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ผลการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตามระบบcps ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

 

อ าเภอเมืองเลย 
ประกอบด้วย สหกรณ์ 27 แห่ง สมาชิก 91,932 คน กลุ่มเกษตรกร 9 แห่ง สมาชิก 884 คน 
แยกเป็น 
1.สหกรณ์การเกษตรเมืองเลย จ ากัด     สมาชิก   4,996 คน 
2.สหกรณ์เพื่อการตลาดลูกค้าธกส.เลย จ ากัด   สมาชิก 68,054 คน 
3.สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จ ากัด     สมาชิก   1,905 คน 
4.สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลย จ ากัด    สมาชิก      920 คน 
5.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  จ ากัด        สมาชิก   6,242 คน 
6.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย  จ ากัด            สมาชิก    1,908 คน 
7.สหกรณ์เครดิตยูเนียนจังหวัดเลย จ ากัด    สมาชิก      562 คน 
8.สหกรณ์บริการผู้ค้าล๊อตเตอรี่ไทเลย จ ากัด   สมาชิก      733 คน 
9.สหกรณ์ผู้ปลูกปาล์มน้ ามันและพืชพลังงานทดแทนจังหวัดเลย  สมาชิก      168 คน 
10.สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.เลย จ ากัด     สมาชิก      436 คน 
11.สหกรณ์ออมทรัพย์ก านันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเลย จ ากัด            สมาชิก      216 คน 
12.สหกรณส์กย.การเกษตรกกดู่รุ่งเรือง จ ากัด              สมาชิก       218 คน 
13.สหกรณ์เคหะสถานมั่นคงนาอ้อ จ ากัด             สมาชิก         45 คน 
14.สอ.ครู-บุคลากร อปท.เลย จ ากัด             สมาชิก        115 คน 
15.ร้านสหกรณ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดเลย จ ากัด             สมาชิก          92 คน 
16.สหกรณ์ฮักเลย จ ากัด                สมาชิก        25 คน 
17.สหกรณ์บริการออมทรัพย์มั่นคงฟากเลย จ ากัด              สมาชิก          70 คน 
18.สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดเลย จ ากัด           สมาชิก     1,524 คน 
19.สหกรณ์ผู้ใช้น้ าฝากกกต้อง จ ากัด                สมาชิก          40 คน 
20.สอ.เพื่อพัฒนาข้าราชการจังหวัดเลย จ ากัด              สมาชิก        210 คน 
21.สหกรณ์เคหะมั่นคงบ้านต้ิว จ ากัด               สมาชิก          49 คน 
22.สหกรณ์บริการผู้ค้าล๊อตเตอรี่เมืองเลย จ ากัด              สมาชิก          20 คน 
23.สหกรณ์สกย.อุตสาหกรรมการเกษตรเลย จ ากัด                       สมาชิก        975 คน 
24.สหกรณ์ออมทรัพย์ทหารศรีสองรัก จ ากัด              สมาชิก        510 คน 
25.ร้านสหกรณ์สวัสดิการครู-บุคลากร อปท.เลย จ ากัด              สมาชิก        109 คน 
26.สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทหารพรานท่ี 21 จ ากัด              สมาชิก        845 คน 
27.สหกรณ์เมืองเลยเดินรถ จ ากัด              สมาชิก          42 คน 
28.สหกรณ์การเกษตรปศุสัตว์จังหวัดเลย จ ากัด              สมาชิก        113 คน 
29.ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยาง กยท.จ.เลย จ ากัด               สมาชิก               คน 
30.กลุ่มเกษตรกร กยท.ท าสวนยางบ้านสูบ             สมาชิก        112 คน 
31.กลุ่มเกษ๖รกรท าไร่นาแขม                 สมาชิก        39 คน 
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32.กลุ่มเกษตรกรท าไร่ศรีสองรัก               สมาชิก        72 คน 
33.กลุ่มเกษตรกรท าสวยาง กยท. เจิรญสุข             สมาชิก         80 คน 
34.กลุ่มเกษตรกรยางทรัพย์มงคล             สมาชิก        55 คน 
35.กลุ่มเกษตรกรท าสวนกกดู่               สมาชิก      120 คน 
36.กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพาราเส้ียว             สมาชิก      210 คน 
37.กลุ่มเกษตรกรท าสวนน้ าสวย             สมาชิก        36 คน 
 
 ผลการเข้าแนะน า ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์(cps) 
๑) การแนะน าส่งเสริมสหกรณ์ตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (CPS)    

อ าเภอเมืองเลย 
  ด้านการด าเนินงาน   

        ผลการด าเนินงานของสหกรณ์ในปี ๒๕60 พบว่า สหกรณ์มีก าไร จ านวน ๑7 แห่ง สหกรณ์ 
ส่วนใหญ่มีก าไรเพิ่มขึ้นจากการด าเนินธุรกิจ เนื่องมาจากการขยายปริมาณธุรกิจแต่ละประเภทมากขึ้น  
มีสหกรณ์ท่ีผลการด าเนินงานมาจากการเข้าแนะน าส่งเสริมตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (CPS) 
ยกตัวอย่าง  คือ สหกรณอ์อมทรัพย์โรงพยาบาลเลย จ ากัด  โดยปี ๒๕๕9 สหกรณม์ีก าไรจากการ
ด าเนินงาน จ านวน 35,315,394.48 บาท และในปี ๒๕60 สหกรณ์มีก าไรจากการด าเนินงาน
เพ ิ่มข้ึนจ านวน 31,682,679.24บาท  เนื่องมาจากการให้ความร่วมมือจากคณะกรรมการและฝุาย
จัดการในการท่ีจะแก้ไขปัญหา โดยสหกรณ์มีการติดตามผลการด าเนินงานในท่ีประชุมคณะกรรมการ
ทุกเดือน  ส่งผลให้ส้ินปีต่อมามีก าไรและสามารถจัดสรรก าไรเป็นเงินปันผลให้ สมาชิกร้อยละ ๑๐ของ
ทุนเรือนหุ้นท่ีช าระแล้ว ส่งผลให้สมาชิกมีความเช่ือมั่นในระบบสหกรณ์ยิ่งขึ้น 
  

  ด้านการบริหารธุรกิจ   
       ปีงบประมาณ พ .ศ.๒๕60 ได้เข้าแนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีการบริหาร 
ธุรกิจในด้านต่าง ๆ ส่งผลให้มีปริมาณธุรกิจเพิ่มมากขึ้น  โดยมียอดปริมาณธุรกิจรวม  จ านวน
20,722,839,117.55 บาท  จ าแนกเป็น ธุรกิจเงินรับฝาก 7,904,719,442.91 บาท ธุรกิจ 
สินเช่ือ 12,282,043,268.9 บาท ธุรกิจจัดหาสินค้า/อุปกรณ์มาจ าหน่าย 277,592,308.48 
บาท ธุรกิจการรวบรวม 189,814,538.61 บาท  ธุรกิจการแปรรูป 63,395,015.86 บาท   
ธุรกิจให้บริการอื่น ๆ 5,274,542.79 บาท  
 
 

