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ผลการปฏบิตัิงานส่งเสรมิสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

กลุม่สง่เสรมิสหกรณ ์1(อ าเภอเมอืงเลย,นาดว้ง) 
 
 

ประกอบด้วย สหกรณ์จ านวน 23 แห่ง สมาชิก 80,527 คน กลุ่มเกษตรกรจ านวน 7  แห่งสมาชิก 657 คน ดังน้ี 
1.สหกรณ์การเกษตรปศุสัตว์จังหวัดเลย จ ากัด      สมาชิก     50  คน 
2.ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยาง กยท.จ.เลย จ ากัด    สมาชิก       5   คน 
3.สหกรณ์เคหะสถานบ้านมั่นคงนาอ้อ จ ากัด   สมาชิก      39  คน 
4.สหกรณ์ออมทรัพย์ครู-บุคลากร อปท.เลย จ ากัด     สมาชิก    115  คน 
5.สหกรณ์ออมทรัพย์ก านันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเลย จ ากัด   สมาชิก      30  คน 
6.สหกรณ์ผู้ปลูกปาล์มน้ ามันและพืชพลังงานจังหวัดเลย จ ากัด    สมาชิก      17  คน 
7.สหกรณ์บริการสวัสดิการไทเลย จ ากัด       สมาชิก      86  คน 
8.สหกรณ์เคหะมั่นคงบ้านต้ิว จ ากัด      สมาชิก      50  คน 
9.สหกรณ์บริการออมทรัพย์มั่นคงฟากเลย จ ากัด     สมาชิก      78  คน 
10.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจังหวัดเลย จ ากัด    สมาชิก      50  คน 
11.สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทหารพรานท่ี 21 จ ากัด   สมาชิก    644  คน 
12.สหกรณ์ สกย.การเกษตรกกดู่รุ่งเรือง จ ากัด      สมาชิก     192  คน 
13.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.เลย จ ากัด     สมาชิก 63,205 คน 
14.สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จ ากัด      สมาชิก   1,994  คน 
15.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย  จ ากัด   สมาชิก   1,979  คน 
16.ร้านสหกรณ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย จ ากัด      สมาชิก    121  คน 
17.สหกรณ์ออมทรัพย์ทหารศรีสองรัก จ ากัด      สมาชิก    740  คน 
18.สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย จ ากัด    สมาชิก    647  คน 
19.สหกรณ์เมืองเลยเดินรถ จ ากัด       สมาชิก      43  คน 
20.สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลย จ ากัด      สมาชิก    806  คน 
21.สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดเลย จ ากัด      สมาชิก  1,572 คน 
22.สหกรณ์การเกษตรเมืองเลย จ ากัด        สมาชิก  3,048 คน 
23.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด        สมาชิก  6,995 คน 
24.กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง กยท.บ้านก้ าพี้      สมาชิก     38   คน 
25.กลุ่มเกษตรกร กยท.ท าสวนยางบ้านสูบ      สมาชิก     60   คน 
26.กลุ่มเกษตรกรท าสวนยาง กยท.เจริญสุข      สมาชิก     79   คน 
27.กลุ่มเกษตรกรท าไร่นาแขม          สมาชิก     30   คน 
28.กลุ่มเกษตรกรท าสวนกกดู่         สมาชิก     112 คน 
29.กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพาราเส้ียว      สมาชิก     266 คน 
30.กลุ่มเกษตรกรท าไร่ศรีสองรัก      สมาชิก  72 คน 

อ าเภอ เมืองเลย 
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 ผลการเข้าแนะน า ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์(cps) 
 1)สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีเข้าแนะน าส่งเสริมมีสมาชิกร่วมท าธุรกิจกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 2)สมาชิกมีความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของตนเองมากขึ้น 

3)สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีการจดบันทึกรายงานการประชุมทุกครั้งเมื่อมีการประชุม 
4)สหกรณ์ท าการส ารองข้อมูลไว้ภายนอกสหกรณ์และก าหนดให้เจ้าหน้าท่ีแต่ละรายมีรหัสแยก

จากกันและเปล่ียนแปลงรหัสผ่านทุก 6 เดือน เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของบุคคลท่ีไม่ได้รับอนุญาต 
5)มีการก าหนดแผนงานและงบประมาณตามท่ีประชุมใหญ่อนุมัติ  เพื่อเป็นเป้าหมายในการ

ด าเนินงานตามแผนงานท่ีวางไว้ 

 ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
1) การด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ขนาดใหญ่บางแห่ง  ขาดการวางแผนหรือส ารวจความต้องการ

ก่อนด าเนินการ  ท าให้เกิดปัญหาการขาดทุน ด าเนินงานแล้วไม่เกิดผลก าไร หรือมีการก่อสร้างสินทรัพย์
ถาวรมากเกินไป ท าให้เกิดค่าใช้จ่ายในธุรกิจ 

2) ธุรกิจสินเช่ือ สหกรณ์ท่ีมีหนี้ค้างนาน ติดตามเร่งรัดหนี้ไม่ได้ ปัญหาเกิดจากการให้สินเช่ือ
ไม่ได้วิเคราะห์ลูกหนี้ การติดตามไม่เข้มงวด รวมทั้งคณะกรรมการไม่ได้ให้ความส าคัญในการร่วมติดตาม
เร่งรัดหนี้ 

3) ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย ไม่มีการส ารวจความต้องการของสมาชิก หรือจัดหาสินค้ามา
จ าหน่ายในปริมาณมาก ๆ เกินความต้องการของสมาชิก ท าให้สินค้าค้างสต็อก เส่ือมคุณภาพ ไม่เป็นท่ี
ต้องการของสมาชิก 

4) ธุรกิจรวบรวมผลผลิตจากสมาชิก บางแห่งขาดประสบการณ์ท่ีดีในการท าธุรกิจ ค่าใช้จ่ายสูง
ไม่มีการวางแผนหรือวิธีการท่ีรัดกุมในการจัดซื้อ หรือซื้อมาในราคาสูงแต่ขายได้ในราคาต่ ากว่าทุน ท าให้
ประสบผลขาดทุน 

5) การด าเนินการับฝากเงินจากบุคคลภายนอก  ซึ่งไม่เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับและ
ระเบียบของสหกรณ์ท่ีก าหนดให้รับฝากจากสมาชิกและสหกรณ์อื่นเท่านั้น 

6) สหกรณ์ขนาดเล็กและกลุ่มเกษตรกร ไม่มีทุนในการจัดจ้างเจ้าหน้าท่ีบัญชี  กรรมการขาด
ความรู้เกี่ยวกับบัญชี  ซึ่งได้สอนแนะน าเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี แต่เนื่องจากกรรมการบางท่านมีอายุ
มาก ไม่สามารถรับรู้การถ่ายทอดได้ท้ังหมด  และส่งผลถึงการปิดบัญชีและจัดท างบการเงินแล้วเสร็จ
และส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วน าเสนอเพื่ออนุมัติในท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ไม่ได้ภายในหนึ่ง
ร้อยห้าสิบวันนับแต่วันส้ินปีทางบัญชี 

7) คณะกรรมการบางท่านมีภารกิจหลายด้าน เป็นผู้น าชุมชน สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ธุรกิจส่วนตัว  ท าให้ไม่มีเวลาในการท างานกับสหกรณ์อย่างจริงจังและไม่ต่อเนื่อง 

8) สหกรณ์ขนาดเล็กและกลุ่มเกษตรกรท่ีไม่มีพนักงานสหกรณ์  จะไม่ได้ด าเนินการประชุมคณะ
กรมการเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการด าเนินงานของสหกรณ์ ท าให้บางครั้งเกิดข้อผิดพลาดท างานได้
ง่าย และการตัดสินใจส่วนใหญ่อยู่ท่ีประธานกรรมการเพียงคนเดียว 

9) คณะกรรมการไม่สามารถอ่านงบทดลองได้  ท าให้ไม่สามารถวิเคราะห์สถานการณ์หรือผล
การด าเนินงานของสหกรณ์ได้ 
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 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหา 
     1)เน้นสร้างความเข้าใจกับสมาชิกในการประชุมกลุ่ม ใช้เวทีประชุมกลุ่มเป็นช่องทางในการ
ส่ือสารแนวทางการด าเนินงานของสหกรณ์เพื่อขอความร่วมมือจากสมาชิก 
    2)การด าเนินงานของสหกรณ์ ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง ต้องร่วมกันวางแผน วิเคราะห์ผลดีผลเสียใน
การด าเนินงานต่าง ๆ ก่อนตัดสินใจลงทุนหรือด าเนินการ 
   3)บริหารจัดการธุรกิจให้มีผลประกอบการท่ีดีขึ้นเป็นล าดับในทุก ๆ ปี เพื่อเรียกความเช่ือมั่น
จากสถาบันการเงินและแสวงหาเงินอุดหนุน 

4)ธุรกิจสินเช่ือ สหกรณ์ต้องมีการมอบหมายกลุ่มสมาชิกหรือแบ่งพื้นท่ีให้ฝ่ายสินเช่ือและ
คณะกรรมการร่วมกันรับผิดชอบในการติดตามเร่งรัดหนี้  และมีการประเมินผล ปัญหา อุปสรรค ในท่ี
ประชุมคณะกรรมการทุกเดือน ส าหรับลูกหนี้ค้างนานหลายปี ต้องมีการแยกอายุลูกหนี้ และติดตาม
แบบตัวต่อตัว เพื่อสอบถาม วิเคราะห์ลูกหนี้แต่ละรายว่ามีความสามารถช าระหนี้ได้หรือไม่ รวมท้ัง
ตรวจสอบอายุความด้วย หากจ าเป็นต้องมีการฟ้องด าเนินคดีกับสมาชิกก็ให้รีบด าเนินการอย่าให้ขาด
อายุความ 

5)ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย ต้องมีการส ารวจความต้องการของสมาชิกก่อนมีการจัดซื้อ
สินค้ามาจ าหน่าย  เพื่อให้ตรงตามความต้องการของสมาชิก และป้องกันสินค้าค้างสต็อก เส่ือมคุณภาพ 

6)ธุรกิจรวบรวมผลผลิตจากสมาชิก ควรมีการศึกษาวิเคราะห์ในผลผลิตท่ีสหกรณ์จะด าเนินการ
รวบรวม และมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีและคณะกรรมการท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ มาร่วมด าเนินการ
และควบคุม รวมทั้งแก้ไขปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

7)การด าเนินการท่ีขัดต่อกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบ ความแนะน าสหกรณ์ให้ด าเนินการ
แก้ไขระเบียบข้อบังคับเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน และเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม 
สถานการณ์ปัจจุบัน 

8)สหกรณ์ขนาดเล็กท่ีไม่มีพนักงานบัญชี  เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ พนักงานราชการ ควร
ก ากับดูแลอย่างใกล้ชิด และสอนแนะน าการจัดท าบัญชี  โดยคัดเลือกคณะกรรมการท่ีมีความพร้อมรับ
การสอนแนะน า 

9)ให้สหกรณ์ก าหนดแผนการประชุมและแผนท างานของสหกรณ์ท่ีแน่ชัดว่าจะนัดประชุมวัน
ไหนเพื่อกรรมการบางท่านท่ีมีภารกิจหลายด้าน เป็นผู้น าชุมชน จะได้วางแผนล่วงหน้าในการท ากิจกรรม
กับสหกรณ์และกับชุมชน 

10)การด าเนินงานของสหกรณ์ ต้องมีมติท่ีประชุมใหญ่และมติท่ีประชุมคณะกรรมการ ดังนั้น 
การท าการต่าง ๆ ต้องยึดมติท่ีประชุม จะตัดสินใจท าโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

11)การอ่านวิเคราะห์งบทดลอง งบการเงินของสหกรณ์ ควรให้การศึกษาอบรมให้แก่ 
คณะกรรมการ เพื่อจะได้สามารถน าไปใช้ในการวางแผนและประเมินผลในการปฏิบัติงานต่อไปได้ 
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  สหกรณ์ที่สะท้อนผลส าเรจ็ของการปฏิบตัิงานตามภารกิจของส านกังานสหกรณ์จงัหวดัเลยในอ าเภอ
เมืองเลย จังหวัดเลย ได้แก่ 

สหกรณก์ารเกษตรเมอืงเลย จ ากดั 
 

1) ข้อมูลทั่วไปของสหกรณ์   
      ➢ สหกรณ์ต้ังอยู่ท่ีเลขท่ี 23/6  ถนนมลิวรรณ ต าบลกุดป่อง อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย  

                 ➢ จ านวนสมาชิกท้ังหมด  
 สมาชิกสามัญ จ านวน   5,153  คน  สมาชิกสมทบ – คน 

                ➢จ านวนคณะกรรมการ/ฝ่ายจัดการ  
 คณะกรรมการ จ านวน 15 คน ฝ่ายจัดการ จ านวน 41 คน 

        ➢ข้อมูลการท าการเกษตรของสมาชิก   
 สมาชิกสหกรณ์ท าการเกษตรประกอบด้วย  
          ปลูกมันส าปะหลัง จ านวน     30,000     ไร่ 
 ปลูกข้าวโพด  จ านวน            -        ไร่ 
 ปลูกข้าว   จ านวน     10,000     ไร่ 
 ปลูกยางพารา  จ านวน     60,000     ไร่ 
➢พื้นท่ีท าการเกษตร  
 พื้นท่ีท าการเกษตรของสมาชิกท้ังส้ิน จ านวน …100,000…ไร่ 
➢ชนิดผลผลิตหลัก/ผลผลิตรอง  
 ผลผลิตหลัก ได้แก่ มันส าปะหลัง ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 
 ผลผลิตรอง ได้แก่ แก้วมังกร ข้าว ยางพารา 
➢ปริมาณผลผลิต   
 ปริมาณผลผลิตของสมาชิกเฉล่ียกิโลกรัมต่อไร่  
          ปลูกมันส าปะหลัง จ านวน     5,000    กิโลกรัม/ไร่ 
 ปลูกข้าว   จ านวน       450    กิโลกรัม/ไร่ 
 ปลูกยางพารา  จ านวน     1,200    กิโลกรัม/ไร่ 
➢ธุรกิจของสหกรณ์ 
 สหกรณ์ด าเนินธุรกิจ ๔ ด้าน ได้แก่ ธุรกิจสินเช่ือ ธุรกิจรับฝากเงินและธุรกิจ

จัดหาสินค้ามาจ าหน่าย ธุรกิจรวบรวมผลผลิต 
 ในปี 2561 สหกรณ์มีปริมาณธุรกิจในแต่ละด้าน ดังนี้ 
 ธุรกิจสินเช่ือ    จ านวน 291,384,000.00 บาท 
 ธุรกิจรับฝากเงิน   จ านวน 245,945,536.37 บาท 
 ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย  จ านวน   71,998,230.80 บาท 

             ธุรกิจรวบรวมผลผลิต  จ านวน   45,829,661.58 บาท 
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➢จ านวนสมาชิกท่ีท าธุรกิจ 
 ในปี 2561 สหกรณ์มีสมาชิกท่ีด าเนินธุรกิจในแต่ละด้าน  ดังนี้ 
 ธุรกิจสินเช่ือ    จ านวน 3,562 คน 
 ธุรกิจรับฝากเงิน   จ านวน 3,092 คน  
 ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย จ านวน 1,873 คน  

ธุรกิจรวบรวมผลผลิต  จ านวน 41 คน 
➢ร้อยละของการมีส่วนร่วมของสมาชิก  
 ในปี 2561 สหกรณ์มีสมาชิกท่ีด าเนินธุรกิจในแต่ละด้านเปรียบเทียบกับ

สมาชิกท้ังหมด ดังนี้ 
 ธุรกิจสินเช่ือ    คิดเป็นร้อยละ 69.12 
 ธุรกิจรับฝากเงิน   คิดเป็นร้อยละ 60.00 
 ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย คิดเป็นร้อยละ 36.35 

ธุรกิจรวบรวมผลผลิต  คิดเป็นร้อยละ 0.80 
2) ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ในภาพรวม แยกตามประเภทของธุรกิจ  

       ข้อมูลปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด) 
   หนว่ย : บาท 

ประเภทธรุกจิ ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 
1) ธุรกิจสินเช่ือ 291,384,000.00  339,776,000.00 366,561,000.00 
2) ธุรกิจรับฝากเงิน 245,945,536.37 248,398,776.94 224,039,554.60 
3) ธุรกิจรวบรวมผลผลิต 45,829,661.58 43,406,319.21 41,191,000.87 
4) ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 71,998,230.80 75,609,239.37 74,816,084.49 

             

ล้านบาท 
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  - ธุรกิจสินเช่ือ ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์มีแนวโน้มลดลงทุกปี 
   - ธุรกิจรับฝากเงิน ปริมาณธุรกิจเงินรับฝากมีแนวโน้มลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย 
  - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย สหกรณ์มีมีปริมาณธุรกิจมีแนวโน้มลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย 
  - ธุรกิจรวบรวมผลผลิต ปริมาณธุรกิจรวบรวมผลผลิตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 

