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สารจากสหกรณ์จังหวัดเลย 
     สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย  เป็นหน่วยงานส่วนภูมิภาค 
สังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จัดอยู่ใน
ระดับจังหวัดที่มีขนาดกลาง มีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัด
เลยทั้งสิ้น  132 แห่ง ผลการดำเนินงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อยู่ในเกณฑ์ระดับปาน
กลาง  
  ข้าพเจ้า นายวิทยา  วัฒนวิเชียร ตำแหน่ง นักวิชาการ
สหกรณ์ชำนาญการพิเศษ  รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดเลย 
ขอขอบคุณสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดเลย และเจ้าหน้าท่ีท่ี
เกี ่ยวข้อง รวมทั ้งหน่วยงานราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ทุกแห่ง ตลอดจนเจ้าหน้าที ่กรมส่งเสริมสหกรณ์ และ
บุคลากรในสังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย ที่ทุ่มเทร่วมมือร่วม

แรงกายแรงใจ  ปฏิบัติหน้าท่ี เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของงานราชการด้วยดี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลยจะเป็น
องค์กรคุณภาพ สร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ด้วยธรรมาภิบาล เพื่อสมาชิกมีคุณภาพชีวิตท่ี
ดีอย่างยั่งยืน ต่อไป 
  สุดท้ายนี้ ขออาราธนาอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากด ที่ทุกท่านเคารพ
นับถือ จงดลบันดาลประธานพรให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดเลย พร้อมด้วยบุคลากรและเจ้าหน้าท่ี
หน่วยงานราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทุกแห่งและเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์สหกรณ์ 
ตลอดจนบุคลากรในสังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย ประสบแต่ความสุข ความเจริญ คิดหวังสิ่งใดที่เป็นไป
ในทางท่ีถูกท่ีควร ขอให้เป็นผลสัมฤทธิ์ ดังใจมุ่งมาดปรารถนาทุกประการ เทอญ 
 
 

 
                                                              
                                                            ลายเซ็น ………............………..……………. 

                                       (นายวิทยา  วัฒนวิเชียร) 
       นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน 

                                      สหกรณ์จังหวัดเลย 
                                     ธันวาคม  2563 
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บทสรปุผ ูบ้ริหาร 

(Executive Summary) 
 

  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วย
สหกรณ์ กฎหมายว่าด้วยการจัดท่ีดินเพื่อการครองชีพ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์
ทุกประเภท กลุ่มเกษตรกร และส่งเสริม เผยแพร่ ให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์สหกรร์ หลักการและวิธีการ
สหกรณ์  ให้แก่บุคลากรสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนท่ัวไป ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี ่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย โดยมีอัตรากำลังในการขับเคลื่อนงานตามแผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
จำนวนทั้งสิ้น 65 คน แบ่งเป็น  ข้าราชการ 32 คน   ลูกจ้างประจำ 5 คน  และพนักงานราชการ 20 คน  
ลูกจ้างเหมาฯ จำนวน 8 คน และได้ร ับงบประมาณรายจ่าย จากกรมส่งเสร ิมสหกรณ์ รวมทั ้ง ส้ิน    
20,360,877.67 บาท  แยกเป็นงบบุคลากร  4,797,400.00.-บาท  งบดำเนินงาน 5,074,612.74  
บาท  งบลงทุน  1,594,500.00  บาท  และงบเงินอุดหนุน   8,894,364.93  บาท  

ผลการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

     สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  อยู่ในความรับผิดชอบในการแนะนำส่งเสริม กำกับ ดูแล ตรวจสอบ 
ประจำปี 2563 รวมท้ังส้ิน จำนวน  132  แห่ง  
ผลจากการแนะนำส่งเสรมิ 
   สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดเลย มีหลายประเภท หลากหลายธุรกิจ และขนาดท่ีแตกต่างกันไป 
จึงทำให้แบ่งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีอยู่ในพื้นท่ีออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ เพื่อความสะดวกและเหมาะสมใน
การเข้าแนะนำส่งเสริมและกำกับติดตาม คือ 
 กลุ่มที่ 1 สหกรณ์ภาคการเกษตรรวมถึงสหกรณ์หลักระดับอำเภอ แนะนำให้สหกรณ์จัดประชุมกลุ่ม
สมาขิกอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเพื่อท่ีสหกรณ์จะได้ให้ความรู้แก่สมาชิกท่ีเคยเข้าร่วมประชุมแล้วหรือยังไม่เคยเข้า
ร่วมประชุมกลุ่มจะได้ช้ีแจงถึงผลดีผลเสียของการรวมกลุ่มเป็นสหกรณ์ บทบาทหน้าท่ีของสมาชิกท่ีมีต่อสหกรณ์
แนะนำกิจกรรม และโครงการต่าง ๆ ที่สหกรณ์ได้กำหนดขึ้น เช่น โครงการออม โครงการขุดสระน้ำในไร่นา 
โครงการปลูกพืชหลังนา(ปลูกข้าวโพด) โครงการนา แปลงใหญ่ โครงการผลมปุ๋ยใช้เอง โครงการส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพ เช่น โครงการเล้ียงโคตลอดจนปลูกจิตสำนึกให้แก่สมาชิกสหกรณ์ การมีวินัยทางการเงิน การมีส่วนร่วม
ในการทำธุรกิจกับสหกรณ์โดยอาจจะมีรางวัลให้ หรือมีการชิงโชคโดยการจับฉลากเพื่อเป็นแรงจูงใจแก่สมาชิก 
แนะนำให้สหกรณ์นำหลักธรรมาภิบาลสหกรณ์ทั้ง 9 หลัก มาใช้ควบคู่กับระบบการควบคุมภายในใช้ในการ
บริหารงานของสหกรณ์ ตลอดจนแนะนำเรื่องการบริหารความเส่ียงในเรื่องการให้สินเช่ือของสหกรณ์แก่สมาชิก
จะต้องมีการจัดทำสัญญาท่ีครบถ้วน  หลักทรัพย์ค้ำประกันต้องคุ้มหนี้ สมาชิกผู้นั้นจะต้องมีวินัยทางการเงินท่ีดี
และจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของสหกรณ์อย่างเคร่งครัด รวมถึงการแนะนำสหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 7 
ข้อใหญ่ ให้แก่สหกรณ์อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งการนำปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับสหกรณ์เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการทุก
เดือนเพื่อหาแนวทางแก้ไข และติดตามผลเป็นประจำทุกเดือนจนกว่าปัญหาเหล่านั้นจะหมดไป และแนะนำ
กฎหมายและระเบียบใหม่ให้สหกรณ์ทราบและถือปฏิบัติ เพื ่อไม่ให้เกิดข้อบกพร่องหรือข้อสังเกตจากการ
ดำเนินงานของสหกรณ์ 
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 กลุ่มที่ 2 สหกรณ์นอกภาคเกษตร ได้แก่ สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์บริการ และ
ส่วนใหญ่แล้ว สหกรณ์นอกภาคการเกษตรจะทำธุรกิจสินเชื่อเป็นส่วนใหญ่  รองลงมาเป็นธุรกิจเงินรับฝาก 
นอกเหนือจากธุรกิจท่ีกล่าวมาแล้ว คือธุรกิจบริการเรื่องบ้าน  เข้าแนะนำส่งเสริม ให้คำปรึกษาการนำหลักธรร
มาภิบาลสหกรณ์ 9 หลัก ร่วมกับนำแนวทางบริหารจัดการสหกรณ์ด้านการควบคุมภายใน 4 งานหลักและการ
บริหารความเส่ียงมาใช้ในการบริหารจัดการสหกรณ์ ตลอดจนการพิจารณาการให้เงินกู้แก่สมาชิกให้คำแนะนำ
เกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 7 ข้อใหญ่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสหกรณ์ใดตกมาตรฐานข้อไหนก็ให้คำแนะนำในเรื่องนั้น  
เพิ่มขึ้น ติดตามในที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเป็นประจำทุกเดือน ควบคู่ไปกับการติดตามแผนปัญหา
หนี้ค้างเป็นรายคน พร้อมท้ังปรึกษาหารือแนวทางหรือทางออกในการแก้ไขปัญหาหนี้เป็นรายๆ ไป และแนะนำ
ให้สหกรณ์ประชาสัมพันธ์ถึงผลประโยชน์ของการเพิ่มทุนภายใน  และการออมเงินกับสหกรณ์ ตลอดจน
ผลประโยชน์ในการมาทำธุรกิจกับสหกรณ์ และแนะนำให้สหกรณ์ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบท่ี
ถือปฏิบัติ เพื่อไม่ให้เกิดข้อบกพร่องจากการดำเนินงาน  รวมถึงแนะนำให้ผู้ตรวจสอบกิจการเข้าตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ์และนำผลการตรวจสอบเสนอที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมใหญ่ทุกครั้งเพื่อให้
คณะกรรมการทราบและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับสหกรณ์ได้ทันท่วงที 
 

 กลุ่มที่ 3 กลุ่มเกษตรกร ซึ่งมีขนาดใหญ่และขนาดเล็ก มีเจ้าหน้าที่ในการจัดทำบัญชีหรือไม่มี
เจ้าหน้าที ่ในการจัดทำบัญชี ได้เข้าแนะนำการจัดทำบัญชีแก่เจ้าหน้าที ่บัญชีของกลุ ่มเกษตรกร และ
คณะกรรมการดำเนินการแนะนำการดำเนินธุรกิจของกลุ่มให้เป็นไปตามระเบียบท่ีได้กำหนดไว้ตลอดจนแนะนำ
หลักธรรมาภิบาล 9 หลักร่วมกับนำแนวทางบริหารจัดการสหกรณ์ด้านการควบคุมภายใน 4 งานหลัก มาใช้ใน
การบริหารจัดการกลุ่มรวมถึงแนะนำมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร 5 ข้อ ให้แก่ กลุ่มเกษตรกร ถ้ากลุ่มเกษตรกรใด
ตกมาตรฐานข้อใดก็จะแนะนำเพิ่มขึ้น และติดตามผลในท่ีประชุมคณะกรรมการ แนะนำเรื่องการจัดทำระเบียบ
ให้ครอบคลุมกับธุรกิจและการแก้ไขข้อบังคับของกลุ่มเกษตรกร และแนะนำการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงให้สมาชิกนำไปใช้ในครัวเรือน เช่น การออม การปลูกพืชสวนครัว ตลอดจนแนะนำให้สมาชิกมีการเพิ่ม
ทุนและฝากเงินเพิ่ม แนะนำเรื่องการมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจโดยประชาสัมพันธ์ถึงผลประโยชน์ท่ีสมาชิก
ได้รับจากการท่ีสมาชิกมาร่วมทำธุรกิจกับกลุ่มเกษตรกร แนะนำเรื่องสมาชิกท่ีขาดการติดต่อกับกลุ่มเกษตรกร
เป็นเวลานาน หรือสมาชิกท่ีเสียชีวิตโดยจัดทำหนังสือสมาชิกท่ีไม่มีความประสงค์ท่ีจะร่วมทำธุรกิจกับกลุ่มให้มา
ขอลาออกจากสมาชิก หรือสมาชิกรายใดท่ีเสียชีวิตก็ให้ทายาทมารับค่าหุ้นคืน 
 
   กลุ่มที่ 4 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่หยุดดำเนินธุรกิจ ซึ่งในเขตพื้นที่อำเภอเมืองมีสหกรณ์ที่หยุด
ดำเนินธุรกิจ  3 แห่ง และกลุ่มเกษตรกรที่หยุดดำเนินธุรกิจ จำนวน 1  แห่ง รวมทั้งสิ้น จำนวน 4 แห่ง ซึ่ง
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดังกล่าวไม่สามารถปิดบัญชีและส่งงบแสดงฐานะการเงินให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ
และรับรองงบได้เป็นระยะเวลา 3 ปี ติดต่อกัน ได้แนะนำให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรประชุมกรรมการ และ
ประชุมใหญ่สามัญประจำปีภายใน 150 วัน แต่ประชุมไม่ได้ จึงได้ทำหนังสือเสนอเลิกสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรมายังนายทะเบียนสหกรณ์และนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจำจังหวัดเลย 
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ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
          1. ปัญหาด้านเงินทุนหมุนเวียน สหกรณ์ในพื้นท่ีส่วนใหญ่เงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอต่อการ
ดำเนินงาน เนื่องด้วยปัญหาจากการฟื้นฟูกิจการการเป็นสหกรณ์ในกลุ่มต้ังใหม่ ทำให้การหมุนเวียนของธุรกิจ
เติบโตช้า ซึ่งสหกรณ์ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรท่ีจะให้บริการแก่สมาชิกได้อย่างเพียงพอตามความต้องการ 
     2. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรขนาดเล็กกไม่มีเจ้าหน้าท่ีในการจัดทำบัญชีทำให้ไม่สามารถจัดทำ
งบการเงินและส่งงบการเงนิให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและรับรองงบการเงินได้ภายใน 150 วัน 
  3. ปัญหาความเข้าใจในระบบสหกรณ์ สหกรณ์ในพื้นท่ีส่วนใหญ่ สมาชิกทำหน้าท่ี
คณะกรรมการสหกรณ์ มักไม่ศึกษากฎหมายสหกรณ์ ข้อบังคับและระเบียบท่ีถือปฏิบัติ รวมถึงแนวทางการ
ดำเนินงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องให้ถ่องแท้ ทำให้เกิดการดำเนินงานท่ีไม่ถูกต้องตามมา  เกิดประเด็นข้อสังเกตจาก
หน่วยงานท่ีเข้ากำกับดูแลและตรวจสอบให้สหกรณ์ดำเนินการแก้ไข 
       4. การจัดทำแผนงานประจำปีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร คณะกรรมการสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร ขนาดเล็กไม่ค่อยให้ความสำคัญในเรื่องการจัดทำแผนงานประจำปี ไม่มีการกำกับและติดตาม
ประเมินผลทำให้ไม่สามารถประเมินสถานะทางการเงินของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้ ซึ่งมีความเส่ียงต่อการ
ดำเนินธุรกิจ      

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหา 
  1.ให้ความรู้ด้านการดำเนินธุรกิจ การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนในการดำเนินกิจการต่าง ๆ แก่
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
  2. แนะนำให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เผยแพร่ความรู้แก่สมาชิกให้เข้าใจในอุดมการณ์ของ
สหกรณ์ ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  โดยการะดมทุนภายในของ
สหกรณ์เพื่อให้สหกรณ์มีเงินทุนหมุนเวียนในการให้บริการสมาชิกทีมีความเดือดร้อน 
     3. ให้สหกรณ์มีการมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบในการจัดทำบัญชีและให้ผู้ท่ีได้รับ
มอบหมายเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     4. จัดอบรมเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการสหกรณ์ให้แก่คณะกรรมการอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก
สหกรณ์มีการเปล่ียนแปลงคณะกรรมการเป็นประจำทุกปี เช่น กฎหมายสหกรณ์ ข้อบังคับโดยเฉพาะอำนาจ
กระทำการของสหกรณ์ ระเบียบต่าง ๆ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องในการดำเนินงานของสหกรณ์ 
 
 

ผลการปฏิบติังาน/โครงการตามแผนปฏิบติังาน/งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563 

     การดำเนินการจัดต้ังสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  จำนวน  2  แห่ง   
          1. กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางนา    วันท่ีจดทะเบียนวันท่ี  25 ธันวาคม  2562  
 2. กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางปากตมพัฒนาคุณภาพยาง  วันท่ีจดทะเบียนวันท่ี  7  เมษายน  2563 
 

   การดำเนินการชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จำนวน  97   แห่ง  
 ประกอบด้วยสหกรณ์  67  แห่ง  กลุ่มเกษตรกร  30  แห่งและได้ถอนชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ี
เลิกไปแล้ว  12  แห่ง ประกอบด้วย สหกรณ์  6  แห่ง  กลุ่มเกษตรกร  6  แห่ง คงเหลือ  85  แห่ง  โดยอยู่
ในขั้นตอนการชำระบัญชีจัดทำงบการเงิน  48  แห่ง  
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   การปฏิบัติงานโครงการสำคัญและงานนโยบายสำคัญ ในรอบปีที่ผ่านมาสามารถปฏิบัติงานได้
ตามเป้าหมายที่วางไว้  ดังนี้ 
 

 1.แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
 แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
    ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 
 กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 
 2.แผนงานพ้ืนฐาน 
 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการเข่งขัน 
  ผลผลิต/โครงการ พัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ปี 2563 
 กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
    ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพ 
 กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ 
          (พัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการและธรรมาภิบาลในการบริหารสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร) 
 กิจกรรม 1. สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด 
 กิจกรรม 2. ติดตามเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไรน่าของสมาชิกสถาบันเกษตรกร 
 กิจกรรม 3. ติดตามเร่งรัดดำเนินการทางคดี และการชำระหนี้ค้างชำระของเงินกองทุนนอก
งบประมาณ 
 
 3.แผนงานยุทธศาสตร์ 
 แผนงานยุทธศาสตร์ : เสริมสร้างพลังทางสังคม 
    ผลผลิต/โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
 กิจกรรมหลัก : พัฒนาสหกรร์/กลุ่มเกษตรกรในพืน้ท่ีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
 กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
 กิจกรรม 1 ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ีโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดำริ 
 กิจกรรม 2 ส่งเสริมความรู้ด้านการสหกรณ์แก่กลุ่มชาวบ้าน 
 กิจกรรม 3 ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐา 
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 กิจกรรม 4 ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนเพียงหลวง ในทูลกระหม่อมหญงิ 
อุบลรัตนราชกัญญา ศิริวัฒนาพรรณวด ี
 กิจกรรม 5 ขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่ใน
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
       -ขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
  -ส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
 กิจกรรม 6 คลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห์ 
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 แผนงานยุทธศาสตร์ : เพือ่สนบัสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
    ผลผลิต/โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 กิจกรรมหลัก : ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 (ลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร) 
 
 4. แผนงานบูรณาการ 
 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
 โครงการ ส่งเสริมปุ๋ยผสมใช้เองผ่านสหกรณ์การเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร 

  (ส่งเสริมปุ๋ยผสมใช้เองผ่านสหกรณ์การเกษตรและกลุ่มเกษตรกรเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร) 
 กิจกรรมหลัก ส่งเสริมปุ๋ยผสมใช้เองผ่านสหกรณ์การเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร 
 กิจกรรมรอง ส่งเสริมปุ๋ยผสมใช้เองผ่านสหกรณ์การเกษตรและกลุ่มเกษตรกรเพื่อลดต้นทุนการผลิต
ให้แก่เกษตรกร 
   โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพือ่แก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร 
  กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดท่ีดินตามนโนบายรัฐบาล 
 กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดท่ีดินตามนโนบายรัฐบาล 
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สารบญั 
บทสรุปผู้บริหาร ก 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน 1 
  1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และอำนาจหน้าท่ีของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย   1-11 
  1.2 โครงสร้างและอัตรากำลังของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย   12-27 
  1.3 แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 28-30 
  1.4 สรุปข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 31-42 
ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงาน 43 
            2.1. สรุปผลการปฏิบัติงานและผลเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติงานและ    
                  งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

44-70 

            2.2 ผลการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ  
                  พ.ศ. 2563 

71-108 

            2.3 ผลการปฏิบัติงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย  
                  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
                  1) งาน/โครงการตามภารกิจ 
                  2) โครงการตามนโยบายสำคัญ  

 
 

109-152 
153-158 

            2.4 ผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกรมส่งเสริมสหกรณ์  159-159 
ส่วนที่ 3 รายงานการเงิน  
           3.1 งบแสดงฐานะการเงิน 
            3.2 งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน 
            3.3 หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

160 
161-162 
163-163 
164-169 

ส่วนที่ 4 กิจกรรมเด่นของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย 170-194 
บรรณานุกรม 195 
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    ส่วนที่ 1   
 

ข้อมูลภาพรวม 
ของหน่วยงาน 
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“เป็นองค์กรในการแนะนำส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง

และเป็นที่พึ่งของมวลสมาชิกตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

 
 
 ๑. สร้างความรู้ให้บุคลากร  เพื่อส่งเสริมเผยแพร่อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ 
 ๒. พัฒนาระบบการบริหารการจัดการ โดยเน้นระบบการบริหารโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ มีความ
โปร่งใสตรวจสอบได้ 

 ๓. พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีฐานข้อมูลท่ีดี และยกระดับผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน
สหกรณ์จังหวัดให้สามารถคุ้มครองระบบสหกรณ์ ให้เข้มแข็งเป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์ 
 ๔. ส่งเสริม สนับสนุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารการจัดการองค์กร และการ
ดำเนินธุรกิจให้กับสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร 

 ๕. ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรให้ได้คุณภาพมาตรฐาน 
 

 
 
 

 1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป็นองค์กรคุณธรรม บริหารงานโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 ๒. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร หนี้สินลดลง เงินออมเพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตท่ีดี  
          ๓. ปรับปรุงฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศด้วยเทคโนโลยี เพื่อให้มีการบริหารจัดการทท่ีดี 
 ๔. บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะและทักษะให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๕. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เป็นกลไกในการเพิ่มขีดความสามารถเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคมของสมาชิกและชุมชน 
 
 
 
 

 
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน 

 

 

เป้าหมาย 
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 1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ กฎหมายว่าด้วยการจัดท่ีดินเพื่อการครองชีพ และ
กฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 ๒. ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ทุกประเภท กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มลักษณะอื่น  
 ๓. ส่งเสริม เผยแพร่ และให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์สหกรณ์ หลักการและวิธีการสรหกรณ์ 

ให้แก่ บุคลากรสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนท่ัวไป 
 ๔. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มลักษณะอื่น 

 5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับ
มอบหมาย 

 
 

 ๑. จัดทำและรวบรวมแผนงาน คำขอต้ังงบประมาณ 
 ๒. ติดตามเร่งรัด  และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน และโครงการต่าง ๆ รวมทั้ง

รวบรวมสถิติข้อมูลด้านสหกรณ์  
 ๓. งานด้านการเงิน บัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์ งานด้านการบริหารงาน 
 ๔. ดำเนินงานด้านเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
 ๕. ติดตามและดำเนินการประเมินผล รายงานผลและโครงการในหน้าท่ีความรับผิดชอบของ

กลุ่มงาน 
 ๖. ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องและตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  

 
๑. ศึกษาวิเคราะห์และดำเนินการจัดต้ังสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรีสหกรณ์และเยาวชน

สหกรณ์ 
๒. ศึกษาวิเคราะห์เพื่อการส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรีสหกรณ์และเยาวชน

สหกรณ์ 
๓. ประสานงาน กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือ ในการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่ม

เกษตรกร 
๔. ศึกษา วิเคราะห์ ประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการอื่น ๆ 
๕. ให้คำปรึกษา แนะนำในการแก้ไขปัญหาด้านการจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ให้แก่กลุ่มส่งเสริม

สหกรณ์ 
๖. ติดตามการดำเนินการของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เป็นไปตามกฎหมาว่าด้วยสหกรณ์

ข้อบังคับ ระเบียบ คำส่ัง  และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องรวมทั้งติดตามและดำเนินการประเมินผล 
รายงานผลและโครงการในหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

๗. ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย 

๑. ฝ่ายบริหารทั่วไป 

๒. กลุ่มจดัตั้งและส่งเสริมสหกรณ ์
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 ๑. ศึกษา วิเคราะห์ ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจและส่งเสริมการตลาดแก่
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
 ๒. ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริม และพัฒนาสินค้า การบรรจุภัณฑ์และรูปแบบการบริหารเพื่อเพิ่ม
มูลค่าสินค้า 
 ๓. ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลด้านการตลาด และส่งเสริมการเช่ือมโยงธุรกิจการตลาดสหกรณ์ 
ลู่ทางการตลาดท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
 ๔. ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการการแก้ไขปัญหาด้านการพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ให้แก่กลุ่มส่งเสริม
สหกรณ์ 
 ๕. ประสานให้ความช่วยเหลือในการดูแลรักษาและการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต 
 ๖. ติดตามและดำเนินการประเมินผล รายงานและโครงการในหน้าท่ีความรับผิดชอบของกลุ่ม
งาน 
 ๗. ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 ๑. ศึกษา วิเคราะห์ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงสร้างการจัดการระบบงาน การบริหารงานบุคคล
และการควบคุมภายในเพื่อพัฒนาให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็ง 
           2. ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะ เกี่ยวกับความเป็นไปได้ ของโครงการ การจัดหา การลงทุน 
และการบริหารเงินทุนสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร 
 3. ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการสนับสนุนเงินทุนและสินเช่ือแก่สหกรณ์รวมทั้งการติดตาม
และประเมินผล 
 4. ให้คำปรึกษา แนะนำในการแก้ไขปัญหาด้านการบริหารการจัดการให้แก่กลุ่มส่งเสริม
สหกรณ์ 
 5. ติดตามและดำเนินการประเมินผล รายงานผลและโครงการในหน้าท่ีความรับผิดชอบของ
กลุ่มงาน 6. ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 

๓. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 

๔. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ ์
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 ๑. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาระบบการตรวจการสหกรณ์ให้สอดคล้องกับกฎหมาย
สหกรณ์ 
 ๒. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อจัดทำและปรับปรุง ระเบียบ คำส่ัง คำแนะนำนายทะเบียน
สหกรณ์ ในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจการสหกรณ์  เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของนายทะเบียน
สหกรณ์ 
 ๓. ส่งเสิรม กำกับดูแล การปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของรัฐซึ่งอยู่ในระบบการตรวจการ
สหกรณ์ ให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกับ 
 ๔. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อวางแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ 
 ๕. พัฒนาและปรับปรุงระบบรายงานแกไ้ขข้อบกพร่อง  เพื่อนำเสนอนายทะเบียนสหกรณ์ 
วินิจฉัยส่ังการแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๖. ส่งเสริมสนับสนุนการเข้าช่วยเหลือดำเนินกิจการของสหกรณ์ ของผู้ตรวจการสหกรณ์ให้
ปฏิบัติตามระเบียบและคำส่ังนายทะเบียนสหกรณ์ 
 ๗. ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนนายทะเบียนสหกรณ์ 
 8. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย  ประเด็นปัญหาข้อร้องเรียนท่ีเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของ
สหกรณ์ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ เพื่อวางแนวทางในการป้องกันและแก้ไข 
 9. ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 ๑. ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์ กฎหมายว่าด้วยกลุ่มเกษตรกรและกฎหมายอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง ในเขตพื้นท่ีอำเภอท่ีรับผิดชอบ 
           2. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานสหกรณ์ทุกประเภท และกลุ่มเกษตรกร ในเขตพื้นท่ี
อำเภอท่ีรับผิดชอบ 
 3. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ทุกประเภท  และกลุ่มเกษตรกร ในเขตพื้นท่ีอำเภอท่ี
รับผิดชอบ 
 4. เผยแพร่และให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสหกรณ์ อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการ
สหกรณ์ ให้แก่บุคลากรสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและประชาชนท่ัวไปในเขตพื้นท่ีอำเภอท่ีรับผิดชอบ 
 5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอืน่ท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับ
มอบหมาย 
 
 

5. กลุ่มตรวจการสหกรณ์ 

5. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ ์
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                      ก่อตั้งโดยชนเผ่าไทยท่ีสืบเช้ือสายมาจากบรรพบุรุษท่ีก่อตั้งราชอาณาจักร
โยนกเชียงแสนโดยพ่อขุนบางกลางหาวและพ่อขุนผาเมือง ได้มีผู้คนอพยพจากราชอาณาจักรโยนก
เชียงแสนท่ีได้ล่มสลายไปแล้ว ผ่านดินแดนของราชอาณาจักรล้านช้าง ได้ข้ามลำน้ำเหืองขึ้นไปทาง
บริเวณฝ่ังขวาของลำน้ำหมันถึงบริเวณท่ีราบลุ่ม พ่อขุนผาเมืองได้ต้ังบ้านด่านขวา  ส่วนพ่อขุนบาง
กลางหาวได้แบ่งไพร่พลข้ามลำน้ำหมันไปทางฝ่ังซ้าย ได้สร้างบ้านด่านซ้าย  ต่อมาจึงได้อพยพเล่ือน
ขึ้นไปตามลำน้ำหมันไปสร้างบ้านหนองคู และได้นำช่ือ
นามหมู่บ้านว่าบ้านด่านซ้าย มาขนานนามหมู่บ้านหนอง
คูใหม่ เป็น "เมืองด่านซ้าย" อพยพไปอยู่ท่ีเมืองบางยาง
ในท่ีสุด โดยมีพ่อขุนผาเมืองอพยพผู้คนติดตามไปต้ัง
เมืองราด และต้ังเมืองด่านซ้าย เป็นเมืองหน้าด่านทาง
ตะวันออกของเมืองบางยางในขณะนั้น นอกจากนี้
แล้ว ยังมีชาวราชอาณาจักรโยนกเชียงแสนอีกกลุ่มหนึ่ง
ได้อพยพมาต้ังบ้านเรือนระหว่างชายแดนทางตอนใต้
ของราชอาณาเขตของ ราชอาณาจักรล้านนา ต่อดินแดนของราชอาณาจักรล้านช้างอยู่ช่ัวขณะ
ระยะเวลาหนึ่ง ก่อนท่ีจะอพยพหนีภัยสงครามข้ามลำน้ำเหืองมาต้ังเมืองช่ือนามว่าเซไลขึ้น 
(สันนิษฐานว่าอยู่ในท้องท่ีของหมู่บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย) จาก
หลักฐานในสมุดข่อยท่ีมีการค้นพบ เมืองเซไลอยู่ด้วยความสงบร่มเย็นมาจนกระท่ังถึงสมัยเจ้าเมือง
คนท่ี ๕ เกิดทุพภิกขภัย ข้าวยากหมากแพง ฝนฟ้าไม่ตก จึงได้พาผู้คนอพยพไปตามลำแม่น้ำเซไลถึง
บริเวณท่ีราบลุ่มระหว่างปากลำห้วยไหลตกแม่น้ำเซไล จึงได้ต้ังบ้านเรือนขึ้นและขนานช่ือนามว่า 
"บ้านแห่" (บ้านแฮ่) ส่วนลำห้วยให้ช่ือว่า "ห้วยหมาน" 
 ในปี พุทธศักราช ๒๓๙๖ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ทรงพิจารณาเห็นว่า
หมู่บ้านนามว่าบ้านแฮ่ซึ่งต้ังอยู่ริมฝั่งลำห้วยน้ำหมาน และอยู่ใกล้กับแม่น้ำเลย และมีจำนวนผู้คนท่ีเพิ่มมากข้ึน 
สมควรจะได้ตั้งให้เป็นเมืองจึงได้มีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดตั้งเมืองเซไลขึ้นเป็นเมือง
เรียกชื่อนามเมืองตามชื่อนามของแม่น้ำเลยว่า เมืองเลย ขึ้นต่อกับเมืองเพชรบูรณ์อีกทีหนึ่ง ต่อมาในปี พ.ศ. 
๒๔๔๐ ได้มีประกาศใช้ตามพระราชบัญญัติลักษณะของการปกครองพื้นท่ี ร.ศ.๑๑๖ แบ่งเขตของการปกครอง
เมืองเลยออกได้เป็น ๓ อำเภอ ได้แก่ อำเภอกุดป่อง อำเภอท่าลี่ อำเภอนากอก (ปัจจุบันอยู่ในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว) อำเภอที่ตั้งเมืองเลยคือ อำเภอกุดป่อง ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๔๒ - ๒๔๔๙ ได้
เปลี่ยนชื่อเมืองเลยเป็น บริเวณลำน้ำเลย ในปี พ.ศ. ๒๔๕๐ ได้เปลี่ยนชื่อจากบริเวณลำน้ำเลยเป็นบริเวณลำน้ำ
เหือง และในปี พ.ศ. ๒๔๕๐ ได้มีคำประกาศของจากกระทรวงมหาดไทยของประเทศไทยลงในวันที่ ๔ เดือน
มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๐ ได้ยกเลิกจากชื่อนามบริเวณลำน้ำเหือง ให้คงเหลือไว้แต่เฉพาะคำว่า "เมืองเลย" โดยให้
เปลี่ยนชื่ออำเภอกุดป่อง มาเป็น "อำเภอเมืองเลย" 

 ข้อมูลท่ัวไปของจังหวัดเลย 
ประวัติจังหวัดเลย 
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  ตราประจำจังหวัดเลย เป็นรูปพระธาตุศรีสองรัก ซึ่งเป็นโบราณสถานที่สร้างขึ้นเพื่อ
เป็นอนุสรณ์  การปักปันเขตแดน ระหว่างกรุงศรีสัตนาคนหุต กับกรุงศรีอยุธยา โบราณสถานแห่งนี้ 
ต้ังอยู่ท่ีอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๑๐๓ 
 
 
 
  เป็นภาพพระธาตุศรีสองรัก ลักษณะอุเทสิกเจดีย์ สร้างเป็นอนุสรณ์การปักปันเขตแดน
ในรัชสมัยของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิแห่งกรุงศรีอยุธยากับพระเจ้าไชยเชษฐาแห่งกรุงศรีสัตนาคนหุต 
(เวียงจันทน์) ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๑๐๓ เสร็จเมื่อ พ.ศ. ๒๑๐๖ ต้ังอยู่วัดพระธาตุศรีสองรัก ซึ่งเป็นวัดท่ี
ไม่มีพระภิกษุสงฆ์พำนัก ริมแม่น้ำหมัน บ้านหัวนายูง ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย องค์พระธาตุก่ออิฐ
ก่อปูน มีฐานส่ีเหล่ียมจัตุรัส ขนาดกว้างด้านละ ๑๐.๔๗ เมตร สูง ๑๙.๑๙ เมตร บนยอดพระธาตุมีแก้ว
ครอบเป็นโคม มีกระด่ิงลูกเล็ก ๆ แขวนอยู่เหนือโคมกรมศิลปากรประกาศให้เป็นโบราณสถานแห่งชาติ 
เมื่อวันท่ี ๘ มีนาคม ๒๔๗๘ 
 

 

“เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม ดอกไม้งามสามฤดู 

ถ่ินท่ีอยู่อริยสงฆ์ ม่ันคงความสะอาด” 
  ภูมิประเทศของจังหวัดเลย เกิดจากการเคล่ือนตัวทรุดลงของเปลือกโลกเป็นเวลา
หลายร้อยล้านปีมาแล้ว เกิดภูเขาลดหล่ันกันมากมาย เป็นภูเขาท่ีมีพื้นท่ีราบหลายแห่ง ( Table Land ) 
เกิดพันธุ์ไม้นานาพนัธุ์ จากการท่ีภูมิประเทศลาดเอียงไปทางเหนือ จึงทำให้อากาศแผ่ปกคลุมหนาวเย็น 
เพราะไม่มีแนวเขาสูงกั้น 
 
 
 

ตราประจำจังหวัดเลย 

ความหมายของตราประจำจังหวัดเลย 

คำขวัญประจำจังหวัดเลย 
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  ลักษณะส่ีเหล่ียมผืนผ้าสีฟ้า มีตราประจำจังหวัดเลยเป็นรูปพระธาตุศรีสองรักอยู่ใน
วงกลมบนพื้นผ้าท้ังสองด้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ พรรณไม ้สนสามใบ 

ชื่อ วิทยาศาสตร์ Pinus Kesiya 

  เป็นต้นไม้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
ทรงปลูกตามคำกราบบังคมทูลของนายเทียม คมกฤช อธิบดีกรมป่าไม้ เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็น
อนุสรณ์ในการเสด็จพระราชดำเนินขึ้นยอดภูกระดึง เมื่อเวลาเช้าของวันอาทิตย์ท่ี ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.
๒๔๙๘ (จากหน ังส ือรอยเสด ็จมหาว ิทยาล ัยขอนแก ่น ๒๕๔๐ ) และ สมเด ็จพระนางเ จ้า
พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานกล้าไม้มงคลให้กับ ผู ้ว่าราชการจังหวัดเลย ในงานวันรณรงค์
โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสท่ีครองราชย์ปีท่ี ๕๐ เมื่อ
วันท่ี ๙ พฤษภาคม ๒๕๓๗ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ให้เป็นต้นไม้ประจำจังหวัดเลย 

 

ธงประจำจงัหวัดเลย 

ต้นไม้ประจำจงัหวัดเลย 
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        ดอกรองเท้านารีเหลืองเลย 
เป็นกล้วยไม้แบบ sympodial แบบไม่มีลำลูกกล้วย ระบบรากเป็นแบบรากกึ่งดิน ออกเป็นกระจุกท่ีโคน
ต้นและมักทอดไปทางด้านราบมาก กว่าหยั่งลึกลงไปในดิน ใบรูปขอบขนาน ออกดอกเดี่ยว กว้าง
ประมาณ ๘ ซม. ก้านดอกยาวและตั้งตรงสีเขียว มีขนสั้นสีม่วงแดงจำนวนมาก กลีบเลี้ยงบนรูปไขก่ลับ 
โคนกลีบสีน้ำตาลอมเหลือง ปลายกลีบสีเขียว กลีบดอกรูปแถบแกมรูปไข่กลับ โคนสีเขียว ปลายสีม่วง
อมชมพู ขอบ ด้านบนหยักเป็นคลื่น มีขนปกคลุมทั่วทั้งกลีบ กลีบปากเป็นถุงลึก สีเหลืองอมเขียวมีจุด
เล็ก ๆ สีน้ำตาล ออกดอกช่วงเดือนธันวาคมถึงมีนาคม 
 
   
 

ดอกไม้ประจำจังหวัดเลย 

แผนที่จังหวัดเลย
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จังหวัดเลยต้ังอยู่ทางตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(อีสาน)ของประเทศไทย 
โดยมีพื้นท่ีท้ังหมด 11,424.612 ตารางกิโลเมตร หรือ 7,140,382 ไร่ หรือคิด

เป็นประมาณร้อยละ 6.77 ของพื้นที่ทั้งโดยรวมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(อีสาน) โดยมีระยะการเดินทาง
จากกรุงเทพมหานคร โดยมีระยะทาง 520 กิโลเมตร และมีราชอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดหรือแขวงลาวอื่น ๆ 
ดังต่อไปนี้ 
 ทิศเหนือ           ติดต่อกับแขวงไชยบุรีและแขวงเวียงจันทน์ ประเทศลาว โดยมีแม่น้ำโขงและ 
                                แม่น้ำเหืองไหลกั้นพรมแดนระหว่างกัน 
 ทิศตะวันออก    ติดต่อกับอำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย อำเภอศรีบุญเรือง อำเภอสุวรรณคูหา  
                                อำเภอนากลาง  อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดอุดรธานี 
 ทิศใต้            ติดต่อกับอำเภอภูผาม่าน อำเภอสชีมพจูังหวัดขอนแก่น อำเภอน้ำหนาวจังหวัด 
                                เพชรบูรณ์ 
 ทิศตะวันตก      ติดต่อกับเทือกเขาเพชรบูรณ์อำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์และอำเภอนครไทย  
                                 อำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลก 
 จังหวัดเลยมีพื้นที่ชายแดนติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ความยาว 
๑๙๗ กิโลเมตรมีแม่น้ำโขง แม่น้ำเหืองและแนวสันเขาเป็นแนวพรมแดนติดต่อกับแขวงไชยะบูลี และแขวง
เวียงจันทน์ของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

• แม่น้ำโขงระยะทางยาว 71 กิโลเมตร อยู่ในเขตอำเภอปากชม และอำเภอเชียงคาน 
• แม่น้ำเหืองระยะทางยาว ๑๒๓ กิโลเมตรอยู่ในเขตอำเภอท่าลี่ อำเภอภูเรือ อำเภอด่านซ้าย  

อำเภอนาแห้ว 
• แนวสันเขาในอำเภอนาแห้วมีความยาว 3 กิโลเมตร 

 
•  

 
 
อำเภอปากชม  ติดต่อกับบ้านวัง เมืองหมื่น แขวงเวียงจันทน์ (ระยะทางระหว่างแขวงเวียงจันทน์ 
                       กับอำเภอปากชม ประมาณ ๑๖๐ กิโลเมตร) ซึ่งมีแม่น้ำโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดน 
อำเภอท่าลี่          ติดต่อกับบ้านเมืองหมอ เมืองแก่นท้าว แขวงไชยะบูลี (ระยะทางระหว่างแขวงไช 
                       ยะบูลีกับอำเภอท่าลี่ประมาณ ๒๑๐ กิโลเมตร) มีแม่น้ำเหืองเป็นเส้นกัน้พรมแดน 
อำเภอเชียงคาน  ติดต่อกับเมืองสานะคามแขวงเวียงจันทน์(ระยะทางระหว่างเมืองสานะคามกับ 
                       อำเภอเชียงคาน ประมาณ ๓-๕  กิโลเมตร)ซึ่งมีแม่น้ำโขงเป็นเส้นกัน้พรมแดน 
อำเภอด่านซ้าย     ติดต่อกับบ้านนาข่า เมืองบ่อแตน แขวงไชยะบูลี ระยะทางระหว่างเมืองบ่อแตน 
                       กับอำเภอด่านซ้ายประมาณ ๓๐ กิโลเมตร 
อำเภอนาแห้ว   ติดต่อกับบ้านเหมืองแพร่ เมืองบ่อแตน แขวงไชยะบูลี มีระยะทางระหว่างเมืองบ่อ 
                       แตน กับอำเภอนาแห้ว ประมาณ ๔๐ กิโลเมตร 
อำเภอภูเรือ  ติดต่อกับเมืองแก่นท้าว เมืองบ่อแตน แขวงไชยบูลี 
 

 

ที่ตั้งและขนาด 

อำเภอที่มีพื้นที่ชายแดนติดต่อกับ สปป.ลาว ได้แก่ 
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ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน 

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 

สหกรณ์จังหวัดเลย 

                  นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม 
  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 
       ดำรงตำแหน่ง  
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง 30 
กันยายน 2563 

 

                  นายพิสิฐ  เพิ่มพูน 
  สหกรณ์จังหวัดเลย 
    (ผู้อำนวยการเฉพาะด้านวิชาการสหกรณ์) 
           ประเภทอำนวยการ ระดับสูง 
              ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง  
  ต ัง้แต่วนัที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึง 30 กันยายน  2563  
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โครงสร้างและอัตรากำลังของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย   
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายบริหารทัว่ไป 
กล ุ่มส่งเสริมสหกรณ ์๑ 

(อ าเภอเมืองเลย, นาดว้ง) 

 

กล ุ่มส่งเสริมสหกรณ ์๒ 

(อ าเภอหนองหิน ภกูระดึง ผาขาว) 

กล ุ่มส่งเสริมสหกรณ ์๓ 

(อ าเภอวงัสะพงุ ภหูลวง เอราวณั) 

 

กล ุ่มส่งเสริมสหกรณ ์๔ 

(อ าเภอเชียงคาน  ปากชม  ท่าลี่) 

 

กล ุ่มส่งเสริมสหกรณ ์๕ 

(อ าเภอภเูรือ ด่านซา้ย นาแหว้) 

กล ุ่มจดัตัง้และส่งเสริม

สหกรณ ์

กล ุ่มส่งเสริมและพฒันาธรุกิจ

สหกรณ ์

กล ุ่มส่งเสริมและพฒันาการ

บริหารการจดัการสกรณ ์

กล ุ่มตรวจการสหกรณ ์

สหกรณจ์งัหวดัเลย 
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ขอ้มลู ณ วันที่ ๓๐ กนัยายน ๒๕๖๓ 
 

           
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บุคลากรของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย 

นายพิสิฐ  เพ่ิมพูน 

สหกรณ์จังหวัดเลย 
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ประกอบด้วย  
1. ข้าราชการ         จำนวน  2 คน 
2. พนักงานราชการ จำนวน 6 คน 

3. ลูกจ้างประจำ     จำนวน  5 คน 
 
 

  
                                                                     
 
 
 
 

 
 
 

  
  

         

                  
 
 
               
 
 

นางสาวประศมา  สุจิมงคล 
นักวิเคราะห์นโนบายและแผน 

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 

พนักงานราชการ (ฝ่ายบริหารทั่วไป) ข้อมลู ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

นางสาวกัญญาพัชร  สอนพรม 
นักจัดการงานท่ัวไป 

นางสาววราภรณ์  เจริญบุตร 
นักวิชาการสหกรณ์ 

นางสาวเสาวรัตน์  แสงสว่าง 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญช ี

 

นางสาวอรดา  เข็มจันทร์ 
เจ้าพนักงานธุรการ 

นายอภิชาติ  สารพันธ์ 
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 

 

นางดวงประทีป  กุลัตถ์นาม                                                               
หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป                                                                  

นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 
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ลูกจา้งประจำ (ฝ่ายบริหารทั่วไป) ขอ้มูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

นายนาฎทะศักดิ์  เข็มจันทร์ 
พนักงานขับรถยนต์ 

นายประดิษฐ์  รัตนะ 
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 

นายธีระยุทธ  อุ่นพรม 
พนักงานขับรถยนต์ 

นางวัน  มณีศรี 
พนักงานเก็บเอกสาร 

นายสมเกียรติ  ชมภูทอง 
พนักงานขับรถยนต์ 
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ลูกจ้างเหมา ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

นายณัฐวัฒน์  สอนสุภาพ 
 

นายประดิษฐ์  รัตนะ 

นายเลิศทัย  หงส์วิลัย 
 

นายชัชชัย  กันถัด 
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ลูกจ้างเหมาทำความสะอาด 

ลูกจ้างเหมา รักษาความปลอดภัย 

นางณัฐญา  แดงสูงเนิน 

นายอุดร  กำหาวงษ์ นายธีรภัทร  แก้วประสงค์ 

นางสุมูลทา  ศรีวิรัตน์ 
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   ข้าราชการ         จำนวน  4 คน 

   พนักงานราชการ  จำนวน  2 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บุคลากรกลุ่มจัดตั้งและส่งเสรมิสหกรณ์ (ขอ้มูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) 

นายสุทัน  หล้าแก้ว 
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ 

ผู้อำนวยการกลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ 

 

พนักงานราชการ 

นางอำไพ  สิงห์สถิตย์ 
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 

นางพัชรีกร  วงค์โคกสูง 
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 

นางปิยะนุช  คงสัตรา 
นักวิชาการสหกรณ์ 

นางสาวมลธิดา  วงศ์โสภา 
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
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   ข้าราชการ         จำนวน  3 คน 

   พนักงานราชการ  จำนวน  2 คน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายวิทยา  วัฒนวิเชียร 
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ 

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 

พนักงานราชการ 

นางสาวณิชาภา  สอนสุรัตน์ 
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 

นางสาวนุสรา  พรมมีเดช 
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 

นางปภัสรา  หงส์วิลัย 
นักวิชาการสหกรณ์ 

นางกมลชนก  แก้วกุ่ม 
นักวิชาการมาตรฐานสินค้า 

บุคลากรกลุ่มส่งเสรมิและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) 
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   ข้าราชการ         จำนวน  3 คน 

   พนักงานราชการ  จำนวน  2 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายณรงค์ฤทธิ์  แผงบุดดา 
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ 

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 

พนักงานราชการ 

นายสราวุธ  ศรีวงษา 
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 

นางสาววรธัน  สถิตย์ 
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 

นางสาวรัชนี  แก้วอาสา 
นักวิชาการสหกรณ์ 

นางสาวเอื้อมพร  มาระวัง 
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 

บุคลากรกลุ่มส่งเสรมิและพัฒนาการบรหิารการจัดการสหกรณ์ (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) 
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   ข้าราชการ         จำนวน  3 คน 

   พนักงานราชการ  จำนวน  2 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางจงจิตต์  วันปรีดา 
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ 

พนักงานราชการ 

นางอรดี  มาตราคิด 
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

นางสาวสุภาพร  ขวาวงษ์ 
นิติกร ปฏิบัติการ 

นางสาวรตินันท์  หาชานนท์ 
นักวิชาการสหกรณ์ 

นายปภังกร  ขันมณี 
นิติกร 

บุคลากรกลุ่มตรวจการสหกรณ ์(ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) 
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   ข้าราชการ         จำนวน  5 คน 