  ด้านการบริหารเงินทุน  
       ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 ได้เข้าแนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรโดยการเน้น 
พึ่งพาทุนภายในเป็นหลัก  ลดการพึ่งพาทุนจากภายนอก จากการส่งเสริมการเพิ่มทุนภายในปี ๒๕59
สหกรณ์มีทุนภายใน 11,423,918,770.91 บาท ปี ๒๕60 มีทุนภายใน 12,419,571,461.11 
บาท  ดังนั้น สหกรณ์มีทุนภายในเพิ่มข้ึน 1,015,676,408.55 บาท   
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       ด้านกิจกรรม/แผนงาน /โครงการ   
       กิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
   1.ยกระดับจากสหกรณ์ช้ัน 3 สู่ช้ัน 1 จ านวน 2 แห่ง ได้แก่     
  1.1)สหกรณบ์ริการสวัสดิการไทเลย จ ากัด  
  1.2)สหกรณผู้์ใช้น้ าฝายกกต้อง จ ากัด    
  2.ยกระดับจากสหกรณ์ช้ัน 2 สู่ช้ัน 1  จ านวน  10 แห่ง  ได้แก่ 
  2.1)สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.เลย 
      2.2)สหกรณ์เคหะมั่นคงบ้านต้ิว 
         2.3)สหกรณ์ สกย.การเกษตรกกดู่รุ่งเรือง จ ากัด 
        2.4)สหกรณ์การเกษตรเมืองเลย จ ากัด 
       2.5)สหกรณ์ผู้ปลูกปาล์มน้ ามันและพืชพลังงานจังหวัดเลย จ ากัด 
       2.6)สหกรณ์ สกย.อุตสาหกรรมการเกษตรเลย จ ากัด 
       2.7)สหกรณ์บริการผู้ค้าล๊อตเตอรี่เมืองเลย จ ากัด 
        2.8)สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.เลย จ ากัด 
       2.9)สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จ ากัด 
         2.10)สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด 
          2.11)สหกรณ์ออมทรัพย์ก านันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเลย จ ากัด 
    
     ด้านข้อบกพร่องที่ตรวจพบ  
        ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60  มีสหกรณ์ท่ีมีข้อบกพร่อง จ านวน ๕ แห่ง  เป็นข้อบกพร่องด้าน 
การเงิน  ได้ติดตามการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องของสหกรณ์ในคราวการประชุมคณะกรรมการและ
ตรวจ เย่ียมการด าเนินงานของฝุายจัดการในการผ่อนช าระอย่างต่อเนื่อง  ปัจจุบันมีแนวทางการแก้ไข
ปัญหา ทุกแห่ง  อยู่ระหว่างการติดตาม  
 
       ด้านปิดบัญชีภายใน ๓๐ วันนับแต่วันสิ้นปีทางบญัชี    
     ได้เข้าแนะน าส่งเสริมสหกรณ์ให้สหกรณ์จัดท าบัญชีและบันทึกรายการบัญชีให้ถูกต้องตาม
หลัก บัญชีและเรียบร้อยเป็นปัจจุบันตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการบัญชีสหกรณ์ พ.ศ.
2542 โดยเคร่งครัด  โดยเมื่อส้ินปีทางบัญชีของสหกรณ์ให้สหกรณ์ จัดท างบดุล งบก าไรขาดทุนและ
งบประกอบต่าง ๆ รวมทั้งรายละเอียดประกอบงบการเงินตามแบบท่ีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก าหนด  
พร้อม ท้ังตรวจนับทรัพย์สิน  สินค้าคงเหลือ วัสดุคงเหลือ ณ วันส้ินปีให้เรียบร้อยพร้อมท่ีจะรับบริการ 
ตรวจสอบบัญชี ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันส้ินปีทางบัญชี  โดยปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 มีสหกรณ์ท่ี
ปิดบัญชีได้ไม่เกิน ๓๐ วัน จ านวน ๑7 แห่ง  ปิดบัญชีได้ ๓๑ – ๖๐ วัน จ านวน 4 แห่ง และปิดบัญชี
ได้เกิน ๖๐ วัน จ านวน 4 แห่ง  และปิดบัญชีไม่ได้เนื่องจากหยุดด าเนินธุรกิจ 4 แห่ง   
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      ด้านมาตรฐานสหกรณ์  
      ปีงบประมาณ พ .ศ.๒๕60  ได้เข้าแนะน าส่งเสริมสหกรณ์ให้สหกรณ์ด าเนินงานโดยยึด 
หลักเกณฑ์ตามเกณฑ์มาตรฐานของสหกรณ์ ๗ ข้อ เป็นแนวทางในการด าเนินงาน ผลการจัดมาตรฐาน 
พบว่า มีสหกรณ์ท่ีน ามาจัดเกณฑ์มาตรฐาน จ านวน ๑๘ แห่ง  ผลการจัดมาตรฐานมีสหกรณ์ท่ีผ่าน 
มาตรฐาน จ านวน ๑7 แห่ง ไม่ผ่าน จ านวน 2 แห่ง และไม่น ามาจัดเกณฑ์มาตรฐาน จ านวน 10 แห่ง  
เนื่องจากหยุดด าเนินธุรกิจและจัดต้ังสหกรณ์ใหม่  
     ด้านระเบียบข้อบังคับ  
     ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60  ได้แนะน าสหกรณ์ในการแก้ไขระเบียบข้อบังคับท่ีไม่สอดคล้อง
กับการปฏิบัติงานไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ของสหกรณ์ในปัจจุบัน  และเพื่อให้ง่ายในการถือปฏิบัติ
ของสหกรณ์ โดยน าเสนอรายละเอียดการแก้ไขระเบียบให้ท่ีประชุมคณะกรรมการได้พิจารณา และส่ง
ระเบียบให้นายทะเบียนสหกรณ์รับทราบเละให้ความเห็นชอบตามประเภทของระเบียบ ส าหรับการ
แก้ไขข้อบังคับ เมื่อน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการสหกรณ์พิจารณาแล้ว ได้น าข้อบังคับเสนอต่อท่ี
ประชุมใหญ่ได้พิจารณาโดยเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์มีบทบาทในการช้ีแจงให้ท่ีประชุมคณะกรรมการ 
และท่ีประชุมใหญ่ได้รับทราบรายละเอียดและช้ีแจงในประเด็นท่ีสมาชิกสงสัย 
 
 ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  

 

สหกรณ์ประเภทออมทรัพย์  จากการส่งเสริมสหกรณ์ พบว่า สหกรณ์จะมีการก าหนดและ
แก้ไขระเบียบเกี่ยวกับการให้เงินกู้ ของสมาชิกท่ีเอื้อต่อสมาชิกมากเกินไป  ในด้านวงเงินกู้ท่ีสูงเกินไป  
หลักประกันไม่ครอบคลุมกับเงินกู้  จ านวนงวดท่ียาวนานจนส่งผลให้สมาชิกเป็นหนี้ตลอดอายุการ
ท างานบางสหกรณ์ยาวนานจนถึงสมาชิกท่ีเกษียณอายุราชการไปแล้ว  ส่งผลให้สมาชิกขาดวินัยในการ
ใช้จ่ายและส่งผลต่อองค์กรกรณีท่ีสมาชิก พ้นสภาพจากการเป็นสมาชิกและยังมีหนี้จ านวนมากท่ีต้อง
ส่งช าระสหกรณ์  จึงเกิดความเส่ียงในอนาคต หากไม่จัดระบบเรื่องการปล่อยสินเช่ือให้สมาชิกให้
รอบคอบ  

สหกรณ์ประเภทเกษตร  
๑) สหกรณ์ไม่ค่อยปฏิบัติตามระเบียบท่ีก าหนดไว้  การด าเนินงานบางเรื่องไม่มรีะเบียบ 

ก าหนดไว้เป็นแนวทางเพื่อปฏิบัติท่ีชัดเจน  
  ๒) การประชุมคณะกรรมการ ไม่ค่อยให้ความส าคัญกับการเตรียมข้อมูลเพื่อน าเสนอให้ 

