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  3. ปฏิบตัิงานใหต้รงตามหน้าที ่
  4. จัดท าบญัชีให้เปน็ปัจจุบันและส่งงบทดลองทุกเดือน 
  5. สหกรณค์วรก าหนดระเบียบใหค้รอบคลุมธุรกิจที่มีอยู่  

ภาพกิจกรรม 

                 
                  
               ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีพร้อมชี้แจงและหาแนวทางแก้ไขปัญหาสหกรณ์ 
 
8. สหกรณ์สภาเกษตรกรภูเรือ จ ากัด 

ปี 
คะแนนแต่ละเกณฑ์ 

ระดับชั้น การมีส่วนร่วมใน
การด าเนินธุรกิจ 

อัตราส่วน
ทางการเงิน 

คุณภาพการ
ควบคุมภายใน 

การแก้ไข
ข้อบกพร่อง 

ปี 2558 (เร่ิมแผน) 
ณ 1 ตุลาคม 2558 

4 0 0 4 2 

ผลการยกระดับชั้น 
ณ 31 สิงหาคม 2560 

4 1 0 4 2 

  กิจกรรมเพื่อยกระดับสหกรณ์ในแต่ละเกณฑ์ 
1. เกณฑ์อัตราส่วนทางการเงิน 

         กิจกรรม : แนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์เข้าร่วมโครงการเกษตรแปลงใหญ่                
      การด าเนินงาน : ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เพื่อให้สหกรณ์เข้าร่วม
โครงการเกษตรแปลงใหญ่                

     ผลลัพธ์จากการด าเนินงาน   สหกรณ์มีก าไรเพิ่มขึ้น 
2. เกณฑ์คุณภาพการควบคุมภายใน 

              กิจกรรม : ด าเนินการตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี  
     การด าเนินงาน :  
  1. มอบหมายงานแต่ละฝ่ายให้ชัดเจน 
   2. ปฏิบัติงานให้ตรงตามหน้าที่ 
  3. จัดท าบัญชีให้เปน็ปัจจุบันและส่งงบทดลองทุกเดือน 
  ๔. สหกรณ์ควรก าหนดระเบียบให้ครอบคลุมธุรกิจที่มีอยู่ 

     ผลลัพธ์จากการด าเนินงาน 
     1. สหกรณ์สามารถปรับปรุงการด าเนินงานเพื่อให้เปน็ไปตามเกณฑ์การควบคุม

ภายใน 
  ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน    สหกรณ์ยังไม่สามารถจัดท าบัญชีได้เอง 
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  ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์ในระยะต่อไป 
  1.แนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์เข้าร่วมโครงการเกษตรแปลงใหญ่                

  2. มอบหมายงานแต่ละฝ่ายให้ชัดเจน 
   3. ปฏิบัติงานให้ตรงตามหน้าที่ 
  4. จัดท าบัญชีให้เป็นปัจจุบันและส่งงบทดลองทุกเดือน 
  5. สหกรณ์ควรก าหนดระเบียบให้ครอบคลุมธุรกิจที่มีอยู ่  

ภาพกิจกรรม 

                            
ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เพื่อหาแนวทางพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์ 

 
9. สหกรณ์บริการออมทรัพย์ม่ันคงฟากเลย จ ากัด 
 

ปี 

คะแนนแต่ละเกณฑ์ 

ระดับชั้น 
การมีส่วนร่วม
ในการด าเนิน

ธุรกิจ 

อัตราส่วน
ทางการเงิน 

คุณภาพการ
ควบคุมภายใน 

การแก้ไข
ข้อบกพร่อง 

ปี 2558 (เร่ิมแผน) 
ณ 1 ตุลาคม 2558 

4 1 0 4 2 

ผลการยกระดับชั้น 
ณ 31 สิงหาคม 2560 

4 1 0 4 2 

 
  กิจกรรมเพื่อยกระดับสหกรณ์ในแต่ละเกณฑ์ 

1. เกณฑ์อัตราส่วนทางการเงิน 
         กิจกรรม : แนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์เข้าร่วมโครงการเกษตรแปลงใหญ่                
      การด าเนินงาน : ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เพื่อให้สหกรณ์เข้าร่วม
โครงการเกษตรแปลงใหญ่                

     ผลลัพธ์จากการด าเนินงาน     
สหกรณ์มีก าไรเพิ่มขึ้น 

2. เกณฑ์คุณภาพการควบคุมภายใน 
              กิจกรรม : ด าเนินการตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี  
     การด าเนินงาน :  
  1. มอบหมายงานแต่ละฝ่ายให้ชัดเจน 
   2. ปฏิบัติงานให้ตรงตามหน้าที่ 



 
                                                                                                               รายงานผลการด าเนินงานปี 2560  

                                                                                                                 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย 
http://web.cpd.go.th/loei | 153 

