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 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย  เป็นหน่วยงานส่วนภูมิภาคของกรมส่งเสริมสหกรณ์ สังกัด
กระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ มีหน้าท่ีรับผิดชอบ ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสหกรณ์และ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย  มีโครงสร้างการบริหารงานซึ่งประกอบด้วยฝ่ายบริหาร 
ท่ัวไป กลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ กลุ่ม
ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ กลุ่มตรวจการสหกรณ์  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  1 – 5 
     ในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นั้น จะเริ่มต้นจาก 
    ฝ่ายบริหารทั่วไป 

ต้องศึกษา วิเคราะห์ แผนปฏิบัติงานให้ชัดเจนเพื่อถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้วัด 
จากแผนปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้บุคลากรในกลุ่มงานและกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เข้าใจและ
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามกระบวนงานตามแผนงานท่ีก าหนดไว้ 
 

 กลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ 
   จะเน้นส่งเสริมให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรผ่านเกณฑ์มาตรฐานและพัฒนาสู่ดีเด่น  เนื่องจาก
เกณฑ์ประเมินมาตรฐานท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์ก าหนดไว้ท้ัง 137 ข้อ  จะสามารถประเมินศักยภาพ
ในการด าเนินงานของสหกรณ์เป็นการเบื้องต้น  ผลจากการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์จะสะท้อนให้
เห็นว่าสหกรณ์มีจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไร  มีศักยภาพที่จะอ านวยบริการประโยชน์แก่สมาชิกได้ดีเพียงใด 
มีความสามารถในการบริหารจัดการมากเพียงใด เป็นต้นอีกท้ังยังเป็นการแบ่งระดับสหกรณ์เพื่อการ
ส่งเสริมและพัฒนา  และยังท าให้สหกรณ์ทราบถึงสถานะและผลการด าเนินงานของตนด้วย  ท้ังนี้ยัง
เป็นการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรยีนตามโครงการพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ส่งเสริมการขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร  การประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร เป็นต้น 
 

 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
 เน้นให้สหกรณ์รู้จักการบริหารจัดการสหกรณ์ตามหลักสหกรณ์โดยในปีงบประมาณ  

พ.ศ.2560 ได้มีโครงการสนับสนุนสินเช่ือเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรแก่สถาบันเกษตรกร  
เพื่อสนับสนุนให้สถาบันเกษตรกรได้มีเงินทุนไปจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร   ตลอดจนการ
บริหารเงินกองทุนพฒันาสหกรณ์  เพื่อสนับสนุนเงินทุนเพื่อเป็นทุนในการส่งเสริมกิจการของสหกรณ์
ประโยชน์ท่ีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับคือเป็นการสนับสนุน  พัฒนาและประสิทธิภาพในการด าเนิน
ธุรกิจ  เพื่อเป็นการสร้างโอกาส/ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ  เป็นต้อน  นอกจากนี้ยังมีการ
ให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยส่งเสริมให้สหกรณ์ใช้
หลักธรรมาภิบาลในสหกรณ์ 
 
 



                                                                                                               รายงานผลการด าเนินงานปี 2560  
                                                                                                                     ส านักงานสหกรณ์จังหวดัเลย 

http://web.cpd.go.th/loei| 5 

“ซื่อตรงต่อหน้าท่ี  มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต” 
ขึ้นหน้าใหม่ 

 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
  มีการส่งเสริมตลาดสินค้าสหกรณ์ (ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์)  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
มีการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มอาชีพในสถาบันเกษตรกร  เพื่อให้กลุ่มอาชีพสังกัดสหกรณ์ในจังหวัดเลย  
เกิดการเปล่ียนแปลง/การเช่ือมโยงธุรกิจระหว่างกนั  การส่งเสริมและพัฒนาการด าเนินธุรกิจของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  การส่งเสริมผลิตภัณฑ์สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐานสินค้า รวมถึงการ
ส่งเสริมและพัฒนาการออมในระบบสหกรณ์และสถานศึกษาในจังหวัดเลย 
 

 กลุ่มตรวจการสหกรณ์ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์  ได้จัดต้ังกลุ่มตรวจการสหกรณ์ข้ึนในส านักงานสหกรณ์จังหวัด  