          ผลการด าเนนิธรุกจิของสหกรณ ์
    การด าเนินธุรกิจของสหกรณ์โดยเฉพาะธุรกิจรวบรวม สามารถด าเนินธุรกิจรวบรวม 

ผลผลิตจากสมาชิกได้ เนื่องจากมีสถานท่ี และอุปกรณ์การตลาด อาทิ เช่น ลานตาก เครื่องช่ัง รถตัก 
ฉาง  โดยผลผลิตหลักทางการเกษตรท่ีส าคัญของสหกรณ์ คือ ข้าว มันส าปะหลัง ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ อ้อย 
ยางพารา ซึ่งสหกรณ์มีช่องทางการตลาดหลายช่องทางในอนาคตอาจมีการเช่ือมโยงกับสหกรณ์อื่นได้ 
  ธุรกิจเงินรับฝาก 
   - สหกรณ์ด าเนินธุรกิจเงินรับฝาก 3 ประเภท  
    - เงินรับฝากออมทรัพย์ 
    - เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 
  ธุรกิจสินเช่ือ 
   - การด าเนินธุรกิจด้านสินเช่ือของสหกรณ์ 
    - เงินกู้ระยะส้ัน 
    - เงินกู้ระยะปานกลาง 
    - เงินกู้ระยะยาว 
  ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย  
    - ขายน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 
    - ขายปุย๋ 
      - ขายเมล็ดพันธุ์ 
    - ขายเคมีการเกษตร 
    - ขายอาหารสัตว์และเวชภัณฑ์ 
    - ขายสินค้าท่ัวไป นม UHT กาแฟ 
  ธุรกิจรวบรวมผลผลิต 
    - รวบรวมน้ านมดิบ 
ผลงาน/ความส าเร็จของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
. ในการจัดท าแผนพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เกิดจากกระบวนการจัดท าแผนแบบมีส่วนร่วม 
ประกอบด้วย คณะกรรมการด าเนินการ ฝ่ายจัดการ ผู้น าสมาชิก ผู้ตรวจสอบกิจการ สมาชิก เจ้าหน้าท่ี
ส่งเสริมสหกรณ์ และหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งส้ิน 50 คน  
 กิจกรรม/ขั้นตอนที่ด าเนินการ 

1. ประชุมช้ีแจงซักซ้อมแนวทางการด าเนินงานกับคณะท างานตามค าส่ังของส านักงานสหกรณ์  
จังหวัดเลย 

2. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์ในภาพรวม เช่น สภาพแวดล้อมของสหกรณ์ในปัจจุบัน 
สภาพปัญหา ข้อเท็จจริง ข้อจ ากัด เป็นต้น 
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3. สรุปผลท่ีได้จากการวิเคราะห์สหกรณ์ และน าผลวิเคราะห์ไปใช้เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดท า
แผนการด าเนินงาน เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งร่วมกับคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์/ฝ่ายจัดการ 
ผู้น ากลุ่ม สมาชิกสหกรณ์ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม 

4. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อน าเสนอข้อมูล วิเคราะห์และระดมสมองก าหนดแนวทางในการ
พัฒนาสหกรณ์ให้เข้มแข็งและสอดคล้องกับการด าเนินงานของสหกรณ์ในปัจจุบัน 

5. จัดท าแผนพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ตามแผนงาน/โครงการท่ีได้จากกิจกรรมระดมสมอง ด้าน
การรวบรวมผลผลิตมันส าปะหลัง 

ภาพ : ประกอบการประชุมเชิงปฏบิัติการการจัดท าแผนพัฒนาการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ 
ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองเลย จ ากัด 

ประกอบด้วย คณะกรรมการด าเนินการ ฝ่ายจัดการ ผู้น าสมาชิก ผู้ตรวจสอบกิจการ สมาชิก เจ้าหน้าท่ี
ส่งเสริมสหกรณ์ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 50 คน 
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ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ 

จากการประเมินศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์จากแบบวิเคราะห์ความพร้อมของ
สหกรณ์ในการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์การเกษตรระดับอ าเภอ สหกรณ์การเกษตรเมืองเลย จ ากัด ได้รับ
การประเมินศักยภาพการด าเนินธุรกิจอยู่ในกลุ่มท่ี 3 คือสหกรณ์ท่ีต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพการ
รวบรวมผลผลิต และจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ สหกรณ์มีแผนงาน/โครงการในการพัฒนาศักยภาพ
การด าเนินธุรกิจสหกรณ์ในด้านการรวบรวมผลผลิต คือ มันส าปะหลัง โดยสหกรณ์มีอุปกรณ์การผลิต/
การตลาด ประกอบด้วย  ฉาง/โกดัง  เครื่องช่ัง และลานตากผลผลิต  
 สหกรณ์จึงต้องได้รับการพัฒนาเพื่อให้สหกรณ์มีศักยภาพในการด าเนินธุรกิจในด้านต่างๆ ดังนี้  
 1. ด้านการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากร โดยการให้การศึกษาอบรมแก่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อ
พัฒนาการด าเนินงานของสหกรณ์ ดังนี้  
    1) ความรู้ด้านการบริหารจัดการสหกรณ์ 
   - การพัฒนาความรู้/บทบาทหน้าท่ีของผู้น าสหกรณ์ 
   - การพัฒนาผู้ตรวจสอบกิจการ 
   - การพัฒนาศักยภาพผู้จัดการยุคใหม่ 
   - การพัฒนาศักยภาพฝ่ายจัดการ    
   2) ความรู้ด้านการผลิต 
   - การใช้อุปกรณ์ทางการตลาด/เครื่องจักรกลทางการเกษตร   
   - การท าการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่   
   3) ความรู้ด้านการตลาด 
    - การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร 
    - เช่ือมโยงเครือข่ายระหว่างสหกรณ์    

2. ด้านเงินทุน สหกรณ์มีความต้องการเงินทุนท่ีใช้ในการพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจ
รวบรวม จ านวน 50,000,000บาท โดยแหล่งเงินทุน ได้แก่ ภาครัฐ  กองทุนพัฒนาสหกรณ์ และ  
ธ.ก.ส. 

3. ด้านอุปกรณ์การผลิต/การตลาด สหกรณ์มีความต้องการอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับการพัฒนา
ศักยภาพการด าเนินงานของสหกรณ์เพิ่มเติม ได้แก่ รถบรรทุก 6 ล้อ รถตัก ขยายลานตากและจุดรับซื้อ 
 ส่วนด้านสินเช่ือและจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายนั้น สหกรณ์ต้องการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ต้อง
พัฒนาคณะกรรมการด าเนินการ  ให้มีความเช่ียวชาญด้านการบริหารสหกรณ์ส่วนฝ่ายจัดการ  เพื่อให้
เช่ียวชาญเฉพาะในธุรกิจต่างๆ บรรลุเป้าหมายท่ีสหกรณ์ต้ังไว้ในแผนงานประจ าปี 
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ประกอบด้วย สหกรณ์  4  แห่ง  สมาชิก 1,172 คน  กลุ่มเกษตรกร 7  แห่ง สมาชิก 1,284 คน   
แยกเป็น 
1.สหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรดจังหวัดเลย จ ากัด      สมาชิก     30 คน 
2.สหกรณ์การเกษตรนาด้วง จ ากัด      สมาชิก  1,070 คน 
3.สหกรณ์บริการเดินรถนาด้วง จ ากัด     สมาชิก   38 คน 
4.สหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกยางพารานาด้วง จ ากัด   สมาชิก    34 คน 
5.กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง กยท.นาด้วงรวมยาง   สมาชิก    36 คน 
6.กลุ่มเกษตรกรยางบ้านโพนสว่าง- วังเย็น    สมาชิก    36 คน 
7.กลุ่มเกษตรกรท าสวนท่าสวรรค์      สมาชิก  346 คน 
8.กลุ่มเกษตรกรท าไร่ท่าสะอาด      สมาชิก  140 คน 
9.กลุ่มเกษตรกรท าไร่นาดอกค า      สมาชิก  344 คน 
10.กลุ่มเกษตรกรท าไร่นาด้วง       สมาชิก 382 คน 
 
 ผลการเข้าแนะน า ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
     เข้าแนะน า ส่งเสริมสหกรณ์ท่ีอยู่ในพื้นท่ี จ านวน 4 แห่ง กลุ่มเกษตรกร จ านวน 2 แห่ง  ให้
ปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับโดยแนะน าให้สหกรณ์ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ โดย
ค านึงถึงความต้องการของสมาชิกเป็นหลัก สมาชิกส่วนใหญ่ในพื้นท่ีขาดทุนการประกอบอาชีพ ท าให้
ต้องอาศัยเงินทุนจากแหล่งเงินทุนภายนอกเป็นหลัก ซึ่งหากสมาชิกสหกรณ์ไปพึ่งพิงแหล่งเงินทุนจาก
ภายนอกจะท าให้เพิ่มต้นทุนในการประกอบอาชีพจ านวนมาก สหกรณ์จึงเห็นความส าคัญโดยมีการให้
สินเช่ือท่ีมีดอกเบ้ียต่ าให้กับสมาชิกท่ีต้องการเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
         ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีสหกรณ์ท่ีจัดต้ังใหม่ คือ สหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกยางพารานา
ด้วง จ ากัด  มีสมาชิก จ านวน 34 คน 

 ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
     สหกรณ์ในพื้นท่ีขาดเงินทุนในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ ท าให้ต้องขอสินเช่ือหรือพึ่งพิง
แหล่งเงินทุนจากภายนอกท าให้มีต้นทุนในการด าเนินงานค่อนข้างสูง และคณะกรรมการด าเนินการยัง
ขาดความรู้ในการด าเนินงานของสหกรณ์ เช่น ความรู้ทางด้านกฎหมาย ความรู้ในการบริหารธุรกิจ
สหกรณ ์

 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหา 
    ควรมีการอบรมคณะกรรมการด าเนินการฝ่ายจัดการของสหกรณ์ ให้มีความรู้ความสามารถ
ครอบคลุมกับการด าเนินงานของสหกรณ์เอง และควรมีการอบรมสมาชิกเพิ่มเติมเพื่อให้ทราบบทบาท
ของตนเอง และสร้างแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมกับการด าเนินงานของสหกรณ์เอง  ท้ังคณะกรรมการ
ด าเนินการ ฝ่ายจัดการ และสมาชิกสหกรณ์ 

อ าเภอ นาด้วง 
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 สหกรณ์ทีส่ะทอ้นผลส าเรจ็ของการปฏิบตังิานตามภารกจิของส านกังานสหกรณจ์งัหวดัเลย  
ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

สหกรณก์ารเกษตรนาดว้ง จ ากดั 
1) ข้อมูลทั่วไปของสหกรณ์   
➢ สหกรณ์ต้ังอยู่ท่ีเลขท่ี  หมู่ท่ี 2 ถนนเลย-นาด้วง ต าบลนาด้วง อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย  

                  ➢ จ านวนสมาชิกท้ังหมด  
 สมาชิกสามัญ จ านวน 1,308 คน  สมาชิกสมทบ – คน 

               ➢ จ านวนคณะกรรมการ/ฝ่ายจัดการ  
 คณะกรรมการ จ านวน 13 คน ฝ่ายจัดการ จ านวน 11 คน 
➢ ข้อมูลการท าการเกษตรของสมาชิก   
 สมาชิกสหกรณ์ท าการเกษตรประกอบด้วย  
          ปลูกมันส าปะหลัง          จ านวน 1,048 ไร่ 
 ปลูกข้าวโพด  จ านวน  900  ไร่ 
 ปลูกข้าว   จ านวน  544  ไร่ 
 ปลูกยางพารา  จ านวน  12,300  ไร่ 
➢ พื้นท่ีท าการเกษตร  
 พื้นท่ีท าการเกษตรของสมาชิกท้ังส้ิน จ านวน  14,792  ไร่ 
➢ ชนิดผลผลิตหลัก/ผลผลิตรอง  
 ผลผลิตหลัก ได้แก่ ข้าว มันส าปะหลัง ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ อ้อย ยางพารา 
 ผลผลิตรอง ได้แก่ ปาล์มน้ ามัน ผลไม้ ผัก 
➢ ปริมาณผลผลิต   
 ปริมาณผลผลิตของสมาชิกเฉล่ียต่อไร่ 3,402 กิโลกรัม 
➢ ธุรกิจของสหกรณ์ 
 สหกรณ์ด าเนินธุรกิจ 5 ด้าน ได้แก่ ธุรกิจเงินรับฝาก ธุรกิจสินเช่ือ และธุรกิจ

จัดหาสินค้ามาจ าหน่าย ธุรกิจรวบรวมผลผลิต 
 ในปี 2561 สหกรณ์มีปริมาณธุรกิจในแต่ละด้าน ดังนี้  
 ธุรกิจสินเช่ือ     จ านวน  130,904,501.03 บาท  
 ธุรกิจรับฝากเงิน    จ านวน  8,440,092.54  บาท  
 ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย   จ านวน  1,516,295.00  บาท  
➢จ านวนสมาชิกท่ีท าธุรกิจ  
 ในปี 2561 สหกรณ์มีสมาชิกท่ีด าเนินธุรกิจในแต่ละด้าน  ดังนี้  
 ธุรกิจสินเช่ือ    จ านวน  1,046 คน  
 ธุรกิจรับฝากเงิน   จ านวน  1,308 คน  
 ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย จ านวน  1,046 คน  
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➢ร้อยละของการมีส่วนร่วมของสมาชิก  
 ในปี 2561 สหกรณ์มีสมาชิกท่ีด าเนินธุรกิจในแต่ละด้านเปรียบเทียบกับ

สมาชิกท้ังหมด ดังนี้ 
 ธุรกิจสินเช่ือ    คิดเป็นร้อยละ 80 
 ธุรกิจรับฝากเงิน   คิดเป็นร้อยละ 100 
 ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย คิดเป็นร้อยละ  60 

2) ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ในภาพรวม แยกตามประเภทของธุรกิจ  
       ข้อมูลปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด) 

   หนว่ย : บาท 
ประเภทธรุกจิ ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

1) ธุรกิจสินเช่ือ 130,904,501.03 120,864,320.51 113,473,551.55 
2) ธุรกิจรับฝากเงิน 8,440,092.54 5,063,139.56 4,201,835.86 
3) ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 1,516,295.00 2,913,772.30 3,797,882 
4) ธุรกิจรวบรวมผลผลิต 1,679,602,95 3,383,776.25 7,482,198.00 
5) ธุรกิจแปรรูปผลผลิต 2,565,298.00 1,124,976.75 - 

  
                   ลา้นบาท 

     

   - ธุรกิจสินเช่ือ ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน ปริมาณธุรกิจเงินรับฝากมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
   - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย สหกรณ์มีมีปริมาณธุรกิจมีแนวโน้มลดลงจากปีก่อนอย่างต่อเน่ือง 
   -ธุรกิจรวบรวมผลผลิต ปริมาณธุรกิจรวบรวมผลผลิตมีแนวโน้มลดลง 
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   - ธุรกิจแปรรูปผลผลิต ด าเนินการในปี 2560-2561ปริมาณธุรกิจมีแนวโน้มเพิ่มขั้น 
 ผลงาน/ความส าเร็จของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
  ผลการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ 
   การด าเนินธุรกิจของสหกรณ์โดยเฉพาะธุรกิจรวบรวม สามารถด าเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตจาก
สมาชิกได้ เนื่องจากมีสถานท่ี และอุปกรณ์การตลาดอาทิเช่น ลานตาก เครื่องช่ัง รถตัก ฉาง โดยผลผลิต
หลักทางการเกษตรท่ีส าคัญของสหกรณ์ คือ ข้าว มันส าปะหลัง ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ อ้อย ยางพารา ซึ่ง
สหกรณ์มีช่องทางการตลาดหลายช่องทาง ในอนาคตอาจมีการเช่ือมโยงกับสหกรณ์อื่นได้ 
  ธุรกิจเงินรับฝาก 
   - สหกรณ์ด าเนินธุรกิจเงินรับฝาก 3 ประเภท  
    - เงินรับฝากออมทรัพย์ 
    - เงินรับฝากโครงการฯ 
    - เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 
  ธุรกิจสินเช่ือ 
   - การด าเนินธุรกิจด้านสินเช่ือของสหกรณ์ 
    - เงินกู้ระยะส้ัน 
    - เงินกู้ระยะปานกลาง 
    - เงินกู้ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (ต้นเงิน) 
    - เงินกู้ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (ดอกเบ้ีย) 
    - เงินกู้ปุ๋ยปลอดดอก 
    - เงินกู้ฟื้นฟูหลังการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 
  ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย  
    - ขายน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 
    - ขายปุ๋ย 
      - ขายเมล็ดพันธุ์ 
    - ขายยาปราบศัตรูพืช 
    - ขายเครื่องจักรกลการเกษตร 
    - ขายสินค้าท่ัวไป 
  ธุรกิจรวบรวมผลผลิต 
    - รวบรวมมันส าปะหลัง 
  ธุรกิจแปรรูป 

