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ผลการปฏบิตังิาน/โครงการตามแผนปฏบิตัิงานและงบประมาณรายจา่ย 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

งาน/โครงการตามภารกจิ 
 

  การจดัตั้งสหกรณ/์กลุม่เกษตรกรในปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
1. การด าเนนิการจดัตัง้สหกรณ/์กลุม่เกษตรกร  

  เมื่อแกนน าเกษตรกรได้ด าเนินการส่งหนังสือแจ้งความประสงค์จะจัดต้ังสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผ่าน
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นท่ี และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์มีหนังสือถึงส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลยแล้วนั้น 

1.1 ประสานความเป็นไปได้ในการจัดต้ังสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย จะได้ด าเนินการประสานความเป็นไปได้ในการจัดต้ังสหกรณ์/กลุ่ม 

เกษตรกร กับแกนน าเกษตรกร ในความพร้อมของกลุ่มฯ เช่น ผู้จัดท าบัญชี ธุรกิจหรือกิจกรรมท่ีจะด าเนินการ 
ขั้นตอนการจัดต้ังพอสังเขป ฯลฯ 

1.2 ประชุมผู้ประสงค์จะเป็นสมาชิกสหกรณ์, ประชุมผู้ประสงค์จะจัดต้ังกลุ่มเกษตรกร (ครั้งท่ี 1) 
          ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย เชิญแกนน าและผู้ประสงค์จะเป็นสมาชิกสหกรณ์ จ านวนไม่นอ้ยกว่า 
30 คน เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ความรู้เรื่องหลักการ วิธีการ อุดมการณ์สหกรณ์ ก าหนดช่ือสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร ก าหนดประเภท วัตถุประสงค์และร่วงข้อบังคับ(เฉพาะส่วนท่ีส าคัญ) การพิจารณาเลือกตั้งคณะผู้
จัดต้ังสหกรณ์/คณะผู้ก่อการกลุ่มเกษตรกร 
         1.3 ประชุมคณะผู้จัดต้ังสหกรณ์ , ประชุมคณะผู้ก่อการ(ครั้งท่ี 2) 

ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย  เชิญคณะผู้จัดต้ังสหกรณ์/คณะผู้ก่อการกลุ่มเกษตรกร เพื่อร่าง 
ข้อบังคับ ก าหนดแผนการด าเนินงานหรือกิจกรรมทางธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
         1.4 ประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกสหกรณ์, ประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร (ครั้งท่ี3) 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย เชิญผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จ านวนไม่น้อยกว่า 30 คน  
เข้าร่วมประชุมเพ่ือรับทราบชื่อ ประเภท วัตถุประสงค์ พร้อมทั้งพิจารณาก าหนด ข้อบังคับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
        เมื่อด าเนินการประชุมครบถ้วนแล้ว สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีจะขอจดทะเบียนจัดต้ังนั้น ต้อง
ด าเนินการจัดท าเอกสารให้ครบถ้วน เรียบร้อย เพื่อเสนอนายทะเบียนสหกรณ์/นายทะเบียกลุ่มเกษตรกร 
ประจ าจังหวัดเลย รับจดทะเบียนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และเมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียนแล้ว ให้
ด าเนินการประชุมใหญ่ครั้งแรกภายใน 90 วัน หากนายทะเบียนไม่รับจดทะเบียนสามารถอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติโดยยื่นต่อนายทะเบียนสหกรณ์ได้ภายใน 60 วัน 

2. รายชือ่สหกรณ/์กลุม่เกษตรกรที่ด าเนนิการจดัตัง้ใหมใ่นปงีบประมาณ พ.ศ. 2561  
1. กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางโนนตะวันย่ังยืน  วันที่จดทะเบียน 19 ตุลาคม  2560 
2. กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง กยท.บ้านก้ าพ้ี         วันที่จดทะเบียน  30 พฤศจิกายน  2560 
3. กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง กยท.บ้านโพนทอง  วันที่จดทะเบียน  19 ตุลาคม  2560 
4. กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง กยท.บ้านพรเจริญ    วันที่จดทะเบียน  12  มีนาคม  2561 
5. กลุ่มเกษตรกรท าไร่ทรัพย์ไพวัลย์       วันที่จดทะเบียน  27  เมษายน  2561 
6. กลุ่มเกษตรกรท าไร่ศรสีงคราม   วันที่จดทะเบียน  22 พฤษภาคม  2561 
7.กลุ่มเกษตรกรท าไร่นาดอกค า   วันที่จดทะเบียน  16 มกราคม  2561    
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8. สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนจังหวัดเลย จ ากัด  วันที่จดทะเบียน  11 มิถุนายน  2561    
9.สหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกยางพารานาด้วง จ ากัด     วันที่จดทะเบียน  15 ธันวาคม  2560 
10.สหกรณ์การเกษตรสร้างป่าสร้างรายได้นาแห้ว จ ากัด  วันที่จดทะเบียน 1 กุมภาพันธ์  2561 
3. ภาพถ่ายแสดงการด าเนินกิจกรรม  

(ประสานความเป็นไปได้ในการจัดต้ังกลุ่มเกษตรกรท าไรน่าดอกค า อ าเภอนาด้วง  จังหวัดเลย) 
 

 
 

(ประชุมผู้ประสงค์จะเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง กยท. บ้านพรเจริญ (ครั้งที่ 1) 
ต าบลปากตมอ าเภอเชียงคาน)จังหวัดเลย 

       
                   (ประชุมผู้ประสงคจ์ะเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง กยท. บ้านพรเจริญ(ครั้งที่ 2)  

ต าบลปากตมอ าเภอเชียงคาน)จังหวัดเลย 

 
 

(ประชุมผู้ประสงค์จะเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกรท าไร่นาดอกค า(ครั้งที่ 3) ต าบลนาดอกค า อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย) 
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  การช าระบญัชสีหกรณ์/กลุม่เกษตรกรในปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
1. การด าเนนิการช าระบญัชสีหกรณ/์กลุม่เกษตรกร 

