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อ าเภอวังสะพงุ 
ประกอบด้วย สหกรณ์ 9 แห่ง สมาชิก 6,162คน กลุ่มเกษตรกร 7 แห่ง สมาชิก 571 คน 
แยกเป็น 
1.สหกรณ์การเกษตรวังสะพุง จ ากัด    สมาชิก 4,958  คน 
2.สหกรณผู้์ใช้น้ าผาน้อย จ ากัด     สมาชิก    189  คน 
3.สหกรณก์องทุนสวนยางพาราผาน้อย จ ากัด  สมาชิก    420  คน 
4.สหกรณ์หัตถกรรมไหมพรมบ้านขอนยาง จ ากัด  สมาชิก      43  คน 
5.สหกรณ์กองทุนสวนยางศรีอุบล จ ากัด   สมาชิก    157  คน 
6.สหกรณ์ผุ้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดเลย จ ากัด  สมาชิก    264  คน 
7.สหกรณ์กองทุนสวนยางบึงสวรรค์ก้าวหน้า จ ากัด  สมาชิก      30  คน 
8.สหกรณ์กองทุนสวนยางนาวัวพฒันา จ ากัด  สมาชิก      55  คน 
9.สหกรณ์กองทุนสวนยางภูทับฟ้า จ ากัด   สมาชิก      46  คน 
10.กลุ่มเกษตรกรท าไร่ศรีสงคราม     สมาชิก      56  คน 
11.กลุ่มเกษตรกรท าไร่หนองงิ้ว     สมาชิก      61  คน 
12.กลุ่มเกษตรกรท าไร่ผาบิ้ง      สมาชิก     237  คน 
13..กลุ่มเกษตรกรท าสวนทรายขาว    สมาชิก      35  คน 
14.กลุ่มเกษตรกรท านาผาน้อย     สมาชิก      76  คน 
15.กลุ่มเกษตรกรท าสวนศรีอุบล     สมาชิก      31  คน 
16.กลุ่มเกษตรกรยางพาราร่วมใจโคกขมิ้น   สมาชิก      75  คน 
 

ผลการเข้าแนะน าส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (CPS)      
     1) สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าแนะน าส่งเสริมมีสมาชิกร่วมท าธุรกิจกับสหกรณ์ /กลุ่ม 
เกษตรกรเพิ่มขึ้น   
     2) สมาชิกมีความเข้าใจในบาทบาทหน้าท่ีของตนเองมากขึ้น  
     3) สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีการจดบันทึกรายงานการประชุมทุกครั้งเมื่อมีการประชุม  
      4) สหกรณ์ท าการส ารองข้อมูลไว้ภายนอกสหกรณ์ และก าหนดให้เจ้าหน้าท่ีแต่ละรายมีรหัส 
แยกจากกันและเปล่ียนแปลงรหัสผ่านทุก 6 เดือน เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของบุคคลท่ีไม่ได้รับ 
อนุญาต  
      5) มีการก าหนดแผนงานและงบประมาณตามท่ีประชุมใหญ่อนุมัติ เพื่อเป็นเป้าหมายในการ 
ด าเนินงานตามแผนงานท่ีวางไว ้
 

ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนนิงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
  1) กลุ่มเกษตรกรมีเงินทุนไม่เพียงพอ  
  2) กลุ่มเกษตรกรไม่มีพนักงานจัดท าบัญชี   
  3) คณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรมีอายุมาก และไม่มีความรู้ในบทบาทหน้าท่ีของการเป็นกลุ่ม 
เกษตรกร  
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  4) สหกรณ์ขนาดเล็กไม่สามารถจัดจ้างพนักงานในการบันทึกบัญชี  
  5) กลุ่มเกษตรกรบางกลุ่มยังขาดผู้จัดท าบัญชีท าให้การบันทึกบัญชีไม่เป็นปัจจุบัน และยัง
ต้องได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์  
  6) สหกรณ์ไม่ท าตามระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์ในด้านเงินฝากโดยรับเงินฝากจาก 
บุคคลภายนอกท่ีไม่ใช่สมาชิกหรือสหกรณ์อื่น  
  7) ปัญหาหนี้ค้างช าระของสมาชิกสหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกรท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมทาง 
เศรษฐกิจ  
 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหา  
  1) สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรควรมีการระดมทุนภายในเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับตัวเอง 
   2) ลดการพึ่งพาแหล่งเงินทุนภายนอก  
  3) แนะน าให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ยังไม่มีผู้จัดท าบัญชี ให้จัดหาผู้จัดท าบัญชีและให้เข้า
รับการอบรมการจัดท าบัญชีจากส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์  
  4) แนะน าให้กลุ่มเกษตรกรให้มีการจัดการควบคุมภายในในแต่ละด้านอย่างเหมาะสมรัดกุม  
  5) แนะน าให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรติดตามเร่งรัดหนี้สินท่ีค้างช าระ ให้เป็นไปตามก าหนด 
สัญญา เพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนต่อไป  
  6) แนะน าให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานสัญญาเงินกู้และ
เอกสาร การค้ าประกันเงินกู้ให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนการจ่ายเงินกู้ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการติดตาม
การฟ้องร้อง กรณีลูกหนี้ไม่มาช าระหนี้ตามสัญญา  
 