   พนักงานราชการ  จำนวน  2 คน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางพิชญ์สิณี  สว่างโรจน์ 
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ 
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 

นางสาวนฤทัย  ชัยชนะ 
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 

นายจตุพร  สุนาทร 
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

นางสาวนงคราญ  ศรีจันทร์ 
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 

นางสาวพรนภา  น้อยอ่อนโพธิ ์
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 

บุคลากรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมอืง นาด้วง) 

พนักงานราชการ 

นายยอดมนูญ  ก้อนมณี 
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

นางสาวณัฐชยา  เพ็งสา 
นักวิชาการสหกรณ์ 
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   ข้าราชการ         จำนวน  3 คน 

   พนักงานราชการ  จำนวน  1 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

นายวิชัย  ศรีละ 
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 

นายอุณรุฑ  พลายศรีโพธิ์ 
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 

นางนวพร  ภาวะโคตร 
นักวิชาการสหกรณ์ 

พนักงานราชการ 

นางสาวสุรัชนา  มงคลกุลรัตน 
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

บุคลากรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอหนองหิน ภูกระดึง ผาขาว) 

ลูกจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ 

นายประดิษฐ  เพ็งสิงห์ 
พนักงานขับรถยนต์ 
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   ข้าราชการ         จำนวน  3 คน 

   พนักงานราชการ  จำนวน  1 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

นายสุกิจ  สิงห์สถิตย์ 
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 

นายปรีชา  บัวระภา 
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 

นางสาวชนิดาภา  สอนสุภาพ 
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 

พนักงานราชการ 

นางสาวนภัสกร  วรรณชัย 
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

นายนาฎทะศักดิ์  เข็มจันทร์ 
พนักงานขับรถยนต์ 

บุคลากรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอวังสะพุง ภูหลวง เอราวัณ) 

ลูกจ้างประจำ 

นางสาวยุพิน  โสภาวัฒน์ 
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณช์ำนาญ

งาน 
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   ข้าราชการ         จำนวน  4 คน 

   พนักงานราชการ  จำนวน  1 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
       
      

 
 
 
 
 
 
 

นายณรงค์พร  เจนการ 
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 

นางสาวศิริภรณ์  โชติชัยพฤทธิ์ 
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 

นางสาวยุทธาภรณ์  เขียวสด 
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 

พนักงานราชการ 

นางสาวชมภูเนกข์  พุทธิรัตน์ 
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

นายชัชชัย  กันถัด 
พนักงานขับรถยนต์ 

ลูกจ้างเหมา 

บุคลากรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอเชียงคาน ปากชม ท่าลี่) 

นางลัดดา  กาญจนะ 
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
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   ข้าราชการ         จำนวน  2 คน 

   พนักงานราชการ  จำนวน  1 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
               
 
 
 
                     
 
 
 
 
 

นายสรวุฒิ  ร่มโพธิ์เงิน 
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 

นายรังสิโรจน์  พุ่มสวัสดด์ิ 
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 

 นางสาวพิชญ์ชารัน ดงสันเทียะ 

 เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์เจ้า
พนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 

พนักงานราชการ ลูกจ้างเหมา 

บุคลากรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (อำเภอภูเรอื ด่านซ้าย นาแห้ว) 

 นายเลิศทัย  หงส์วิลัย 
 พนักงานขับรถยนต์ 
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  อัตรากำลังของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย 

 
 

หน่วย : คน 
ประเภทอัตรากำลัง ชาย หญิง รวม 

ข้าราชการ 14 18 32 
ลูกจ้างประจำ 4 1 5 
พนักงานราชการ 2 18 20 
ลูกจ้างเหมาฯ 6 2 8 

รวม 26 39 65 

*** ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 
 
 
 
 
 

46%

7%

29%

18%

ขา้ราชการ

ลกูจา้งประจ า

พนกังานราชการ

ลกูจา้เหมาฯ

รวม 
60  
คน 
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แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

๑.แผนงานบคุลากรภาครฐั 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
    ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 
 กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 

๒.แผนงานพ้ืนฐาน 

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการเข่งขัน 
    ผลผลิต/โครงการ พัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ปี 2563 
 กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
    ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพ 
 กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ 
          (พัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการและธรรมาภิบาลในการบริหารสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร) 
 กิจกรรม 1. สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและ
การตลาด 
 กิจกรรม 2. ติดตามเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไรน่าของสมาชิกสถาบันเกษตรกร 
 กิจกรรม 3. ติดตามเร่งรัดดำเนินการทางคดี และการชำระหนี้ค้างชำระของเงินกองทุนนอก
งบประมาณ 
 

๓.แผนงานยทุธศาสตร ์

แผนงานยุทธศาสตร์ : เสริมสร้างพลังทางสังคม 
    ผลผลิต/โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนือ่งมาจากพระราชดำริ 
 กิจกรรมหลัก : พัฒนาสหกรร์/กลุ่มเกษตรกรในพืน้ท่ีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
 กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ีโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
 กิจกรรม 1 ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ีโครงการอนัเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
 กิจกรรม 2 ส่งเสริมความรู้ด้านการสหกรณ์แก่กลุ่มชาวบ้าน 
 กิจกรรม 3 ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐา 
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 กิจกรรม 4 ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนเพียงหลวง ในทูลกระหม่อมหญงิ 
อุบลรัตนราชกัญญา ศิริวัฒนาพรรณวด ี
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 กิจกรรม 5 ขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางทฤษฎี
ใหม่ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
       -ขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
  -ส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
 กิจกรรม 6 คลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห์ 

แผนงานยุทธศาสตร์ : เพือ่สนบัสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
    ผลผลิต/โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 กิจกรรมหลัก : ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 (ลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร) 
 

๔. แผนงานบรูณาการ 

แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
 โครงการ ส่งเสริมปุ๋ยผสมใช้เองผ่านสหกรณ์การเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่
เกษตรกร 

  (ส่งเสริมปุ๋ยผสมใช้เองผ่านสหกรณ์การเกษตรและกลุ่มเกษตรกรเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร) 
 กิจกรรมหลัก ส่งเสริมปุ๋ยผสมใช้เองผ่านสหกรณ์การเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่
เกษตรกร 
 กิจกรรมรอง ส่งเสริมปุ๋ยผสมใช้เองผ่านสหกรณ์การเกษตรและกลุ่มเกษตรกรเพื่อลดต้นทุนการ
ผลิตให้แก่เกษตรกร 
   โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพือ่แก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร 
  กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดท่ีดินตามนโนบายรัฐบาล 
 กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดท่ีดินตามนโนบายรัฐบาล 
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 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 
 

แผนภูมิแสดงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61- ๒๕๖3  
จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย 
 
           ลา้นบาท

 
 

หน่วย : ล้านบาท   

ประเภทงบรายจ่าย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

รวมทั้งสิ้น 17,371,406.53 13,173,074.72 20,360,877.67 
งบบุคลากร   5,565,127.29   4,652,510.00 4,797,400.00 
งบดำเนินงาน   5,178,810.00   6,287,962.00 5,074,612.74 
งบลงทุน    4,624,900.00   1,101,500.00 1,594,500.00 
เงินอุดหนุน    2,002,469.24   1,131,102.72 8,894,364.93 
งบรายจ่ายอื่น (ถ้ามี)                  0.00                 0.00 0.00 
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สรุปข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 ข้อมูลสถิติของสหกรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

จำนวนสหกรณแ์ละจำนวนสมาชิกสหกรณ์ 

ประเภทสหกรณ์ 

จำนวน
สหกรณ์ 
(แห่ง) 

จำนวนสมาชิก จำนวนสมาชิกที่ม ี
ส่วนร่วมในการ
ดำเนินธุรกิจ 

(คน) 

ร้อยละ รวมสมาชิก
ทั้งหมด 
(คน) 

สมาชิก
สามัญ 
(คน) 

สมาชิก
สมทบ 
(คน) 

1. สหกรณ์การเกษตร 95 96,784 95,308 1,476 37,590 38.84 
2. สหกรณ์ประมง - - - - - - 
3. สหกรณ์นิคม - - - - - - 
4. สหกรณ์ออมทรัพย์ 13 16,156 14,612 1,544 15,512 96.00 
5. สหกรณ์ร้านค้า 4 107 107 - 97 90.65 
6. สหกรณ์บริการ 18 959 952 7 446 46.51 
7. สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน 2 125 125 - 125 100 

รวม 132 114,131 111,104 3,027 53,770 47.11 

ที่มา : (กลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์)  
 
สถานะสหกรณ์ 

ประเภทสหกรณ์ 

จำนวนสหกรณ์ (แห่ง) จำนวนสหกรณ์
ทั้งหมด 

 (1) + (2) + 
(3) + (4) 

ดำเนินงาน/
ธุรกิจ 
(1) 

หยุดดำเนินงาน/
ธุรกิจ 
(2) 

เลิก 
/ชำระบัญช ี

(3) 

จัดต้ังใหม่ 
 

(4) 
1. สหกรณ์การเกษตร 37 6 50 2 95 
2. สหกรณ์ประมง - - - - - 
3. สหกรณ์นิคม - - - - - 
4. สหกรณ์ออมทรัพย์ 11 - 2 - 13 
5. สหกรณ์ร้านค้า 1 - 3 - 4 
6. สหกรณ์บริการ 10 - 8 - 18 
7. สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน 1 - 1 - 2 

รวม 60 6 64 2 132 

ที่มา : (กลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์) 
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ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประเภทสหกรณ์ 

ปริมาณ
ธุรกิจ 
ของ

สหกรณ์ 
(แห่ง) 

ปริมาณธุรกิจ แยกตามประเภทการให้บริการ  (ล้านบาท) 

รับฝากเงิน ให้เงินกู้ 
จัดหาสินค้า
มาจำหน่าย 

รวบรวม
ผลผลิต 

แปรรูป
ผลผลิต 

บริการ 
และอื่น 

ๆ 
รวมท้ังสิ้น 

1. สหกรณ์การเกษตร 46 567.04 1,002.75 432.76 172.01 5.17 4.52 2,184.27 
2. สหกรณ์ประมง 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3. สหกรณ์นิคม 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
4. สหกรณ์ออมทรัพย์ 11 3,764.09 16,943.91 0.00 870.82 0.00 0.00 21,578.83 
5. สหกรณ์ร้านค้า 1 0.00 0.00 5.19 0.00 0.00 0.00 5.19 
6. สหกรณ์บริการ 12 0.63 7.43 5.89 0.00 0.00 0.31 14.28 
7. สหกรณ์เครดิต 
ยูเนียน 

1 0.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.65 

รวมทั้งสิ้น 71 4,332.43 17,954.10 443.85 1,042.83 5.17 4.83 23,783.24 

ที่มา : (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์) 
 

ผลการดำเนินงานของสหกรณ์ 

ประเภทสหกรณ์ 

ผลการดำเนินงานปีล่าสุดท่ีมีการปิดบัญชีในปีงบประมาณ พ.ศ......... กำไร 
(ขาดทุน) สุทธิ 
ในภาพรวม 
(ล้านบาท) 
(5) – (7)  

ผลการดำเนินงานในภาพรวม การดำเนินงานมีผลกำไร - ขาดทุน  

(1) 
จำนวน
สหกรณ์ 
(แห่ง) 

(2) 
รายได้ 

(ล้านบาท) 

(3) 
ค่าใช้จ่าย 
(ล้านบาท) 

สหกรณ์ท่ีมีผลกำไร สหกรณ์ท่ีขาดทุน 
(4) 

จำนวน
สหกรณ์ 
(แห่ง) 

(5) 
กำไร 

(ล้านบาท) 

(6) 
จำนวน
สหกรณ์ 
(แห่ง) 

(7) 
ขาดทุน 

(ล้านบาท) 

1. สหกรณ์การเกษตร 46 469.88 454.08 33 22.23 5 -6.43 15.79 
2. สหกรณ์ประมง 0 0 0 0 0 0 0 0 
3. สหกรณ์นิคม 0 0 0 0 0 0 0 0 
4. สหกรณ์ออมทรัพย์ 11 1,181.48 830.52 8 425.81 3 -74.85 350.95 
5. สหกรณ์ร้านค้า 1 0.36 1.17 0 0 1 -0.81 -0.81 
6. สหกรณ์บริการ 12 35.87 33.56 0 0 1 -0.003 2.31 
7. สหกรณ์เครดิต 
ยูเน่ียน 

1 0.006 0.003 1  0  0.003 

รวมทั้งสิ้น 71 1,687.67 1,319.38 42 448.23 10 -82.13 368.291 

ที่มา : (ใช้ข้อมูลผลการดำเนินงานจากงบการเงินของสหกรณ์ที่ได้รับการตรวจสอบบัญชีแล้วเท่าน้ัน) 
หมายเหตุ   ผลรวมของสหกรณ์ในช่อง (1) จะต้องเท่ากับผลรวมของช่อง (4) + (6) 
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 ผลการจัดระดับชั้นสหกรณ์จำแนกตามประเภท ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563  
 

ประเภทสหกรณ์ 
สหกรณ์ 
ช้ัน 1 

สหกรณ์ 
ช้ัน 2 

สหกรณ์ 
ช้ัน 3 

สหกรณ์ 
ช้ัน 4 

รวม 

สหกรณ์ภาคการเกษตร      
1. สหกรณ์การเกษตร 2 33 10 50 95 
2. สหกรณ์นิคม - - - - - 
3. สหกรณ์ประมง - - - - - 
สหกรณ์นอกภาค
การเกษตร 

     

4. สหกรณ์ออมทรัพย์ 5 5 1 2 13 
5. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน - 1 - 1 2 
6. สหกรณ์บริการ - 10 - 8 18 
7. สหกรณ์ร้านค้า - 1 - 3 4  

7 50 11 64 132 
 
ท่ีมา : รายงานสรุปผลการจัดระดับช้ันสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กองแผนงาน 
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 ผลการจัดระดับชั้นสหกรณ์ เปรียบเทียบ 3 ปี (ปี พ.ศ. 2561 – 2563)  

ระดับชั้น 
ระดับชั้น  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2561 (แห่ง/ร้อยละ) 

ระดับชั้น  
ณ วันที่ 30 กันยายน 
2562 (แห่ง/ร้อยละ) 

ระดับชั้น  
ณ วันที่ 30 กันยายน 
2563 (แห่ง/ร้อยละ) 

ช้ัน 1 8/6.20 10/7.25 7/5.30 

ช้ัน 2 52/40.31 55/39.86 50/37.88 
ช้ัน 3 13/10.08 6/4.35 11/8.33 
ช้ัน 4 56/43.41 67/48.55 64/48.48 
รวม 129/100 138/100 132/100 

 

ท่ีมา : รายงานสรุปผลการจัดระดับช้ันสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กองแผนงาน 
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“ซื่อตรงต่อหน้าท่ี มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต” 

 
 ผลการดำเนินงานของสหกรณ ์ในรอบปีบัญชีล่าสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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 ข้อมูลสถิติของกลุ่มเกษตรกร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

จำนวนกลุ่มเกษตรกรและจำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกร 

ประเภทกลุ่มเกษตรกร 

จำนวน
กลุ่ม

เกษตรกร 
(แห่ง) 

จำนวนสมาชิก จำนวนสมาชิกที่ม ี
ส่วนร่วมในการ
ดำเนินธุรกิจ 

(คน) 

ร้อยละ รวมสมาชิก
ทั้งหมด 
(คน) 

สมาชิก
สามัญ 
(คน) 

สมาชิก
สมทบ 
(คน) 

1. กลุ่มเกษตรกรทำนา 10 730 730 - 730 100 
2. กลุ่มเกษตรกรทำสวน 35 2,987 2,987 - 2,987 100 
3. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ 4 51 51 - 51 100 
4. กลุ่มเกษตรกรทำไร่ 3 2,993 2,993 - 2,993 100 
5. กลุ่มเกษตรกรทำประมง - - - - - - 
6. กลุ่มเกษตรกรอื่น ๆ (ระบุ) 1 63 - - 63 - 

รวม 85 6,761 6,761 - 6,761 100 

ที่มา : (กลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์) 
 

สถานะกลุ่มเกษตรกร 

ประเภทกลุ่มเกษตรกร 

จำนวนกลุ่มเกษตรกร (แห่ง) 
จำนวนกลุ่ม

เกษตรกรทั้งหมด 
 (1) + (2) +  
(3) + (4) 

ดำเนินงาน/
ธุรกิจ 

 
(1) 

หยุด
ดำเนินงาน/

ธุรกิจ 
(2) 

เลิก 
/ชำระบัญช ี

 
(3) 

จัดต้ังใหม่ 
 
 

(4) 

1. กลุ่มเกษตรกรทำนา 6 - 4 - 10 
2. กลุ่มเกษตรกรทำสวน 23 2 8 2 35 
3. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ 1  3 - 4 
4. กลุ่มเกษตรกรทำไร่ 19 4 13 - 36 
5. กลุ่มเกษตรกรทำประมง - - - - - 
6. กลุ่มเกษตรกรอื่น ๆ (ระบุ) - - - - - 

รวม 49 6 28 2 85 
ที่มา : (กลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์) 
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ปริมาณธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประเภทสหกรณ์ 

ปริมาณ
ธุรกิจ 
ของ

สหกรณ์ 
(แห่ง) 

ปริมาณธุรกิจ แยกตามประเภทการให้บริการ  (ล้านบาท) 

รับฝากเงิน ให้เงินกู้ 
จัดหาสินค้า
มาจำหน่าย 

รวบรวม
ผลผลิต 

แปรรูป
ผลผลิต 

บริการ 
และอื่น ๆ 

รวมท้ังสิ้น 

1. กลุ่มเกษตรกรทำนา 7 0.00 2.03 0.29 0.00 0.00 0.00 2.32 
2. กลุ่มเกษตรกรทำสวน 28 0.08 5.07 0.60 34.50 24.79 0.00 65.07 
3. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ 1 0.00 0.001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001 
4. กลุ่มเกษตรกรทำไร่ 24 0.04 10.18 0.005 0.00 0.00 0.006 10.343 

5. กลุ่มเกษตรกรทำประมง 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
6. กลุ่มเกษตรกรอื่น ๆ 
(ระบุ)……… 

1 0.00 0.25 0.16 0.00 0.00 0.00 0.41 

รวมทั้งสิ้น 61 0.12 17.56 1.115 34.50 24.797 0.006 78.172 

ที่มา : (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์) 
 
ผลการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกร 

ประเภท 
กลุ่มเกษตรกร 

ผลการดำเนินงานปีล่าสุดท่ีมีการปิดบัญชีในปีงบประมาณ พ.ศ......... กำไร 
(ขาดทุน) 

สุทธิ 
ในภาพรวม 
(ล้านบาท) 
(5) – (7) 

ผลการดำเนินงานในภาพรวม การดำเนินงานมีผลกำไร - ขาดทุน  

(1) 
จำนวน
กลุ่ม

เกษตรก
ร (แห่ง) 

(2) 
รายได้ 

(ล้านบาท) 

(3) 
ค่าใช้จ่าย 
(ล้านบาท) 

กลุ่มเกษตรกร 
ท่ีมีผลกำไร 

กลุ่มเกษตรกร 
ท่ีขาดทุน 

(4) 
จำนวน
กลุ่ม

เกษตรกร 
(แห่ง) 

(5) 
กำไร 

(ล้านบาท) 

(6) 
จำนวน
กลุ่ม

เกษตรก
ร (แห่ง) 

(7) 
ขาดทุน 

(ล้านบาท) 

1. กลุ่มเกษตรกรทำนา 7 0.37 0.422 4 0.0003 2 -0.083 -0.045 
2. กลุ่มเกษตรกรทำสวน 28 65.55 65.191 20 0.364 1 -0.003 0.361 
3. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ 1 0.0007 0.0007 1 0.0001 0 0.00 0.0001 
4. กลุ่มเกษตรกรทำไร่ 24 1.401 0.753 15 0.652 2 -0.034 0.618 
5. กลุ่มเกษตรกรทำประมง 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 
6. กลุ่มเกษตรกรอื่น ๆ 
(ระบุ) 

1 0.0043 0.0004 1 0.0039 0 0.00 0.039 

รวมทั้งสิ้น 61 67.376 66.4025 41 1.0963 5 -0.122 0.974 

ที่มา : (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์) 
หมายเหตุ   ผลรวมของกลุ่มเกษตรกรในช่อง (1) จะต้องเท่ากับผลรวมของช่อง (4) + (6) 
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 ผลการจัดระดับชั้นกลุ่มเกษตรกรจำแนกตามประเภท ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563  
 

ประเภทสหกรณ์ 

กลุ่ม
เกษตรกร 

ชั้น 1 

กลุ่ม
เกษตรกร 

ชั้น 2 

กลุ่ม
เกษตรกร 

ชั้น 3 

กลุ่ม
เกษตรกร 

ชั้น 4 

รวม 

1. กลุ่มเกษตรกรทำนา - 5 1 5 11 
2. กลุ่มเกษตรกรทำสวน 1 17 9 8 35 
3. กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว์ - 1 - 3 4 
4. กลุ่มเกษตรกรทำไร่ - 16 7 12 35 
5. กลุ่มเกษตรกรทำประมง - - - - - 
6. กลุ่มเกษตรกรอื่น ๆ (ระบุ) - - - - - 

รวม 1 39 17 28 85 
 
ที่มา : รายงานสรุปผลการจัดระดับชั้นกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กองพัฒนาสหกรณ์ภาค
การเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 

 
กราฟแสดงผลการจัดระดับชั้นกลุ่มเกษตรกร ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 
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 ผลการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ในรอบปีบัญชีล่าสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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  ส่วนที่ 2   
ผลการดำเนินงาน 
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สรุปผลการปฏิบตัิงานและผลเบิกจ่ายงบประมาณ  
ตามแผนปฏบิัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม 
เป้าหมาย 
(หน่วยนับ) 

ผลการดำเนินงาน 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
จัดสรร+ 
โอนเพิ่ม 

ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ
ประกอบ
(อธิบาย)

…… 
หน่วยนับ 

ร้อย
ละ 

บาท บาท 
ร้อย
ละ 

1.แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 
กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่าย
บุคลากรภาครัฐกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 
 

20 ราย 20 ราย 100 4,797,400.- 4,797,400.- 100  

2.แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ผลผลิต/โครงการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการแนะนำส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพ 
กิจกรรมหลัก  : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
กิจกรรมรอง : ส่งเสริม
และพัฒนาสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกรให้มีความ
เข้มแข็งตามศักยภาพ
(พัฒนาด้านระบบการ
บริหารจัดการ และ 
ธรรมาภิบาลในการ
บริหารสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร) 
 1. สร้างความเข้มแข็ง
ให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนในการ
ผลิตและการตลาด 
 2. ติดตามเงินทุนเพื่อ
สร้างระบบน้ำในไร่นาของ
สมาชิกสถาบันเกษตรกร 
 3. ติดตามเร่งรัด
ดำเนินการทางคดี และ

22 แห่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 แห่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46,760.- 46,760.- 100  
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“ซื่อตรงต่อหน้าท่ี มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต” 

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม 
เป้าหมาย 
(หน่วยนับ) 

ผลการดำเนินงาน 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
จัดสรร+ 
โอนเพิ่ม 

ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ
ประกอบ
(อธิบาย)

…… 
หน่วยนับ 

ร้อย
ละ 

บาท บาท 
ร้อย
ละ 

การชำระหนี้ค้างชำระ
ของเงินกองทุนนอก 
 
กิจกรรมท่ีดำเนินการ 
1.ประชุมคณะกรรมการ
กลางกลุ่มเกษตรกรระดับ
จังหวัดเพื่อคัดเลือกกลุ่ม
เกษตรกรเข้าร่วม
โครงการ 
2.ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาเงินกู้ 
3.เข้าร่วมประชุมกับกลุ่ม
เกษตรกรในครั้งท่ีมีมติขอ
กู้ขอเบิกพร้อมท้ังรวบรวม
เอกสารในการยื่นขอกู้เงิน
ขอเบิกของกลุ่มเกษตรกร 
4.ติดตามการใช้เงินกู้ให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์
(กลุ่มล่ะ 1 ครั้ง) 
5. ติดตามเร่งรัดการ
ชำระหนี้ 
6.ติดตามเร่งรัด
ดำเนินการทางคดีและ
ติดตามการชำระหนี้ค้าง
ชำระเงินกองทุนอืน่ของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 
 

 
 
 
 

1 ครั้ง 
 
 
 
 

3 ครั้ง 
 

6 กลุ่ม 
 
 
 
 

16 แห่ง 
 
 

41 ครั้ง 
 
 

6 ครั้ง 

 
 
 
 

1 ครั้ง 
 
 
 
 

3 ครั้ง 
 

6 กลุ่ม 
 
 
 
 

16 แห่ง 
 
 

41 ครั้ง 
 
 

6 ครั้ง 

 
 
 
 

100 
 
 
 
 

100 
 

100 
 
 
 
 

100 
 
 

100 
 
 

100 

กิจกรรมรอง : ส่งเสริม
และพัฒนาสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร 

3 
กลุ่ม

เกษตรกร 
 

3 
กลุ่ม

เกษตรก
ร 

100 
 
 
 

12,260  12,260  100  
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“ซื่อตรงต่อหน้าท่ี มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต” 

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม 
เป้าหมาย 
(หน่วยนับ) 

ผลการดำเนินงาน 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
จัดสรร+ 
โอนเพิ่ม 

ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ
ประกอบ
(อธิบาย)

…… 
หน่วยนับ 

ร้อย
ละ 

บาท บาท 
ร้อย
ละ 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
การดำเนินงานของกลุ่ม
เกษตรกรปี 2563 
กิจกรรมท่ีดำเนินการ 
1. คัดเลือก ประสานงาน 
แนะนำ และส่งเสริมกลุ่ม
เกษตรกรเป้าหมายเข้า
ร่วมพัฒนาศักยภาพการ
ดำเนินงานของกลุ่ม
เกษตรกร ปี 2563 
2. ดำเนินการประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพการดำเนินงาน
ของกลุ่มเกษตรกร ปี 
2563 ระดับจังหวัด 
3. แนะนำส่งเสริมและ
ติดตามประเมินผล 
4. สรุปและรายงาน
ผลสำเร็จของการ
ดำเนินงานโครงการฯ 
 

 
 
 
 

1 ครั้ง/ 
3 กลุ่มฯ 

 
 
 
 

1 ครั้ง 
 
 
 
 

3 ครั้ง 
 

1 ครั้ง 

 
 
 
 

1 ครั้ง/ 
3 กลุ่มฯ 

 
 
 
 

1 ครั้ง 
 
 
 
 

3 ครั้ง 
 

1 ครั้ง 
 

 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

100 
 

100 

กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ 
กิจกรรมรอง ส่งเสริมและ
พัฒนาสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกรให้มีความ
เข้มแข็งตามศักยภาพ 
 

สหกรณ ์
71 แห่ง 
/กลุ่ม

เกษตรกร
59 แห่ง 

สหกรณ ์
71 แห่ง 
/กลุ่ม

เกษตรก
ร59 
แห่ง 

100 445,400.- 445,400.- 100  

 - สหกรณ์ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 
   สหกรณ์ภาคการเกษตร 
27 แห่ง 

44 แห่ง 
 
 
 

44 แห่ง 
 
 
 

100 
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“ซื่อตรงต่อหน้าท่ี มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต” 

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม 
เป้าหมาย 
(หน่วยนับ) 

ผลการดำเนินงาน 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
จัดสรร+ 
โอนเพิ่ม 

ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ
ประกอบ
(อธิบาย)

…… 
หน่วยนับ 

ร้อย
ละ 

บาท บาท 
ร้อย
ละ 

   สหกรณ์นอกภาค
การเกษตร  17 แห่ง 
1.แจ้งกสส.ช้ีแจง
หลักเกณฑ์มาตรฐาน
สหกรณ์ ผลการจัด
มาตรฐานสหกรณ์ 
วิเคราะห์สถานภาพ
สหกรณ์ เสนอต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการ 
2.จัดทำแผนพัฒนา
สหกรณ์ การรักษา
มาตรฐาน หรือการ
ผลักดัน ให้สหกรณ์ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน 
3. แนะนำส่งเสริม
สหกรณ์ ดำเนินการตาม
แผนพัฒนาตาม
แผนพัฒนาสหกรณ์ โดย
นำเข้าท่ีประชุม
คณะกรรมการดำเนินการ 
เป็นประจำทุกเดือน 
4.ติดตามผลการ
ดำเนินงานเป็นประจำทุ
เดือน 
 

 
 

44 แห่ง 
 
 
 
 
 
 

44 แห่ง 
 
 
 
 
 

9 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 

9 ครั้ง 

 
 

44 แห่ง 
 
 
 
 
 
 

44 แห่ง 
 
 
 
 
 

9 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 

9 ครั้ง 

 
 

100 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 

100 

-ประชุมกลุ่มสมาชิก 
เป้าหมาย 
สหกรณ์ภาคการเกษตร 
 28 แห่ง 
จำนวนกลุ่มสมาชิก   
585 กลุ่ม 
กิจกรรมท่ีดำเนินการ 

สหกรณ์
ภาค

การเกษตร 
28 แห่ง /
สมาชิกกลุ่ม
585 กลุ่ม 

 

สหกรณ์
ภาค

การเกษตร 
28 แห่ง /
สมาชิก

กลุ่ม585 
กลุ่ม 

100 
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“ซื่อตรงต่อหน้าท่ี มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต” 

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม 
เป้าหมาย 
(หน่วยนับ) 

ผลการดำเนินงาน 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
จัดสรร+ 
โอนเพิ่ม 

ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ
ประกอบ
(อธิบาย)

…… 
หน่วยนับ 

ร้อย
ละ 

บาท บาท 
ร้อย
ละ 

1.ประชุมเพื่อคัดเลือก
สหกรณ์เป้าหมาย 
2.ประชุมกลุ่มสมาชิก
สหกรณ์ 
3.รายงานผลการประชุม
กลุ่มสหกรณ์ 

1 ครั้ง 
 

28/585 
 
 

12 ครั้ง 
 

1 ครั้ง 
 

28/585 
 
 

12 ครั้ง 

100 
 

100 
 

100 

- กลุ่มเกษตรกรผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน 
1.แจ้งกสส.ช้ีแจง
หลักเกณฑ์มาตรฐานกลุ่ม
เกษตรกร ผลการจัด
มาตรฐานสหกรณ์ 
วิเคราะห์สถานภาพกลุ่ม
เกษตรกรเสนอต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการ 
2.จัดทำแผนพัฒนากลุ่ม
เกษตรกร การรักษา
มาตรฐาน หรือการ
ผลักดัน ให้กลุ่มเกษตรกร
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
3. แนะนำส่งเสริมกลุ่ม
เกษตรกรดำเนินการตาม
แผนพัฒนาตาม
แผนพัฒนากลุ่มเกษตรกร 
โดยนำเข้าท่ีประชุม
คณะกรรมการดำเนินการ 
เป็นประจำทุกเดือน 
4.ติดตามผลการ
ดำเนินงานเป็นประจำทุ
เดือน 
 

 
 

21 แห่ง 
 
 
 
 
 
 
 

21 แห่ง 
 
 
 
 

9 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 

9 ครั้ง 

 
 

21 แห่ง 
 
 
 
 
 
 
 

21 แห่ง 
 
 
 
 

9 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 

9 ครั้ง 

 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 

100 
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“ซื่อตรงต่อหน้าท่ี มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต” 

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม 
เป้าหมาย 
(หน่วยนับ) 

ผลการดำเนินงาน 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
จัดสรร+ 
โอนเพิ่ม 

ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ
ประกอบ
(อธิบาย)

…… 
หน่วยนับ 

ร้อย
ละ 

บาท บาท 
ร้อย
ละ 

  - สมาชิกสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกรเพิ่มขึ้น 
 

สหกรณ ์
71 แห่ง 
/กลุ่ม

เกษตรกร
59 แห่ง 

สหกรณ ์
71 แห่ง 
/กลุ่ม

เกษตรก
ร59 
แห่ง 

100     

 -โครงการไทยนิยมยั่งยืน 1 แห่ง 1 แห่ง 100     
ปริมาณธุรกิจสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร 

130 แห่ง 130 
แห่ง 

100     

การใช้ประโยชน์จาก
ส่ิงก่อสร้าง 
 

1 แห่ง 1 แห่ง 100     

โครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล 
กิจกรรมหลัก : พัฒนา
ความเข้มแข็งและ
ยกระดับช้ันสหกรณ์ 
กิจกรรมท่ีดำเนินการ 
1.ประชาสัมพันธ์เชิญชวน
และรับสมัครสหกรณ์เข้า
ร่วมโครงการฯ 
2.จัดประชุมคณะทำงาน
ส่งเสริมธรรมาภิบาล 
3.คณะทำงานส่งเสริม      
ธรรมาภิบาลระดับจังหวัด
ตรวจประเมินสหกรณ์ท่ี
เข้าร่วมโครงการฯ 
4.เจ้าหน้าท่ีส่งเสริม
สหกรณ์แนะนำ ให้
สหกรณ์ปฏิบัติตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

12 แห่ง 
 
 
 

1 ครั้ง 
 
 

2 ครั้ง 
 

1 ครั้ง 
 
 
 

4 ครั้ง 
 
 
 
 
 

12 แห่ง 
 
 
 

1 ครั้ง 
 
 

2 ครั้ง 
 

1 ครั้ง 
 
 
 

4 ครั้ง 
 
 
 
 
 

100 12,520.- 12520.- 100  
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“ซื่อตรงต่อหน้าท่ี มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต” 

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม 
เป้าหมาย 
(หน่วยนับ) 

ผลการดำเนินงาน 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
จัดสรร+ 
โอนเพิ่ม 

ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ
ประกอบ
(อธิบาย)

…… 
หน่วยนับ 

ร้อย
ละ 

บาท บาท 
ร้อย
ละ 

5.ประชุมคณะทำงาน
ตรวจประเมินระดับ
จังหวัด 
6.คณะทำงานตรวจ
ประเมินสหกรณ์และ
รายงาน 
7.จังหวัดรายงานผลการ
ประเมินให้กรมฯทราบ 
 

2 ครั้ง 
 
 

1 ครั้ง 
 
 

2 ครั้ง 

2 ครั้ง 
 
 

1 ครั้ง 
 
 

2 ครั้ง 
 

กิจกรรมรอง : กำกับ ดูแลคุ้มครองระบบสหกรณ ์
แนะนำป้องกนัการเกิด
ข้อบกพร่อง 

ส ห ก ร ณ์  
71 แห่ง 

71 แห่ง 100 14,200 14,200 100  

ประชุมซักซ้อมการตรวจ
การ 

1 ครั้ง 1 ครั้ง 100 5,200 5,200 100  

ตรวจการโดยทีม
ตรวจสอบระดับจังหวัด 
ร้อยละ 35 

สหกรณ ์
25 แห่ง 

สหกรณ์ 
25 แห่ง 

100 36,000 36,000 100  

ตรวจการสหกรร์ตาม
คำส่ังนายทะเบียน
สหกรณ์ ร้อยละ 15 

สหกรณ ์
11 แห่ง 

สหกรณ์ 
11 แห่ง 

100 8,000 8,000 100  

ติดตามประเมินผล
ความก้าวหน้าการแก้ไข
ข้อบกพร่อง 

สหกรณ ์
12 แห่ง 

สหกรณ์ 
12 แห่ง 

100 4,700.- 4,700.- 100  

จัดประชุมคณะทำงาน
ระดับจังหวัด (จกบ.) 

4 ครั้ง 4 ครั้ง 100 11,400.- 11,400.- 100  

การชำระบัญชีสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร 

97 แห่ง 97 แห่ง 100 115,000.- 115,000.- 100  

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมใน
การป้องกัน แก้ไขปัญหา 
 

3 ครั้ง 3 ครั้ง 100 31,200.- 31,200.- 100  

3. แผนงานยุทธศาสตร์ : สร้างความม่ันคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
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“ซื่อตรงต่อหน้าท่ี มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต” 

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม 
เป้าหมาย 
(หน่วยนับ) 

ผลการดำเนินงาน 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
จัดสรร+ 
โอนเพิ่ม 

ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ
ประกอบ
(อธิบาย)

…… 
หน่วยนับ 

ร้อย
ละ 

บาท บาท 
ร้อย
ละ 

โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
กิจกรรมหลัก พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
กิจกรรมท ี ่  1 : คลินิก
เกษตรเคล่ือนท่ี 
กิจกรรมท่ีดำเนินการ : 
1.ประชุมวางแผนการจัด
คลิน ิกเกษตรเคล ื ่อนท่ี
ร ่ ว ม ก ั บ ห น ่ ว ย ง าน ท่ี
เกี่ยวข้อง 
2.ประสานเตรียมการจัด
นิทรรศการ 
3. จ ัดก ิจกรรมคล ินิ ก
สหกรณ ์
4 . ร าย ง านผลกา ร จั ด
กิจกรรมคลินิกสหกรณ์ 
 

 
 
 
4 ครั้ง 
 
 
 
4 ครั้ง 
 
4 ครั้ง 
 
4 ครั้ง 

 
 
 
4 ครั้ง 
 
 
 
4 ครั้ง 
 
4 ครั้ง 
 
4 ครั้ง 
 

 
 
 
100 
 
 
 
100 
 
100 
 
100 
 

25,100.- 25,100.- 100  

ก ิจกรรม 2  : ส ่ง เสริม
ความรู ้ด้านการสหกรณ์
แก่กลุ่มชาวบ้าน 
งานท่ีดำเนินการ 
1.ประสานงาน แนะนำ
ส่งเสริมกลุ ่มชาวบ้านใน
พื้นท่ีโครงการเพื่อแนะนำ 
ส่งเสริมความรู ้เกี ่ยวกับ
หลักการ อุดมการณ์และ
วิธ ีการสหกรณ์พร้อมท้ัง
ส ่ ง เ ส ร ิ ม ใ ห ้ เ ก ิ ด ก า ร
รวมกลุ่มดำเนินกิจกรรม
ในรูปแบบของกลุ่มเตรียม
สหกรณ์ โดยนำรูปแบบ
ของการบร ิหารจ ัดการ

2  ก ลุ่ ม
ชาวบ้าน 
 
 
2  ก ลุ่ ม
ชาวบ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2  ก ลุ่ ม
ชาวบ้าน 
 
 
2  ก ลุ่ ม
ชาวบ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42,600.- 42,600.- 100  
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“ซื่อตรงต่อหน้าท่ี มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต” 

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม 
เป้าหมาย 
(หน่วยนับ) 

ผลการดำเนินงาน 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
จัดสรร+ 
โอนเพิ่ม 

ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ
ประกอบ
(อธิบาย)

…… 
หน่วยนับ 

ร้อย
ละ 

บาท บาท 
ร้อย
ละ 

สหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ใน
การบริหารจัดการกลุ่ม
โดย ให ้ สอดคล ้ อ ง กั บ
แนวทาง/คูมือการส่งเสริม
การดำเนินงานของกลุ่ม
ช า ว บ ้ า น ใ น พ ื ้ น ท่ี
โครงการฯ 
2 . จ ั ด ก ิ จ ก ร ร ม / เ ว ที
ชาวบ ้ าน /ประช ุม เ ชิ ง
ปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้าง
การมีส่วนร่วมกับชุมชน 
โดยผลที่ได้ต้องแสดงให้
เห็นถึง “แผนการดำเนิน
ก ิจกรรมฯ เพ ื ่อเตร ียม
ความพร ้อมในร ูปแบบ
ของกลุ ่มเตรียมสหกรณ์ 
แห่งละ 1 ครั ้ง ๆ ละไม่
น้อยกว่า 30 คน 
3.ติดตามผล/รายงานผล
ความก้าวหน้า หากไม่
สามารถจัดตั ้งเป็นกลุ่ม
เตรียมสหกรณ์ ได้ภายใน 
3 ปี นับจากลงพื้นท่ี ให้มี
ห น ั ง ส ื อ แ จ ้ ง ก อ ง
ประสานงาน/โครงการ
พระราชดำร ิ  สร ุปและ
รายงานปัญหา/อุปสรรค 
ที ่ไม่สามารถดำเนินการ
จ ัดต ั ้ ง เป ็นกล ุ ่มเตร ียม
สหกรณ์ ได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 คร ั ้ ง  / 
60 ราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 ครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 ครั ้ง / 
60 ราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 ครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100 
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“ซื่อตรงต่อหน้าท่ี มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต” 

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม 
เป้าหมาย 
(หน่วยนับ) 

ผลการดำเนินงาน 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
จัดสรร+ 
โอนเพิ่ม 

ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ
ประกอบ
(อธิบาย)

…… 
หน่วยนับ 

ร้อย
ละ 

บาท บาท 
ร้อย
ละ 

กิจกรรมที ่ 3 : ส่งเสริม
กิจกรรมสหกรร์นักเรียน
ใ น โ ร ง เ ร ี ย น ต า ม
พระราชดำริสมเด็จพระ
กน ิษฐาธราชเจ ้ ากรม
ส ม เ ด ็ จ พ ร ะ เ ท พ
รัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี 
1. ร.ร.ตชด.บ้านห้วยเป้า 
2.ร.ร.ตชด.ฮิลมาร์พาเบิล 
3.ร.ร.ตชด.บ้านนานกปีด 
4.ร.ร.ตชด.บ้านหนองแคน 
5.ร.ร.ตชด.บ้านนาปอ 
6.ร.ร.ตชด.บ้านวังชมภู 
7.ร.ร.ตชด.เฉลิมราษฎร์บำรุง 
8.ร.ร.ตชด.บ้านหมันขาว 
1 . แ น ะ น ำ  ส ่ ง เ ส ริ ม  
สน ั บสน ุ นก ารดำ เนิน
กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน 
โดยจัดให้มี “การจัดการ
เรียนรู้วิชาการสหกรณ์ใน
ภาคทฤษฎี” ตามช่วงช้ัน
เรียน ประถมศึกษา 3 – 
6 และ/หรือ มัธยม 1-3 
ปีละไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง
ต่อโรงเรียน โดยกิจกรรม
ต ้ อ ง ส อ ด ค ล ้ อ ง กั บ
แนวทาง/คูมือการส่งเสริม
กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน
ฯ เพ ื ่ อ ให ้ เป ็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
และได้ผลลัพธ์ตามตัวช้ีวัด
ท่ีกำหนด 

8 
โรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
โรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
โรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
โรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

136,500.- 136,500.- 100  
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“ซื่อตรงต่อหน้าท่ี มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต” 

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม 
เป้าหมาย 
(หน่วยนับ) 

ผลการดำเนินงาน 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
จัดสรร+ 
โอนเพิ่ม 

ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ
ประกอบ
(อธิบาย)

…… 
หน่วยนับ 

ร้อย
ละ 

บาท บาท 
ร้อย
ละ 

2.จัดกิจกรรมหรือแนะนำ
การจัดกิจกรรมการจัด
กระบวนการเรียนรู้เรื่อง
ก า ร ส ห ก ร ณ ์ แ ก ่ ค รู
ผ ู ้ร ับผิดชอบ/ผู ้บริ หาร
โรงเรียน เพื่อถ่ายทอดให้
นักเรียนได้มีการเรียนรู้
เรื่องอุดมการณ หลักการ
และวิธีการสหกรณ์ โดย
ให้สอดคล้องกับแนวทาง/
คู่มือการส่งเสริมกิจกรรม
ฯ ดังนี้ 
       1 )  ก ิ จก ร รมการ
เปิดรับสมัครสมาชิกใหม่
ของก ิ จกรรมสหกร ณ์
นักเร ียนให้เสร ็จสิ ้นใน
เดือนแรก ของเทอมท่ี 1 
       2 )  ก ิ จก ร รมการ
ปร ับว ิธ ีการสอนให ้ครู
ผ ู ้ร ับผิดชอบ/ผู ้บร ิหาร
โรงเรียน ให้เป็นปัจจุบัน
โดยใช้ “วิชาสหกรณ์เป็น
แกนกลาง” เชื่อมดยงกับ
กิจกรรมส่งเสริมการผลิต 
ก ิจกรรมร้านค้าสหกรร์ 
กิจกรรมออมทรัพย์ และ
กิจกรรมสวัสดิการ 
       4)กิจกรรมการฝึก
ปฏิบัต ิการประชุมและ
การบันทึกรายงานการ
ประชุมแก่คณะกรรมการ
กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน 

6 
กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
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“ซื่อตรงต่อหน้าท่ี มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต” 

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม 
เป้าหมาย 
(หน่วยนับ) 

ผลการดำเนินงาน 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
จัดสรร+ 
โอนเพิ่ม 

ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ
ประกอบ
(อธิบาย)

…… 
หน่วยนับ 

ร้อย
ละ 

บาท บาท 
ร้อย
ละ 

        5 ) ก ิ จ ก ร ร ม
ป ร ะ ส า น ง า น กั บ
หน ่วยงานที ่ เก ี ่ยวข ้อง 
เพ ื ่ อ ให ้ คระกรรมการ
กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน
มีการฝึกปฏิบัติการบันทึก
บ ัญช ีอย ่ าง เป ็นระบบ 
ต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน
พร้อมท้ังสามารถปิดบัญชี
ได้ตามกำหนดเวลา 
       6 ) ก ิ จ ก ร ร ม ก า ร
จัดการประชุมใหญ่สามัญ
ป ร ะ จ ำ ป ี ท ุ ก ส ิ ้ น ปี
การศึกษา เพื่อรายงานผล
กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน 
การปันผลการเฉลี ่ยคืน 
คืนเงินออมให้กับนักเรียน
ที ่จะจบการศึกษา และ
ก า ร เ ล ื อ ก ต้ั ง
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร เ พื่ อ
ทดแทนคณะกรรมการท่ี
จบการศึกษา 
3. จัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ประสบการณ์ด ้านการ
สหกรณ์แก่เด็กนักเรียนใน
โครงการฯ ดังนี้ 
        1) กิจกรรมทัศน
ศึกษาให้แก่นักเรียนท่ีเป็น
คณะกรรมการกิจกรรม
สหกรณ์นักเรียน ครูและผู้
สังเกตการณ์โรงเรียนละ 
1 ครั้ง ๆ ละ 15 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
โรงเรียน/
120 ราย 

 
8 ครั้ง/8 
โรงเรียน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
โรงเรียน
120ราย 

 
8 ครั้ง/8 
โรงเรียน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100 
 
 
 
100 
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“ซื่อตรงต่อหน้าท่ี มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต” 

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม 
เป้าหมาย 
(หน่วยนับ) 

ผลการดำเนินงาน 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
จัดสรร+ 
โอนเพิ่ม 

ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ
ประกอบ
(อธิบาย)

…… 
หน่วยนับ 

ร้อย
ละ 

บาท บาท 
ร้อย
ละ 

       2) กิจกรรมการ
ประกวดเกี่ยวกับการ
ดำเนินกิจกรรมสหกรณ์
นักเรียน เช่น ประกวด
การบันทึกรายงานการ
ประชุมการบันทึกบัญชีฯ 
       3) กิจกรรม
ประกวดการออม “สุด
ยอดเด็กพีมีเงินออม/ออม
ทรัพย์ออมความดี/เขียน
เรียงความเรื่องสหกรณ์” 
4.ประเมินผลการเรียน
เด็กนักเรียน ประถม 6 
และ  มัธยม 3 ตาม
แนวทางการประเมินใน
คู่มือการส่งเสริมกิจกรรม
นักเนียนฯ 
5.รายงานผลการ
ดำเนินงานตามแบบ
รายงานท่ีกอง
ประสานงานโครงการ
พระราชดำริกำหนด 
 

 
 
 
 
 
 
 

8 ครั้ง/8 
โรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 

12 ครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 

8 ครั้ง/8
โรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 

12 ครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100 

กิจกรรมที่ 4 :  
ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์
นักเรียนในโรงเรียนเพียง
หลวง ในทูลกระหม่อม
ห ญ ิ ง อ ุ บ ล ร ั ต น ร า ช
กัญญาศิริวัฒนาพรรณวดี 
กิจกรรมท่ีดำเนินการ 
1 . แ น ะ น ำ  ส ่ ง เ ส ริ ม 
สน ั บสน ุ นก ารดำ เนิน

1 
โรงเรียน 

 
 