คณะกรรมการพิจารณาประกอบการตัดสินใจลงมติ  และไม่ค่อยน าเรื่องการด าเนินงานหรือเรื่องท่ียงั 
ด าเนินการไม่แล้วเสร็จมาติดตาม  การประชุมจะเน้นวาระเพื่อทราบและพิจารณาเป็นหลักมักใช้เวลา
ในการประชุมเพียงส้ันๆ เนื่องจากกรรมการมักติดภารกิจไม่สามารถอยู่ประชุมได้  

๓) ฝุายจัดการปฏิบัติงานไม่สอดคล้อง ข้อมูลในฝุายต่าง ๆ ไม่เช่ือมโยงกัน ท างานแยกส่วน
ขาดการบริหารองค์กรในภาพรวม  และไม่ใส่ใจในการพัฒนาตนให้มีองค์ความรู้และให้ เช่ียวชาญใน
ต าแหน่งให้มากขึ้น  

๔) สมาชิกเป็นหนี้หลายทางมีความซ้ าซ้อนกันในหลายองค์กร ส่งผลให้สหกรณ์มีหนี้ค้างช าระ
จากสมาชิกจ านวนมาก   
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๕) สหกรณ์บางแห่งไม่ควบคุมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน หรือใช้จ่ายไปในโครงการท่ีไม่ก่อ
ประโยชน์ให้แก่งานของสหกรณ์  

 

สหกรณ์ประเภทเครดิตยูเนี่ยน   
 จากการส่งเสริมสหกรณ์ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นองค์กรขนาดเล็กท่ีไม่มีเจ้าหน้าท่ีไม่สามารถ 

จัดท าบัญชีได้เอง  สมาชิกส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านาเป็นหลักไม่มีรายได้รายเดือน  สมาชิกจึงขาด 
การมีส่วนร่วมในการถือหุ้น  การออม  และการท าธุรกิจกับสหกรณ์อย่างต่อเนื่องและมีความซ้ าซ้อน
กับสหกรณ์อื่นด้วย  สมาชิกจึงมีหนี้ค้างช าระกับสหกรณ์จ านวนมาก  

 

สหกรณ์ประเภทบริการ   
จากการส่งเสริมสหกรณ์ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นองค์กรขนาดเล็กท่ีไม่มีเจ้าหน้าท่ี ไม่สามารถ 

จัดท าบัญชีได้เอง  สมาชิกส่วนใหญ่ประกอบอาชีพที่หลากหลายและมีหนี้หลายทาง  เป็นสมาชิก
ซ้ าซ้อน กับสหกรณ์อื่นด้วย  สมาชิกจึงมีหนี้ค้างช าระกับสหกรณ์จ านวนมาก  

 
 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหา  

 

สหกรณ์ประเภทออมทรัพย์   
ควรแนะน าส่งเสริมสหกรณ์ในการพิจารณาแก้ไขระเบียบด้วยความรอบคอบ  ปฏิบัติตาม

แนวทางท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด  ควรให้ความรู้แก่สมาชิกในการวางแผนการออมในระยะท่ี
เป็นสมาชิกใหม่  เน้นส่งเสริมการออมและให้ความรู้ในเรื่องการการลงทุนทางการเงินให้แก่สมาชิก  

 

สหกรณ์ประเภทเกษตร   
 ควรแนะน าส่งเสริมคณะกรรมการสหกรณ์ให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์และ 

ก าหนดระเบียบให้ครอบคลุมการปฏิบัติงานของสหกรณ์ และในการประชุมประจ าเดือนให้มีการ
ติดตามการด าเนินงานของฝุายจัดการอย่างต่อเนื่องและควบคุมค่าใช้จ ่ายในการด าเนินงาน  

 

สหกรณ์ประเภทเครดิตยูเนี่ยน    
ควรเน้นสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนให้สมาชิกได้เข้าใจ  และเน้น

การติดตามการเก็บหุ้น เงินออม และติดตามหนี้สมาชิกอย่างเคร่งครัด 
 

 สหกรณ์ประเภทบริการ   
ควรแนะน าคณะกรรมการในการพิจารณาจ่ายเงินกู้ให้เป็นไปด้วยความรอบคอบ และติดตาม 

การช าระหนี้ของสมาชิกอย่างเคร่งครัด  
 
 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีผลการด าเนินงานเด่น    
 สหกรณ์การเกษตรเมืองเลย จ ากัด ได้เข้าร่วมโครงการจัดงาน “ชาวเลยช่วยชาวนา”จัดงาน

สินค้าสหกรณ์ ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนจาก ปัญหาค่า
ครองชีพสูงขึ้นอันเป็นผลมาจากภัยแล้ง โดยจ าหน่ายข้าวสาร  ผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์  กลุ่มเกษตรกร  
และกลุ่มผู้ผลิตในขบวนการสหกรณ์ สนับสนุนให้เกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งได้น า
ผลิตภัณฑ์ของตนเองมาจ าหน่ายให้กับผู้บริโภคและเป็นการสร้างรายได้เพิ่ม  และเพิ่มบทบาท ของ
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สหกรณ์ในการเป็นท่ีพึ่งของชุมชน สร้างความเช่ือมั่นให้กับสมาชิกและประชาชนท่ัวไปท่ีมีต่อระบบ 
สหกรณ์  ผลท่ีได้รับจากการด าเนินงานตามโครงการฯ คือ สามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชน  รวมไปถึงการบริโภคสินค้าดีมีคุณภาพในราคาท่ียุติธรรม   สร้างรายได้เพิ่มให้กับเกษตรกร
ผู้ได้รับผลกระทบจากการประกอบอาชีพจากปัญหาภัยแล้ง  และส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีกับ
ขบวนการสหกรณ์ อีกท้ังยังเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าของขบวนการสหกรณ์เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
มากขึ้น 

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เวลา 11.00 น. นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจงัหวัดเลย เป็นประธานเปิด
งาน "ชาวเลยช่วยชาวนา" โดยเปิดพ้ืนที่ศาลากลางจังหวัดให้เกษตรกรมาจ าหน่ายข้าวสารเพ่ือลดต้นทุนการจัดการ
ด้านการตลาดท าให้ผู้บริโภคซื้อข้าวสารได้ในราคายุติธรรมและเกษตรกรขายข้าวได้ในราคาสูง 
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อ าเภอนาด้วง 
ประกอบด้วย สหกรณ์ 3 แห่ง สมาชิก 1,545 คน กลุ่มเกษตรกร 7 แห่ง สมาชิก 1,282 คน 
แยกเป็น 
1.สหกรณ์การเกษตรนาด้วง จ ากัด        สมาชิก 1,285 คน 
2.สหกรณ์บริการเดินรถนาด้วง จ ากัด       สมาชิก      36 คน 
3.สหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรดจังหวัดเลย จ ากัด   สมาชิก     224 คน 
4.กลุ่มเกษตรกรท าไร่นาดอกค า        สมาชิก    220 คน 
5.กลุ่มเกษตรกรท าสวนท่าสวรรค์       สมาชิก    350 คน 
6.กลุ่มเกษตรกรท าไร่นาด้วง        สมาชิก    382 คน 
7.กลุ่มเกษตรกรท าไร่ท่าสะอาด        สมาชิก    210 คน 
8.กลุ่มเกษตรกรยางโพนสว่าง – วังเย็น      สมาชิก      36 คน 
9.กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางโนนตะวันยัง่ยืน   สมาชิก      44 คน 
10.กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง กยท.นาด้วงรวมยาง     สมาชิก      40 คน 
 
ผลการเข้าแนะน าส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (CPS)      
๑)การแนะน าส่งเสริมสหกรณ์ตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (CPS)     
   