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีผลการด าเนินงานเด่น   
     สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ีท่ีมีผลการด าเนินงานโดดเด่น ได้แก่   สหกรณ์การเกษตร
วังสะพุง จ ากัด มีผลการด าเนินงานด้านการระดมทุนภายในเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
 รูปภาพ 

วันที่  14 มีนาคม 2560 นางพัชรีกร วงคโ์คกสงู นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ กลุ่มจัดต้ังและสง่เสริม
สหกรณ์ ร่วมกับนายเรืองเดช มูลค า นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3  อบรมให้ความรู้แก่
เกษตรกร ส่งเสริมให้เกิดการรวมมกลุ่ม มีความรูค้วามเข้าใจ หลักการ อุดมการณ์และวิธีการสหกรณ์ 
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อ าเภอภูหลวง 
ประกอบด้วย สหกรณ์ 2 แห่ง สมาชิก 1,494 คน กลุ่มเกษตรกร 4 แห่ง สมาชิก 268 คน 
แยกเป็น 
1.สหกรณ์การเกษตรภูหลวง จ ากัด     สมาชิก 1,367  คน 
2.สหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกไม้ผลภูหลวง จ ากัด  สมาชิก    127  คน 
3..กลุ่มเกษตรกรท าไร่ห้วยสีเสียด       สมาชิก      81  คน 
4.กลุ่มเกษตรกรท าไร่ภูหอ      สมาชิก      72  คน 
5.กลุ่มเกษตรกรท านาหนองคัน     สมาชิก      36  คน 
6.กลุ่มเกษตรกรท านาแก่งศรีภูมิ     สมาชิก      79  คน 
 
ผลการเข้าแนะน าส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (CPS)      
 

     1) สหกรณ์มีการก าหนดระเบียบต่าง ๆ ข้ึนถือใช้เพื่อเป็นกรอบในการด าเนินงานและการ
ด าเนินธุรกิจของสหกรณ์  และก าหนดแผนการด าเนินธุรกิจและประมาณการรายจ่ายไว้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานโดยท่ีประชุมใหญ่เป็นผู้อนุมัติ  
  2) สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าแนะน าส่งเสริมมีสมาชิกร่วมท าธุรกิจกับสหกรณ์ /กลุ่ม 
เกษตรกรเพิ่มขึ้น  
   3) สมาชิกมีความเข้าใจในบาทบาทหน้าท่ีของตนเองมากขึ้น 
   4) สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีการจดบันทึกรายงานการประชุมทุกครั้งเมื่อมีการประชุม  
 

ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนนิงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
   1) กลุ่มเกษตรกรมีเงินทุนไม่เพียงพอ  
  2) คณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรมีอายุมาก และไม่มีความรู้ในบทบาทหน้าท่ีของการเป็นกลุ่ม 
เกษตรกร  
  3) กลุ่มเกษตรกรยังขาดผู้จัดท าบัญชีท าให้การบันทึกบัญชีไม่เป็นปัจจุบัน และยังต้องได้รับ 
ความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์  
    
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหา  
  1) สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรควรมีการระดมทุนภายในเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับตัวเอง  
  2) ลดการพึ่งพาแหล่งเงินทุนภายนอก  
  3) แนะน าให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ยังไม่มีผู้จัดท าบัญชี ให้จัดหาผู้จัดท าบัญชีและให้เข้า
รับการอบรมการจัดท าบัญชีจากส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์  
  4) แนะน าให้กลุ่มเกษตรกรให้มีการจัดการควบคุมภายในในแต่ละด้านอย่างเหมาะสมและ 
รัดกุม 
   5) แนะน าให้สหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกรติดตามเร่งรัดหนี้สินท่ีค้างช าระ ให้เป็นไปตามก าหนด 
สัญญาเพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนต่อไป  
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 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีผลการด าเนินงานเด่น 