 1.1  จัดท าแผนปฏิบัติงานการช าระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 1.2  ประชุมช้ีแจงและซักซ้อมความเข้าใจในขั้นตอนการช าระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร   
     1.3  ประชุมอบรมให้ความรู้แก่ผู้ช าระบัญชีร่วมกับส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย 
 1.4  ประชุมติดตามความก้าวหน้าในการช าระบัญชีในท่ีประชุมติดตามงานทุก 15 วัน และท่ี
ประชุมข้าราชการทุกเดือน 
 1.5  ผู้ช าระบัญชีรายงานผลการช าระบัญชีทุกวันท่ี 25 ของเดือน 
 1.6  ผู้ช าระบัญชี/กลุ่มตรวจการสหกรณ์ติดตามประสานงานกับผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบ และ
รับรองงบการเงนิตามมาตรา 80, มาตรา 87 ท่ีผู้ช าระบัญชีได้จัดส่งไปแล้ว  

 
2. รายชือ่สหกรณ/์กลุม่เกษตรกรที่สามารถถอนชือ่ได้ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 :  

       สหกรณ์ยางค า จ ากัด  ค าส่ังนายทะเบียนสหกรณ์ ท่ี (ลย) 26/2561 ส่ัง ณ วันท่ี 11 มิถุนายน 
พ.ศ.2561 

 
3. ภาพถา่ยแสดงการด าเนนิกจิกรรม          
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  โครงการการคดัเลอืกสหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกรสูด่ีเดน่ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
     ด้วยกรมส่งเสริมสหกรณ์ จะด าเนินการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีมีผลงานดีเด่น 
เพื่อเสนอคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติระดับกระทรวง 
พิจารณาตัดสินเป็นสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ และจะได้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัล ใน
งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวญัประจ าปี ณ พลับพลาท่ีประทับ มณฑลพิธีท้อง
สนามหลวง 
     การคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีมีผลงานดีเด่นในปี 2561 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้
ก าหนดขั้นตอนการคัดเลือกไว้ 3 ระดับ คือ ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ แจ้ง ส านักงาน
สหกรณ์จังหวัดด าเนินการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีมีผลงานดีเด่นในพื้นท่ี 
     สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีเข้ารับการคัดเลือก 
     (1)มีผลการด าเนินงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 

(2)ต้องมีข้อมูลย้อนหลัง(งบการเงิน)เพื่อการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 ปี 
(3)ถ้าเป็นสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีเคยได้รับพระราชทานโล่รางวัลดีเด่น 
(4)ต้องเป็นสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีผ่านระดับได้มาตรฐานของกรมฯในปีล่าสุดก่อนเข้า

รับการคัดเลือก 
ประเภทการคัดเลอืก 
(1)ประเภทการคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่น 
1.สหกรณ์การเกษตรท่ัวไป   7.สหกรณ์ออมทรัพย์ท่ัวไป 
2.สหกรณ์โคนม     8.สหกรณ์ร้านค้า 
3.สหกรณ์นิคม     9.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
4.สหกรณ์ประมง      10.สหกรณ์บริการ 
6.สหกรณ์ผู้ผลิตยางพารา   11.สหกรณ์ในโครงการพระราชด าริ   
                                                                หรือสหกรณ์ในพื้นท่ีโครงการหลวง 
(2) ประเภทการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรดีเด่น 
1.กลุ่มเกษตรกรท านา 
2.กลุ่มเกษตรกรท าสวน 
3.กลุ่มเกษตรกรท าไร่ 
4.กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว์ 
5.กลุ่มเกษตรกรท าประมงหรือกลุ่มเกษตรกรเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
(1)ใช้เกณฑ์การตัดสินตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก าหนดไว้ 5 หมวด และได้ปรับ 

เพิ่มคะแนนในอัตราท่ีเท่ากันทุกหมวด เกณฑ์การให้คะแนนเต็ม 1,000 คะแนน แบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้ 
1.ความคิดริเริ่ม           100 คะแนน 
2.ความสามารถในการบริหารและการจัดการสถาบัน   350 คะแนน 
3.บทบาทและการมีส่วนร่วมของสมาชิกต่อสถาบัน  250 คะแนน 
4.ความมั่นคงและฐานะทางเศรษฐกิจของสถาบัน  150 คะแนน 
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5.การท ากิจกรรมด้านสาธารณะประโยชน์และ 
การอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม     150 คะแนน 
(2)การคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีมีผลงานดีเด่นในแต่ละระดับจะใช้วิธีการให้ 

คะแนนเพื่อจัดล าดับคะแนน โดยคัดเลือกสหกรณ์แต่ละประเภทการคัดเลือกท่ีได้คะแนนรวมมากท่ีสุด ท้ังนี้
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีได้รับการคัดเลือกจะต้องได้คะแนน ดังนี้ 
     สหกรณ์   คะแนนรวมทั้ง 5 หมวด จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
       และคะแนนแต่ละหมวดจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ  60 
    กลุ่มเกษตรกร คะแนนรวมทั้ง 5 หมวด จะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
       และคะแนนแต่ละหมวดจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

2.ผลการด าเนนิงาน 
 การคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีมีผลงานดีเด่นประจ าปี 2561 มีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
แสดงความจ านงเข้ารับการคัดเลือก ดังนี้ 
 ประเภทสหกรณ์การเกษตรท่ัวไป จ านวน 1 สหกรณ์ คือสหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง นพค.เลย จ ากัด 
   ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์  จ านวน 2 สหกรณ์ คือ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จ ากัด และ
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลย จ ากัด 

 

 
 
 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย  ได้จัดท าเกียรติบัตรเพื่อมอบให้แก่สหกรณ์ท่ีได้รับการคัดเลือกระดับ 
จังหวัด จ านวน 1 ฉบับ  และส่งประกวดระดับภาคต่อไป คือ 
 สหกรณ์ดีเด่น  ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์  ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลย จ ากัด 
  

อันดับ

รวม % รวม % รวม % รวม % รวม % รวม %
1    สหกรณ์การเกษตรท่ัวไป

1.1 สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง นพค.เลย จ ากัด 91.67 91.67 317.50 90.71 230.00 92.00 80.00 53.33 150.00 100.00 869.17 86.92 3

2    สหกรณ์ออมทรัพย์
7.1 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จ ากัด 93.33 93.33 321.00 91.71 180.00 72.00 104.00 69.33 133.00 88.67 831.33 83.13 2

7.2 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลย จ ากัด 100.00 100.00 310.00 88.57 230.00 92.00 107.00 71.33 150.00 100.00 897.00 89.70 1

รวม

แบบสรุปรายชื่อสหกรณ์ท่ีเข้ารับการคัดเลือกเป็นสหกรณ์ดีเด่น ระดับจังหวัด/ระดับภาค
จังหวัดเลย