ด้านการด าเนินงาน   
       ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60  ได้แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ในด้านการบริหารธุรกิจให้ทุกธุรกิจมี
ผลการด าเนินงานให้มีก าไร  และควบคุมค่าใช้จ่ายในแต่ละธุรกิจให้สอดคล้องกับธุรกิจนั้น ๆ  ธุรกิจ
หลักของสหกรณ์ในอ าเภอนาด้วง  จะเป็นธุรกิจสินเช่ือและธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย  ได้แนะน าให้
สหกรณ์ ปล่อยสินเช่ือโดยความรอบคอบ  พิจารณาวินัยในการช าระหนี้และความสามารถในการช าระ
หนี้เป็นหลัก  ควบคุมการปล่อยสินเช่ือให้เป็นไปตามระเบียบ ให้มีการติดตามการช าระหนี้ของสมาชิก
อย่างต่อเนื่องและปูองกันไม่ให้มีหนี้ค้างช าระนาน  ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้รัดกุม ใช้จ่าย
เท่าท่ีจ าเป็นและควบคุมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  ใช้จ่ายให้อยู่ภายใต้กรอบวงเงินตามท่ีประชุม
ใหญ่สามัญประจ าปีได้อนุมัติไว้ ผลการแนะน าส่งเสริมสหกรณ์ พบว่า สหกรณ์มีด าเนินงานมีก าไร 
จ านวน ๒ แห่ง ประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตรนาด้วง จ ากัด  ได้ก าไรจากการด าเนินงาน จ านวน 
924,015.00 บาท   สหกรณบ์ริการเดินรถนาด้วง จ ากัด  ได้ก าไรจากการด าเนินงาน  จ านวน 
4,949.00 บาท 
 
 ด้านการบริหารธุรกิจ   
    ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60  ได้เข้าแนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์มีการบริหารธุรกิจในด้านต่าง ๆ  
ส่งผลให้มีปริมาณธุรกิจเพิ่มมากขึ้น โดยมียอดปริมาณธุรกิจรวม จนวน 141,217,041.97 บาท  
จ าแนกเป็น ธุรกิจเงินรับฝาก 38,848,492.41 บาท  ธุรกิจสินเช่ือ 60,351,500 บาท  ธุรกิจ
จัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 34,510,449.56 บาท ธุรกิจรวบรวมผลผลิตและแปรรูป 58,861 บาท  

 
ด้านการบริหารเงินทุน  
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    ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 ได้เข้าแนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์โดยการเน้นพึ่งพาทุนภายในเป็น 
หลัก ลดการพึ่งพาทุนจากภายนอก  จากการด าเนินงานสหกรณ์มีการพึ่งพาทุนจากธนาคารเพื่อ 
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในรูปของเงินกูย้ืมเป็นหลักจากการส่งเสริมการเพิ่มทุน   
   ด้านข้อบกพร่องที่ตรวจพบ   
   ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 มีสหกรณ์ท่ีมีข้อบกพร่อง จ านวน ๑ แห่ง คือ สหกรณ์การเกษตร
นาด้วง จ ากัด สหกรณ์มีข้อบกพร่องด้านลูกหนี้ปฏิเสธหนี้  ได้แนะน าให้ผู้รับผิดชอบจัดท าหนังสือรับ
สภาพหนี้  และก าหนดงวดการช าระให้ชัดเจนและให้มีการติดตามผลการช าระในการประชุม
คณะกรรมการ ประจ าเดือนทุกเดือน  
   ด้านปิดบัญชีภายใน ๓๐ วันนับแต่วันสิ้นปีทางบญัชี   
   ปีงบประมาณ พ .ศ.๒๕60  ได้เข้าแนะน าส่งเสริมสหกรณ์ให้สหกรณ์จัดท าบัญชีและบันทึก 
รายการบัญชีให้ถูกต้องตามหลักบัญชีและเรียบร้อยเป็นปัจจุบันตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่า
ด้วย การบัญชีสหกรณ์ พ.ศ.2542 โดยเคร่งครัด โดยเมื่อส้ินปีทางบัญชีของสหกรณ์ให้สหกรณ์ จัดท า
งบดุล งบก าไรขาดทุนและงบประกอบต่าง ๆ  รวมท้ังรายละเอียดประกอบงบการเงินตามแบบท่ีกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์ก าหนด  พร้อมท้ังตรวจนับทรัพย์สิน  สินค้าคงเหลือ วัสดุคงเหลือ ณ วันส้ินปีให้
เรียบร้อย พร้อมท่ีจะรับบริการตรวจสอบบัญชี ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันส้ินปีทางบัญชี  โดยสหกรณ์
สามารถปิด บัญชีได้ภายใน ๓๐ วัน  

ด้านมาตรฐานสหกรณ์  
   ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 ได้เข้าแนะน าส่งเสริมสหกรณ์ให้สหกรณ์ด าเนินงานโดยยึด 
หลักเกณฑ์ตามเกณฑ์มาตรฐานของสหกรณ์ ๗ ข้อเป็นแนวทางในการด าเนินงานผลการจัดมาตรฐาน 
พบว่า สหกรณ์ท้ัง ๒ แห่ง  มีเกณฑ์มาตรฐานในระดับดีท้ังสองแห่ง  

ด้านระเบียบข้อบังคับ   
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60  ได้แนะน าสหกรณ์ในการแก้ไขระเบียบข้อบังคับท่ีไม่สอดคล้องกับ 

การปฏิบัติงาน  ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ของสหกรณ์ในปัจจุบัน  และเพื่อให้ง่ายในการถือปฏิบัติ
ของสหกรณ์  โดยน าเสนอรายละเอียดการแก้ไขระเบียบให้ท่ีประชุมคณะกรรมการได้พิจารณา  และ
ส่งระเบียบให้นายทะเบียนสหกรณ์รับทราบเละให้ความเห็นชอบตามประเภทของระเบียบ  ส าหรับ
การแก้ไขข้อบังคับ เมื่อน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการสหกรณ์พิจารณาแล้วได้น าข้อบังคับเสนอต่อท่ี
ประชุมใหญ่ได้พิจารณาโดยเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์มีบทบาทในการช้ีแจงให้ท่ีประชุมคณะกรรมการ 
และท่ีประชุมใหญ่ได้รับทราบรายละเอียดและช้ีแจงในประเด็นท่ีสมาชิกสงสัย  

ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนนิงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
 อ าเภอนาด้วง  เป็นอ าเภอท่ีมีสหกรณ์การเกษตร จ านวน ๒ แห่ง ดังนั้น สภาพปัญหาจาก

การด าเนินค่อนค้างคล้ายคลึงกัน ได้แก่  
 ๑) ด้านบุคลากร  ประกอบด้วย   

    ฝุายบริหาร คณะกรรมการส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องสหกรณ์ จึงไม่สามารถ 
ก าหนดทิศทางในการด าเนินงานของสหกรณ์ได้เอง  ต้องพึ่งพาฝุายจัดการเป็นหลัก  และไม่ให้ 
ความส าคัญต่อการบริหารงานหรือติดตามการปฏิบัติงานของฝุายจัดการ  ไม่ให้ความส าคัญกับการ 
ประชุมท้ังท่ีมีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้งเท่านั้นส าหรับบางแห่ง   
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   ฝุายจัดการ  มีจ านวนไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน  ส่งผลให้คนหนึ่งรับหน้าท่ีหลายด้าน  
ส่งผลต่อการท างานท่ีไม่มีประสิทธิภาพ  ขาดการควบคุมภายในท่ีดีส่งผลให้เกิดปัญหาสินค้าขาดบัญชี
ทุกปี  ไม่ให้ความส าคัญกับการประชุมประจ าเดือน  หากไม่ได้รับการกระตุ้นจากเจ้าหน้าท่ีส่งเสริม
สหกรณ์ก็จะไม่น าเสนอผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการทราบ  ตลอดจนขาดความกระตือรือร้นท่ี
จะพัฒนางาน ให้มีความเช่ียวชาญและขาดความคิดในการพัฒนาองค์กร  
  สมาชิก  เป็นหนี้หลายทาง ขาดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสหกรณ์  ขาดความรู้ความ
เข้าใจ ในระบบสหกรณ์  ไม่ให้ความส าคัญในการประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์  
   ๒) ด้านการบริหารจัดการ สหกรณ์ขาดการควบคุมภายในท่ีดี ส่งผลให้มีสินค้าขาดบัญชีทุกปี  
สาเหตุเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามหลักการควบคุมภายในท่ีดีของฝุายจัดการและคณะกรรมการขาด 
การติดตามและตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง  