รูปภาพ 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 9 สิงหาคม 2560 นายเรืองเดช 
ค ามูล นักวิชาการสหกรณช์ านาญการ 
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการของสหกรณ์การเกษตรภู
หลวง จ ากัด แนะน าส่งเสริมและแจ้งข้อ
ราชการ ดังน้ี 
1.การด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน
ที่ประชุมใหญ่อนุมัติไว้ 
2.การด าเนินงานให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค าสั่งของ
นายทะเบียนสหกรณ์อย่างเคร่งครัด 
3.แจ้งข้อราชการเก่ียวกับน้ าท่วมพ้ืนที่
การเกษตรของสมาชิก 
4.มาตรฐานสหกรณ์ 
5.การจัดส่งเอกสารต่างๆหลงัจากวัน
ประชุมใหญ่ของสหกรณ์จะต้อง
ด าเนินการตามท่ีก าหนด 
6.เรื่องทั่วไป 
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อ าเภอเอราวัณ 
ประกอบด้วย สหกรณ์ 3 แห่ง สมาชิก 995 คน กลุ่มเกษตรกร 5 แห่ง สมาชิก 451 คน 
แยกเป็น 
1.สหกรณ์การเกษตรเอราวัณ จ ากัด    สมาชิก    816  คน 
2.สหกรณก์ารเกษตรเพื่อการผลิตประชาสามัคคีเอราวัณ จ ากัด สมาชิก      33  คน 
3.สหกรณก์ารเกษตรกองทุนสวนยางเอราวัณพัฒนา จ ากัด  สมาชิก      146 คน 
4.กลุ่มเกษตรกรท าไร่ทรัพย์ไพวัลย์     สมาชิก    201  คน 
5.กลุ่มเกษตรกรท าสวนเอราวัณผาอินทร์แปลง  สมาชิก    106  คน 
6.กลุ่มเกษตรกร กยท. บ้านผาสะนา    สมาชิก       84  คน 
7.กลุ่มเกษตรกร กยท. หัวฝายพัฒนายาง   สมาชิก      30  คน 
8.กลุ่มเกษตรกรยางพาราผาสะนาอุดมทรัพย์  สมาชิก      30  คน 
 
 

ผลการเข้าแนะน าส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (CPS)      
  1) สหกรณ์มีการก าหนดระเบียบต่าง ๆ ข้ึนถือใช้เพื่อเป็นกรอบในการด าเนินงานและการ
ด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ และก าหนดแผนการด าเนินธุรกิจและประมาณการรายจ่ายไว้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงานโดยท่ีประชุมใหญ่เป็นผู้อนุมัติ  
  2) สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าแนะน าส่งเสริมมีสมาชิกร่วมท าธุรกิจกับสหกรณ์ /กลุ่ม 
เกษตรกรเพิ่มขึ้น   
  3) สมาชิกมีความเข้าใจในบาทบาทหน้าท่ีของตนเองมากขึ้น  
  4) สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีการจดบันทึกรายงานการประชุมทุกครั้งเมื่อมีการประชุม  
 
 

ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนนิงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
  1) กลุ่มเกษตรกรมีเงินทุนไม่เพียงพอ  
  2) คณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรมีอายุมาก และไม่มีความรู้ในบทบาทหน้าท่ีของการเป็นกลุ่ม 
เกษตรกร  
  3) กลุ่มเกษตรกรยังขาดผู้จัดท าบัญชีท าให้การบันทึกบัญชีไม่เป็นปัจจุบัน และยังต้องได้รับ 
ความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์  
  4) ปัญหาหนี้ค้างช าระของสมาชิกสหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกรท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมทาง 
เศรษฐกิจ  
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหา      
  1) สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรควรมีการระดมทุนภายในเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับตัวเอง  
  2) ลดการพึ่งพาแหล่งเงินทุนภายนอก  
  3) แนะน าให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ยังไม่มีผู้จัดท าบัญชี ให้จัดหาผู้จัดท าบัญชีและให้เข้า
รับการอบรมการจัดท าบัญชีจากส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์  
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  4) แนะน าให้สหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกรติดตามเร่งรัดหนี้สินท่ีค้างช าระ ให้เป็นไปตามก าหนด 
สัญญาเพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนต่อไป   
  5) แนะน าให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานสัญญาเงินกู้และ
เอกสาร การค้ าประกันเงินกู้ให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนการจ่ายเงินกู้ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการติดตาม
การฟูองร้อง กรณีลูกหนี้ไม่มาช าระหนี้ตามสัญญา  
 

