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๓.กลุ่มส่งเสริมและพฒันาการบริหารการจดัการสหกรณ ์

 
 
 
 
 
 

    กองทุนพัฒนาสหกรณ์(กพส.)  ได้ต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มาตรา๒๗   โดยโอนเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมสหกรณ์การสหกรณ์มาเป็นกองทุนพัฒนาสหกรณ์เรียก
โดยย่อว่า “กพส.” เพื่อเป็นทุนส่งเสริมกิจการของสหกรณ์ และเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชกฤษฎีกา
แก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอ านาจหน้าท่ีของส่วนราชการ  ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้โอนกองทุนพฒันาสหกรณ์ไปต้ังไว้ที่กรมส่งเสริม
สหกรณ์ ต้ังแต่วันท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๔๕ เป็นต้นมา 
 วัตถุประสงค์ในการจัดต้ังกองทุนพัฒนาสหกรณ์ เพื่อให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ใช้เป็นเครื่องมือ
ส าหรับส่งเสริมและพัฒนางานสหกรณ์โดยการสนับสนุนเงินทุนดอกเบ้ียต่ าให้สหกรณ์ต่าง ๆ กู้ยืมไป
ด าเนินธุรกิจให้บริการแก่สมาชิก ภายใต้ระเบียบท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์ก าหนด โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ กองทุนพัฒนาสหกรณ์ก าหนดให้มีคณะกรรมการบริหาร 
กพส. มีอ านาจหน้าท่ีบริหาร กพส. ตลอดจนตรวจสอบติดตามและประเมินผลงานของสหกรณ์ท่ีได้รับ
การส่งเสริมกิจการจาก กพส. ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 

เป้าหมาย :  
 ๑. ส านักงานสหกรณ์จังหวัดได้รับจัดสรรวงเงินกู้ จ านวนเงิน 55,250,000  บาท แยกเป็น 
     โครงการปกติ 49,๐๐๐,๐๐๐ บาท และโครงการพิเศษ 6,250,๐๐๐ บาท 
 ๒. ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย มีแผนการติดตามเร่งรัดหนี้ 27,514,616 บาท 
 

รายละเอียดงานที่ท า :  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับกองทุนพฒันา
สหกรณ์ จ านวน ๒ กิจกรรม ดังนี้  
 ๑. พิจารณาจัดสรรให้สหกรณ์กู้เพื่อเป็นทุนส่งเสริมกิจการของสหกรณ์ แยกเป็น 
               - เงินกู้ยืม (ปกติ)  วัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนให้สมาชิกกู้ , จัดหาสินค้ามาจ าหน่าย , 
รวบรวมผลผลิต 
               - เงินกู้ยืมพิเศษอัตราดอกเบ้ียร้อยละ ๑ ต่อปี  ประกอบด้วยโครงการสนับสนุนการเข้าถึง
แหล่งเงินทุนของสหกรณ์ 
 ๒. ตรวจสอบการใช้เงินกู้และติดตามเร่งรัดหนี้ที่ถึงก าหนดช าระในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 
 

ผลส าเร็จที่เกิดขึ้น 
 ๑. จังหวัดได้เบิกจ่ายให้สหกรณ์ท่ีได้รับอนุมัติ จ านวน 10 สหกรณ์ 15 สัญญา รวมเป็นเงิน 
25,500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕ ของเงินท่ีได้รับจัดสรร 
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๒. การติดตามเร่งรัดหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ท่ีถึงก าหนดช าระในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕
60 จ านวน 27,514,616 บาท ติดตามเร่งรัดหนี้ได้ จ านวน 27,514,616 บาท  คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐ ของหนี้ท่ีถึงก าหนดช าระ 

 

ประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายได้รับ 
- สหกรณ์ได้รับการสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า และสหกรณ์ขนาดเล็ก จะมีแหล่งเงินทุนเป็น 

ของตนเอง สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เป็นท่ีพึ่งของมวลสมาชิกได้ 
 

ปัญหา/อุปสรรค :  
- บางสหกรณ์ท่ีไม่มีการจัดจ้างพนักงาน  ท าให้การจัดท าและจัดส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ท่ี

เกี่ยวข้องกับกองทุนพฒันาสหกรณ์ล่าช้า หรือไม่ทันตามก าหนดเวลา 
- บางสหกรณ์ติดตามเร่งรัดหนี้จากสมาชิกไม่ได้ตามแผน ท าให้ต้องขอความช่วยเหลือจาก