 ๓) ด้านการบริหารธุรกิจ  สหกรณ์ขาดความเป็นมืออาชีพในการบริหารธุรกิจ  ด าเนินธุรกิจ 
หลายด้านแต่ขาดความเช่ียวชาญ  มีการด าเนินธุรกิจสินเช่ือเป็นหลักแต่ขาดการติดตามหนี้สมาชิก
อย่างเป็นระบบ  ส่งผลให้สมาชิกมีหนี้ค้างแ ละค่าปรับค้างจ านวนมาก  และในธุรกิจจัดหาสินค้ามา
จ าหน่าย สหกรณ์ขาดการควบคคุมภายในท่ีดีส่งผลให้มีสินค้าขาดบัญชีทุกปี  

 

  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหา   
๑) ด้านบุคลากร ควรมีการถ่ายทอดความรู้ให้แก่คณะกรรมการ ฝุายจัดการ  และสมาชิก

อย่างสม่ าเสมอ ให้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญในการมีส่วนร่วมในธุรกิจของ
สหกรณ์  

 ๒) ด้านการบริหารจัดการ  ควรด าเนินการโดยยึดหลักการควบคุมภายในท่ีดีท้ังทางด้าน
ระบบ การเงิน  การบัญชี  การปฏิบัติงาน   และคณะกรรมการควรมีการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของฝุายจัดการอย่างต่อเนื่อง  และเสนอแนะการแก้ไขวิธีการปฏิบัติในท่ีประชุมประจ าเดือนทุกครั้ง  
   ๓) ด้านการบริหารธุรกิจ  สหกรณ์ควรน าเสนอผลการด าเนินธุรกิจแต่ละด้านให้ในท่ีประชุม 
ประจ าคณะกรรมการรับทราบทุกเดือน  เพื่อให้คณะกรรมการทราบความเคล่ือนไหวในธุรกิจ  
รับทราบ ปัญหาท่ีเกิดขึ้น  เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป  
 

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีผลการด าเนินงานเด่น   
สหกรณ์การเกษตรนาด้วง จ ากัด  เป็นสหกรณ์ท่ีมีความโดดเด่นในธุรกิจจัดหาสินค้ามา

จ าหน่าย สหกรณ์มีแนวทางด าเนินการเพื่อให้สามารถบริการสมาชิกได้อย่างเต็มท่ี ท่ัวถึง และบรรลุ
วัตถุประสงค์ ของสหกรณ์  โดยสหกรณ์รวบรวมความต้องการจากสมาชิก  แล้วจัดหาสินค้าอุปโภค
บริโภค  หรือส่ิงของเครื่องใช้มาให้สมาชิกตามจ านวนท่ีต้องการ  โดยไม่ให้มีสินค้าคงเหลือ มีการจัด
รายการพิเศษ เช่น สินค้าราคาถูกในแต่ละช่วง เพราะราคาสินค้าท่ีต่ าย่อมเป็นที่ช่ืนชอบต่อลูกค้า  
เป็นนโยบายท่ีดีในการดึงดูดลูกค้าเข้าสหกรณ์  มีรางวัลส าหรับสมาชิกท่ีมียอดซื้อสินค้าสูงสุด 
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อ าเภอหนองหนิ 
ประกอบด้วย สหกรณ์ 3 แห่ง สมาชิก 311 คน กลุ่มเกษตรกร 3 แห่ง สมาชิก 604 คน 
แยกเป็น 
1.สหกรณ์การเกษตรหนองหินพัฒนา จ ากัด   สมาชิก      30  คน 
2.สหกรณ์ชาวไร่อ้อยจังหวัดเลย จ ากัด    สมาชิก      87  คน 
3.สหกรณ์การเกษตรประชาสามัคคีตาดข่า จ ากัด  สมาชิก    194  คน 
4.กลุ่มเกษตรกรท าไร่ตาดข่า      สมาชิก      60  คน 
5.กลุ่มเกษตรกรท าไร่หนองหิน     สมาชิก    312  คน 
6.กลุ่มเกษตรกรท านาปวนพุ      สมาชิก    232  คน 
 

ผลการเข้าแนะน าส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (CPS)      
๑)การแนะน าส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (CPS)     
  ด้านการด าเนินงาน  
     ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 ได้แนะน าส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในด้านการสร้าง 
รายได้จากทรัพย์สินท่ีมีอยู่ ธุรกิจหลักของสหกรณ์ในอ าเภอหนองหิน จะเป็นธุรกิจสินเช่ือ ได้แนะน าให้
สหกรณ์ปล่อยสินเช่ือโดยความรอบคอบ พิจารณาวินัยในการช าระหนี้และความสามารถใน การช าระ
หนี้เป็นหลัก  ควบคุมการปล่อยสินช่ือให้เป็นไปตามระเบียบ ให้มีการติดตามการช าระหนี้ของ สมาชิก
อย่างต่อเนื่องและปูองกันไม่ให้มีหนี้ค้างช าระนาน ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้รัดกุมใช้จ่ายเท่าท่ี
จ าเป็น และใช้จ่ายให้อยู่ภายใต้กรอบวงเงินตามท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปีได้อนุมัติไว้ 
 

        ด้านการบริหารธุรกิจ   
  ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60  ได้เข้าแนะน าส่งเสริมให้ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีการ
บริหารธุรกิจในด้านต่าง ๆ ส่งผลให้มีปริมาณธุรกิจเพิ่มมากขึ้น โดยมียอดปริมาณธุรกิจรวม จ านวน 
47,008,980.97 บาท  จ าแนกเป็น ธุรกิจเงินรบัฝาก 13,563,136.97 บาท  ธุรกิจสินเช่ือ 
33,445,844  บาท   
 

    ด้านการบริหารเงินทุน   
   ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 ได้เข้าแนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์โดยการเน้นพึ่งพาทุนภายใน 
เป็นหลัก  ลดการพึ่งพาทุนจากภายนอก จากการด าเนินงานสหกรณ์มีการพึ่งพาทุนจากธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในรูปของเงินกูย้ืมเป็นหลัก 
    

    ด้านกิจกรรม  
อ าเภอหนองหิน  มีสหกรณ์ท่ีเป็นเปูาหมายในการแนะน าส่งเสริมให้มีผลการด าเนินงานตาม