เพื่อให้การตรวจการสหกรณ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน รวมท้ัง
เพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน  ซึ่งส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  โดยมีหน้าท่ี
และความรับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลเพื่อตรวจสอบกิจการและฐานะ
การเงินของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์ปฏิบัติหรืองดเว้นปฏิบัติตามท่ีกฎหมายสหกรณ์หรือกฎหมายอื่น
ก าหนด รวมถึงข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ ระเบียบหรือค าส่ังของนายทะเบียนสหกรณ์ ศึกษา 
วิเคราะห์ การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ การร้องเรียนการด าเนินงานของสหกรณ์  เพื่อน าเสนอ
นายทะเบียนสหกรณ์วินิจฉัยหรือส่ังการแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ  พร้อมวางแนวทางการป้องกนั  
แก้ไข  และฟื้นฟู ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้อ านาจของนายทะเบียน
สหกรณ์ 
 

 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  ในจังหวัดเลย แบ่งออกเป็น  5  กลุ่ม ดังนี้ 
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1  รับผิดชอบในเขต อ าเภอเมืองเลย อ าเภอนาด้วง  มีสหกรณ์ 

จ านวน 30  แห่ง  กลุ่มเกษตรกร จ านวน 13 แห่ง 
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 รับผิดชอบในเขต อ าเภอหนองหิน   อ าเภอภูกระดึง  อ าเภอ 

ผาขาว  มีสหกรณ์จ านวน 5  แห่ง  กลุ่มเกษตรกร  จ านวน   13   แห่ง 
    กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 รับผิดชอบในเขต  อ าเภอวังสะพุง อ าเภอภูหลวง อ าเภอเอราวัณ  มี
สหกรณ์จ านวน 18  แห่ง กลุ่มเกษตรกร  จ านวน  15 แห่ง 
     กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4  รับผิดชอบในเขต  อ าเภอเชียงคาน  อ าเภอปากชม  อ าเภอท่าล่ี  มี
สหกรณ์จ านวน 14 แห่ง  กลุ่มเกษตรกร  จ านวน 11  แห่ง 
    กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5  รับผิดชอบในเขต  อ าเภอภูเรือ  อ าเภอด่านซ้าย  อ าเภอนาแห้ว  มี
สหกรณ์จ านวน  9  แห่ง  กลุ่มเกษตรกร จ านวน  11 แห่ง 
    ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ผลการด าเนินงานของส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลยมีผลการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน  ผลการประเมินคะแนนอยู่ในระดับพอใช้  ร้อยละ 83.1973 จาก คะแนะ
เต็ม 100 คะแนน ล าดับท่ี 48 ของประเทศ และหน่วยงานจะได้ใช้เป็นข้อมูลในแต่ละส่วนคะแนน
ของการประเมินไปประกอบการปรับปรุงทบทวนในส่วนท่ีคะแนนไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดแก่
บุคลากรของหน่วยงาน 
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การด าเนินงานของส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 การ
ปฏิบัติงานจะด าเนินการเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 หรือไม่อย่างไร  จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องได้รับการสนับสนุนและผลักดันจากผู้บริหารและ
ความร่วมมือจากบุคลากรในหน่วยงานท่ีจะต้องให้ความส าคัญและน าไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง
ต่อเนื่อง  รวมท้ังจะต้องติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของการปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุง ทบทวน 
แผนการปฏิบัติงานตามกรอบระยะเวลาท่ีก าหนด และต่อสถานการณ์เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น 
 
ปัญหา/อุปสรรค 
    การปฏิบัติงานตามแผนงานยังไม่เป็นไปตามแผนงานเท่าท่ีควร ถึงแม้ว่าจะประสบผลส าเร็จ
ในระดับหนึ่ง แต่เนื่องจากข้อจ ากัดด้านบุคลากรยังไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับส านักงานสหกรณ์จังหวัด
อื่น ๆ รวมถึงงบประมาณท่ีได้รับยังไม่เพียงพอต่อการขับเคล่ือนให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด เมื่อ
เทียบกับปริมาณงานท่ีมีกับส านักงานสหกรณ์จังหวัดในระดับเดียวกัน นอกจากนี้ขวัญและก าลังใจใน
การปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับผู้บริหารของส านักงาน ท่ีมีการปรับเปล่ียนเป็นประจ าทุกปี 
ส่งผลให้แนวทางการปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่องเท่าท่ีควร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