สหกรณ์อื่น ๆ 
- สมาชิกสหกรณ์มีหนี้หลายทาง เช่น ธกส. กองทุนหมู่บ้าน และสถาบันการเงินอื่น ๆ 
 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
 - แจ้งให้เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ ก ากับดูแล ก าชับให้สหกรณ์ด าเนินการส่งเอกสารต่าง ๆ 
ให้ได้ตามก าหนด 
 - ให้สหกรณ์วางแผนการติดตามเร่งรัดหนี้ให้สอดคล้องกับช่วงท่ีสมาชิกเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว
น าออกขายสู่ตลาด 
 - ส่งเสริมอาชีพให้สมาชิกเพื่อจะได้มีรายได้เสริม แบ่งเบาภาระหนี้สิน 
 

 
                    
 

ภาพกิจกรรม : การอนุมัติเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
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โครงการพกัช าระหนีต้น้เงนิและลดดอกเบีย้ให้สมาชิกสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรทีป่ลกู
ข้าว  

ปกีารผลิต 2559/60 
………………………….. 

 

 ความเป็นมา 
  ด้วยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 ภายใต้โครงการพักช าระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบ้ีย
ให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60  กลุ่มเป้าหมายให้การช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ไม่ได้เป็นลูกค้า ธ.ก.ส.  ท่ีมีหนี้เงินกู้เพื่อการ
ผลิตข้าวกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2559 จ านวน ไม่เกิน 500,000 บาท 
ระยะเวลา 2 ปี  
  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย ได้แจ้งเวียนไปยัง
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีสมาชิกกู้ยืมเงินในวัตถุประสงค์เพื่อท านา แจ้งหลักเกณฑ์การขอรับการ
ชดเชยดอกเบ้ียตามโครงการพักช าระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบ้ียให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่
ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 จ านวน 5 สหกรณ์ 

 1.1 วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพื่อบรรเทาภาระหนี้สินและลดต้นทุนในการประกอบอาชีพท านาของสมาชิก
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
  2.2 เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีประกอบอาชีพท านามีโอกาสน าเงินท่ี
ต้องช าระหนี้ไปฟื้นฟูตนเองในการประกอบอาชีพ ตลอดจนมีเงินทุนไว้เป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 
  2.3 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถ
พึ่งพาตนเองมีรายได้เพียงพอในการช าระหนี้ได้ภายหลังได้รับการพักช าระหนี้ 
 1.2 เป้าหมาย 
  สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ท่ีมีหนี้เงินกู้ในวัตถุประสงค์เพื่อการผลิตข้าวกับ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2559 ต้นเงินกู้คงเหลือไม่เกิน 500,000 บาท     
ปีการผลิต 2559/60 
 1.3 รายละเอียดงานที่ท า / ตัวชี้วัด / ผลส าเร็จที่เกิดขึ้น 
  - ส านักงานสหกรณ์จังหวัดแจ้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจัดส่งรายช่ือสมาชิกท่ีขอเข้า
ร่วมโครงการฯ เพื่อตรวจสอบความซ้ าซ้อนกับลูกค้า ธ.ก.ส. 
  - กรมแจ้งรายช่ือสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีผ่านการตรวจสอบความซ้ าซ้อน
กับลูกค้า  ธ.ก.ส. แล้วให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัดตรวจสอบและแจ้งให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพื่อ
เป็นข้อมูลในการพิจารณาคุณสมบัติของสมาชิกท่ีขอเข้าร่วมโครงการฯ 
  - สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ตรวจสอบคุณสมบัติสมาชิกท่ีขอเข้าร่วมโครงการฯ ต้อง
ผ่านการตรวจสอบความซ้ าซ้อนกับลูกค้า ธ.ก.ส.แล้วให้เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ
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ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร พิจารณาอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการฯ ตลอดจนมีมติให้ขอเบิกเงินชดเชย 
และจัดส่งเอกสารประกอบตาท่ีโครงการก าหนดและรายงานขอเบิกไปยังส านักงานสหกรณ์จังหวัด 
  - ส านักงานสหกรณ์จังหวัดตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วน ถูกต้อง ก่อนโอนเงินให้
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
  - ส านักงานสหกรณ์จังหวัดรายงานผลการเบิกจ่ายตามแบบ พ.ข.2 ให้กรมฯ ทราบ 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีสหกรณ์ท่ีขอเข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 5 แห่ง ยัง
ด าเนินงานอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติของสมาชิกตามหลักเกณฑ์โครงการฯ จึงยังไม่มีการ
เบิกเงินชดเชยในปีงบประมาณ2560 นี้ 
 1.4 ประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายได้รับ  
       1.สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ได้รับความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนด้าน
ภาระหนี้สิน 
       2.สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ได้รับโอกาสในการฟื้นฟูตนเองในช่วงการพักช าระหนี้ 
       3.สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีเงินเหลือไว้ใช้จ่ายในครัวเรือน 
 1.5 ปัญหา/อุปสรรค 
       สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว จึงท าให้
ไม่สามารถรับสิทธิ์ได้อย่างท่ัวถึงทุกคน 
 1.6 ปัจจัยความส าเร็จที่ส่งผลถึงการด าเนินงานของหน่วยงาน 
       สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีความเข้มแข็ง ลดภาระต้นทุนในการประกอบอาชีพ มี
เงินเหลือไว้ใช้จ่ายในครัวเรือนมากขึ้น ท าให้มีการหมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                               รายงานผลการด าเนินงานปี 2560  