เกณฑ์ดีเด่นแห่งชาติ จ านวน ๑ แห่ง คือ สหกรณ์การเกษตรหนองหินพฒันา จ ากัด  โดยได้แนะน า 
ส่งเสริมสหกรณ์ตามเกณฑ์ดีเด่นแห่งชาติ  เพื่อให้สหกรณ์ทราบจุดเด่นจุดอ่อนขององค์กรเพื่อพัฒนา 
สหกรณใ์ห้ดีเด่น   
    ด้านปิดบัญชีภายใน ๓๐ วันนับแต่วันสิ้นปีทางบญัชี  
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    ปีงบประมาณ พ .ศ.๒๕60  ได้เข้าแนะน าส่งเสริมสหกรณ์ให้สหกรณ์จัดท าบัญชีและบันทึก 
รายการบัญชีให้ถูกต้องตามหลักบัญชีและเรียบร้อยเป็นปัจจุบันตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่า
ด้วยการบัญชีสหกรณ์ พ.ศ.2542 โดยเคร่งครัด โดยเมื่อส้ินปีทางบัญชีของสหกรณ์ให้สหกรณ์จัดท า
งบดุล งบก าไรขาดทุนและงบประกอบต่าง ๆ รวมทั้งรายละเอียดประกอบงบการเงินตามแบบท่ีกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์ก าหนด พร้อมท้ังตรวจนับทรัพย์สิน  สินค้าคงเหลือ วัสดุคงเหลือ ณ วันส้ินปีให้
เรียบร้อย พร้อมท่ีจะรับบริการตรวจสอบบัญชี ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันส้ินปีทางบัญชี  โดยสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรสามารถปิดบัญชีได้ภายใน ๓๐ วันได้ทุกแห่ง  
      ด้านระเบียบข้อบังคับ   
     ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 ได้แนะน าสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรปฏิบัติงาน  โดยยึดถือระเบียบ 
ข้อบังคับของสหกรณ์เป็นแนวทางในการด าเนินงานโดยเคร่งครัด ให้คณะกรรมการพิจารณาระเบียบ
ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานและในการด าเนินงานต่าง ๆ ของสหกรณ์ควรมีระเบียบก าหนดเป็นแนว 
ทางการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน  เพื่อไม่ให้คณะกรรมการและฝุายจัดการคลุมเครือในวิธีปฏิบัติ  
 

ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนนิงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร    
     

  ปัญหาด้านสมาชิก  
     สมาชิกขาดความร่วมมือและส่งเสริมงานสหกรณ์  ปัญหาท่ีส าคัญคือ ธุรกิจการให้เงินกู้แก่
สมาชิก ถ้าสมาชิกไม่ให้ความร่วมมือในการส่งเงินกู้คืนให้แก่สหกรณ์ ส่งเงินกู้ช้า ก็จะเป็นผลเสียต่อ
สมาชิกโดยส่วนรวม เพราะสหกรณ์ไม่มีเงินท่ีจะน าไปส่งคืนแก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 
การเกษตร  และไม่ได้รับอนุมัติให้ขยายวงเงินกู้ในปีต่อไป  ท าให้สถานการณ์ทางด้านการเงินของ
สหกรณ์ต้องชะงักตัว  และสมาชิกไม่ศรัทธาในงานสหกรณ์เกษตรกรท่ีเข้ามาเป็นสมาชิกโดยการถูก 
ชักจูงหลังจากท่ีเป็นสมาชิกแล้ว  เมื่อสหกรณ์ไม่สามารถอ านวยประโยชน์ให้ได้ในเวลาอันสมควร
สมาชิกเหล่านี้ ก็จะเกิดความเบื่อหน่าย และขาดความศรัทธาในงานสหกรณ์  
 

     ปัญหาด้านคณะกรรมการด าเนินการ    
  ขาดความรู้ในงานด้านสหกรณ์และไม่อุทิศเวลาเพื่องานสหกรณ์ และกรรมการบางรายได้รับ
เลือกตั้งโดยท่ีตัวเองไม่สมัครใจ  ท าให้ต้องเข้ารับต าแหน่งด้วยความจ าใจ  
 

       ปัญหาด้านการจัดการ    
     การจัดการขาดประสิทธิภาพ  ซึ่งงานจัดการเป็นงานท่ีต้องใช้ผู้ท่ีมีความรู้ ความสามารถ  
ขาดการประสานงานระหว่างฝุายยจัดการและคณะกรรมการ  เป็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการที่ไม่รู้
ขอบเขต อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของแต่ละฝุาย    
 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหา    
     สหกรณ์ควรเน้นการด าเนินงานภายใต้องค์ความรู้และการให้ข้อมูลแก่สมาชิก  คณะกรรมการ  
ฝุายจัดการ  ได้ชัดเจนและตระหนักในบทบาทของตนเอง  เน้นการฝึกอบรมและหาประสบการณ์ใน
การบริหารการจัดการให้ทันต่อสภาวการณ์ในปัจจุบัน  
 
 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีผลการด าเนินงานเด่น  -ไม่มี- 
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อ าเภอภูกระดึง 
ประกอบด้วย สหกรณ์ 2 แห่ง สมาชิก 1,820 คน กลุ่มเกษตรกร 3 แห่ง สมาชิก 545 คน 
แยกเป็น 
1.สหกรณ์การเกษตรภูกระดึง จ ากัด       สมาชิก    1,797 คน 
2.สหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกไผ่เล้ียงภูกระดึง จ ากัด  สมาชิก        23 คน 
3.กลุ่มเกษตรกรท านาศรีฐาน      สมาชิก       103 คน 
4.กลุ่มเกษตรกรท านาผานกเค้า     สมาชิก      139 คน 
5.กลุ่มเกษตรกรท าสวนห้วยส้ม        สมาชิก       119 คน 
6.กลุ่มเกษตรกรท าไร่ภูกระดึง      สมาชิก       184 คน 
 

ผลการเข้าแนะน าส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (CPS)      
 