 
 
 

1 
โรงเรียน 

1 
โรงเรียน 

 
 
 
 
 

1 
โรงเรียน 

100 
 
 
 
 
 
 
 

100 

414,800 414,800 100  
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“ซื่อตรงต่อหน้าท่ี มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต” 

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม 
เป้าหมาย 
(หน่วยนับ) 

ผลการดำเนินงาน 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
จัดสรร+ 
โอนเพิ่ม 

ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ
ประกอบ
(อธิบาย)

…… 
หน่วยนับ 

ร้อย
ละ 

บาท บาท 
ร้อย
ละ 

กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน 
โดยจัดให้มี “การจัดการ
เรียนรู้วิชาการสหกรณ์ใน
ภาพทฤษฎี” ตามช่วงช้ัน
เรียน ประถมศึกษา 3-6 
ปีละไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง
ต่อโรงเรียน โดยกิจกรรม
ต ้ อ ง ส อ ด ค ล ้ อ ง กั บ
แนวทาง/คู่มือการส่งเสริม
กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน 
เ พ ื ่ อ ใ ห ้ เ ป ็ น ไ ป ต า ม
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
และได้ผลลัพธ์ตามตัวช้ีวัด
ท่ีกำหนด 
  - โรงเรียนเพียงหลวง 1 
2 . จ ั ด ก ิ จ ก ร ร ม  ห รื อ
แนะนำการจัดกิจกรรม
ก า ร จ ั ด ก ร ะ บ ว น ก า ร
เรียนรู้เรื ่องการสหกรณ์
แก ่ ค ร ู ผ ู ้ ร ั บผ ิ ดชอบ/
ผู ้บร ิหารโรงเร ียน เพื่อ
ถ่ายทอดให้นักเรียนได้มี
การเรียนรู้เรื่องอุดมการณ์ 
หล ั ก ก ารและ ว ิ ธ ี ก า ร
สหกรณ์ โดยให้สอดคล้อง
ก ับแนวทาง/ค ู ่ม ือการ
ส่งเสริมกิจกรรมฯ ดังนี้ 
  1) กิจกรรมการเปิดรับ
สม ัครสมาช ิกใหม ่ ของ
กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน
ให้เสร็จสิ ้นในเดือนแรก 
ของเทอมท่ี 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
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“ซื่อตรงต่อหน้าท่ี มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต” 

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม 
เป้าหมาย 
(หน่วยนับ) 

ผลการดำเนินงาน 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
จัดสรร+ 
โอนเพิ่ม 

ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ
ประกอบ
(อธิบาย)

…… 
หน่วยนับ 

ร้อย
ละ 

บาท บาท 
ร้อย
ละ 

  2) กิจกรรมการเลือกต้ัง
คณะกรรมการกิจกรรม
สหกรณ์นักเรียนในเดือน
ที ่ 2 ของการเปิดเทอม
แรกของปีการศึกษา 
  3 )ก ิ จกรรมการปรับ
ว ิ ธ ี ก า ร ส อ น ใ ห ้ ค รู
ผ ู ้ร ับผิดชอบ/ผู ้บร ิหาร
โรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน
โดยใช้ “วิชาสหกรณ์เป็น
แผนกลาง” เชื ่อมโยงกับ
กิจกรรมส่งเสริมการผลิต 
ก ิจกรรมร้านค้าสหกรร์ 
กิจกรรมออมทรัพย์ และ
กิจกรรมสวัสดิการ 
  4 )  ก ิ จก ร รมการ ฝึก
ปฏิบัต ิการประชุมและ
การบันทึกรายงานการ
ประชุมแก่คณะกรรมการ
กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน 
  5 )  ก ิ จ ก ร ร ม
ป ร ะ ส า น ง า น กั บ
หน ่วยงานที ่ เก ี ่ยวข ้อง 
เพ ื ่ อ ให ้คณะกรรมการ
กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน
มีการฝึกปฏิบัติการบันทึก
บ ัญช ี  อย ่างเป ็นระบบ
ต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน 
พร้อมท้ังสามารถปิดบัญชี
ได้ตามกำหนดเวลา 
  6) กิจกรรมการจัดการ
ป ร ะ ช ุ ม ใ ห ญ ่ ส า มั ญ
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“ซื่อตรงต่อหน้าท่ี มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต” 

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม 
เป้าหมาย 
(หน่วยนับ) 

ผลการดำเนินงาน 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
จัดสรร+ 
โอนเพิ่ม 

ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ
ประกอบ
(อธิบาย)

…… 
หน่วยนับ 

ร้อย
ละ 

บาท บาท 
ร้อย
ละ 

ป ร ะ จ ำ ป ี ท ุ ก ส ิ ้ น ปี
การศึกษา เพื่อรายงานผล
กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน 
การปันผล การเฉลี ่ยคืน 
คืนเงินออมให้กับนักเรียน
ที ่จะจบการศึกษา และ
ก า ร เ ล ื อ ก ต้ั ง
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร เ พื่ อ
ทดแทนคณะกรรมการท่ี
จบการศึกษา 
3.จัดกิจกรรมทัศนศึกษา
เ พ ื ่ อ เ ส ร ิ ม ส ร ้ า ง
ประสบการณ์ด ้านการ
สหกรณ์แก่นักเรียนที่เป็น
คณะกรรมการกิจกรรม
สหกรณ์นักเรียน ครู และ
ผู้สังเกตการณ์โรงเรียนละ 
1 ครั้ง ๆ ละ 15 คน 
4.ประเมินผลการเรียน
เด็กนักเรียน ประถม 6 
แ ล ะ  ม ั ธ ย ม  3  ต า ม
แนวทางการประเมินใน
คู่มือการส่งเสริมกิจกรรม
นักเรียนฯ 
5 . ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ด ำ เ น ิ น ง านต าม แบบ
ร า ย ง า น ท ี ่ ก อ ง
ประสานงานโครงการ
พระราชดำริกำหนด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
โรงเรียน/
15 ราย 

 
 
 
 
 
 

1 ครั้ง/1
โรงเรียน 

 
 
 
 

4 ครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
โรงเรียน
/15 ราย 

 
 
 
 
 
 

1 ครั้ง/1
โรงเรียน 

 
 
 
 

4 ครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 

100 
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“ซื่อตรงต่อหน้าท่ี มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต” 

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม 
เป้าหมาย 
(หน่วยนับ) 

ผลการดำเนินงาน 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
จัดสรร+ 
โอนเพิ่ม 

ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ
ประกอบ
(อธิบาย)

…… 
หน่วยนับ 

ร้อย
ละ 

บาท บาท 
ร้อย
ละ 

กิจกรรมที่ 5 : 
ข ั บ เ ค ล ื ่ อ น ป ร ั ช ญ า
เศรษฐก ิ จพอ เพ ี ย ง ใน
ส ห ก ร ณ ์ แ ล ะ ก ลุ่ ม
เกษตรกร 
กิจกรรมท่ีดำเนินการ 
1.คัดเลือกสหกรณ์และ
กลุ ่มเกษตรกรเข้าร ่วม
โ ค ร ง ก า ร ข ั บ เ ค ล ื ่ อ น
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ใ น ส ห ก ร ณ ์ แ ล ะ ก ลุ่ ม
เกษตรกร 
 
2. ประสานงาน แนะนำ 
แ ล ะ ส ่ ง เ ส ร ิ ม ก า ร
ดำเน ินงานข ับเคล ื ่อน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ใ ห ้ ส ห ก ร ณ ์ /  ก ลุ่ ม
เกษตรกรมีกิจกรรมการ
ดำเนินงานที ่สอดคล้อง
ก ั บปร ั ชญา เศรษฐกิ จ
พอ เพ ี ย ง และ ใช ้ ห ลั ก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในการบร ิหารจ ั ดการ
ธุรกิจหรือกิจกรรมต่าง ๆ 
ทั ้งในระดับองค์กรและ
ระดับสมาชิกโดยดำเนิน
กิจกรรมให้สอดคล้องกับ
แนวทาง/คู ่มือโครงการ
ข ับเคล ื ่อนปร ัชญาของ
เศรษฐก ิ จพอ เพ ี ย ง ใน
ส ห ก ร ณ ์ แ ล ะ ก ลุ่ ม

5 สหกรณ์ 
/กลุ่ม

เกษตรกร 
 
 
 

5 
สหกรณ์/

กลุ่ม
เกษตรกร 

 
 
 
 
 

5 
สหกรณ์/

กลุ่ม
เกษตรกร 

5 สหกรณ์ 
/กลุ่ม

เกษตรกร 
 
 
 
5 

สหกรณ์/
กลุ่ม

เกษตรกร 
 
 
 
 
 
5 

สหกรณ์/
กลุ่ม

เกษตรกร 

 
100 

 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 

100 

 
16,300 

 
16,300 

 
100 
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“ซื่อตรงต่อหน้าท่ี มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต” 

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม 
เป้าหมาย 
(หน่วยนับ) 

ผลการดำเนินงาน 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
จัดสรร+ 
โอนเพิ่ม 

ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ
ประกอบ
(อธิบาย)

…… 
หน่วยนับ 

ร้อย
ละ 

บาท บาท 
ร้อย
ละ 

เ กษตรกรตาม ท ี ่ ก อ ง
ประสานงานโครงการ
พระราชดำริกำหนด 
 
กิจกรรม 6 :  
ส่งเสริมการเกษตรตาม
แนวทางทฤษฎีใหม ่ ใน
ส ห ก ร ณ ์ แ ล ะ ก ลุ่ ม
เกษตรกร 
กิจกรรมท่ีดำเนินการ 
1.แนะนำ ส่งเสริมและ
ป ร ะ ส า น ง า น กั บ
หน่วยงานที ่ เก ี ่ยวข้อง 
เพ ื ่ อ สน ั บสน ุ น  และ
ต ิ ดตาม ให ้ เ กษตรกร
ดำเนินกิจกรรมเกษตร
ทฤษฎ ี ใหม ่ ไ ด ้ อ ย ่ า ง
ต่อเนื่องและยั่งยืน  
(เป้าหมายเดิม) 
1)เป้าหมายปี 60    100 
ราย 
2)เป้าหมายปี 61    100 
ราย 
3)เป้าหมายปี 62    100 
ราย 
 
2 . ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ดำ เน ิน ง านตามแ บบ
ร า ย ง า น ท ี ่ ก อ ง
ประสานงานโครงการ
พระราชดำริกำหนด 
 
 

300 
ราย 

 
 
 

300 
ราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 ครั้ง 

300 
ราย 

 
 
 

300 
ราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 ครั้ง 

100 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 

16,300.- 16,300.- 100  
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“ซื่อตรงต่อหน้าท่ี มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต” 

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม 
เป้าหมาย 
(หน่วยนับ) 

ผลการดำเนินงาน 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
จัดสรร+ 
โอนเพิ่ม 

ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ
ประกอบ
(อธิบาย)

…… 
หน่วยนับ 

ร้อย
ละ 

บาท บาท 
ร้อย
ละ 

แผนงานยุทธศาสตร์ : เพือ่สนบัสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
กิจกรรมหลัก : ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
กิจกรรมรอง : ลดดอกเบ้ีย
เงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิก
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
กิจกรรมท่ีดำเนินการ 
1 . ป ร ะ ส า น  แ น ะ น ำ 
ส ่ง เสร ิมสหกรณ ์/ก ลุ่ม
เกษตรกรเป้าหมายในการ
ดำเนินโครงการ รวมท้ัง
ป ฏ ิ บ ั ต ิ ต า ม แ น ว ท า ง
ปฏ ิ บ ั ต ิ ง าน โคร ง ก า ร
ช ่วยเหล ือด ้ านหน ี ้ สิน
สมาช ิ กสหกรณ ์ /ก ลุ่ม
เกษตรกรตามท ี ่  กอง
พ ัฒนาระบบสน ับสนุน
การสหกรณ์กำหนด และ
หนังสือข้อสั่งการอื่น ๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง 
2.แนะนำให ้สหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกรตรวจสอบ 
ย ืนย ันรายบละเอ ียด/
คุณสมบัติตามเงื่อนไขการ
ชดเชยดอกเบ ี ้ ย ให ้กับ
เกษตรกรสมาชิกท ี ่ เข้า
ร่วมโครงการ พร้อมจัดทำ
ฐานข้อมูลสมาชิกรายคน
ท ี ่ ไ ด ้ ร ั บ ก า ร ช ด เ ช ย
ดอกเบี้ยตามรูปแบบและ
วิธีการท่ีกรมฯ กำหนด 

17 แห่ง/
11,400 

ราย 
 

17 แห่ง/
11,400

ราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 แห่ง/
11,400 

ราย 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 แห่ง/
11,400 

ราย 
 

17 แห่ง/
11,400 

ราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 แห่ง/
11,400 

ราย 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8,334,101.93 8,334,101.93 100  
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“ซื่อตรงต่อหน้าท่ี มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต” 

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม 
เป้าหมาย 
(หน่วยนับ) 

ผลการดำเนินงาน 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
จัดสรร+ 
โอนเพิ่ม 

ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ
ประกอบ
(อธิบาย)

…… 
หน่วยนับ 

ร้อย
ละ 

บาท บาท 
ร้อย
ละ 

3. เบิกจ่ายเง ินอุดหนุน
เพื่อชดเชยดอกเบี้ยให้แก่
สหกรณ์/กลุ ่มเกษตรกร
เป ้ าหมายท ี ่ ผ ่ านการ
ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว 
ร ว ม ท ั ้ ง ต ิ ด ต า ม แ ล ะ
ควบคุมการเบิกจ่ายของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้
เป็นไปด้วยความถูกต้อง
ตามแนวทางปฏิบัติที่กรม
ฯ กำหนด 
 

17 แห่ง / 
11,400 

ราย 
 
 
 
 
 
 

17 แห่ง/
11,400 

ราย 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. แผนงานบูรณาการ พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร 
กิจกรรมหลักส่งเสริมและ
พ ั ฒ น าอ าช ี พ ภ า ย ใ ต้
โครงการจ ัดท ี ่ ด ินตาม
นโยบายรัฐบาล 
 

3 ครั้ง/ 
90 ราย 

3 ครั้ง/ 
90 ราย 

100 12,600.- 12,600.- 100  

ก ิ จ ก ร ร ม / ง า น ท่ี
ดำเนินการ 
1.ประสานงาน แนะนำ 
ส ่ง เสร ิมสหกรณ ์/ก ลุ่ม
เกษตรกร / เกษ ต ร ก ร
เป้าหมายในการส่งเสริม
และพ ัฒนาอาช ีพเพื่ อ
แก้ไขปัญหาที ่ดินทำกิน
ของ เกษตรกร รวมท้ัง
ปฏิบัติตามแนวทางการ
ปฏ ิบ ัต ิงาน ตามที ่กอง
พ ัฒนาระบบสน ับสนุน 
การสหกรณ์และหนังสือ

 
 
1 พื้นท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1 พื้นท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

100 
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“ซื่อตรงต่อหน้าท่ี มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต” 

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม 
เป้าหมาย 
(หน่วยนับ) 

ผลการดำเนินงาน 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
จัดสรร+ 
โอนเพิ่ม 

ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ
ประกอบ
(อธิบาย)

…… 
หน่วยนับ 

ร้อย
ละ 

บาท บาท 
ร้อย
ละ 

ข ้ อ ส ั ่ ง ก า ร อ ื ่ น  ๆ  ท่ี
เกี่ยวข้องกำหนด 
2.จัดประชุมเจ้าหน้าท่ี
ประสานงานหน่วยงาน
ภายใต้คณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ระดับจังหวัด 
3 .  บ ู ร ณ า ก า ร กั บ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใน
การส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพภายใต้โครงการจัด
ที ่ด ินทำกินให้ช ุมชนใน
พ ื ้ น ท ี ่ โ ค ร ง ก า ร ต าม
นโยบายรัฐบาล 
4. แนะนำ ส่งเสริม บูรณา
การ ร ่ ว มก ั น ร ะห ว ่ า ง
หน่วยงาน และติดตาม
การส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพภายใต้โครงการจัด
ที ่ด ินทำกินให้ช ุมชนใน
พ ื ้ น ท ี ่ โ ค ร ง ก า ร ต าม
นโยบายรัฐบาล 
5 . ต ิ ด ต า ม ผ ล ก า ร
ดำเนินงานกิจกรรม/งาน
ที ่ดำเน ินการ และการ
เบิกจ่ายงบประมาณให้
ตรงตามวัตถุประสงค์ 
6 . ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ดำเนินงานและการใช้จ่าย
งบประมาณตาม แ บบ
รายงานท่ีกำหนด 
 

 
 
3  ค ร ั ้ ง /
90 ราย 
 
 
 
1 พื้นท่ี 
 
 
 
 
 
 
1 พื้นท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
12 ครั้ง 
 
 
 
 
12 ครั้ง 
 
 

 
 
3 คร ั ้ ง/
90ราย 
 
 
 
1 พื้นท่ี 
 
 
 
 
 
 
1 พื้นท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
12 ครั้ง 
 
 
 
 
12 ครั้ง 

 
 

100 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

100 
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“ซื่อตรงต่อหน้าท่ี มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต” 

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม 
เป้าหมาย 
(หน่วยนับ) 

ผลการดำเนินงาน 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
จัดสรร+ 
โอนเพิ่ม 

ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ
ประกอบ
(อธิบาย)

…… 
หน่วยนับ 

ร้อย
ละ 

บาท บาท 
ร้อย
ละ 

โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร 
กิจกรรมหลักส่งเสริมปุ๋ยผสมใช้เองผ่านสหกรณ์การเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร 
กิจกรรมรอง : ส่งเสริมปุ๋ย
ผสมใช้เองผ่านสหกรณ์
ก า ร เ ก ษ ต ร แ ล ะ ก ลุ่ ม
เกษตรกรเพื ่อลดต้นทุน
การผลิตให้แก่เกษตรกร 
ก ิ จ ก ร ร ม / ง า น ท่ี
ดำเนินการ 
1.ประสานงานกับกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์และ
กรมพ ัฒนา ท่ีด ิน  เพื่ อ
แนะนำ ส่งเสริมสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร/เกษตรกร
เป้าหมายในการส่งเสริม
ป ุ ๋ ย ผ ส ม ใ ช ้ เ อ ง ผ ่ า น 
สหกรณ์การเกษตรเพื่อลด
ต ้นท ุนการผล ิตให ้ แก่
เกษตรกร รวมทั้งปฏิบัติ
ต า ม แ น ว ท า ง ก า ร
ปฏ ิบ ัต ิ ง านตามท ี ่ กอง
พ ัฒนาระบบสน ับสนุน
การสหกรณ์ ข้อส่ังการอื่น 
ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
2.แนะนำให ้สหกรณ์/
กล ุ ่ ม เ กษตรกรจ ั ดทำ
ฐ า น ข ้ อ ม ู ล ส ม า ชิ ก
สหกรณ์/กลุ ่มเกษตรกร
เป ้ าหมายท ี ่ เ ข ้ า ร ่ ว ม
ก ิ จ ก ร ร ม / ง า น ท่ี
ด ำ เ น ิ น ก า ร ( ข ้ อ มู ล
เปรียบเทียบรายได้ก่อน-

1 แห่ง 
 
 
 
 
 
 
1 แห่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 แห่ง 
 
 
 
 
 
 
 

1 แห่ง 
 
 
 
 
 
 
1 แห่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 แห่ง 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 

65,100.- 65,100.- 100  
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“ซื่อตรงต่อหน้าท่ี มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต” 

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม 
เป้าหมาย 
(หน่วยนับ) 

ผลการดำเนินงาน 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
จัดสรร+ 
โอนเพิ่ม 

ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ
ประกอบ
(อธิบาย)

…… 
หน่วยนับ 

ร้อย
ละ 

บาท บาท 
ร้อย
ละ 

หลังเข้าร่วมงานกิจกรรม/
งานท่ีดำเนินการ ทะเบียน
ข้อมูลสมาชิกข้อมูลการ
ผ ล ิ ต  ข ้ อ ม ู ล ส ถ าบั น
เ ก ษ ต ร ก ร ท ี ่ บ ร ิ ก า ร
จ ำห น ่ า ย แ ม ่ ป ุ ๋ ย หรื อ
ให้บร ิการสมาช ิก และ
ข้อมูลอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
3 . ต ิ ด ต า ม ผ ล ก า ร
ดำเนินงานของสหกรณ์/
กล ุ ่ ม เกษตรกรในการ
จัดทำฐานข้อมูลสมาชิก
สหกรณ์ จำนวนสมาชิกท่ี
ใช้ปุ ๋ยผสมใช้เอง ข้อมูล
รายได ้/ค ่าใช ้จ ่ายของ
สมาชิกสหกรณ์ก่อน-หลัง 
ทะเบ ียนข ้อม ูลสมาชิก 
ข้อมูลการผลิตและข้อมูล
อ ื ่นที ่ เก ี ่ยวข้อง รวมท้ัง
สหกรณ์ท ี ่จ ัดหาแม ่ปุ๋ ย
หรือให้บริการผสมปุ๋ยใช้
เองแก่สมาชิก 
4 . ต ิ ด ต า ม ผ ล ก า ร
ดำเนินงานกิจกรรม/งาน
ท ี ่ ด ำ เ น ิ น ก า ร  แ ล ะ
ตรวจสอบการเบิกจ ่ าย
งบประมาณให้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ 
5 . ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ดำเนินงานตามขั ้นตอน
และแนวทางการรายงาน

 
 
 
 
 
 
 
 
1 แห่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 แห่ง 
 
 
 
 
 
12 ครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 แห่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 แห่ง 
 
 
 
 
 
12 ครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 

100 
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“ซื่อตรงต่อหน้าท่ี มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต” 

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม 
เป้าหมาย 
(หน่วยนับ) 

ผลการดำเนินงาน 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
จัดสรร+ 
โอนเพิ่ม 

ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ
ประกอบ
(อธิบาย)

…… 
หน่วยนับ 

ร้อย
ละ 

บาท บาท 
ร้อย
ละ 

ผลแยกเป ็นราย เด ื อน
ตามท่ีกรมกำหนด 
 
แผนงาน เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริม
สนับสนุนเง ินก ู ้กองทุน
พัฒนาสหกรณ์ 
กิจกรรมท่ีดำเนินการ 
1.การปฏ ิบ ัต ิงานตาม
ขั ้นตอนระยะเวลาการ
ขอกู ้และเบิกเงินกู ้และ
เบิกจ่ายเงินกู ้ กพส.ใน
การบร ิการประชาชน
(25วันทำการ/สหกรณ์) 
ข ั ้ นตอนการขอก ู ้ เ งิ น
(กพส.) 19 วันทำการ 
-กล ุ ่มส ่ง เสร ิมสหกรณ์ 
รับคำขอกู้ตรวจสอบและ
วิเคราะห์คำขอกู ้ เสนอ
จังหวัด 5 วัน 
-จ ังหว ัดเตร ียมเอกสาร 
จ ัดประช ุม และจ ัดทำ
รายงานเสนอผุ้มีอำนาจ
อนุมัติ 8 วัน 
-ผู ้ม ีอำนาจอนุมัติ และ
แจ ้งผลการอน ุญาตให้  
สนง.สหกรณ์จังหวัด  2 
วัน 
-สหกรณ์จังหวัดแจ้งผล
การอนุมัติพร้อมเอกสาร
แบบฟอร์มต่าง ๆ ให้กลุ่ม

13  แห่ง 
 
 
 

4 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 แห่ง 
 
 
 

4 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 ล้านบาท 14 ล้านบาท 100  
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“ซื่อตรงต่อหน้าท่ี มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต” 

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม 
เป้าหมาย 
(หน่วยนับ) 

ผลการดำเนินงาน 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
จัดสรร+ 
โอนเพิ่ม 

ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ
ประกอบ
(อธิบาย)

…… 
หน่วยนับ 

ร้อย
ละ 

บาท บาท 
ร้อย
ละ 

ส ่ ง เ ส ร ิ ม ส ห ก ร ณ์
ดำเนินการต่อไป  2 วัน 
-กล ุ ่มส ่ง เสร ิมสหกรณ์ 
แจ้งสหกรณ์ 2 วัน 
(2) ขั้นตอนการขอเบิก
เงิน กพส.(6วันทำการ) 
-กล ุ ่มส ่ง เสร ิมสหกรณ์ 
ช่วยแนะนำสหกรณ์จัดทำ
เอกสารประกอบการขอ
เบิกเงิน 2 วัน 
-จังหวัดตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการขอเบิกเงิน 
2 วัน 
-จังหวัดโอนเงินเข้าบัญชี
ส ห ก ร ณ ์ พ ร ้ อ ม แ จ้ ง
สหกรณ์และกลุ่มส่งเสริม
สหกรณ์  ทราบ 2 วัน 
2.การตรวจสอบการใช้
เงินกู้ กพส. 
เง ินกู ้ กพส.ที ่อนุมัต ิให้
สหกรณ ์ก ู ้ ไปแล ้ว ในปี  
2562/63 ต้องมีการเข้า
ทำการตรวจสอบสหกรณ์
ดังกล่าว หลังจากสหกรณ์
ได้ร ับเง ินกู ้ไปแล้วอย่าง
น้อย 2 ครั้ง คือ 
ครั้งที่ 1 ภายใน 5 เดือน
นักจากเบิกเงินกู้ฯ 
ครั้งที่ 2 ภายใน 6 เดือน
นับจากเบิกเงินกู้ฯ 
3.การติดตามรายงานผล
การปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 แห่ง 
 

18 แห่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 แห่ง 
 

18 แห่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 

100 
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“ซื่อตรงต่อหน้าท่ี มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต” 

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม 
เป้าหมาย 
(หน่วยนับ) 

ผลการดำเนินงาน 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
จัดสรร+ 
โอนเพิ่ม 

ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ
ประกอบ
(อธิบาย)

…… 
หน่วยนับ 

ร้อย
ละ 

บาท บาท 
ร้อย
ละ 

(1) การส่งรายงานต่าง ๆ
ตามกำหนด ทั้งรายเดือน
และรายไตรมาส 
1.1 รายงานเกี่ยวกับการ
จัดทำสัญญากู้/สัญญาค้ำ
ประกันฯ  และรายงาน
ทางการเงิน/วัสดุครุภัณฑ์ 
1.2 รายงานเกี่ยวกับการ
ขอกู้-ขอเบิก การติดตาม
เร่งรัดหนี้ฯและการแก้ไข
ปัญหาหนี้ 
(2) การต ิดตามการส่ง
ชำระหนี ้เง ิน กพส.ด้วย
ระบบ Barcode 
4. การติดตามเร่งรัดหนี้
และการแก้ไขปัญญาหนี้
ผิดนัด 
4.1 ผลการติดตามเรง่รัด
หนี้ท่ีถึงกำหนด 
4.2 ผลการติดตามเรง่รัด
หน ี ้ ท ี ่ ผ ิ ดน ัดชำระหนี้
ระหว ่างปี(ผ ิดน ัดชำระ 
ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 
ว ั น ท ี ่  3 0  ก ั น ย า ย น 
2563) 
4.3 ผลการแก้ไขปัญหา
หนี้ที ่ผดนัดชำระ หนี้ยก
มา(ผิดนัดชำระยกมา ณ 
วันท่ี 1 ตุลาคม 2562) 
4.4 ผลการแก้ไขปัญหา
หนี้ท่ีอยู่ระหว่างดำเนินคดี 
ก ่อนม ีคำพ ิพากษา (ณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 ครั้ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 ครั้ง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
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“ซื่อตรงต่อหน้าท่ี มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต” 

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม 
เป้าหมาย 
(หน่วยนับ) 

ผลการดำเนินงาน 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
จัดสรร+ 
โอนเพิ่ม 

ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ
ประกอบ
(อธิบาย)

…… 
หน่วยนับ 

ร้อย
ละ 

บาท บาท 
ร้อย
ละ 

ว ั น ท ี ่  3 0  ก ั น ย า ย น 
2563) 
4.5 ผลการแก้ไขปัญหา
หนี ้ตามคำพิพากษา ณ 
ว ั น ท ี ่  3 0  ก ั น ย า ย น 
2563 กรณีจำเลยไม่
ปฏิบัติตามคำพิพากษาฯ 
-แจ้งพนักงานอัยการขอ
หมายบังคับคดี 
-สืบทรัพย์ 
- บ ั ง ค ั บ ค ด ี แ ล ะ ข า ย
ทอดตลาด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 
ที่มา : (ฝ่ายบริหารทั่วไป) 
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“ซื่อตรงต่อหน้าท่ี มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต” 

ผลการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 
 

 
 

กล ุ่มส่งเสริมสหกรณ ์๑  (อ าเภอเมืองเลย นาดว้ง) 
 

อ าเภอเมืองเลย 

ประกอบด้วย สหกรณ์  23  แห่ง  สมาชิก  90,113 คน  กลุ่มเกษตรกร  6  แห่ง สมาชิก  714  คน   
 

⚫ ผลการเข้าแนะนำ ส่งเสริม และแก้ไขปัญหาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
     1. เข้าแนะนำ ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรครบทุกแห่ง ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือน ร่วมประชุมใหญ่สมาชิก
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร โดยแนะนำ ส่งเสริมให้ได้รับการพัฒนามีความเข้มแข็งโดยแนะนำส่งเสริม
สหกรณ์ให้ได้รับการแก้ไขปัญหาการดำเนินงาน ให้สหกรณ์ดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล มีการ
ควบคุมภายใน การมีส่วนร่วมของสมาชิก แนะนำสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน รักษาระดับมาตรฐาน
เดิม ผลักดันสู่ระดับมาตรฐานท่ีดีขึ้น แนะนำแนวทางการยกระดับช้ันสหกรณ์ตามเกณฑ์จัดระดับความ
เข้มแข็ง รวมทั้งเข้าติดตามแนะนำ ช่วยเหลือการจัดทำบัญชีในสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์สามารถปิดบัญชี
ได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี แนะนำให้สหกรณ์สามารถจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 
ภายใน 150 วัน นับแต่วันส้ินปีทางบัญชี  
     2. แนะนำ ส่งเสริมการพัฒนาการดำเนินธุรกิจ การรักษา/ยกระดับการให้บริการสมาชิก และ
ประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ โดยแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ให้มีอัตราการขยายตัวของ
ปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น แนะนำแนวทางการจัดการและการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับสมาชิก แนะนำ
ส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจกับสหกรณ์เพิ่มขึ้น ส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ให้เข้าใจ
บทบาทหน้าท่ีการเป็นสมาชิกและการมีส่วนร่วมธุรกิจกับสหกรณ์ 
     3. แนะนำ ป้องกันการเกิดข้อบกพร่อง แนะนำการแก้ไขข้อบกพร่อง และแนะนำ ติดตามการ
แก้ไขข้อสังเกตของสหกรณ์ แนะนำ กำกับ ดูแล ตรวจสอบให้สหกรณ์ดำเนินกิจการให้เป็นไปตาม
ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายสหกรณ์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง แนะนำการแก้ไข ปรับปรุงระเบียบ 
ข้อบังคับให้สอดคล้องกับกฎหมายสหกรณ์และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
     4. ติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพื่อให้เป็นไปตามแผนงาน 
แนะนำการแก้ไขปัญหาตามการรายงานผลการดำเนินงานสหกรณ์แต่ละเดือน ซึ่งสหกรณ์ได้นำข้อมูล
การแนะนำของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมไปวิเคราะห์การเกิดปัญหาเพื ่อหาแนวทางแก้ไข และนำเสนอ
คณะกรรมการดำเนินการในที่ประชุม เพื่อร่วมกันแสดงความคิดเห็นและมีมติแก้ไขปัญหาต่างๆ และ
ติดตามผลการดำเนินการแก้ปัญหาและรายงานให้ท่ีประชุมคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ทราบ 
     5. เข้าติดตาม รายงานผลโครงการต่างๆ ท่ีได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ 
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⚫ ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
     1. สหกรณ์ประสบปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานด้านเงินทุนเพื่อใช้ในการบริหารงาน เนื่องจาก
ธุรกิจส่วนใหญ่ของสหกรณ์เป็นธุรกิจสินเชื่อและธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายให้แก่สมาชิก โดยธุรกิจ
สินเช่ือปัญหาส่วนใหญ่เป็นปัญหาท่ีเกิดจากหนี้ค้างนานของสมาชิก สมาชิกมีหนี้สินมากกว่าเงินออม เกิด
ปัญหาหนี้ค้างชำระ ดอกเบ้ียค้าง และธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายให้แก่สมาชิกปัญหาท่ีสหกรณ์ประสบ
มากที่สุด คือ ยอดจำหน่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้เนื่องจากปัญหาด้นเศรษฐกิจ และคู่แข่ง
การตลาดท่ีส่งผลต่อการซื้อสินค้าของสมาชิกสหกรณ์ 
     2. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร บางแห่งไม่ได้จัดจ้างเจ้าหน้าท่ีบัญชีประจำ ทำให้การจัดทำบัญชีไม่
เป็นปัจจุบัน และไม่สามารถปิดบัญชีได้ ทำให้สหกรณ์ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

⚫ ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหา 
     1. แนวทางการแก้ไขปัญหา สหกรณ์ควรมีการวิเคราะห์การให้สินเชื ่อแก่สมาชิกตาม
ความสามารถชำระคืนของสมาชิกและหลักประกันเป็นสำคัญ มีการวางแผนการติดตามลูกหนี้ และต้อง
มีเจ้าหน้าที่ออกติดตาม แนะนำให้คำปรึกษาแก่สมาชิกถึงพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือสมาชิกและป้องกันการ
เกิดหนี้ค้าง และปัญหายอดจำหน่ายสินค้าให้แก่สมาชิกไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำหนด สหกรณ์ต้องมี
การสำรวจความต้องการของสมาชิก พร้อมทั้งให้ความรู้แก่สมาชิกอย่างต่อเนื่องในเรื ่องหลักการ 
อุดมการณ์ บทบาทหน้าที่สมาชิก เพื่อให้สมาชิกมีส่วนร่วมกับสหกรณ์มากยิ่งขึ้นและพัฒนากลยุทธ์
การตลาด เพื่อให้สินค้าเข้าถึงสมาชิกมากท่ีสุด และให้สามารถแข่งขันด้านการค้ากับคู่แข่งการค้าอื่น ๆ 
ได้ 
    2. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีไม่มีรายได้มากพอแนะนำให้สหกรณ์มอบหมายให้คณะกรรมการ
ท่ีมีความรู้ทางด้านบัญชีเป็นผู้ทำหน้าท่ีบัญชีโดยให้เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมให้คำแนะนำ ช่วยเหลือในการจัดทำ
บัญชี หรือแนะนำให้จัดจ้างเจ้าหน้าท่ีบัญชี 1 คน ต่อ 2-3 สถาบัน  

⚫ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่สะท้อนผลสำเร็จของการปฏิบัติงานตามภารกิจของ สสจ./สสพ. 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

กล ุ่มเกษตรกร กยท.ท าสวนยางบา้นสบู 

ผลงาน/ความสำเร็จของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
     ผลการแนะนำ ส่งเสริม พัฒนากลุ่มเกษตรกร กยท. ทำสวนยางบ้านสูบ ทำให้กลุ่มเกษตรกร
ผ่านมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร ประจำปี พ.ศ.2563 กลุ่มเกษตรกร กยท.ทำสวนยางบ้านสูบสามารถปิด
บัญชีและประชุมใหญ่ได้ภายใน 150 วัน (ประชุมใหญ่สามัญประจำปี เมื่อวันท่ี 22 กรกฎาคม 2563 
) กลุ่มเกษตรกร กยท. บ้านสูบได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาเครื่องทำยางเครป เพื่อ
สนับสนุนการดำเนินธุรกิจรวบรวมยางก้อนถ้วยและผลิตยางเครป ซึ่งสมาชิกกลุ่มเกษตรกร กว่า 136 
คน จะได้รับราคาขายยางก้อนถ้วยสูงกว่าเกษตรกรทั่วไปประมาณ 20 – 50 สตางค์ต่อกิโลกรัม 
ความสำเร็จของกลุ่มเกษตรกรเกิดจากการดำเนินงานที่สามารถให้ความช่วยเหลือสมาชิกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล คุ้มค่า และโดยประหยัด ในการให้บริการสมาชิกและส่งเสริมให้สมาชิกมี
ส่วนร่วมกับกลุ่มเกษตรกร 
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ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (เพื่อเป็นกรณีศึกษาตัวอย่างที่ดีหรือแนวทางในการส่งเสริม) 
     1. การกำกับ แนะนำ ส่งเสริมให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและกฎหมายอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง ทำให้การดำเนินงานเป็นไปตามกรอบวัตถุประสงค์ 
     2. การแนะนำ ส่งเสริม การพัฒนาการดำเนินธุรกิจ การยกระดับการให้บริการสมาชิก และ
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิก รวมไปถึงการแนะนำ ติดตามการจัดทำบัญชีเพื่อให้สามารถปิด
บัญชีได้ และสามารถประชุมใหญ่ได้ภายใน 150 วัน 
     3. ภาครัฐให้การช่วยเหลือสนับสนุนงบประมาณจัดหาเครื่องทำยางเครป เพื่อสนับสนุนการ
ดำเนินธุรกิจรวบรวมยางก้อนถ้วยและผลิตยางเครป 
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ประกอบด้วย สหกรณ์  4  แห่ง  สมาชิก  1,584  คน  กลุ่มเกษตรกร  5  แห่ง สมาชิก 1,270  คน   
⚫ ผลการเข้าแนะนำ ส่งเสริม และแก้ไขปัญหาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
    1. ดำเนินการตามภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายในการปฏิบัติราชการ 
         1.1 เข้าแนะนำ ส่งเสริม เผยแพร่ และให้ความรู้ความเข้าใจในระบบสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ในเขตพื้นที่อำเภอที่รับผิดชอบ ว่าด้วยเรื่องอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ให้แก่บุคลากร
สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและประชาชนท่ัวไป 
        1.2 ให้คำปรึกษา แนะนำให้สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรปฏิบัติตามว่าด้วยกฎหมายสหกรณ์ พระ
ราชกฤษฎีกา และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
         1.3 เข้าแนะนำ ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ได้เข้าแนะนำในที่ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการ การแก้ไขปัญหาตามการรายงานผลการดำเนินงานสหกรณ์ในแต่ละเดือน รวมถึงข้อบกพร่อง
ของสหกรณ์ และสหกรณ์ได้นำข้อมูลการแนะนำส่งเสริมไปวิเคราะห์การเกิดปัญหาและหาแนวทางแก้ไข 
และนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการในการประชุม เพื่อร่วมกันแสดงความคิดเห็นและมีมติแก้ไข
ปัญหาต่างๆ และติดตามผลการแก้ไขปัญหาและรายงานให้ที ่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
        1.4 แนะนำ ส่งเสริมให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีการเพิ่มปริมาณธุรกิจ โดยให้สมาชิกมีส่วนร่วม
ในทุกธุรกิจ 
        1.5 เข้าติดตาม รายงานผลงานโครงการต่างๆ ท่ีได้รับการสนับสนุนจากภาตรัฐ 
        1.6 ประสานกับกลุ่มงานภายในองค์กร เพื่อบูรณาการงานข้อมูล ข่าวสาร และองค์ความรู้งาน
ด้านวิชาการต่างๆ เพื่อนำข้อมูลและความรู้ไปถ่ายทอดในการแนะนำส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
และกลุ่มลักษณะอื่นๆ ให้ทราบเป็นแนวทางในการเช่ือมโยงในทิศทางเดียวกัน 

⚫ ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
    1. ปัญหาภายในองค์กร 
        ปัญหาด้านบุคลากร 
        - สมาชิก สมาชิกส่วนใหญ่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง แต่ยังขาดการเอาใจใส่ด้านการมส่ีวน
ร่วมในการดำเนินธุรกิจ 
        - คณะกรรมการ คณะกรรมการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด แต่ยังขาดองค์ความรู้ในการบริหารธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จ 
        - สหกรณ์ขนาดเล็กหรือกลุ่มเกษตรกรไม่มีความสามารถในการจัดจ้างพนักงานมาปฏิบัติหน้าท่ี
หรือเป็นเจ้าหน้าท่ีประจำได้ 
        - ฝ่ายตรวจสอบหรือผู ้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์และกลุ ่มเกษตรกร ยังไม ่มีความรู้
ความสามารถในการตรวจสอบ 
        
  
 
 

อ าเภอนาดว้ง 
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  ปัญหาด้านการบริหารเงินทุน 
        - การจัดการบริหารเงินทุนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ยังขาดสภาพคล่องทางการเงิน ทุน
ดำเนินงานส่วนใหญ่มาจากการกู้ยืมเงินภายนอกซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยที่สูง เงินหมุนเวียนส่วนใหญ่ให้
สมาชิกกู้ยืม 
        2. ปัญหาภายนอกองค์กร  
        - การปรับเปลี ่ยนนโยบายภาครัฐ ความชัดเจนในการดำเนินงาน สภาพดินฟ้าอากาศไม่
เอื้ออำนวยต่อการผลิตพืชผลทางการเกษตร และคู่แข่งทางการตลาด 
        - สหกรณ์/กลุ ่มเกษตร ประสบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานด้านเงินทุนเพื ่อใช้ในการ
บริหารงาน ธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีหลายด้าน เช่น ธุรกิจเงินรับฝาก ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจ
จัดหาสินค้ามาจำหน่าย ธุรกิจรวบรวม และธุรกิจแปรรูป ธุรกิจส่วนใหญ่ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป็น
ธุรกิจสินเช่ือ ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาหนี้ค้าง ลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้เป็นจำนวนมาก ไม่สามารถนำ
เงินมาชำระหนี้ได้ ด้านธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายประสบปัญหาด้านคู่แข่งทางการตลาด โครงการ
นโยบายภาครัฐเป็นบางส่วน ปัญหาท่ีสหกรณ์ประสบมากท่ีสุด คือ ยอดจำหน่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่กำหนดไว้ คู่แข่งการตลาดที่ส่งผลต่อการซื้อสินค้าสหกรณ์ ธุรกิจรวบรวม เกิดปัญหาด้านผลผลิตทาง
การเกษตรไม่ได้ตามฤดูกาลมีการปรับเปลี ่ยนชนิดของพืชผลทางการเกษตรเกิดค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินงานจำนวนมาก ขาดความร่วมมือจากสมาชิก คู่แข่งขันทางการตลาด และอุปกรณ์การตลาดใน
การดำเนินงานไม่เอื้ออำนวยเท่าท่ีควร ชำรุดเสียหาย ธุรกิจแปรรูป ยังขาดการบริการจัดหารท่ีดี ไม่เป็น
ระบบ ไม่มีความเช่ียวชาญ  และปัญหาอีกด้านคือสมาชิกส่วนมากเป็นผู้สูงอายุ 

⚫ ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหา 
     1. ส่งเสริมให้สมาชิกมีจิตสำนึกในการเป็นเจ้าของตามบทบาทหน้าท่ี สิทธิของตนเอง 
      2. ส่งเสริมให้คณะกรรมการเพิ่มพูนความรู้ในการบริหารงานองค์กรและการบริหารงานด้าน
ธุรกิจ 
      3. ส่งเสริมให้มีการจัดจ้างพนักงาน เจ้าหน้าท่ีสำหรับสหกรณ์ขนาดเล็กและกลุ่มเกษตรกรโดย
ให้มีการบริหารร่วมกันกรณัมีทุนไม่เพียงพอ 
     4. แนวทางการแก้ปัญหาหนี้ค้างของสหกรณ์ สหกรณ์ควรหาแนวทางบริหารลูกหนี้เงินให้กู้ให้
มีประสิทธิภาพ ให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้ครบตามกำหนดสัญญาให้ได้เพื่อลดความเส่ียงการขาดสภาพคล่อง
ทางการเงินของสหกรณ์และควบคู่กับการบริหารเงินรับฝากและทุนเรือนหุ้น เพื่อป้องกันการถอนเงิน
ฝากออกจำนวนมาก และถอนหุ้นของสมาชิก มีการวิเคราะห์การให้สินเช่ือแก่สมาชิกตามความสามารถ
ชำระคืนของสมาชิกและหลักประกันเป็นสำคัญ ต้องมีเจ้าหน้าที่ออกติดตาม และควรรีบดำเนินการ
ติดตามลูกหนี้เงินที่ผิดนัดชำระหนี้ให้มาชำระหนี้โดยเร็วก่อนที่ลูกหนี้จะขาดอายุความ แนะนำให้
คำปรึกษาแก่สมาชิกถึงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือสมาชิกและป้องกันการเกิดหนี้ค้าง และปัญหาการจำหน่าย
สินค้าให้แก่สมาชิกไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด สหกรณ์ต้องมีการให้ความรู้แก่สมาชิกอย่างต่อเนื่องใน
เรื่องหลักการ อุดมการณ์ บทบาทหน้าที่สมาชิก เพื่อให้สมาชิกมีส่วนร่วมกับสหกรณ์มากยิ่งขึ้น มีการ
ประชาสัมพันธ์ด้านต่างๆ เพื่อให้บริการสมาชิกได้เข้าถึงสินค้ามากที่สุดและบริการจัดส่งสินค้าถึงบา้น 
และสามารถแข่งขันด้านการค้ากับคู่แข่งการค้าอื่นๆ ได้ ปัญหาด้านการรวบรวมและแปรรูป สหกรณ์
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ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทราบในธุรกิจของตนเองเพื่อให้ทราบโดยทั่วถึง และมีความซื่อสัตย์
สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

⚫ สหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรที่สะท้อนผลสำเร็จของการปฏิบัติงานตามภารกิจในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

สหกรณก์ารเกษตรนาดว้ง จ ากดั 

ผลงาน/ความสำเร็จของกลุ่มเกษตรกร 
     ความสำเร็จของสหกรณ์การเกษตรนาด้วง จำกัด เป็นสหกรณ์ภาคการเกษตรที่ได้รับคัดเลอืก
เป็นสหกรณ์ระดับอำเภอ ตามโครงการพัฒนาสหกรณ์การเกษตรเป็นองค์กรระดับอำเภอ มีสมาชิก 
1,584 ราย มีปีบัญชีส้ินสุด 30 มิถุนายน ของทุกปี ในปีงบประมาณ 2563 ผลการจัดระดับมาตรฐาน
สหกรณ์สามารถผลักดันมาตรฐานสกรณ์ให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น (ระดับ ดีเลิศ) สหกรณ์ให้บริการสมาชิก
ครอบคลุมทุกธุรกิจ คือ ธุรกิจสินเชื่อ (เงินกู้ระยะสั้น ระยะปานกลาง ระยะยาว) ธุรกิจจัดหาสินค้ามา
จำหน่ายให้กับสมาชิก ธุรกิจรวบรวม ธุรกิจแปรรูป ธุรกิจรับฝากเงิน ปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ 
สหกรณ์มีการบริหารกิจการของสหกรณ์เป็นไปอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส มีความรับผิดชอบ สร้างการมีส่วน
ร่วม และมีการใช้กระบวนการบริหารจัดการ เพื่อให้การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เป็นไปตามประสิทธิภาพ 
เกิดประสิทธิผล คุ้มค่า และโดยประหยัดเป็นผลให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการให้บริการสมาชิกและ
ส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมกับสหกรณ์ มีการมอบอำนาจหน้าท่ีมีการปฏิบัติงานตามภาระหน้าท่ีความ
รับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงานสามารถตรวจสอบ
ได้ทั ้งเจ้าหน้าที ่และคณะกรรมการดำเนินการจึงทำให้สหกรณ์มีความเข้มแข็ง การดำเนินงานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดเป็นท่ีพึ่งพาของสมาชิกได้เป็นผลให้สหกรณ์ได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานภาครัฐ เพื่อใช้ประโยชน์ในการรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรของสมาชิกและประชาชนท่ัวไป 
และเข้าร่วมโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร จำนวน 
42 ราย 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  
    ความสำเร็จของสหกรณ์ด้านการดำเนินงานเป็นสหกรณ์ระดับอำเภอ ท่ีดำเนินธุรกิจครอบคลุม
ทุกธุรกิจสมาชิกมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจมากกว่าร้อยละ 70 และอีกส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุน
โครงการต่างๆ จากหน่วยงานภาครัฐ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มีการนำหลักธรรมาภิบาล มา
ปฏิบัติในองค์กร สหกรณ์มีการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้สหกรณ์ดำเนินงานให้บริการ
สมาชิกและชุมชนได้อย่างเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ให้สมาชิกมีส่วนร่วมกับสหกรณ์และ
สามารถตรวจสอบการดำเนินงานของสหกรณ์ได้ โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย ได้เข้าแนะนำส่งเสริม
การดำเนินงานตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์การเกษตรนาด้วง จำกัด ในที่ประชุม
คณะกรรมการ และในท่ีประชุมใหญ่ รวมถึงการตรวจเย่ียมแนะนำสหกรณ์ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจใน
การสหกรณ์ อุดมการณ์ หลักการ วิธีการสหกรณ์ แก่บุคลากรสหกรณ์ ร่วมคิด ร่วมวางแผนร่วมพัฒนา
กับสหกรณ์โดยดำเนินการร่วมกับกลุ่มงานวิชาการของจังหวัด ตามภารกิจของแต่ละกลุ่มงาน เพื่อ
กำหนดเป็นแนวทางในการส่งเสริมสหกรณ์ต่อไป 
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ภาพกิจกรรมความสำเร็จของสหกรณ์การเกษตรนาด้วง จำกัด 
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กล ุ่มส่งเสริมสหกรณ ์๒ (อ าเภอหนองหิน ภกูระดึง ผาขาว) 