250 คะแนน 150 คะแนน 150 คะแนน 1,000 คะแนนท่ี
ประเภทการคัดเลือก/

ชื่อสหกรณ์

หมวดท่ี 1 หมวดท่ี 2
100 คะแนน 350 คะแนน

หมวดท่ี 3 หมวดท่ี 4 หมวดท่ี 5

แบบ 1-5
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3.ผลลพัธ ์
ผลการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีมีผลการงานดีเด่น ประจ าปี 2561 ผลปรากฏ  ดังนี้ 
ระดบัจงัหวดั 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย ได้ด าเนินการคัดเลือกระดับจังหวัด ผลปรากฏ ดังนี้ 
สหกรณ์ดีเด่น ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์  ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลย จ ากัด 
 
4.ปญัหา/อปุสรรค ในการด าเนนิงานและแนวทางแกไ้ข 

-ไม่มี- 
5.ภาพถา่ยกจิกรรม 
 

ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย ได้ด าเนินการคัดเลือกระดับจังหวัด ดังน้ี 
สหกรณ์ดีเด่น ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์  ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลย จ ากัด 
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  โครงการสง่เสรมิสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกรให้ผา่นเกณฑม์าตรฐาน 
  1.วตัถปุระสงค/์เป้าหมาย/พืน้ทีด่ าเนนิงานโครงการ : 

   กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ออกประกาศ เรื่อง ก าหนดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ฉบับลงวันท่ี 28 
มีนาคม พ.ศ.2561 และถือใช้มาระยะเวลาหนึ่งแล้ว นั้น 
    กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีการปรับปรุงการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ใหม่และออกประกาศ 
เรื่อง ก าหนดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประกาศ ณ วันท่ี 23 มิถุนายน 2553 และก าหนด ระดับ
มาตรฐานสหกรณ์ ออกเป็น 4 ระดับ คือ 
    1.ระดับมาตรฐานดีเลิศ 

2.ระดับมาตรฐานดีมาก 
3.ระดับมาตรฐานดี 
4.ระดับไม่ผ่านมาตรฐาน 

     โดยใช้ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานของสหกรณ์ 7 ข้อ ตามเดิม แต่ได้เพิ่มเติมการประเมินการ
จัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ โดยแบ่งวิธีการประเมินออกเป็น 2 ส่วน คือ ผลการด าเนินงานของสหกรณ์
และกระบวนการบริการจัดการภายในสหกรณ์ รวมทั้งส้ิน 1387 ข้อ ประกอบด้วย 
 

ตวัชีว้ดัระดบัมาตรฐานสหกรณ์ ตวัชีว้ดักระบวนการจดัการ ตวัชีว้ดัผลการด าเนนิงาน 
1.ผลการด าเนินงานในรอบสองปีบัญชีย้อนหลัง
สหกรณ์มีผลการด าเนินงานไม่ขาดทุนเว้นแต่ปีใด
มีอุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติจนเกิดความเสียหาย
ต่อสมาชิกและสหกรณ์โดยรวม ให้ตัดปีนั้นออก 

เกณฑ์ ข้อ 1 จ านวน 5 ข้อ เกณฑ์ ข้อ 1 จ านวน 3 ข้อ 

2.ผลการด าเนินงานในรอบปีย้อนหลัง ไม่มีการ
กระท าอันถือได้ว่าทุจริตต่อสหกรณ์ 
 

เกณฑ์ข้อ 2 จ านวน 76 ข้อ 
(ประเมินผลแยกประเภท
สหกรณ์) 

เกณฑ์ ข้อ 2 จ านวน 2 ข้อ 

3.ผลการด าเนินงานในรอบปีบัญชีสุดท้าย 
สหกรณ์จัดท างบการเงินแล้วเสร็จและส่งให้
ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วน าเสนอเพื่ออนุมัติในท่ี
ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวัน 
นับแต่วันส้ินปีทางบัญชี 

เกณฑ์ ข้อ 3 จ านวน 5 ข้อ เกณฑ์ ข้อ 3 จ านวน 4 ข้อ 

4.ผลการด าเนินงานในรอบปีสุดท้าย สหกรณ์
ต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของสมาชิก
ท้ังหมดร่วมท าธุรกิจกับสหกรณ์ 

เกณฑ์ ข้อ 4 จ านวน 5 ข้อ เกณฑ์ ข้อ 4 จ านวน 8 ข้อ 

5.ผลการบริหารจัดการสหกรณ์ ต้องจัดจ้าง
เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานประจ า เพื่อด าเนินกิจการ
และธุรกิจของสหกรณ์ หากไม่มีการจัดจ้าง ต้องมี
กรรมการด าเนินการหรือสมาชิกท่ีได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ีประจ า 

เกณฑ์ ข้อ 5 จ านวน 5 ข้อ เกณฑ์ ข้อ 5 จ านวน 4 ข้อ 
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ตวัชีว้ดัระดบัมาตรฐานสหกรณ์ ตวัชีว้ดักระบวนการจดัการ ตวัชีว้ดัผลการด าเนนิงาน 
6.ผลการด าเนินงานในรอบสองปีย้อนหลัง
สหกรณ์ต้องมีการจัดสรรก าไรสุทธิและจ่าย
เงินทุนสวัสดิการสมาชิกหรือทุน
สาธารณประโยชน์อย่างน้อยหนึ่งครั้ง 
 
 

เกณฑ์ ข้อ 5 จ านวน 5 ข้อ เกณฑ์ ข้อ 5 จ านวน 4 ข้อ 

7.ผลการด าเนินงานในรอบปีบัญชีสุดท้าย  
สหกรณ์ต้องไม่กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืน
กฎหมาย ระเบียบหรือค าส่ังนายทะเบียนสหกรณ์ 
 
 

เกณฑ์ ข้อ 5 จ านวน 5 ข้อ เกณฑ์ ข้อ 5 จ านวน 4 ข้อ 

รวม 107 ขอ้ 30 ขอ้ 
 

    
กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีการปรับปรุงการจัดระดับมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรใหม่ และออกประกาศ

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันท่ี 16 
ธันวาคม พ.ศ.2559 และก าหนดระดับมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร ออกเป็น 2 ระดับ คือ 
    1.ระดับได้มาตรฐาน 
    2.ระดับต่ ากว่ามาตรฐาน 

ตัวชี้วัดระดับมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร จ านวน 5 ข้อ ประกอบด้วย 
        1.คณะกรรมการด าเนินการจัดให้มีการจัดท างบดุลรอบสิบสองเดือนแล้วเสร็จและจัดให้มีผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบได้ภายใน 150 วัน ตามกฎหมาย 
   2.ไม่มีข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับรายการข้อบกพร่องทางการเงินและบัญชีอย่างร้ายแรง 
   3.มีการท าธุรกิจหรือการบริการอย่างน้อย 1 ชนิด 