๑) การแนะน าส่งเสริมสหกรณ์ตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (CPS)    
   ด้านการด าเนินงาน  
       ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 ได้แนะน าส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในการพิจารณาการ 
ปล่อยกู้ให้แก่สมาชิก  โดยพิจารณาจากวินัยในการช าระหนี้และความสามารถในการช าระหนี้เป็นหลัก  
และควบคุมการปล่อยสินช่ือให้เป็นไปตามระเบียบ เน้นติดตามหนี้ค้างนานจากสมาชิก  โดยในอ าเภอ 
ภูกระดึง  สหกรณ์ท้ังสองแห่งม ีผลการด าเนินงานของสหกรณ์ในปี ๒๕60 พบว่า สหกรณ์มีก าไร 
จ านวน 2 แห่ง ประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตรภูกระดึง จ ากัด  ได้ก าไรจากการด าเนินงาน จ านวน 
1,613,310.83บาท  สหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกไผ่เล้ียงภูกระดึง จ ากัด ได้ก าไรจากการด าเนินงาน 
จ านวน 2,731.01บาท   และกลุ่มเกษตรกรมีผลก าไรจากการด าเนินงาน  จ านวน 4 กลุ่ม  
ประกอบด้วย  กลุ่มเกษตรกรท านาผานกเค้า ได้ก าไรจากการด าเนินงาน จ านวน 6,249.28 บาท 
กลุ่มเกษตรกรท านาศรีฐาน ได้ก าไรจากการด าเนินงาน จ านวน 4,237.33 บาท   กลุ่มเกษตรกรท า
สวนห้วยส้ม  ได้ก าไรจากการด าเนินงาน  จ านวน 3835.92บาท   กลุ่มเกษตรกรท าไร่ภูกระดึงได้
ก าไรจากการด าเนินงาน  จ านวน 21,324.03บาท 
   ด้านการบริหารธุรกิจ   
      ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 ได้เข้าแนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีการ 
บริหารธุรกิจในด้านต่าง ๆ ส่งผลให้มีปริมาณธุรกิจเพิ่มมากขึ้น โดยมียอดปริมาณธุรกิจรวม จ านวน 
340,732.19 บาท จ าแนกเป็น ธุรกิจเงินรับฝาก 340,732.19 บาท  ธุรกิจสินเช่ือ 4, 760,562 
บาท และธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 912,732บาท  ธุรกิจการให้บริการอื่นจ านวน 40,670บาท 
    ด้านการบริหารเงินทุน    
       ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 ได้เข้าแนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์โดยการเน้นพึ่งพาทุนภายในเป็น 
หลักลดการพึ่งพาทุนจากภายนอก จากการด าเนินงานสหกรณ์มีการพึ่งพาทุนจากธนาคารเพื่อ 
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในรูปของเงินกูย้ืมเป็นหลัก   
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  ด้านข้อบกพร่องที่ตรวจพบ    
      ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 สหกรณ์ท่ีมีข้อบกพร่อง  จ านวน ๑ แห่ง คือ  สหกรณ์การเกษตร
ภูกระดึง จ ากัด  สหกรณ์มีข้อบกพร่องด้านการเงนิ คือ มีเงินสดขาดบัญชี และมีสินค้าขาดบัญชี 
  ด้านปิดบัญชีภายใน ๓๐ วันนับแต่วันสิ้นปีทางบญัชี   
   ปีงบประมาณ พ .ศ.๒๕60  ได้เข้าแนะน าส่งเสริมสหกรณ์ให้สหกรณ์จัดท าบัญชีและบันทึก 
รายการบัญชีให้ถูกต้องตามหลักบัญชีและเรียบร้อยเป็นปัจจุบันตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่า
ด้วยการบัญชีสหกรณ์ พ.ศ.2542 โดยเคร่งครัด  โดยเมื่อส้ินปีทางบัญชีของสหกรณ์ให้สหกรณ์ จัดท า
งบดุล งบก าไรขาดทุนและงบประกอบต่าง ๆ รวมทั้งรายละเอียดประกอบงบการเงินตามแบบท่ีกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์ก าหนด พร้อมท้ังตรวจนับทรัพย์สิน สินค้าคงเหลือ วัสดุคงเหลือ ณ วันส้ินปีให้
เรียบร้อย พร้อมท่ีจะรับบริการตรวจสอบบัญชี ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันส้ินปีทางบัญชี  โดยสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรสามารถปิดบัญชีได้ภายใน ๓๐ วันได้ทุกแห่ง 
   ด้านมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
      ปีงบประมาณ พ .ศ.๒๕60  ได้เข้าแนะน าส่งเสริมสหกรณ์ให้สหกรณ์ด าเนินงานโดยยึด 
หลักเกณฑ์ตามเกณฑ์มาตรฐานของสหกรณ์ ๗ ข้อเป็นแนวทางในการด าเนินงาน  พบว่า สหกรณ์ 
การเกษตรภูกระดึง จ ากัด   สหกรณก์ารเกษตรผู้ปลูกไผ่เล้ียงภูกระดึง จ ากัด  ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ของสหกรณ์  และกลุ่มเกษตรกรท านาศรีฐาน  กลุ่มเกษตรกรท านาผานกเค้า กลุ่มเกษตรกรท าสวน
ห้วยส้ม กลุ่มเกษตรกรท าไร่ภูกระดึง ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ของกลุ่มเกษตรกร  
  ด้านระเบียบข้อบังคับ    
      ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60  ได้แนะน าสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรปฏิบัติงาน  โดยยึดถือระเบียบ 
ข้อบังคับของสหกรณ์เป็นแนวทางในการด าเนินงานโดยเคร่งครัด  ให้คณะกรรมการพิจารณาระเบียบ
ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานและในการด าเนินงานต่าง ๆ ของสหกรณ์ควรมีระเบียบก าหนดเป็นแนว 
ทางการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน    
 
 

 ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนนิงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร   
  1) ปัญหาการขาดศรัทธาจากสมาชิกสหกรณ์  เนื่องจากสหกรณ์มีปัญหาขาดทุนจากการ 
บริหารงานติดต่อกันมานาน  ส่งผลให้มียอดขาดทุนสะสมจ านวนมาก  จนกระท่ังมูลค่าหุ้นของสมาชิก 
ไม่มีมูลค่า  ส่งผลให้สมาชิกไม่เช่ือมั่นในการมาท าธุรกิจกับสหกรณ์  เนื่องจากเห็นว่าสหกรณ์อาจจะไม่ 
สามารถด าเนินงานต่อไปได้   
   ๒) ปัญหาหนี้ค้างนาน  เนื่องมาจากสหกรณ์มียอดขาดทุนสะสมติดต่อกันมาหลายปี  สมาชิก
จึงไม่ยอมช าระหนี้เพราะเห็นว่า ทุนเรือนหุน้ก็ไม่มมีูลค่า  จึงส่งผลให้สหกรณ์ขาดรายได้จากธุรกิจ
สินเช่ือและถูกต้ังค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญในเงินต้น ดอกเบ้ีย และค่าปรับ เป็นค่าใช้จ่ายของสหกรณ์  
   ๓) ขาดแหล่งเงินทุน  เนื่องจากการที่สหกรณ์บริหารงานขาดทุนติดต่อกันมานาน  จึงไม่ได้
รับความเช่ือถือจากสถาบันการเงินต่าง ๆ  สหกรณ์จึงไม่สามารถฟื้นฟูได้ เนื่องจากขาดเงินทุนในการ 
บริหารงาน  
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ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหา   
   ๑) เน้นสร้างความเข้าใจกับสมาชิกในการประชุมกลุ่ม ใช้เวทีประชุมกลุ่มเป็นช่องทางในการ 
ส่ือสารแนวทางการด าเนินงานของสหกรณ์เพื่อขอความร่วมมือจากสมาชิก   
   ๒) สหกรณ์ควรติดตามหนี้ค้างอย่างต่อเนื่อง ลงพื้นท่ีเพื่อพบปะกับสมาชิกรายตัว หาแนวทาง 
ในการแก้ปัญหาร่วมกัน    
     ๓) บริหารจัดการธุรกิจให้มีผลประกอบการท่ีดีขึ้นเป็นล าดับในทุก ๆปีเพื่อเรียกความเช่ือมั่น 
จากสถาบันการเงิน และเสวงหาเงินอุดหนุน  
 

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีผลการด าเนินงานเด่น   
       สหกรณ์การเกษตรภูกระดึง จ ากัด  สหกรณ์ได้ก าหนดแนวทางใน การช้ีแจงท าความ
เข้าใจแก่สมาชิกผ่านการประชุมกลุ่มสมาชิก ซึ่งท าให้สมาชิกทราบถึงบทบาท หน้าท่ีของตนและทราบ
ถึงแนวทางการปฏิบัติร่วมกัน เกิดการประสานงานระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์ กลุ่มต่อกลุ่มผู้บริหาร
ของสหกรณ์หรือตัวแทนกลุ่มได้พบกัน น าเอาปัญหาในทุกระดับมาหารือกันเพื่อหาแนวทางการปฏิบัติ 
ส่ิงท่ีได้จากการประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ คือ สมาชิกได้รับทราบบทบาทหน้าท่ี รวมถึงสิทธิ
ประโยชน์ของตนและระเบียบสหกรณ์ การจัดช้ันสมาชิกสหกรณ์ อัตราดอกเบ้ีย และการปฏิบัติตาม
เงื่อนไขท่ีสหกรณ์ก าหนด  มีการมาท าธุรกิจกับสหกรณ์เพิ่มมากขึ้น  สหกรณ์ได้ประชาสัมพันธ์การ
ด าเนินงานให้แก่สมาชิกได้ทราบอย่างท่ัวถึง  สามารถแลกเปล่ียนสมาชิกสามารถ แลกเปล่ียนความ
คิดเห็นกับสหกรณ์ได้โดยตรง  สมาชิกปฏิบัติตนเองต่อสหกรณ์ได้ถูกต้องมากขึ้น  
 รูปภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 