                                                                                                                 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย 
http://web.cpd.go.th/loei | 124 

“ซื่อตรงต่อหน้าท่ี  มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต” 

 

เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 
“โครงการสร้างความเข้มแข็งใหก้บักลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงนิทนุ 

ในการผลิตและการตลาด” 
ความเป็นมา 

 กลุ่มเกษตรกรเป็นองค์กรเกษตรกรที่มีความส าคัญ ท่ีรัฐต้องให้การสนับสนุนเกษตรกรได้
รวมตัวกันจัดต้ังเป็นสถาบันเกษตรกรในรูปนิติบุคคล   จดทะเบียนในลักษณะกลุ่มด าเนินธุรกิจด้าน
ต่าง ๆ เช่น ให้เงินกู้ยืม จัดหาปัจจัยการผลิต รวบรวมผลผลิต แปรรูปผลผลิต เป็นต้น จุดเด่นของกลุ่ม
เกษตรกร คือ มีขนาดเล็กมีการจัดการให้ความช่วยเหลือกันตามลักษณะแบบพื้นบ้าน ไม่มุ่งเน้นการ
แสวงหาก าไรจากสมาชิก ท าให้ไม่สามารถสร้างเครดิตให้กับแหล่งเงินทุนในระบบ ท่ีจะให้เงินทุนหรือ
เงินกู้กับกลุ่มเกษตรกรโดยตรงในแต่ละแห่งได้ ยังจ าเป็นต้องพึ่งแหล่งเงินทุนจากภาครัฐเป็นหลัก 
โดยเฉพาะกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรเป็นแหล่งเงินทุนหลักท่ีส าคัญ ต้ังแต่ปี 2545 เป็นต้นมา จนถึง
ปัจจุบัน 
 ดังนั้น กรมส่งเสริมสหกรณ์ในฐานะหน่วยงานส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกร จึงได้จัดท า
แนวทางการสร้างเงินทุนภายในกลุ่มเกษตรกร โดยจัดท าโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่ม
เกษตรกร เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาดขึ้น เพื่อเสริมสร้างสภาพคล่องด้านเงินทุน
ให้กับกลุ่มเกษตรกรและลดความเส่ียงให้สามารถช าระหนี้แลคืนเงินทุนได้ส าเร็จ จึงพิจารณาให้เฉพาะ
กลุ่มเกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยพิจารณาให้ตามศักยภาพของ
สถานะการเงินของแต่ละกลุ่มเกษตรกรและสภาพของกิจกรรมการผลิตและการตลาดท่ีน าเสนอตาม
แผนงาน/โครงการ ส าหรับกลุ่มเกษตรกร ท่ีมีประวัติเดิมว่า เคยกู้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรให้
สามารถใช้เครดิตจากวงเงินกู้เดิมได้ 