 
ประกอบด้วย สหกรณ์  -  แห่ง  สมาชิก  -  คน  กลุ่มเกษตรกร  2  แห่ง สมาชิก  373  คน   
 

⚫ ผลการเข้าแนะนำ ส่งเสริม และแก้ไขปัญหาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
     กลุ่มเกษตรกรบางแห่งสามารถจัดประชุมใหญ่ได้ภายใน 150 วันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชขีอง
กลุ่มเกษตรกรและสามารถจัดทำงบการเงินส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและผ่านการอนุมัติรับรองงบ
การเงินเป็นท่ีเรียบร้อย ผลดำเนินการของกลุ่มเกษตรกรในรอบปีบัญชีล่าสุดมีผลเป็นกำไร  

กลุ่มเกษตรกรท่ีไม่สามารถปิดบัญชีได้ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 4 ปี มีสถานะหยุดดำเนินกิจการ 
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมเข้าดำเนินการแนะนำการบริหารจัดการภายในของกลุ่มเกษตรกร การจัดทำบัญชี
ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรสามารถฟื้นตัวจากปัญหาที่เกิดขึ้นภายในกลุ่มเกษตรกรและ
สามารถดำเนินกิจการได้เป็นปัจจุบัน  

ทั้งนี ้ได้แนะนำกลุ่มเกษตรกรในเขตพื้นที่อำเภอหนองหินควรปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ 
ข้อบังคับที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามอาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่อกลุ่ม
เกษตรกรได้ 

⚫ ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 1. กลุ่มเกษตรกร มีบุคลากรไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานภายใน และกลุ่มเกษตรกรมีเงินทุนไม่
มากพอที่จะจัดจ้างบุคลากรเพื่อจัดทำรายงานเอกสารต่างๆ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่จัดทำบัญชีจึงเป็น
ปัญหาที่ส่งผลให้ไม่สามารถจัดทำบัญชีส่งให้ สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ตรวจสอบได้และทำให้เกิดความ
เสียหายภายในกลุ่มฯ  
 2. สมาชิกมีส่วนร่วมในธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรค่อนข้างน้อย อาจเป็นผลมาจากกลุ่มเกษตรกร 
ดำเนินธุรกิจสินเชื่อเพียงธุรกิจเดียว ทำให้การส่วนร่วมของสมาชิกน้อยกว่าที่ควรจะเป็น  หรือขาดการ
ประชาสัมพันธ์ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มเกษตรกร 
 3. คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ยังขาดความรู้ ความเช่ียวชาญในด้านการบริหารจัดการและ
ขาดความกระตือรือร้นในการศึกษาระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการของกลุ่ม
เกษตรกร  ทำให้เกิดความผิดพลาดในการดำเนินงาน 

⚫ ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหา 
 1. ช่วยเหลือ แนะนำการจัดทำเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีให้เป็นปัจจุบันจนถึงการทำงบ
การเงิน เพื่อนำส่งสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเลย ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันส้ินปีทางบัญชีของ
กลุ่มเกษตรกร 
 2. กลุ่มเกษตรกรต้องระดมทุนเพิ่มขึ้น เช่น ให้สมาชิกของกลุ่มเกษตรกรถือหุ้นเพิ่ม, เพิ่มธุรกิจ
การรับฝากเงินจากสมาชิกหรือจัดหาแหล่งเงินทุนจากภายนอก เพื่อขยายธุรกิจตามความต้องการของ
สมาชิก 
 3. ชี้แจง/ให้การอบรมแก่คณะกรรมการและฝ่ายจัดการในเรื่องความสำคัญของข้อบังคับและ
ระเบียบ บทบาท อำนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ 

อำเภอ หนองหิน 
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ประกอบด้วย สหกรณ์ 2 แห่ง  สมาชิก ๑,722 คน  กลุ่มเกษตรกร ๒ แห่ง สมาชิก 321 คน   
⚫ ผลการเข้าแนะนำ ส่งเสริม และแก้ไขปัญหาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร     
  1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ และกฎหมายที่
เก่ียวข้อง 
      1.1 แนะนำ  ส่งเสริมให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ 
ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
     1.2 แนะนำ ส่งเสริมให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถปิดบัญชีได้ ภายใน 30 วัน 
นับต้ังแต่วันส้ินปีทางบัญชี 
     1.3 แนะนำ ส่งเสริม สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ได้ภายใน 
150  วัน 
     1.4 การให้ความเห็นชอบการกำหนดวงเงินกู้ยมืหรือการค้ำประกัน ประจำปีของสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร 
        1.5 การตรวจการสหกรณ์และการตรวจสอบกิจการของกลุ่มเกษตรกร 
     1.6 ติดตามการแก้ไขข้องสังเกตของผู้สอบบัญชีและการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร 
      1.7 ส่งเสริมแนะนำ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จัดทำระเบียบ เพื่อให้นายทะเบียนฯ รับทราบ
ระเบียบของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
      1.8 การรับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 

 2. ส่งเสริมและพัฒนางานสหกรณ์ทุกประเภท และกลุ่มเกษตรกร 
      2.1 เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกับคณะกรรมการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
     2.2 เข้าร่วมประขุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ รับฟังความคิดเห็นจากสมาชิก เกี่ยวกับการ
ดำเนินงาน การประกอบอาชีพ ปัญหาอุปสรรค หรือเรื่องอื่น ๆ ท่ีเป็นประโยชน์กับสมาชิก 
     2.3 ส่งเสริมให้สมาชิก/ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเข้าร่วม ประชุมใหญ่เพิ่มขึ้น 
     2.4 ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานและรักษามาตรฐานเดิมไว้ 
     2.5 ส่งเสริมและแนะนำสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน 
         2.6 ส่งเสริม แนะนำ และติดตามการใช้อุปกรณ์การตลาด 
     2.7 การเข้าส่งเสริม แนะนำ สนับสนุน และติดตามให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีหยุดดำเนิน
ธุรกิจ  สามารถดำเนินธุรกิจได้ หรือจำเป็นต้องเข้าสู่กระบวนการเลิกและการชำระบัญชี 
 
 3. ส่งเสริม เผยแพร่ และให้ความรู้เก่ียวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ให้แก่
บุคลากรสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไป 
 
 
 
 

อำเภอ ภูกระดึง 
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 4. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
 4.1 ส่งเสริมการเพิ่มปริมาณธุรกิจสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 4.2 แนะนำ ส่งเสริมให้สมาชิกของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีส่วนร่วมในการดำเนินธรุกิจกับ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
  4.3 ส่งเสริมให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร รวบรวมผลผลิตจากสมาชิก  
  4.4 ส่งเสริมและแนะนำให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
ประกอบอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว 
  4.5 ส่งเสริมและแนะนำให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ มาจำหน่ายตาม
ความต้องการของสมาชิก 
 
⚫ ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนนิงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

 - สหกรณ์มีหนี้ค้างจำนวนมาก ทำให้ต้องจัดเงินทุนมาจากภายนอกท่ีค่อนข้างสูง 
 - ฝ่ายจัดการไม่มีความกระตือรือร้นในการติดตามทวงถามสมาชิกท่ีมีหนี้ค้างเท่าท่ีควร 
 - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสูง 
 - คณะกรรมการขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารองค์กรและบริหารงานธุรกิจ 
 - ประสบปัญหาภัยแล้ง ทำให้สมาชิกส่งชำระหนี้ได้ไม่ตามแผน 
           - กลุ่มเกษตรกรขาดเจ้าหน้าท่ีในการจัดทำบัญชี 
           - กลุ่มเกษตรกรมีเงินทุนในการบริหารงานน้อย 
⚫ ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหา 
 - ส่งเสริมให้สมาชิกฯ มีจิตสำนึกในการเป็นเจ้าของตามบทบาทสิทธิและหน้าท่ีในสหกรณ ์
 - ส่งเสริมให้ความรู้แก่คณะกรรมการเกี่ยวกับเทคนิคในการบริหารงานองค์กรและบริหารงาน
ธุรกิจ 
           - จัดทำทะเบียนลูกหนี้ค้างชำระเป็นรายปี เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตาม 
 - จัดทำแผนการติดตามหนี้ค้างชำระ 
           - จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการ เกี่ยวกับ กฎหมายค่าง ๆ และการดำเนินธุรกิจของ
สหกรณ์ 
           - ส่งเสริม และสนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกรเข้าถึงแหล่งทุน 
 ⚫ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่สะท้อนผลสำเร็จของการปฏิบัติงานตรมภารกิจของ สำนักงานสหกรณ์
จังหวัดเลยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
ผลงาน/ความสำเร็จของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
             สหกรณ์และกลุ่มเกษตรในเขตพื้นท่ีอำเภอภูกระดึง ได้ส่งเสริมให้สมาชิกประกอบอาชีพเสริม 
จากอาชีพหลัก  โดยได้ส่งเสริมให้สมาชิกปลูกยาสูบ เพื่อจำหน่ายไปยาเส้น  สหกรณ์การเกษตรภูกระดึง 
จำกัด ได้รับเงินกู้จากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อรวบรวมยาสูบจากสมาชิก 
และจากกลุ่มเกษตรกรท่ีอยู่ในเขตอำเภอภูกระดึง  ทำให้สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ไม่ต้องขาย
ผ่านพ่อค้าคนกลางลดช่องว่างการถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง  ได้ราคาท่ีเป็นธรรม  อีกท้ัง 
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรยังได้จำหน่ายวัสดุการเกษตร ปุ๋ย และเวชภัณฑ์ ต่าง ๆ  อีก 
 



 
รายงานประจำปี 2563 (Annual Report) 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย http://cpd.go.th/loei  | 81 

“ซื่อตรงต่อหน้าท่ี มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต” 

 
 
ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (เพื่อเป็นกรณีศึกษาตัวอย่างที่ดีหรือแนวทางในการส่งเสริม) 
          กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ให้เงินทุนพัฒนาสหกรณ์ กับสหกรณ์การเกษตรภูกระดึง จำกัด จำนวน 
1,000,000,000 บาท และเงินกองทุนสงเคราะห์ จำนวน 1,000,000,000 บาท ใหแ้ก่กลุ่ม
เกษตรกรทำไร่ภูกระดึง เพื่อใช้ในการรวบรวมยาสูบ และมีหน่วยงานอื่น ๆ ให้การสนับสนุน เช่น 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานสหกรณ์เกษตรอำเภอ สำนักงานสรรพสามิต
พื้นท่ีกเลย และแปลงใหญ่ยาสูบอำเภอภูกระดึง  
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ประกอบด้วย สหกรณ์ 2 แห่ง สมาชิก 1,284 คน กลุ่มเกษตรกร 5 แห่ง สมาชิก 644 คน 
⚫ ผลการเข้าแนะนำ ส่งเสริม และแก้ไขปัญหาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
 ได้ให้สหกรณ์ได้ถือใช้ระเบียบต่างๆ ที่เกี ่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ทำให้คณะกรรมการ
ดำเนินการมีแนวทางในการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องและแนะนำให้สหกรณ์หาแหล่ง
เงินทุนดอกเบี้ยต่ำมาให้สินเชื่อแก่สมาชิกเพื่อเป็นการเสริมสภาพคล่องทางการเงิน และแนะนำให้
สหกรณ์จัดหาปัจจัยการผลิตราคาถูกคุณภาพดีมาบริการ รวมทั้งจัดหาทุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ำมาให้
สมาชิกกู้เพื่อจัดหาแหล่งน้ำในการผลิตการเกษตร 
 ในส่วนของกลุ่มเกษตรกร ได้แนะนำการจัดทำบัญชีให้กับเจ้าหน้าท่ีกลุ่มเกษตรกร ซึ่งกลุ่มส่วน
ใหญ่จะปิดบัญชีไม่ได้มา 2-6 ปี ซึ ่งกลุ่มสามารถปิดบัญชีได้และส่งให้สำนักงานตรวจบัญชีเลยเข้า
ตรวจสอบได้ และได้แนะนำให้กลุ่มจัดหาเงินทุนดอกเบี้ยต่ำมาบริการสมาชิกไม่ว่าจะในรูปเงินทุนและ
ปัจจัยการผลิต ทำให้กลุ่มมีสภาพคล่องที่ดีขึ้น และสมาชิกกลุ่มได้ลดต้นทุนการผลิตในการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม 
 
⚫ ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 คณะกรรมการดำเนินการ ส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุ ทำให้การรับรู ้การดำเนินงานและการ
ดำเนินธุรกิจในปัจจุบันไปไปได้ยาก รวมทั้งผู้จัดการซึ่งได้รับแต่งตั้งเข้ามาใหม่ยังขาดองค์ความรู้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ส่วนกลุ่มเกษตรกรยังขาดเจ้าหน้าที่ในการมาปฏิบัติงานโดยเฉพาะด้านบัญชี ซึ่งกลุ่มไม่
สามารถจ้างเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานได้เนื่องจากมีทุนน้อย ถ้าให้ค่าตอบแทนน้อยก็ไม่มีผู้รับจ้าง ถ้าให้
ค่าตอบแทนมากก็จะทำให้กลุ่มขาดทุน และทีสำคัญในปีนี้เกิดภาวะแล้งมาก ทำให้สมาชิกได้ผลผลิตทาง
น้อยลงและคุณภาพผลิตไม่ดี 
 
⚫ ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหา 
 ต้องมีการจัดอบรมให้ความรู้ในด้านการบริงานสหกรณ์ในสภาวะสังคมและเศรษฐกิจปัจจุบันแก่
กรรมการสหกรณ์และกลุ่มเกษตร รัฐสนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้สหกรณ์เพื่อให้สมาชิกจัดหาปัจจัย
การผลิตและแหล่งน้ำ รวมทั้งส่งเสริมการทำการเกษตรท่ีตลาดต้องการแก่สมาชิกและเกษตรกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อำเภอ ผาขาว 
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⚫ สหกรณ์ที่สะท้อนผลสำเร็จของการปฏิบัติงานตามภารกิจของในปีงบประมาณพ.ศ.2563 

สหกรณก์ารเกษตรผาขาว จ ากดั 

ผลงาน/ความสำเร็จของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 สหกรณ์ได้ดำเนินการจัดหาปัจจัยการผลิตในราคาถูก คุณภาพดี ในรูปสินเชื่อแก่สมาชิก และ
เงินสดแก่เกษตรกร นั้นก็คือ ปุ๋ยผสมใช้เอง โดยสหกรณ์ได้จัดซื้อเครื่องผสมปุ๋ยและได้แปรรูปแม่ปุ๋ย ให้
เป็นปุ๋ยเคมีสูตรต่างๆที่สมาชิกและเกษตรกรต้องการ ซึ่งราคาปุ๋ยนี้จะถูกกว่าท้องตลาด ประมาณ
กระสอบละ 30-50 บาท แล้วแต่สูตรปุ๋ย ทำให้สมาชิกและเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตในการปลูกพืช
เป็นอย่างมาก 
 

     
 
ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
 ทางราชการโดยกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ ได้ทำการสำรวจปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีของ
เกษตรกรในแต่ละปีปรากฏว่า มีการใช้ปุ๋ยเคมีปริมาณมาก และมีการนำเข้าเป็นจำนวนเงินมหาศาล 
ราคาขายให้เกษตรกรค่อนข้างแพง จึงมีนโยบายให้สถาบันเกษตรกรผสมปุ๋ยใช้เอง และจำหน่ายให้กับ
สมาชิกและเกษตรกรในราคาถูกคุณภาพดี โดยจะสนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ำในการจัดหาเครื่องผสม
ปุ๋ยและจัดหาแม่ปุ๋ย กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์มาชี้แจงแนะนำให้สหกรณ์เข้า
ร่วมโครงการ ซึ่งสหกรณ์เกษตรผาขาว จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการ และได้ทำการผลิตปุ๋ยผสมใช้เองมา
บริการให้สมาชิกและเกษตรกรในช่วงฤดูการผลิต ทำให้สมาชิกและเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตทาง
การเกษตรได้เป็นอย่างมาก 
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กล ุ่มส่งเสริมสหกรณ ์๓ (อ าเภอวงัสะพงุ ภหูลวง เอราวณั) 

 
 
ประกอบด้วย สหกรณ์ 9 แห่ง  สมาชิก 6,122 คน  กลุ่มเกษตรกร 7 แห่ง สมาชิก 555 คน   
 

⚫ ผลการเข้าแนะนำ ส่งเสริม และแก้ไขปัญหาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร     
  1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ และกฎหมายที่
เก่ียวข้อง 

 1.1 แนะนำ ส่งเสริมให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถปิดบัญชีได้ ภายใน 30 วัน 
 1.2 แนะนำ ส่งเสริม สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ได้ภายใน 150  
วัน 
 1.3 การให้ความเห็นชอบการกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกัน ประจำปีของสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร 
 1.4 การตรวจการสหกรณ์ 
 1.5 ติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
  1.6 ติดตามแก้ไขตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี 
  1.7 ส่งเสริมแนะนำ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จัดทำระเบียบ เพื่อให้นายทะเบียนสหกรณ์ให้
ความเห็นชอบ/รับทราบระเบียบของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

 1.8 การรับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

 2. ส่งเสริมและพัฒนางานสหกรณ์ทุกประเภท และกลุ่มเกษตรกร 
 2.1 เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกับคณะกรรมการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 2.2 เข้าร่วมประขุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์และร่วมเวที(หรือเวทีชาวบ้าน) รับฟังความคิดเห็นจาก
สมาชิก ประชาชนและผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการดำเนินงาน การประกอบอาชีพ ปัญหาอุปสรรค 
หรือเรื่องอื่น ๆ ท่ีเป็นประโยชน์กับสมาชิก 
 2.3 เสวนาแบบมีส่วนร่วมของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 2.4 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีผลการดำเนินงานตามงบการเงินท่ีผ่านการรับรองจากผู้สอบ
บัญชีแล้ว ไม่ขาดทุน เช่นเดียวกับปีบัญชีท่ีผ่านมา 
 2.5 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีผลการดำเนินงานตามงบการเงินท่ีผ่านการรับรองจากผู้สอบ
บัญชีแล้ว ขาดทุนลดลง เช่นเดียวกับปีบัญชีท่ีผ่านมา 
 2.6 ส่งเสริมให้สมาชิก/ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเข้าร่วม ประชุมใหญ่เพิ่มขึ้น 
 2.7 ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีผ่านมาตรฐานปี ๖3 รักษามาตรฐาน 
 2.8 ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีไม่ผ่านมาตรฐานปี ๖3 ให้ผ่านมาตรฐาน 
 2.9 แนะนำส่งเสริมเกี่ยวกับการบริหารเงินทุน 
 2.10 ส่งเสริม แนะนำ และติดตามการใช้อุปกรณ์การตลาด 
 2.11 การเข้าส่งเสริม แนะนำ สนับสนุน และติดตามให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีหยุดดำเนิน
ธุรกิจ หรือไม่พบท่ีอยู่ สามารถดำเนินธุรกิจได้ หรือจำเป็นต้องเข้าสู่กระบวนการชำระบัญชี 

อ าเภอ วงัสะพงุ 
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 3. ส่งเสริม เผยแพร่ และให้ความรู้เก่ียวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ให้แก่
บุคลากรสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไป 
 4. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์ 
 4.1 ส่งเสริมการเพิ่มปริมาณธุรกิจสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 4.2 แนะนำ ส่งเสริมให้สมาชิกของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีส่วนร่วมในการดำเนินธรุกิจกับ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 4.3 แนะนำ ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีจัดต้ังใหม่ให้ดำเนินงานได้ 
 5. ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (Cooperatives Promotion 
System : CPS) 
 5.1 วิเคราะห์สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีดำเนินการโดยใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์สหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรอย่างน้อย 2 เครื่องมือ ตามหลักวิชาการ 
 5.2 ค้นหาสาเหตุท่ีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรหยุดดำเนินการ 
 5.3 จัดทำแบบสรุปประเด็นการส่งเสริม ตามผลการวิเคราะห์ มีกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ 
ครบถ้วน 
 5.4 นำเสนอผลการวิเคราะห์ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  

⚫ ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนนิงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

    1.1 ปัญหาภายในองค์กร 
 - เกี่ยวกับสมาชิกผู้เป็นเจ้าของสหกรณ์ขาดจิตสำนึกในการเป็นเจ้าของตามบทบาทสิทธิและ
หน้าท่ีท่ีพึงกระทำ 
 - กรรมการผู้เป็นผู้แทนในการบริหารงานส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารองค์กร
และบริหารงานธุรกิจ 
 - สหกรณ์ขนาดเล็กหรือกลุ่มเกษตรกรจะไม่มีความสามารถในการจ้างพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
 - ฝ่ายตรวจสอบหรือผู้ตรวจสอบกิจการท่ียังไม่มีความรู้ความสามารถในการตรวจสอบเพียงพอ 
 - ทุน (ท่ีดิน เงินทุน  แรงงาน ฯลฯ) ไม่เพียงพอ 
   1.2 ปัญหาภายนอกองค์กร 
 - ความชัดเจนในนโยบายสนับสนุนต่างๆ ตลอดถึงในแต่ละยุคสมัยไม่ต่อเนื่องสอดคล้องกัน 
 - การแข่งขันด้านการค้าในระบบธุรกิจ 
 

⚫ ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหา 
 - ส่งเสริมให้สมาชิกฯ มีจิตสำนึกในการเป็นเจ้าของตามบทบาทสิทธิและหน้าท่ีในสหกรณ์ 
 - ส่งเสริมให้ความรู้แก่คณะกรรมการเกี่ยวกับเทคนิคในการบริหารงานองค์กรและบริหารงาน
ธุรกิจ 
 - ส่งเสริมให้มีการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ร่วมกันระหว่างสหกรณ์ขนาดเล็กหรือกลุ่มเกษตรกรที่ไม่มี
ทุนในการจัดจ้างเพียงพอ 
 - ส่งเสริมให้ความรู้ด้านกฎหมาย การบริหาร การบัญชี และเทคนิคการตรวจสอบให้แก่ผู้ตรวจ
สอบกิจการให้มีความรู้ความสามารถมากขึ้น 
 - ส่งเสริมการระดมทุนจากสมาชิก หรือจัดหาทุนจากแหล่งต้นทุนต่ำและคุ้มทุน 
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 ⚫ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่สะท้อนผลสำเร็จของการปฏิบัติงานตรมภารกิจของ สสจ./สสพ.ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
      - สหกรณ์การเกษตรระดับอำเภอ  
    นำเสนอสหกรณใ์นอำเภอท่ีผ่านการคัดเลือกเป็นสหกรณ์ระดับอำเภอ ตามโครงการพัฒนาสหกรณ์
การเกษตรเป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ โดยข้อมูลท่ีนำเสนอ ประกอบด้วย 
 1. ช่ือสหกรณ์การเกษตรวังสะพุง  จำกัด ประเภทของสหกรณ์ การเกษตร 
 2. จำนวนสมาชิกสหกรณ์ ณ 31  มีนาคม   2563 จำนวน   5,096  ราย 
 3. ผลผลิตการเกษตรหลักของสมาชิกสหกรณ์  อ้อย     
 4. ธุรกิจท่ีสหกรณ์ดำเนินการ 
   4.1.ธุรกิจ รับฝากเงินจากสมาชิก  
   4.2.ธุรกิจ ให้เงินกู้แก่สมาชิก 
   4.3.ธุรกิจ จัดหาสินค้ามาจำหน่ายแก่สมาชิก 

4.4.ธุรกิจ รวบรวมผลผลิตจากสมาชิก 
   โดยธุรกิจหลักของสหกรณ์ คือ ธุรกิจ ให้เงินกู้แก่สมาชิก 

 5. ผลการดำเนินงานของสหกรณ์ ในพื้นท่ีแดนดำเนินงานของสหกรณ์ เป็นพื้นท่ีมีการปลูกพืช
หลากหลายชนิด  เช่น  อ้อย  ยางพารา  มันสำปะหลัง  นอกจากนั้นสหกรณ์ได้รับความร่วมมือ
ช่วยเหลือจากหลายๆองค์กร  ท้ังในหน่วยงานราชการ  และสถาบันการเงินต่าง ๆ 
 6. บทบาทของสหกรณ์ในการขับเคล่ือนงานตามนโยบายของรัฐ ดังนี้  

6.๑ สหกรณ์ได้ให้การสนับสนุนโครงการ ศพก.ในพื้นท่ีท้ังในเรื่องสถานท่ี ปัจจัยการ 
ผลิต และองค์ความรู้เรื่องกระบวนการกลุ่มเชิงสหกรณ์ ทุกๆโครงการ 
  6.๒  โครงการพัฒนาสหกรณ์การเกษตรเป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ 
 
ผลงาน/ความสำเร็จของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
     ๑. ด้านสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
  -  สมาชิกมีแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ โดยมีเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ และ
เงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ในการกู้ยืม 
  -  สมาชิกมีความรู้ในบทบาทหน้าที่ของสมาชิก ในเรื่อง หลักการ อุดมการณ์ วิธีการ
สหกรณ์ เพิ่มขึ้น และมีจิตสำนึกในการรักษาผลประโยชน์ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีสังกัดอยู่ 
 ๒. ด้านสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
  - สหกรณ์/กลุ ่มเกษตรกร เข้าใจในปัญหาที ่เกิดขึ ้นและพร้อมที ่จะแก้ไขในการ
ดำเนินงานเพื่อสมาชิก 
  - คณะกรรมการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เข้าใจในหลักการบริหาร และหลักธรรมาภิ
บาล และสามารถนำมาปฏิบัติ 
  - คณะกรรมการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถเข้าและทำประโยชน์แก่สมาชิกใน
การประกอบอาชีพ 
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    ประกอบด้วย สหกรณ์ 2 แห่ง  สมาชิก 1,451 คน  กลุ่มเกษตรกร 4 แห่ง สมาชิก 277 คน   
 

⚫ ผลการเข้าแนะนำ ส่งเสริม และแก้ไขปัญหาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร     
  1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ และกฎหมายที่
เก่ียวข้อง 

 1.1 แนะนำ ส่งเสริมให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถปิดบัญชีได้ ภายใน 30 วัน 
 1.2 แนะนำ ส่งเสริม สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ได้ภายใน 150  
วัน 
 1.3 การให้ความเห็นชอบการกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกัน ประจำปีของสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร 
 1.4 การตรวจการสหกรณ์ 
 1.5 ติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
  1.6 ติดตามแก้ไขตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี 
  1.7 ส่งเสริมแนะนำ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จัดทำระเบียบ เพื่อให้นายทะเบียนสหกรณ์ให้
ความเห็นชอบ/รับทราบระเบียบของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

 1.8 การรับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 

 2. ส่งเสริมและพัฒนางานสหกรณ์ทุกประเภท และกลุ่มเกษตรกร 
 2.1 เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกับคณะกรรมการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 2.2 เข้าร่วมประขุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์และร่วมเวที(หรือเวทีชาวบ้าน) รับฟังความคิดเห็นจาก
สมาชิก ประชาชนและผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการดำเนินงาน การประกอบอาชีพ ปัญหาอุปสรรค 
หรือเรื่องอื่น ๆ ท่ีเป็นประโยชน์กับสมาชิก 
 2.3 เสวนาแบบมีส่วนร่วมของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 2.4 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีผลการดำเนินงานตามงบการเงินท่ีผ่านการรับรองจากผู้สอบ
บัญชีแล้ว ไม่ขาดทุน เช่นเดียวกับปีบัญชีท่ีผ่านมา 
 2.5 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีผลการดำเนินงานตามงบการเงินท่ีผ่านการรับรองจากผู้สอบ
บัญชีแล้ว ขาดทุนลดลง เช่นเดียวกับปีบัญชีท่ีผ่านมา 
 2.6 ส่งเสริมให้สมาชิก/ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเข้าร่วม ประชุมใหญ่เพิ่มขึ้น 
 2.7 ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีผ่านมาตรฐานปี ๖3 รักษามาตรฐาน 
 2.8 ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีไม่ผ่านมาตรฐานปี ๖3 ให้ผ่านมาตรฐาน 
 2.9 แนะนำส่งเสริมเกี่ยวกับการบริหารเงินทุน 
 2.10 ส่งเสริม แนะนำ และติดตามการใช้อุปกรณ์การตลาด 
 2.11 การเข้าส่งเสริม แนะนำ สนับสนุน และติดตามให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีหยุดดำเนิน
ธุรกิจ หรือไม่พบท่ีอยู่ สามารถดำเนินธุรกิจได้ หรือจำเป็นต้องเข้าสู่กระบวนการชำระบัญชี 
 3. ส่งเสริม เผยแพร่ และให้ความรู้เก่ียวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ให้แก่
บุคลากรสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไป 

อ าเภอ ภหูลวง 
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 4. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์ 
 4.1 ส่งเสริมการเพิ่มปริมาณธุรกิจสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 4.2 แนะนำ ส่งเสริมให้สมาชิกของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีส่วนร่วมในการดำเนินธรุกิจกับ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 4.3 แนะนำ ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีจัดต้ังใหม่ให้ดำเนินงานได้ 
 5. ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (Cooperatives Promotion 
System : CPS) 
 5.1 วิเคราะห์สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีดำเนินการโดยใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์สหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรอย่างน้อย 2 เครื่องมือ ตามหลักวิชาการ 
 5.2 ค้นหาสาเหตุท่ีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรหยุดดำเนินการ 
 5.3 จัดทำแบบสรุปประเด็นการส่งเสริม ตามผลการวิเคราะห์ มีกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ 
ครบถ้วน 
 5.4 นำเสนอผลการวิเคราะห์ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
 

⚫ ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนนิงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 

    1.1 ปัญหาภายในองค์กร 
 - เกี่ยวกับสมาชิกผู้เป็นเจ้าของสหกรณ์ขาดจิตสำนึกในการเป็นเจ้าของตามบทบาทสิทธิและ
หน้าท่ีท่ีพึงกระทำ 
 - กรรมการผู้เป็นผู้แทนในการบริหารงานส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารองค์กร
และบริหารงานธุรกิจ 
 - สหกรณ์ขนาดเล็กหรือกลุ่มเกษตรกรจะไม่มีความสามารถในการจ้างพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
 - ฝ่ายตรวจสอบหรือผู้ตรวจสอบกิจการท่ียังไม่มีความรู้ความสามารถในการตรวจสอบเพียงพอ 
 - ทุน (ท่ีดิน เงินทุน  แรงงาน ฯลฯ) ไม่เพียงพอ 
   1.2 ปัญหาภายนอกองค์กร 
 - ความชัดเจนในนโยบายสนับสนุนต่างๆ ตลอดถึงในแต่ละยุคสมัยไม่ต่อเนื่องสอดคล้องกัน 
 - การแข่งขันด้านการค้าในระบบธุรกิจ 
 
 

⚫ ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหา 
 - ส่งเสริมให้สมาชิกฯ มีจิตสำนึกในการเป็นเจ้าของตามบทบาทสิทธิและหน้าท่ีในสหกรณ์ 
 - ส่งเสริมให้ความรู้แก่คณะกรรมการเกี่ยวกับเทคนิคในการบริหารงานองค์กรและบริหารงาน
ธุรกิจ 
 - ส่งเสริมให้มีการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ร่วมกันระหว่างสหกรณ์ขนาดเล็กหรือกลุ่มเกษตรกรที่ไม่มี
ทุนในการจัดจ้างเพียงพอ 
 - ส่งเสริมให้ความรู้ด้านกฎหมาย การบริหาร การบัญชี และเทคนิคการตรวจสอบให้แก่ผู้ตรวจ
สอบกิจการให้มีความรู้ความสามารถมากขึ้น 
 - ส่งเสริมการระดมทุนจากสมาชิก หรือจัดหาทุนจากแหล่งต้นทุนต่ำและคุ้มทุน 
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 ⚫ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่สะท้อนผลสำเร็จของการปฏิบัติงานตรมภารกิจของ สสจ./สสพ.ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
      - สหกรณ์การเกษตรระดับอำเภอ  
    นำเสนอสหกรณใ์นอำเภอท่ีผ่านการคัดเลือกเป็นสหกรณ์ระดับอำเภอ ตามโครงการพัฒนาสหกรณ์
การเกษตรเป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ โดยข้อมูลท่ีนำเสนอ ประกอบด้วย 
 1. ช่ือสหกรณ์การเกษตรภูหลวง  จำกัด ประเภทของสหกรณ์ การเกษตร 
 2. จำนวนสมาชิกสหกรณ์ ณ 31 มีนาคม 2563 จำนวน  1,333  ราย 
 3. ผลผลิตการเกษตรหลักของสมาชิกสหกรณ์  อ้อย  ยางพารา  มันสำปะหลัง ข้าวโพด   
 4. ธุรกิจท่ีสหกรณ์ดำเนินการ 
   4.1.ธุรกิจ รับฝากเงินจากสมาชิก  
   4.2.ธุรกิจ ให้เงินกู้แก่สมาชิก 
   4.3.ธุรกิจ จัดหาสินค้ามาจำหน่ายแก่สมาชิก 

โดยธุรกิจหลักของสหกรณ์ คือ ธุรกิจ ให้เงินกู้แก่สมาชิก 
 5. ผลการดำเนินงานท่ีโดดเด่นของสหกรณ์ ในพื้นท่ีแดนดำเนินงานของสหกรณ์ เป็นพื้นท่ีมีการ
ปลูกพืชหลากหลายชนิด  เช่น  อ้อย  ยางพารา  มันสำปะหลัง ข้าวโพด นอกจากนั้นสหกรณ์ได้รับความ
ร่วมมือช่วยเหลือจากหลายๆองค์กร  ท้ังในหน่วยงานราชการ  และสถาบันการเงินต่าง ๆ 
 6. บทบาทของสหกรณ์ในการขับเคล่ือนงานตามนโยบายของรัฐ ดังนี้  

6.๑ สหกรณ์ได้ให้การสนับสนุนโครงการ ศพก.ในพื้นท่ีท้ังในเรื่องสถานท่ี ปัจจัยการ 
ผลิต และองค์ความรู้เรื่องกระบวนการกลุ่มเชิงสหกรณ์ ทุกๆโครงการ 
  6.๒  โครงการพัฒนาสหกรณ์การเกษตรเป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ 
 
ผลงาน/ความสำเร็จของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
     ๑. ด้านสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
  -  สมาชิกมีแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ โดยมีเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ และ
เงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ในการกู้ยืม 
  -  สมาชิกมีความรู้ในบทบาทหน้าที่ของสมาชิก ในเรื่อง หลักการ อุดมการณ์ วิธีการ
สหกรณ์ เพิ่มขึ้น และมีจิตสำนึกในการรักษาผลประโยชน์ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีสังกัดอยู่ 
 ๒. ด้านสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
  - สหกรณ์/กลุ ่มเกษตรกร เข้าใจในปัญหาที ่เกิดขึ ้นและพร้อมที ่จะแก้ไขในการ
ดำเนินงานเพื่อสมาชิก 
  - คณะกรรมการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เข้าใจในหลักการบริหาร และหลักธรรมาภิ
บาล และสามารถนำมาปฏิบัติ 
  - คณะกรรมการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถเข้าและทำประโยชน์แก่สมาชิกใน
การประกอบอาชีพ 
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    ประกอบด้วย สหกรณ์ 3 แห่ง  สมาชิก 1,040 คน  กลุ่มเกษตรกร 2 แห่ง สมาชิก 278 คน   
 

⚫ ผลการเข้าแนะนำ ส่งเสริม และแก้ไขปัญหาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร     
  1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ และกฎหมายที่
เก่ียวข้อง 

 1.1 แนะนำ ส่งเสริมให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถปิดบัญชีได้ ภายใน 30 วัน 
 1.2 แนะนำ ส่งเสริม สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ได้ภายใน 150  
วัน 
 1.3 การให้ความเห็นชอบการกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกัน ประจำปีของสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร 
 1.4 การตรวจการสหกรณ์ 
 1.5 ติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
  1.6 ติดตามแก้ไขตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี 
  1.7 ส่งเสริมแนะนำ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จัดทำระเบียบ เพื่อให้นายทะเบียนสหกรณ์ให้
ความเห็นชอบ/รับทราบระเบียบของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

 1.8 การรับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 

 2. ส่งเสริมและพัฒนางานสหกรณ์ทุกประเภท และกลุ่มเกษตรกร 
 2.1 เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกับคณะกรรมการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 2.2 เข้าร่วมประขุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์และร่วมเวที(หรือเวทีชาวบ้าน) รับฟังความคิดเห็นจาก
สมาชิก ประชาชนและผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการดำเนินงาน การประกอบอาชีพ ปัญหาอุปสรรค 
หรือเรื่องอื่น ๆ ท่ีเป็นประโยชน์กับสมาชิก 
 2.3 เสวนาแบบมีส่วนร่วมของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 2.4 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีผลการดำเนินงานตามงบการเงินท่ีผ่านการรับรองจากผู้สอบ
บัญชีแล้ว ไม่ขาดทุน เช่นเดียวกับปีบัญชีท่ีผ่านมา 
 2.5 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีผลการดำเนินงานตามงบการเงินท่ีผ่านการรับรองจากผู้สอบ
บัญชีแล้ว ขาดทุนลดลง เช่นเดียวกับปีบัญชีท่ีผ่านมา 
 2.6 ส่งเสริมให้สมาชิก/ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเข้าร่วม ประชุมใหญ่เพิ่มขึ้น 
 2.7 ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีผ่านมาตรฐานปี ๖3 รักษามาตรฐาน 
 2.8 ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีไม่ผ่านมาตรฐานปี 63ให้ผ่านมาตรฐาน 
 2.9 แนะนำส่งเสริมเกี่ยวกับการบริหารเงินทุน 
 2.10 ส่งเสริม แนะนำ และติดตามการใช้อุปกรณ์การตลาด 
 2.11 การเข้าส่งเสริม แนะนำ สนับสนุน และติดตามให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีหยุดดำเนิน
ธุรกิจ หรือไม่พบท่ีอยู่ สามารถดำเนินธุรกิจได้ หรือจำเป็นต้องเข้าสู่กระบวนการชำระบัญชี 

อำเภอ เอราวัณ 
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 3. ส่งเสริม เผยแพร่ และให้ความรู้เก่ียวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ให้แก่
บุคลากรสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไป 
 4. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์ 
 4.1 ส่งเสริมการเพิ่มปริมาณธุรกิจสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 4.2 แนะนำ ส่งเสริมให้สมาชิกของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีส่วนร่วมในการดำเนินธรุกิจกับ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 4.3 แนะนำ ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีจัดต้ังใหม่ให้ดำเนินงานได้ 
 5. ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (Cooperatives Promotion 
System : CPS) 
 5.1 วิเคราะห์สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีดำเนินการโดยใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์สหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรอย่างน้อย 2 เครื่องมือ ตามหลักวิชาการ 
 5.2 ค้นหาสาเหตุท่ีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรหยุดดำเนินการ 
 5.3 จัดทำแบบสรุปประเด็นการส่งเสริม ตามผลการวิเคราะห์ มีกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ 
ครบถ้วน 
 5.4 นำเสนอผลการวิเคราะห์ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
 

⚫ ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนนิงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

    1.1 ปัญหาภายในองค์กร 
 - เกี่ยวกับสมาชิกผู้เป็นเจ้าของสหกรณ์ขาดจิตสำนึกในการเป็นเจ้าของตามบทบาทสิทธิและ
หน้าท่ีท่ีพึงกระทำ 
 - กรรมการผู้เป็นผู้แทนในการบริหารงานส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารองค์กร
และบริหารงานธุรกิจ 
 - สหกรณ์ขนาดเล็กหรือกลุ่มเกษตรกรจะไม่มีความสามารถในการจ้างพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
 - ฝ่ายตรวจสอบหรือผู้ตรวจสอบกิจการท่ียังไม่มีความรู้ความสามารถในการตรวจสอบเพียงพอ 
 - ทุน (ท่ีดิน เงินทุน  แรงงาน ฯลฯ) ไม่เพียงพอ 
   1.2 ปัญหาภายนอกองค์กร 
 - ความชัดเจนในนโยบายสนับสนุนต่างๆ ตลอดถึงในแต่ละยุคสมัยไม่ต่อเนื่องสอดคล้องกัน 
 - การแข่งขันด้านการค้าในระบบธุรกิจ 
 

⚫ ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหา 
 - ส่งเสริมให้สมาชิกฯ มีจิตสำนึกในการเป็นเจ้าของตามบทบาทสิทธิและหน้าท่ีในสหกรณ์ 
 - ส่งเสริมให้ความรู้แก่คณะกรรมการเกี่ยวกับเทคนิคในการบริหารงานองค์กรและบริหารงาน
ธุรกิจ 
 - ส่งเสริมให้มีการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ร่วมกันระหว่างสหกรณ์ขนาดเล็กหรือกลุ่มเกษตรกรที่ไม่มี
ทุนในการจัดจ้างเพียงพอ 
 - ส่งเสริมให้ความรู้ด้านกฎหมาย การบริหาร การบัญชี และเทคนิคการตรวจสอบให้แก่ผู้ตรวจ
สอบกิจการให้มีความรู้ความสามารถมากขึ้น 
 - ส่งเสริมการระดมทุนจากสมาชิก หรือจัดหาทุนจากแหล่งต้นทุนต่ำและคุ้มทุน 
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⚫ สหกรณ์ท่ีสะท้อนผลสำเร็จของการปฏิบัติงานตรมภารกิจในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
       1. สหกรณ์การเกษตรเอราวัณ จำกัด  
 1. ช่ือสหกรณ์การเกษตรเอราวัณ  จำกัด ประเภทของสหกรณ์ การเกษตร 
 2. จำนวนสมาชิกสหกรณ์ ณ 31  มีนาคม  2563 จำนวน   797  ราย 
 3. ผลผลิตการเกษตรหลักของสมาชิกสหกรณ์  อ้อย  ยางพารา  มันสำปะหลัง   
 4. ธุรกิจท่ีสหกรณ์ดำเนินการ 
   4.1.ธุรกิจ รับฝากเงินจากสมาชิก  
   4.2.ธุรกิจ ให้เงินกู้แก่สมาชิก 
   4.3.ธุรกิจ จัดหาสินค้ามาจำหน่ายแก่สมาชิก 

โดยธุรกิจหลักของสหกรณ์ คือ ธุรกิจ ให้เงินกู้แก่สมาชิก 
 5. ผลการดำเนินงานท่ีโดดเด่นของสหกรณ์ ในพื้นท่ีแดนดำเนินงานของสหกรณ์ เป็นพื้นท่ีมีการ
ปลูกพืชหลากหลายชนิด  เช่น  อ้อย  ยางพารา  มันสำปะหลัง  นอกจากนั้นสหกรณ์ได้รับความร่วมมือ
ช่วยเหลือจากหลายๆองค์กร  ท้ังในหน่วยงานราชการ  และสถาบันการเงินต่าง ๆ 
 6. บทบาทของสหกรณ์ในการขับเคล่ือนงานตามนโยบายของรัฐ ดังนี้  

6.๑ สหกรณ์ได้ให้การสนับสนุนโครงการ ศพก.ในพื้นท่ีท้ังในเรื่องสถานท่ี ปัจจัยการ 
ผลิต และองค์ความรู้เรื่องกระบวนการกลุ่มเชิงสหกรณ์ ทุกๆโครงการ 
  6.๒  โครงการพัฒนาสหกรณ์การเกษตรเป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ 
 
 2. สหกรณ์กองทุนสวนยางเอราวัณพัฒนา จำกัด 
 1. ช่ือสหกรณ์กองทุนสวนยางเอราวัณพัฒนา  จำกัด ประเภทของสหกรณ์ การเกษตร 
 2. จำนวนสมาชิกสหกรณ์ ณ 31  มีนาคม  2563 จำนวน  188 ราย 
 3. ผลผลิตการเกษตรหลักของสมาชิกสหกรณ์  อ้อย  ยางพารา  มันสำปะหลัง   
 4. ธุรกิจท่ีสหกรณ์ดำเนินการ 
   4.1.ธุรกิจ รับฝากเงินจากสมาชิก  
   4.2.ธุรกิจ ให้เงินกู้แก่สมาชิก 
   4.3.ธุรกิจ จัดหาสินค้ามาจำหน่ายแก่สมาชิก 

4.4 ธุรกิจ รวบรวมผลผลิตจากสมาชิก 
   โดยธุรกิจหลักของสหกรณ์ คือ ธุรกิจ รวบรวมผลผลิตจากสมาชิก 

 5. ผลการดำเนินงานท่ีโดดเด่นของสหกรณ์ ในพื้นท่ีแดนดำเนินงานของสหกรณ์ เป็นพื้นท่ีมีการ
ปลูกพืชหลากหลายชนิด  เช่น  อ้อย  ยางพารา  มันสำปะหลัง  นอกจากนั้นสหกรณ์ได้รับความร่วมมือ
ช่วยเหลือจากหลายๆองค์กร  ท้ังในหน่วยงานราชการ  และสถาบันการเงินต่าง ๆ 
 6. บทบาทของสหกรณ์ในการขับเคล่ือนงานตามนโยบายของรัฐ ดังนี้  

6.๑ สหกรณ์ได้ให้การสนับสนุนโครงการ ศพก.ในพื้นท่ีท้ังในเรื่องสถานท่ี ปัจจัยการ 
ผลิต และองค์ความรู้เรื่องกระบวนการกลุ่มเชิงสหกรณ์ ทุกๆโครงการ 
  6.๒  โครงการพัฒนาสหกรณ์การเกษตรเป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ 
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ผลงาน/ความสำเร็จของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
 ๑. ด้านสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
  -  สมาชิกมีแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ โดยมีเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ และ
เงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ในการกู้ยืม 
  -  สมาชิกมีความรู้ในบทบาทหน้าที่ของสมาชิก ในเรื่อง หลักการ อุดมการณ์ วิธีการ
สหกรณ์ เพิ่มขึ้น และมีจิตสำนึกในการรักษาผลประโยชน์ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีสังกัดอยู่ 
 ๒. ด้านสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
  - สหกรณ์/กลุ ่มเกษตรกร เข้าใจในปัญหาที ่เกิดขึ ้นและพร้อมที ่จะแก้ไขในการ
ดำเนินงานเพื่อสมาชิก 
  - คณะกรรมการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เข้าใจในหลักการบริหาร และหลักธรรมาภิ
บาล และสามารถนำมาปฏิบัติ 
  - คณะกรรมการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถเข้าและทำประโยชน์แก่สมาชิกใน
การประกอบอาชีพ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานประจำปี 2563 (Annual Report) 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย http://cpd.go.th/loei  | 94 

“ซื่อตรงต่อหน้าท่ี มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต” 

 
กล ุ่มส่งเสริมสหกรณ ์๔ (อ าเภอเชียงคาน ปากชม  ท่าล่ี) 