 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีผลการด าเนินงานเด่น    
 สหกรณ์การเกษตรเอราวัณ จ ากัด  เป็นสหกรณ์ท่ีมีความโดดเด่นในธุรกิจจัดหาสินค้ามา
จ าหน่าย สหกรณ์มีแนวทางด าเนินการเพื่อให้สามารถบริการสมาชิกได้อย่างเต็มท่ีท่ัวถึง และบรรลุ
วัตถุประสงค์ ของสหกรณ์  โดยสหกรณ์รวบรวมความต้องการจากสมาชิก ส่ิงของเครื่องใช้มาให้
สมาชิกตามจ านวนท่ีต้องการ  และมีผลการด าเนินงานท่ีมีก าไรเพ ิ่มข้ึนในปี 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 

วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 นายเรืองเดช ค ามูล 
นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่
วิสามัญ สหกรณ์การเกษตรเอราวัณ จ ากัด โดยที่ประชุม
ใหญ่ฯ มีมติ ดังน้ี 
-สมาชิกเข้าประชุมในครัง้น้ี จ านวน 106 คน 
-เห็นด้วยให้เข้าร่วมโครงการ จ านวน  25   คน 
-ไม่เห็นด้วยที่จะเข้าร่วมโครงการ จ านวน  61  คน 
-งดออกเสียง จ านวน  20 คน 
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อ าเภอเชียงคาน 
ประกอบด้วย สหกรณ์ 9 แห่ง สมาชิก 1,162 คน กลุ่มเกษตรกร 4 แห่ง สมาชิก 326 คน 
แยกเป็น 
1.สหกรณก์องทุนสวนยางบ้านสงเปือย จ ากัด   สมาชิก 4,958  คน 
2.สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านน้อย จ ากัด   สมาชิก    189  คน 
3.สหกรณผู้์ใช้น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านคกมาด จ ากัด   สมาชิก    420  คน 
4.สหกรณผู้์ใช้น้ าสถานีส ูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านผาแบ่น จ ากัด   สมาชิก      43  คน 
5.สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านท่าเรือเก่าวัดป่ากลางเชียงคาน จ ากัด  สมาชิก    157  คน 
6.สหกรณโ์ครงการเทิดพระเกียรติบ้านคกงิ้ว  จ ากัด   สมาชิก    264  คน 
7.สหกรณผ์ลิตภัณฑ์มะพร้าวแก้วแก่งคุดคู้บ้านน้อย จ ากัด   สมาชิก      30  คน 
8.สหกรณห์ัตถกรรมนาป่าหนาด จ ากัด    สมาชิก      55  คน 
9.สหกรณฟ์้าใสเดินรถ จ ากัด       สมาชิก      46  คน 
10.กลุ่มเกษตรกรท าสวนปากตม      สมาชิก      56  คน 
11.กลุ่มเกษตรกรท าสวนเขาแก้ว      สมาชิก      61  คน 
12.กลุ่มเกษตรกรท าไร่จอมศรี       สมาชิก     237  คน 
13..กลุ่มเกษตรกรท าไร่บ้านธาตุ      สมาชิก      35  คน 
 
 

ผลการเข้าแนะน าส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (CPS)      
  

การด าเนินงานของสหกรณ์   
      การด าเนินงานของสหกรณ์ในปี ๒๕60  สหกรณ์ท้ังหมด  9  แห่ง  มีก าไร 9 แห่ง  
ประกอบด้วย  สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านสงเปือย จ ากัด  สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้าน
น้อย จ ากัดสหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านคกมาด จ ากัด  สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานีส ูบน้ าด้วย
ไฟฟ้าบ้านผาแบ่น จ ากัด สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านท่าเรือเก่าวัดป่ากลางเชียงคาน 
จ ากัด  สหกรณ์โครงการเทิดพระเกียรติบ้านคกงิ้ว จ ากัด  สหกรณ์ผลิตภัณฑ์มะพร้าวแก้วแก่งคุดคู้
บ้านน้อย จ ากัดสหกรณ์หัตถกรรมนาป่าหนาด จ ากัด   สหกรณ์ฟ้าใสเดินรถ จ ากัด    สหกรณม์ีก าไร
มากกว่าปีก่อนเกือบทุกแห่ง  สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่สมาชิกได้ครบทุกสหกรณ์ ท้ังนี้  กรรมการ
และฝ่ายจัดการของสหกรณ์เข้มแข็ง ควบคุมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานทุกกิจกรรมและกลุ่มเกษตรกร 
มีท้ังหมด  4 แห่ง  มีก าไรท้ัง 4 แห่ง ประกอบด้วย กลุ่มเกษตรกรท าสวนปากตม   กลุ่มเกษตรกรท า
สวนเขาแก้ว  กลุ่มเกษตรกรท าไร่จอมศรี กลุ่มเกษตรกรท าไร่บ้านธาตุ 
 