1.1 วัตถุประสงค์ 
 - สนับสนุนเงินกู้ยืมให้กับกลุ่มเกษตรกรเฉพาะท่ีผ่านมาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
เพื่อให้มีเงินกู้ยืมให้เป็นทุนหมุนเสียในแต่ละปี รวม ๕ ปี 
 - เพื่อส่งเสริมเกษตรกรให้สามารถจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ และราคา
ยุติธรรม ตรงตามความประสงค์ของเกษตรกรเอง เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตของเกษตร รวมท้ัง
สร้างรายได้เพิ่มจากการรวบรวมผลผลิตเพื่อจ าหน่าย หรือแปรรูปผลผลิตร่วมกัน 
 - สร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับเกษตรกร เพื่อร่วมกันแกไ้ขปัญหาและสร้างความ
ยั่งยืนในการเพิ่มทุนภายใน เพื่อให้การบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกรมีศักยภาพและความเข้มแข็งต่อไป 
ระยะเวลาด าเนินงาน   

1.2 ระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี (ปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) 
1.3 เป้าหมาย 

  กลุ่มเกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในแต่ละปี 
1.4 รายละเอียดงานที่ท า/ตัวชี้วัด/ผลส าเร็จที่เกิดขึ้น 

  - ช้ีแจงโครงการและงบประมาณท่ีได้รับในแต่ละปีให้คณะกรรมการ เจ้าหน้าท่ี
ส่งเสริมสหกรณ์และผู้เกี่ยวข้องทราบ  
  - จัดประชุมคณะกรรมการกลางระดับจังหวัด เพื่ออนุมัติให้กลุ่มเกษตรกรกู้เงิน 
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  - รับค าขอกู้ ตรวจสอบเอกสารและจัดประชุมพิจารณาเงินกู้ให้กับกลุ่มเกษตรกร 
  - แจ้งผลการพิจารณาให้กลุ่มเกษตรกรจัดท าสัญญา และหนังสือค้ าเพื่อขอเบิกเงิน
จากส านักงานสหกรณ์จังหวัด 
  - ตรวจสอบเอกสารและเบิกจ่ายเงินกู้ให้กับกลุ่มเกษตรกร 
  - ติดตามการใช้เงินกู้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
  - ติดตามเร่งรัดหนี้เงินกู้ท่ีครบก าหนดช าระ 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560  มีกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุน จ านวน  
20 แห่ง รวมวงเงนิท่ีจัดสรรให้กับกลุ่มเกษตรกร จ านวน  14,800,000  บาท และด าเนินการ
ติดตามเร่งรัดหนี้ให้ครบก าหนดช าระ 18 แห่ง รวมเป็นเงิน  14,800,000  บาท   

1.5 ประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ และที่เกิดขึ้นกับหน่วยงาน 
  กลุ่มเกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายและปลอดดอกเบี้ย มีเงินทุนในการ
จัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรกรที่มีคุณภาพ และราคายุติธรรม ตรงตามความประสงค์ของ
เกษตรกรเอง และเป็นการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร 

1.6 ปัญหาและอปุสรรค 
  -เงินงบประมาณท่ีมียังไม่เพียงพอต่อความต้องการของสมาชิก  

1.7 ปัจจัยความส าเร็จที่ส่งผลถึงการด าเนินงานของหน่วยงาน 
  - กลุ่มเกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน มีเงินทุนหมุนเวียนและมีความเข้มแข็งขึ้น 
 

ภาพกิจกรรม 
 

 
                                                       

ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย ติดตามเร่งรัดการช าระหน้ีเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร  
โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพ่ือเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด 
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๔.กลุม่ตรวจการสหกรณ์ 

มาตรการก ากับ ดูแล คุ้มครอง ระบบสหกรณ์ 
1.การป้องกันการเกิดข้อบกพร่อง 

1.1 การวิเคราะห์สถานภาพสหกรณ์เพือ่ก ากับดูแล และคุ้มครองระบบสหกรณ์ 
กลุ่มตรวจการสหกรณ์ได้ด าเนินการวิเคราะห์สถานภาพสหกรณ์เพื่อก ากับ ดูแล 

และคุ้มครองระบบสหกรณ์ จ านวน 76 สหกรณ์ โดยได้วิเคราะห์ 1 ครั้ง/1 สหกรณ์ และในการ
วิเคราะห์สถานภาพของสหกรณ์นั้นจะน ามาเพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการก ากับ ดูแล ส่งเสริม
สหกรณ์ได้ 
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด   
          - สหกรณ์ จ านวน  76 สหกรณ์ ได้ด าเนินการวิเคราะห์สหกรณ์ละ 1 ครั้ง 
 กิจกรรม/งานที่ด าเนินการ   
          - ได้ด าเนินการโดยการวิเคราะห์โดยใช้แบบวิเคราะห์สถานภาพสหกรณ์ โดยร่วมกับเจ้าหน้าท่ี
ส่งเสริมสหกรณ์ท่ีรับผิดชอบ 
 ผลส าเร็จของงาน/โครงการ 
          - กลุ่มตรวจการสหกรณ์ได้ด าเนินการวิเคราะห์สถานภาพของสหกรณ์ท้ังหมด 76 สหกรณ์ 
 ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน/โครงการ  - ไม่มี – 