      - แปรรูปมันส าปะหลัง เป็นมันเส้นจ าหน่าย 
กิจกรรม/กระบวนการจัดท าแผนการแนะน า ส่งเสริม และพัฒนาสหกรณ์  

 ในการจัดท าแผนพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เกิดจากกระบวนการจัดท าแผนแบบมีส่วนร่วม 
ประกอบด้วย คณะกรรมการด าเนินการ ฝ่ายจัดการ ผู้น าสมาชิก ผู้ตรวจสอบกิจการ สมาชิก เจ้าหน้าท่ี
ส่งเสริมสหกรณ์ และหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งส้ิน 50 คน  

กิจกรรม/ขั้นตอนท่ีด าเนินการประกอบด้วย 
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1. ประชุมช้ีแจงซักซ้อมแนวทางการด าเนินงานกบัคณะท างานตามค าส่ังของส านักงานสหกรณ์  
จังหวัดเลย 

2. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์ในภาพรวม เช่น สภาพแวดล้อมของสหกรณ์ในปัจจุบัน 
สภาพปัญหา ข้อเท็จจริง ข้อจ ากัด เป็นต้น 

3. สรุปผลท่ีได้จากการวิเคราะห์สหกรณ์ และน าผลวิเคราะห์ไปใช้เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดท า
แผนการด าเนินงาน เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งร่วมกับคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์/ฝ่ายจัดการ 
ผู้น ากลุ่ม สมาชิกสหกรณ์ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม 

4. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อน าเสนอข้อมูล วิเคราะห์และระดมสมองก าหนดแนวทางในการ
พัฒนาสหกรณ์ให้เข้มแข็งและสอดคล้องกับการด าเนินงานของสหกรณ์ในปัจจุบัน 

5. จัดท าแผนพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ตามแผนงาน/โครงการท่ีได้จากกิจกรรมระดมสมอง ด้าน
การรวบรวมผลผลิตมันส าปะหลัง 

 
ภาพ : ประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ 

          ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลนาด้วง อ าเภอนาด้วง รวมทั้งส้ิน 50 คน 
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ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  
จากการประเมินศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์จากแบบวิเคราะห์ความพร้อมของ

สหกรณ ์ในการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์การเกษตรระดับอ าเภอ  สหกรณ์การเกษตรนาด้วง จ ากัด ได้รับ
การประเมิน ศักยภาพการด าเนินธุรกิจอยู่ในกลุ่มท่ี 3 เป็นสหกรณ์ท่ีต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพการ
รวบรวมผลผลิต เพื่อให้สหกรณ์มีศักยภาพในการด าเนินธุรกิจท่ีสามารถให้บริการสมาชิกได้ครบทุกด้าน 
เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมผลผลิตในชุมชนจึงได้ก าหนดแผนพัฒนาการด าเนินธุรกิจสหกรณ์   
 สหกรณ์มีแผนงาน/โครงการในการพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจสหกรณ์ในด้านการรวบรวม
ผลผลิต คือ มันส าปะหลัง โดยสหกรณ์มีอุปกรณ์การผลิต/การตลาด ประกอบด้วย  
   1. ลานตาก   ขนาด 10,400 ตารางเมตร 
   2. ฉาง/โกดัง  ขนาด 1,000 ตัน 
   3. เครื่องช่ัง  ขนาด 50 ตัน 
   4. รถตัก                        ขนาด  30 แรงม้า 

 สหกรณ์จึงต้องได้รับการพัฒนาเพื่อให้สหกรณ์มีศักยภาพในการด าเนินธุรกิจในด้านต่างๆ ดังนี้  
   1. ด้านการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากร โดยการให้การศึกษาอบรมแก่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อ
พัฒนาการด าเนินงานของสหกรณ์ ดังนี้  
    1) ความรู้ด้านการบริหารจัดการสหกรณ์ 
   - การพัฒนาความรู้/บทบาทหน้าท่ีของผู้น าสหกรณ์ 
   - การพัฒนาผู้ตรวจสอบกิจการ 
    - การพัฒนาศักยภาพผู้จัดการยุคใหม่ 
    - การพัฒนาศักยภาพฝ่ายจัดการ    
          2) ความรู้ด้านการผลิต 
    - การใช้อุปกรณ์ทางการตลาด/เครื่องจักรกลทางการเกษตร   
    - การท าการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่   
        3) ความรู้ด้านการตลาด 
    - การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร    
           2. ด้านเงินทุน สหกรณ์มีความต้องการเงินทุนท่ีใช้ในการพัฒนาศักยภาพการด าเนิน
ธุรกิจรวบรวม จ านวน 5,000,000 บาท โดยแหล่งเงินทุน ได้แก่ เงินกองทุนจากภาครัฐ 
           3. ด้านอุปกรณ์การผลิต/การตลาด สหกรณ์มีความต้องการอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับการ
พัฒนาศักยภาพการด าเนินงานของสหกรณ์เพิ่มเติม ได้แก่  
   1. รถตัก ขนาด 35 แรงม้า                                    ราคา 2,000,000 บาท  
   2. รถแทรคเตอร์   ขนาด  60 แรงม้า                       ราคา  1,000,000 บาท 
   3. รถบรรทุก 6 ล้อ                                             ราคา  3,000,000 บาท  

 
 

 
 



 
รายงานผลการด าเนินงานป2ี561 

                                                                                                                       ส านกังานสหกรณจ์งัหวดัเลย 
http://web.cpd.go.th/loei/ | 92 

ซือ่ตรงต่อหนา้ที ่มวีนิัย โปรง่ใส ไรท้จุรติ 

กลุม่สง่เสรมิสหกรณ ์2 (อ าเภอหนองหนิ,ภกูระดึง ,ผาขาว) 
 
 

ประกอบด้วย สหกรณ์ 2  แห่ง  สมาชิก 2,587 คน  กลุ่มเกษตรกร 3  แห่ง สมาชิก 668 คน   
แยกเป็น 
1.สหกรณ์การเกษตรหนองหินพัฒนา จ ากัด       สมาชิก      30  คน 
2.สหกรณ์ชาวไร่อ้อยจังหวัดเลย จ ากัด     สมาชิก  2,557 คน 
3.กลุ่มเกษตรกรท าไร่หนองหิน      สมาชิก    312  คน 
4.กลุ่มเกษตรกรท าไร่ตาดข่า       สมาชิก    118  คน 
5.กลุ่มเกษตรกรท านาปวนพุ        สมาชิก    238  คน 
 

 ผลการเข้าแนะน า ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
       เข้าแนะน า ส่งเสริมสหกรณ์ท่ีอยู่ในพื้นท่ี จ านวน 2 แห่ง กลุ่มเกษตรกร จ านวน 3 แห่ง  ธุรกิจ
หลักของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในอ าเภอภูกระดึง คือธุรกิจสินเช่ือ ได้แนะน าให้อนุมัติสินเช่ือด้วย
ความรอบคอบ  พิจารณาวินัยและความสามารถในการช าระหนี้เป็นหลัก ควบคุมการอนุมัติสินเช่ือให้
เป็นไปตามระเบียบ  มีการติดตามการช าระหนี้ของสมาชิกอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้มีหนี้ค้างช าระ
นาน ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้รัดกุม ใช้จ่ายเท่าท่ีจ าเป็นและใช้จ่ายให้อยู่ภายใต้กรอบวงเงิน
ตามท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปีได้อนุมัติไว้  
 

 ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
    สมาชิกขาดความศรัทธาในองค์กร ขาดแรงจูงใจในการให้ความร่วมมือและส่งเสริมงานสหกรณ์  
ส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์  ธุรกิจท่ีได้รับผลกระทบมากท่ีสุด ได้แก่ ธุรกิจสินเช่ือ ถ้าสมาชิก
ไม่ให้ความร่วมมือในการส่งเงินกู้คืนให้สหกรณ์  ส่งเงินกู้ช้า ก็จะเป็นผลเสียต่อสมาชิกโดยส่วนรวม  
เพราะสหกรณ์ไม่มีเงินท่ีจะน าไปส่งคืนแก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและไม่ได้รับ
อนุมัติให้ขยายวงเงินกู้ในปีต่อไป  ท าให้สถานการณ์ทางการเงินของสหกรณ์ต้องชะงักตัวและสมาชิกไม่
ศรัทธาในงานสหกรณ์เกษตรกรท่ีเข้ามาเป็นสมาชิกโดยการถูกชักจูงหลังจากท่ีเป็นสมาชิกแล้ว เมื่อ
สหกรณ์ไม่สามารถอ านวยประโยชน์ให้ได้ในเวลาอันสมควรสมาชิกเหล่านี้  นอกจากนี้คณะกรรมการและ
ฝ่ายจัดการของสหกรณ์บางรายขาดความรู้ในงานด้านสหกรณ์และไม่อุ ทิศเวลาเพื่องานสหกรณ์ และ
กรรมการบางรายได้รับเลือกต้ังโดยไม่สมัครใจ การจัดการยังขาดประสิทธิภาพขาดการประสานงาน
ระหว่างฝ่ายจัดการและคณะกรรมการ เป็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการท่ีไม่รู้ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบของแต่ละฝ่าย 
 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหา 
    สหกรณ์ควรเน้นการด าเนินงานภายใต้องค์ความรู้และการให้ข้อมูลแก่สมาชิก คณะกรรมการ
ฝ่ายจัดการ ได้ชัดแจนและตระหนักในบทบาทของตนเอง เน้นการฝึกอบรมและหาประสบการณ์ในการ
บริหาร การจัดการให้ทันต่อสภาวการณ์ในปัจจุบัน  
 สหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรที่สะทอ้นผลส าเรจ็ของการปฏบิตังิานตามภารกจิของของส านกังานสหกรณ์
จงัหวัดเลย ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

-ไม่มี- 

อ าเภอ หนองหิน 
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ประกอบด้วย สหกรณ์ 2  แห่ง  สมาชิก 1,784 คน  กลุ่มเกษตรกร 3  แห่ง สมาชิก 364 คน   
แยกเป็น 
1.สหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกไผ่เล้ียงภูกระดึง จ ากัด       สมาชิก       32  คน 
2.สหกรณ์การเกษตรภูกระดึง จ ากัด       สมาชิก   1,752 คน 
3.กลุ่มเกษตรกรท าสวนห้วยส้ม      สมาชิก     125  คน 
4.กลุ่มเกษตรกรท านาผานกเค้า      สมาชิก       80  คน 
5.กลุ่มเกษตรกรท าไร่ภูกระดึง       สมาชิก     159  คน 
 

 ผลการเข้าแนะน า ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
   ผลการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในปีงบประมาณ 2561 ในเขตอ าเภอภูกระดึง
ประกอบด้วย สหกรณ์ 2  แห่ง  สมาชิก 1,784 คน  กลุ่มเกษตรกร 3  แห่ง สมาชิก 364 คน  โดย
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ได้มีเป้าหมายด าเนินการให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพา
ตนเองได้  มีการบริหารงานตามอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ ให้มีการด าเนินธุรกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพ  สามารถให้บริการสนองความต้องการของสมาชิกตามวัตถุประสงค์ 
 ในการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์ ตามระบบ(cps)  ท่ีได้น าไปใช้ในการปฏิบัติงานยึดหลักการ
ท างาน 4 ขั้นตอน คือ 
 1)การวางแผน เป็นการน าแผนและนโยบายการพัฒนาสหกรณ์สู่การปฏิบัติ มีการอบรมสัมมนา
เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีการก าหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงาน การก าหนดแผนงาน กิจกรรม
กระบวนงานและพัฒนาความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าท่ีส่งเสริม 
   2)การปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนา มีการก าหนดแผนการเข้าไปในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ี
ชัดเจน  ก าหนดวิธีการท างานของเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ ให้มีการท างานอย่างมีเป้าหมาย มีการ
เตรียมการเพื่อก าหนดประเด็นในการเข้าไปปฏิบัติงาน หลังจากส่งเสริมเสร็จมีการจดบันทึกเพื่อติดตาม
แก้ไขปัญหา 

3)การตรวจสอบ รายงานและติดตามผล มีการจัดท ารายงานผลการท างานส่งเสริมสหกรณ์และ
พัฒนา จัดท ารายงานต่าง ๆ การตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงาน พร้อมจัดท าข้อเสนอแนะและ
แนวทางแก้ไข 

4)การพัฒนาระบบ เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงาน การวัดผลการปฏิบัติงานและการพัฒนา
ระบบงาน การจัดท าแฟ้มประวัติสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร การจัดการความรู้ติดตามการท างานและ
ระบบงาน 

  จากการน าระบบการส่งเสริมสหกรณ์(cps) เข้าไปแนะน าท าให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีการ
บริหารงานและการด าเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ  เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์มีการก าหนดขั้นตอน
อย่างเป็นระบบและมีขั้นตอน มีการวิเคราะห์หาแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกรร่วมกัน 
 
 

อ าเภอ ภูกระดึง 
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 ปญัหา/อปุสรรคในการด าเนนิงานของสหกรณ/์กลุม่เกษตรกร 
1)ปัญหาการขาดศรัทธาจากสมาชิกสหกรณ์ เนื่องจากสหกรณ์มีปัญหาขาดทุนจากการ

บริหารงานติดต่อกันมานาน  ส่งผลให้มียอดขาดทุนสะสมจ านวนมาก จนกระท่ังมูลค่าหุ้นของสมาชิกไม่
มีมูลค่า ส่งผลให้สมาชิกไม่เช่ือมั่นในการมาท าธุรกิจกับสหกรณ์ เนื่องจากเห็นว่าสหกรณ์อาจจะไม่
สามารถด าเนินงานต่อไปได้ 

2)ปัญหาหนี้ค้างนาน  เนื่องมาจากสหกรณ์มียอดขาดทุนสะสมติดต่อกันมาหลายปี  สมาชิกจึง
ไม่ยอมช าระหนี้เพราะเห็นว่า ทุนเรือนหุ้นก็ไม่มีมูลค่า จึงส่งผลให้สหกรณ์ขาดรายได้จากธุรกิจสินเช่ือ
และถูกต้ังค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญในเงินต้น ดอกเบ้ีย และค่าปรับ เป็นค่าใช้จ่ายของสหกรณ์ 

3)ขาดแหล่งเงินทุน เนื่องจากการท่ีสหกรณ์บริหารงานขาดทุนติดต่อกันมานาน จึงไม่ได้รับ
ความเช่ือถือจากสถาบันการเงินต่าง ๆ สหกรณ์จึงไม่สามารถฟื้นฟูได้ เนื่องจากขาดเงินทุนในการ
บริหารงาน 

 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหา 
       1)เน้นสร้างความเข้าใจกับสมาชิกในการประชุมกลุ่ม  ใช้เวทีประชุมกลุ่มเป็นช่องทางในการ
ส่ือสารแนวทางการด าเนินงานของสหกรณ์เพื่อขอความร่วมมือจากสมาชิก 
   2)สหกรณ์ควรติดตามหนี้ค้างอย่างต่อเนื่อง  ลงพื้นท่ีเพื่อพบประกับสมาชิกรายตัว  หาแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
    3) บริหารจัดการธุรกิจให้มีผลประกอบการท่ีดีขึ้นเป็นล าดับในทุก ๆ ปี เพื่อเรียกความเช่ือมั่น
จากสถาบันการเงิน และแสวงหาเงินอุดหนุน 
 สหกรณ์ทีส่ะทอ้นผลส าเรจ็ของการปฏิบตังิานตามภารกจิของส านกังานสหกรณจ์งัหวดัเลย 
 ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไดแ้ก ่

สหกรณก์ารเกษตรภกูระดึง จ ากดั 
1) ข้อมูลทั่วไปของสหกรณ์   

➢ สหกรณ์ต้ังอยู่ท่ีเลขท่ี 56  หมู่ท่ี 8 ต าบลห้วยส้ม  อ าเภอภูกระดึง จังหวัดเลย  
                  ➢ จ านวนสมาชิกท้ังหมด  

 สมาชิกสามัญ จ านวน 1,804 คน  สมาชิกสมทบ จ านวน 31 คนรวมท้ังส้ิน 
1,835 คน คิดเป็นร้อยละ 5.47 ของประชากรรวมของอ าเภอ 

               ➢ จ านวนคณะกรรมการ/ฝ่ายจัดการ  
 คณะกรรมการ จ านวน 14 คน ฝ่ายจัดการ จ านวน 13 คน ลูกจ้างสหกรณ์ 

จ านวน 5 คน 
➢ ข้อมูลการท าการเกษตรของสมาชิก   
 สมาชิกสหกรณ์ท าการเกษตรประกอบด้วย ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง ยาสูบ