 
 

ประกอบด้วย   สหกรณ์  9  แห่ง  สมาชิก 874 คน  กลุ่มเกษตรกร 8 แห่ง สมาชิก 651  คน   
 

⚫ ผลการเข้าแนะนำ ส่งเสริม และแก้ไขปัญหาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
    กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 ได้เข้าแนะนำส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดยได้แนะนำ ส่งเสริม
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรดังนี้ 

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือน เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ปฏิบัติงานตามแผนงานประจำปี และระเบียบข้อบังคับ 

2. เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อแนะนำการประชุม
ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

3. เข้าตรวจการสหกรณ์และกลุ่มกลุ่มเกษตรกร และรายงานให้นายทะเบียนสหกรณ์ทราบ
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

4. เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์ เพื่อส่งเสริม แนะนำให้สหกรณ์มีการเพิ่ม
ปริมาณธุรกิจ พัฒนาองค์กรให้มีความเข้มแข็ง และแนะนำให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมี
การแก้ไขข้อบกพร่องตามรายงานผู้สอบบัญชี  

5. แนะนำ ส่งเสริม การกู ้กองทุนพัฒนาสหกรณ์และกองทุสงเคราะห์เกษตรกร พร้อม
ตรวจสอบการใช้เงินกู้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ พร้อมเร่งรัดติดตามการชำระคืนให้ได้
ตามกำหนด 

6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การทำงานบูรณาการร่วมกับอำเภอ การร่วม
จัดต้ังสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

⚫ ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีทุนดำเนินงานน้อย ไม่มีเงินเพียงพอสำหรับจ้างพนักงานสหกรณ์ใน

การจัดทำบัญชี ประกอบกับกรรมการที่ได้รับมอบหมายก็ไม่มีความพร้อมพร้อมทั้งความรู้และ
เวลาในการเสียสละในการทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย ทำให้การลงบัญชีไม่เป็นปัจจุบัน  และ
ปิดบัญชีไม่ได้ 

2. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่วนใหญ่ มีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
แต่ในทางปฏิบัติแล้ว ยังเป็นบุคคลคนเดียวดำเนินการ ซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร 

3. คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์และกลุ ่มเกษตรกรยังขาดความรู ้ความสามารถในการ
ดำเนินการบริหารงาน ประกอบกับมีเวลาให้กับสหกรณ์น้อย 

4. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรยังขาดการมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจและกิจกรรมของ
สหกรณ ์

อำเภอเชียงคาน 
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⚫ ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหา 
1. ให้ความรู้ด้านอุดมการณ์สหกรณ์ เพื่อให้สมาชิกเข้าใจและมีความตระหนักในหน้าท่ีบทบาทของ

ตนเอง เพื่อให้มีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสหกรณ์ 
2. ให้ความรู ้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ เพื ่อให้กรรมการมีความรับผิดชอบในการ

บริหารงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลสหกรณ์ 
3. แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุนด้านเงินทุนอัตราดอกเบ้ียต่ำ เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีทุน

หมุนเวียนในการดำเนินงาน 
4. สนับสนุนเงินทุนกำหรับจัดจ้างพนักงานบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีมีทุนดำเนินงานไม่

เพียงพอในการจัดจ้างพนักงานบัญชีสหกรณ์ 
 

⚫ สหกรณ์ที่สะท้อนผลสำเร็จของการปฏิบัติงานตามภารกิจ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

สหกรณช์าวสวนยาง กยท.บา้นน า้พร จ ากดั 

ผลงาน/ความสำเร็จของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
1.  สามารถผลักดันให้เป็นสหกรณ์ท่ีผ่านมาตรฐานสหกรณ์ได้ ระดับ ดี 
2. สหกรณ์มีทุนสำรองเพิ่มขึ้น 
3. สมาชิกสหกรณ์ได้รับเงินปันผล 
4. สหกรณ์มีทุนดำเนินงานเพิ่มขึ้น 

 
⚫ ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (เพื่อเป็นกรณีศึกษาตัวอย่างที่ดีหรือแนวทางในการส่งเสริม) 

    1.แนะนำ ส่งเสริมให้คณะกรรมการดำเนินการมีความรับผิดชอบในการบริหารงานตามหลักธรรม
มาภิบาล 
2. แนะนำให้สหกรณ์จัดหากรรมการดำเนินการท่ีมีความรู้ด้านการบัญชีมารับผิดชอบในการจัดทำบัญชี 
3 .แนะนำให้สหกรณ์มีการแบ่งงานมอบหมายกันในการรับผิดชอบ มีการทำงานร่วมกันทุกขั้นตอน 
4.ให้ความรู้สมาชิกสหกรณ์ก่อนและหลังการเป็นสมาชิกสม่ำเสมอ 
5. มีการติดตาม และตรวจสอบการดำเนินงานของสหกรณ์ในกระบวนการทำงานให้เป็นไปตามหลักการ
ควบคุมงานท่ีดี 
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อำเภอปากชม 
 ประกอบด้วย สหกรณ์ 3  แห่ง  สมาชิก 1,803 คน  กลุ่มเกษตรกร 4 แห่ง สมาชิก 510  คน   
 
⚫ ผลการเข้าแนะนำ ส่งเสริม และแก้ไขปัญหาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
    กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 ได้เข้าแนะนำส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดยได้แนะนำ ส่งเสริม
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรดังนี้ 
 1.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือน เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ปฏิบัติงานตามแผนงานประจำปี และระเบียบข้อบังคับ 
 2.เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อแนะนำการประชุมให้
เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
 3.เข้าตรวจการสหกรณ์และกลุ่มกลุ่มเกษตรกร และรายงานให้นายทะเบียนสหกรณ์ทราบ
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 4.เข้าตรวจเย่ียมการดำเนินงานของสหกรณ์ เพื่อส่งเสริม แนะนำให้สหกรณ์มีการเพิ่มปริมาณ
ธุรกิจ พัฒนาองค์กรให้มีความเข้มแข็ง และแนะนำให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีการแก้ไขข้อบกพร่อง
ตามรายงานผู้สอบบัญชี  
 5.แนะนำ ส่งเสริม การกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์และกองทุสงเคราะห์เกษตรกร พร้อมตรวจสอบ
การใช้เงินกู้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ พร้อมเร่งรัดติดตามการชำระคืนให้ได้ตามกำหนด 
 6.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การทำงานบูรณาการร่วมกับอำเภอ การร่วม
จัดต้ังสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
 

⚫ ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 1.สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีทุนดำเนินงานน้อย ไม่มีเงินเพียงพอสำหรับจ้างพนักงาน
สหกรณ์ในการจัดทำบัญชี ประกอบกับกรรมการที่ได้รับมอบหมายก็ไม่มีความพร้อมพร้อมทั้งความรู้
และเวลาในการเสียสละในการทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย ทำให้การลงบัญชีไม่เป็นปัจจุบัน  และปิด
บัญชีไม่ได้ 
 2.สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่วนใหญ่ มีการแบ่งแยกหน้าท่ีระหว่างเจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี 
แต่ในทางปฏิบัติแล้ว ยังเป็นบุคคลคนเดียวดำเนินการ ซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร 
 3.คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรยังขาดความรู้ความสามารถในการ
ดำเนินการบริหารงาน ประกอบกับมีเวลาให้กับสหกรณ์น้อย 
 4.สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรยังขาดการมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจและกิจกรรมของ
สหกรณ ์
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⚫ ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหา 
 1.ให้ความรู้ด้านอุดมการณ์สหกรณ์ เพื่อให้สมาชิกเข้าใจและมีความตระหนักในหน้าท่ีบทบาท
ของตนเอง เพื่อให้มีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสหกรณ์ 
 2.ให้ความรู้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ เพื่อให้กรรมการมีความรับผิดชอบในการ
บริหารงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลสหกรณ์ 
 3.แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุนด้านเงินทุนอัตราดอกเบี้ยต่ำ เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมี
ทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน 
 4.สนับสนุนเง ินทุนกำหรับจัดจ้างพนักงานบัญชีของสหกรณ์และกลุ ่มเกษตรกรที ่มีทุน
ดำเนินงานไม่เพียงพอในการจัดจ้างพนักงานบัญชีสหกรณ์ 

⚫ สหกรณ์ที่สะท้อนผลสำเร็จของการปฏิบัติงานตามภารกิจในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

สหกรณก์ารเกษตร กรป.กลาง นพค.เลย จ ากดั 

 ผลงาน/ความส าเร็จของสหกรณ/์กล ุ่มเกษตรกร 

1. รักษาสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ได้ ระดับ ดีมาก 
2.สหกรณ์มีทุนสำรองเพิ่มขึ้น 
3.สมาชิกสหกรณ์ได้รับเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืน 
4.สหกรณ์มีการทุนดำเนินงานเพิ่มขึ้น 
5.สมาชิกมีความศรัทธาและภักดีต่อสหกรณ์ 
 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (เพื่อเป็นกรณีศึกษาตัวอย่างที่ดีหรือแนวทางในการส่งเสริม) 
1.แนะนำ ส่งเสริมให้คณะกรรมการดำเนินการมีความรับผิดชอบในการบริหารงานตามหลักธรรมมาภิ
บาล 
2. แนะนำให้สหกรณ์มีการดำเนินงานตามแผนงานประจำปีและแผนกลยุทธ์สหกรณ์ 
3 .แนะนำให้สหกรณ์มีการแบ่งงานมอบหมายกันในการรับผิดชอบ มีการทำงานร่วมกันทุกขั้นตอน 
4.ให้ความรู้สมาชิกสหกรณ์ก่อนและหลังการเป็นสมาชิกสม่ำเสมอ 
5. มีการติดตาม และตรวจสอบการดำเนินงานของสหกรณ์ในกระบวนการทำงานให้เป็นไปตามหลักการ
ควบคุมงานท่ีดี 
6. สหกรณ์มีการประชุมกลุ่มสมาชิกเพื่อให้การศึกษาอบรมความรู้แก่สมาชิก  
7. รับฟังปัญหาและความต้องการของสมาชิกมากำหนดเป็นนโยบายของสหกรณ์ 
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อำเภอท่าลี ่
 

ประกอบด้วย สหกรณ์ 3 แห่ง  สมาชิก 2,370 คน  กลุ่มเกษตรกร 4 แห่ง สมาชิก 247  คน   
 

⚫ ผลการเข้าแนะนำ ส่งเสริม และแก้ไขปัญหาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
    กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 ได้เข้าแนะนำส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดยได้แนะนำ ส่งเสริม
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรดังนี้ 
 1.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือน เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ปฏิบัติงานตามแผนงานประจำปี และระเบียบข้อบังคับ 
 2.เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อแนะนำการประชุมให้
เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
 3.เข้าตรวจการสหกรณ์และกลุ่มกลุ่มเกษตรกร และรายงานให้นายทะเบียนสหกรณ์ทราบ
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 4.เข้าตรวจเย่ียมการดำเนินงานของสหกรณ์ เพื่อส่งเสริม แนะนำให้สหกรณ์มีการเพิ่มปริมาณ
ธุรกิจ พัฒนาองค์กรให้มีความเข้มแข็ง และแนะนำให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีการแก้ไขข้อบกพร่อง
ตามรายงานผู้สอบบัญชี  
 5.แนะนำ ส่งเสริม การกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์และกองทุสงเคราะห์เกษตรกร พร้อมตรวจสอบ
การใช้เงินกู้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ พร้อมเร่งรัดติดตามการชำระคืนให้ได้ตามกำหนด 
 6.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การทำงานบูรณาการร่วมกับอำเภอ การร่วม
จัดต้ังสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

⚫ ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 1.สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีทุนดำเนินงานน้อย ไม่มีเงินเพียงพอสำหรับจ้างพนักงาน
สหกรณ์ในการจัดทำบัญชี ประกอบกับกรรมการที่ได้รับมอบหมายก็ไม่มีความพร้อมพร้อมทั้งความรู้
และเวลาในการเสียสละในการทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย ทำให้การลงบัญชีไม่เป็นปัจจุบัน และปิด
บัญชีไม่ได้ 
 2.สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่วนใหญ่ มีการแบ่งแยกหน้าท่ีระหว่างเจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี 
แต่ในทางปฏิบัติแล้ว ยังเป็นบุคคลคนเดียวดำเนินการ ซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร 
 3.คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรยังขาดความรู้ความสามารถในการ
ดำเนินการบริหารงาน ประกอบกับมีเวลาให้กับสหกรณ์น้อย 
 4.สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรยังขาดการมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจและกิจกรรมของ
สหกรณ์ 

 

⚫ ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหา 
1.ให้ความรู้ด้านอุดมการณ์สหกรณ์ เพื่อให้สมาชิกเข้าใจและมีความตระหนักในหน้าที่บทบาทของ
ตนเอง เพื่อให้มีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสหกรณ์ 
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2.ให้ความรู้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ เพื่อให้กรรมการมีความรับผิดชอบในการบริหารงาน
ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลสหกรณ์ 
3.แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุนด้านเงินทุนอัตราดอกเบี้ยต่ำ เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีทุน
หมุนเวียนในการดำเนินงาน 
4.สนับสนุนเงินทุนกำหรับจัดจ้างพนักงานบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีทุนดำเนินงานไม่
เพียงพอในการจัดจ้างพนักงานบัญชีสหกรณ์ 

⚫ สหกรณ์ท่ีสะท้อนผลสำเร็จของการปฏิบัติงานตามภารกิจในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

สหกรณก์ารเกษตร ท่าลี่ จ ากดั 

ผลงาน/ความสำเร็จของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
1. ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้เป็นสหกรณ์ดีเด่น ระดับจังหวัดเลย 
2.รักษาสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ได้ ระดับ ดีมาก 
3.สหกรณ์มีทุนสำรองเพิ่มขึ้น 
4.สมาชิกสหกรณ์ได้รับเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืน 
5.สหกรณ์มีการทุนดำเนินงานเพิ่มขึ้น 
6.สมาชิกมีความศรัทธาและภักดีต่อสหกรณ์ 
⚫ ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (เพื่อเป็นกรณีศึกษาตัวอย่างที่ดีหรือแนวทางในการส่งเสริม) 

1.แนะนำ ส่งเสริมให้คณะกรรมการดำเนินการมีความรับผิดชอบในการบริหารงานตามหลักธรรมมาภิ
บาล 
2. แนะนำให้สหกรณ์มีการดำเนินงานตามแผนงานประจำปีและแผนกลยุทธ์สหกรณ์ 
3 .แนะนำให้สหกรณ์มีการแบ่งงานมอบหมายกันในการรับผิดชอบ มีการทำงานร่วมกันทุกขั้นตอน 
4.ให้ความรู้สมาชิกสหกรณ์ก่อนและหลังการเป็นสมาชิกสม่ำเสมอ 
5. มีการติดตาม และตรวจสอบการดำเนินงานของสหกรณ์ในกระบวนการทำงานให้เป็นไปตามหลักการ
ควบคุมงานท่ีดี 
6. สหกรณ์มีการประชุมกลุ่มสมาชิกเพื่อให้การศึกษาอบรมความรู้แก่สมาชิก  
7. รับฟังปัญหาและความต้องการของสมาชิกมากำหนดเป็นนโยบายของสหกรณ์ 
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กล ุ่มส่งเสริมสหกรณ ์๕ (อ าเภอภเูรือ ด่านซา้ย  นาแหว้) 

 

 

     ประกอบด้วย สหกรณ์ ๓ แห่ง  สมาชิก ๑,๒88 คน  กลุ่มเกษตรกร ๓ แห่ง สมาชิก ๓๒5 คน   
⚫ ผลการเข้าแนะนำ ส่งเสริม และแก้ไขปัญหาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร      
  1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ และกฎหมายที่
เก่ียวข้อง 

 1.1 แนะนำ ส่งเสริมให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถปิดบัญชีได้ ภายใน 30 วัน 
 1.2 แนะนำ ส่งเสริม สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ได้ภายใน 150  
วัน 
 1.3 การให้ความเห็นชอบการกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกัน ประจำปีของสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร 
 1.4 การตรวจการสหกรณ์ 
 1.5 ติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
  1.6 ติดตามแก้ไขตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี 
  1.7 ส่งเสริมแนะนำ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จัดทำระเบียบ เพื่อให้นายทะเบียนสหกรณ์ให้
ความเห็นชอบ/รับทราบระเบียบของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

 1.8 การรับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

 2. ส่งเสริมและพัฒนางานสหกรณ์ทุกประเภท และกลุ่มเกษตรกร 
 2.1 เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกับคณะกรรมการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 2.2 เข้าร่วมประขุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์และร่วมเวที(หรือเวทีชาวบ้าน) รับฟังความคิดเห็นจาก
สมาชิก ประชาชนและผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการดำเนินงาน การประกอบอาชีพ ปัญหาอุปสรรค 
หรือเรื่องอื่น ๆ ท่ีเป็นประโยชน์กับสมาชิก 
 2.3 เสวนาแบบมีส่วนร่วมของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 2.4 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีผลการดำเนินงานตามงบการเงินท่ีผ่านการรับรองจากผู้สอบ
บัญชีแล้ว ไม่ขาดทุน เช่นเดียวกับปีบัญชีท่ีผ่านมา 
 2.5 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีผลการดำเนินงานตามงบการเงินท่ีผ่านการรับรองจากผู้สอบ
บัญชีแล้ว ขาดทุนลดลง เช่นเดียวกับปีบัญชีท่ีผ่านมา 
 2.6 ส่งเสริมให้สมาชิก/ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเข้าร่วม ประชุมใหญ่เพิ่มขึ้น 
 2.7 ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีผ่านมาตรฐานปี ๖3 รักษามาตรฐาน 
 2.8 ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีไม่ผ่านมาตรฐานปี ๖3 ให้ผ่านมาตรฐาน 
 2.9 แนะนำส่งเสริมเกี่ยวกับการบริหารเงินทุน 
 2.10 ส่งเสริม แนะนำ และติดตามการใช้อุปกรณ์การตลาด 
 2.11 การเข้าส่งเสริม แนะนำ สนับสนุน และติดตามให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีหยุดดำเนิน
ธุรกิจ หรือไม่พบท่ีอยู่ สามารถดำเนินธุรกิจได้ หรือจำเป็นต้องเข้าสู่กระบวนการชำระบัญชี 
 

อ าเภอ ภเูรือ 
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 3. ส่งเสริม เผยแพร่ และให้ความรู้เก่ียวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ให้แก่
บุคลากรสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไป 
 
 4. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์ 
 4.1 ส่งเสริมการเพิ่มปริมาณธุรกิจสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 4.2 แนะนำ ส่งเสริมให้สมาชิกของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีส่วนร่วมในการดำเนินธรุกิจกับ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 4.3 แนะนำ ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีจัดต้ังใหม่ให้ดำเนินงานได้ 
 5. ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (Cooperatives Promotion 
System : CPS) 
 5.1 วิเคราะห์สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีดำเนินการโดยใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์สหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรอย่างน้อย 2 เครื่องมือ ตามหลักวิชาการ 
 5.2 ค้นหาสาเหตุท่ีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรหยุดดำเนินการ 
 5.3 จัดทำแบบสรุปประเด็นการส่งเสริม ตามผลการวิเคราะห์ มีกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ 
ครบถ้วน 
 5.4 นำเสนอผลการวิเคราะห์ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
 

⚫ ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนนิงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

    1.1 ปัญหาภายในองค์กร 
 - เกี่ยวกับสมาชิกผู้เป็นเจ้าของสหกรณ์ขาดจิตสำนึกในการเป็นเจ้าของตามบทบาทสิทธิและ
หน้าท่ีท่ีพึงกระทำ 
          - สหกรณ์และกลุ่มเกษตรขาดการควบคุมภายในท่ีดี และไม่มีการนำเอาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ 
 - ฝ่ายจัดการมีอำนาจเหนือคณะกรรมการ ไม่สามารถตัดสินใจในการบริหารงานได้ ต้องรอการ
ตัดสินใจจากฝ่ายจัดการ 
 - ฝ่ายจัดการสหกรณ์ขาดความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
 - กรรมการผู้เป็นผู้แทนในการบริหารงานส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารองค์กร
และบริหารงานธุรกิจ 
 - สหกรณ์ขนาดเล็กหรือกลุ่มเกษตรกรจะไม่มีความสามารถในการจ้างพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
 - ฝ่ายตรวจสอบหรือผู้ตรวจสอบกิจการท่ียังไม่มีความรู้ความสามารถในการตรวจสอบเพียงพอ 
 - ทุน (ท่ีดิน เงินทุน  แรงงาน ฯลฯ) ไม่เพียงพอ 
   1.2 ปัญหาภายนอกองค์กร 
 - ความชัดเจนในนโยบายสนับสนุนต่างๆ ตลอดถึงในแต่ละยุคสมัยไม่ต่อเนื่องสอดคล้องกัน 
 - การแข่งขันด้านการค้าในระบบธุรกิจ 
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⚫ ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหา 
 - ส่งเสริมให้สมาชิกฯ มีจิตสำนึกในการเป็นเจ้าของตามบทบาทสิทธิและหน้าท่ีในสหกรณ์ 
 - ส่งเสริมให้ความรู้แก่คณะกรรมการเกี่ยวกับเทคนิคในการบริหารงานองค์กรและบริหารงาน
ธุรกิจ 
 - ส่งเสริมให้มีการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ร่วมกันระหว่างสหกรณ์ขนาดเล็กหรือกลุ่มเกษตรกรที่ไม่มี
ทุนในการจัดจ้างเพียงพอ 
 - ส่งเสริมให้ความรู้ด้านกฎหมาย การบริหาร การบัญชี และเทคนิคการตรวจสอบให้แก่ผู้ตรวจ
สอบกิจการให้มีความรู้ความสามารถมากขึ้น 
 - ส่งเสริมการระดมทุนจากสมาชิก หรือจัดหาทุนจากแหล่งต้นทุนต่ำและคุ้มทุน 

 
 ⚫ สหกรณ์ที่สะท้อนผลสำเร็จของการปฏิบัติงานตามภารกิจในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
 - สหกรณ์การเกษตรระดับอำเภอ  
    นำเสนอสหกรณใ์นอำเภอท่ีผ่านการคัดเลือกเป็นสหกรณ์ระดับอำเภอ ตามโครงการพัฒนาสหกรณ์
การเกษตรเป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ โดยข้อมูลท่ีนำเสนอ ประกอบด้วย 
 1. ช่ือสหกรณ์การเกษตรภูเรือ จำกัด ประเภทของสหกรณ์ การเกษตร 
 2. จำนวนสมาชิกสหกรณ์ ณ 31  มีนาคม   2563 จำนวน ๑,๑37 ราย 
 3. ผลผลิตการเกษตรหลักของสหกรณ์  ข้าว  ข้าวโพด  มันสำปะหลัง  ยางพารา 
 4. ธุรกิจท่ีสหกรณ์ดำเนินการ 
   4.1.ธุรกิจ รับฝากเงินจากสมาชิก  
   4.2.ธุรกิจ ให้เงินกู้แก่สมาชิก 
   4.3.ธุรกิจ จัดหาสินค้ามาจำหน่ายแก่สมาชิก 
   โดยธุรกิจหลักของสหกรณ์ คือ ธุรกิจ ให้เงินกู้แก่สมาชิก 
 5. ผลการดำเนินงานท่ีโดดเด่นของสหกรณ์ ในพื้นท่ีแดนดำเนินงานของสหกรณ์ เป็นพื้นท่ีมีการ
ปลูกพืชหลากหลายชนิด  เช่น  ข้าว  ข้าวโพด  มันสำปะหลัง  ยางพารา  นอกจากนั้นสหกรณ์ได้รับ
ความร่วมมือช่วยเหลือจากหลายๆองค์กร  ท้ังในหน่วยงานราชการ  และสถาบันการเงินต่าง ๆ 
 6. บทบาทของสหกรณ์ในการขับเคล่ือนงานตามนโยบายของรัฐ ดังนี้  

6.๑ สหกรณ์ได้ให้การสนับสนุนโครงการ ศพก.ในพื้นท่ีท้ังในเรื่องสถานท่ี ปัจจัยการ 
ผลิต และองค์ความรู้เรื่องกระบวนการกลุ่มเชิงสหกรณ์ ทุกๆโครงการ 
  6.๒  โครงการพัฒนาสหกรณ์การเกษตรเป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ 
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ผลงาน/ความสำเร็จของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
     ๑. ด้านสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
  -  สมาชิกมีแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ โดยมีเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ และ
เงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ในการกู้ยืม 
  -  สมาชิกมีความรู้ในบทบาทหน้าที่ของสมาชิก ในเรื่อง หลักการ อุดมการณ์ วิธีการ
สหกรณ์ เพิ่มขึ้น และมีจิตสำนึกในการรักษาผลประโยชน์ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีสังกัดอยู่ 
 ๒. ด้านสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
  - สหกรณ์/กลุ ่มเกษตรกร เข้าใจในปัญหาที ่เกิดขึ ้นและพร้อมที ่จะแก้ไขในการ
ดำเนินงานเพื่อสมาชิก 
  - คณะกรรมการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เข้าใจในหลักการบริหาร และหลักธรรมาภิ
บาล และสามารถนำมาปฏิบัติ 
  - คณะกรรมการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถเข้าและทำประโยชน์แก่สมาชิกใน
การประกอบอาชีพ 
 

 
 
ประกอบด้วย สหกรณ์ 2 แห่ง  สมาชิก ๑,198 คน  กลุ่มเกษตรกร ๒ แห่ง สมาชิก ๑64 คน   
⚫ ผลการเข้าแนะนำ ส่งเสริม และแก้ไขปัญหาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร     
  1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ และกฎหมายที่
เก่ียวข้อง 

 1.1 แนะนำ ส่งเสริมให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถปิดบัญชีได้ ภายใน 30 วัน 
 1.2 แนะนำ ส่งเสริม สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ได้ภายใน 150  
วัน 
 1.3 การให้ความเห็นชอบการกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกัน ประจำปีของสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร 
 1.4 การตรวจการสหกรณ์ 
 1.5 ติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
  1.6 ติดตามแก้ไขตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี 
  1.7 ส่งเสริมแนะนำ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จัดทำระเบียบ เพื่อให้นายทะเบียนสหกรณ์ให้
ความเห็นชอบ/รับทราบระเบียบของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

 1.8 การรับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 

 2. ส่งเสริมและพัฒนางานสหกรณ์ทุกประเภท และกลุ่มเกษตรกร 
 2.1 เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกับคณะกรรมการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 2.2 เข้าร่วมประขุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์และร่วมเวที(หรือเวทีชาวบ้าน) รับฟังความคิดเห็นจาก
สมาชิก ประชาชนและผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการดำเนินงาน การประกอบอาชีพ ปัญหาอุปสรรค 
หรือเรื่องอื่น ๆ ท่ีเป็นประโยชน์กับสมาชิก 

อำเภอ ด่านซ้าย 
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 2.3 เสวนาแบบมีส่วนร่วมของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 2.4 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีผลการดำเนินงานตามงบการเงินท่ีผ่านการรับรองจากผู้สอบ
บัญชีแล้ว ไม่ขาดทุน เช่นเดียวกับปีบัญชีท่ีผ่านมา 
 2.5 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีผลการดำเนินงานตามงบการเงินท่ีผ่านการรับรองจากผู้สอบ
บัญชีแล้ว ขาดทุนลดลง เช่นเดียวกับปีบัญชีท่ีผ่านมา 
 2.6 ส่งเสริมให้สมาชิก/ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเข้าร่วม ประชุมใหญ่เพิ่มขึ้น 
 2.7 ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีผ่านมาตรฐานปี ๖3 รักษามาตรฐาน 
 2.8 ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีไม่ผ่านมาตรฐานปี ๖3 ให้ผ่านมาตรฐาน 
 2.9 แนะนำส่งเสริมเกี่ยวกับการบริหารเงินทุน 
 2.10 ส่งเสริม แนะนำ และติดตามการใช้อุปกรณ์การตลาด 
 2.11 การเข้าส่งเสริม แนะนำ สนับสนุน และติดตามให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีหยุดดำเนิน
ธุรกิจ หรือไม่พบท่ีอยู่ สามารถดำเนินธุรกิจได้ หรือจำเป็นต้องเข้าสู่กระบวนการชำระบัญชี 
 3. ส่งเสริม เผยแพร่ และให้ความรู้เก่ียวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ให้แก่
บุคลากรสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไป 
 4. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์ 
 4.1 ส่งเสริมการเพิ่มปริมาณธุรกิจสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 4.2 แนะนำ ส่งเสริมให้สมาชิกของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีส่วนร่วมในการดำเนินธรุกิจกับ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 4.3 แนะนำ ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีจัดต้ังใหม่ให้ดำเนินงานได้ 
 5. ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (Cooperatives Promotion 
System : CPS) 
 5.1 วิเคราะห์สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีดำเนินการโดยใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์สหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรอย่างน้อย 2 เครื่องมือ ตามหลักวิชาการ 
 5.2 ค้นหาสาเหตุท่ีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรหยุดดำเนินการ 
 5.3 จัดทำแบบสรุปประเด็นการส่งเสริม ตามผลการวิเคราะห์ มีกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ 
ครบถ้วน 
 5.4 นำเสนอผลการวิเคราะห์ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
 

⚫ ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนนิงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

    1.1 ปัญหาภายในองค์กร 
 - เกี่ยวกับสมาชิกผู้เป็นเจ้าของสหกรณ์ขาดจิตสำนึกในการเป็นเจ้าของตามบทบาทสิทธิและ
หน้าท่ีท่ีพึงกระทำ 
 - สหกรณ์และกลุ่มเกษตรขาดการควบคุมภายในท่ีดี และไม่มีการนำเอาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ 
 - ฝ่ายจัดการมีอำนาจเหนือคณะกรรมการ ไม่สามารถตัดสินใจในการบริหารงานได้ ต้องรอการ
ตัดสินใจจากฝ่ายจัดการ 
 - ฝ่ายจัดการสหกรณ์ขาดความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
 - คณะกรรมการผู้เป็นผู้แทนในการบริหารงานส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหาร
องค์กรและบริหารงานธุรกิจ 
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 - สหกรณ์ขนาดเล็กหรือกลุ่มเกษตรกรจะไม่มีความสามารถในการจ้างพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
 - ฝ่ายตรวจสอบหรือผู้ตรวจสอบกิจการท่ียังไม่มีความรู้ความสามารถในการตรวจสอบเพียงพอ 
 - ทุน (ท่ีดิน เงินทุน  แรงงาน ฯลฯ) ไม่เพียงพอ 
   1.2 ปัญหาภายนอกองค์กร 
 - ความชัดเจนในนโยบายสนับสนุนต่างๆ ตลอดถึงในแต่ละยุคสมัยไม่ต่อเนื่องสอดคล้องกัน 
 - การแข่งขันด้านการค้าในระบบธุรกิจ 
  

⚫ ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหา 
 - ส่งเสริมให้สมาชิกฯ มีจิตสำนึกในการเป็นเจ้าของตามบทบาทสิทธิและหน้าท่ีในสหกรณ์ 
 - ส่งเสริมให้ความรู้แก่คณะกรรมการเกี่ยวกับเทคนิคในการบริหารงานองค์กรและบริหารงาน
ธุรกิจ 
 - ส่งเสริมให้มีการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ร่วมกันระหว่างสหกรณ์ขนาดเล็กหรือกลุ่มเกษตรกรที่ไม่มี
ทุนในการจัดจ้างเพียงพอ 
 - ส่งเสริมให้ความรู้ด้านกฎหมาย การบริหาร การบัญชี และเทคนิคการตรวจสอบให้แก่ผู้ตรวจ
สอบกิจการให้มีความรู้ความสามารถมากขึ้น 
 - ส่งเสริมการระดมทุนจากสมาชิก หรือจัดหาทุนจากแหล่งต้นทุนต่ำและคุ้มทุน 
 

 ⚫ สหกรณ์ที่สะท้อนผลสำเร็จของการปฏิบัติงานตรมภารกิจในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
      - สหกรณ์การเกษตรระดับอำเภอ  
    ประกอบด้วย 
 1. ช่ือสหกรณ์การเกษตรด่านซ้าย จำกัด ประเภทของสหกรณ์ การเกษตร 
 2. จำนวนสมาชิกสหกรณ์ ณ 31  มีนาคม   2563 จำนวน   ๙๗2  ราย 
 3. ผลผลิตการเกษตรหลักของสหกรณ์  ข้าว  ข้าวโพด  มันสำปะหลัง  ยางพารา 
 4. ธุรกิจท่ีสหกรณ์ดำเนินการ 
   4.1.ธุรกิจ รับฝากเงินจากสมาชิก  
   4.2.ธุรกิจ ให้เงินกู้แก่สมาชิก 
   4.3.ธุรกิจ จัดหาสินค้ามาจำหน่ายแก่สมาชิก 
   โดยธุรกิจหลักของสหกรณ์ คือ ธุรกิจ ให้เงินกู้แก่สมาชิก 
 5. ผลการดำเนินงานท่ีโดดเด่นของสหกรณ์ ในพื้นท่ีแดนดำเนินงานของสหกรณ์ เป็นพื้นท่ีมีการ
ปลูกพืชหลากหลายชนิด  เช่น  ข้าว  ข้าวโพด  มันสำปะหลัง  ยางพารา  นอกจากนั้นสหกรณ์ได้รับ
ความร่วมมือช่วยเหลือจากหลายๆองค์กร  ท้ังในหน่วยงานราชการ  และสถาบันการเงินต่าง ๆ 
 6. บทบาทของสหกรณ์ในการขับเคล่ือนงานตามนโยบายของรัฐ ดังนี้  

6.๑ สหกรณ์ได้ให้การสนับสนุนโครงการ ศพก.ในพื้นท่ีท้ังในเรื่องสถานท่ี ปัจจัยการ 
ผลิต และองค์ความรู้เรื่องกระบวนการกลุ่มเชิงสหกรณ์ ทุกๆโครงการ 
  6.๒  โครงการพัฒนาสหกรณ์การเกษตรเป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ 
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ผลงาน/ความสำเร็จของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
 ๑. ด้านสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
  -  สมาชิกมีแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ โดยมีเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ และ
เงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ในการกู้ยืม 
  -  สมาชิกมีความรู้ในบทบาทหน้าที่ของสมาชิก ในเรื่อง หลักการ อุดมการณ์ วิธีการ
สหกรณ์ เพิ่มขึ้น และมีจิตสำนึกในการรักษาผลประโยชน์ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีสังกัดอยู่ 
 ๒. ด้านสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
  - สหกรณ์/กลุ ่มเกษตรกร เข้าใจในปัญหาที ่เกิดขึ ้นและพร้อมที ่จะแก้ไขในการ
ดำเนินงานเพื่อสมาชิก 
  - คณะกรรมการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เข้าใจในหลักการบริหาร และหลักธรรมาภิ
บาล และสามารถนำมาปฏิบัติ 
  - คณะกรรมการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถเข้าและทำประโยชน์แก่สมาชิกใน
การประกอบอาชีพ 
   
ประกอบด้วย สหกรณ์ ๑ แห่ง  สมาชิก ๕๐ คน  กลุ่มเกษตรกร ๒ แห่ง สมาชิก ๓66 คน   
 

⚫ ผลการเข้าแนะนำ ส่งเสริม และแก้ไขปัญหาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
  1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ และกฎหมายที่
เก่ียวข้อง 

 1.1 แนะนำ ส่งเสริมให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถปิดบัญชีได้ ภายใน 30 วัน 
 1.2 แนะนำ ส่งเสริม สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ได้ภายใน 150  
วัน 
 1.3 การให้ความเห็นชอบการกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกัน ประจำปีของสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร 
 1.4 การตรวจการสหกรณ์ 
 1.5 ติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
  1.6 ติดตามแกไ้ขตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี 
  1.7 ส่งเสริมแนะนำ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จัดทำระเบียบ เพื่อให้นายทะเบียนสหกรณ์ให้
ความเห็นชอบ/รับทราบระเบียบของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

 1.8 การรับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 2. ส่งเสริมและพัฒนางานสหกรณ์ทุกประเภท และกลุ่มเกษตรกร 
 2.1 เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกับคณะกรรมการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 2.2 เข้าร่วมประขุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์และร่วมเวที(หรือเวทีชาวบ้าน) รับฟังความคิดเห็นจาก
สมาชิก ประชาชนและผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการดำเนินงาน การประกอบอาชีพ ปัญหาอุปสรรค 
หรือเรื่องอื่น ๆ ท่ีเป็นประโยชน์กับสมาชิก 
 2.3 เสวนาแบบมีส่วนร่วมของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

อ าเภอ นาแหว้ 
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 2.4 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีผลการดำเนินงานตามงบการเงินท่ีผ่านการรับรองจากผู้สอบ
บัญชีแล้ว ไม่ขาดทุน เช่นเดียวกับปีบัญชีท่ีผ่านมา 
 2.5 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีผลการดำเนินงานตามงบการเงินท่ีผ่านการรับรองจากผู้สอบ
บัญชีแล้ว ขาดทุนลดลง เช่นเดียวกับปีบัญชีท่ีผ่านมา 
 2.6 ส่งเสริมให้สมาชิก/ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเข้าร่วม ประชุมใหญ่เพิ่มขึ้น 
 2.7 ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีผ่านมาตรฐานปี ๖3 รักษามาตรฐาน 
 2.8 ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีไม่ผ่านมาตรฐานปี ๖3 ให้ผ่านมาตรฐาน 
 2.9 แนะนำส่งเสริมเกี่ยวกับการบริหารเงินทุน 
 2.10 ส่งเสริม แนะนำ และติดตามการใช้อุปกรณ์การตลาด 
 2.11 การเข้าส่งเสริม แนะนำ สนับสนุน และติดตามให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีหยุดดำเนิน
ธุรกิจ หรือไม่พบท่ีอยู่ สามารถดำเนินธุรกิจได้ หรือจำเป็นต้องเข้าสู่กระบวนการชำระบัญชี 
 3. ส่งเสริม เผยแพร่ และให้ความรู้เก่ียวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ให้แก่
บุคลากรสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไป 
 4. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์ 
 4.1 ส่งเสริมการเพิ่มปริมาณธุรกิจสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 4.2 แนะนำ ส่งเสริมให้สมาชิกของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีส่วนร่วมในการดำเนินธรุกิจกับ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 4.3 แนะนำ ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีจัดต้ังใหม่ให้ดำเนินงานได้ 
 5. ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (Cooperatives Promotion 
System : CPS) 
 5.1 วิเคราะห์สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีดำเนินการโดยใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์สหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรอย่างน้อย 2 เครื่องมือ ตามหลักวิชาการ 
 5.2 ค้นหาสาเหตุท่ีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรหยุดดำเนินการ 
 5.3 จัดทำแบบสรุปประเด็นการส่งเสริม ตามผลการวิเคราะห์ มีกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ 
ครบถ้วน 
 5.4 นำเสนอผลการวิเคราะห์ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  

⚫ ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนนิงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

    1.1 ปัญหาภายในองค์กร 
 - เกี่ยวกับสมาชิกผู้เป็นเจ้าของสหกรณ์ขาดจิตสำนึกในการเป็นเจ้าของตามบทบาทสิทธิและ
หน้าท่ีท่ีพึงกระทำ 
 - กรรมการผู้เป็นผู้แทนในการบริหารงานส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารองค์กร
และบริหารงานธุรกิจ 
 - สหกรณ์ขนาดเล็กหรือกลุ่มเกษตรกรจะไม่มีความสามารถในการจ้างพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
 - ฝ่ายตรวจสอบหรือผู้ตรวจสอบกิจการท่ียังไม่มีความรู้ความสามารถในการตรวจสอบเพียงพอ 
 - ทุน (ท่ีดิน เงินทุน  แรงงาน ฯลฯ) ไม่เพียงพอ 
   1.2 ปัญหาภายนอกองค์กร 
 - ความชัดเจนในนโยบายสนับสนุนต่างๆ ตลอดถึงในแต่ละยุคสมัยไม่ต่อเนื่องสอดคล้องกัน 
 - การแข่งขันด้านการค้าในระบบธุรกิจ 
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⚫ ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหา 
 - ส่งเสริมให้สมาชิกฯ มีจิตสำนึกในการเป็นเจ้าของตามบทบาทสิทธิและหน้าท่ีในสหกรณ์ 
 - ส่งเสริมให้ความรู้แก่คณะกรรมการเกี่ยวกับเทคนิคในการบริหารงานองค์กรและบริหารงาน
ธุรกิจ 
 - ส่งเสริมให้มีการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ร่วมกันระหว่างสหกรณ์ขนาดเล็กหรือกลุ่มเกษตรกรที่ไม่มี
ทุนในการจัดจ้างเพียงพอ 
 - ส่งเสริมให้ความรู้ด้านกฎหมาย การบริหาร การบัญชี และเทคนิคการตรวจสอบให้แก่ผู้ตรวจ
สอบกิจการให้มีความรู้ความสามารถมากขึ้น 
 - ส่งเสริมการระดมทุนจากสมาชิก หรือจัดหาทุนจากแหล่งต้นทุนต่ำและคุ้มทุน 

 
  ผลงาน/ความสำเร็จของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
     ๑. ด้านสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
  -  สมาชิกมีแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ โดยมีเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ และ
เงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ในการกู้ยืม 
  -  สมาชิกมีความรู้ในบทบาทหน้าที่ของสมาชิก ในเรื่อง หลักการ อุดมการณ์ วิธีการ
สหกรณ์ เพิ่มขึ้น และมีจิตสำนึกในการรักษาผลประโยชน์ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีสังกัดอยู่ 
 ๒. ด้านสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
  - สหกรณ์/กลุ ่มเกษตรกร เข้าใจในปัญหาที ่เกิดขึ ้นและพร้อมที ่จะแก้ไขในการ
ดำเนินงานเพื่อสมาชิก 
  - คณะกรรมการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เข้าใจในหลักการบริหาร และหลักธรรมาภิ
บาล และสามารถนำมาปฏิบัติ 
  - คณะกรรมการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถเข้าและทำประโยชน์แก่สมาชิกใน
การประกอบอาชีพ 
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ผลการปฏิบัติงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 

กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ ์

◼  การจัดต้ังสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
1. การดำเนินการจัดต้ังสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร :  
 เมื่อผู้ประสงค์(แกนนำเกษตรกร)ได้ดำเนินการส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ท่ีจะจัดต้ังสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร ผ่านกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นท่ี และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์มีหนังสือถึงสำนักงานสหกรณ์
จังหวัดเลย แล้วมีขั้นตอน ดังนี้ 
 1.ประสานความเป็นไปได้ในการจัดต้ังสหกรณ์ 
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย จะได้ดำเนินการประสานความเป็นไปได้ในการจัดต้ัง
สหกรณ์กับแกนนำเกษตรกร ในความพร้อมของกลุ่มฯ เช่น ผู้จัดทำบัญชี ธุรกิจหรือกิจกรรมท่ีจะ
ดำเนินการ ข้ันตอนการจัดต้ังพอสังเขปฯ 
 2.ประชุมผู้ประสงค์จะเป็นสมาชิกสหกรณ์ ครั้งท่ี 1 
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย เชิญแกนนำและผู้ประสงค์จะเป็นสมาชิกสหกรณ์ 
จำนวนไม่น้อยกว่า 30 คน เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ความรู้เรื่องหลักการ วิธีการ อุดมการณ์สหกรณ์ 
กำหนดช่ือสหกรณ์ กำหนดประเภทวัตถุประสงค์และร่างข้อบังคับ(เฉพาะส่วนท่ีสำคัญ) การพิจารณา
เลือกตั้งคณะผู้จัดต้ังสหกรณ์ จำนวนไม่น้อยกว่า 10 คน 
 3.ประชุมคณะผู้จัดต้ังสหกรณ์ ครั้งท่ี 2 
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย เชิญคณะผู้จัดต้ังสหกรณ์  เพื่อร่างข้อบังคับ กำหนด
แผนการดำเนินงานหรือกิจกรรมทางธุรกิจของสหกรณ์ 
 4.ประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกสหกรณ์ ครั้งท่ี 3 
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย เชิญผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกสหกรณ์ จำนวนไม่น้อยกว่า 30 
คน เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบช่ือ ประเภท วัตถุประสงค์ พร้อมท้ังพิจารณากำหนดข้อบังคับสหกรร์ 
 เมื่อดำเนินการประชุมครบถ้วนแล้ว สหกรณ์ฯ ท่ีจะขอจดทะเบียนจัดต้ังนั้น ต้องดำเนินการ
จัดทำเอกสารให้ครบถ้วน เรียบร้อย เพื่อเสนอนายทะเบียนสหกรณ์  รับจดทะเบียนสหกรณ์ และเมื่อ
นายทะเบียนรับจดทะเบียนแล้ว ให้ดำเนินการประชุมใหญ่ครั้งแรกภายใน 90 วัน หากนายทะเบียนไม่
รับจดทะเบียน สามารถอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติโดยยื่นต่อนายทะเบียน
สหกรณ์ได้ภายใน 60 วัน 
 
 

งาน/โครงการตามภารกิจ 
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ประโยชน์ของการรวมกลุ่มจัดต้ังเป็นสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 1.เมื่อรวมตัวแล้ว เกษตรกรสามารถซื้อปัจจัยการผลิตได้ในราคาท่ีถูกลง  
 2.การรวมกลุ่มกัน ทำให้เกษตรกรสามารถระดมทุน ดำเนินการค้า เช่น ทำโรงสี จัดต้ังตลาด
กลางเพื่อจำหน่ายผลผลิตของตนเองได้ 
 3.การรวมกลุ่มกันทำให้เกษตรกรสามารถมีพลังต่อรองกับกลุ่มต่าง ๆ ได้ ท้ังนี้ เพื่อปกป้อง
ผลประโยชน์ของตัวเอง หรือเพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดมาเอารัดเอาเปรียบสมาชิกของกลุ่มได้ 
 4.การรวมกลุ่มกันโดยถูกต้องตามกฎหมาย ทำให้เกษตรกรสามารถทำนิติกรรมต่าง ๆ กับ
บริษัทเอกชนอื่น ๆ ได้ 
 5.การรวมกลุ่มกัน จะทำให้เกษตรกรสามารถช่วยเหลือรัฐในการให้ข้อมูลท่ีจำเป็นเพื่อรัฐจะได้
นำไปแก้ไขให้กับเกษตรกร เช่น กรณีฝนแล้ว น้ำท่วมฯ 
 6. การรวมกลุ่มกัน เกษตรกรจะสามารถร่วมกันควบคุมพื้นท่ี และปริมาณผลผลิตให้อยู่ใน
ปริมาณท่ีพอเหมาะกับความต้องการของตลาด โอกาสท่ีผลผลิตจะล้นตลาดทำให้ราคาถูกจะมีน้อย 
 7.การรวมกลุ่มกัน ทำให้เกษตรกรสามารถรับเอาสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภค จากบริษัทผู้ผลิต
มาจำหน่ายให้กับสมาชิกได้ ในราคาท่ีถูกกว่าท่ีต่างคนต่างไปซื้อจากตลาดโดยตรง 
 8.การรวมกลุ่มกัน เกษตรกรสามารถจะแปรรูปผลผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นได้ ในกรณีท่ี
ผลผลิตล้นตลาดหรือราคาผลผลิตตกต่ำ โดยการลงทุนร่วมกัน 
 9.การรวมกลุ่มกันจะทำให้เกษตรกรสามารถขอรับความช่วยเหลือจากรัฐได้ดีกว่าท่ีจะเรียกร้อง
จากบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพราะไม่สามารถอ้างว่าเป็นตัวแทนของเกษตรกรท้ังหมดได้ 
 
2. รายชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ดำเนินการจัดต้ังใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 :  
        1. กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางนามาลา จดทะเบียนจัดต้ังเมื่อวันท่ี 25 ธันวาคม  2562 
        2. กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางปากตมพัฒนาคุณภาพยาง  จดทะเบียนจัดต้ังเมื่อวันท่ี 7 เมษายน 
2563 
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3. ภาพถ่ายแสดงการดำเนินกิจกรรม   : 