4.มีการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีภายในก าหนดเวลา 150 วัน เว้นแต่มีภัยธรรมชาติจนเกิดความ
เสียหายต่อสมาชิกและกลุ่มเกษตรกรโดยรวม 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กรมส่งเสริมสหกรณ์ก าหนดตัวชี้วัด ดังนี้ 
1.รักษามาตรฐานสหกรณ์ ปี 2560 ให้ครบทุกแห่งในปี 2561 จ านวน 52 แห่ง 
2.ยกระดับสหกรณ์เป้าหมายปี 2561 ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์เป็นไปตามแผนงาน จ านวน 

2 แห่ง 
3.รักษามาตรฐานกลุ่มเกษตรกร ปี 2560 ให้ครบทุกแห่งในปี 2561 จ านวน 25 แห่ง 
4.ยกระดับกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายปี 2561 ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์เป็นไปตามแผนงาน 

จ านวน 1 แห่ง 
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2.ผลการด าเนนิงาน 
สรุปผลการจัดมาตรฐานสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

ผลการจดัมาตรฐานสหกรณ ์ หนว่ยนบั แผน 
ผล 

ระดบัมาตรฐาน 
1.สหกรณ์ท้ังหมด 140 แห่ง 
(1.1)สหกรณ์ท่ีน ามาจัดมาตรฐาน 
จ านวน 57 แห่ง 
    ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
 
 
 

 
 
 

สหกรณ์ 

   
 
 
รักษามาตรฐาน 
จ านวน 47 แห่ง 
ผลักดัน  2 แห่ง 

ดีเลิศ(A)  17 สหกรณ์ 
ดีมาก(B) 25 สหกรณ์ 
ดี(C)        5 สหกรณ์ 
ไม่ผ่าน(F) 10 แห่ง 
 

(1.1)สหกรณ์ท่ีไม่น ามาจัดมาตรฐาน 
จ านวน 83 แห่ง  คือ ต้ังใหม่ไม่ถึง 2 
ปี , หยุด และเลิก/ช าระบัญชี 
 

สหกรณ์ - ต้ังใหม่ ไม่ถึง 2 ปี 11 สหกรณ์ 
หยุดด าเนินธุรกิจ    6 สหกรณ์ 
เลิก/ช าระบัญชี    66 สหกรณ์ 

ผลการจดัมาตรฐานกลุม่เกษตรกร หนว่ยนบั แผน ผล 
2.กลุ่มเกษตรกรท้ังหมด 95 แห่ง 
2.1)กลุ่มเกษตรกรท่ีน ามาจัด
มาตรฐาน จ านวน 54 กลุ่มเกษตรกร 
 

กลุ่มเกษตรกร -รักษามาตรฐาน 
43 แห่ง 
-ผลักดัน 5 แห่ง 

-ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 48 แห่ง 
-ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 6 แห่ง 

2.2) กลุ่มเกษตรกรท่ีไม่น ามาจัด
มาตรฐาน รวมทั้งส้ิน 41 แห่ง คือ ต้ัง
ใหม่ไม่ถึง 1 ปี , หยุด และเลิก/ช าระ
บัญช ี

กลุ่มเกษตรกร  - -ต้ังใหม่ไม่ถึง 1 ปี 8 กลุ่มฯ 
-หยุดด าเนินธุรกิจ 3 กลุ่มฯ 
-เลิก/ช าระบัญชี 30 กลุ่มฯ 

  

3.ผลลพัธ ์
 1.ทราบถึงสถานะและผลการด าเนินงานของตนในภาพรวมเบ้ืองต้น โดยยึดหลักการและ วิธีการ
สหกรณ์ ซึ่งสอดคล้องอย่างยิ่งกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.สามารถก าหนดแนวทางการด าเนินงานหรือแนวทางการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ผ่าน
มาตรฐานได้ หากสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตกมาตรฐานข้อใด ก็ต้องวิเคราะห์หาสาเหตุและแก้ไข
ปรับปรุงให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานข้อนั้น ๆ ได้ ท าให้รู้ถึงช่องทางการพัฒนาและการปรับปรุงแกไ้ขระบบ
การบริหารจัดการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
 3.ได้รับสิทธิบางประการท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์ก าหนด เช่น การพิจารณาขอกู้เงินและการพิจารณา
คัดเลือกเข้าร่วมโครงการต่าง ๆของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นต้น 
 4.เป็นข้อมูลพื้นฐานและเป็นช่องทางให้ภาครัฐเข้าไปช่วยเหลือได้ตรงตามความต้องการท่ีแท้จริงและ
การเป็นสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีได้มาตรฐานยังจะได้รับความเช่ือถือและการยอมรับจากหน่วยงาน
เดียวกันและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
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 5.สมาชิกมีความพึงพอใจและความศรัทธาต่อสถาบันเกษตรกร และสมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินธุรกิจการบริหารจัดการท่ีเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องด้วย 
พร้อมท้ังเอื้อประโยชน์และช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่มวลสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้ 
 6.เจ้าหน้าท่ีของกรมส่งเสริมสหกรณ์ใช้เป็นข้อมูลในการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรให้สอดคล้องกับความต้องการของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ความก้าวหน้า 
4.ปญัหา/อปุสรรค ในการด าเนนิงานและแนวทางแกไ้ข 
 1.คณะกรรมการด าเนินการขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการมีภารกิจอย่างอื่นมาก
และมีการสับเปล่ียนหมุนเวียนกรรมการ จึงท าให้ไม่มีเวลาท่ีจะศึกษา อีกท้ังเห็นว่าเป็นเรื่องท่ียุ่งยาก  จึง
ท าให้ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ 
 2.คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ไม่มีการประชุมเพื่อติดตามหรือ
ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานเป็นประจ าทุกเดือน เพื่อติดตามแผนงานประจ าปีท่ีก าหนดไว้ว่าได้ตามแผน
หรือไม่ หากเกิดปัญหาข้ึนจึงไม่สามารถแก้ไขได้ทันท่วงที 

3.ผู้ตรวจสอบกิจการไม่เข้าใจบทบาทหน้าท่ีของตนเอง  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรบางแห่งผู้
ตรวจสอบกิจการไม่ด าเนินการตรวจสอบการด าเนินงานตามหน้าท่ีอย่างต่อเนื่องและจริงจังเนื่องจาก
ผู้ตรวจสอบกิจการ ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องข้อบังคับ ระเบียบ ตลอดจนเรื่องบัญชีจึงท าให้การ
ตรวจสอบการด าเนินงานไม่จรงิจังและต่อเนื่อง 