และยางพารา 
➢ ชนิดผลผลิตหลัก/ผลผลิตรอง  
 ผลผลิตหลัก ได้แก่ ข้าว (ส่วนใหญ่ปลูกไว้เพื่อรับประทานในครัวเรือน)ข้าวโพด

เล้ียงสัตว์ 
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 ผลผลิตรอง ได้แก่ อ้อย ยาสูบ มันส าปะหลัง และยางพารา 
➢ ปริมาณผลผลิต   
 ปริมาณผลผลิตของสมาชิกเฉล่ียต่อไร่ 600กิโลกรัมต่อไร่(ข้าว) 
➢ ธุรกิจของสหกรณ์ 
 สหกรณ์ด าเนินธุรกิจ 4 ด้าน ได้แก่ ธุรกิจเงินรับฝาก ธุรกิจสินเช่ือ และธุรกิจ

จัดหาสินค้ามาจ าหน่าย ธุรกิจรวบรวมผลผลิต 
 ในปี 2561 สหกรณ์มีปริมาณธุรกิจในแต่ละด้าน ดังนี้  
 ธุรกิจสินเช่ือ     จ านวน  108,887,644.70 บาท  
 ธุรกิจรับฝากเงิน    จ านวน  37,548,529.78  บาท  
 ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย   จ านวน  48,535,225.22  บาท  
          ธุรกิจรวบรวมผลผลิต          จ านวน         80,307.80  บาท 
➢จ านวนสมาชิกท่ีท าธุรกิจ  
 ในปี 2561 สหกรณ์มีสมาชิกท่ีด าเนินธุรกิจในแต่ละด้าน  ดังนี้  
 ธุรกิจสินเช่ือ    จ านวน  1,341 คน  
 ธุรกิจรับฝากเงิน   จ านวน  1,643 คน  
 ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย จ านวน  1,364 คน  
    ธุรกิจรวบรวมผลผลิต      จ านวน       26 คน 
➢ร้อยละของการมีส่วนร่วมของสมาชิก  
 ในปี 2561 สหกรณ์มีสมาชิกท่ีด าเนินธุรกิจในแต่ละด้านเปรียบเทียบกับ

สมาชิกท้ังหมด ดังนี้ 
 ธุรกิจสินเช่ือ    คิดเป็นร้อยละ  73.03 
 ธุรกิจรับฝากเงิน   คิดเป็นร้อยละ  89.54 
 ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย คิดเป็นร้อยละ  74.33 
    ธุรกิจรวบรวมผลผลิต     คิดเป็นร้อยละ    1.42 

2) ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ในภาพรวม แยกตามประเภทของธุรกิจ  
       ข้อมูลปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด) 

   หนว่ย : บาท 
ประเภทธรุกจิ ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

1) ธุรกิจสินเช่ือ 108887644.70 93416806.92 81980098.21 
2) ธุรกิจรับฝากเงิน 37548529.78 33769117.81 25439573.29 
3) ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 48535225.22 48191262.51 3,797,882 
4) ธุรกิจรวบรวมผลผลิต 80307.80 29704.13 0 
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สหกรณ์มีความสามารถในการด าเนินธุรกิจในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
           - ธุรกิจสินเช่ือ สหกรณ์มีปริมาณธุรกิจเพิ่มขั้นจากปีท่ีแล้ว 
  - ธุรกิจรับฝากเงิน สหกรณ์มีปริมาณธุรกิจเงินรับฝากมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกป ี
  - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย สหกรณ์มีปริมาณธุรกิจมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปีท่ีแล้วเล็กน้อย 
  - ธุรกิจรวบรวมผลผลิต สหกรณ์มีปริมาณธุรกิจรวบรวมผลผลิตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปีท่ีแล้ว 
 การด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ 

สหกรณ์การเกษตรภูกระดึง จ ากัด ด าเนินธุรกิจ4 ด้าน ประกอบด้วย ธุรกิจสินเช่ือ ธุรกิจเงินรับ
ฝาก ธุรกิจรวบรวมผลผลิตและธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย สหกรณ์ไม่ได้ด าเนินธุรกิจแปรรูป เนื่องจาก 
  ธุรกิจแปรรูปผลผลิต 
   - ไม่มีบุคลากรท่ีเพียงพอในการด าเนินธุรกิจ 
   - ขาดเงินทุนในการด าเนินธุรกิจแปรรูปผลผลิต 
   -ขาดโครงสร้างพื้นฐานหรืออุปกรณ์การผลิต/การตลาด 
   -ขาดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการธุรกิจการแปรรูป 
 สหกรณ์มีการรวบรวมข้าวเปลือกสมาชิกในปี 2561 จ านวน 10 ตันเป็นเงิน 80,307.80 บาท 
 
ผลงาน/ความส าเร็จของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
กจิกรรม/กระบวนการจดัท าแผนการแนะน า สง่เสรมิ และพฒันาสหกรณ์ 
 ในการจัดท าแผนพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เกิดจากกระบวนการจัดท าแผนแบบมีส่วนร่วม 
ประกอบด้วยคณะกรรมการด าเนินการ ฝ่ายจัดการ ผู้น าสมาชิก ผู้ตรวจสอบกิจการ สมาชิก เจ้าหน้าท่ี
ส่งเสริมสหกรณ์ และหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องรวมท้ังส้ิน 59 คน  

กิจกรรม/ขั้นตอนท่ีด าเนินการประกอบด้วย 
1. ประชุมช้ีแจงซักซ้อมแนวทางการด าเนินงานกบัคณะท างานตามค าส่ังของส านักงานสหกรณ์

จังหวัดเลย 
2.ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์ในภาพรวม เช่น สภาพแวดล้อมของสหกรณ์ในปัจจุบัน 

สภาพปัญหา ข้อเท็จจริง ข้อจ ากัดเป็นต้น 
3. สรุปผลท่ีได้จากการวิเคราะห์สหกรณ์ และน าผลวิเคราะห์ไปใช้เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดท า

แผนการด าเนินงาน เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งร่วมกับคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์/ฝ่ายจัดการ 
ผู้น ากลุ่ม สมาชิกสหกรณ์ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม 

4. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อน าเสนอข้อมูล วิเคราะห์และระดมสมองก าหนดแนวทางในการ
พัฒนาสหกรณ์ให้เข้มแข็งและสอดคล้องกับการด าเนินงานของสหกรณ์ในปัจจุบัน 

5. จัดท าแผนพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ตามแผนงาน/โครงการท่ีได้จากกิจกรรมระดมสมอง ด้าน
การรวบรวมผลผลิตข้าวเปลือก 
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ภาพ: ประกอบการประชุมเชงิปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ 
ณ ส านักงานสหกรณ์การเกษตร  ภูกระดึง จ ากัด 

ประกอบด้วยคณะกรรมการด าเนินการ ฝ่ายจัดการ ผู้น าสมาชิก ผู้ตรวจสอบกิจการ สมาชิก เจ้าหน้าท่ี
ส่งเสริมสหกรณ์ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้น 59 คน 
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ปัจจัยแห่งความส าเร็จ (เพื่อเป็นกรณีศึกษาตัวอย่างที่ดีหรือแนวทางในการส่งเสริม) 
จากการประเมินจากการประเมินศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์จากแบบวิเคราะห์ความ

พร้อมของสหกรณ์ในการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์การเกษตรระดับอ าเภอ  สหกรณ์แห่งนี้ได้รับการ
ประเมินศักยภาพการด าเนินธุรกิจอยู่ในกลุ่มท่ี 3 สหกรณ์ท่ีต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพการรวบรวม
ผลผลิต หมายถึง สหกรณ์มีการด าเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิต และจ าหน่ายผลผลิตโดยไม่มีการแปรรูป
ผลผลิต จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคล่ือนนโยบายการปรับโครงสร้างภาคเกษตรโดยกลไก
สหกรณ์ ได้จัดท าแผนพัฒนาศักยภาพของสหกรณ์ จ านวน 4 แผนงาน 15 โครงการดังนี ้
 1. แผนพัฒนาความสามารถในการให้บริการสมาชิก มีจ านวน 4 โครงการ ดังนี้ 
    1.1 โครงการระดมทุน 
    1.2 โครงการส่งเสริมการออม 
    1.3 โครงการพัฒนาคุณภาพผลผลิตของสมาชิก 
    1.4 โครงการพัฒนาการบริการเพื่อสร้างความประทับใจ 
 2. แผนพัฒนาประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ มีจ านวน  5 โครงการ ดังนี้  
    2.1 โครงการรวบรวมผลผลิตผลิตทางการเกษตรของสมาชิก (ข้าว)  
    2.2 โครงการขยายช่องทางการตลาด เช่ือมโยงเครือข่าย  
    2.3 โครงการจัดช้ันลูกหนี้สหกรณ์ ติดตามเร่งรัดหนี้สิน ลดดอกเบ้ียค้างจ่าย 
    2.4 โครงการส่งเสริมการออม (ระดมทุน ออมทรัพย์รับโชค) 
    2.5 โครงการจัดหาสินค้าคุณภาพมาจ าหน่ายให้สมาชิก (ปุ๋ย เมล็ดพันธ์ สารเพิ่มผลผลิต) 
 3. แผนพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการองค์กร จ านวน 2 โครงการ ดังนี้ 
    3.1 โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลในสหกรณ์ 
    3.2 โครงการส่งเสริมการควบคุมภายในของสหกรณ์  

4. แผนพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงานจ านวน 4 โครงการ ดังนี้ 
    4.1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ และการให้บริการสร้างภาพลักษณ์สหกรณ์  
    4.2 โครงการพัฒนาบุคลกร  
  - โครงการพัฒนาศักยภาพประธานกลุ่ม เลขานุการกลุ่ม 
  - โครงการพัฒนาบุคลิกภาค เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ การบริการสมาชิก 
  - โครงการเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน การปลูกข้าว 
  - โครงการการอบรมหลักการ วิธีการ อุดมการณ์ สหกรณ์ 
  - โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบกิจการ 
  - โครงการอบรมด้านการแปรรูป/การพัฒนาผลิตภัณฑ์/การตรวจสอบคุณภาพผลผลิตเบ้ืองต้น 
  - โครงการพัฒนาความรู้ด้านการตลาด 
  - โครงการศึกษาดูงาน  
    4.3 โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีด้านการผลิต 
    4.4 โครงการส่งเสริมระบบสนเทศด้านการตลาด 
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ประกอบด้วย สหกรณ์  2 แห่ง  สมาชิก 1,209คน  กลุ่มเกษตรกร  6  แห่ง  สมาชิก 789 คน   
แยกเป็น 
 1.สหกรณ์การเกษตรผาขาว จ ากัด         สมาชิก 1,179 คน 
 2.สหกรณ์ชาวสวนยาง กยท.โนนสว่างบ้านเพิ่ม จ ากัด      สมาชิก     30  คน 
 3.กลุ่มเกษตรกร กยท.ซ ากกค้อ     สมาชิก     39  คน 
 4.กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพาราบ้านเพิ่ม   สมาชิก   110  คน 
 5.กลุ่มเกษตรกรท าไร่ผาขาว      สมาชิก   106  คน 
 6.กลุ่มเกษตรกรท านาโนนป่าซาง     สมาชิก   250  คน 
 7.กลุ่มเกษตรกรท าไร่โนนปอแดง     สมาชิก   280  คน 
 8.กลุ่มเกษตรกรท าไร่บ้านเพิ่ม      สมาชิก   110  คน 
  

 ผลการเข้าแนะน า ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
       1)สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าแนะน าส่งเสริมมีสมาชิกร่วมท าธุรกิจกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพ่ิมข้ึน 
   2)สมาชิกมีความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของตนเองมากขึ้น 

3)สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีการจดบันทึกรายงานการประชุมทุกครั้งเมื่อมีการประชุม 
4)สหกรณ์ท าการส ารองข้อมูลไว้ภายนอกสหกรณ์และก าหนดให้เจ้าหน้าท่ีแต่ละรายมีรหัสแยก

จากกันและเปล่ียนแปลงรหัสผ่านทุก 6 เดือน เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของบุคคลท่ีไม่ได้รับอนุญาต 
5)มีการก าหนดแผนงานและงบประมาณตามท่ีประชุมใหญ่อนุมัติ เพื่อเป็นเป้าหมายในการ

ด าเนินงานตามแผนงานท่ีวางไว้ 

 ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
   1)กลุ่มเกษตรกรมีเงินทุนไม่เพียงพอ 

2.กลุ่มเกษตรกรไม่มีพนักงานจัดท าบัญชี 
3)คณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรมีอายุมาก และไม่มีความรู้ในบทบาทหน้าท่ีของการเป็นกลุ่ม

เกษตรกร 
4)สหกรณ์ขนาดเล็กไม่สามารถจัดจ้างพนักงานในการบันทึกบัญชี 
5)กลุ่มเกษตรกรบางกลุ่มยังขาดผู้จัดท าบัญชีท าให้การบันทึกบัญชีไม่เป็นปัจจุบัน และยังต้อง

ได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ 
6)สหกรณ์ไม่ท าตามระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์ในด้านเงินฝากโดยรับเงินฝากจาก

บุคคลภายนอกท่ีไม่ใช่สมาชิกหรือสหกรณ์อื่น 
7)ปัญหาหนี้ค้างช าระของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ  

ท าให้น้ ามันมีราคาสูงขึ้น  พืชผลทางการเกษตรมีราคาตกต่ า ปุ๋ยและสารเคมีต่าง ๆ ปรับราคาสูงขึ้น ท า
ให้สมาชิกไม่มีเงินมาช าระหนี้ได้ตามสัญญากู้ 

 

อ าเภอ ผาขาว 
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 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหา 
     1)สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรควรมีการระดมทุนภายในเพ่ือเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับตัวเอง 
 2)ลดการพึ่งพาแหล่งเงินทุนภายนอก 

3)แนะน าให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ียังไม่มีผู้จัดท าบัญชี  ให้จัดหาผู้จัดท าบัญชีและให้เข้ารับ
การอบรมการจัดท าบัญชีจากส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ 

4)แนะน าให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรติดตามเร่งรัดหนี้สินท่ีค้างช าระ  ให้เป็นไปตามก าหนด
สัญญา เพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนต่อไป 
   5)แนะน าให้กลุ่มเกษตรกรให้มีการจัดการควบคุมภายในในแต่ละด้านอย่างเหมาะสมและรัดกุม 
   6)แนะน าให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานสัญญาเงินกู้และเอกสาร 
การค้ าประกันเงินกู้ให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนการจ่ายเงินกู้ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการติดตามการฟ้องร้อง
กรณีลูกหนี้ไม่มาช าระหนี้ตามสัญญา 
 

 สหกรณ์ทีส่ะทอ้นผลส าเรจ็ของการปฏิบตังิานตามภารกจิของ ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัเลย  
ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

สหกรณก์ารเกษตรผาขาว จ ากดั   
1) ข้อมูลทั่วไปของสหกรณ์   

➢สหกรณ์ต้ังอยู่ท่ีเลขท่ี 131 ต าบล โนนปอแดง อ าเภอ ผาขาว เลย 42240 
➢จ านวนสมาชิกท้ังหมด  
 สมาชิกสามัญ จ านวน 1,230 คน สมาชิกสมทบ จ านวน - คน รวมท้ังส้ิน 

1,230 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00 ของประชากรรวมของอ าเภอ  
➢จ านวนคณะกรรมการ/ฝ่ายจัดการ  
 คณะกรรมการ จ านวน 11 คน ฝ่ายจัดการ จ านวน 5 คน 
➢ข้อมูลการท าการเกษตรของสมาชิก   
 สมาชิกสหกรณ์ท าการเกษตรประกอบด้วย อ้อย ปาล์มน้ ามัน มันส าปะหลัง 

ยางราพา ข้าวโพด มะม่วง ล าไย และกล้วย 
➢พื้นท่ีท าการเกษตร  
 พื้นท่ีท าการเกษตรของสมาชิกท้ังส้ิน จ านวน 12,510 ไร่ 
➢ชนิดผลผลิตหลัก/ผลผลิตรอง  
 ผลผลิตหลัก ได้แก่ อ้อยและปาล์มน้ ามัน 
 ผลผลิตรอง ได้แก่ มันส าปะหลังและข้าวโพด 
➢ปริมาณผลผลิต   
 ปริมาณผลผลิตของสมาชิกเฉล่ียต่อไร่ 10,000 กิโลกรัม 
➢ธุรกิจของสหกรณ์ 
สหกรณ์ด าเนินธุรกิจ 6 ด้าน ได้แก่ ธุรกิจสินเช่ือ ธุรกิจรับฝากเงินและธุรกิจจัดหา 

สินค้ามาจ าหน่าย ธุรกิจรวบรวมผลผลิตธุรกิจแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรและการผลิตสินค้าแปรรูป
ปุ๋ย ธุรกิจให้บริการและส่งเสริมการเกษตร 