  การปิดบัญชีภายใน ๓๐ วันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี    
      

  ได้เข้าแนะน าส่งเสริมสหกรณ์ให้สหกรณ์จัดท าบัญชีและบันทึกรายการบัญชีให้ถูกต้องตาม
หลักบัญชี ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการบัญชีสหกรณ์ พ.ศ.2542 เมื่อส้ินปีทางบัญชี
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ของสหกรณ์ได้จัดท างบดุล งบก าไรขาดทุนและงบประกอบต่าง ๆ รวมทั้งรายละเอียดประกอบงบ
การเงินตามแบบท่ีก าหนดพร้อมท่ีจะรับบริการตรวจสอบบัญชี ภายใน ๓๐วัน นับแต่วันส้ินปีทางบัญชี  
สหกรณ์สามารถส่งงบการเงินเพื่อผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองงบการเงินได้ภายใน 30  วัน  
ท้ังหมด 14  แห่ง   
 
ด้านมาตรฐานสหกรณ์  
       

  ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60  ได้เข้าแนะน าส่งเสริมสหกรณ์ให้สหกรณ์ด าเนินงานโดยยึด 
หลักเกณฑ์ตามเกณฑ์มาตรฐานของสหกรณ์ ๗ ข้อเป็นแนวทางในการด าเนินงาน ผลการจัดมาตรฐาน 
พบว่า มีสหกรณ์ท่ีน ามาจัดเกณฑ์มาตรฐาน จ านวน 9 แห่ง  ผลการจัดมาตรฐานมีสหกรณ์ท่ีผ่าน 
มาตรฐาน จ านวน 9 แห่ง   
 
ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนนิงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
     

   1. สหกรณ์ส่วนมากเป็นสหกรณ์ขนาดเล็ก มีสมาชิกซ้ าซ้อน ประสบปัญหาการขาดทุน 
เนื่องจากการทุจริตของอดีตผู้จัดการสหกรณ์ ท าให้สมาชิกขาดความศรัทธาต่อสหกรณ์ จะต้องสร้าง
ความเข้าใจ เกี่ยวกับการสหกรณ์ให้แก่สมาชิกทราบอย่างท่ัวถึง 
      2. กรรมการสหกรณ์ส่วนมาก มีอายุมาก  ปรับเปล่ียนความคิด ความรู้ในการบริหารงาน 
สหกรณ์ยาก  ยังยึดติดกับส่ิงเดิม ๆ    
      3.  สหกรณ์ผู้ใช้น้ าฯ เป็นสหกรณ์ขนาดเล็ก เจ้าหน้าท่ี 1 คน รับผิดชอบสหกรณ์หลายแห่ง  
ท าให้ไม่สามารถผลักดันให้มีการควบคุมภายในในระดับท่ีดีมากได้  หากสหกรณ์จ้างเจ้าหน้าท่ีจะมีผล
ท าให้สหกรณ์ขาดทุน  
      4.  การด าเนินงานของสหกรณ์อยู่ในเขตพื้นท่ีเดียวกัน และสมาชิกเป็นสมาชิกองค์กรหลาย 
แห่งท าให้มีหนี้หลายทาง  เป็นผลให้การช าระหนี้ของสมาชิกต่ า   
      5.  สหกรณ์ขนาดใหญ่ขาดการควบคุมภายในท่ีดีท าให้เกิดความเส่ียงต่อการทุจริตของ 
เจ้าหน้าท่ี  
        6.  ผลการด าเนินงานของสหกรณ์ไม่เป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนด และขาดการติดตามอย่าง 
จริงจังและต่อเนื่อง   
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหา  
      