4.สมาชิกสังกัดหลายองค์กร  และเห็นว่าสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  มีการบริการด้านธุรกิจน้อย จึง
หันไปใช้บริการจากองค์กรอื่น   สมาชิกบางรายไม่เข้ามาติดต่อหรือร่วมท าธุรกิจ  ไม่มีการจัดท าข้อมูล
พื้นฐานเกี่ยวกับสมาชิก  สมาชิกขาดการจูงใจ และการประชาสัมพันธ์ที่ดี  สมาชิกบางรายเป็นสมาชิก
เพื่อหวังประโยชน์  เช่น  การกู้เงิน  การได้รับการอุดหนุนปัจจัยการผลิตต่าง ๆ เป็นต้น สมาชิกขาด
ความเช่ือมั่น  ขาดความศรัทธา  ขาดความรู้  ความเข้าใจในระบบของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
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  โครงการ “ 7 มถินุายน วนักจิกรรมสหกรณน์กัเรยีน ประจ าป ี2561” จังหวัดเลย 
 

1.วตัถปุระสงค/์เป้าหมาย/พืน้ทีด่ าเนนิงานโครงการ 
    การจัดกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน  เพื่อจัดให้ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนมาร่วมกันจัดวันสหกรณ์
นักเรียนเพื่อแลกเปล่ียนความรู้ระหว่างกันในการน าไปปรับพัฒนาเป็นวิธีการด าเนินการของแต่ละโรงเรียน 
และเพื่อเป็นการเรียนรู้การสหกรณ์ต้ังแต่ยังเด็ก เมื่อเติบโตจบการศึกษาสามารถเข้าสู่ระบบสหกรณ์ท่ีมีอยู่
ต่อไปได้และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีท่ีทรงริเริ่มให้จัดการ
เรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน 
    กลุ่มเป้าหมาย 
 ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย 
คณะครู และนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานของรัฐและเอกชน ประชาชนใน
จังหวัดเลย 
 

2.ผลการด าเนนิงาน 
 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย  ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดเลย  ก าหนดจัดงาน “7 มิถุนายน
วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจ าปี 2561”ในวันพฤหัสบดีท่ี 7 มิถุนายน  2561 ณ ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ประถมศึกษาเลย เขต 1 ถนนเลย - เชียงคาน ต าบลเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดเลย เพื่อเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ท่ีทรงริเริ่มโครงการดังกล่าว  การจัดงาน
ก าหนดให้มีกิจกรรมประกอบด้วย 

1.นิทรรศการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน/ส่ือการสอนสหกรณ์ในโรงเรียน 
2.นิทรรศการความรู้เรื่องการสหกรณ์และกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน 
3.ฐานความรู้เรื่องกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน 
4.การประกวดเรียงความ 
5.การประกวดวาดภาพระบายสี 
6.การประกวดนิทรรศการ 

  
3.ผลลพัธ ์
 ผู้เข้าร่วมงาน “7 มิถุนายนวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจ าปี 2561” มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จ านวน 240 คน ประกอบด้วย ส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
เลย ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย คณะครู และนักเรียนของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1 โดยจัด ณ  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประถมศึกษาเลย  เขต 1 ถนนเลย - เชียง
คาน ต าบลเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดเลย 
 
4.ปญัหา/อปุสรรค ในการด าเนนิงานและแนวทางแกไ้ข 
   -ไม่มี- 
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5.ภาพกิจกรรม 

ณ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษาเลย  เขต 1  
ถนนเลย - เชียงคาน ต าบลเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดเลย 

“7 มิถุนายนวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจ าปี 2561” มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 240 คน ประกอบด้วย ส่วนราชการ 
ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ส านักงานสหกรณ์จงัหวัดเลย 
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    กองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.)  ได้ต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มาตรา ๒๗   โดยโอนเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมสหกรณ์การสหกรณ์มาเป็นกองทุนพัฒนาสหกรณ์เรียกโดยย่อ
ว่า “กพส.” เพื่อเป็นทุนส่งเสริมกิจการของสหกรณ์ และเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติ
ให้สอดคล้องกับการโอนอ านาจหน้าท่ีของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง 
กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้โอนกองทุนพัฒนาสหกรณ์ไปต้ังไว้ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ ต้ังแต่วันท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๔๕ 
เป็นต้นมา 
  วัตถุประสงค์ในการจัดต้ังกองทุนพัฒนาสหกรณ์ เพื่อให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ ใช้เป็นเครื่องมือ
ส าหรับส่งเสริมและพัฒนางานสหกรณ์โดยการสนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ าให้สหกรณ์ต่างๆ กู้ยืมไปด าเนิน
ธุรกิจให้บริการแก่สมาชิก ภายใต้ระเบียบท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์ก าหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ กองทุนพัฒนาสหกรณ์ก าหนดให้มีคณะกรรมการบริหาร กพส. มีอ านาจหน้าท่ี
บริหาร กพส. ตลอดจนตรวจสอบติดตามและประเมินผลงานของสหกรณ์ท่ีได้รับการส่งเสริมกิจการจาก กพส. 
ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 

เปา้หมาย :  
 ๑. ส านักงานสหกรณ์จังหวัดได้รับจัดสรรวงเงินกู้ จ านวนเงิน 50,000,000  บาท แยกเป็น 
     โครงการปกติ 40,๐๐๐,๐๐๐ บาท และโครงการพิเศษ 10,000,๐๐๐ บาท 
 ๒. ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย มีแผนการติดตามเร่งรัดหนี้ 27,514,616 บาท 
รายละเอยีดงานที่ท า :  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับกองทุนพฒันาสหกรณ์ 
           จ านวน ๒ กิจกรรม ดังนี้  
 ๑. พิจารณาจัดสรรให้สหกรณ์กู้เพื่อเป็นทุนส่งเสริมกิจการของสหกรณ์ แยกเป็น 
               - เงินกู้ยืม (ปกติ)  วัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนให้สมาชิกกู้ , จัดหาสินค้ามาจ าหน่าย , รวบรวม
ผลผลิต 
               - เงินกู้ยืมพิเศษอัตราดอกเบ้ียร้อยละ ๑ ต่อปี  ประกอบด้วยโครงการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนของสหกรณ์/โครงการยกระดับคุณภาพสินค้าสหกรณ์ 
 ๒. ตรวจสอบการใช้เงินกู้ และติดตามเร่งรัดหนี้ท่ีถึงก าหนดช าระในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 
 