 1.2 การติดตามและเฝ้าระวังการด าเนินงานของสหกรณ์ 
- กลุ่มตรวจการสหกรณ์ได้ด าเนินการติดตามและเฝ้าระวังการด าเนินงานสหกรณ์ร่วมกับ 

เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ท่ีดูแลรับผิดชอบสหกรณ์ จ านวน 76 สหกรณ์ เพื่อเป็นการป้องกันการเกิด
ข้อบกพร่องของสหกรณ์ในอนาคต 
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  สหกรณ์ จ านวน  76 สหกรณ์ เข้าด าเนินการติดตามและเฝ้าระวังการ
ด าเนินงานของสหกรณ์ ๆ ละ 1 ครั้ง 
 กิจกรรม/งานที่ด าเนินการ  กลุ่มตรวจการสหกรณ์ได้มีการติดตามเฝ้าระวัง โดยร่วมกับ
เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ท่ีรับผิดชอบ และจะเน้นสหกรณ์ท่ีมีสัญญาณเตือนว่ามีเหตุท่ีอาจเกิด
ข้อบกพร่องได้และจะเข้าตรวจสอบมากกว่า 1 ครั้ง 
 ผลส าเร็จของงาน/โครงการ กลุ่มตรวจการสหกรณ์ได้ด าเนินการติดตามและเฝ้าระวังการ
ด าเนินงานของสหกรณ์ท้ังหมด 76 สหกรณ์ 
 ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน/โครงการ  - ไม่มี – 

2.การตรวจการสหกรณ์ 
2.1 ประชุมซักซ้อมการตรวจการสหกรณ์ 
เมื่อวันท่ี 31 มกราคม 2560 กลุ่มตรวจการสหกรณ์ ได้จัดประชุมซักซ้อมการตรวจ 
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การสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย  โดยมี
ข้าราชการส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย ประกอบด้วย ผู้ตรวจการสหกรณ์ เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์
และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม จ านวน 54 ราย ผู้เข้าประชุมได้ทราบถึงข้อมูล วิธีการและแนวทางใน
การวางแผนเข้าตรวจการสหกรณ์ 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  1 ครั้ง 
 กิจกรรม/งานที่ด าเนินการ : ประชุมซักซ้อมการตรวจการสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย โดยมีผู้เข้าประชุมท้ังหมด 54 ราย 
 ผลส าเร็จของงาน/โครงการ : กลุ่มตรวจการสหกรณ์ได้ด าเนินการประชุมซักซ้อมการตรวจ
การสหกรณไ์ด้ 1 ครั้ง โดยประชุมซักซ้อมแนวทางการตรวจการสหกรณ์ในคราวการประชุม
ข้าราชการฯ เมื่อวันท่ี 31 มกราคม 2560 
 ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน/โครงการ  - ไม่มี – 

         2.2 ตรวจการสหกรณ์โดยทีมตรวจสอบสหกรณ์ ร้อยละ 35 ของสหกรณ์ที่มีสถานะยังไม่
เร่ิมด าเนินการและด าเนินการ     
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด สหกรณ์ในความรับชอบของส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย 27 แห่ง 
 กิจกรรม/งานที่ด าเนินการ  กลุ่มตรวจการสหกรณ์จะด าเนินการคัดเลือกสหกรณ์เป้าหมาย
จ านวน  27 แห่ง โดยจะคัดเลือกสหกรณ์ท่ีมีความเส่ียงสูง สหกรณ์การเกษตรระดับอ าเภอ สหกรณ์ท่ี
มีผลวิเคราะห์สถานภาพสหกรณ์ “ต้องเฝ้าระวัง” จากนั้นคณะผู้ตรวจการสหกรณ์จะเข้าตรวจการตาม
ประเด็นท่ีก าหนดและรายงานผลการตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์โดยผ่านกลุ่ม
ตรวจการสหกรณ์ในการท าหน้าท่ีวิเคราะห์รายงานผลการตรวจการสหกรณ์ เพื่อน าเสนอนายทะเบียน
สหกรณ์ในการใช้อ านาจในการส่ังการต่อไป 
 ผลส าเร็จของงาน/โครงการ 
             - คณะผู้ตรวจการสหกรณ์เข้าตรวจการสหกรณ์ได้ท้ังหมด 27 แห่ง 
 ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน/โครงการ  - ไม่มี – 