ในปี 2561 สหกรณ์มีปริมาณธุรกิจในแต่ละด้าน ดังนี้ 
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 ธุรกิจสินเช่ือ    จ านวน  4,325,518.33 บาท 
 ธุรกิจรับฝากเงิน   จ านวน  15,656,921.54บาท 
 ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย  จ านวน   1,636,676.16 บาท 
 ธุรกิจรวบรวมผลผลิต  จ านวน           -    บาท 
 ธุรกิจแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรและการผลิตสินค้าแปรรูปปุ๋ย 
     จ านวน   110,241.14   บาท 
 ธุรกิจให้บริการและส่งเสริมการเกษตรจ านวน  632,382.47  บาท 
➢จ านวนสมาชิกท่ีท าธุรกิจ 
 ในปี 2561 สหกรณ์มีสมาชิกท่ีด าเนินธุรกิจในแต่ละด้าน  ดังนี้ 
 ธุรกิจสินเช่ือ    จ านวน   728 คน 
 ธุรกิจรับฝากเงิน   จ านวน   508 คน 
 ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย  จ านวน   286 คน 
 ธุรกิจรวบรวมผลผลิต  จ านวน     -    คน 
 ธุรกิจแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรและการผลิตสินค้าแปรรูปปุ๋ย 
     จ านวน   9      คน 
 ธุรกิจให้บริการและส่งเสริมการเกษตร จ านวน  32 คน 
➢ร้อยละของการมีส่วนร่วมของสมาชิก  
 ในปี 2561 สหกรณ์มีสมาชิกท่ีด าเนินธุรกิจในแต่ละด้านเปรียบเทียบกับ  
           สมาชิกท้ังหมด ดังนี้ 
 ธุรกิจสินเช่ือ    คิดเป็นร้อยละ 60 
 ธุรกิจรับฝากเงิน   คิดเป็นร้อยละ 41.30 
 ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย  คิดเป็นร้อยละ 23.25 
 ธุรกิจรวบรวมผลผลิต  คิดเป็นร้อยละ      -   
 ธุรกิจแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรและการผลิตสินค้าแปรรูปปุ๋ย 
         คิดเป็นร้อยละ   0.73 
 ธุรกิจให้บริการและส่งเสริมการเกษตร คิดเป็นร้อยละ   2.60 

2) ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ในภาพรวมแยกตามประเภทของธุรกิจ  
       ข้อมูลปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด) 

   หนว่ย : บาท 
 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

1) ธุรกิจสินเช่ือ 37,722,384.10 38,041,509.92 32,315,493.03 
2) ธุรกิจรับฝากเงิน 15,656,921.54 14,287,068.68 13,392,967.13 
3) ธุรกิจรวบรวมผลผลิต - 102,837 - 
4) ธุรกิจแปรรูปผลผลิต 110,241.14 - - 
5) ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 1,717,690 3,350,855 1,958,536 
6) ธุรกิจบริการ 632,382.47 433,631.50 - 
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 สหกรณ์มีความสามารถในการด าเนินธุรกิจในด้านต่างๆ ดังนี้ 
   - ธุรกิจสินเช่ือ สหกรณ์มีปริมาณธุรกิจมีแนวโน้มลดลงในปี 2561 
   - ธุรกิจรับฝากเงิน สหกรณ์มีปริมาณธุรกิจมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี 
   - ธุรกิจรวบรวมผลผลิตสหกรณ์มีปริมาณธุรกิจมีแนวโน้มคงท่ี 
   - ธุรกิจแปรูปผลผลิต  สหกรณ์มีปริมาณธุรกิจมีแนวโน้มคงท่ี 
   - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย สหกรณ์มีมีปริมาณธุรกิจมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในปี 2561 
   - ธุรกิจบริการ สหกรณ์มีปริมาณธุรกิจมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในปี 2561 
 

ผลงาน/ความส าเร็จของสหกรณ์ 
ผลการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ 

สหกรณ์การเกษตรผาขาว จ ากัด ด าเนินธุรกิจ 6 ด้านประกอบด้วย ธุรกิจสินเช่ือ  
ธุรกิจเงินรับฝาก  ธุรกิจรวบรวมผลผลิต  ธุรกิจแปรรูปผลผลิต ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย และธุรกิจ
บริการ 

กิจกรรม/กระบวนการจัดท าแผนการแนะน า ส่งเสริม และพัฒนาสหกรณ์ 
 ในการจัดท าแผนพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เกิดจากกระบวนการจัดท าแผนแบบมีส่วนร่วม 
ประกอบด้วยคณะกรรมการด าเนินการ ฝ่ายจัดการ ผู้น าสมาชิก ผู้ตรวจสอบกิจการ สมาชิก เจ้าหน้าท่ี
ส่งเสริมสหกรณ์ และหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องรวมทั้งส้ิน 57 คน  
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กิจกรรม/ขั้นตอนท่ีด าเนินการประกอบด้วย 
1. ประชุมช้ีแจงซักซ้อมแนวทางการด าเนินงานกบัคณะท างานตามค าส่ังของส านักงานสหกรณ์  

จังหวัดเลย 
2.ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์ในภาพรวม เช่น สภาพแวดล้อมของสหกรณ์ในปัจจุบัน 

สภาพปัญหา ข้อเท็จจริง ข้อจ ากัดเป็นต้น 
3. สรุปผลท่ีได้จากการวิเคราะห์สหกรณ์ และน าผลวิเคราะห์ไปใช้เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดท า

แผนการด าเนินงาน เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งร่วมกับคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์/ฝ่ายจัดการ 
ผู้น ากลุ่ม สมาชิกสหกรณ์ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม 

4. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อน าเสนอข้อมูล วิเคราะห์และระดมสมองก าหนดแนวทางในการ
พัฒนาสหกรณ์ให้เข้มแข็งและสอดคล้องกับการด าเนินงานของสหกรณ์ในปัจจุบัน 

5. จัดท าแผนพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ตามแผนงาน/โครงการท่ีได้จากกิจกรรมระดมสมอง ด้าน
การรวบรวมผลผลิตมันส าปะหลัง และปาล์มน้ ามัน 

ภาพ: ประกอบการประชุมเชงิปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ 
ณ ส านักงานสหกรณ์การเกษตรผาขาว จ ากัด 

ประกอบด้วยคณะกรรมการด าเนินการ ฝ่ายจัดการ ผู้น าสมาชิก ผู้ตรวจสอบกิจการ สมาชิก เจ้าหน้าท่ี
ส่งเสริมสหกรณ์ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้น 57 คน  
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ปัจจยัแหง่ความส าเร็จของสหกรณ์ 
          จากการประเมินศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์จากแบบวิเคราะห์ความพร้อมของ
สหกรณ์ในการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์การเกษตรระดับอ าเภอ สหกรณ์การเกษตรผาขาวจ ากัด ได้รับ
การประเมินศักยภาพการด าเนินธุรกิจอยู่ในกลุ่มท่ี 4 คือ สหกรณ์ท่ีต้องได้รับการผลักดันให้ด าเนินธุรกิจ
รวบรวมและแปรรูปผลผลิต หมายถึง สหกรณ์ท่ีมีปัจจัยพื้นฐานหรืออุปกรณ์การผลิต/การตลาด และเคย
รวบรวมผลผลิตมาก่อน แต่ปัจจุบันหยุดด าเนินการหรือสหกรณ์ท่ียังไม่ได้ด าเนินธุรกิจรวบรวมและแปร
รูปผลผลิต 
 และจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ สหกรณ์มีแผนงาน/โครงการในการพัฒนาศักยภาพการ
ด าเนินธุรกิจสหกรณ์ในด้านการรวบรวมผลผลิต คือ มันส าปะหลัง และ ปาล์มน้ ามัน โดยสหกรณ์มี
อุปกรณ์การผลิต/การตลาด ประกอบด้วย  
   1. ฉาง/โกดัง  ขนาด 20x40  เมตร 
   2. เครื่องช่ัง  ขนาด    50 ตัน 
   3. รถบรรทุก 10 ล้อพ่วง   ขนาด    360 แรงม้า 
   4. รถแทรกเตอร์              ขนาด   105  แรงม้า 
   5. เครื่องผสมปุ๋ย             ขนาด     4.5 แรงม้า 

 สหกรณ์จึงต้องได้รับการพัฒนาเพื่อให้สหกรณ์มีศักยภาพในการด าเนินธุรกิจในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
   1. ด้านการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากร โดยการให้การศึกษาอบรมแก่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อ
พัฒนาการด าเนินงานของสหกรณ์ ดังนี้ 
  1) ความรู้ด้านการบริหารจัดการสหกรณ์ 
   - การพัฒนาความรู้/บทบาทหน้าท่ีของผู้น าสหกรณ์ 
   - การพัฒนาผู้ตรวจสอบกิจการ 
    - การพัฒนาศักยภาพผู้จัดการยุคใหม่ 
    - การพัฒนาศักยภาพฝ่ายจัดการ    
          2) ความรู้ด้านการผลิต 
    - การใช้อุปกรณ์ทางการตลาด/เครื่องจักรกลทางการเกษตร   
    - การท าการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่   
       3) ความรู้ด้านการตลาด 
    - การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร    
           2.ด้านเงินทุนสหกรณ์มีความต้องการเงินทุนท่ีใช้ในการพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจ
รวบรวม จ านวน 6,000,000บาทโดยแหล่งเงินทุน ได้แก่ ภาครัฐ  กองทุนพัฒนาสหกรณ์ และ ธ.ก.ส. 
           3. ด้านอุปกรณ์การผลิต/การตลาด สหกรณ์มีความต้องการอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับการ
พัฒนาศักยภาพการด าเนินงานของสหกรณ์เพิ่มเติม ได้แก่ รถบรรทุก 6 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 130 
แรงม้า ราคาประมาณ 1,500,000 บาท 
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ผลงาน/ความส าเร็จของกลุ่มเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพาราบ้านเพิ่ม    
ที่ตั้งของกลุ่มเกษตร ต าบลบ้านเพิ่ม อ าเภอผาขาว จังหวัดเลย   
  ข้อมูลทั่วไปของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (ข้อมูลปีบัญชีล่าสุด) 
เช่น    1. จ านวนสมาชิก …212.. ราย                    2. ทุนเรือนหุ้น ..159,550... บาท 
         3. ธุรกิจหลัก …รวบรวมยางพารา..                4. ปริมาณธุรกิจรวม ............. ล้านบาท 
         5. ผลผลิตหลัก/สินค้า/ผลิตภัณฑ์....ยางพารา..... 6. มาตรฐาน/รางวัลที่เคยได้รับ ......... 

  กิจกรรมที่เป็นจุดเด่นของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
    กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพาราบ้านเพ่ิม เป็นกลุ่มเกษตรที่เกิดจากสมาชิกผู้ปลูกยางพารา ด าเนินธุรกิจรวบรวม
ยางพาราจากสมาชิก ซึ่งท าให้สมาชิกได้ราคาท่ียุติธรรม ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง  อีกท้ังได้รวบรวมน้ ายางจากสมาชิก 
เพ่ือน ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยางพารา เช่น หมอนยางพารา  หมอนรองคอยางพาคา และตุ๊กตายางพารา  เพ่ือ
จ าหน่าย และส่อออกประเทศจีน และ สปป.ลาว 
  ผลงาน/ความส าเร็จของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
     โดยสรุปข้อมูลแยกตามประเด็น ดังน้ี 
           การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต/เพิ่มมูลค่าผลผลิต ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์............................  
          ปริมาณผลผลิตที่เพ่ิมข้ึน ..................... ตัน มูลค่า ………500,000…… บาท 
          สมาชิกได้รับประโยชน์ ........200........... ราย 
          พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก สมาชิกได้รับประโยชน์ ........212........... ราย  
  ปจัจัยแหง่ความส าเรจ็ (เพือ่เปน็กรณีศกึษาตวัอยา่งทีด่หีรอืแนวทางในการสง่เสรมิ) 
    สมาชิกมีความซื่อสัตย์ ให้ความร่วมมือกับกลุ่มฯ คณะกรรมการมีความเข้มแข็ง  

ภาพกิจกรรม(กลุ่มเกษตรท าสวนยางพาราบ้านเพ่ิม)               
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กลุม่สง่เสรมิสหกรณ ์3(อ าเภอวังสะพงุ,ภูหลวง,เอราวณั) 
 
 

ประกอบด้วย สหกรณ์ 10  แห่ง  สมาชิก 6,435 คน  กลุ่มเกษตรกร 8  แห่ง สมาชิก 1,077 คน   
แยกเป็น 
1.สหกรณ์การเกษตรชาวสวนยาง กยท.กกบก จ ากัด      สมาชิก  19  คน 
2.สหกรณ์ชาวสวนยางภูทับฟ้า จ ากัด       สมาชิก  30  คน 
3.สหกรณ์ กยท.บึงสวรรค์ก้าวหน้า จ ากัด    สมาชิก  50  คน 
4.สหกรณ์กองทุนสวนยางนาวัวพฒันา จ ากัด   สมาชิก  55  คน 
5.สหกรณ์กองทุนสวนยางศรีอุบล จ ากัด    สมาชิก  72  คน 
6.สหกรณ์กองทุนสวนยางพาราผาน้อย จ ากัด   สมาชิก 382 คน 
7.สหกรณ์บริการพัฒนาอาชีพชุมชน จ ากัด     สมาชิก562  คน 
8.สหกรณ์หัตถกรรมไหมพรมบ้านขอนยาง จ ากัด   สมาชิก   44  คน 
9.สหกรณ์การเกษตรปากปวน จ ากัด     สมาชิก  135  คน 
10.สหกรณ์การเกษตรวังสะพุง จ ากัด     สมาชิก  5,086  คน 
11.กลุ่มเกษตรกรยางพาราร่วมใจโคกขมิ้น    สมาชิก   75  คน 
12.กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางศรีอุบล     สมาชิก   33  คน 
13.กลุ่มเกษตรกรท าไร่หนองงิ้ว      สมาชิก 120  คน 
14.กลุ่มเกษตรกรท าไร่ศรีสงคราม      สมาชิก 136  คน 
15.กลุ่มเกษตรกรท านาผาน้อย      สมาชิก 309  คน 
16.กลุ่มเกษตรกรท าไร่ผาบิ้ง       สมาชิก 253  คน 
17.กลุ่มเกษตรกรท าสวนทรายขาว     สมาชิก 109  คน 
18.กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง กยท.โพนทอง   สมาชิก   42  คน 
 

 ผลการเข้าแนะน า ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
         1)สหกรณ์มีการก าหนดระเบียบต่าง ๆ ขึ้นถือใช้เพื่อเป็นกรอบในการด าเนินงานและการด าเนิน
ธุรกิจของสหกรณ์และก าหนดแผนการด าเนินธุรกิจและประมาณการรายจ่ายไว้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานโดยท่ีประชุมใหญ่เป็นผู้อนุมัติ 
 2)สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าแนะน าส่งเสริมมีสมาชิกร่วมท าธุรกิจกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพ่ิมข้ึน 
 3)สมาชิกมีความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของตนเองมากขึ้น 
  4)สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีการจดบันทึกรายงานการประชุมทุกครั้งเมื่อมีการประชุม 

 ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
     1)กลุ่มเกษตรกรมีเงินทุนไม่เพียงพอ 

2)คณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรมีอายุมาก และไม่มีความรู้ในบทบาทหน้าท่ีของการเป็นกลุ่ม
เกษตรกร 

อ าเภอ วังสะพุง 
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3)กลุ่มเกษตรกรยังขาดผู้จัดท าบัญชีท าให้การบันทึกบัญชีไม่เป็นปัจจุบัน และยังต้องได้รับความ
ช่วยเหลือจากเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ 

4)ปัญหาหนี้ค้างช าระของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ 
ท าให้น้ ามันมีราคาสูงขึ้น พืชผลทางการเกษตรมีราคาตกต่ า ปุ๋ยและสารเคมีต่าง ๆ ปรับราคาสูงขึ้น ท า
ให้สมาชิกไม่มีเงินมาช าระหนี้ได้ตามสัญญากู้ 

 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหา 
     1)สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรควรมีการระดมทุนภายในเพ่ือเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับตัวเอง 

2)ลดการพึ่งพาแหล่งเงินทุนภายนอก 
3)แนะน าให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ียังไม่มีผู้จัดท าบัญชี ให้จัดหาผู้จัดท าบัญชีและให้เข้ารับ

การอบรมการจัดท าบัญชีจากส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ 
4)แนะน าให้กลุ่มเกษตรกรให้มีการจัดการควบคุมภายในในแต่ละด้านอย่างเหมาะสมและรัดกุม 
5)แนะน าให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรติดตามเร่งรัดหนี้สินท่ีค้างช าระ ให้เป็นไปตามก าหนด

สัญญา  เพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนต่อไป 
  สหกรณ/์กลุม่เกษตรกรทีส่ะทอ้นผลส าเร็จของการปฏบิตังิานตามภารกจิของ ส านกังานสหกรณ์
จงัหวัดเลย ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