ผลส าเร็จทีเ่กิดขึน้ 
 ๑. จังหวัดได้เบิกจ่ายให้สหกรณ์ท่ีได้รับอนุมัติ จ านวน 11 สหกรณ์ 14 สัญญา รวมเป็นเงิน 
25,100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 50 ของเงินท่ีได้รับจัดสรร 
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๒. การติดตามเร่งรัดหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ท่ีถึงก าหนดช าระในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 
จ านวน 25,500,000 บาท ติดตามเร่งรัดหนี้ได้ จ านวน 23,500,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 

92.15 ของหนี้ท่ีถึงก าหนดช าระ 
 

ประโยชน์ทีก่ลุม่เปา้หมายไดร้บั 
 

- สหกรณ์ได้รับการสนับสนุนเงินกู้ดอกเบ้ียต่ า และสหกรณ์ขนาดเล็ก จะมีแหล่งเงินทุนเป็น 
ของตนเอง สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เป็นท่ีพึ่งของมวลสมาชิกได้ 
ปญัหา/อปุสรรค :  

- บางสหกรณ์ท่ีไม่มีการจัดจ้างพนักงาน  ท าให้การจัดท าและจัดส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับกองทุนพฒันาสหกรณ์ล่าช้า หรือไม่ทันตามก าหนดเวลา 

- บางสหกรณ์ติดตามเร่งรัดหนี้จากสมาชิกไม่ได้ตามแผน  ท าให้ต้องขอความช่วยเหลือจากสหกรณ์
อื่น ๆ 

- สมาชิกสหกรณ์มีหนี้หลายทาง เช่น ธกส. กองทุนหมู่บ้าน และสถาบันการเงินอื่น ๆ 
 

ขอ้เสนอแนะ/แนวทางแกไ้ข 
 - แจ้งให้เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ ก ากับดูแล ก าชับให้สหกรณ์ด าเนินการส่งเอกสารต่าง ๆ ให้ได้
ตามก าหนด 
 - ให้สหกรณ์วางแผนการติดตามเร่งรัดหนี้ให้สอดคล้องกับช่วงท่ีสมาชิกเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วน าออก
ขายสู่ตลาด 
 - ส่งเสริมอาชีพให้สมาชิกเพื่อจะได้มีรายได้เสริม แบ่งเบาภาระหนี้สิน 

 
 

 
 

ภาพกิจกรรม : การอนุมตัิเงนิกองทุนพฒันาสหกรณ ์
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โครงการพฒันาการบรหิารการจดัการสหกรณเ์คหสถานบ้านมัน่คงใหม้ปีระสิทธภิาพ 

ความเปน็มา 
   ด้วยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) สังกัดกระทรวงพฒันาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ได้จัดท าโครงการบ้านมั่นคงตามนโยบายรัฐบาล เพื่อต้องการแก้ไขปัญหาท่ีอยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย
ให้มีความมั่นคงในเรื่องท่ีอยู่อาศัยและสร้างโอกาสการพัฒนาชุมชนแออัดท่ัวประเทศ โดยใช้ระบบสหกรณ์ใน
การแก้ไขปัญหาดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่าระบบสหกรณ์เหมาะสมท่ีสุดส าหรับชุมชนท่ีจะใช้ในการบริหารการ
จัดการและดูแลกันเองบนปรัชญาของการพึ่งตนเองและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยวิธีการสหกรณ์ 
หลังจากท่ีได้มีการจัดต้ังสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงมาระยะหนึง่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ศึกษาการ
ด าเนินงานของสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคง พบปัญหาไม่สามารถเรียกเก็บค่าหุ้นจากสมาชิกได้ ไม่มีเจ้าหน้าท่ี
จัดท าบัญชีของสหกรณ์ ไม่สามารถจัดท างบการเงินแล้วเสร็จและส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและน าเสนอเพื่อ
อนุมัติในท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ได้ภายในร้อยห้าสิบวัน ไม่สามารถจัดจ้างเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์เองได้ ไม่ได้
ก าหนดระเบียบท่ีจ าเป็นขึ้นถือใช้ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานใช้เพียงมติท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน การควบคุมภายในด้านการจัดท าบัญชียังไม่ถูกต้อง การไม่ปฏิบัติหน้าท่ีของผู้
ตรวจสอบกิจการตามระเบียบท่ีนายทะเบียนก าหนด ด้านระบบการรับจ่ายเงินขาดความรัดกุม และการขาด
ความรู้ความเข้าใจในอุดมการณ์สหกรณ์ หลักการสหกรณ์ของสมาชิก กรรมการ เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ การไม่
สามารถเข้าร่วมประชุมและท าความเข้าใจเรียนรู้เรื่องสหกรณ์ได้ การด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ส่วนใหญ่มี
เฉพาะการด าเนินธุรกิจสินเช่ือเพื่อจัดซื้อท่ีดินและสร้างบ้านท่ีก่อให้เกิดรายได้หลัก เมื่อสหกรณ์ส่งช าระหนี้
เสร็จสหกรณ์จะขาดรายได้หลักดังกล่าวและรายได้ของสหกรณ์จะลดน้อยถอยลงไม่เพียงพอต่อการจัดจ้าง
เจ้าหน้าท่ีและไม่คุ้มค่าใช้จ่ายส่งผลให้สหกรณ์ขาดทุน ดังนั้น สหกรณ์จะต้องแก้ไขด้านการเงินการบญัชีให้
สามารถจัดท าบัญชี และปิดบัญชีได้ มีการเตรียมความพร้อมในการบริหารงานจัดการเพื่อการสร้างรายได้
หลักทดแทนส่วนท่ีขาดหาย โดยจะต้องมีการเพิ่มธุรกิจเพื่อสร้างรายได้ให้เพียงพอในการบริหารการจัดการ
ของสหกรณ์ ส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้แก่สมาชิกเพื่อให้สามารถส่งเงินช าระหนี้ได้ตามก าหนด และมี
ความสามารถในการออมส่งผลให้สหกรณ์สามารถระดมเงินทุนจากสมาชิกมาเป็นทุนด าเนินงานได้มากขึ้น 
   จากปัญหาการบริหารการจัดการและการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ข้างต้น ส านักงาน
สหกรณ์จังหวัดเลย พิจารณาแล้วเห็นควรมีการพัฒนาการบริหารจัดการและการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์
เคหสถานบ้านมั่นคงให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนเพื่อเป็นท่ีพึ่งของมวลสมาชิกต่อไป 
จึงได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงให้มี
ประสิทธิภาพ” ระหว่างผู้แทนสหกรณ์ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง (ส านักงานสหกรณ์จังหวัด/พอช./
ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์) ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและระดมความคิดเห็นใน
การแก้ไขปัญหา/พัฒนาสหกรณ์หลังจากวิเคราะห์ ประเมินสถานภาพการด าเนินงานของสหกรณ์ 
 