   ควรให้การศึกษาอบรม  เกี่ยวกับการบริหารการจัดการสหกรณ์  รู้ระเบียบ  กฎหมาย 
ข้อบังคับ  บทบาท หน้าท่ีของกรรมการ  ผู้ตรวจสอบกิจการ  และบทบาทหน้าท่ีของสมาชิกสหกรณ์  
โดยเน้นให้  สมาชิกมีความศรัทธาต่อระบบสหกรณ์  และให้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมของสหกรณ์ปลูก
จิตส านึกให้ฝ่าย จัดการและกรรมการ ไม่ให้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว ให้มุ่งเน้นท่ีสมาชิกเป็นส าคัญ  
และส่งเสริมอาชีพแก่สมาชิก  หลักฤดูกาลเก็บเกี่ยว พร้อมกับจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพ  
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  สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีผลการด าเนินงานเด่น   
      สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหฤทัยศรีฐาน จ ากัด  ผลการด าเนินงานของสหกรณ์มีก าไรทุกปี 
สามารถจัดสรร ก าไรตามข้อบังคับสมาชิกมีความพึงพอใจ  มาตรฐานสหกรณ์อยู่ในระดับดีเลิศ  เป็น
สหกรณ์ท่ีมีผลการ จัดช้ันสหกรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อยู่ระดับช้ัน  1    
  
 
 อ าเภอปากชม 
ประกอบด้วย สหกรณ์ 2 แห่ง สมาชิก 1,756 คน กลุ่มเกษตรกร 4 แห่ง สมาชิก 499 คน 
แยกเป็น 
1.สหกรณ์การเกษตร กรป.กลางนพค.เลย จ ากัด   สมาชิก 1,425  คน 
2.สหกรณก์องทุนสวนยางเชียงกลม จ ากัด    สมาชิก    331  คน 
3..กลุ่มเกษตรกรท าไร่ห้วยบ่อซืน        สมาชิก    152  คน 
4.กลุ่มเกษตรกรท าสวนปากชม      สมาชิก      32  คน 
5.กลุ่มเกษตรกรท าสวนเชียงกลม      สมาชิก    214  คน 
6.กลุ่มเกษตรกรท าไร่หาดคัมภีร์      สมาชิก    101  คน 
 
ผลการเข้าแนะน าส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (CPS)      
  1) สหกรณ์มีการก าหนดระเบียบต่าง ๆ ข้ึนถือใช้เพื่อเป็นกรอบในการด าเนินงานและการ
ด าเนินธุรกิจของสหกรณ์และก าหนดแผนการด าเนินธุรกิจและประมาณการรายจ่ายไว้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงานโดยท่ีประชุมใหญ่เป็นผู้อนุมัติ 
   2) สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ เข้าแนะน าส่งเสริมมีสมาชิกร่วมท าธุรกิจกับสหกรณ์ /กลุ่ม 
เกษตรกรเพิ่มขึ้น   
  3) สมาชิกมีความเข้าใจในบาทบาทหน้าท่ีของตนเองมากขึ้น  
 
 ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
   1) ไม่สามารถปิดบัญชีได้  เนื่องจากเปล่ียนเจ้าหน้าท่ีบัญชีใหม่   การบันทึกบัญชีไม่เป็น
ปัจจุบัน  
  2) กลุ่มเกษตรกรไม่มีพนักงานจัดท าบัญชี   
  3) คณะกรรมการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีอายุมาก และไม่มีความรู้ในบทบาทหน้าท่ีของการ 
เป็นสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
  4) กลุ่มเกษตรกรยังขาดผู้จัดท าบัญชีท าให้การบันทึกบัญชีไม่เป็นปัจจุบัน และยังต้องได้รับ 
ความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์  
  5) ปัญหาหนี้ค้างช าระของสมาชิกสหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกรท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมทาง 
เศรษฐกิจ   
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ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหา  
    1) แนะน าให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ยังไม่มีผู้จัดท าบัญชี ให้จัดหาผู้จัดท าบัญชีและให้เข้า
รับการอบรมการจัดท าบัญชีจากส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์  
    2) แนะน าให้กลุ่มเกษตรกรให้มีการจัดการควบคุมภายในในแต่ละด้านอย่างเหมาะสมและ 
รัดกุม  
  3) แนะน าให้สหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกรติดตามเร่งรัดหนี้สินท่ีค้างช าระ ให้เป็นไปตามก าหนด 
สัญญา เพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนต่อไป  
  4) แนะน าให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานสัญญาเงินกู้และ
เอกสาร การค ้ำประกันเงินกู้ให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนการจ่ายเงินกู้ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการติดตาม
การฟูองร้อง กรณีลูกหนี้ไม่มาช าระหนี้ตามสัญญา  
  5) แนะส่งเสริมให้สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรด าเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ 
ระเบียบ ข้อก าหนดต่าง ๆ ค าส่ังนายทะเบียนสหกรณ์มติท่ีประชุมใหญ่และมติท่ีประชุมคณะกรรมการ 
รวมท้ังการแนะน าส่งเสริมให้กรรมการก ากับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ข้อบังคับ ระเบียบ มติท่ีประชุมใหญ่ มติท่ีประชุมคณะกรรมการโดยมีแนวทางการปฏิบัติงาน  
 