สหกรณก์ารเกษตรวังสะพงุ จ ากดั   
1) ข้อมูลทั่วไปของสหกรณ์  

➢ สหกรณ์ต้ังอยู่ท่ีเลขท่ี 56 หมู่ท่ี 1 ต าบลศรีสงคราม อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย  
➢ จ านวนสมาชิกท้ังหมด  
 สมาชิกสามัญ จ านวน 5,008 คน สมาชิกสมทบ จ านวน 374 คน รวมทั้งส้ิน 

5,382 คน 117 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 4.82 ของประชากรรวมของอ าเภอ  
➢จ านวนคณะกรรมการ/ฝ่ายจัดการ  
 คณะกรรมการ จ านวน 15 คน ฝ่ายจัดการ จ านวน 18 คน 
➢ข้อมูลการท าการเกษตรของสมาชิก   
 สมาชิกสหกรณ์ท าการเกษตรประกอบด้วย ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง และ  
         ยางพารา 
➢พื้นท่ีท าการเกษตร  
 พื้นท่ีท าการเกษตรของสมาชิกท้ังส้ิน จ านวน 45,000 ไร่ 
➢ชนิดผลผลิตหลัก/ผลผลิตรอง  
 ผลผลิตหลัก ได้แก่ ข้าว (ส่วนใหญ่ปลูกไว้เพื่อรับประทานในครัวเรือน)  
                                     ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 
 ผลผลิตรอง ได้แก่ อ้อย และ ยางพารา 
➢ปริมาณผลผลิต   
 ปริมาณผลผลิตของสมาชิกเฉล่ียต่อไร่ 800 กิโลกรัม 
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➢ธุรกิจของสหกรณ์ 
 สหกรณ์ด าเนินธุรกิจ 4 ด้าน ได้แก่ ธุรกิจสินเช่ือ ธุรกิจรับฝากเงิน ธุรกิจ

รวบรวมผลผลิตและธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย  
 ในปี 2561 สหกรณ์มีปริมาณธุรกิจในแต่ละด้าน ดังนี้ 
 ธุรกิจสินเช่ือ    จ านวน  193,272,150 บาท 
 ธุรกิจรับฝากเงิน   จ านวน  95,845,166.46 บาท 
 ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย  จ านวน  38,985,301.80 บาท 
 ธุรกิจรวบรวมผลผลิต  จ านวน  1,931,630.17 บาท 
➢จ านวนสมาชิกท่ีท าธุรกิจ 
 ในปี 2561 สหกรณ์มีสมาชิกท่ีด าเนินธุรกิจในแต่ละด้าน  ดังนี้ 
 ธุรกิจสินเช่ือ    จ านวน  3,385 คน 
 ธุรกิจรับฝากเงิน   จ านวน  4,949 คน  
 ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย จ านวน  3,558  คน  
 ธุรกิจรวบรวมผลผลิต  จ านวน  19 คน 
➢ร้อยละของการมีส่วนร่วมของสมาชิก  
 ในปี 2561 สหกรณ์มีสมาชิกท่ีด าเนินธุรกิจในแต่ละด้านเปรียบเทียบกับ

สมาชิกท้ังหมด ดังนี้ 
 ธุรกิจสินเช่ือ    คิดเป็นร้อยละ 62.89 
 ธุรกิจรับฝากเงิน   คิดเป็นร้อยละ 91.95 
 ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย คิดเป็นร้อยละ 66.11 
 ธุรกิจรวบรวมผลผลิต  คิดเป็นร้อยละ 0.30   

2) ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ในภาพรวม แยกตามประเภทของธุรกิจ  
       ข้อมูลปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด) 

   หนว่ย : บาท 
ประเภทธุรกิจ ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

1) ธุรกิจสินเช่ือ 193,272,150 216,460,250 221,791,800 
2) ธุรกิจรับฝากเงิน 95,845,166.46 131,991,150.14 125,894,562.33 
3) ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 38,985,301.80  37,546,146.99  37,423,591.58  
4) ธุรกิจรวบรวมผลผลิต 1,931,630.17 1,962,383.88 3,297,885.19 
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  สหกรณ์มีความสามารถในการด าเนินธุรกิจในด้านต่างๆ ดังนี้ 
    - ธุรกิจสินเช่ือ สหกรณ์มีปริมาณธุรกิจมีแนวโน้มลดลงทุกปี 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน สหกรณ์มีปริมาณธุรกิจมีแนวโน้มลดลงทุกปี 
   - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย สหกรณ์มีปริมาณธุรกิจมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี 
   - ธุรกิจรวบรวมผลผลิต สหกรณ์มีปริมาณธุรกิจมีแนวโน้มลดลงทุกปี 

2. การด าเนนิธรุกจิของสหกรณ์ 
    สหกรณ์การเกษตรวังสะพุง จ ากัด ด าเนินธุรกิจ 4 ด้าน ประกอบด้วย ธุรกิจสินเช่ือ ธุรกิจ

เงินรับฝาก ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย และธุรกิจรวบรวมผลผลิต  
 
ศักยภาพของสหกรณ์ในการรวบรวมผลผลิตของสหกรณ์ 

ผลผลิต 

ศักยภาพของสหกรณ์ในการรวบรวมผลผลิต 

 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 
ปริมาณ 
(ตัน/ปี) 

มูลค่า 
(บาท) 

ปริมาณ 
(ตัน/ปี) 

มูลค่า 
(บาท) 

ปริมาณ 
(ตัน/ปี) 

มูลค่า 
(บาท) 

1.อ้อย 1,756 1,931,630.17 1,706 1,962,383.88 2,720 3,297,885.19 
       
       

 
 ในการด าเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิต สหกรณ์ยังขาดความพร้อม ดังนี้ 
  - ไม่มีบุคลากรท่ีเพียงพอในการด าเนินธุรกิจ 
  - ขาดเงินทุนในการด าเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิต 
  - ขาดโครงสร้างพื้นฐานหรืออุปกรณ์การผลิต/การตลาดในการรวบรวมผลผลิต 
  - ขาดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการธุรกิจการรวบรวมผลผลิต 
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ผลงาน/ความส าเร็จของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 กิจกรรม/กระบวนการจัดท าแผนการแนะน า ส่งเสริม และพัฒนาสหกรณ์ 
 ในการจัดท าแผนพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เกิดจากกระบวนการจัดท าแผนแบบมีส่วนร่วม 
ประกอบด้วยคณะกรรมการด าเนินการ ฝ่ายจัดการ ผู้น าสมาชิก ผู้ตรวจสอบกิจการ สมาชิก เจ้าหน้าท่ี
ส่งเสริมสหกรณ์ และหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งส้ิน 51 คน  

กิจกรรม/ขั้นตอนท่ีด าเนินการประกอบด้วย 
1. ประชุมชี้แจงซักซ้อมแนวทางการด าเนินงานกับคณะท างานตามค าสั่งของส านักงานสหกรณ์  จังหวัดเลย 
2. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์ในภาพรวม เช่น สภาพแวดล้อมของสหกรณ์ในปัจจุบัน 

สภาพปัญหา ข้อเท็จจริง ข้อจ ากัด เป็นต้น 
3. สรุปผลท่ีได้จากการวิเคราะห์สหกรณ์ และน าผลวิเคราะห์ไปใช้เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดท า

แผนการด าเนินงาน เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งร่วมกับคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์/ฝ่ายจัดการ 
ผู้น ากลุ่ม สมาชิกสหกรณ์ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม 

4. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อน าเสนอข้อมูล วิเคราะห์และระดมสมองก าหนดแนวทางในการ
พัฒนาสหกรณ์ให้เข้มแข็งและสอดคล้องกับการด าเนินงานของสหกรณ์ในปัจจุบัน 

5. จัดท าแผนพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ตามแผนงาน/โครงการท่ีได้จากกิจกรรมระดมสมอง ด้าน
การรวบรวมผลผลิตอ้อย 

ภาพ : ประกอบการประชุมเชิงปฏบิัติการการจัดท าแผนพัฒนาการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ 
ณ ส านักงานสหกรณ์การเกษตรวังสะพุง จ ากัด 

ประกอบด้วยคณะกรรมการด าเนินการ ฝ่ายจัดการ ผู้น าสมาชิก ผู้ตรวจสอบกิจการ สมาชิก เจ้าหน้าที่ส่งเสริม
สหกรณ์ และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง รวมทั้งสิ้น 51 คน 
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ปัจจัยแห่งความส าเร็จ (เพื่อเป็นกรณีศึกษาตัวอย่างที่ดีหรือแนวทางในการส่งเสริม)  
จากการประเมินศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์จากแบบวิเคราะห์ความพร้อม 

ของสหกรณ์ในการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์การเกษตรระดับอ าเภอ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ร่วมกับสหกรณ์และผู้เกี่ยวข้องแล้ว สหกรณ์การเกษตรวังสะพุง จ ากัด ได้รับการประเมินศักยภาพการ
ด าเนินธุรกิจอยู่ในกลุ่มท่ี 4 คือ สหกรณ์ท่ีต้องได้รับการผลักดันให้ด าเนินธุรกิจรวบรวมและแปรรูป
ผลผลิต หมายถึง สหกรณ์ท่ีมีปัจจัยพื้นฐานหรืออุปกรณ์การผลิต/การตลาด และเคยรวบรวมผลผลิตมา
ก่อน แต่ปัจจุบันหยุดด าเนินการหรือสหกรณ์ท่ียังไม่ได้ด าเนินธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลผลิต จึงได้
ก าหนดแผนพัฒนาการด าเนินธุรกิจสหกรณ ์และจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ สหกรณ์มีแผนงาน/
โครงการในการพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจสหกรณ์ในด้านการรวบรวมผลผลิต คือ อ้อย โดย
สหกรณ์มีอุปกรณ์การผลิต/การตลาด ประกอบด้วย  
   1. ฉาง/โกดัง  ขนาด 500 ตัน 
   2. เครื่องช่ัง  ขนาด 500 ตัน 

 สหกรณ์จึงต้องได้รับการพัฒนาเพื่อให้สหกรณ์มีศักยภาพในการด าเนินธุรกิจในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
   1. ด้านการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากร โดยการให้การศึกษาอบรมแก่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อ
พัฒนาการด าเนินงานของสหกรณ์ ดังนี้  
      1) ความรู้ด้านการบริหารจัดการสหกรณ์ 
   - การพัฒนาความรู้/บทบาทหน้าท่ีของผู้น าสหกรณ์ 
   - การพัฒนาผู้ตรวจสอบกิจการ 
    - การพัฒนาศักยภาพผู้จัดการยุคใหม่ 
    - การพัฒนาศักยภาพฝ่ายจัดการ    
             2) ความรู้ด้านการผลิต 
    - การใช้อุปกรณ์ทางการตลาด/เครื่องจักรกลทางการเกษตร   
    - การท าการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่   
            3) ความรู้ด้านการตลาด 
    - การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร    
           2. ด้านเงินทุน สหกรณ์มีความต้องการเงนิทุนท่ีใช้ในการพัฒนาศักยภาพการด าเนิน
ธุรกิจรวบรวม จ านวน 1,500,000 บาท โดยแหล่งเงินทุน ได้แก่ กองทุนพฒันาสหกรณ์ และ ธ.ก.ส. 
           3. ด้านอุปกรณ์การผลิต/การตลาด สหกรณ์มีความต้องการอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับการ
พัฒนาศักยภาพการด าเนินงานของสหกรณ์เพิ่มเติม ได้แก่ รถคีบอ้อย ขนาดใหญ่ ราคาประมาณ 
900,000 บาท 
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ประกอบด้วย สหกรณ์ 2  แห่ง  สมาชิก 1,397  คน  กลุ่มเกษตรกร  4  แห่ง สมาชิก 286  คน   
แยกเป็น 
1.สหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกไม้ผลภูหลวง จ ากัด      สมาชิก 1,265 คน 
2.สหกรณ์การเกษตรภูหลวง จ ากัด       สมาชิก    132 คน 
3.กลุ่มเกษตรกรท าไร่ภูหอ       สมาชิก     84  คน 
4.กลุ่มเกษตรกรท านาแก่งศรีภูมิ      สมาชิก     81  คน 
5.กลุ่มเกษตรกรท าไร่ห้วยสีเสียด      สมาชิก     70  คน 
6.กลุ่มเกษตรกรท านาหนองคัน      สมาชิก     51  คน 
 ผลการเข้าแนะน า ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
     1)สหกรณ์มีการก าหนดระเบียบต่าง ๆ ขึ้นถือใช้เพื่อเป็นกรอบในการด าเนินงานและการ
ด าเนินธุรกิจของสหกรณ์และก าหนดแผนการด าเนินธุรกิจและประมาณการรายจ่ายไว้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงานโดยท่ีประชุมใหญ่เป็นผู้อนุมัติ 

2)สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีเข้าแนะน าส่งเสริมมีสมาชิกร่วมท าธุรกิจกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
เพิ่มขึ้น 

3)สมาชิกมีความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของตนเองมากขึ้น 

 ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
      1)ไม่สามารถปิดบัญชีได้  เนื่องจากเปล่ียนเจ้าหน้าท่ีบัญชีใหม่ การบันทึกบัญชีไม่เป็นปัจจุบัน 

2)กลุ่มเกษตรกรไม่มีพนักงานจัดท าบัญชี 
3)คณะกรรมการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีอายุมาก และไม่มีความรู้ในบทบาทหน้าท่ีของการ

เป็นสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
4)กลุ่มเกษตรกรยังขาดผู้จัดท าบัญชีท าให้การบันทึกบัญชีไม่เป็นปัจจุบัน และยังต้องได้รับความ

ช่วยเหลือจากเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ 
5)ปัญหาหนี้ค้างช าระของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ 

ท าให้น้ ามันมีราคาสูงขึ้น พืชผลทางการเกษตรมีราคาตกต่ า ปุ๋ยและสารเคมีต่าง ๆ ปรับราคาสูงขึ้น ท า
ให้สมาชิกไม่มีเงินมาช าระหนี้ได้ตามสัญญากู้ 

6)ขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน สมาชิกขาดศรัทธาต่อสหกรณ์ เนื่องจากผลการ
ด าเนินงานของสหกรณ์ขาดทุนสะสมติดต่อกันหลายปีจนน าไปสู่การไม่ช าระหนี้ของสมาชิก ท าให้
สหกรณ์มีลูกหนี้ค้างนานเป็นจ านวนมาก 

 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหา 
1)แนะน าให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ียังไม่มีผู้จัดท าบัญชี ให้จัดหาผู้จัดท าบัญชีและให้เข้ารับ

การอบรมการจัดท าบัญชีจากส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ 
2)แนะน าให้กลุ่มเกษตรกรให้มีการจัดการควบคุมภายในในแต่ละด้านอย่างเหมาะสมและรัดกุม 

อ าเภอ ภหูลวง 
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3)แนะน าให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรติดตามเร่งรัดหนี้สินท่ีค้างช าระ ให้เป็นไปตามก าหนด
สัญญา  เพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนต่อไป 
    4)แนะน าให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานสัญญาเงินกู้และเอกสาร 
การค้ าประกันเงินกู้ให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนการจ่ายเงินกู้ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการติดตามการฟ้องร้อง
กรณีลูกหนี้ไม่มาช าระหนี้ตามสัญญา 
   5)แนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรด าเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ 
ระเบียบข้อก าหนดต่าง ๆ ค าส่ังนายทะเบียนสหกรณ์ มติท่ีประชุมใหญ่และมติท่ีประชุมคณะกรรมการ 
รวมทั้งการแนะน าส่งเสริมให้กรรมการก ากับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
 6)แนะน าสหกรณ์วางแผนออกติดตามหนี้โดยการประชุมกลุ่มฯ เพื่อท าความเข้าใจกับสมาชิก
หรือติดตามหนี้รายตัวรวมถึงการระดมหุ้นภายในเป็นหลัก เพื่อเป็นการเพิ่มเงินทุนหมุนเวียน 

 สหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรที่สะทอ้นผลส าเรจ็ของการปฏบิตังิานตามภารกจิของ ส านกังานสหกรณ์
จงัหวัดเลย  ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

สหกรณก์ารเกษตรภหูลวง จ ากัด   
1) ข้อมูลทั่วไปของสหกรณ์  

➢ สหกรณ์ต้ังอยู่ท่ีเลขท่ี 133 หมู่ท่ี 9 ต าบลหนองคัน อ าเภอภูหลวง จังหวัดเลย  
➢ จ านวนสมาชิกท้ังหมด  
 สมาชิกสามัญ จ านวน 1,364 คน สมาชิกสมทบ จ านวน 37 คน รวมท้ังส้ิน 

1,401 คน คิดเป็นร้อยละ 5.62 ของประชากรรวมของอ าเภอ  
➢จ านวนคณะกรรมการ/ฝ่ายจัดการ  
 คณะกรรมการ จ านวน 9 คน ฝ่ายจัดการ จ านวน 6 คน 
➢ข้อมูลการท าการเกษตรของสมาชิก   
 สมาชิกสหกรณ์ท าการเกษตรประกอบด้วย ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง และ