2.3 ตรวจการสหกรณ์ตามข้อร้องเรียน 
กิจกรรม/งานที่ด าเนินการ  กลุ่มตรวจการสหกรณ์ได้ด าเนินการร่วมกับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 

เข้าตรวจสอบสหกรณ์กรณ์ท่ีมีข้อร้องเรียนแล้วเสนอรายงานให้นายทะเบียนสหกรณ์พิจารณา พร้อม
ท้ังรายงานช้ีแจงผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป 

ผลส าเร็จของงาน/โครงการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เข้าตรวจสอบ 
สหกรณ์กรณีท่ีมีข้อร้องเรียน จ านวน 13 ข้อร้องเรียน 

ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน/โครงการ  ขาดความร่วมมือจากผู้ร้องในการให้ข้อมูล 
เพิ่มเติมในกรณีท่ีอยู่นอกเขตฯ 
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1. การแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องเดิม 
1.1 จัดประชุมผู้เก่ียวข้องเพื่อก าหนดเป้าหมาย แนวทาง และวิธีการแก้ไขปัญหา 

ข้อบกพร่องรายสหกรณ์ 
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จ านวน 1 ครั้ง 
 กิจกรรม/งานที่ด าเนินการ : ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย โดยกลุ่มตรวจการสหกรณ์ได้
ด าเนินการจัดประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อก าหนดแนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องเดิมท้ังหมด 
จ านวน 14 แห่ง ณ วันท่ี 31 มกราคม 2560 โดยมีผู้เข้าประชุม จ านวน 54 ราย ตามผลการแก้ไข
ข้อบกพร่องทุกเดือนกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ท่ีรับผิดชอบรายงานผลความคืบหน้าทุกวันท่ี 25 ของเดือน 
 ผลส าเร็จของงาน/โครงการ :  กลุ่มตรวจการสหกรณ์ด าเนินการติดตามผลการแก้ไข
ข้อบกพร่อง จ านวน  12  ครั้ง 
 ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน/โครงการ  - ไม่มี - 

1.2 ด าเนินการตามแผนงานที่ก าหนด 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  จ านวน  14  แห่ง 
กิจกรรม/งานที่ด าเนินการ : กลุ่มตรวจการสหกรณ์ได้ติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องตาม 

แนวทาง และวิธีการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่อง จ านวน 14 แห่ง รายงานให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบ
ภายในวันท่ี 5 ของเดือน 

ผลส าเร็จของงาน/โครงการ : กลุ่มตรวจการสหกรณ์ได้ด าเนินการรายงานผลการแก้ไขปัญหา 
ข้อบกพร่องให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบภายในเวลาท่ีก าหนด 

ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน/โครงการ  - ไม่มี – 
1.3 ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการแก้ไขข้อบกพร่องและรายงานผลผ่านระบบการ 

จัดการข้อบกพร่องของสหกรณ์ 
 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย มีข้อมูลของสหกรณ์ท่ีมีข้อบกพร่องจะต้องด าเนินการติดตาม
การแก้ไข ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2559 จ านวน  14  แห่ง 
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  จ านวน  14  แห่ง 
 กิจกรรม/งานที่ด าเนินการ  ผู้ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าท่ีบันทึกข้อมูลในระบบการจัดการ
ข้อบกพร่องของสหกรณ์ ได้ด าเนินการคีย์ข้อมูลความเคล่ือนไหวการแก้ไขข้อบกพร่องให้เป็นปัจจุบัน 
 ผลส าเร็จของงาน/โครงการ ข้อมูล จ านวน  14  แห่ง ณ วันท่ี 30 กันยายน  2560 ดังนี้ 
     1.สถานะแก้ไขแล้วเสร็จต้องติดตาม จ านวน  12  แห่ง 
      2.สถานะแก้ไขแล้วเสร็จสมบูรณ์  จ านวน   1   แห่ง 
                     3.สถานะอยู่ระหว่างด าเนินการ  จ านวน   1   แห่ง 
 ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน/โครงการ  - ไม่มี – 
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สรุปภาพรวมการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ตามแผนการแก้ไขข้อบกพร่อง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ที่ สหกรณ์ ประเด็นข้อบกพร่อง 