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีผลการด าเนินงานเด่น    -ไม่มี   
 
วันท่ี 6 มิถุนายน 2560 นางสาวนฤทัย ชัยชนะ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส เข้าร่วมประชุม
กลุ่มสมาชิก สหกรณ์กาเกษตร กรป.กลาง นพค.เลย จ ากัด ณ ศาลากลางบ้านห้วยผักกูด อ าเภอปาก
ชม จังหวัดเลย แนะน าหน่วยงาน ให้ความรู้ในเรื่องสิทธิและหน้าท่ีของสมาชิก รับฟังปัญหาของ
สมาชิก 
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อ าเภอท่าลี่ 
ประกอบด้วย สหกรณ์ 3 แห่ง สมาชิก 2,270 คน กลุ่มเกษตรกร 3 แห่ง สมาชิก 186 คน 
แยกเป็น 
1.สหกรณ์การเกษตรท่าล่ี จ ากัด      สมาชิ    1,350  คน 
2.สหกรณผู้์ใช้น้ าท่าล่ี จ ากัด       สมาชิก    841  คน 
3.สหกรณก์องทุนสวนยางท่าล่ี จ ากัด     สมาชิก      69  คน 
4.กลุ่มเกษตรกรท าสวนหนองผือ      สมาชิก      59  คน 
5.กลุ่มเกษตรกรปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพหมู่ 9    สมาชิก      93  คน 
6.กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงโค-กระบือบ้านยาง-กกก้านเหลือง   สมาชิก       34  คน 
 
ผลการเข้าแนะน าส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (CPS)      
     ในปีงบประมาณ 2560 ในเขตอ าเภอท่าล่ี  ประกอบด้วยสหกรณ์จ านวน 3 แห่ง สมาชิก 
2,270 คน  และกลุ่มเกษตรกร จ านวน 3 แห่ง  สมาชิก 186 คน  โดยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  ได้มี
เป้าหมายด าเนินการให้สหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกร มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้   มีการ
บริหารงานตามอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์  ให้มีการด าเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถให้บริการสนองความต้องการของสมาชิกตามวัตถุประสงค์  
      ในการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์ตามระบบ (CPS) ท่ีได้น าไปใช้ในการปฏิบัติงานยึดหลักการ
ท างาน 4 ข้ันตอน คือ   
     1. การวางแผน เป็นการน าแผนและนโยบายการพัฒนาสหกรณ์สู่การปฏิบัติ มีการอบรม 
สัมมนาเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  มีการก าหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงาน การก าหนด 
แผนงาน  กิจกรรมกระบวนงานและพัฒนาความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าท่ีส่งเสริม  
        2. การปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนา มีการก าหนดแผนการเข้าไปในสหกรณ์ /กลุ่ม 
เกษตรกรที่ชัดเจน ก าหนดวิธีการท างานของเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ ให้มีการท างานอย่างมี 
เป้าหมายมีการเตรียมการเพื่อก าหนดประเด็นในการเข้าไปปฏิบัติงาน หลังจากส่งเสริมเสร็จมี 
การจดบันทึกเพื่อติดตามแก้ไขปัญหา   
       3. การตรวจสอบ รายงานและติดตามผล มีการจัดท ารายงานผลการท างานส่งเสริมสหกรณ์
และจัดท ารายงานต่าง ๆ การตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงาน พร้อมจัดท า ข้อเสนอแนะและ
แนวทางแก้ไข   
      4. การพัฒนาระบบ เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงาน การวัดผลการปฏิบัติงานและการ 
พัฒนาระบบงาน การจัดท าแฟ้มประวัติสหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกร การจัดการความรู้ติดตามการท างาน
และระบบงาน  
      จากการน าระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (CPS) เข้าไปแนะน าท าให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มี
การบริหารงานและการด าเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ   เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์มีการก าหนด
ขั้นตอน อย่างเป็นระบบและมีข้ันตอน มีการวิเคราะห์หาแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ /
กลุ่มเกษตรกรร่วมกัน 
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   ผลการด าเนินงานของสหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกร  
     ในปี 2560 สหกรณ์จ านวน 3 แห่ง สามารถด าเนินงานผ่านมาตรฐานสหกรณ์ ได้ท้ัง 3 แห่ง 
และกลุ่มเกษตรกรจ านวน 3 แห่ง ผ่าน มาตรฐาน ได้ท้ัง 3 แห่ง  
 