ยางพารา 
➢พื้นท่ีท าการเกษตร  
 พื้นท่ีท าการเกษตรของสมาชิกท้ังส้ิน จ านวน 21,015 ไร่ 
➢ชนิดผลผลิตหลัก/ผลผลิตรอง  
 ผลผลิตหลัก ได้แก่ ข้าว (ส่วนใหญ่ปลูกไว้เพื่อรับประทานในครัวเรือน) ข้าวโพด

เล้ียงสัตว์ 
 ผลผลิตรอง ได้แก่ อ้อย และ ยางพารา 
➢ปริมาณผลผลิต   
 ปริมาณผลผลิตของสมาชิกเฉล่ียต่อไร่ 800 กิโลกรัม 
➢ธุรกิจของสหกรณ์ 
 สหกรณ์ด าเนินธุรกิจ 3 ด้าน ได้แก่ ธุรกิจสินเช่ือ ธุรกิจรับฝากเงินและธุรกิจ

จัดหาสินค้ามาจ าหน่าย  
 ในปี 2561 สหกรณ์มีปริมาณธุรกิจในแต่ละด้าน ดังนี้ 
  ธุรกิจสินเช่ือ    จ านวน  104,985,595 บาท 
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  ธุรกิจรับฝากเงิน   จ านวน 40,297,845 บาท 
  ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย  จ านวน 24,538,498 บาท 
➢จ านวนสมาชิกท่ีท าธุรกิจ 
 ในปี 2561 สหกรณ์มีสมาชิกท่ีด าเนินธุรกิจในแต่ละด้าน  ดังนี้ 
  ธุรกิจสินเช่ือ    จ านวน  1,072 คน 
  ธุรกิจรับฝากเงิน   จ านวน 911 คน  
  ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย จ านวน 186 คน  
➢ร้อยละของการมีส่วนร่วมของสมาชิก  
 ในปี 2561 สหกรณ์มีสมาชิกท่ีด าเนินธุรกิจในแต่ละด้านเปรียบเทียบกับ

สมาชิกท้ังหมด ดังนี้ 
  ธุรกิจสินเช่ือ    คิดเป็นร้อยละ 76.52 
  ธุรกิจรับฝากเงิน   คิดเป็นร้อยละ 65.02 
  ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย คิดเป็นร้อยละ 13.28 
           

       ข้อมูลปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด) 
   หนว่ย : บาท 

ประเภทธุรกิจ ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 
1) ธุรกิจสินเช่ือ 104,985,595.80 102,941,864.41 96,281,128.97 
2) ธุรกิจรับฝากเงิน 40,297,845.22 32,696,057.53 30,533,601.14 
3) ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 24,538,498.94 28,034,657.20 28,396,895.59 

 

 
  สหกรณ์มีความสามารถในการด าเนินธุรกิจในด้านต่างๆ ดังนี้ 
    - ธุรกิจสินเช่ือ สหกรณ์มีปริมาณธุรกิจมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน สหกรณ์มีปริมาณธุรกิจมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 
   - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย สหกรณ์มีมีปริมาณธุรกิจมีแนวโน้มลดลง 
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2. การด าเนนิธรุกจิของสหกรณ์ 
    สหกรณ์การเกษตรภูหลวง จ ากัด ด าเนินธุรกิจ 3 ด้าน ประกอบด้วย ธุรกิจสินเช่ือ ธุรกิจเงิน

รับฝากและธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย สหกรณ์ไม่ได้ด าเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตและธุรกิจแปรรูป 
เนื่องจาก 
  ธุรกิจรวบรวมผลผลิต 
  - ไม่มีบุคลากรท่ีเพียงพอในการด าเนินธุรกิจ 
  - ขาดเงินทุนในการด าเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิต 
  - ขาดโครงสร้างพื้นฐานหรืออุปกรณ์การผลิต/การตลาดในการรวบรวมผลผลิต 
  - ขาดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการธุรกิจการรวบรวมผลผลิต 
  ธุรกิจแปรรูปผลผลิต 
  - ไม่มีบุคลากรท่ีเพียงพอในการด าเนินธุรกิจ 
  - ขาดเงินทุนในการด าเนินธุรกิจแปรรูปผลผลิต 
  - ขาดโครงสร้างพื้นฐานหรืออุปกรณ์การผลิต/การตลาด 
  - ขาดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการธุรกิจการแปรรูป 
 
ผลงาน/ความส าเรจ็ของสหกรณ/์กลุม่เกษตรกร 
กิจกรรม/กระบวนการจัดท าแผนการแนะน า ส่งเสริม และพัฒนาสหกรณ์ 
 ในการจัดท าแผนพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เกิดจากกระบวนการจัดท าแผนแบบมีส่วนร่วม 
ประกอบด้วยคณะกรรมการด าเนินการ ฝ่ายจัดการ ผู้น าสมาชิก ผู้ตรวจสอบกิจการ สมาชิก เจ้าหน้าท่ี
ส่งเสริมสหกรณ์ และหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังส้ิน 52 คน ด าเนินการเมื่อวันท่ี 20 กันยายน 
2561 ณ ส านักงานสหกรณ์การเกษตรภูหลวง จ ากัด  

กิจกรรม/ขั้นตอนท่ีด าเนินการประกอบด้วย 
1. ประชุมช้ีแจงซักซ้อมแนวทางการด าเนินงานกบัคณะท างานตามค าส่ังของส านักงานสหกรณ์  

จังหวัดเลย 
2. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์ในภาพรวม เช่น สภาพแวดล้อมของสหกรณ์ในปัจจุบัน 

สภาพปัญหา ข้อเท็จจริง ข้อจ ากัด เป็นต้น 
3. สรุปผลท่ีได้จากการวิเคราะห์สหกรณ์ และน าผลวิเคราะห์ไปใช้เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดท า

แผนการด าเนินงาน เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งร่วมกับคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์/ฝ่ายจัดการ 
ผู้น ากลุ่ม สมาชิกสหกรณ์ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม 

4. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อน าเสนอข้อมูล วิเคราะห์และระดมสมองก าหนดแนวทางในการ
พัฒนาสหกรณ์ให้เข้มแข็งและสอดคล้องกับการด าเนินงานของสหกรณ์ในปัจจุบัน 

5. จัดท าแผนพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ตามแผนงาน/โครงการท่ีได้จากกิจกรรมระดมสมอง ด้าน
การรวบรวมผลผลิตมันส าปะหลัง 
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ภาพ : ประกอบการประชุมเชงิปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ 
ณ ส านักงานสหกรณ์การเกษตรภูหลวง จ ากัด 

ประกอบด้วยคณะกรรมการด าเนินการ ฝ่ายจัดการ ผู้น าสมาชิก ผู้ตรวจสอบกิจการ สมาชิก เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ 
และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 52 คน ด าเนินการ 

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 
 

        
   

        

                  

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ (เพื่อเป็นกรณีศึกษาตัวอย่างที่ดีหรือแนวทางในการส่งเสริม) 
     จากการประเมินศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์จากแบบวิเคราะห์ความพร้อมของ
สหกรณ์ในการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์การเกษตรระดับอ าเภอ สหกรณ์การเกษตรภูหลวง จ ากัด ได้รับ
การประเมินศักยภาพการด าเนินธุรกิจอยู่ในกลุ่มท่ี 4 คือ สหกรณ์ท่ีต้องได้รับการผลักดันให้ด าเนินธุรกิจ
รวบรวมและแปรรูปผลผลิต หมายถึง สหกรณ์ท่ีมีปัจจัยพื้นฐานหรืออุปกรณ์การผลิต/การตลาด และเคย
รวบรวมผลผลิตมาก่อน แต่ปัจจุบันหยุดด าเนินการหรือสหกรณ์ท่ียังไม่ได้ด าเนินธุรกิจรวบรวมและแปร
รูปผลผลิต 
 และจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ สหกรณ์มีแผนงาน/โครงการในการพัฒนาศักยภาพการ
ด าเนินธุรกิจสหกรณ์ในด้านการรวบรวมผลผลิต คือ มันส าปะหลัง โดยสหกรณ์มีอุปกรณ์การผลิต/
การตลาด ประกอบด้วย  
   1. ลานตาก   ขนาด 3,290 ตารางเมตร 
   2. ฉาง/โกดัง  ขนาด 40 ตัน 
   3. เครื่องช่ัง  ขนาด 40 ตัน 
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 สหกรณ์จึงต้องได้รับการพัฒนาเพื่อให้สหกรณ์มีศักยภาพในการด าเนินธุรกิจในด้านต่างๆ ดังนี้  
   1. ด้านการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากร โดยการให้การศึกษาอบรมแก่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อ
พัฒนาการด าเนินงานของสหกรณ์ ดังนี้  
    1) ความรู้ด้านการบริหารจัดการสหกรณ์ 
   - การพัฒนาความรู้/บทบาทหน้าท่ีของผู้น าสหกรณ์ 
   - การพัฒนาผู้ตรวจสอบกิจการ 
    - การพัฒนาศักยภาพผู้จัดการยุคใหม่ 
    - การพัฒนาศักยภาพฝ่ายจัดการ    
          2) ความรู้ด้านการผลิต 
    - การใช้อุปกรณ์ทางการตลาด/เครื่องจักรกลทางการเกษตร   
    - การท าการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่   
        3) ความรู้ด้านการตลาด 
    - การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร    
           2. ด้านเงินทุน สหกรณ์มีความต้องการเงนิทุนท่ีใช้ในการพัฒนาศักยภาพการด าเนิน
ธุรกิจรวบรวม จ านวน 2,000,000 บาท โดยแหล่งเงินทุน ได้แก่ กองทุนพฒันาสหกรณ์ และ ธ.ก.ส. 
           3. ด้านอุปกรณ์การผลิต/การตลาด สหกรณ์มีความต้องการอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับการ
พัฒนาศักยภาพการด าเนินงานของสหกรณ์เพิ่มเติม ได้แก่ รถบรรทุก 6 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 130 
แรงม้า ราคาประมาณ 1,200,000 บาท 
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ประกอบด้วย สหกรณ์ 3  แห่ง  สมาชิก 818 คน  กลุ่มเกษตรกร 2  แห่ง สมาชิก 305 คน   
แยกเป็น 
1.สหกรณ์กองทุนสวนยางเอราวัณพัฒนา จ ากัด      สมาชิก    30  คน 
2.สหกรณ์การเกษตรเอราวัณ จ ากัด       สมาชิก  788  คน 
3.สหกรณ์ผู้เล้ียงโคเนื้อ – โคนมเอราวัณ       สมาชิก    28  คน 
4.กลุ่มเกษตรกรท าไร่ทรัพย์ไพวัลย์      สมาชิก  199  คน 
5.กลุ่มเกษตรกรท าสวนเอราวัณผาอินทร์แปลง   สมาชิก  106  คน 
 ผลการเข้าแนะน า ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
 1)สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีเข้าแนะน าส่งเสริมมีสมาชิกร่วมท าธุรกิจกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
เพิ่มขึ้น 
 2)สมาชิกมีความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของตนเองมากขึ้น 
 3)สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีการจดบันทึกรายงานการประชุมทุกครั้งเมื่อมีการประชุม 
 4)มีการก าหนดแผนงานและงบประมาณตามท่ีประชุมใหญ่อนุมัติ เพื่อเป็นเป้าหมายในการ
ด าเนินงานตามแผนงานท่ีวางไว้ 
 5)ส่งเสริมให้สหกรณ์ด าเนินการแก้ไขข้อบังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย ค าส่ังนายทะเบียน
สหกรณ์ มติท่ีประชุมใหญ่และมติท่ีประชุมคณะกรรมการ 
    ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

1)ปัญหาการขาดศรัทธาจากสมาชิกสหกรณ์ เนื่องจากสหกรณ์มีปัญหาขาดทุนจาการ
บริหารงานติดต่อกันมานาม ส่งผลให้มียาอดขาดทุนสะสมจ านวนมาก จนกระท่ังมูลค่าหุ้นของสมาชิกไม่
มีมูลค่า  ส่งผลให้สมาชิกไม่เช่ือมั่นในการมาท าธุรกิจกับสหกรณ์ เนื่องมาจากเห็นว่าสหกรณ์อาจจะไม่
สามารถด าเนินงานต่อไปได้ 

2)ปัญหาหนี้ค้างนาน  เนื่องมาจากสหกรณ์มียอดขาดทุนสะสมติดต่อกันมาหลายปี สมาชิกจึงไม่
ยอมช าระหนี้เพราะเห็นว่า ทุนเรือนหุ้นก็ไม่มีมูลค่า จึงส่งผลให้สหกรณ์ขาดรายได้จากธุรกิจสินเช่ือและ
ถูกต้ังค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญในเงินต้น ดอกเบ้ีย และค่าปรับ เป็นค่าใช้จ่ายของสหกรณ์ 

3)ขาดแหล่งเงินทุน เนื่องจากการท่ีสหกรณ์บริหารงานขาดทุนติดต่อกันมานาน  จึงไม่ได้รับ
ความเช่ือถือจากสถาบันการเงินต่าง ๆ สหกรณ์จึงไม่สามารถฟื้นฟูได้ เนื่องจากขาดเงินทุนในการ
บริหารงาน 

 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหา 
     1)เน้นสร้างความเข้าใจกับสมาชิกในการประชุมกลุ่ม ใช้เวทีประชุมกลุ่มเป็นช่องทางในการ
ส่ือสารแนวทางการด าเนินงานของสหกรณ์เพื่อขอความร่วมมือจากสมาชิก 
    2)สหกรณ์ควรติดตามหนี้ค้างอย่างต่อเนื่อง ลงพื้นท่ีเพื่อพบปะกับสมาชิกรายตัว หาแนวทางใน
การแก้ปัญหาร่วมกัน 
   3)บริหารจัดการธุรกิจให้มีผลประกอบการท่ีดีขึ้นเป็นล าดับในทุก ๆ ปี เพื่อเรียกความเช่ือมั่น
จากสถาบันการเงินและแสวงหาเงินอุดหนุน 

อ าเภอ เอราวัณ 
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 สหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรที่สะทอ้นผลส าเรจ็ของการปฏบิตังิานตามภารกจิของ ส านกังานสหกรณ์
จงัหวัดเลย  ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

สหกรณก์ารเกษตรเอราวณั จ ากัด   
1) ข้อมูลทั่วไปของสหกรณ์  

➢ สหกรณ์ตั้งอยู่ท่ีเลขท่ี 152 หมู่ท่ี 12 ต าบลผาอินทร์แปลง อ าเภอเอราวัณ จังหวัดเลย  
➢ จ านวนสมาชิกท้ังหมด  
 สมาชิกสามัญ จ านวน 811 คน สมาชิกสมทบ จ านวน 61 คน รวมท้ังส้ิน 

872 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 ของประชากรรวมของอ าเภอ  
➢ จ านวนคณะกรรมการ/ฝ่ายจัดการ  
 คณะกรรมการ จ านวน 11 คน ฝ่ายจัดการ จ านวน 5 คน 
➢ ข้อมูลการท าการเกษตรของสมาชิก   
 สมาชิกสหกรณ์ท าการเกษตรประกอบด้วย ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง และยางพารา 
➢ พื้นท่ีท าการเกษตร  
 พื้นท่ีท าการเกษตรของสมาชิกท้ังส้ิน จ านวน 8,015 ไร่ 
➢ ชนิดผลผลิตหลัก/ผลผลิตรอง  
 ผลผลิตหลัก ได้แก่ ยางพารา 
 ผลผลิตรอง ได้แก่ ข้าว มันส าปะหลัง อ้อย 
➢ ปริมาณผลผลิต   
 ปริมาณผลผลิตของสมาชิกเฉล่ียต่อไร่ 450 กิโลกรัม 
➢ ธุรกิจของสหกรณ์ 
 สหกรณ์ด าเนินธุรกิจ 3 ด้าน ได้แก่ ธุรกิจสินเช่ือ ธุรกิจรับฝากเงินและธุรกิจ

จัดหาสินค้ามาจ าหน่าย  ในปี 2561 สหกรณ์มีปริมาณธุรกิจในแต่ละด้าน ดังนี้ 
  ธุรกิจสินเช่ือ    จ านวน  1,416,976.45 บาท 
  ธุรกิจรับฝากเงิน   จ านวน   4,099,807.09 บาท 
  ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย  จ านวน   523,880.97 บาท 
➢จ านวนสมาชิกท่ีท าธุรกิจ 
 ในปี 2561 สหกรณ์มีสมาชิกท่ีด าเนินธุรกิจในแต่ละด้าน  ดังนี้ 
  ธุรกิจสินเช่ือ    จ านวน  462 คน 
  ธุรกิจรับฝากเงิน   จ านวน  872 คน  
  ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย จ านวน  785 คน  
➢ ร้อยละของการมีส่วนร่วมของสมาชิก  
 ในปี 2561 สหกรณ์มีสมาชิกท่ีด าเนินธุรกิจในแต่ละด้านเปรียบเทียบกับ