สรุปผลการแก้ไข 

ยังไม่
ด าเนิน
การ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

แล้ว
เสร็จ
ต้อง
ติดตา

ม 

แล้วเสร็จ
สมบูรณ ์

หมาย
เหตุ 

1 สหกรณ์การเกษตรผาขาว จ ากัด 1.เงินสดขาดบัญชี   √   
2 สหกรณ์การเกษตรนาด้วง จ ากัด 1.ลูกหน้ีปฏิเสธหน้ี 

2.ซื้อสินค้าเกินความต้องการของ
สมาชิก (ปุ๋ย) 

   
√ 

√  

3 สกก.ประชาสามัคคีตาดข่า จก. 1.เงินสดขาดบัญชี    √  
4 สกก. ด่านซ้าย จก. 1.สินค้าขาดบัญชี   √   
5 สหกรณ์สกย.การเกษตรกกดู่รุง่เรือง 

จ ากัด 
1.เงินสดขาดบัญชี   √   

6 สกก. ภูกระดึง จก. 1.สินค้าขาดบัญชี 
2.เงินสดขาดบัญชี 

  √ 
√ 

  

7 สหกรณ์บริการผูค้้าล็อคเตอรี่ไทเลย 
จ ากัด 

1.หลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ข้อบังคับ ระเบียบ ฯลฯ 

  √   

8 สกก. เมืองเลย จก. 1.หลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ข้อบังคับ ระเบียบ ฯลฯ (สลาก) 

  √   

9 สกต.ธ.ก.ส. เลย 1.หลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ข้อบังคับ ระเบียบ ฯลฯ (สินค้า) 

  √   

10 สกก.วังสะพุง จก. 1.เงินสดขาดบัญชี 
2.สินค้าขาดบัญชี 
3.พฤติกรรมอื่น ๆ(สลาก) 

  √ 
√ 
√ 

 
 
 

 

11 สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนจ.เลย จก. 1.สมาชิกปฏิเสธยอดเงินรับฝาก 
2.ลูกหน้ีปฏิเสธหน้ี 
3.สมาชิกปฏิเสธยอดทุนเรือนหุ้น 
4.หลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ข้อบังคับ ระเบียบ ฯลฯ 

  
 
 
 
 
√ 

√ 
 
√ 
√ 
 
 

  

12 ร้านสหกรณ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย 
จ ากัด 

1.พฤติกรรมอื่น ๆ   √   

13 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด 1.พฤติกรรมอื่น ๆ(สลากฯ)   √   
14 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญ

ศึกษาจังหวัดเลย จ ากัด 
1.พฤติกรรมอื่น ๆ(สลากฯ)   √   
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1. การแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
-นายทะเบียนสหกรณ์พิจารณาการใช้อ านาจและด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีจนครบ 

กระบวนการในกางกฎหมาย 
2.การสร้างองค์ความรู้คุ้มครองระบบสหกรณ์ 

-การประชุมคณะท างานระดับจังหวัดแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (จกบ.) 
เป้าหมาย  จัดประชุม 4  ครั้ง 
กิจกรรม/งานที่ด าเนินการ  กลุ่มตรวจการสหกรณ์ได้ด าเนินการจัดประชุมคณะท างานระดับ 

จังหวัดแก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีมีข้อบกพร่อง (จกบ.) ท้ังหมด 5 ครั้ง 
จากรายงานการประชุม จกบ. ระดับจังหวัด 

ผลส าเร็จของงาน 
1. วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2559 
2. วันท่ี 16 มีนาคม 2560 
3. วันท่ี 21 มิถุนายน 2560 
4. วันท่ี 25 กรกฎาคม 2560 
5. วันท่ี   3 สิงหาคม 2560 

ภาพกิจกรรม 
การจัดประชุมคณะท างานระดับจังหวัดเพ่ือแก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง 
(จกบ.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

       

สรุปปัญหาอุปสรรคในการด าเนนิงาน/โครงการ 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  มีข้อบกพร่องใหม่เพิ่มเติมจาก
ข้อบกพร่องเดิมเนื่องจากผู้บริหารงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรขาดความเอาใจใส่และการเฝ้าระวัง 
บางครั้งเป็นผู้กระท าให้เกิดความเสียหาย 
 