วตัถปุระสงคโ์ครงการ 

- เพื่อส่งเสริมสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคง จัดท าแผนพัฒนา/แก้ไขปัญหาการด าเนินงาน
ของสหกรณ์ 

- เพื่อให้สหกรณ์สามารถจัดท าบัญชี งบทดลองและปิดบัญชีได้ตามก าหนด 
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กลุม่เป้าหมาย 

1. ผู้แทนสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงนาอ้อ จ ากัด  
๒. ผู้แทนสหกรณ์บ้านมั่นคงฟากเลย จ ากัด 
    รวมทั้งส้ิน ๕๐ ราย 

ระยะเวลาด าเนนิการ 
  ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน  ๒๕๖๑    
   
วธิกีารอบรม บรรยาย/อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น 

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
  - สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคง สามารถแก้ไขปัญหา/พัฒนา การด าเนินงานได้ ท าให้การ
บริหารจัดการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  - สหกรณ์สามารถจัดท าบัญชีเป็นปัจจุบันและงบการเงินได้ 
 
ภาพกิจกรรมการจดัประชมุ 
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เงนิกองทนุสงเคราะหเ์กษตรกร 
โครงการสนบัสนนุเงนิทนุเพือ่สร้างระบบน้ าในไรน่าของสมาชกิสถาบนัเกษตรกร 
ความเปน็มา 
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดท าโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ าในไรน่าของ
สมาชิกสถาบันเกษตรกรขึ้นเพื่อเป็นแหล่งรับเงินทุนหมุนเวียน เพื่อน าไปสนับสนุนให้เงินกู้กับสมาชิก
ในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการลงพัฒนาแหล่งน้ าในแปลงไร่นาของตนเองอย่างเป็นระบบ 
สร้างโอกาสในการผลิตเกษตรกรรม ลดความเส่ียงจากการใช้น้ าชลประทาน และแหล่งน้ าจาก
ธรรมชาติแต่เพียงอย่างเดียว 
วัตถปุระสงค ์
- เพื่อสร้างโอกาสในการท าเกษตรกรรม และลดความเส่ียงจากการขาดแคลนน้ า 
- เพื่อส่งเสริมการจัดระบบไร่นาของเกษตรกรให้มีความยั่งยืน มีแหล่งน้ าในฟาร์มของตนเอง     

ลดการพึ่งพาน้ าจากระบบชลประทานและแหล่งน้ าธรรมชาติ 
- เพื่อสร้างการเปล่ียนแปลงจากระบบการท าเกษตรกรรมแบบพึ่งธรรมชาติ เป็นการเกษตรแบบ 

บริหารการจัดการเพื่อลดความเส่ียงจากการขาดน้ า 
เปา้หมาย/พืน้ทีด่ าเนนิงานโครงการ 
- สถาบันเกษตรกรในเขตพื้นท่ีจังหวัดเลย ประกอบด้วย สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  

1. ผลการด าเนนิงาน :  
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดท าโครงการสนับสนุนสินเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ าในไรน่าของสมาชิก 

สถาบันเกษตรกร โดยให้สถาบันเกษตรกร(สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร) เป็นแหล่งรับเงินทุนหมุนเวียน เพื่อ
น าไปใช้สนับสนุนเงินกู้แก่สมาชิกในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการลงทุนพัฒนาแหล่งน้ าในแปลงไร่นา
ของตนเองอย่างเป็นระบบ โดยให้สมาชิกกู้ยืมเงินโดยไม่คิดดอกเบ้ีย เพื่อน าไปขุดสระเก็บกักน้ า หรือขุดเจาะ
บ่อบาดาลหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อสร้างโอกาสในการผลิตเกษตรกรรม ลดความเส่ียงจากการใช้น้ า
ชลประทาน หรือแหล่งน้ าธรรมชาติแต่เพียงอย่างเดียว  และช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ า  โดยมี
กิจกรรมดังนี ้

1. จัดประชุมช้ีแจงโครงการ/แผนงานแก่ผู้แทนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ 
ส ารวจและจัดท าข้อมูลสมาชิกของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีประสงค์จะเข้าร่วมโครงการโดยส านักงานสหกรณ์
จังหวัดเลย ร่วมกับผู้แทนจากสถานีพัฒนาท่ีดิน ผู้แทนโครงการชลประทาน และผู้แทนส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อตรวจสอบข้อมูลและคุณสมบัติรวมทั้งความเหมาะสมของพื้นท่ีหรือไม่ 
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2.ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลยสรุปผลการส ารวจและจัดท าข้อมูลให้คณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ 
โครงการฯ ระดับจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ และอนุมัติเงินกู้ยืมตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
 

 
 

3.ตรวจสอบการและติดตามการใช้เงินกู้ตามโครงการฯ         
 
ผลส าเร็จ : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ มีแหล่งน้ าส ารองไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง ไม่ต้องพึ่งพา
ระบบน้ าจากชลประทานหรือแหล่งน้ าธรรมชาติอย่างเดียว 

2.ผลลพัธ ์ 
ผลลัพธ์: เชิงปริมาณ   

มีสมาชิกท่ีเข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 79 ราย แยกเป็น  3 สหกรณ์  8 กลุ่มเกษตรกร 
ผลลัพธ์: เชิงคุณภาพ 
 ได้รับความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วมโครงการฯ  

3.ปญัหา/อปุสรรค : งบประมาณไม่เพียงพอ ยงัมสีหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีมีความต้องการสนับสนุน  
 

          
 

ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย ติดตามเร่งรัดการช าระหน้ีเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 
โครงการสนับสนุนเงินทุนเพ่ือสร้างระบบน้ าในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร 
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เงนิกองทนุสงเคราะหเ์กษตรกร 
 

โครงการสร้างความเขม้แข็งใหก้บักลุม่เกษตรกรเพือ่เข้าถงึแหล่งเงนิทนุในการผลติและการตลาด 
 