“ซื่อตรงต่อหน้าท่ี  มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต” 

 

  3. จัดท าบัญชีให้เปน็ปัจจุบันและส่งงบทดลองทุกเดือน 
  ๔. สหกรณ์ควรก าหนดระเบียบให้ครอบคลุมธุรกิจที่มีอยู่ 

     ผลลัพธ์จากการด าเนินงาน 
     1. สหกรณ์สามารถปรับปรุงการด าเนินงานเพื่อให้เปน็ไปตามเกณฑ์การควบคุม

ภายใน 
  ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน   

 สหกรณ์ยังไม่สามารถจัดท าบัญชีได้เอง 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์ในระยะต่อไป 

  1.แนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์เข้าร่วมโครงการเกษตรแปลงใหญ่                
  2. มอบหมายงานแต่ละฝ่ายให้ชัดเจน 
   3. ปฏิบัติงานให้ตรงตามหน้าที่ 
  4. จัดท าบัญชีให้เป็นปัจจุบันและส่งงบทดลองทุกเดือน 
  5. สหกรณ์ควรก าหนดระเบียบให้ครอบคลุมธุรกิจที่มีอยู่  
 

รูปภาพกิจกรรม 
 

                
                     ประชุมกลุ่มสมาชิกเพื่อชี้แจงและหาแนวทางแก้ไขและพัฒนาสหกรณ์ 
10. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจังหวัดเลย จ ากัด 
 

ปี 

คะแนนแต่ละเกณฑ์ 

ระดับชั้น การมีส่วนร่วม
ในการด าเนิน

ธุรกิจ 

อัตราส่วน
ทางการเงิน 

คุณภาพการ
ควบคุมภายใน 

การแก้ไข
ข้อบกพร่อง 

ปี 2558 (เร่ิมแผน) 
ณ 1 ตุลาคม 2558 

4 2 3 0 3 

ผลการยกระดับชั้น 
ณ 31 สิงหาคม 2560 

4 2 3 0 3 

หมายเหตุ หยุดด าเนินงานระหว่างปี 
 
 
 



 
                                                                                                               รายงานผลการด าเนินงานปี 2560  

                                                                                                                 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย 
http://web.cpd.go.th/loei | 154 

“ซื่อตรงต่อหน้าท่ี  มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต” 

 

 
 

 
 โครงการตามแผนปฏบิัติงานประจ าปี 2559-2560 

********************** 
โครงการประชุมช้ีแจงโครงการยกระดบัช้ันสหกรณ์ 2559-2560 

วัตถุประสงค์ของโครงการ  
1. เพื่อชี้แจงรายละเอยีดโครงการและคัดเลือกสหกรณ์เป้าหมาย 

2. เพื่อให้ทราบหลักเกณฑ์การยกระดับชั้นสหกรณ์ 
กิจกรรม/งานที่ด าเนินการ 
ชี้แจงรายละเอียดโครงการและหลักเกณฑ์การยกระดับชั้นสหกรณ์แก่สหกรณ์เป้าหมาย เจ้าหน้าที่
ส่งเสริมสหกรณ์และตัวแทนส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ 
ผลส าเร็จของงาน/โครงการ  

1. ผู้เข้าประชุมได้ทราบถึงหลักเกณฑ์การยกระดับชั้นสหกรณ์ 
2. ผู้เข้าประชุมสามารถประเมินผลและพัฒนาสหกรณ์ให้เกิดผลงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน/โครงการ  
- สหกรณ์ยังไม่สามารถยกระดับชั้นสหกรณ์ได้ตามเกณฑ์การยกระดับชั้นสหกรณ์ 

 

              
 

                           
วันที่ 30 มีนาคม 2560 ประชุมชี้แจงโครงการยกระดับชั้นสหกรณ์ ประจ าปี พ.ศ. 2560 

จ านวนผู้เข้าประชุม จ านวน 45 คน 
 

 

โครงการที่ด าเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการยกระดับช้ันสหกรณ์ 
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 ปญัหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน 
สหกรณ์ไม่สามารถจัดท าบัญชีได้เอง และมีข้อบกพร่องที่ไม่สามารถแก้ไขได้จนแล้วเสร็จ 

ประกอบกับบางสหกรณ์สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจค่อนข้างน้อย และยังมี
สหกรณ์ที่ด าเนินงานขาดทุนติดต่อกันหลายปีอีกด้วย 
 ข้อเสนอแนะ 
       เห็นควรจัดประชุมเพื่อซักซ้อมและท าความเข้าใจในการยกระดับชั้นสหกรณ์ ให้แก่
สหกรณ์               ที่ไม่สามารถยกระดับชั้นได้ พร้อมทั้ง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อให้ทราบ
แนวทางและพัฒนาให้สหกรณ์ผ่านเกณฑ์การประเมินการยกระดับชั้นสหกรณ์ในปีต่อไปได้  
 