             ภาพกิจกรรมการจัดต้ังกลุ่มเกษตรกรทำสวนยางนามาลา อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 

ภาพกิจกรรมกลุ่มเกษตรกรทำสวนยางปากตมพัฒนาคุณภาพยาง  
 จดทะเบียนจัดต้ังเมื่อวันท่ี 7 เมษายน 2563 
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◼  โครงการ ฝึกอบรมการจัดทำแผนการดำเนินกิจกรรมและการประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

1.วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/พื้นที่ดำเนินงานโครงการ : 

   เพื่อให้ผู้เข้าประชุม มีความรู้ ทักษะ และเข้าใจการจัดทำแผนการดำเนินกิจกรรมและการ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

เป้าหมาย : 
1) กรรมการ สมาชิก เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จำนวน 20 คน 
2) เจ้าหน้าท่ีกลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์  จำนวน 5  คน รวม 25 คน พื้นท่ีดำเนินงาน

โครงการ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านตาดข่า อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย 
 

2.ผลการดำเนินงาน :  
       สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เกิดกระบวนการเรียนรู้การขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และสามารถประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ตลอดจนสมาชิกสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
3. ผลลัพธ์ :  
    ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 
         สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เข้ารับการฝึกอบรม รวม 20 คน 
    ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
         สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร นำความรู้เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการ
ดำเนินงาน   ร้อยละ 100 
 
4. ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข - 
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5. ภาพถ่ายแสดงการดำเนินกิจกรรมของงาน/โครงการ  

โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนการดำเนินกิจกรรมและการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2563 
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โครงการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรตามโครงการรักษ์น้ำเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
1.วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/พื้นที่ดำเนินงาน/โครงการ : 
   เพื่อให้ผู้เข้ารับอบรมได้รู้และเข้าใจในหลักการอุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์ อำนาจหน้าท่ีของ
คณะกรรมการหรือผู้บริหารกลุ่ม/เป้าหมาย เกษตรกรบ้านนาหว้าน้อย ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย 
จังหวัดเลย พื้นท่ีดำเนินงาน ศาลากลางบ้านนาหว้าน้อยตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 
2.ผลการดำเนินงาน :  
  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรตามโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของ
แผ่นดิน จำนวน 30 คน 
3. ผลลัพธ์ :  
   ผลลัพธ์เชิงปริมาณ        เกษตรกรเป้าหมายเข้ารับการฝึกอบรมรวม 30 คน 
   ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ        เกษตรกรได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักการ อุดมการณ์ วิธีการ
สหกรณ์ ขั้นตอนการจัดต้ังสหกรณ์ แนวทางการบริหารงานกลุ่มและการจัดทำแผนการดำเนินกิจกรรม
ในรูปแบบของกลุ่มเตรียมสหกรณ์เพิ่มข้ึน 

ภาพถ่ายแสดงการดำเนินกิจกรรมของงาน/โครงการ 
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โครงการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรตามโครงการบูรณาการพัฒนาตามพระราชดำริ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
1.วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/พื้นที่ดำเนินงาน/โครงการ : เพื่อให้ผู้เข้ารับอบรมได้รู้และเข้าใจในหลักการ 
อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์ อำนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการหรือผู้บริหารกลุ่ม/เป้าหมาย เกษตรกร บ้าน
นาหมูมุ่น ตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย พื้นท่ีดำเนินงาน ศาลากลางบ้านนาหมูมุ่น ตำบลนาดี 
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 
2.ผลการดำเนินงาน : จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรตามโครงการ
บูรณาการพัฒนาตามพระราชดำริ จำนวน 30 คน 
3.ผลลัพธ์ :  
   ผลลัพธ์เชิงปริมาณ : เกษตรกรเป้าหมายเข้ารับการฝึกอบรม รวม 30 คน 
   ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ  : เกษตรกรได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักการ อุดมการณ์ วิธีการ
สหกรณ์ ขั้นตอนการจัดต้ังสหกรณ์ แนวทางการบริหารงานกลุ่มและการจัดทำแผนการดำเนินกิจกรรม
ในรูปแบบของกลุ่มเตรียมสหกรณ์เพิ่มข้ึน 
           โครงการบูรณาการพัฒนาตามพระราชดำริอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรตาม 
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โครงการทัศนศึกษาดูงานของนักเรียนท่ีเป็นกรรมการสหกรณ์นักเรียน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

1.วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/พื้นที่ดำเนินงานโครงการ :  
  เพื่อให้ผู้เข้ารับอบรมได้ศึกษาเพิ่มเติมจาการเรียนการสอนในห้องเรียนโดยศึกษาจากสถานท่ี
ปฏิบัติจริง และเพื่อให้เด็กนักเรียนได้นำความรู้จากประสบการณ์ศึกษาดูงานไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้ 
 

เป้าหมาย :  
  คณะกรรมการสหกรณ์นักเรียนพร้อมคณะครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน โรงเรียน
ตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดเลย จำนวน 8 โรงเรียน และโรงเรียนเพียงหลวง 18 จำนวน 1 
โรงเรียน พร้อมคณะผู้สังเกตการณ์ รวม 140 คน  
พื้นท่ีดำเนินงาน :  
  สหกรณ์การเกษตรภูกระดึง จำกัด อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงคุณเฉลิมชัย อินทรชัยศรี(ปราชญ์ชุมชน) อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย 
 

2.ผลการดำเนินงาน : จัดทัศนศึกษาดูงาน ให้แก่ คณะกรรมการสหกรณ์นักเรียนพร้อมคณะครู
ผู้รับผิดชอบกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดเลย จำนวน 8 โรงเรียน 
และโรงเรียนเพียงหลวง 18 จำนวน 1 โรงเรียน พร้อมคณะผู้สังเกตการณ์ รวม 140 คน 
 
3.ผลลัพธ์ :  
     ผลลัพธ์เชิงปริมาณ :  
  คณะกรรมการสหกรณ์นักเรียนพร้อมคณะครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน โรงเรียน
ตำรวจตะเวนชายแดนในจังหวัดเลย จำนวน 8 โรงเรียน และโรงเรียนเพียงหลวง 18 จำนวน 1 
โรงเรียน พร้อมคณะผู้สังเกตการณ์ รวม 140 คน ร่วมทัศนศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์การเกษตรภูกระดึง 
จำกัด อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลยและศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงคุณเฉลิมชัย อินทรชัยศรี
((ปราชญ์ชุมชน) อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย 
     ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
      เด็กนักเรียนได้เรียนรู้การจัดการเรียนการสอนเรื่องการสหกรร์จากสถานท่ีปฏิบัติจริงและเกิด
ทักษะการเรียนรู้และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
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ภาพถ่ายแสดงการดำเนินกิจกรรมของงาน/โครงการ    

กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานของนักเรียนท่ีเป็นกรรมการสหกรณ์นักเรียน 
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กล ุ่มตรวจการสหกรณ ์

◼  การชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1.การดำเนินการชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร :  
 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย มีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ชำระบัญชีในปีงบประมาณ พ.ศ.
2563  จำนวน 103 แห่ง ประกอบด้วย สหกรณ์ 67 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 36 แห่ง และได้ถอนช่ือ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เลิกไปแล้ว 12 แห่ง ประกอบด้วย สหกรณ์ 6 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 6 แห่ง 
สรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้ 
 1. เมื่อได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ชำระบัญชี จะต้องดำเนินการกำหนดแผนการชำระบัญชี ตาม 
พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ชักช้า เริ่มตั้งแต่การประกาศ โฆษณา ให้
ผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายรับทราบถึงการเลิกของสหกรณ์/กลุ่มเกษตร การรับมอบทรัพย์สิน เอกสารต่าง ๆ 
มาดำเนินการจัดการทรัพย์สินจัดทำงบการเงิน ณ วันเลิก และนำเสนอให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบรับรอง 
แล้วเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่เพื่ออนุมัติ หากประชุมใหญ่ไม่ได้ ให้นำงบการเงินเสนอนายทะเบียนสหกรณ์
พิจารณาอนุมัติ แต่กรณีที่เห็นว่ามีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สินผู้ชำระบัญชีอาจยื่นขอล้มละลาย เมื่อ
ดำเนินการตามขั้นตอนท่ีกำหนดแล้ว รายงานสรุปขอให้นายทะเบียนสหกรณ์/นายทะเบียนกลุ่มเกษตร
ประจำจังหวัดเลย ให้ความเห็นชอบถอนช่ือออกจากทะเบียน 
 2. การชำระบัญชีเพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ได้แบ่งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีเลิกออกเป็น 
2 ประเภท คือ ประเภทที่มีปัญหา คือมีเจ้าหนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์และเจ้าหนี้อื่น และประเภทที่ไมม่ี
ปัญหาคือไม่มีหนี้สินแต่อย่างใด โดยประเภทท่ีไม่มีปัญหาจะเร่งให้ผู้ชำระบัญชีดำเนินการให้แล้วเสร็จถึง
ขั้นตอนท่ี 10 ถอนชื่อโดยเร็ว  ซึ่งจะมีการประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติให้แก่ผู้ชำระบัญชี  โดยบูรณา
การร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเลย และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี
มาร่วมประชุมปรึกษาหารือและให้คำแนะนำในการจัดทำงบการเงินทั้งในภาพรวม  และผู้ชำระบัญชี
เป็นรายคน ซึ่งจะมีการติดตามความก้าวหน้าการชำระบัญชี ปัญหาอุปสรรค ตลอดจนแนวทางแก้ไขให้ผู้
ชำระบัญชีในท่ีประชุมประจำเดือนทุกเดือน 
 3. เมื่อพบว่าสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีมีปัญหา  มีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน ผู้ชำระบัญชีอาจยื่น
ขอล้มละลายกรณีไม่มีเงินวางเป็นค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายในการขอล้มละลาย ให้ผู ้ชำระบัญชีขอ
งบประมาณของทางราชการเพื ่อเป็นค่าใช้จ่าย แห่งละ 15,500. -บาท  โดยมอบให้นิติกรเป็น
ผู้ดำเนินการรวบรวมคำขอล้มละลายเพื่อไปยื่นต่อศาลล้มละลายกลาง กรุงเทพฯ เป็นการประหยัด
ค่าใช้จ่ายและรวดเร็วถูกต้อง  เมื ่อมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดซึ่งลงโฆษณาประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแล้ว ผู้ชำระบัญชีหมดหน้าที่ในการจัดการทรัพย์สิน เป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
ดำเนินการ ในส่วนของเจ้าหน้าท่ีต้องไปขอรับชำระหนี้ท่ีกองบังคับคดีล้มละลาย ภายใน 2 เดือนนับแต่
มีโฆษณา และระยะเวลาอีก 2 เดือน ศาลยุติธรรมจังหวัดจะมีนัดไต่สวนผู้ชำระบัญชีโดยเปิดเผยเจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์แถลงปิดคดี ผู้ชำระบัญชีขอคัดสำเนาพิพากษาและคำแถลงปิดคดี และรายงาน
สรุปขอให้นายทะเบียนสหกรณ์/นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจำจังหวัดเลย ให้ความเห็นชอบถอนช่ือ
ออกจากทะเบียน 
  



 
รายงานประจำปี 2563 (Annual Report) 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย http://cpd.go.th/loei  | 119 

“ซื่อตรงต่อหน้าท่ี มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต” 

  
 ปัญหา/อุปสรรคการชำระบัญชี   :  ผู้ชำระบัญชีรไม่มีความรู้ด้านการจัดทำบัญชี การติดต่อ
ประสานงานกับอดีตคณะกรรมการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  เป็นไปด้วยความยาก เนื่องจากย้ายถิ่นฐาน 
เสียชีวิต การรับมอบทรัพย์สินไม่สมบูรณ์ เนื่องจากเอกสารสูญหาย ชำรุด ไม่ยอมส่งมอบทรัพย์สิน ขู่ทำ
ร้ายร่างกายผู้ชำระบัญชี การแจ้งความต่อเจ้าพนักงานตำรวจล่าช้า ไม่ตามเรื่องให้ส่งผลให้การจัดทำงบ
การเงินล่าช้า 
 แนวทางการแก้ไขปัญหาการชำระบัญชี   :  โดยมีการบูรณาการกับสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ เกี ่ยวกับการจัดทำบัญชีและให้ผู ้ชำระบัญชีประสานโดยตรงกับผู้สอบบัญชีที ่รับผิดชอบ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ชำระบัญชีในส่วนของกรณีเอกสารสูญหายให้คณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไปดำเนินการแจ้งความต่อเจ้าพนักงานสอบสวนเพื่อบันทึกเป็นหลักฐาน
ประกอบการจัดทำงบการเงิน และหากไม่ส่งมอบทรัพย์สินและเอกสารต่าง ๆ ให้ผู้ชำระบัญชีดำเนินการ
แจ้งความต่อเจ้าพนักงานตำรวจ 

 2. รายชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่อยู่ระหว่างการชำระบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน   
2563 :  
ท่ี 

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
ขั้นตอนการชำระบัญชี  

ณ วันที่ 1 ตุลาคม  2562 

ความก้าวหน้า/ขั้นตอน 
ณ วันที่ 30 กันยายน  

2563 
 สหกรณ์ 

1 สหกรณ์การเกษตรปากปวน จำกัด ขั้นตอนท่ี 1 ประกาศ ขั้นตอนท่ี 2 รับมอบ
ทรัพย์สิน 

2 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
บ้านนาดี จำกัด 

ขั้นตอนท่ี 1 ประกาศ ขั้นตอนท่ี 2 รับมอบ
ทรัพย์สิน 

3 สหกรณ์การเกษตรวังลาน จำกัด ขั้นตอนท่ี 2 รับมอบทรัพย์สิน ขั้นตอนท่ี 2 รับมอบ
ทรัพย์สิน 

4 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยยาง  
จำกัด 

ขั้นตอนท่ี 2 รับมอบทรัพย์สิน ขั้นตอนท่ี 3 ส่งงบ ณ วันรับ
มอบทรัพย์สิน 

5 สหกรณ์ผู้เล้ียงโคนมในเขตปฎิรูปท่ีดิน
จังหวัดเลย จำกัด 

ขั้นตอนท่ี 2 รับมอบทรัพย์สิน ขั้นตอนท่ี 2 รับมอบ
ทรัพย์สิน 

6 สหกรณ์การเกษตรปากชม จำกัด ขั้นตอนท่ี 2 รับมอบทรัพย์สิน ขั้นตอนท่ี 3 ส่งงบ ณ วันรับ
มอบทรัพย์สิน 

7 สหกรณ์การเกษตรมหาชนผาขาว 
จำกัด 

ขั้นตอนท่ี 2 รับมอบทรัพย์สิน ขั้นตอนท่ี 2 รับมอบ
ทรัพย์สิน 

8 สหกรณ์บริการผู้ค้าล็อตเตอรี่ครู
ชายแดนเลย จำกัด 

ขั้นตอนท่ี 2 รับมอบทรัพย์สิน ขั้นตอนท่ี 2 รับมอบ
ทรัพย์สิน 

9 สหกรณ์การเกษตรบ้านห้วยหินขาว 
จำกัด 

ขั้นตอนท่ี 2 รับมอบทรัพย์สิน ขั้นตอนท่ี 3 ส่งงบ ณ วันรับ
มอบทรัพย์สิน 
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ท่ี 
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

ขั้นตอนการชำระบัญชี  
ณ วันที่ 1 ตุลาคม  2562 

ความก้าวหน้า/ขั้นตอน 
ณ วันที่ 30 กันยายน  

2563 
10 สหกรณ์การเกษตรชายแดนสามัคคี

นาแห้ว จำกัด 
ขั้นตอนท่ี 2 รับมอบทรัพย์สิน ขั้นตอนท่ี 2 รับมอบ

ทรัพย์สิน 
11 สหกรณ์การเกษตรสมัชชาสามัคคี

ด่านซ้าย จำกัด 
ขั้นตอนท่ี 2 รับมอบทรัพย์สิน ขั้นตอนท่ี 2 รับมอบ

ทรัพย์สิน 
12 สหกรณ์การเกษตรประชาสามัคคี

ตำบลท่าช้างคล้อง จำกัด 
ขั้นตอนท่ี 2 รับมอบทรัพย์สิน ขั้นตอนท่ี 3 ส่งงบ ณ วันรับ

มอบทรัพย์สิน 
13 สหกรณ์การเกษตรนาแห้ว จำกัด ขั้นตอนท่ี 2 รับมอบทรัพย์สิน ขั้นตอนท่ี 2 รับมอบ

ทรัพย์สิน 
14 สหกรณ์ผู้ปลูกพืชอนามัยปลอดภัย

สารพิษห้วยตาด จำกัด 
ขั้นตอนท่ี 2 รับมอบทรัพย์สิน ขั้นตอนท่ี 2 รับมอบ

ทรัพย์สิน 
15 สหกรณ์การเกษตรหนองหิน จำกัด ขั้นตอนท่ี 2 รับมอบทรัพย์สิน ขั้นตอนท่ี 2 รับมอบ

ทรัพย์สิน 
16 สหกรณ์การเกษตรอาฮีพัฒนา จำกัด ขั้นตอนท่ี 2 รับมอบทรัพย์สิน ขั้นตอนท่ี 2 รับมอบ

ทรัพย์สิน 
17 สหกรณ์เครือข่ายพัฒนาชีวิตครู

จังหวัดเลย จำกัด 
ขั้นตอนท่ี 2 รับมอบทรัพย์สิน ขั้นตอนท่ี 3 ส่งงบ ณ วันรับ

มอบทรัพย์สิน 
18 สหกรณ์การเกษตรตำบลทรายขาว 

จำกัด 
ขั้นตอนท่ี 2 รับมอบทรัพย์สิน ขั้นตอนท่ี 2 รับมอบ

ทรัพย์สิน 
19 สหกรณ์การเกษตรภูสน จำกัด ขั้นตอนท่ี 2 รับมอบทรัพย์สิน ขั้นตอนท่ี 3 ส่งงบ ณ วันรับ

มอบทรัพย์สิน 
20 สหกรณ์การเกษตรประชาสามัคคีภู

หลวง  จำกัด 
ขั้นตอนท่ี 2 รับมอบทรัพย์สิน ขั้นตอนท่ี 3 ส่งงบ ณ วันรับ

มอบทรัพย์สิน 
21 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรเลย จำกัด ขั้นตอนท่ี 2 รับมอบทรัพย์สิน ขั้นตอนท่ี 2 รับมอบ

ทรัพย์สิน 
22 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

บ้านสามแยก จำกัด 
ขั้นตอนท่ี 2 รับมอบทรัพย์สิน ขั้นตอนท่ี 3 ส่งงบ ณ วันรับ

มอบทรัพย์สิน 
23 สหกรณ์การเกษตรประชาสามัคคีตาด

ข่า จำกกัด 
ขั้นตอนท่ี 2 รับมอบทรัพย์สิน ขั้นตอนท่ี 2 รับมอบ

ทรัพย์สิน 
24 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจังหวัดเลย ขั้นตอนท่ี 2 รับมอบทรัพย์สิน ขั้นตอนท่ี 2 รับมอบ

ทรัพย์สิน 
25 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการผลิต

ประชาสามัคคีเอราวัณ จำกัด 
ขั้นตอนท่ี 2 รับมอบทรัพย์สิน ขั้นตอนท่ี 2 รับมอบ

ทรัพย์สิน 
26 สหกรณ์การเกษตรประชาสามัคคี

พรสวรรค์ จำกัด 
ขั้นตอนท่ี 3 ส่งงบ ณ วันรับ
มอบทรัพย์สิน 

ขั้นตอนท่ี 3 ส่งงบ ณ วันรับ
มอบทรัพย์สิน 
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ท่ี 
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

ขั้นตอนการชำระบัญชี  
ณ วันที่ 1 ตุลาคม  2562 

ความก้าวหน้า/ขั้นตอน 
ณ วันที่ 30 กันยายน  

2563 
27 สหกรณ์ยางพาราเลย จำกัด ขั้นตอนท่ี 3 ส่งงบ ณ วันรับ

มอบทรัพย์สิน 
ขั้นตอนท่ี 3 ส่งงบ ณ วันรับ
มอบทรัพย์สิน 

28 สหกรณ์เครือข่ายชุมชนตำบลศรีสอง
รักเข้มแข็ง จำกัด 

ขั้นตอนท่ี 3 ส่งงบ ณ วันรับ
มอบทรัพย์สิน 

ขั้นตอนท่ี 3 ส่งงบ ณ วันรับ
มอบทรัพย์สิน 

29 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำผาน้อย จำกัด ขั้นตอนท่ี 3 ส่งงบ ณ วันรับ
มอบทรัพย์สิน 

ขั้นตอนท่ี 4 ผู้สอบรับรอง
งบ 

30 สหกรณ์การเกษตรผสมผสานจังหวัด
เลย จำกัด 

ขั้นตอนท่ี 3 ส่งงบ ณ วันรับ
มอบทรัพย์สิน 

ขั้นตอนท่ี 3 ส่งงบ ณ วันรับ
มอบทรัพย์สิน 

31 สหกรณ์การเกษตรประชาสามัคคี
วังสะพุง จำกัด 

ขั้นตอนท่ี 3 ส่งงบ ณ วันรับ
มอบทรัพย์สิน 

ขั้นตอนท่ี 3 ส่งงบ ณ วันรับ
มอบทรัพย์สิน 

32 สหกรณ์ผู้ค้าล๊อตเตอรี่ตำบลทรายขาว 
จำกัด 

ขั้นตอนท่ี 2 รับมอบทรัพย์สิน ขั้นตอนท่ี 3 ส่งงบ ณ วันรับ
มอบทรัพย์สิน 

33 สหกรณ์การเกษตรสมัชชาสามัคคี
ห้วยบ่อซืน จำกัด 

ขั้นตอนท่ี 3 ส่งงบ ณ วันรับ
มอบทรัพย์สิน 

ขั้นตอนท่ี 3 ส่งงบ ณ วันรับ
มอบทรัพย์สิน 

34 ร้านสหกรณ์เลย จำกัด ขั้นตอนท่ี 3 ส่งงบ ณ วันรับ
มอบทรัพย์สิน 

ขั้นตอนท่ี 3 ส่งงบ ณ วันรับ
มอบทรัพย์สิน 

35 สหกรณ์บริการผู้ค้าล็อตเตอรี่เมืองเลย ขั้นตอนท่ี 3 ส่งงบ ณ วันรับ
มอบทรัพย์สิน 

ขั้นตอนท่ี 3 ส่งงบ ณ วันรับ
มอบทรัพย์สิน 

36 สหกรณ์ปศุสัตว์นาด้วง จำกัด ขั้นตอนท่ี 3 ส่งงบ ณ วันรับ
มอบทรัพย์สิน 

ขั้นตอนท่ี 3 ส่งงบ ณ วันรับ
มอบทรัพย์สิน 

37 สหกรณ์บริการศูนย์พัฒนาจังหวัดเลย 
จำกัด 

ขั้นตอนท่ี 2 รับมอบทรัพย์สิน ขั้นตอนท่ี 3 ส่งงบ ณ วันรับ
มอบทรัพย์สิน 

38 สหกรณ์การเกษตรห้วยบ่อซืน จำกัด ขั้นตอนท่ี 3 ส่งงบ ณ วันรับ
มอบทรัพย์สิน 

ขั้นตอนท่ี 3 ส่งงบ ณ วันรับ
มอบทรัพย์สิน 

39 สหกรณ์การเกษตรบ้านสูบ จำกัด ขั้นตอนท่ี 3 ส่งงบ ณ วันรับ
มอบทรัพย์สิน 

ขั้นตอนท่ี 3 ส่งงบ ณ วันรับ
มอบทรัพย์สิน 

40 สหกรณ์กองทุนสวนยางด่านซ้าย 
จำกัด 

ขั้นตอนท่ี 3 ส่งงบ ณ วันรับ
มอบทรัพย์สิน 

ขั้นตอนท่ี 3 ส่งงบ ณ วันรับ
มอบทรัพย์สิน 

41 สหกรณ์การเกษตรประชาสามัคคีผา
ขาว 

ขั้นตอนท่ี 3 ส่งงบ ณ วันรับ
มอบทรัพย์สิน 

ขั้นตอนท่ี 3 ส่งงบ ณ วันรับ
มอบทรัพย์สิน 

42 ร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคเลย 
จำกัด 

ขั้นตอนท่ี 3 ส่งงบ ณ วันรับ
มอบทรัพย์สิน 

ขั้นตอนท่ี 3 ส่งงบ ณ วันรับ
มอบทรัพย์สิน 

43 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำบ้านธาตุ จำกัด ขั้นตอนท่ี 3 ส่งงบ ณ วันรับ
มอบทรัพย์สิน 

ขั้นตอนท่ี 3 ส่งงบ ณ วันรับ
มอบทรัพย์สิน 
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ท่ี 
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

ขั้นตอนการชำระบัญชี  
ณ วันที่ 1 ตุลาคม  2562 

ความก้าวหน้า/ขั้นตอน 
ณ วันที่ 30 กันยายน  

2563 
44 สหกรณ์การเกษตรประชาสามัคคี

ตำบลผาน้อย จำกัด 
ขั้นตอนท่ี 3 ส่งงบ ณ วันรับ
มอบทรัพย์สิน 

ขั้นตอนท่ี 3 ส่งงบ ณ วันรับ
มอบทรัพย์สิน 

45  สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
ห้วยโตก จำกัด 

ขั้นตอนท่ี 3 ส่งงบ ณ วันรับ
มอบทรัพย์สิน 

ขั้นตอนท่ี 3 ส่งงบ ณ วันรับ
มอบทรัพย์สิน 

46 สหกรณ์ฮักเลย  จำกัด ขั้นตอนท่ี 3 ส่งงบ ณ วันรับ
มอบทรัพย์สิน 

ขั้นตอนท่ี 3 ส่งงบ ณ วันรับ
มอบทรัพย์สิน 

47 สหกรณ์การเกษตรนาดอกคำพัฒนา 
จำกัด 

ขั้นตอนท่ี 3 ส่งงบ ณ วันรับ
มอบทรัพย์สิน 

ขั้นตอนท่ี 3 ส่งงบ ณ วันรับ
มอบทรัพย์สิน 

48 สหกรณ์ปศุสัตว์เอราวัณ จำกัด ขั้นตอนท่ี 3 ส่งงบ ณ วันรับ
มอบทรัพย์สิน 

ขั้นตอนท่ี 3 ส่งงบ ณ วันรับ
มอบทรัพย์สิน 

49 สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อพัฒนา
ข้าราชการจังหวัดเลย จำกัด   

ขั้นตอนท่ี 3 ส่งงบ ณ วันรับ
มอบทรัพย์สิน 

ขั้นตอนท่ี 3 ส่งงบ ณ วันรับ
มอบทรัพย์สิน 

50 ร้านสหกรณ์สวัสดิการครู-บุคลากร 
อปท.เลย จำกัด 

ขั้นตอนท่ี 3 ส่งงบ ณ วันรับ
มอบทรัพย์สิน 

ขั้นตอนท่ี 3 ส่งงบ ณ วันรับ
มอบทรัพย์สิน 

51 สหกรณ์ สกย.อุตสาหกรรมการเกษตร
เลย จำกัด 

ขั้นตอนท่ี 3 ส่งงบ ณ วันรับ
มอบทรัพย์สิน 

ขั้นตอนท่ี 4 ผู้สอบรับรอง
งบ 

52 สหกรณ์การเกษตรหนองหินพัฒนา 
จำกัด 

ขั้นตอนท่ี 3 ส่งงบ ณ วันรับ
มอบทรัพย์สิน 

ขั้นตอนท่ี 4 ผู้สอบรับรอง
งบ 

53 สหกรณ์การเกษตรชายแดนบ้านนา
ข่า จำกัด 

ขั้นตอนท่ี 3 ส่งงบ ณ วันรับ
มอบทรัพย์สิน 

ขั้นตอนท่ี 3 ส่งงบ ณ วันรับ
มอบทรัพย์สิน 

54 สหกรณ์การเกษตรประชาสามัคคี
ตำบลโนนปอแดง จำกัด 

ขั้นตอนท่ี 2 รับมอบทรัพย์สิน ขั้นตอนท่ี 3 ส่งงบ ณ วันรับ
มอบทรัพย์สิน 

55 สหกรณ์การเกษตรพระธาตุเชียงคาน 
จำกัด 

ขั้นตอนท่ี 2 รับมอบทรัพย์สิน ขั้นตอนท่ี 3 ส่งงบ ณ วันรับ
มอบทรัพย์สิน 

56 สหกรณ์ผู้ปลูกมันฝรั่งภูเรือ จำกัด ขั้นตอนท่ี 2 รับมอบทรัพย์สิน ขั้นตอนท่ี 2 รับมอบ
ทรัพย์สิน 

57 สหกรณ์การเกษตรหนองหญ้าปล้อง 
จำกัด 

ขั้นตอนท่ี 4 ผู้สอบรับรองงบ ขั้นตอนท่ี 4 ผู้สอบรับรอง
งบ 

58 สหกรณ์การเกษตรภูผาขาว จำกัด ขั้นตอนท่ี 5 อนุมัติงบดุลท่ี
ประชุมใหญ่/นายทะเบียน
สหกรณ์ 

ขั้นตอนท่ี 10 ส่งมอบ
บรรดาสมุด 

59 สหกรณ์การเกษตรข้าวหลามห้วย
เหล็ก จำกัด 

ขั้นตอนท่ี 5 อนุมัติงบดุลท่ี
ประชุมใหญ่/นายทะเบียน
สหกรณ์ 

ขั้นตอนท่ี 10 ส่งมอบ
บรรดาสมุด 
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ท่ี 
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

ขั้นตอนการชำระบัญชี  
ณ วันที่ 1 ตุลาคม  2562 

ความก้าวหน้า/ขั้นตอน 
ณ วันที่ 30 กันยายน  

2563 
60 สหกรณ์การเกษตรโนนป่าซาง จำกัด ขั้นตอนท่ี 5 อนุมัติงบดุลท่ี

ประชุมใหญ่/นายทะเบียน
สหกรณ์ 

ขั้นตอนท่ี 5 อนุมัติงบดุลท่ี
ประชุมใหญ่/นายทะเบียน
สหกรณ์ 

61 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำด้วยไฟฟ้าบ้านปากป
วน จำกัด 

ขั้นตอนท่ี 3 ส่งงบ ณ วันรับ
มอบทรัพย์สิน 

ขั้นตอนท่ี 5 อนุมัติงบดุลท่ี
ประชุมใหญ่/นายทะเบียน
สหกรณ์ 

62 สหกรณ์การเกษตรหมู่บ้าน ปชด.คก
เลาใต้ จำกัด 

ขั้นตอนท่ี 7 ส่งรายงานการ
ชำระบัญชี มาตรา 87 

ขั้นตอนท่ี 7 ส่งรายงานการ
ชำระบัญชี มาตรา 87 

63 สหกรณ์การเกษตรนาดินดำพัฒนา 
จำกัด 

ขั้นตอนท่ี 5 อนุมัติงบดุลท่ี
ประชุมใหญ่/นายทะเบียน
สหกรณ์ 

ขั้นตอนท่ี 10 ส่งมอบ
บรรดาสมุด 

64 สหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกมะขาม
หวานภูกระดึง จำกัด 

ขั้นตอนท่ี 5 อนุมัติงบดุลท่ี
ประชุมใหญ่/นายทะเบียน
สหกรณ์ 

ขั้นตอนท่ี 7 ส่งรายงานการ
ชำระบัญชี มาตรา 87 

65 สหกรณ์บริการเครือข่ายกลุ่มออม
ทรัพย์ประชาคมเลย จำกัด 

ขั้นตอนท่ี 6 ดำเนินการ
จัดการทรัพย์สินและหนี้สิน 

ขั้นตอนท่ี 10 ส่งมอบ
บรรดาสมุด 

66 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำฝายกกต้อง จำกัด ขั้นตอนท่ี 2 รับมอบทรัพย์สิน ขั้นตอนท่ี 10 ส่งมอบ
บรรดาสมุด 

67 สหกรณ์คริสเตียนจังหวัดเลย จำกัด ขั้นตอนท่ี 7 ส่งรายงานการ
ชำระบัญชี มาตรา 87 

ขั้นตอนท่ี 10 ส่งมอบ
บรรดาสมุด 

 กลุ่มเกษตรกร 
68 กลุ่มเกษตรกรทำไร่นาพึง ขั้นตอนท่ี 1 ประกาศ ขั้นตอนท่ี 2 รับมอบ

ทรัพย์สิน 
69 กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางโนนตะวัน

ยั่งยืน 
ขั้นตอนท่ี 1 ประกาศ ขั้นตอนท่ี 3 ส่งงบ ณ วันรับ

มอบทรัพย์สิน 
70 กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางศรีอุบล ขั้นตอนท่ี 3 ส่งงบ ณ วันรับ

มอบทรัพย์สิน 
ขั้นตอนท่ี 2 รับมอบ
ทรัพย์สิน 

71 กลุ่มเกษตรกรโค-กระบือหนองคัน ขั้นตอนท่ี 2 รับมอบทรัพย์สิน ขั้นตอนท่ี 2 รับมอบ
ทรัพย์สิน 

72 กลุ่มเกษตรกรสมาคมเครือข่าย
สถาบันเกษตรกร (ค.ส.ก.) บ้านซำ
ม่วง 

ขั้นตอนท่ี 2 รับมอบทรัพย์สิน ขั้นตอนท่ี 3 ส่งงบ ณ วันรับ
มอบทรัพย์สิน 

73 กลุ่มเกษตรกรยางพาราผาสะนาอุดม
ทรัพย์ 

ขั้นตอนท่ี 2 รับมอบทรัพย์สิน ขั้นตอนท่ี 9 ถอนช่ือ 
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ท่ี 
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

ขั้นตอนการชำระบัญชี  
ณ วันที่ 1 ตุลาคม  2562 

ความก้าวหน้า/ขั้นตอน 
ณ วันที่ 30 กันยายน  

2563 
74 กลุ่มเกษตรกรทำไร่หนองบัว ขั้นตอนท่ี 2 รับมอบทรัพย์สิน ขั้นตอนท่ี 3 ส่งงบ ณ วันรับ

มอบทรัพย์สิน 
75 กลุ่มเกษตรกรทำนานาพึง ขั้นตอนท่ี 2 รับมอบทรัพย์สิน ขั้นตอนท่ี 2 รับมอบ

ทรัพย์สิน 
76 กลุ่มเกษตรกรทำนาศรีฐาน ขั้นตอนท่ี 2 รับมอบทรัพย์สิน ขั้นตอนท่ี 2 รับมอบ

ทรัพย์สิน 
77 กลุ่มเกษตรกรทำไร่นาแห้ว ขั้นตอนท่ี 1 ประกาศ ขั้นตอนท่ี 3 ส่งงบ ณ วันรับ

มอบทรัพย์สิน 
78 กลุ่มเกษตรกรทำไร่นาดี ขั้นตอนท่ี 3 ส่งงบ ณ วันรับ

มอบทรัพย์สิน 
ขั้นตอนท่ี 3 ส่งงบ ณ วันรับ
มอบทรัพย์สิน 

79 กลุ่มเกษตรกรทำสวนน้ำสวย ขั้นตอนท่ี 3 ส่งงบ ณ วันรับ
มอบทรัพย์สิน 

ขั้นตอนท่ี 3 ส่งงบ ณ วันรับ
มอบทรัพย์สิน 

80 กลุ่มเกษตรกรทำไร่ผาสามยอด ขั้นตอนท่ี 3 ส่งงบ ณ วันรับ
มอบทรัพย์สิน 

ขั้นตอนท่ี 3 ส่งงบ ณ วันรับ
มอบทรัพย์สิน 

81 กลุ่มเกษตรกรทำไร่ผู้ปลูกพืช
เศรษฐกิจ จังหวัดเลย 

ขั้นตอนท่ี 3 ส่งงบ ณ วันรับ
มอบทรัพย์สิน 

ขั้นตอนท่ี 3 ส่งงบ ณ วันรับ
มอบทรัพย์สิน 

82 กลุ่มเกษตรเล้ียงสัตว์ท่าล่ี ขั้นตอนท่ี 3 ส่งงบ ณ วันรับ
มอบทรัพย์สิน 

ขั้นตอนท่ี 3 ส่งงบ ณ วันรับ
มอบทรัพย์สิน 

83 กลุ่มเกษตรกรทำนาท่าช้างคล้อง ขั้นตอนท่ี 3 ส่งงบ ณ วันรับ
มอบทรัพย์สิน 

ขั้นตอนท่ี 3 ส่งงบ ณ วันรับ
มอบทรัพย์สิน 

84 กลุ่มเกษตรกรยางทรัพย์มงคล ขั้นตอนท่ี 3 ส่งงบ ณ วันรับ
มอบทรัพย์สิน 

ขั้นตอนท่ี 3 ส่งงบ ณ วันรับ
มอบทรัพย์สิน 

85 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงกระบือตำบลป
วนพ ุ

ขั้นตอนท่ี 3 ส่งงบ ณ วันรับ
มอบทรัพย์สิน 

ขั้นตอนท่ี 3 ส่งงบ ณ วันรับ
มอบทรัพย์สิน 

86 กลุ่มเกษตรกร กยท.บ้านผาสะนา ขั้นตอนท่ี 3 ส่งงบ ณ วันรับ
มอบทรัพย์สิน 

ขั้นตอนท่ี 3 ส่งงบ ณ วันรับ
มอบทรัพย์สิน 

87 กลุ่มเกษตรกรทำไร่ท่าล่ี ขั้นตอนท่ี 3 ส่งงบ ณ วันรับ
มอบทรัพย์สิน 

ขั้นตอนท่ี 3 ส่งงบ ณ วันรับ
มอบทรัพย์สิน 

88 กลุ่มเกษตรกรทำสวนนาอาน ขั้นตอนท่ี 4 ผู้สอบรับรองงบ ขั้นตอนท่ี 4 ผู้สอบรับรอง
งบ 

89 กลุ่มเกษตรกรทำไร่ปากชม ขั้นตอนท่ี 4 ผู้สอบรับรองงบ ขั้นตอนท่ี 4 ผู้สอบรับรอง
งบ 

90 กลุ่มเกษตรกรทำสวนด่านซ้าย ขั้นตอนท่ี 4 ผู้สอบรับรองงบ ขั้นตอนท่ี 6 ดำเนินการ
จัดการทรัพย์สินและหนี้สิน 
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ท่ี 
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

ขั้นตอนการชำระบัญชี  
ณ วันที่ 1 ตุลาคม  2562 

ความก้าวหน้า/ขั้นตอน 
ณ วันที่ 30 กันยายน  

2563 
91 กลุ่มเกษตรกรทำไร่นาหอ ขั้นตอนท่ี 7 ส่งรายงานการ

ชำระบัญชี มาตรา 87 
ขั้นตอนท่ี 7 ส่งรายงานการ
ชำระบัญชี มาตรา 87 

92 กลุ่มเกษตรกรทำไร่น้ำสวย ขั้นตอนท่ี 6 ดำเนินการ
จัดการทรัพย์สินและหนี้สิน 

ขั้นตอนท่ี 6 ดำเนินการ
จัดการทรัพย์สินและหนี้สิน 

93 กลุ่มเกษตรกรทำสวนห้วยส้ม ขั้นตอนท่ี 3 ส่งงบ ณ วันรับ
มอบทรัพย์สิน 

ขั้นตอนท่ี 10 ส่งมอบ
บรรดาสมุด 

94 กลุ่มเกษตรกรทำไร่เหล่ากอหก ขั้นตอนท่ี 2 รับมอบทรัพย์สิน ขั้นตอนท่ี 10 ส่งมอบ
บรรดาสมุด 

95 กลุ่มเกษตรกร กยท.หัวฝายพัฒนา
ยาง 

ขั้นตอนท่ี 7 ส่งรายงานการ
ชำระบัญชี มาตรา 87 

ขั้นตอนท่ี 10 ส่งมอบ
บรรดาสมุด 

96 กลุ่มเกษตรกรทำนาโคกขมิ้น ขั้นตอนท่ี 7 ส่งรายงานการ
ชำระบัญชี มาตรา 87 

ขั้นตอนท่ี 10 ส่งมอบ
บรรดาสมุด 

97 กลุ่มเกษตรกร กยท.ซำกกค้อ ขั้นตอนท่ี 1 ประกาศ ขั้นตอนท่ี 10 ส่งมอบ
บรรดาสมุด 

 ชำระบัญชีระหว่างปี งบประมาณ พ.ศ.2563 
98 สหกรณ์เคหะเชียงคาน จำกัด  ขั้นตอนท่ี 1 ประกาศ 
99 สหกรณ์หัตถกรรมไหมพรมบ้านขอน

ยาง จำกัด 
 ขั้นตอนท่ี 2 รับมอบ

ทรัพย์สิน 
100 สหกรณ์การเกษตรยางพาราตาดซ้อ

เขาแก้ว จำกัด 
 ขั้นตอนท่ี 2 รับมอบ

ทรัพย์สิน 
101 กลุ่มเกษตรกรทำนาปวนพุ  ขั้นตอนท่ี 2 รับมอบ

ทรัพย์สิน 
102 กลุ่มเกษตรกรยางบ้านโพนสว่าง-วัง

เย็น 
 ขั้นตอนท่ี 2 รับมอบ

ทรัพย์สิน 
103 กลุ่มเกษตรกรทำไร่นาแขม  ขั้นตอนท่ี 3 ส่งงบ ณ วันรับ

มอบทรัพย์สิน 
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3. รายชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่สามารถถอนชื่อได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 :    
  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย 

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีสามารถถอนช่ือได้ จำนวน 12 แห่ง ดังนี้ 

ท่ี สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร วันที่ถอนชื่อ 
1 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำฝายกกต้อง จำกัด 11  ตุลาคม  2562 
2 สหกรณ์คริสเตียนจังหวัดเลย จำกัด 22  ตุลาคม  2562 
3 สหกรณ์บริการเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ประชาคมเลย จำกัด 4  พฤศจิกายน  2562 
4 สหกรณ์การเกษตรภูผาขาว จำกัด 5  พฤษภาคม  2563 
5 สหกรณ์การเกษตรนาดินดำพัฒนา จำกัด 18  พฤษภาคม  2563 
6 สหกรณ์ข้าวหลามห้วยเหล็ก จำกัด 9  กันยายน  2563 
7 กลุ่มเกษตรกร กยท.หัวฝาย พัฒนานาง 4  พฤศจิกายน  2562 
8 กลุ่มเกษตรกรทำนาโคกขมิ้น 6  มกราคม  2563 
9 กลุ่มเกษตรกรทำไร่เหล่ากอหก 21  มกราคม  2563 

10 กลุ่มเกษตรกร กยท.ซำกกค้อ 12  มีนาคม  2563 
11 กลุ่มเกษตรกรทำสวนห้วยส้ม 8  มิถุนายน  2563 
12 กลุ่มเกษตรกรยางพาราผาสะนาอุดมทรัพย์ 19  สิงหาคม  2563 

 
4. ภาพถ่ายแสดงการดำเนินกิจกรรม   

การบันทึกถ้อยคำ กรณี กลุ่มเกษตรกรไม่มีเอกสารใด ๆ ให้ตรวจสอบ 
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โครงการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์และ     
กลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
1. วัตถุประสงค/์เป้าหมาย/พื้นที่ดำเนินงานโครงการ :  
วัตถุประสงค์ 
 1.เพื่อประมวลข้อบกพร่องและข้อร้องเรียนต่าง ๆ ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีอยู่ในความ
รับผิดชอบของจังหวัด 
 2. เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลท่ีเกี่ยวกับผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่อง 
 3. เพื่อพัฒนาปรับเปล่ียนแนวทางวิธีปฏิบัติให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจและสังคม 
 4. เพื่อกำหนดแนวทางการแนะนำส่งเสริมกำกับดูแลและป้องกันป้องปรามพฤติกรรมเส่ียงอัน
เป็นสาเหตุทำให้เกิดข้อบกพร่องหรือทำให้เกิดความเสียหายต่อผลประโยชน์ของมวลสมาชิก 
 
เป้าหมาย 
 1.  คณะทำงานฯ แก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ  
 2.  เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ 
 3.  ผู้แทนสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรท่ีมีข้อบกพร่อง     
 4.  ผู้มีส่วนได้เสียท่ีเกี่ยวข้องกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีมีข้อบกพร่อง 

พื้นที่ดำเนนิงานโครงการ   ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย 

 

2. ผลการดำเนินงาน :   
 ประชุมครั้งท่ี 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
 ประชุมครั้งท่ี 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 
 ประชุมครั้งท่ี 3 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 
 ประชุมครั้งท่ี 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 
           ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย ได้ดำเนินการจัดประชุมฯ คณะ
ทำงานฯ จำนวน 4 ครั้ง โดยมีหน่วยงานภาคีที่เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย 
สำนักงานอัยการจังหวัด สถานีตำรวจภูธรจังหวัด สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สำนักงาน
สหกรณ์จังหวัด สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด และสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรจังหวัด ซึ ่งจะมีผู ้แทนของสหกรณ์เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง เพื ่อชี ้แจงข้อมูลและความ
เคลื่อนไหวในการแก้ไขข้อบกพร่อง ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ ให้นำเสนอในท่ี
ประชุมเพื่อที่จะได้หาแนวทางแก้ไขร่วมกันกับหน่วยภาคีต่าง ๆ ที่เข้าร่วมประชุม  สหกรณ์จะมีการ
รายงานผลการแก้ไขข้อบกพร่องพร้อมปัญหาอุปสรรคให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย ซึ่งเป็นเลขา
คณะทำงานฯ ได้ทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมฯเพื่อท่ีจะให้ผู้แทนสหกรณ์เตรียมข้อมูลเอกสารประกอบ
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รายละเอียดที่จะชี้แจงให้ที่ประชุมฯ ใช้ประกอบการพิจารณาให้คำแนะนำ แนวทางปฏิบัติทั้งในด้าน
กฎหมายคดีแพ่งและคดีอาญา ซึ่งสหกรณ์จะต้องดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องให้ได้ข้อยุติแล้วเสร็จ 
สหกรณ์รายงานผลการแก้ไขข้อบกพร่องทุกวันที่ 25 ของทุกเดือนจนกว่าจะแก้ไขแล้วเสร็จ จากการ
ประชุมฯ ร่วมกันสร้างความเข้าใจในขั้นตอนและกระบวนการแก้ไขข้อบกพร่อง โดยคำนึ่งถึงการรักษา
ผลประโยชน์ของสมาชิกและสหกรณ์เป็นหลัก ยึดหลักการไกล่เกล่ียประนีประนอมให้ผู้รับผิดชอบชดใช้
ความเสียหายคืนแก่สหกรณ์โดยเร็ว หากไม่เป็นไปตามที่กำหนดจึงจะใช้กระบวนการทางกฎหมาย
ดำเนินการต่อไป 
 

3. ผลลัพธ์ :  
    ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 
 จัดประชุมคณะทำงานฯ  จำนวน 4 ครั้ง สหกรณ์ท่ีมีข้อบกพร่อง จำนวน 12  แห่ง จากการท่ี
คณะทำงานฯ ได้มีคำแนะนำและแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขข้อบกพร่องให้แก่สหกรณ์ที่มีข้อบกพร่อง 
ผลการปฏิบัติการแก้ไขข้อกบพร่องสหกรณ์ ได้เสร็จส้ิน/เสร็จสมบูรณ์ จำนวน  1  แห่ง  แก้ไขเสร็จส้ิน/
ติดตามจำนวน  11  แห่ง  
 
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
 สหกรณ์แก้ไขข้อบกพร่องตามที ่นายทะเบียนสหกรณ์ได้มีคำสั ่งและกำหนดวิธ ีการและ
ระยะเวลาแก้ไขข้อบกพร่อง เข้าใจในขั้นตอนและกระบวนการที่จะดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง ให้
ถูกต้อง เป็นไปตามมติท่ีประชุม ระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  
 

4. ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข 
 ปัญหา/อุปสรรค 
 ผู้แทนสหกรณ์ไม่ได้ให้ข้อมูลหรือรายละเอียดและเอกสารท่ีครบถ้วน จึงทำให้ท่ีประชุมวิเคราะห์
ปัญหาได้แค่ตามคำชี้แจงและตามเอกสารที่มีในที่ประชุม ซึ่งอาจทำให้ผลการวิเคราะห์เพื่อให้ได้แนว
ทางแก้ไขไม่ครอบคลุมทุกประเด็น 
 แนวทางแก้ไข 
 ซักซ้อมทำความเข้าใจกับสหกรณ์ โดยให้ผู้แทนสหกรณ์ที่จะมาเข้าร่วมประชุมเตรียมข้อมูล
เอกสารมาให้ครบถ้วน เพื่อให้ท่ีประชุมพิจารณาให้ได้แนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างละเอียดครบถ้วน ทุก
ประเด็น 
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   ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
  
 
 
 
 
งานแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
1. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/พื้นที่ดำเนินงานโครงการ : 
 1.1 จำนวนวันที่ใช้ในการปฏิบัติงานการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรต่อ 1 แห่งไม่เกิน 13 วันทำการ 

1.2 จำนวนวันที่ใช้ในการปฏิบัติงานการกำหนดระเบียบและการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ
ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรต่อ 1 แห่งไม่เกิน 6 วันทำการ 

2. ผลการดำเนินงาน  
 2.1 ตรวจสอบเอกสารการยื่นคำขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อความและเอกสาร 
 2.2 พิจารณาและวิเคราะห์ข้อบังคับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้สอดคล้องกับระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
 2.3 บันทึกในระบบจดทะเบียนสหกรณ์เพื่อจองเลขข้อบังคับ (กรณีสหกรณ์เปลี ่ยนใช้
ข้อบังคับใหม่) บันทึกในรายละเอียดท่ีอยู่ (กรณีสหกรณ์แก้ไขท่ีอยู่)  

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย โดยกลุ่มตรวจการสหกรณ์ จัดประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาใน
การดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีมีข้อบกพร่อง (จกบ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ 
ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย โดยมีนายวิทยา วัฒนวิเชียร นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ  

รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดเลย เป็นประธานในการประชุม 
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 2.4 จัดทำหนังสือเพื่อเสนอนายทะเบียนสหกรณ์อนุมัติลงนาม 
 2.5 เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์ลงนามแล้วดำเนินการบันทึกอนุมัติในระบบจดทะเบียน
สหกรณ ์
 2.6 ตรวจสอบเอกสารการยื่นคำขอการกำหนดและการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบของสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อความและ
เอกสาร 
 2.7 พิจารณาวิเคราะห์ระเบียบให้เป็นไปตามมติที ่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
ข้อบังคับสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรและกฎหมายจัดทำเอกสารเพื่อเสนอพิจารณาลงนาม 
 2.8 นายทะเบียนสหกรณ์ / นายทะเบียนกลุ ่มเกษตรกรประจำจังหวัดลงนามแล้ว
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลยออกเอกสารถือใช้ระเบียบ 

 

3.ผลลัพธ์  
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 
 1 สามารถปฏิบัติงานการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรต่อ 1  
แห่ง    ไม่เกิน 13 วันทำการ  ประกอบด้วย 

     (1) สหกรณ ์ จำนวน 10 แห่งจากสหกรณ์ท่ีขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ     
จำนวน 10 แห่ง 

     (2) กลุ่มเกษตรกร  จำนวน 1 แห่ง จากกลุ่มเกษตรกรท่ีขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับจำนวน 1 แห่ง 
 2 สามารถปฏิบัติงานการกำหนดระเบียบและการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบของสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรต่อ 1 แห่งไม่เกิน 6 วันทำการประกอบด้วย 

 (1) สหกรณ์ จำนวน 20 แห่ง จากสหกรณ์ท่ีขอกำหนด/แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ        
จำนวน 20 แห่ง 

 (2) กลุ่มเกษตรกร  จำนวน  4  แห่ง  จากกลุ่มเกษตรกรท่ีขอแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ  
จำนวน  4  แห่ง 

 
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
 สหกรณจั์ดทำเอกสารประกอบการพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ / แก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบได้ถูกต้องมากขึ้น 
 
4. ปัญหา/อปุสรรค ในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข 
 ปัญหา/อุปสรรค 
 สหกรณ์ขาดความเข้าใจและขาดความใส่ใจในกระบวนการจัดทำเอกสารประกอบการพิจารณา 
จากการตรวจสอบเอกสารแล้วมีข้อความผิดพลาดและไม่ครบถ้วนค่อนข้างมาก  
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 แนวทางแก้ไข 
 1. ให้เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ท่ีรับผิดชอบให้คำแนะนำและตรวจสอบเอกสารเบ้ืองต้น 
 2. แนะนำให้สหกรณ์ปฏิบัติตามคู่มือการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์และคู่มือ
การจัดทำระเบียบสหกรณ์  
5. ภาพถ่ายแสดงการดำเนินกิจกรรมของงาน/โครงการ ที่สามารถสื่อสาร เผยแพร่ หรือแสดง 
ผลการดำเนินกิจกรรมได้ชัดเจน และสามารถนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณะได้  
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โครงการก ากบั ดแูล ตรวจสอบและค ุม้ครองระบบสหกรณ ์

 

1. วัตถุประสงค/์เป้าหมาย/พื้นที่ดำเนินงานโครงการ  
 1.1 จำนวนสหกรณ์ท่ีทีมตรวจสอบสหกรณ์เข้าดำเนินการตรวจสอบครบทุกประเด็น ตาม
รายการท่ีกำหนดในแนวทางการตรวจการ (จำนวน 29 สหกรณ์) 
 1.2 จำนวนสหกรณ์ที่ผู้ตรวจการจากกลุ่มตรวจการสหกรณ์ เข้าดำเนินการตรวจการ
สหกรณ์ ตามคำส่ังนายทะเบียนสหกรณ์  ร้อยละ 15 ของสหกรณ์ท้ังหมด (จำนวน 10 สหกรณ์) 
2. ผลการดำเนินงาน  
              2.1 ออกคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้งผู้ตรวจการสหกรณ์ และคำสั่งตั้งทีมตรวจการ
สหกรณ ์
 2.2  จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ตรวจการสหกรณ์โดยผู้ตรวจการสหกรณ์จาก
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ จากทีมตรวจการสหกรณ์ 
 2.3 จัดประชุมซักซ้อมการตรวจการสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 2.4 ทีมตรวจการสหกรณ์ ตรวจการสหกรณ์ตามแผนปฏิบัติงานและรายงานผลต่อ 
นายทะเบียนสหกรณ์ 
 2.5 ผู้ตรวจการสหกรณ์ ตรวจการสหกรณ์ตามแผนปฏิบัติงาน การตรวจการสหกรณ์ตาม
คำส่ังนายทะเบียนสหกรณ์ และรายงานผลต่อนายทะเบียนสหกรณ์ 
 2.6 กรณีพบข้อบกพร่องจากการตรวจการสหกรณ์ให้จัดทำคำสั่งเพื่อให้สหกรณ์แก้ไข
ข้อบกพร่องและติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าว 
3.ผลลัพธ์  
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ  
      1. ทีมตรวจสอบสหกรณ์ตรวจการสหกรณ์และรายงานผลต่อนายทะเบียนสหกรณ์จำนวน 
29 สหกรณ ์คิดเป็นร้อยละ 100 ของสหกรณ์เป้าหมาย 
 2. ผู้ตรวจการสหกรณ์ ตรวจการสหกรณ์ตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ และรายงานผล
ต่อนายทะเบียนสหกรณ์จำนวน 10 สหกรณ ์คิดเป็นร้อยละ 100 ของสหกรณ์เป้าหมาย 
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ  
 1.ผู้ตรวจการสหกรณ์โดยทีมตรวจสอบระดับจังหวัดรายงานผลต่อนายทะเบียนสหกรณ์ 
จำนวน 29 แห่ง ปรากฎว่า พบประเด็นท่ีสหกรณ์ต้องปรับปรุง แก้ไขการดำเนินงาน จำนวน  29  แห่ง 
ซึ่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลยได้มีหนังสือแนะนำให้สหกรณ์ปรับปรุงแก้ไขแล้ว  
4. ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข การดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ปัจจุบันมี
ความซับซ้อนและหลากหลาย รวมทั้งมีผลประโยชน์  ในการดำเนินธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้น การ
ตรวจสอบให้พบว่ามีการดำเนินงานที่ผิดกฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบ ฯลฯ จำเป็นต้องใช้ความรู้
เฉพาะทางและมีการตรวจสอบอย่างเข้มข้นมากขึ้น อีกท้ังเมื่อตรวจพบแล้วต้องใช้ระยะเวลาในการแก้ไข
ปัญหา หรือการติดตามเงินที่เสียหายให้ ได้รับกลับคืนมาค่อนข้างยาก แนวทางแก้ไขจึงต้องส่งเสริมให้
สหกรณ์มีการควบคุมภายในที่ดีและมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ที่ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรร
มาภิบาลท่ีดี เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อบกพร่อง 
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กล ุ่มส่งเสริมและพฒันาการบรหิารการจดัการสหกรณ ์

 “เงินกองทนุพฒันาสหกรณ”์ 

 1. ความเป็นมา/วัตถุประสงค์  
กองทุนพัฒนาสหกรณ์ หรือ กพส. เป็นกองทุนท่ีจัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 

2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนส่งเสริมกิจการของสหกรณ์ทุกประเภท ท่ีมีทุนเรือนหุ้นไม่ต่ำกว่า 
๕๐,๐๐๐ บาท มีวินัยทางการเงิน และไม่มีหนี้ผิดนัดค้างชำระต่อกรมฯ ทุกเงินทุนไม่มีการทุจริต และไม่
มีข้อบกพร่องทางการเงินและทางบัญชีในกรณีที่สหกรณ์มีข้อบกพร่อง  หรือทุจริตต้องได้รับการแก้ไข
แล้ว และสหกรณ์ต้ังใหม่ไม่เกิน 1 ปี ให้กู้ได้ไม่เกิน 500,000 บาท  

 
2. ระยะเวลาดำเนินงาน   : ตุลาคม ๒๕62 – ๓๐ กันยายน ๒๕63 
3. เป้าหมาย  

 สหกรณ์ทุกประเภท ในจังหวัดเลย ที่มีคุณสมบัติตามระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ว่าดว้ย
การบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) พ.ศ. 2557 โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลยได้รับวงเงิน
จัดสรร โครงการปกติ จำนวน 14 ล้านบาท โครงการพิเศษ จำนวน 7,600,000 ล้านบาท 

  
4. รายละเอียดงานที่ทำ / ตัวชี้วัด / ผลสำเร็จที่เกิดขึ้น 

 ๑. จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 กำหนดจัดประชุม 4 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนให้สมาชิกกู้ จัดหา
สินค้ามาจำหน่าย รวบรวมผลผลิต รวมวงเงินท้ังส้ิน 19,900,000 บาท 

     2. ติดตามและตรวจสอบการใช้เงินกู้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  
     3. ติดตามเร่งรัดหนี้ให้สหกรณ์ส่งชำระหนี้ภายในกำหนด  
     4. สหกรณ์สามารถส่งชำระหนี้ได้ตามกำหนดสัญญา 
 

5. ประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายได้รับ และที่เกิดขึ้นกับหน่วยงาน 
 ๑. สหกรณ์เข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยมีต้นทุนต่ำเพื่อให้สหกรณ์ไปดำเนินธุรกิจให้บริการแก่

สมาชิก  ท้ังด้านการหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจและการลงทุนในทรัพย์สิน 
 ๒. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย สามารถแนะนำให้สหกรณ์เข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบ้ียต่ำ 

ส่งเสริมให้สหกรณ์มีการทำธุรกิจเพิ่มมากขึ้น 
     3. สมาชิกมีแหล่งเงินทุน สามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้กับครอบครัว 

     6. ผลลัพธ์ 
  ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 
  จังหวัดเลย สนับสนุนเงินกู้ให้กับสหกรณ์ จำนวน 9 แห่ง 11 สัญญา รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 
19,900,000 บาท 
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   ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
  สหกรณ์ได้รับการสนับสนุนเงินทุนเพื่อดำเนินกิจการของสหกรณ์ และสมาชิกได้รับการ
ช่วยเหลือด้านการส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้จากอาชีพหลักได้แก่การเล้ียงสัตว์ การทำการเกษตร ด้าน
การจัดหาแหล่งน้ำ 

7. ปัญหา/อุปสรรค  
 กองทุนพัฒนาสหกรณ์ เป็นเงินที่ให้ความช่วยเหลือสหกรณ์ขนาดเล็กที่ยังไม่สามารถเปิด

วงเงินกับ ธ.ก.ส. ได้ ซึ่งมีอัตราดอกเบ้ียต่ำ เป็นผลดีกับสหกรณ์ขนาดเล็ก ซึ่งทำให้สหกรณ์ขนาดใหญ่ท่ีมี
ความต้องการด้านเงินทุนดอกเบ้ียต่ำ ไม่สามารถกู้ยืมได้  

8. ปัจจัยความสำเร็จที่ส่งผลถึงการดำเนินงานของหน่วยงาน 
 สหกรณ์ท่ีขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ทุกสหกรณ์ ได้รับพิจารณาเงินกู้ฯ และนำไปใช้ใน

การดำเนินธุรกิจ และสามารถส่งชำระหนี้ได้ตามสัญญา 
 

รูปภาพประกอบ 
 

 
 

 
ภาพกิจกรรม 

  การประชุมพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ เพื่อสนับสนุนทุนการพัฒนาธรุกิจของสหกรณ์
การส่งเสริมอาชีพสมาชิกเพื่อเพิ่มรายได้ และการจัดหาแหล่งน้ำให้สมาชิกทำการเกษตรเพื่อป้องกัน
ผลกระทบภัยแล้งในระยะยาว 
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“โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลในสหกรณ”์ 

 1.  ความเป็นมา/วัตถุประสงค์  
   ธรรมาภิบาลในสหกรณ์  หมายถึง  การบริหารกิจการของสหกรณ์ให้เป็นไปอย่างซื่อสัตย์  
โปร่งใส  มีความรับผิดชอบ  สร้างการมีส่วนร่วม  และมีการใช้กระบวนการบริหารจัดการ  เพื่อใหก้าร
ใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผล  คุ้มค่า  และโดยประหยัด  เป็นผลให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด  แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม  เพื่อให้สหกรณ์สามารถดำเนินงานประสบ
ความสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมั่นคง  ส่งผลให้สหกรณ์เป็นที่เชื่อถือและยอมรับจากทุกฝ่ายท่ี
เกี่ยวข้อง 
   การควบคุมภายใน หมายถึง“กระบวนการ (process) ท่ีถูกนำไปปฏิบัติโดยบุคลากรของ
องค์กร อันมีคณะกรรมการ ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี กระบวนการเหล่านี้ได้รับการกำหนดขึ้นเพื่อให้
องค์กรสามารถม่ันใจได้ในระดับหนึ่งว่า หากได้มีการปฏิบัติตามกระบวนการเหล่านี้แล้ว องค์กรจะ
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจท่ีต้องการได้” 
 

2. เป้าหมาย 
 สหกรณ์ท่ีดำเนินธุรกิจในจังหวัดเลย จำนวน   12  สหกรณ์ 
 

3. รายละเอียดงานที่ทำ / ตัวชี้วัด / ผลสำเร็จที่เกิดขึ้น 
 (1) คัดเลือกสหกรณ์เป้าหมายในการแนะนำส่งเสริมธรรมาภิบาลและการควบคุมภายใน
ของสหกรณ ์
 (2) แต่งต้ังคณะทำงานและจัดประชุมเพื่อกำหนดแผนการแนะนำ ส่งเสริมตามหลักธรร
มาภิบาลท้ัง 9 หลัก และการควบคุมภายในของสหกรณ์ 
 (3) เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบให้คำแนะนำ ส่งเสริมให้สหกรณ์ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
และการควบคุมภายในของสหกรณ์แล้วดำเนินการประเมินผลครั้งท่ี ๑ และแจ้งผลการประเมิน
ให้สำนักฯทราบ 
 (4) จัดการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ ผู้แทนสหกรณ์และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
 (5) ประเมินผลครั้งท่ี ๒ โดยคณะทำงานตรวจประเมินธรรมาภิบาลในสหกรณ์  
     (6) สหกรณ์สามารถดำเนินการโดยนำหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารงาน และระดับ
คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของสหกรณ์ในจำนวนร้อยละ 50 ท่ีเข้าร่วมโครงการ 
     (7) สหกรณ์ผ่านเกณฑ์การประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล อย่างน้อย 1 แห่ง  
 

4. ประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายได้รับ และที่เกิดขึ้นกับหน่วยงาน 
 สหกรณ์ได้นำหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการดำเนินงานทำให้เกิดความน่าเช่ือถือ สมาชิกมี
ความไว้วางใจกับสหกรณ์ท่ีจะนำพาให้การบริหารงานของสหกรณ์เป็นไปด้วยความราบรื่น มี
ความเข้มแข็งสามารถเป็นที่พึ่งพาแก่มวลสมาชิกได้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดได้มีส่วนร่วมใน
การผลักดันให้สหกรณ์มีการนำหลักธรรมาภิบาลไปใช้โดยการเข้าไปแนะนำ  ส่งเสริม ทำให้เกิด
ความใกล้ชิดกับสหกรณ์และสมาชิก และมีการควบคุมภายในของสหกรณ์ เพื่อให้เกิด
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ประสิทธิภาพของการดำเนินงาน เกิดความเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงนิ และเพื่อให้เกิด
การปฏิบัติตามกฎหมาย  และระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 
5.ผลลัพธ์  

   ผลลัพธ์เชิงปริมาณ  :   
  ผลการตรวจประเมินตามเกณฑ์หลักธรรมาภิบาล 9 หลัก จำนวน 12 แห่ง ผ่านเกณฑ์
การประเมินสหกรณ์สีขาว จำนวน 2 แห่ง  
 ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ :   
  สหกรณ์ท่ีนำหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการดำเนินงาน เป็นองค์กรท่ีม๊ระบบการบริหาร 
จัดการท่ีชัดเจนมีการควบคุมภายในท่ีดี และสามารถเป็นต้นแบบในการดำเนินงานให้กับ
สหกรณ์อื่นๆ 

6. ปัญหา/อุปสรรค 
 (1)พื้นฐานความรู้และความเข้าใจท่ีต่างกันของสหกรณ์และสมาชิกรวมทั้งเจ้าหน้าท่ี
ส่งเสริมสหกรณ์เองทำให้ต้องปรับตัวเข้าหากัน 
 (2)สหกรณ์มีหลากหลายระดับ การแนะนำส่งเสริมให้สหกรณ์ในแต่ละแห่งไม่สามารถ
ส่งเสริมให้ผ่านเกณฑ์ ในระดับดีขึ้นไปได้ท้ังหมด 

7. ปัจจัยความสำเร็จที่ส่งผลถึงการดำเนินงานของหน่วยงาน 
 สหกรณ์ได้ทราบถึงความสำคัญของการนำหลักธรรมาภิบาลและการควบคุมภายในของ
สหกรณ์ไปใช้ในการดำเนินงาน และเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์สหกรณ์ได้ใกล้ชิดกับสหกรณ์มี
การร่วมกันแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ  ซึ่งล้วนแล้วแต่ต้องใช้การมีส่วนร่วมและความ
ร่วมมือของทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 

ถาพกิจกรรม “โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลในสหกรณ์” 
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 “โครงการส่งเสริมปุ๋ ยผสมใชเ้องผ่านสหกรณก์ารเกษตร 

เพ่ือลดตน้ทนุการผลิตใหแ้ก่เกษตรกร” 
 1. ความเป็นมา/วัตถุประสงค์  
  ดินเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการผลิตพืช โดยสภาพดินท่ีเหมาะสมต่อการเพาะปลูกควรมี
อินทรีวัตถุและธาตุอาหารพืชเป็นสำคัญ ประกอบกับพืชแต่ละชนิดมีความต้องการธาตุอาหารจากดิน
เพื่อการเจริญเติบโตแตกต่างกัน ทำให้ปุ๋ยเคมีสูตรสำเร็จท่ีมีขายอยู่ในท้องตลาดโดยท่ัวไปไม่สามารถ
ตอบโจทก์ความต้องการธาตุอาหารท่ีเหมาะสมของพืชในแต่ละสภาพดินและแต่ละชนิดของพืช เป็น
สาเหตุให้เกษตรกรต้องรับภาระการลงทุนท่ีสูญเปล่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้ดำเนินการตาม
มาตรการเกษตรประชารัฐเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร โดยการให้ความรู้
เกี่ยวกับประโยชน์ของการใช้ปุ๋ยผสมเอง และสนับสนุนให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยสูตรท่ีมีธาตุอาหารพืช
เหมาะสมตามการวิเคราะห์ธาตุอาหารพืชท่ีมีอยู่ในดินแต่ละพื้นท่ีได้ใช้ปุ๋ยเคมีท่ีเหมาะสมตามค่า
วิเคราะห์ดิน ซึ่งจะเป็นการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร โดยการให้บริการผ่านกลไกของสถาบัน
เกษตรกรในแต่ละพื้นท่ี  
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการอบรมส่งเสริมปุ๋ยผสมใช้เองผ่าน
สหกรณ์การเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ  
  วัตถุประสงค์  
  1. เพื่อให้สมาชิกสถาบันเกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปุ๋ยท่ีถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  
  2. เพื่อให้สมาชิกสถาบันเกษตรกรสามารถนำความรู้ท่ีได้รับไปผสมปุ๋ยใช้เองได้ 
  3. เพื่อให้สมาชิกสถาบันเกษตรกรลดต้นทุนการผลิต มีรายได้เพิ่มขึ้น  
 

2.ระยะเวลาดำเนินงาน 
ระยะเวลาดำเนินการ ( 1 ตุลาคม ๒๕62 - 30 กันยายน ๒๕63)  
 

3.เป้าหมาย 
สมาชิกสหกรณ์กองทุนสวนยางเอราวัณพัฒนา จำกัด  
 

4.รายละเอียดงานที่ทำ / ตัวชี้วัด / ผลสำเร็จที่เกิดขึ้น 
1. ช้ีแจงโครงการและงบประมาณท่ีได้รับให้กับ เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
ทราบ 
2. แนะนำ ส่งเสริมการดำเนินงานตามโครงการ 
3. ติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการ 
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5.ประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายได้รับ และที่เกิดขึ้นกับหน่วยงาน 
1.ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ท่ีได้รับไปจัดหาแม่ปุ๋ยเพื่อผสมใช้เองและสามารถลดต้นทุนการผลิต
ได้  
2.สถาบันเกษตรกรสามารถจัดหาแม่ปุ๋ยมาบริการแก่สมาชิกหลังจากได้รับการอบรม 
3.สหกรณ์มีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น 

 

    6.ปัญหา/อุปสรรค 
- สมาชิกยังต้องการความสะดวกสบาย จึงไม่อยากผสมเอง 
 

7.ปัจจัยความสำเร็จที่ส่งผลถึงการดำเนินงานของหน่วยงาน 
สหกรณ์มีปริมาณธุรกิจเพิ่มมากขึ้น สมาชิกสามารถลดต้นทุนการผลิตได้  

 

รูปภาพประกอบ 
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“โครงการแกไ้ขปัญหาหน้ีคา้งช าระของสหกรณร์ะยะท่ี 2” 
 

 4.1  ความเป็นมา/วัตถุประสงค์  
ปัจจุบันพบว่าสหกรณ์การเกษตรท่ีเป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ ประสบปัญหาหนี้ค้างชำระ

เป็นเวลานานและมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น ในภาพรวมทั้งประเทศมีสหกรณ์การเกษตรระดับอำเภอมีปญัหา
หนี้ค้างชำระจำนวนมาก ดังนั้น หากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลยจะดำเนินการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์
ภาคการเกษตรให้เป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์ และยกระดับขีด
ความสามารถของสหกรณ์ให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน จึงจำเป็นต้องแก้ไข
หนี้ค้างชำระให้ลดลงรวมทั้งควบคุมมิให้มีอัตราเพิ่มของหนี้ค้างชำระ จึงเห็นควรจัดทำ โครงการแก้ไข
ปัญหาหนี้ค้างชำระของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์ได้มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสหกรณ์
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถลดจำนวนหนี้ค้างรวมทั้งหาแนวทางไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำขึ้นมาอีก อัน
เป็นการลดภาระต้นทุนในการดำเนินธุรกิจและเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ
การดำเนินธุรกิจสหกรณ์ภาคการเกษตร ส่งผลให้สหกรณ์สามารถเพิ่มปริมาณธุรกิจสหกรณ์สร้างความ
เข้มแข็งให้สหกรณ์ภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน   

วัตถุประสงค์  
1.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์การเกษตรให้มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจให้ครอบคลุม

ทุกธุรกิจ  
2.เพื่อกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์ 
3.เพื่อให้สหกรณ์ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระสมาชิกของสหกรณ์ สามารถลด

หนี้ค้าง      ระยะเวลาดำเนินงาน  1  ตุลาคม 2562 – ๓๐ กันยายน ๒๕63 
 

4.2 เป้าหมาย  สหกรณ ์จำนวน 8 แห่ง  
 

     4.3 รายละเอียดงานที่ทำ / ตัวชี้วัด / ผลสำเร็จที่เกิดขึ้น 
แต่งต้ังทีมงานร่วมกับสหกรณ์ในการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสหกรณ์ ประกอบด้วย 
ทีมโค้ช : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลยทำคำส่ังแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีประกอบด้วยเจ้าหน้าท่ีกลุ่มงาน 
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ท่ีรับผิดชอบสหกรณ์แต่ละแห่ง และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 
ผู้แทนสำนักงาน ธกส. ผู้แทนสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์  
ทีมปฏิบัติ : สหกรณ์จัดทำคำส่ังแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีประกอบด้วย คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่าย
จัดการ และประธานกลุ่มท่ีสมาชิกมีหนี้ค้างชำระ การจัดเก็บข้อมูล และวิเคราะห์สถานภาพราย
สหกรณ์ เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา
หนี้ค้างชำระ จัดทำแผนการแก้ไขปัญหาและแผนการป้องกันมิให้เกิดซ้ำปฏิบัติตามแผนการ
ติดตามและประเมินผล 
การปรับปรุง/ตรวจแก ้
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 ตัวชี้วัด 
 1. สหกรณ์ได้รับการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจ  
                2. สหกรณ์สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสหกรณ์ 
                3. สหกรณ์มีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น  
 

4.4ประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายได้รับ และที่เกิดขึ้นกับหน่วยงาน 
๑. สหกรณ์สามารถแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระ มีหนี้ค้างลดลงเมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา 
๒. คณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้การบริหารจัดการหนี้สิน 
๓. สมาชิกมีรายได้เพิ่ม ส่งผลให้มีศักยภาพหรือความสามารถในการชำระหนี้ให้กับ

สหกรณ์ได้ มากขึ้น 
๔. เกิดทีมงาน และกระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วมระหว่างสหกรณ์กับเจ้าหน้าท่ี

ส่งเสริมสหกรณ์และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
4.5ปัญหา/อุปสรรค  

 การมีส่วนร่วมของสหกรณ์ 
4.6 ปัจจัยความสำเร็จที่ส่งผลถึงการดำเนินงานของหน่วยงาน 

 การปฏิบัติงานตามแผนงานและแนวทางการแก้ไขท่ีได้ร่วมกันกำหนด  
 

ภาพกิจกรรม 
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โครงการสรา้งความเขม้แข็งการจดัท าบญัชีและงบการเงินของ        

สหกรณเ์คหสถานบา้นมัน่คง 

 

1. ความเป็นมา/วัตถุประสงค์  
     ด้วยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ได้  จัดทำโครงการบ้านมั่นคงตามนโยบายรัฐบาล เพื่อต้องการแก้ไขปัญหาท่ีอยู่อาศัยของผู้มี
รายได้น้อยให้มีความมั่นคงในเรื่องท่ีอยู่อาศัยและสร้างโอกาสการพัฒนาชุมชนแออัดท่ัวประเทศ โดยใช้
ระบบสหกรณ์ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่าระบบสหกรณ์เหมาะสมท่ีสุดสำหรับชุมชนท่ี
จะใช้ในการบริหารจัดการและดูแลกันเองบนปรัชญาของการพึ่งตนเองและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ด้วยวิธีการสหกรณ์ และเมื่อวันท่ี        9 สิงหาคม 2560 ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งให้สหกรณ์จัดทำบัญชีและงบการเงินได้ ระหว่าง 7 หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด ชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ชุมนุมสหกรณ์
บริการเดินรถแห่งประเทศไทย จำกัด และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) มีวัตถุประสงค์
เพื่อประสานความร่วมมือบุคลากรของหน่วยงานตนเองร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์จัดทำบัญชี
และงบการเงินได้ถูกต้อง ตามมาตรฐานการบัญชีสหกรณ์อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยทราบจากข้อมูล
ผลการดำเนินงานของสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคง จากระบบสารสนเทศทางการเงิน     กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 พบว่าสหกรณ์ไม่สามารถจัดทำงบการเงินแล้วเสร็จและส่งให้ผู้สอบ
บัญชีตรวจสอบและนำเสนอเพื่ออนุมัติในท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ได้ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวัน สาเหตุ
ส่วนใหญ่เกิดจากเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ไม่สามารถจัดทำบัญชีและงบการเงินได้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้
ตระหนักถึงปัญหาการจัดทำบัญชีและงบการเงินของสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงดังกล่าวข้างต้น เห็น
ควรมีการพัฒนาศักยภาพการจัดทำบัญชีและงบการเงิน รวมถึงการมีส่วนรว่มแก้ไขปัญหาการจัดทำ
บัญชีของสหกรณ์ จึงได้มีโครงการสร้างความเข้มแข็งการจัดทำบัญชีและงบการเงินของสหกรณ์
เคหสถานบ้านมั่นคง ซึ่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย หน่วยงานส่วนภูมิภาคในสังกัดกรมส่งเสริม
สหกรณ์ จึงได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการปิดบัญชีสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคง เพื่อ
มุ่งสู่เป้าหมาย “สหกรณ์จัดทำบัญชีและงบการเงินได้” เป็นการสร้างความยั่งยืนให้สหกรณ์เป็นท่ีพึ่งของมวล
สมาชิกต่อไป  

2.  วัตถุประสงค์ 

 1 เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีบัญชีของสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคง ให้จัดทำบัญชีได้เป็น
ปัจจุบัน  

  2 เพื่อให้สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงสามารถจัดทำงบทดลองและปิดบัญชีได้ตามกฎหมาย
กำหนด  
 3 เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์และผู้เกี่ยวข้องมีการจัดทำแผนร่วมกับสหกรณ์ เพื่อร่วมกันสร้าง
ความเข้มแข็งให้สหกรณ์จัดทำบัญชีและงบการเงินได้อย่างถูกต้อง 
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3.  กลุ่มเป้าหมาย  สหกรณ์เคหะมั่นคงบ้านต้ิว จำกัด และผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน  15 คน 
ประกอบด้วย  
   1 ประธานสหกรณ์ กรรมการสหกรณ์ ผู้จัดการสหกรณ์ เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 
  2  เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ และกลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ 

4  วิธีดำเนินโครงการ 
  1  พิจารณาคัดเลือกสหกรณ์เป้าหมายท่ีจะเข้าร่วมโครงการฯ 

2  แต่งต้ังทีมปิดบัญชีสหกรณ์ประจำจังหวัด พร้อมท้ังให้สหกรณ์เป้าหมายแต่งต้ังทีม
ปฏิบัติงานจัดทำบัญชีสหกรณ์  

3 จัดเก็บข้อมูลสหกรณ์และวิเคราะห์ปัญหาการปิดบัญชี 
4 จัดทำแผนปฏิบัติงานปิดบัญชีสหกรณ์เป้าหมายและนำเสนอแผน 

  5 ติดตาม แนะนำ ส่งเสริมการปฏิบัติงานปิดบัญชีสหกรณ์ตามแผนท่ีกำหนด  
                     6 สรุปผลการแก้ไขปัญหาพร้อมท้ังรายงานผลตามแบบรายงานท่ีกำหนด  

5  ตัวชี้วัด 
    1 สหกรณ์เป้าหมายเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90  

2 ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณตามงบรายจ่ายและกิจกรรมหลักและเบิกจ่ายตาม
เป้าหมาย 

ท่ีกรมกำหนดไม่ต่ำกว่า ร้อยละ  90 
  3 สหกรณ์เป้าหมายที่ปิดบัญชีไม่ได้ สามารถจัดทำบัญชีเป็นปัจจุบันและจัดทำงบ
ทดลองหรืองบการเงินส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจรับรองได้   

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1 สหกรณ์สามารถจัดทำบัญชีเป็นปัจจุบัน  

                        2.  สหกรณ์สามารถจัดทำงบทดลองและปิดบัญชีได้ตามกฎหมายกำหนด  

รูปภาพประกอบ 
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 เงินกองทนุสงเคราะหเ์กษตรกร 

โครงการสนับสนนุเงินทนุเพ่ือสรา้งระบบน ้าในไร่นาของสมาชิกสถาบัน

เกษตรกร ระยะท่ี 2  
 

1. วัตถุประสงค/์เป้าหมาย/พื้นที่ดำเนินงานโครงการ :  
     วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนปลอดดอกเบี้ย 
สามารถพัฒนาแหล่งน้ำในไร่นาของตนเองอย่างเป็นระบบ มีแหล่งน้ำสำรองในช่วงวิกฤตภัยแล้ง ลด
ความเส่ียงการพึ่งพาน้ำจากระบบชลประทานและจากธรรมชาติ โดยมีระยะเวลาปลอดการชำระหนี้ใน 
2 ปีแรก  แบ่งชำระคืนเป็น 4 งวด ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2565 – 2568  
              เป้าหมาย/พื้นที่ดำเนินงานโครงการ  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย ได้ดำเนินการสนับสนุน
เงินทุนให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ท่ีมีคุณสมบัติตามโครงการและมีความประสงค์ขอกู้เงินตามท่ีได้
มีการสำรวจ จำนวน 17 แห่ง 350 ราย  
  
2. ผลการดำเนินงาน 

   ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลยได้ดำเนินการ ดังนี้ 
   2.1 สำรวจความต้องการเข้าร่วมโครงการของสถาบันเกษตรกร โดยการช้ีแจงโครงการ

เบ้ืองต้น 
    2.2 ตรวจสอบคุณสมบัติของสหกรณ์และสมาชิกท่ีเข้าร่วมโครงการ 
    2.3 ประชุมชี้แจงโครงการให้แก่คณะกรรมการ เพื่อชี ้แจงแนวทางการดำเนินงานตาม
โครงการ ให้กับคณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้สามารถปฏิบัติงานตามโครงการ
ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
   2.4 สำรวจพื้นที่ความเหมาะสมเบื้องต้นในการขุดเจาะบ่อบาดาลและการขุดสระเก็บกักน้ำ
ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ สถานีพัฒนาท่ีดินเลย เกษตรกรจังหวัดเลย โครงการชลประทานเลย  
   2.5 ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และแนะนำการจัดทำ
เอกสารขอกู้เงินตามโครงการ 
   2.6 จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่
นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะท่ี 2 ระดับจังหวัด 
   2.7 ดำเนินการเบิกจ่ายเงินกู้ให้แก่สถาบันเกษตรกรตามท่ีได้รับการอนุมัติ 
            2.8 ติดตามผลการดำเนินงานของสถาบันเกษตรกร จำนวน 3 ครั้ง 

  โดยได้พิจารณาอนุมัติเงินกู้ยืมให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท้ังส้ิน จำนวน 17 แห่ง 350 
รายๆ ละ 50,000 บาท รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 17,500,000 บาท วัตถุประสงค์เพื่อขุดเจาะบ่อดาล/สระ
เก็บกักน้ำ พร้อมอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 
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ท่ี สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จำนวน (ราย) 
1 สหกรณ์การเกษตรนาด้วง  จำกัด 41 
2 สหกรณ์การเกษตรภูกระดึง  จำกัด 41 
3 สหกรณ์การเกษตรผาขาว  จำกัด 30 
4 สหกรณ์การเกษตรภูเรือ  จำกัด 9 
5 สหกรณ์การเกษตรท่าล่ี  จำกัด 17 
6 สหกรณ์การเกษตรเอราวัณ  จำกัด 2 
7 สหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกไม้ผลภูหลวง จำกัด 17 
8 สหกรณ์กองทุนสวนยางเอราวัณพัฒนา จำกัด 16 
9 สหกรณ์ กยท.บึงสวรรค์ก้าวหน้า จำกัด 22 

10 สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง .นพค เลย จำกัด 67 
11 สหกรณ์การเกษตรภูหลวง จำกัด 14 
12 กลุ่มเกษตรกรทำไร่ภูกระดึง 4 
13 กลุ่มเกษตรกรทำไร่โนนปอแดง 5 
14 กลุ่มเกษตรกรทำสวนร่องจิก 7 
15 กลุ่มเกษตรกรทำสวนหนองผือ 9 
16 กลุ่มเกษตรกรบ้านท่าศาลา 25 
17 กลุ่มเกษตรกรปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพหมู่ 9 24 

รวม 350 
 

3.ผลลัพธ์ 
   ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย ได้สนับสนุนเงินกู้เพื่อขุดเจาะบ่อดาล/สระเก็บกักน้ำ พร้อม
อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง จำนวน 17 แห่ง 17 สัญญา รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 17,500,000 บาท กำหนดชำระ
คืนเป็น 4 งวด ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2565 – 2568 

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
 1. สมาชิกกลุ่มเป้าหมายมีน้ำใช้เพื่อทำการเกษตรหรือการพัฒนาระบบน้ำมีน้ำใช้ในไร่นาได้

จริง 
 2. สมาชิกกลุ่มเป้าหมายสามารถลดความเสี่ยงที่เกิดจากภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำใช้เพื่อ

การเกษตร  

4.ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข 
 ปัญหา/อุปสรรค   

คณะกรรมการดำเน ินการสหกรณ์และกลุ ่มเกษตรกรบางแห่งย ังไม ่ม ีความเข้าใจใน
กระบวนการ/ขั้นตอนของการขอกู้เงิน และกรรมการส่วนใหญ่มีอายุมาก จึงทำให้การดำเนินงานไม่
ถูกต้องและล่าช้า 
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 แนวทางการแก้ไข  
 เข้าร่วมประชุมกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ท้ังกรรมการและสมาชิกท่ีประสงค์ขอกู้เงิน เพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจของโครงการ กระบวนการ/ขั้นตอน และการจัดทำเอกสารประกอบการขอกู้เงินให้
ถูกต้อง  
 
5.ภาพถ่ายแสดงการดำเนินกิจกรรมของงาน/โครงการ 
 

ภาพกิจกรรมการประชุมช้ีแจงโครงการฯ 
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ภาพกิจกรรมการสำรวจพื้นท่ีความเหมาะสม 
 

   

   
 

ภาพกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ 
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โครงการสรา้งความเขม้แข็งใหก้บักล ุ่มเกษตรกร เพ่ือเขา้ถึงแหล่งเงินทนุ                             

ในการผลิตและการตลาด 
1. วัตถุประสงค/์เป้าหมาย/พื้นที่ดำเนินงานโครงการ :  
 วัตถุประสงค ์ เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกรมีเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน และเป็น
การสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างความยั่งยืน
ให้กับกลุ่มเกษตรกร โดยมีเป็นเงินทุนปลอดดอกเบ้ีย 
              เป้าหมาย/พื้นที่ดำเนินงานโครงการ  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย ดำเนินการสำรวจกลุ่ม
เกษตรกรท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานและมีความประสงค์ขอกู้เงินตามโครงการ  
2. ผลการดำเนินงาน   ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลยได้ดำเนินการ ดังนี้ 

2.1 สำรวจความต้องการเข้าร่วมโครงการของกลุ่มเกษตรกร โดยการช้ีแจงโครงการ
เบ้ืองต้น 
     2.2 ตรวจสอบคุณสมบัติของกลุ่มเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ 
     2.3 ประชุมคณะกรรมการกลางกลุ ่มเกษตรกร ระดับจังหวัด เพื ่อพิจารณาคัดเลือก
กลุ่มเป้าหมายและกรอบวงเงินกู้ยืมของโครงการ  
    2.4 ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการกลุ่มเกษตรกร และแนะนำการจัดทำเอกสารขอกู้
เงินตามโครงการ 
    2.5 จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร 
เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด ระดับจังหวัด 
   2.6 ดำเนินการเบิกจ่ายเงินกู้ให้กับกลุ่มเกษตรกรตามท่ีได้รับการอนุมัติ 
   2.7 ติดตาม ตรวจสอบ การใช้เงินกู้ จำนวน 2 ครั้ง โดยได้พิจารณาอนุมัติเงินกู้ยืมให้กับกลุ่ม
เกษตรกรทั้งสิ้น จำนวน 5 แห่ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1 ,800,000 บาท วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงนิทุน
หมุนเวียนในการประกอบอาชีพ ได้แก่ การผลิตข้าวโพด   การผลิตมันสำปะหลัง  
3.ผลลัพธ์ 
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย ได้สนับสนุนเงินกู้เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของ
กลุ่มเกษตรกร จำนวน 5 แห่ง 5 สัญญา รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 1,800,000 บาท กำหนดชำระคืนภายใน
วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2564 ประกอบด้วย 

ท่ี สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จำนวน (บาท) 
1 กลุ่มเกษตรกรทำไร่ศรีสองรัก 200,000 
2 กลุ่มเกษตรกร กยท.ทำสวนยางบ้านสูบ 500,000 
3 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง กยท.ตำบลโคกใหญ่ 300,000 
4 กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองคัน 500,000 
5 กลุ่มเกษตรกรทำไร่ภูหอ 300,000 

รวม 1,800,000 
 



 
รายงานประจำปี 2563 (Annual Report) 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย http://cpd.go.th/loei  | 148 

“ซื่อตรงต่อหน้าท่ี มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต” 

 
 
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
1. กลุ่มเกษตรกรมีเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น สามารถแก้ไขปัญหาความเดือน

ร้อนของสมาชิกและสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรได้  
2. สมาชิกมีต้นทุนในการประกอบอาชีพลดลง เนื่องจากไม่ต้องรับภาระดอกเบ้ีย  

 
4.ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข 
 ปัญหา/อุปสรรค   

คณะกรรมการดำเนินการกลุ่มเกษตรกรยังไม่มีความเข้าใจในกระบวนการ/ขั้นตอนของการขอ
กู้เงิน และกรรมการส่วนใหญ่มีอายุมาก จึงทำให้การดำเนินงานไม่ถูกต้องและล่าช้า 
 แนวทางการแก้ไข  
 เข้าร่วมประชุมกับกลุ่มเกษตรกร ทั้งกรรมการและสมาชิกที่ประสงค์ขอกู้เงิน เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจของโครงการ กระบวนการ/ขั้นตอน และการจัดทำเอกสารประกอบการขอกู้เงินให้ถูกต้อง  
 
5.ภาพถ่ายแสดงการดำเนินกิจกรรมของงาน/โครงการ 
 

ภาพกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด จังหวัดเลย 
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ภาพกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้  
 

   

    
 

ภาพกิจกรรมการติดตามการใช้เงินกู้ของกลุ่มเกษตรกรทำไร่ภูหอ และกลุ่มเกษตรกร กยท.บ้านสูบ 
 

      
 

 
 
 



 
รายงานประจำปี 2563 (Annual Report) 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย http://cpd.go.th/loei  | 150 

“ซื่อตรงต่อหน้าท่ี มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต” 

 

โครงการประชมุเชิงปฏิบติัการเพ่ือสรา้งการมีส่วนรว่มในการป้องกนั          

แกไ้ขปัญหาและพฒันาสหกรณ/์กล ุ่มเกษตรกร ในระดบัจงัหวดั 

 

1. วัตถุประสงค/์เป้าหมาย/พื้นที่ดำเนินงานโครงการ :  
     วัตถุประสงค ์  
               เพื่อรับทราบแนวทางการขับเคล่ือนนโยบายสำคัญและพัฒนาภาคการผลิตในระดับจังหวัด
ตามแนวทางที่กรมฯ กำหนด และสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา
สหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร ในจังหวัดเลย  
              เป้าหมาย/พื้นที่ดำเนินงานโครงการ   
                สหกรณ์จังหวัด /ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ /ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมส่งสหกรณ์ 1 – 5 และ
ผู้แทนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร รวม 40 คน  
 
2. ผลการดำเนินงาน 

   ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลยได้ดำเนินการ จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ จำนวน 3 ครั้ง ระหว่างเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2563 โดยมีเป้าหมายประกอบด้วย 

1. สหกรณ์การเกษตรระดับอำเภอ 12 แห่ง  
2. สหกรณ์ท่ีมีข้อบกพร่องหรือข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี หรือขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์

      หรือกองทุนอื่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หรือสหกรณ์ออมทรัพย์ จำนวน  
6 แห่ง 

3. ผู้แทนกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่องหรือข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี หรือขอกู้เงินกองทุน
สงเคราะห์ เกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 9 แห่ง 

4. ผู้แทนกลุ่มเกษตรกรท่ีมีหนี้ค้าง/ขอยายเวลาการชำระหนี้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร   
จำนวน 3 แห่ง 
 
3.ผลลัพธ์ 
   ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 3 ครั้ง ให้กับสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร จำนวน 30 แห่ง  

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
1.  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย มีแนวทางในการป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนาสหกรณ์/กลุ่ม

เกษตรกรในจังหวัดเลย 
2.  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกัน แก้ไขปัญหา สามารถนำไปปรับใช้ใน

การดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้ 
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4.ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข 
 ปัญหา/อุปสรรค   

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานท่ีแตกต่างกัน  
แนวทางการแก้ไข  

 แบ่งกลุ่มและรวบรวมปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ใช้เป็น
ข้อมูลในการแนะนำส่งเสริมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
5.ภาพถ่ายแสดงการดำเนินกิจกรรมของงาน/โครงการ 
 

 

   

       

ภาพกิจกรรมการประเชิงปฏิบัติการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกัน 
แก้ไขปัญหาและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ในระดับจังหวัด  
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โครงการลดดอกเบ้ียเงินก ูใ้หแ้ก่เกษตรกรสมาชิกสหกรณ/์กล ุ่ม

เกษตรกร 
1. วัตถุประสงค/์เป้าหมาย/พื้นที่ดำเนินงานโครงการ :  

วัตถุประสงค์ 
โครงการลดดอกเบ้ียเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพื่อเป็นการแบ่งเบา

ภาระหนี้สินให้เกษตรกร และช่วยลดต้นทุนในการผลิต มีรายได้เพียงพอต่อการใช้จ่ายในครัวเรือน 
เป้าหมายท่ีได้รับการช่วยเหลือในจังหวัดเลย จำนวน 17 แห่ง จำนวน 11,397 ราย 
2. ผลการดำเนินงาน :  
          1.เจ้าหน้าท่ีสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลยตรวจสอบเอกสารขอเบิกเงินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
          2.สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการลดดอกเบ้ีย ร้อยละ 3 จำนวน 17 แห่ง 
3. ผลลัพธ์ :  
    ผลลัพธ์เชิงปริมาณ  
    สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ จำนวน 17 แห่ง 11,397 ราย 
    ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ  
    สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการช่วยเหลือด้านภาระหนี้สินสามารถลดต้นทุนในการประกอบ
อาชีพ 
4. ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข 
ปัญหา/อุปสรรค 
     สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จัดส่งเอกสารการเบิกเงินชดเชย ไม่ถูกต้องครบถ้วน และการคำนวณยังไม่

ถูกต้อง 
แนวทางแก้ไข 
     เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ เข้าแนะนำการจัดทำข้อมูล และประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรโดยตรง เพื่อการสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้อง 
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โครงการตามนโยบายส าคญั 
 