           
 
 

วันที่ 10 เมษายน 2560 นายนิรันดร์ กิมยงค์   เจ้าพนักงาน
ส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส เข้าร่วมประชุมกรรมการด าเนินการ

สหกรณ์การเกษตรภูกระดึงจ ากัด แจ้งร่างระเบียบผู้ตรวจการ
สหกรณ์โครงการหลักสหกรณภ์าคเกษตรการจัดอบรมผัก

ปลอดภัยและการจัดตลาดสินค้าเกษตรกร 
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อ าเภอผาขาว 
ประกอบด้วย สหกรณ์ 2 แห่ง สมาชิก 1,291 คน กลุ่มเกษตรกร 7 แห่ง สมาชิก 1,096 คน 
แยกเป็น 
1.สหกรณ์การเกษตรผาขาว จ ากัด     สมาชิก 1,226 คน 
2.สหกรณ์ กยท.โนนสว่าง - บ้านเพิ่ม จ ากัด   สมาชิก      65 คน 
3.กลุ่มเกษตรกรท าไร่บ้านเพิ่ม      สมาชิก    130 คน 
4.กลุ่มเกษตรกรท าสวนยาง กยท.ซ ากกค้อ   สมาชิก       47 คน  
5.กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพาราบ้านเพิ่ม   สมาชิก     213 คน 
6.กลุ่มเกษตรกรท าไร่โนนปอแดง     สมาชิก    222 คน 
7.กลุ่มเกษตรกรท านาโนนปุาซาง     สมาชิก     219 คน 
8.กลุ่มเกษตรกรท าไร่ผาขาว      สมาชิก      83 คน 
9.กลุ่มเกษตรกรท านาท่าช้างคล้อง     สมาชิก     182 คน 
 
 

 ผลการเข้าแนะน า ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์(cps)  
  

   1.การด าเนินงานของสหกรณ์   
 ผลจากการเข้าไปแนะน าส่งเสริม  ท าให้สถาบันเกษตรกร    ด าเนินงานมีผลก าไรทุกแห่ง  

สามารถประชุมใหญ่ได้ตามก าหนด และสามารถจัดสรรก าไรตามข้อบังคับได้ทุกแห่งถึงแม้จะสามารถ
จัดสรรเป็นเงินปันผลได้น้อยก็ตาม และสมาชิกให้ความร่วมมือในธุรกิจของ สหกรณ์ทุกแห่ง  

 

  2. การปิดบัญชีของสหกรณ์   
         สถาบันเกษตรกรทั้ง 2 แห่ง สามารถปิดบัญชีและส่งงบการเงินเพื่อให้ผู้สอบบัญชีได้
ตรวจสอบและรับรองงบได้ภายใน 30 นับจากวันส้ินปีทางบัญชีได้ทุกแห่ง  
  

3. มาตรฐานของสถาบันเกษตรกร   
ผลการประเมินมาตรฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สถาบันเกษตรกรทุกแห่ง ผ่านเกณฑ์

มาตรฐาน อยู่ระดับ ดีเลิศและมสีหกรณ์ท่ีจัดต้ังใหม่ในปี 2560 จ านวน 1 แห่ง คือสหกรณ์กองทุน
สวนยางโนนสว่าง-บ้านเพิ่ม จ ากัด และกลุ่มเกษตรกรที่จัดต้ังใหม่ในปี 2560  จ านวน 1 แห่ง  คือ 
กลุ่มเกษตรกรท าสวนยาง กยท.ซ ากกค้อ   และมีกลุ่มเกษตรกรที่เลิกระหว่างปี  จ านวน 1 แห่ง  คือ 
กลุ่มเกษตรกรท านาท่าช้างคล้อง 

    

ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนนิงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
    1. คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ส่วนมากเป็นคนเดิม ๆ แบ่งเป็นพรรค เป็นพวก  ผลัด 
กันเข้าเป็นกรรมการสหกรณ์  ไม่ค่อยยอมรับการแนะน าส่งเสริมของเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมฯ ท าให้เกิด 
ปัญหาในสหกรณ์มากมาย 
   2.สมาชิกขาดความศรัทธาต่อสหกรณ์ เนื่องจากธุรกิจรับฝากเงิน  สมาชิกไม่สามารถถอนเงิน 
ฝากได้  สหกรณ์น าเงินไปลงทุนในรูปของสินทรัพย์มาก ท าให้ขาดสภาพคล่อง 
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   3.วงเงินกู้ยืมของสมาชิกธุรกิจสินเช่ือ  มียอดท่ีสูง  การพิจารณาอนุมัติเงินกู้ไม่พิจารณาถึง 
ความสามารถในการช าระหนี้ของสมาชิก ค านึงถึงหลักทรัพย์ของสมาชิกเป็นส าคัญ และประเมินราคา 
ท่ีดิน ไม่ใช้ราคาประเมินของกรมท่ีดินในการประเมิน ท าให้เกิดปัญหาการขายท่ีดินเพื่อช าระหนี้แทน    
   4. ฝุายจัดการสหกรณ์ เจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์มีจ านวนมากเกินความจ าเป็น ซึ่งเป็นต้นทุน
คงท่ี ท่ีสหกรณ์จะต้องจ่ายเงินเดือนทุกเดือน  ท างานไม่คุ้มกับเงินเดือน ท าให้ทุกธุรกิจของสหกรณ์
ขาดทุน ยกเว้นธุรกิจสินเช่ือ   
 
 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหา   
    ฝุายกรรมการและฝุายจัดการ  ต้องร่วมมือ ร่วมใจ  สามัคคีกันในการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นใน 
ปัจจุบัน และต้องปฏิบัติงานอย่างจริงจัง  ปลูกจิตส านึกในการท างาน  โดยให้ค านึงถึงสมาชิกเป็น
ส าคัญ ไม่คิดถึงแต่ประโยชน์ของคน และพวกพ้อง  และจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ  ข้อบังคับของ
สหกรณ์อย่าง เคร่งครัด ไม่ออกนอกกรอบวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ และให้การศึกษาอบรมเกี่ยวกับ
การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนของแต่ละธุรกิจของสหกรณ์ 
 
  สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีผลการด าเนินงานเด่น      
    สหกรณ์การเกษตรผาขาว จ ากัด ในรอบปีสหกรณ์ด าเนินงาน ธุรกิจ 3 ด้าน มีปริมาณธุรกิจ
รวมท้ังส้ิน 135,739,701.23บาท   ประกอบด้วย   การให้เงินกู้แก่สมาชิก 66,137,220  บาท  
จัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 51,088,235.07 บาท   และรับฝากเงิน 18,514,246.16 บาท ผลการ
ด าเนินงานมีก าไรสุทธิ 2,626,314.90บาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 2,540,660.11 บาท 
 
 
 
 
 

รูปภาพกิจกรรม 

                       
 

 
 

วันที่ 8 มนีาคม 2560 นายปรีชา บัวระภา เจ้าพนักงานส่งเสริมช านาญงาน ได้เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการ สกก.ผาขาว จ ากัด ได้แนะน าชี้แจงค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์ โครงการสนับสนุนบ่อน้ า
บาดาล การแก้ไขข้อบังคับ 
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รูปภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 นายปรีชา บัวระภา เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน 
ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญของสหกรณ์การเกษตรผาขาว จ ากัด  

 