 

 
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 18 ตุลาคม 2559 นายณรงค์พร เจนการ 
ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 พร้อมด้วยนางสาวศิริ
ภรณ์  โชติชัยพฤทธิ์  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  เขา้
ร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ผู้ใช้น้ าท่าลี่ 
จ ากัด เพื่อแนะน าการด าเนินงานสหกรณ์ ดังน้ี 
1. การพิจารณาด าเนินคดีฟ้องร้องลูกหน้ีเงินกู้และหน้ี
การค้าสมาชิกทีใ่กล้ขาดอายุความ  
2. การติดตามผลการเร่งรัดหน้ีสินค้างช าระ 
3. การใช้เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค ์
4. การส ารวจข้อมูลลูกหนี้สมาชิกผู้ปลูกขา้วนาปี 
5. แจ้งผลการตรวจการสหกรณ์ให้สหกรณ์ด าเนินการแก้ไข 
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  ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร   
      1. ปัญหาเรื่องการขาดแคลนเงินทุน เงินทุนของสหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกร ส่วนใหญ่เป็นทุน
จากภายนอกท าให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรรับภาระค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง   
     2. ปัญหาด้านการด าเนินธุรกิจ เช่น ธุรกิจสินเช่ือไม่ส่งช าระหนี้ตามสัญญา น าเงินกู้ไปใช้ไม่ 
ถูกต้องตามวัตถุประสงค์  ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย มีการจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายให้สมาชิก ไม่มี
การส ารวจความต้องการของสมาชิก  สินค้าขายไม่ได้ เส่ือมคุณภาพ มีผลเสียต่อทุนหมุนเวียนของ
สหกรณ์  ในด้านการรวบรวมผลผลิตสหกรณ์ไม่สามารถรับซื้อผลผลิตจากสมาชิกได้ตามเป้าหมาย 
สหกรณ์ขาดเงินทุน สมาชิกไม่ให้ความร่วมมือ   
     3. ผลผลิตของสมาชิกขึ้นอยู่กับสภาวะธรรมชาติ 
 
 

กลุ่มสง่เสริมสหกรณ์ 5(อ าเภอภเูรือ  ด่านซ้าย  นาแห้ว) 
 
 

ประกอบด้วย สหกรณ์ ๔ แห่ง  สมาชิก ๑,๓๗๒ คน  กลุ่มเกษตรกร ๒ แห่ง สมาชิก ๑๖๗ คน   
 ผลการเข้าแนะน า ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (CPS)     
  1. ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ และกฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง 

 1.1 แนะน า ส่งเสริมให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถปิดบัญชีได้ ภายใน 30 วัน 
 1.2 แนะน า ส่งเสริม สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีได้ภายใน 150 
วัน 
 1.3 การให้ความเห็นชอบการก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกัน ประจ าปีของสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร 
 1.4 การตรวจการสหกรณ์ 
 1.5 ติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
  1.6 ติดตามแก้ไขตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี 
  1.7 ส่งเสริมแนะน า สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จัดท าระเบียบ เพื่อให้นายทะเบียนสหกรณ์ให้
ความเห็นชอบ/รับทราบระเบียบของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

 1.8 การรับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 

 2. ส่งเสริมและพัฒนางานสหกรณ์ทุกประเภท และกลุ่มเกษตรกร 
 2.1 เข้าร่วมประชุมประจ าเดือนกับคณะกรรมการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 2.2 เข้าร่วมประขุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์และร่วมเวที(หรือเวทีชาวบ้าน) รับฟังความคิดเห็น
จากสมาชิก ประชาชนและผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการด าเนินงาน การประกอบอาชีพ ปัญหา
อุปสรรค หรือเรื่องอื่น ๆ ท่ีเป็นประโยชน์กับสมาชิก 
 2.3 เสวนาแบบมีส่วนร่วมของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  

อ าเภอ ด่านซ้าย 
 