โครงการน าลกูหลานเกษตรกรกลบับา้นสานต่ออาชีพการเกษตร 

 
๑. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/พื้นที่ดำเนินงานโครงการ :  
1.เพื่อชี ้แจงโครงการ ทำความเข้าใจกับผู้เข้าร่วมโครงการ และเตรียมความพร้อมในการ

ขับเคล่ือนโครงการ 
2.เพื่อส่งเสริมให้มีเครือข่าย และส่งเสริมการเรียนรู ้ระหว่างผู ้เข้าร่วมโครงการ สถาบัน

เกษตรกร และหน่วยงานภาคีในพื้นท่ี 
3.เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาอาชีพการเกษตร แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ 

 
 ๒. ผลการดำเนินงาน :โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร มี
เป้าหมายโครงการจำนวน 90 คน โดยผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้แบ่งเป็นผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ
จำนวน 42 คน ผู้แทนสถาบันเกษตรกร 30  คน ผู้แทนหน่วยงานภาคีจำนวน 6 คน ได้แก่ประมง
จังหวัด/ปศุสัตว์จังหวัด/เกษตรจังหวัด/ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร/สนง.พัฒนาท่ีดินเลย และ
เจ้าหน้าท่ี วิทยากร ผู้สังเกตการณ์ 12 คน  แบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม คือ 1.กิจกรรมจัดอบรมเพื่อช้ีแจง
โครงการ ส่งเสริมให้มีเครือข่าย และสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาอาชีพการเกษตรแก่ผู้เข้าร่วม
โครงการ  2.กิจกรรมการศึกษาดูงานกิจกรรมการเกษตรผสมผสาน และมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างสมาชิกผู้เข้าร่วมอบรม โดยมีข้อเสนอแนะ คือ มีความสนใจท่ีหลากหลาย ควรจัดสรร
งบประมาณเพิ่มเติมเพื่อการดูงานหลายวัน และมีการออกเย่ียมแปลงทำการเกษตรจริงของผู้เข้าร่วม
โครงการโดยวนให้ครบทุกรายเพื่อก่อให้เกิดการแลกเปล่ียนประสบการณ์ในการทำการเกษตรต่อไป 
 ๓. ผลลัพธ์ : 
 ผลลัพธ์เชิงปริมาณ  เกษตรกร สมาชิกสหกรณ์ เข้าร่วมโครงการครบท้ัง 90 คน          
 ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ  ทำให้เกิดการส่งเสริมให้มีเครือข่าย และส่งเสริมการเรียนรู้ระหว่าง
ผู้เข้าร่วมโครงการ สถาบันเกษตรกร และหน่วยงานภาคีในพื้นท่ี รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนา
อาชีพการเกษตร แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 ๔. ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงานและแนวทางการแก้ไข 
 - 
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โครงการน าลูกหลานกลบับา้นสานต่ออาชีพการเกษตร 
ประมวลภาพกิจกรรมโครงการ 
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โครงการผลิตแผ่นยางธรรมชาติครอบก าแพงคอนกรีต และหลกัน าทางยาง

ธรรมชาติของสถาบนัเกษตรกร(ในส่วนของกรมส่งเสริมสหกรณ)์ 

กล ุ่มส่งเสริมและพฒันาธรุกจิสหกรณ ์

๑. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/พื้นที่ดำเนินงานโครงการ : 

     ๑.๑ วัตถุประสงค์ 
๑.๑.๑ เพื่อให้สมาชิกสถาบันเกษตรกรและเกษตรกรชาวสวนยาง ได้รับทราบนโยบายการ

ส่งเสริมการใช้ยางพาราของภาครัฐ แนวทางการนำยางพารามาใช้เพื่อปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยทาง
ถนน โดยใช้แผ่นยางธรรมชาติครอบกำแพงคอนกรีต (RFB) และหลักนำทางยางธรรมชาติ (RGP) 

 ๑.๑.๒ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการผลิตแผ่นยางธรรมชาติครอบกำแพงคอนกรีต (RFB) 
และการผลิตหลักนำทางยางธรรมชาติ (RGP)  ของสถาบันเกษตรกรให้สมาชิกและเกษตรกรชาวสวน
ยาง 

๑.๑.๓ เพื่อเยี่ยมชมนิทรรศการสาธิตกระบวนการผลิตแผ่นยางธรรมชาติครอบกำแพงคอนกรีต 
(RFB) และหลักนำทางยางธรรมชาติ (RGP) 

     ๑.๒ เป้าหมาย  
สมาชิกสถาบันเกษตรกร เกษตรกรท่ัวไป ผู้สังเกตการณ์และบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัด

เลย จำนวน ๕๐๐ คน 

     ๑.๓ พื้นที่ดำเนินโครงการ 
 จัดประชุมและชมนิทรรศการสาธิตกระบวนการผลิตแผ่นยางธรรมชาติครอบกำแพงคอนกรีต 
ในวันเสาร์ท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓ ณ บริเวณพื้นท่ีโรงเรียนวังโพนงานวิทา อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 

๒. ผลการดำเนินงาน : 
     ผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ได้รับองค์ความรู้กระบวนการผลิตแผ่นยางธรรมชาติครอบ
คอนกรีต (RFB) และการผลิตหลักนำทางยางธรรมชาติ (RGP) 

๓. ผลลัพธ์ : 
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ  ทำให้เกษตรกรชาวสวนยางหันมาจำหน่ายน้ำยางสด จำนวน ๖๓.๖๐ ตัน เป็นเงิน 
๑,๑๗๕,๓๕๙ บาท         
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ  การท่ีเกษตรกรชาวสวนยางหันมาจำหน่ายน้ำยางสดแทนการจำหน่ายยางก้อน
ถ้วยทำให้ช่วยลดมลพิษจากกล่ินได้ และทำให้เกษตรกรชาวส่วนมีรายได้เพิ่มขึ้น เนื่องจากน้ำยางสดมี
ราคาสูงกว่าราคายางก้อนถ้วย 
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๔. ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงานและแนวทางการแก้ไข 
 โรงงานท่ีมีอยู่ไม่สามารถรับซื้อน้ำยางสดของชาวสวนยางได้ท้ังหมดหากมีการเปล่ียนมา
จำหน่ายน้ำยางสดมากขึ้น การแก้ไขประสานโรงงานท่ีอยู่ไกลออกไปมารับซื้อน้ำยางจากชาวสวนยางซึ่ง
จะได้ราคาท่ีต่ำลง        
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โครงการพฒันาศกัยภาพการด าเนินธรุกิจของสหกรณภ์าคการเกษตรและ   

กล ุ่มเกษตรกร 

 

1. วัตถุประสงค/์เป้าหมาย/พื้นที่ดำเนินงานโครงการ :  
      เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรให้มีศักยภาพด้านการผลิต 
การรวบรวม การแปรรูป การบริหารจัดการและการตลาด พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรและสร้าง
มูลค่าเพิ่ม 
     เป้าหมาย วางแผนการบริการจัดการการดำเนินธุรกิจและการบำรุงดูแลรักษาเครื่องเครปยาง  แก่
ลุ่มเกษตรกร กยท.ทำสวนยางบ้านสูบ 
2. ผลการดำเนินงาน :)  
 เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารกลุ่มเกษตรกร กยท.ทำสวนยาง
บ้านสูบ ในการวางแผนการดำเนินธุรกิจของกลุ่มเกษตรกร เพื่อใช้ในการรับซื้อยางก้อนถ้วยจาก
เกษตรกรเพื่อนำมาแปรรูปเป็นยางเคปให้สอดคล้องกับการใช้งานเครื่องเคปยางให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 3. ผลลัพธ์ : (ระบุทั้งผลลัพธเ์ชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ) 
    ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 
 กลุ่มเกษตรกร กยท.ทำสวนยางบ้านสูบ มียอดจำหน่ายยางเครป จำนวน 263,775 กิโลกรัม 
เป็นเงิน 5,960,423 บาท  
    ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
 เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราสามารถเพิ่มมูลค่าของยางก้อนถ้วย โดยนามาแปรรูปเป็นยางเครป 
4. ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข   - 
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โครงการส่งเสริมและพฒันาอาชีพเพ่ือแกไ้ขปัญหาท่ีดินท ากินของเกษตรกร 

 1. ความเป็นมา/วัตถุประสงค์  
รัฐบาลกำหนดนโยบายการบริหารจัดการที่ดินของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์ในท่ีดินให้เกิดประโยชน์
สูงสุดสมดุลเป็นธรรมอย่างยั่งยืน ท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และความมั่นคงของประเทศจึง
เห็นชอบให้มีคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และมี
อนุกรรมการ 3 คณะ ประกอบด้วย 1.คณะอนุกรรมการจัดที่ดิน โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มีอำนาจหน้าท่ีจัดหาท่ีดินเพื่อนำมาจัดให้กับผู้ไม่มีท่ีดินทำกินและ
อยู่อาศัย 2.คณะอนุกรรมการจัดหาท่ีดิน โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีอำนาจหน้าท่ีในการ
สำรวจตรวจสอบ จัดทำบัญชีรายช่ือ กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการจัดท่ีดินในรูปแบบสิทธิชุมชนหรือ
กลุ่มสหกรณ์หรือวิธีการอื่น ๆ และดำเนินการจัดที่ดินให้แก่ผู ้ไม่มีที ่ดินทำกินและที่อยู่ อาศัย 3.
คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็น
ประธาน มีอำนาจหน้าท่ีส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การตลาดและสาธารณูปโภคต่างๆ ในพื้นท่ีท่ีจัดท่ีดิน
ไปแล้ว ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คณะอนุฯ 3 โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย  

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่ม และส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดในรูปแบบ
เศรษฐกิจชุมชน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความกินดี อยู่ดี มีสันติสุข และ
สร้างความเข้มแข็งในชุมชน  

2.เป้าหมาย  
 เกษตรกรที่อยู ่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูช้างและป่าภูนกกก ที่ได้รับสิทธิ จำนวน 

1,001 ราย 
3. รายละเอียดงานที่ทำ / ตัวชี้วัด / ผลสำเร็จที่เกิดขึ้น 

- จัดประชุมผู้ประสานงานคณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ  เป้าหมาย จำนวน 3 
ครั้ง  
โดยเป็นการประชุมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประสานงานในเรื่อง
ของแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 

- ร่วมบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อขอรับการจัดสรร

งบประมาณไปยังต้นสังกัด เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในปี 2563 
4. ประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายได้รับ และที่เกิดขึ้นกับหน่วยงาน 

  เกษตรกรมีท่ีดินทำกิน และได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ชุมชนมีความเข้มแข็ง  
     ปัญหา/อุปสรรค  การประสานงานติดต่อกับเกษตรกร 
  

5. ปัจจัยความสำเร็จที่ส่งผลถึงการดำเนินงานของหน่วยงาน 
 การมีท่ีดินทำกินและท่ีอยู่อาศัย การส่งเสริมอาชีพของเกษตรกร ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

ไม่บุกรุกทำลายป่า 
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โครงการพฒันาโครงสรา้งพ้ืนฐานแก่สถาบนัเกษตรกรจดัเก็บพืชผลทางการเกษตร 

(แกม้ลิง) 

1. วัตถุประสงค/์เป้าหมาย/พื้นที่ดำเนินงานโครงการ :  
 1.1 ชะลอผลผลิตออกสู่ตลาดในช่วงในช่วงต้นฤดูกาล กักเก็บผลผลิตสำรองไว้แปรรูปหรือใช้ในยาม
จำเป็น  
 1.2 เพิ่มขีดความสามารถและสร้างโอกาสให้กับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีมีศักยภาพ 
     เป้าหมาย วางแผนการบริการจัดการการดำเนินธุรกิจและการบำรุงดูแลรักษาอุปกรณ์การตลาด  แก่
สหกรณ์การเกษตรนาด้วง จำกัด ประโยชน์สูงสุด 
2. ผลการดำเนินงาน :   

เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์
การเกษตรนาด้วง จำกัด ในการวางแผนการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ เพื่อใช้ในการรับซื้อมันสดจาก
เกษตรกรเพื่อนำมาแปรรูปเป็นมันเส้น เพื่อการให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากอุปกรณ์การตลาดท่ีมีอยู่ 
3. ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมต่อเกษตรกรสมาชิกและชุมชน :     
  สหกรณ์การเกษตรนาด้วง จำกัด ได้ทำการรวบรวมมันสำปะหลังระหว่างเดือน ธันวาคม 
2562 ถึงเดือนเมษายน 2563 จำนวน 280  ตัน เป็นเงิน 1,376,918 บาท 
4. ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข 

เครื่องสับมันและรถตักมีสภาพเก่าเนื่องจากใช้งานมานาน ต้องหยุดซ่อมบ่อย ทำให้ต้องหยุดการรับ
ซื้อ 

ภาพโครงการ พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานแก่สถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร (แก้มลิง) 
 
 

 
 
 
 

 
โครงการไทยนิยม ยัง่ยืน ของกรมส่งเสริมสหกรณ ์
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   ส่วนที่ 3   
  รายงานการเงิน 
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งบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563   

 
ประกอบด้วย 

- งบแสดงฐานะการเงิน 
- งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน 
- หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ  วนัท่ี ๓๐ กนัยายน ๒๕๖๓ 

(หน่วย : บาท) 
  หมายเหตุ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖2 
สินทรัพย ์     
สินทรัพย์หมุนเวียน    
 เงินฝากคลัง 2 64,371.00 140,521.00 
 ลูกหนี้เงินยืม-ในงาบประมาณ 3 177,970.45 31,263.00 
 วัสดุคงเหลือ 4 3,999.00 38,186.00 
 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  246,340.45 209,970.00 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    
 อาคาร-และอุปกรณ์ 5 8,869,031.23 9,000,397.48 
 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  8,869,031.23 9,000,397.48 
 รวมสินทรัพย์  8,869,031.23 9,210,367.48 
หนี้สิน     
หนี้สินหมุนเวียน    
 เจ้าหนี้การค้าบุคคลภายนอก 6 1,281.10 95,692.00 
 ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย  0.00 0.00 
 ใบสำคัญค้างจ่าย  0.00 0.00 
 รวมหนี้สินหมุนเวียน  1,281.10 95,692.00 
หนี้สินไม่หมุนเวียน    
เงินรับฝากและเงินประกันอืน่ 7 64,371.00 236,806.74 
 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  64,371.00 236,806.74 
 รวมหนี้สิน  64,371.00 332,498.74 
ส่วนทุน     
 ทุน  1,981,741.56 1,981,741.56 
 รายได้สูง(ต่ำ))กว่าค่าใช้จ่ายสะสม  6,896,127.18 7,538,681.65 
 รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน      8 8,877,868.74 9,520,423.21 
 (ขาดทุน)รายได้สูงต่ำกว่า คชจ.  0.00 0.00 
 รวมหนี้สินและส่วนทุน  17,746,899.97 18,730,790.69 
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ส านกังานสหกรณจ์งัหวดัเลย 

งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน 

ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิ้นสดุวนัท่ี ๓๐ กนัยายน ๒๕๖๓ 

(หน่วย : บาท) 
 หมายเหตุ ปี ๒๕๖๓ ปี 2562 

รายได้จากการดำเนินงาน    
       รายได้จากรัฐบาล    

รายได้จากเงินงบประมาณ 9 20,995,699.30 13,169,007.72 
รวมรายได้จากรัฐบาล  20,995,699.30 13,169,007.72 

รายได้อื่น    
รวมรายได้อื่น 10 680,050.15 335,056.39 

รวมรายได้จาการดำเนินงาน  21,675,749.45 13,504,064.11 
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน    
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 11 6,138,106.74 5,807,535.60 
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 12 3,888,785.55 4,843,109.40 
ค่าใช้จ่ายงบกลาง 13 207,745.00 248,347.00 
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน 14 8,902,364.93 1,131,102.72 
ค่าเส่ือมราคาและตัดจำหน่าย 15 1,769,935.41 1,655,187.86 

รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน  20,906,937.63 13,685,282.58 
ค่าใช้จ่ายอื่น    
       ค่าใช้จ่ายอื่น 16 574,142.46 461,336.00 

รวมค่าใช้จ่ายอื่น  574,142.46 461,336.00 
รวมค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน  21,481,080.09 14,146,618.58 

รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายงบดำเนินงาน  194,669.36 642,554.47 
บวก รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม  - - 
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ  194,669.36 642,554.47 
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ณ  วนัท่ี ๓๐ กนัยายน ๒๕๖๓ 

 

หมายเหตุ ที่ ๑ นโยบายบัญชีการบัญชี  

 ๑.๑ หลักการบัญชี เป็นไปตามหลักการนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงาน
ภาคร ั ฐและระบบการ เง ิ นการคล ั งภ าคร ั ฐ ด ้ ว ย
อิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)ระบบบัญชีแยกประเภทตามเกณฑ์
คงค้าง 

 
 ๑.๒ ขอบเขตของข้อมูลในรายการ รายงานที ่ปรากฏในรายงาน รวมถึงสินทรัพย์ หนี ้สิน 

รายได้ แลค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นของรัฐบาลในภาพรวมแต่ให้
หน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาและบริหาร
จัดการ ให้แก่รัฐบาลภายใต้อำนาจ หน้าที่ตามกฎหมาย
รวมถึงสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นของ
หน่วยงานที ่ใช ้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของ
หน่วยงานเอง ไม่ว่ารายการดังกล่าวจะเป็นรายการท่ีเกิด
จากงบประมาณ หรือเง ินนอกงบประมาณ ซึ ่งเป็น
รายการที ่ เก ิดขึ ้นท ั ้ง ท่ีหน ่วยงานในส่วนกลางและ
หน่วยงานในกลุ่มส่วนภูมิภาค ภายใต้สังกัด 

 
 ๑.๓ การรับรู้รายได้ ๑.๓.๑ รายได้จากเงินงบประมาณรับรู้เมื่อได้รับอนุมัติคำ

ขอเบิกจากกรมบัญชีกลาง 

๑.๓.๒ รายได้เงินนอกงบประมาณ รับรู้เมื่อเกิดรายได้ 

๑.๓.๓ รายได้แผ่นดินรับรู้เมื่อได้รับเงิน 

 
 ๑.๔ ค่าเส่ือมราคาและค่าตัด

จำหน่าย 

คำนวณจากราคาทุนของครุภัณฑ์ อาคารและส่ิงปลูก
สร้างโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งาน โดยประมาณอายุ
การใช้งานของสินทรัพย์ ดังนี ้
- อาคารและส่ิงปลูกสร้าง            ๑๕     ปี 
- ครุภัณฑ์ต่าง ๆ                    ๓- ๑๕   ปี     
 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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(หน่วย : บาท) 
                    หมายเหตุ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖2 

หมายเหตุ ที่ ๒ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   
 เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ   
 เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ   
 เงินฝากคลัง - เงินนอกงบประมาณอื่น ๆ 64,371.00 140,521.00 
 รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 64,371.00 140,521.00 
หมายเหตุ ที่ ๓ ลูกหนี้ระยะสั้น    
 ลูกหนี้เงินยืมราชการ-ในงบประมาณ 177,970.45 31,263.00 
 รวมลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ 177,970.45 31,263.00 
หมายเหตุ ที่ ๔ วัสดุคงคลัง   
 วัสดุคงคลัง 3,999.00 38,186.00 
 รวมวัสดุคงคลัง 3,999.00 38,186.00 
หมายเหตุ ที่ ๕ อาคาร และครุภัณฑ์   
 อาคาร   
 อาคารสำนักงาน 2,159,400.00 2,159,400.00 
  หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม-อาคารสำนักงาน 1,816,568.05 1,672,597.67 
 อาคาร(สุทธ)ิ 342,831.95 486,802.33 
 สิ่งปลูกสร้าง 702,900.00 702,900.00 
       หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม-ส่ิงปลูกสร้าง 518,200.74 477,997.24 
 สิ่งปลูกสร้าง(สุทธิ) 184,699.26 224902.76 
 อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายระเอียด 2,189,705.00 2,189,705.00 
 หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม-ไม่ระบุรายละเอียด 1,289,169.42 1,229,741.74 
 อาคาร/สิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายระเอียด สุทธิ 900,535.58 959,963.26 
 ครุภัณฑ์สำนักงาน 1,404,299.08 1,119,992.50 
 หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม 883,286.46 678,585.11 
 ครุภัณฑ์สำนักงาน สุทธิ 521,012.62 441,407.39 
 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 11,432,000.00 11,194,500.00 
 หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม 4,857,918.97 4,734,679.92 
 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งสุทธ ิ 6,574,081.03 6,459,820.08 
 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 145,500.00 134,800.00 
 หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม 109,189.85 81,358.39 
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(หน่วย : บาท) 
                    หมายเหตุ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖2 

 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุสุทธิ 36,310.15 53,441.61 
 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 467,800.00 467,800.00 
 หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม 366,272.41 325,473.10 
 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่สุทธิ 101,527.59 142,326.90 
 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 903,672.83 850,072.83 
 หัก ค่าเส่ือมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 695,640.78 618,340.68 
 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สุทธิ 208,032.05 231,732.15 
 ครุภัณฑ์บ้านครัว 8,500.00 8,500.00 
 หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม 8,499.00 8,499.00 
 ครุภัณฑ์บ้านครัวสุทธิ 1.00 1.00 

 รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์(สุทธิ) 8,869,031.23 9,000,397.48 

หมายเหตุที่ 6 เจ้าหนี้การค้า   
 เจ้าหนี้การค้า-ภายนอก 1,281.10 95,692.00 

 รวมเจ้าหนี้การค้า 1,281.10 95,692.00 
หมายเหตุที่ 7 เงินรับฝากและเงินประกัน   

 เงินรับฝากอื่น 1,341.00 941.00 

 เงินประกนัอื่น 63,030.00 139,580.00 
 เงิน ร/ด รอรับรู ้ 0.00 96,285.74 
 รวมเงินรับฝากและเงินประกัน 64,371.00 236,806.74 

หมายเหตุ ที่ 8 ส่วนทุนและการเปลี่ยนแปลงในส่วนทุน   

 ทุน ยอดคงเหลือ ณ วันส้ินงวด 1,981,741.56 1,981,741.56 

 รายได้สูง(ต่ำ)กว่าใช้จ่ายสะสม 6,896,127.18 7,538,681.65 
 ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้น 8,877,868.74 9,520,423.21 
    
หมายเหตุที่ ๙ รายได้จากเงินงบประมาณ   

 งบบุคลากร 4,797,400.00 4,652,510.00 
 งบลงทุน 1,594,500.00 1,101,500.00 
 งบดำเนินงาน 5,501,689.37 6,035,548.00 
 งบอุดหนุน 8,894,364.93 1,131,102.72 
 งบกลาง 207,745.00 248,347.00 
 รวมรายได้จากเงินงบประมาณ 20,995,699.30 13,169,007.72 
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(หน่วย : บาท) 
                    หมายเหตุ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖2 
หมายเหตุที่๑๐ รายได้จากแหล่งอื่น   
 รายได้อื่น สรก.รับเงินนอก 139,770.00 81,960.00 
 ปรับเงินฝากคลัง 54,180.00 56,245.00 
 รายได้ระหว่างกนัในกรม 78,764.41 4,454.13 
 รายได้แผ่นดิน(ขายครุภัณฑ์) 305,000.00 135,850.00 
 รายได้จากการบริจาค 19,878.00 10,544.26 
 รายได้เงินเหลือจ่าย 0.00 43,339.00 
 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น 6,050.00 2,664.00 
 ร/ดรอรับรู ้ 76,407.74 0.00 
 รวมรายได้จากการดำเนินงาน 680,050.15 335,056.39 
หมายเหตุที่๑๑ ค่าใช้จ่ายงบบุคลากร   
 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 4,785,220.00 4,634,450.00 
 ค่าครองชีพ 12,180.00 18,060.00 
 เงินสมทบปปช.-Rel 172,930.00 175,494.00 
 ค่าเช่าบ้าน 1,159,362.74 971,786.60 
 เงินสมทบกท.เงินทดฯ 8,414.00 7,745.00 
 รวมค่าใช้จ่ายงบบุคลากร 6,138,106.74 5,807,535.60 
    
หมายเหตุที่๑๒ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน   
 ค่าใช้จ่ายในการอบรมในประเทศ 265,740.70 329,902.00 
 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม – ภายนอก 151,310.00 903,265.00 
 รวมค่าใช้จ่ายฯ 417,050.70 1,233,167.00 
 ค่าวัสดุ   
   - ค่าวัสดุ 319,864.45 966,464.13 
   - ค่าน้ำมันเช้ือเพลิง 294,357.71 339,383.00 
 รวมค่าวัสดุ 614,222.16 966,464.13 
 ค่าใช้สอย   
 ค่าเบ้ียเล้ียง 494,135.00 568,872.00 
 ค่าท่ีพัก 47,390.00 70,369.00 
 ค่าใช้จ่ายเดินทางภายในประเทศ 71,629.00 258,591.00 
 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ 447,004.78 219,995.83 
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(หน่วย : บาท) 
                    หมายเหตุ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖2 
 ค่าจ้างเหมาบริการ - ภายนอก 1,213,070.00 936,898.00 
 ค่าธรรมเนียมทางกม. 3,570.00 20,000.00 
 ค่าเบ้ียประกันภัย 8,925.05 6,344.03 
 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ 9,000.00 7,440.00 
 ค่าเช่าอสังหา - นอก 42,000.00 36,000.00 
 คชจ.ผลัดส่ง ร/ด แผ่นดิน 0.00 2,500.00 
 ค่าประชาสัมพันธ์ 43,160.00 94,020.00 
 ค่าใช้สอยอื่น ๆ 42,250.00 0.00 
 รวมค่าใช้สอย 2,422,133.83 2,221,029.86 
 ค่าสาธารณูปโภค   
 ค่าไฟฟ้า 188,224.87 188,918.02 
 ค่าประปา&น้ำบาดาล 42,679.22 36,972.35 
 ค่าโทรศัพท์ 162,003.97 151,703.04 
 ค่าส่ือสาร&โทรคมนาคม 3,000.00 3,000.00 
 ค่าบริการไปรษณีย์ 39,470.80 41,855.00 
 รวมค่าสาธารณูปโภค 435,378.86 422,448.41 

 รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 3,888,785.55 4,420,660.99 
    
หมายเหตุที่๑3 ค่าใช้จ่ายงบกลาง   
 เงินช่วยการศึกษาบุตร 191,650.00 181,462.00 
 ค่ารักษา - นอก - รพ.รัฐ 16,095.00 48,715.00 
 ค่ารักษาบำนาญนอก - รัฐ 0.00 18,170.00 
 รวมค่าใช้จ่ายงบกลาง 207,745.00 248,347.00 
    
หมายเหตุที่๑๔ ค่าใช้จ่ายงบอุดหนุนทั่วไป   
 เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น 8,902,364.93 627,102.72 
 เงินอุดหนุนลงทุนอื่น 0.00 504,000.00 
 รวมค่าใช้จ่ายงบอุดหนุนทั่วไป 8,902,364.93 1,131,102.72 
    
หมายเหตุที่๑๕ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย   
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(หน่วย : บาท) 
                    หมายเหตุ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖2 
 ค่าเส่ือมอาคารสำนักงาน 143,967.38 143,967.37 
 ค่าเส่ือมส่ิงปลูกสร้าง 40,203.50 40,203.51 
 ค่าเส่ือม - ค.สนง. 204,701.35 185,481.98 
 ค่าเส่ือม - ค.ยานพาหนะ 1,173,238.05 1,076,425.40 
 ค่าเส่ือม - ค.ไฟฟ้า 27,831.46 26,960.27 
 ค่าเส่ือม - ค.โฆษณา 40,799.31 47,045.73 
 ค่าเส่ือม - ค.คอมฯ 77,300.10 71,950.89 
 ค่าเส่ือม - ค.ครัว  3,725.03 
 ค่าตัดจำหน่าย-software 2,465.58 59,427.68 
 ค่าตัดจำหน่าย-ครุภัณฑ์ยานฯ 1.00  
 ค่าเส่ือมอาคารไม่ระบุ 59,427.68  
 รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 1,769,935.41 1,655,187.86 
    
หมายเหตุท่ี๑6 ค่าใช้จ่ายอื่น   
 T/Eเบิกเกินส่งคืน 83,832.46 126,188.00 
 T/E-โอนเงนิให้สรก. 54,580.00 56,245.00 
 T/E-โอน ร/ด ผ/ด ให้บก. 311,050.00 181,853.00 
 T/E - ปรับเงินฝากคลัง 124,680.00 97,050.00 
 รวมค่าใช้จ่ายอื่น 574,142.46 461,336.00 
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    ส่วนที่ 4   
  กิจกรรมเด่นของ 

ส ำนกังำนสหกรณจ์ังหวดัเลย 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
รายงานประจำปี 2563 (Annual Report) 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย http://cpd.go.th/loei  | 171 

“ซื่อตรงต่อหน้าท่ี มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต” 

 
 

กิจกรรมเด่นของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลยในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 
 

 
 
 
 

ที่มาและความสำคัญ 

 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เห็นความสำคัญและได้กำหนดนโยบาย การดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์
เพื ่อสร้างความสัมพันธ์อันดี กับกลุ่มประชาชนที่เกี ่ยวข้อง ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และให้ความ
สนับสนุนซึ่งกันและกัน นอกจากนี้การประชาสัมพันธ์อาจกล่าวได้ว่าเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ทำให้
องค์กรเป็นที่นิยมชมชอบและเชื่อถือศรัทธาองค์กร ซึ่งเป็นการทำงานประชาสัมพันธ์แบบมีแบบแผน
และต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้องเกิดการยอมรับและมีทัศนคติที่ตรงกัน โดยอาจมีการส่ือ
ความท้ังการพูด การเขียน การชักชวน เผยแพร่ข่าวสารและการขอความคิดเห็น เพื่อจูงใจประชาชนให้
ทราบและเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานขององค์กรอีกด้วย 

 วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่การดำเนินงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย 

 ๒. เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีแก่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย 

 ๓. เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ 

 สื่อประชาสัมพันธ ์

 การดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
เลย ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผ่านส่ือต่าง ๆ ดังนี้ 
          ๑. วิทยุ   

          ๒. หนังสือพิมพ์    

          ๓. เคเบ้ิลทีวี   

          ๔. นิทรรศการ 

          ๕. Website 

          ๖. สังคมส่ือออนไลน์ Facebook , LINE ฯลฯ          
         ๗. ส่ืออื่น ๆ 

 

 

 

 

งานประชาสัมพันธ/์เผยแพร่ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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แผนการประชาสมัพนัธ ์ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

หน่วยงาน : ส านกังานสหกรณจ์งัหวดัเลย 

ท่ี ลักษณะงานที่จะดำเนินการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ ์

แผน หมายเหตุ 

๑. ผลิตบทความ ข่าว ภาพข่าว ผ่านทางส่ือ
หนังสือพิมพ ์

ส่วนกลาง : 
๑.๑ บทความ 

๑.๒ ข่าว 

 
 
 

๖ ช้ิน 

๒๔ ช้ิน 

 

๒. นำเสนอข้อมูลข่าวสารในรูปแบบหรือสารคดี ผ่าน
ส่ือโทรทัศน์ฟรีทีวี 

๑๐ ครั้ง  

๓. จัดรายการวิทยุ รายการ “สหกรณ์ ก้าวไกล” สถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเลย 
คล่ืนความถ่ี FM ๙๕.๒๕ MHZ.หรือนำเสนอ
ข่าวสารทางสถานีวิทยุ 

๕๒ ครั้ง  

๔. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ภารกิจ โครงการ 
กิจกรรมเผยแพร่ทาง Website สำนักงานสหกรณ์
จังหวัด 

๑๒ ครั้ง  

๕. นิทรรศการความรู้ด้านสหกรณ์ (งานคลินิกเกษตร
เคล่ือนท่ี , งานวันสหกรณ์แห่งชาติ หรืออื่น ๆ) 

๑๒ ครั้ง  

 

กลุ่มเป้าหมาย : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์ และประชาชนท่ัวไป 
    

ระยะเวลาการดำเนินการ : ๑ ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและประชาชนท่ัวไป ทราบถึงบทบาทภารกิจ หน้าท่ีและ
การดำเนินงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย 
2. สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไป มีความรู้ ความเข้าใจ ต่อหลักการ 
อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์ 
3. เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีแก่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลยและกรมส่งเสริมสหกรณ์ในภาพรวม 
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สรุปผลการดำเนินงาน 
 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนประชาสัมพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(ข้อมูลระหว่าง เดือน 1 ตุลาคม 2562 – 31 สิงหาคม 2563) 
      ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ 
ตามแผนประชาสัมพันธ์ ซึ่งสรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้ 
 

การประชาสัมพันธ์ตาม
ตัวชี้วัด ของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 

ผลการปฏิบัติงานรายเดือนประจำปี 2563 
ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 

ท่ี รายละเอียด
ตัวชี้วัด 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค. ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

รวม 

1 โทรทัศน์ (รวม)             

 1.1 ฟรีทีวี             

 1.2 เคเบ้ิลทีวี      48     60 108 

2 วิทยุ (รวม)             

 1.1 สถานีวิทยุ FM 8 9 12 6 5 8 8 12 9 11 15 103 

 1.2 สถานีวิทยุ AM             

3 บทความทาง
หนังสือพิมพ ์

     1   3  1 5 

4 ข่าว/ภาพข่าวทาง
หนังสือพิมพ ์

5 4 5 3 3 2   2 3 8 35 

5 นิทรรศการ  3 4 4 4 3  2 2 2 1 25 

รวมทั้งสิ้น 13 16 21 13 12 62 8 14 16 16 85 276 
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
   ปัญหา อุปสรรค 
  เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องที่จัดส่งข้อมูลข่าว ขาดความรู้และทักษะด้านการประชาสัมพันธ์ เช่น  

การเขียนบทความ การเขียนข่าว การถ่ายภาพประกอบข่าว ฯลฯ การจัดส่งข้อมูลข่าวที่ไม่
สมบูรณ์ ไม่ครบองค์ประกอบ ทำให้ต้องใช้เวลาในการปรับปรุงและค้นคว้าเพิ่มเติมเนื้อหากอ่น
นำไปเผยแพร่ 

 ข้อเสนอแนะ 
  ผู้บริหาร ฯ ควรให้ความสำคัญในการจัดอบรมบุคลากรเพิ่มทักษะ เพื่อพัฒนาคุณภาพ  การ

ดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ ติดตามผลและเร่งรัดการปฏิบัติเพื ่อให้บรรลุผลสำเร็จตาม
เป้าหมายการดำเนินงาน โดยเรียกประชุมคณะทำงาน ฯ ผู้เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบ
ปัญหาและอุปสรรค และ กำหนดแนวทาง    หรือ สั ่งการ มอบหมายงาน โดยระบุตัวบุคคล
ผู้รับผิดชอบงานแต่ละด้านให้ชัดเจน เพื่อกำหนดเป้าหมายและแนวทางปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ
ท่ีดียิ่งขึ้นต่อไป 

 

ข่าวได้รับการตพีมิพ์และเผยแพร่ในหนังสือพมิพ์ท้องถิ่น 

 

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ทางส่ือหนังสือพิมพ์ 
ท่ีมา : จดหมายข่าวสารสหกรณ์ 
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ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ทางส่ือหนังสือพิมพ์ 
ท่ีมา : หนังสือพิมพ์เมือเลย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ทางส่ือหนังสือพิมพ์ 
ท่ีมา : หนังสือพิม โคออปนิวส์ 
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ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ทางส่ือหนังสือพิมพ์ 
ท่ีมา : หนังสือพิมพ์ เกลียวเชือก  
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ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ทางส่ือหนังสือพิมพ์ 
ท่ีมา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 
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จัดทำ Facebook สำนักงานสหกรณจ์ังหวัดเลย 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทำเวบ็ไซต์สำนักงานสหกรณ์จังหวดัเลย 
http://web.cpd.go.th/loei/ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://web.cpd.go.th/loei/
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 เว็บไซต ์นิวส์เลย 

https://www.newsloei.com/17601806/%E0%B8%AA%E0 

 

 

 

 

 

 

 

เว็บไซต์ Talk news 

https://www.newsloei.com/17617264/%E0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.newsloei.com/17601806/%E0%B8%AA%E0
https://www.newsloei.com/17617264/%E0
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เว็บไซต์ Phukhao Post 
https://www.phukhaopost.com/news/6-0-11984-%E0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เว็บไซต์ Talk News online 
https://www.talknewsonline.com/265839/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.phukhaopost.com/news/6-0-11984-%E0
https://www.talknewsonline.com/265839/


 
รายงานประจำปี 2563 (Annual Report) 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย http://cpd.go.th/loei  | 181 

“ซื่อตรงต่อหน้าท่ี มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต” 

เว็บไซต์ สันนิบาตสหกรณแ์ห่งประเทศไทย 

https://www.clt.or.th/news.php?nid=1008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.clt.or.th/news.php?nid=1008
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การจัดรายการวิทยุ 
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเลย 

คล่ืนความถ่ี FM 95.25MHZZ 
(ทุกวันอาทิตย์ เวลา 14.00 – 15.00 น.) 
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กิจกรรมร่วมรับเสด็จ 
รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียน

ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหมันขาว ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 
 
วันท่ี 16 กรกฎาคม 2563 นายพิสิฐ เพิ่มพูน สหกรณ์จังหวัดเลย พร้อมด้วย นายสรวุฒิ  ร่มโพธิ์เงิน 
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5(อำเภอภูเรือ ด่านซ้าย นาแห้ว) นางอำไพ สิงห์สถิตย์ นักวิชาการ
สหกรณ์ชำนาญการ และบุคลากรของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้าน
หมันขาว ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 
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วันท่ี 9 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น.  

นายวิทยา วัฒนวิเชียร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  
พร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่ม

เกษตรกรปลูกข้าวโพดเพื่อสร้างรายได้  
ผ่านระบบ Video Conference (Zoom Meeting) ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย 
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วันท่ี 2 มีนาคม 2563 เวลา 07.30 น. นายพิสิฐ เพิ่มพูน สหกรณ์จังหวัดเลย มอบให้นายวิทยา วัฒน
วิเชียร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัด
เลย ร่วมพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย  ณ ห้องประชุมยอดภู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย 
อำเภอเมือง จังหวัดเลย 

 

 
 

 

วันท่ี 14 เมษายน 2563 นายสรวุฒิ  ร่มโพธิ์เงิน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (อำเภอภูเรือ 
ด่านซ้าย นาแห้ว) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์กองทุนสวนยาง ภูเรือ ด่านซ้าย 
นาแห้ว จำกัด ได้แนะนำ การปฏิบัติตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง มาตรการให้ความ
ช่วยเหลือด้านหนี้สินและการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ การขยายเวลาชำระหนี้ กพส. ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 
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วันท่ี 5 มีนาคม 2563  กลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2(อำเภอหนองหิน 
ภูกระดึง ผาขาว) เข้าร่วมกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่( Field day) ปี 

2563 ณ ศูนย์เรียนรู้เพาะเห็ด บ้านนาตาด อ.ผาขาว  จ.เลย โดยมี นายประดิษฐ์ อินตาพรม  เกษตร
จังหวัดเลย  เป็นประธานในพิธีเปิด 
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เลย : น้อมลำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอกรมหม่ืนพิทยาลงกรณ์ 

“พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” 26 กุมภาพันธ ์วันสหกรณ์แห่งชาติ 
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นายพิสิฐ เพิ่มพูน สหกรณ์จังหวัดเลย ร่วมกับขบวนการสหกรณ์

ในจังหวัดเลยจัดงาน “วันสหกรณ์แห่งชาติ” ประจำปี 2563 ซึ่งนับเป็นปีที ่ 104 ของสหกรณ์ใน
ประเทศไทย เพื่อเป็นการน้อมลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลง
กรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” โดยมีนายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็น
ประธานในพิธีเปิด ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 

กิจกรรมประกอบด้วย เวลา 07.00 น. นายพิสิฐ เพิ่มพูน สหกรณ์จังหวัดเลย เป็นประธานใน
พิธีสงฆ์ ร่วมทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ 9 รูป จากนั้นเวลา 09.30 น. นายชนาส 
ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระบิดาแห่งการ
สหกรณ์ไทย โดยมีผู้แทนสหกรณ์ทุกภาคส่วนในจังหวัดเลยร่วมในพิธีและร่วมวางพานพุ่มถวายสักการะ 
จากนั้น นายพิสิฐ เพิ่มพูน สหกรณ์จังหวัดเลย ได้กล่าวรายงานวันจัดงานแก่ประธานในพิธี ประธาน
รับคำกล่าว อ่านคำสดุดี                    พระบิดาแห่งการสหกรณ์ อ่านสารนายกรัฐมรตรี และกล่าวเปิด
งานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563 หลังจากนั้นเวลา 10.00 น. ร่วมกิจกรรมสหกรณ์สัมพันธ์ 
โดยมีการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล วอลเลย์บอล และเซปักตระกร้อ และร่วมรับประทานอาหาร ณ สหกรณ์
ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด 

ภาพกิจกรรม 
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วันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2563 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพิสิฐ 
เพิ่มพูน สหกรณ์จังหวัดเลย เข้าตรวจเยี่ยมสมาชิกกลุ่มเกษตรกร พร้อมลงพื้นท่ีไปตรวจเยี่ยมแปลง
เกษตรท่ีได้เงินกู้สนับสนุนขุดเจาะบ่อบาดาล ตามโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นา 
ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรห้วยสีเสียด อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 
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วันท่ี 18 มกราคม 2563 เวลา 09.00น. นายพิสิฐ เพิ่มพูน สหกรณ์จังหวัดเลย ได้มอบหมายให้ นาย
วิทยา วัฒนวิเชียร ผู้อำนวยการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสหกรณ์
จังหวัดเลย เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะเนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
ณ ศาลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กองพันทหารราบท่ี 1 กรมทหารราบท่ี 8 ตำบลศรีสองรัก อำเภอ
เมืองเลย จังหวัดเลย โดยมี นายชัยวัฒน์ ช่ืนโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีฯในครั้งนี้ 
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วันท่ี 12 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายพิสิฐ เพิ่มพูน สหกรณ์จังหวัดเลย ได้มอบหมายให้ นาย
วิทยา วัฒนวิเชียร ผู้อำนวยการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสหกรณ์
จังหวัดเลย เข้าร่วมงานวันดินโลก 2562 จังหวัดเลย “คนเมืองเลยรวมพลังหยุดการชะล้าง สร้างป่าต้น
น้ำ” ณ สถานีพัฒนาท่ีดินเลย บ้านโคกสว่าง ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เพื่อเป็นการ
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
และสนับสนุนการสร้างการรับรู้ความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน โดยมี นายชัยวัฒน์ ช่ืน
โกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีฯ 
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เลย/ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสวนแก้วมังกรของเกษตรกร อำเภอภูเรือ 
นายพิสิฐ เพิ่มพูน สหกรณ์จังหวัดเลย มอบให้นายวิทยา วัฒนวิเชียร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม

และพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมคณะ เข้าตรวจเย่ียมสวนแก้วมังกรอำเภอภูเรือ ณ แปลงเรียนรู้กลุ่ม
เกษตรแปลงใหญ่แก้วมังกร ต.ร่องจิก อ.ภูเรือ จ.เลย และได้ให้แนวคิดเรื่องการจัดการ ณ แปลงเรียนรู้
กลุ่มแปลงใหญ่แก้วมังกร บ้านนาขามป้อม ต.ร่องจิก อ.ภูเรือ จ.เลย โดยมีนางกิตติกา ศรีบุรินทร์ เป็น
ประธานกลุ่มเกษตรกร  

ตำบลร่องจิก มีพื้นท่ีราบสลับภูเขา มีอากาศหนาวเย็นสบายตลอดปี สามารถปลูกพืชเศรษฐกิจ
ได้หลายชนิด เช่น แก้วมังกร เงาะ ลำไย ล้ินจ่ี สับปะรด ข้าว ข้าวโพด ยางพารา ฯลฯ ปัจจุบันผลไม้ท่ี
นิยมปลูกมาก ถือเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของตำบล ท่ีสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรชาวอำเภอภูเรือ 
โดยเฉพาะตำบลร่องจิตเป็นอย่างดีคือ แก้วมังกร มีพื้นปลูกแก้วมังกรมากท่ีสุดในจังหวัดเลย ประมาณ 
2,500-3,000 ไร่ ซึ่งมีเอกลักษณ์โดดเด่น เฉพาะพื้นท่ี คือ มีรสชาติอร่อย หวานกรอบ เนื้อแน่น
น้ำหนักดี ผิวสวย เปลือกหนา สามารถเก็บไว้ได้นาน ปัจจุบันเกษตรกรในอำเภอภูเรือหันมาปลูกแก้ว
มังกรกว่า 8,000 ราย ผลผลิตเฉล่ียต่อปีไร่ละ 9-10 ตัน สร้างรายได้ให้กับชาวตำบลร่องจิกและ
เกษตรกรอำเภอภูเรือปีละประมาณ 700-800 ล้านบาท 

ท้ังนี้ นายวิทยา วัฒนวิเชียร พร้อมคณะ ยังได้เข้าเย่ียมชมและให้คำแนะนำเรื่องการเช่ือมโยง
ตลาด ณ สวนแก้วมังกร นายจอม สอนจันทร์ ต.สานตม อำเภอภูเรือ จ.เลย เพื่อบูรณาการกับหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงเกษตรต่อไป 

 

ภาพกิจกรรม 
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บรรณานุกรม 

 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย (2563) ,ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด ประจำปี 
            งบประมาณ (2563) 
แบบรายงานผลส่วนท่ี 1 และส่วนท่ี 2, คู่มือการปฏิบัติงาน, ทะเบียนสรุปผลงาน, แผน 
ปฏิบัติงานประจำปี, บันทึก/รายงานผลการเข้าไปแนะนำส่งเสริม (แบบ 1 และ แบบ 2)  
แผนปฏิบัติการ (Action plan), กรอบวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน , กองแผนงาน :              
กรมส่งเสริมสหกรณ์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
   หนังสือพิมพ์เมืองเลย , จังหวัดเลย ประจำปี  2563 
   ข่าวสหกรณ์, กรุงเทพฯ ปี 2563 
   ภูพญาเคเบิลทีวี, จังหวัดเลย , ปี 2563 
กลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์, สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย 2563 : ผลการจัดโครงการสำคัญ 
                ตามแผนประจำปีงบประมาณ (2563) 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์.สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย (2563) : ปริมาณธุรกิจสหกรณ์/ 
                กลุ่มเกษตรกร 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์, สำนักงานหสกรณ์จังหวัดเลย(2563) :  
                กองทุนพัฒนาสหกรณ์/กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 
กลุ่มตรวจการสหกรณ์, สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย : ชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร(2563) 
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 : ผลการดำเนินงานของ/ผลการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
                  (2563) 
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 : ผลการดำเนินงานของ/ผลการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
             (2563) 
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 : ผลการดำเนินงานของ/ผลการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
             (2563) 
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 : ผลการดำเนินงานของ/ผลการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
              (2563) 
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 : ผลการดำเนินงานของ/ผลการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
             (2563) 
กลุ่มติดตามประเมินผล(2563).กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
รายงานสรุปผลการจัดระดับช้ันสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ (2563).กงแผนงาน 
แผนปฏิบัติงานประจำปี(2563).สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย 
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สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย 

๑๐๖ ถนนเลย - ด่านซ้าย  ตำบลกุดป่อง 

อำเอเมือง จังหวัดเลย ๔๒๐๐๐ 

โทรศัพท์ ๐๔๒-๘๑๑๒๗๔ 

โทรสาร. ๐๔๒๘๑๓๒๒๐ 

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

E-mail ของหน่วยงาน   Cpd_loei@cpd.go.th 

 
 

 

ส านกังานสหกรณจ์งัหวดัเลย 

๑๐๖ ถนนเลย-ด่านซา้ย ต.กดุป่อง อ.เมอืง จ.เลย ๔๒๐๐๐ 

๐๔๒-๘๑๓๒๒๐                ๐๔๒-๘๑๑๒๗๔        

         Cpd_loei@cpd.go.th    http://web.cpd.go.th/loei 

                    www.facebook.com/cpd.loei  
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