผู้ปฏิบัติงานขาดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหารของส านักงาน ท่ีมีการ
ปรับเปล่ียนเป็นประจ าทุกปี  ส่งผลให้แนวทางการปฏิบัติงานขาดการต่อเนื่องเท่าท่ีควร 