 
 
 

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จงัหวัดเลย เป็นประธาน
เปิดการประชุมโครงการประชุมชี้แจงโครงการยกระดับชัน้สหกรณ์ ประจ าปี พ.ศ. 2560 สหกรณ์
เป้าหมายจากชั้นที่ 2 ไปสู่ชั้นที่ 1 จ านวน 34 สหกรณ์ สหกรณ์ชั้นที่ 3 ไปสู่ชั้นที่ 2 จ านวน 5 
สหกรณ์ จ านวนผู้เข้าประชุม จ านวน 60 คน 
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เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 

๕.โครงการสนบัสนนุเงนิทนุเพื่อสร้างระบบน้ าในไรน่าของสมาชิกสถาบนัเกษตรกร 
ความเป็นมา 
กรมส่งเสริมสหกรณ์  ได้จัดท าโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ าในไร่นา 

ของสมาชิกสถาบันเกษตรกรขึ้นเพื่อเป็นแหล่งรับเงินทุนหมุนเวียน เพือ่น าไปสนับสนุนให้เงินกู้กับ
สมาชิกในการใช้เป็นเงินทนุหมุนเวียนเพื่อการลงพัฒนาแหล่งน้ าในแปลงไร่นาของตนเองอย่าง
เป็นระบบ สร้างโอกาสในการผลิตเกษตรกรรม ลดความเสี่ยงจากการใช้น้ าชลประทาน และแหล่ง
น้ าจากธรรมชาติแต่เพียงอย่างเดียว 

วัตถุประสงค์ 
    1.เพื่อสร้างโอกาสในการท าเกษตรกรรม และลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนน้ า 
   2.เพื่อส่งเสริมการจัดระบบไร่นาของเกษตรกรให้มีความยั่งยืน มีแหล่งน้ าในฟาร์มของ
ตนเอง  ลดการพึ่งพาน้ าจากระบบชลประทานและแหล่งน้ าธรรมชาติ 
   3.เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงจากระบบการท าเกษตรกรรมแบบพึ่งธรรมชาติ เป็น
การเกษตรแบบบริหารการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดน้ า 

เป้าหมาย/พื้นที่ด าเนินงานโครงการ 
    สถาบันเกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัดเลย ประกอบด้วย สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  

1. ผลการด าเนินงาน :  
    วิธีด าเนินงาน 

 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดท าโครงการสนับสนุนสินเงินทุนเพือ่สร้างระบบน้ าในไร่นาของ 
สมาชิกสถาบันเกษตรกร โดยให้สถาบันเกษตรกร(สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร) เป็นแหล่งรับเงินทุน
หมุนเวียน เพือ่น าไปใช้สนบัสนุนเงินกู้แก่สมาชิกในการใช้เปน็เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการลงทุน
พัฒนาแหล่งน้ าในแปลงไร่นาของตนเองอยา่งเปน็ระบบ โดยให้สมาชิกกู้ยืมเงินโดยไม่คิดดอกเบี้ย 
เพื่อน าไปขุดสระเก็บกักน้ า หรือขุดเจาะบ่อบาดาลหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อสร้างโอกาสในการผลติ
เกษตรกรรม ลดความเสี่ยงจากการใช้น้ าชลประทาน หรือแหล่งน้ าธรรมชาติแต่เพียงอย่างเดียว  
และช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ า  โดยมีกิจกรรมดังนี้ 

1. จัดประชุมชี้แจงโครงการ/แผนงานแก่ผู้แทนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสงค์จะเข้าร่วม 
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2. ส ารวจและจัดท าข้อมูลสมาชิกของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ
โดย 

ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย ร่วมกับผู้แทนจากสถานีพัฒนาที่ดิน ผู้แทนโครงการชลประทาน 
และผู้แทนส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อตรวจสอบข้อมูลและคุณสมบัติ
รวมทั้งความเหมาะสมของพื้นที่หรือไม่ 
 

                                                                           
 

3. ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลยสรุปผลการส ารวจและจัดท าข้อมูลให้คณะกรรมการ
พิจารณา 

เงินกู้โครงการฯ ระดับจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ และอนุมัติเงินกู้ยืมตามงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

 
 
 

4. ตรวจสอบการและติดตามการใช้เงินกู้ตามโครงการฯ                
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ผลส าเร็จ : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มแีหล่ง
น้ าส ารองไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง ไม่ต้องพ่ึงพาระบบน้ าจาก
ชลประทานหรือแหลง่น้ าธรรมชาติอย่างเดียว 
 
2.ผลลัพธ ์ 

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

3.ปัญหา/อปุสรรค : งบประมาณไม่เพียงพอ ยังมสีหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีความต้องการสนับสนุน  
 

 
 

   