ความเป็นมา 
 กลุ่มเกษตรกรเป็นองค์กรเกษตรกรท่ีมีความส าคัญ ท่ีรัฐต้องให้การสนับสนุนเกษตรกรได้รวมตัวกัน
จัดต้ังเป็นสถาบันเกษตรกรในรูปนิติบุคคล จดทะเบียนในลักษณะกลุ่มด าเนินธุรกิจด้านต่าง ๆ เช่น ให้เงินกู้ยืม 
จัดหาปัจจัยการผลิต รวบรวมผลผลิต แปรรูปผลผลิต เป็นต้น จุดเด่นของกลุ่มเกษตรกร คือ มีขนาดเล็กมีการ
จัดการให้ความช่วยเหลือกันตามลักษณะแบบพื้นบ้าน ไม่มุ่งเน้นการแสวงหาก าไรจากสมาชิก ท าให้ไม่
สามารถสร้างเครดิตให้กับแหล่งเงินทุนในระบบ ท่ีจะให้เงินทุนหรือเงินกู้กับกลุ่มเกษตรกรโดยตรงในแต่ละ
แห่งได้ ยังจ าเป็นต้องพึ่งแหล่งเงินทุนจากภาครัฐเป็นหลัก โดยเฉพาะกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรเป็นแหล่ง
เงินทุนหลักท่ีส าคัญ ต้ังแต่ปี 2545 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน 
 ดังนั้น กรมส่งเสริมสหกรณ์ในฐานะหน่วยงานส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกร จึงได้จัดท าแนว
ทางการสร้างเงินทุนภายในกลุ่มเกษตรกร โดยจัดท าโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาดขึ้น เพื่อเสริมสร้างสภาพคล่องด้านเงินทุนให้กับกลุ่มเกษตรกร
และลดความเส่ียงให้สามารถช าระหนี้แลคืนเงินทุนได้ส าเร็จ จึงพิจารณาให้เฉพาะกลุ่มเกษตรกรท่ีผ่านเกณฑ์
มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยพิจารณาให้ตามศักยภาพของสถานะการเงินของแต่ละกลุ่มเกษตรกร
และสภาพของกิจกรรมการผลิตและการตลาดท่ีน าเสนอตามแผนงาน/โครงการ ส าหรับกลุ่มเกษตรกร ท่ีมี
ประวัติเดิมว่า เคยกู้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรให้สามารถใช้เครดิตจากวงเงินกู้เดิมได้ 
 
วัตถุประสงค์ 
 - สนับสนุนเงินกู้ยืมให้กับกลุ่มเกษตรกรเฉพาะท่ีผ่านมาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อให้มีเงิน
กู้ยืมให้เป็นทุนหมุนเสียในแต่ละปี รวม ๕ ปี 
 - เพื่อส่งเสริมเกษตรกรให้สามารถจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรท่ีมีคุณภาพ และราคายุติธรรม 
ตรงตามความประสงค์ของเกษตรกรเอง เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตของเกษตร รวมทั้งสร้างรายได้เพิ่ม
จากการรวบรวมผลผลิตเพื่อจ าหน่าย หรือแปรรูปผลผลิตร่วมกัน 
 - สร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับเกษตรกร เพื่อร่วมกันแกไ้ขปัญหาและสร้างความยั่งยืนใน
การเพิ่มทุนภายใน เพื่อให้การบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกรมีศักยภาพและความเข้มแข็งต่อไป 
ระยะเวลาด าเนินงาน   

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

  กลุ่มเกษตรกรท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานในแต่ละปี 
1.4 รายละเอียดงานท่ีท า/ตัวชี้วัด/ผลส าเร็จท่ีเกิดขึ้น 

  - ช้ีแจงโครงการและงบประมาณท่ีได้รับในแต่ละปีให้คณะกรรมการ เจ้าหน้าท่ีส่งเสริม
สหกรณ์และผู้เกี่ยวข้องทราบ  
  - จัดประชุมคณะกรรมการกลางระดับจังหวัด เพื่ออนุมัติให้กลุ่มเกษตรกรกู้เงิน 
  - รับค าขอกู้ ตรวจสอบเอกสารและจัดประชุมพิจารณาเงินกู้ให้กับกลุ่มเกษตรกร 



 
รายงานผลการด าเนินงานป2ี561 

                                                                                                                       ส านกังานสหกรณจ์งัหวดัเลย 
http://web.cpd.go.th/loei/ | 169 

ซือ่ตรงต่อหนา้ที ่มวีนิัย โปรง่ใส ไรท้จุรติ 

  - แจ้งผลการพิจารณาให้กลุ่มเกษตรกรจัดท าสัญญา และหนังสือค้ าเพื่อขอเบิกเงินจาก
ส านักงานสหกรณ์จังหวัด 
  - ตรวจสอบเอกสารและเบิกจ่ายเงินกู้ให้กับกลุ่มเกษตรกร 
  - ติดตามการใช้เงินกู้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
  - ติดตามเร่งรัดหนี้เงินกู้ท่ีครบก าหนดช าระ 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560  มีกลุ่มเกษตรกรท่ีได้รับการสนับสนุนเงินทุน จ านวน  20 
แห่ง รวมวงเงนิท่ีจัดสรรให้กับกลุ่มเกษตรกร จ านวน  14,800,000  บาท และด าเนินการติดตามเร่งรัดหนี้
ให้ครบก าหนดช าระ 18 แห่ง รวมเป็นเงิน  14,800,000  บาท   
1.5 ประโยชน์ท่ีกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับ และท่ีเกิดขึ้นกับหน่วยงาน 
  กลุ่มเกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายและปลอดดอกเบี้ย มีเงินทุนในการจัดหา
ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรกรท่ีมีคุณภาพ และราคายุติธรรม ตรงตามความประสงค์ของเกษตรกรเอง และ
เป็นการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร 

1.6 ปัญหาและอุปสรรค 
  -เงินงบประมาณท่ีมียังไม่เพียงพอต่อความต้องการของสมาชิก  

1.7 ปัจจัยความส าเร็จท่ีส่งผลถึงการด าเนินงานของหน่วยงาน 
  - กลุ่มเกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน มีเงินทุนหมุนเวียนและมีความเข้มแข็งขึ้น 

        

 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย จัดประชุมพิจารณาเงินกู้ เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร  

โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพ่ือเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด 
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ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย ติดตามเร่งรัดการช าระหน้ีเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร  
โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพ่ือเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด 

 
 
 
 
 

 

 