สมาชิกท้ังหมด ดังนี้ ธุรกิจสินเช่ือ    คิดเป็นร้อยละ 52.98 
  ธุรกิจรับฝากเงิน   คิดเป็นร้อยละ 100 
  ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย คิดเป็นร้อยละ 90.00 
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2) ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ในภาพรวม แยกตามประเภทของธุรกิจ  
       ข้อมูลปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด) 

   หนว่ย : บาท 
ประเภทธุรกิจ ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

1) ธุรกิจสินเช่ือ 1,416,976.45 1,186,058.81 891,618.02 
2) ธุรกิจรับฝากเงิน 4,099,807.09 7,377,469.56 4,324,815.35 
3) ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 52,360,438.20 44,576,038.12 38,656,203.43 

 

 
  สหกรณ์มีความสามารถในการด าเนินธุรกิจในด้านต่างๆ ดังนี้ 
    - ธุรกิจสินเช่ือ สหกรณ์มีปริมาณธุรกิจมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน สหกรณ์มีปริมาณธุรกิจมีแนวโน้มไม่คงท่ี ในปี 2561 มีแนวโน้ม
ลดลงจากปีก่อน 
   - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย สหกรณ์มีมีปริมาณธุรกิจมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 
ผลการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ 

    สหกรณ์การเกษตรเอราวัณ จ ากัด ด าเนินธุรกิจ 3 ด้าน ประกอบด้วย ธุรกิจสินเช่ือ ธุรกิจเงินรับ
ฝากและธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย สหกรณ์ไม่ได้ด าเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตและธุรกิจแปรรูป เน่ืองจาก 
  ธุรกิจรวบรวมผลผลิต 
  - ไม่มีบุคลากรท่ีเพียงพอในการด าเนินธุรกิจ 
  - ขาดเงินทุนในการด าเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิต 
  - ขาดโครงสร้างพื้นฐานหรืออุปกรณ์การผลิต/การตลาดในการรวบรวมผลผลิต 
  - ขาดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการธุรกิจการรวบรวมผลผลิต 
  ธุรกิจแปรรูปผลผลิต 
  - ไม่มีบุคลากรท่ีเพียงพอในการด าเนินธุรกิจ 
  - ขาดเงินทุนในการด าเนินธุรกิจแปรรูปผลผลิต 
  - ขาดโครงสร้างพื้นฐานหรืออุปกรณ์การผลิต/การตลาด 
  - ขาดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการธุรกิจการแปรรูป 
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ผลงาน/ความส าเรจ็ของสหกรณ/์กลุม่เกษตรกร 
กิจกรรม/กระบวนการจัดท าแผนการแนะน า ส่งเสริม และพัฒนาสหกรณ์ 
 ในการจัดท าแผนพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เกิดจากกระบวนการจัดท าแผนแบบมีส่วนร่วม 
ประกอบด้วยคณะกรรมการด าเนินการ ฝ่ายจัดการ ผู้น าสมาชิก ผู้ตรวจสอบกิจการ สมาชิก เจ้าหน้าท่ี
ส่งเสริมสหกรณ์ และหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งส้ิน 51 คน  
กิจกรรม/ขั้นตอนท่ีด าเนินการประกอบด้วย 

1. ประชุมช้ีแจงซักซ้อมแนวทางการด าเนินงานกบัคณะท างานตามค าส่ังของส านักงานสหกรณ์  
จังหวัดเลย 

2. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์ในภาพรวม เช่น สภาพแวดล้อมของสหกรณ์ในปัจจุบัน 
สภาพปัญหา ข้อเท็จจริง ข้อจ ากัด เป็นต้น 

3. สรุปผลท่ีได้จากการวิเคราะห์สหกรณ์ และน าผลวิเคราะห์ไปใช้เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดท า
แผนการด าเนินงาน เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งร่วมกับคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์/ฝ่ายจัดการ 
ผู้น ากลุ่ม สมาชิกสหกรณ์ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม 

4. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อน าเสนอข้อมูล วิเคราะห์และระดมสมองก าหนดแนวทางในการ
พัฒนาสหกรณ์ให้เข้มแข็งและสอดคล้องกับการด าเนินงานของสหกรณ์ในปัจจุบัน 

5. จัดท าแผนพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ตามแผนงาน/โครงการท่ีได้จากกิจกรรมระดมสมอง ด้าน
การรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรจากสมาชิก 

ภาพ : ประกอบการประชุมเชงิปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการด าเนินธุรกิจของสหกรณ ์
ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 7 บ้านเอราวัณ ต าบลผาอินทร์แปลง อ าเภอเอราวัณ 

ประกอบด้วยคณะกรรมการด าเนินการ ฝ่ายจัดการ ผู้น าสมาชิก ผู้ตรวจสอบกิจการ สมาชิก เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ 
และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 51 คน 
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ปัจจัยแห่งความส าเร็จ (เพื่อเป็นกรณีศึกษาตัวอย่างที่ดีหรือแนวทางในการส่งเสริม)  
จากการประเมินศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์จากแบบวิเคราะห์ความพร้อมของ

สหกรณ์ในการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์การเกษตรระดับอ าเภอ สหกรณ์การเกษตรเอราวัณ จ ากัด ได้รับ
การประเมินศักยภาพการด าเนินธุรกิจอยู่ในกลุ่มท่ี 4 คือ สหกรณ์ท่ีต้องได้รับการผลักดันให้ด าเนินธุรกิจ
รวบรวมและแปรรูปผลผลิต หมายถึง สหกรณ์ท่ีมีปัจจัยพื้นฐานหรืออุปกรณ์การผลิต/การตลาด และเคย
รวบรวมผลผลิตมาก่อน แต่ปัจจุบันหยุดด าเนินการหรือสหกรณ์ท่ียังไม่ได้ด าเนินธุรกิจรวบรวมและแปร
รูปผลผลิต 
 และจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ สหกรณ์มีแผนงาน/โครงการในการพัฒนาศักยภาพการ
ด าเนินธุรกิจสหกรณ์ในด้านการรวบรวมผลผลิต ยางพารา แต่สหกรณ์ไม่มีอุปกรณ์การผลิต/การตลาด 
ซึ่งสหกรณ์จะด าเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตโดยเป็นตัวกลางในการรับซื้อผลผลิตของสมาชิกตามจุดรับซื้อ
ต่างๆ  

 สหกรณ์จึงต้องได้รับการพัฒนาเพื่อให้สหกรณ์มีศักยภาพในการด าเนินธุรกิจในด้านต่างๆ ดังนี้  
   1. ด้านการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากร โดยการให้การศึกษาอบรมแก่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อ
พัฒนาการด าเนินงานของสหกรณ์ ดังนี้  
    1) ความรู้ด้านการบริหารจัดการสหกรณ์ 
   - การพัฒนาความรู้/บทบาทหน้าท่ีของผู้น าสหกรณ์ 
   - การพัฒนาผู้ตรวจสอบกิจการ 
    - การพัฒนาศักยภาพผู้จัดการยุคใหม่ 
    - การพัฒนาศักยภาพฝ่ายจัดการ    
          2) ความรู้ด้านการผลิต 
    - การใช้อุปกรณ์ทางการตลาด/เครื่องจักรกลทางการเกษตร   
    - การท าการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่   
        3) ความรู้ด้านการตลาด 
    - การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร    
           2. ด้านเงินทุน สหกรณ์มีความต้องการเงนิทุนท่ีใช้ในการพัฒนาศักยภาพการด าเนิน
ธุรกิจรวบรวม จ านวน 1,700,000 บาท โดยแหล่งเงินทุน ได้แก่ กองทุนพฒันาสหกรณ์ ธ.ก.ส. และ
ขอรับการสนับสนุนจาภาครัฐบาล 
           3. ด้านอุปกรณ์การผลิต/การตลาด สหกรณ์มีความต้องการอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับการ
พัฒนาศักยภาพการด าเนินงานของสหกรณ์เพิ่มเติม ได้แก่ รถบรรทุก 6 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 130 
แรงม้า ราคาประมาณ 1,200,000 บาท 
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สหกรณก์องทนุสวนยางเอราวณัพฒันา จ ากดั   
1) ข้อมูลทั่วไปของสหกรณ์  

➢ สหกรณ์ต้ังอยู่ท่ีเลขท่ี 268 ถนนเศรษฐกิจ หมู่ท่ี 10 ต าบลผาอินทร์แปลง อ าเภอ
เอราวัณ จังหวัดเลย  

➢ จ านวนสมาชิกท้ังหมด  
สมาชิกสามัญ จ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 0.45 ของประชากรรวมของอ าเภอ  

➢จ านวนคณะกรรมการ/ฝ่ายจัดการ  
คณะกรรมการ จ านวน 11 คน  

➢ข้อมูลการท าการเกษตรของสมาชิก   
สมาชิกสหกรณ์ท าการเกษตรประกอบด้วย ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง และยางพารา 

➢พื้นท่ีท าการเกษตร  
พื้นท่ีท าการเกษตรของสมาชิกท้ังส้ิน จ านวน 2,500 ไร่ 

➢ชนิดผลผลิตหลัก/ผลผลิตรอง  
 ผลผลิตหลัก ได้แก่ ยางพารา 
 ผลผลิตรอง ได้แก่ ข้าว มันส าปะหลัง อ้อย 
➢ปริมาณผลผลิต   
 ปริมาณผลผลิตของสมาชิกเฉล่ียต่อไร่ 250 กิโลกรัม 
➢ธุรกิจของสหกรณ์ 
 สหกรณ์ด าเนินธุรกิจ 4 ด้าน ได้แก่ ธุรกิจสินเช่ือ ธุรกิจรับฝากเงิน ธุรกิจ

รวบรวมผลผลิตและธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย  
 ในปี 2561 สหกรณ์มีปริมาณธุรกิจในแต่ละด้าน ดังนี้ 
  ธุรกิจสินเช่ือ    จ านวน  635,000 บาท 
  ธุรกิจรับฝากเงิน   จ านวน  123,976 บาท 
  ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย  จ านวน   188,680 บาท 
  ธุรกิจรวบรวมผลผลิต  จ านวน  26,494,581 บาท 
➢ จ านวนสมาชิกท่ีท าธุรกิจ 
 ในปี 2561 สหกรณ์มีสมาชิกท่ีด าเนินธุรกิจในแต่ละด้าน  ดังนี้ 
  ธุรกิจสินเช่ือ    จ านวน  24 คน 
  ธุรกิจรับฝากเงิน   จ านวน  114 คน  
  ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย จ านวน  90 คน  
  ธุรกิจรวบรวมผลผลิต  จ านวน  116 คน 
➢ ร้อยละของการมีส่วนร่วมของสมาชิก  
 ในปี 2561 สหกรณ์มีสมาชิกท่ีด าเนินธุรกิจในแต่ละด้านเปรียบเทียบกับ

สมาชิกท้ังหมด ดังนี้ ธุรกิจสินเช่ือ    คิดเป็นร้อยละ 15.28 
  ธุรกิจรับฝากเงิน   คิดเป็นร้อยละ 72.61 
  ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย คิดเป็นร้อยละ 57.32  
  ธุรกิจรวบรวมผลผลิต  คิดเป็นร้อยละ 73.88  



 
รายงานผลการด าเนินงานป2ี561 

                                                                                                                       ส านกังานสหกรณจ์งัหวดัเลย 
http://web.cpd.go.th/loei/ | 124 

ซือ่ตรงต่อหนา้ที ่มวีนิัย โปรง่ใส ไรท้จุรติ 

2) ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ในภาพรวม แยกตามประเภทของธุรกิจ  
       ข้อมูลปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด) 

   หนว่ย : บาท 
ประเภทธุรกิจ ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

1) ธุรกิจสินเช่ือ 635,000 500,000 1,323,000 
2) ธุรกิจรับฝากเงิน 123,976 143,830 - 
3) ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 188,680 169,070 - 
4) ธุรกิจรวบรวมผลผลิต 26,494,581 29,056,861 23,298,236 

 

 
  สหกรณ์มีความสามารถในการด าเนินธุรกิจในด้านต่างๆ ดังนี้ 
    - ธุรกิจสินเช่ือ สหกรณ์มีความสามารถในการให้บริการสมาชิกมีแนวโน้มลดลง 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน สหกรณ์มีความสามารถในการให้บริการสมาชิกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
   - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย สหกรณ์มีความสามารถในการให้บริการสมาชิกมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น 
   - ธุรกิจรวบรวมผลผลิต สหกรณ์มีความสามารถในการให้บริการสมาชิกมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น 

3. การด าเนนิธรุกจิของสหกรณ์ 
    สหกรณ์กองทุนสวนยางเอราวัณพัฒนา จ ากัด ด าเนินธุรกิจ 4 ด้าน ประกอบด้วย ธุรกิจ

สินเช่ือ ธุรกิจเงินรับฝาก ธุรกิจรวบรวมผลผลิตและธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย สหกรณ์ไม่ได้ด าเนิน
ธุรกิจแปรรูป เนื่องจาก 
  ธุรกิจแปรรูปผลผลิต 
  - ไม่มีบุคลากรท่ีเพียงพอในการด าเนินธุรกิจ 
  - ขาดเงินทุนในการด าเนินธุรกิจแปรรูปผลผลิต 
  - ขาดโครงสร้างพื้นฐานหรืออุปกรณ์การผลิต/การตลาด 
  - ขาดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการธุรกิจการแปรรูป 
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ผลงาน/ความส าเรจ็ของสหกรณ/์กลุม่เกษตรกร 
กิจกรรม/กระบวนการจัดท าแผนการแนะน า ส่งเสริม และพัฒนาสหกรณ์ 
 ในการจัดท าแผนพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เกิดจากกระบวนการจัดท าแผนแบบมีส่วนร่วม 
ประกอบด้วยคณะกรรมการด าเนินการ ฝ่ายจัดการ ผู้น าสมาชิก ผู้ตรวจสอบกิจการ สมาชิก เจ้าหน้าท่ี
ส่งเสริมสหกรณ์ และหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งส้ิน 50 คน 
  กิจกรรม/ขั้นตอนท่ีด าเนินการประกอบด้วย 

1. ประชุมช้ีแจงซักซ้อมแนวทางการด าเนินงานกบัคณะท างานตามค าส่ังของส านักงานสหกรณ์  
จังหวัดเลย 

2. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์ในภาพรวม เช่น สภาพแวดล้อมของสหกรณ์ในปัจจุบัน 
สภาพปัญหา ข้อเท็จจริง ข้อจ ากัด เป็นต้น 

3. สรุปผลท่ีได้จากการวิเคราะห์สหกรณ์ และน าผลวิเคราะห์ไปใช้เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดท า
แผนการด าเนินงาน เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งร่วมกับคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์/ฝ่ายจัดการ 
ผู้น ากลุ่ม สมาชิกสหกรณ์ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม 

4. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อน าเสนอข้อมูล วิเคราะห์และระดมสมองก าหนดแนวทางในการ
พัฒนาสหกรณ์ให้เข้มแข็งและสอดคล้องกับการด าเนินงานของสหกรณ์ในปัจจุบัน 

5. จัดท าแผนพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ตามแผนงาน/โครงการท่ีได้จากกิจกรรมระดมสมอง ด้าน
การรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรจากสมาชิก 

ภาพ : ประกอบการประชุมเชงิปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ 
ณ ศาลาเอนกประสงค์     หมู่ที่ 10 บ้านเอราวัณ ต าบลผาอินทร์แปลง อ าเภอเอราวัณ 

ประกอบด้วยคณะกรรมการด าเนินการ ฝ่ายจัดการ ผู้น าสมาชิก ผู้ตรวจสอบกิจการ สมาชิก เจ้าหน้าท่ี
ส่งเสริมสหกรณ์ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 50 คน 
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ปัจจัยแห่งความส าเร็จ (เพื่อเป็นกรณีศึกษาตัวอย่างที่ดีหรือแนวทางในการส่งเสริม)  
จากการประเมินศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์จากแบบวิเคราะห์ความพร้อมของ

สหกรณ์ในการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์การเกษตรระดับอ าเภอ สหกรณ์การเกษตรเอราวัณ จ ากัด ได้รับ
การประเมินศักยภาพการด าเนินธุรกิจอยู่ในกลุ่มท่ี 4 คือ สหกรณ์ท่ีต้องได้รับการผลักดันให้ด าเนินธุรกิจ
รวบรวมและแปรรูปผลผลิต หมายถึง สหกรณ์ท่ีมีปัจจัยพื้นฐานหรืออุปกรณ์การผลิต/การตลาด และเคย
รวบรวมผลผลิตมาก่อน แต่ปัจจุบันหยุดด าเนินการหรือสหกรณ์ท่ียังไม่ได้ด าเนินธุรกิจรวบรวมและแปร
รูปผลผลิตและจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ สหกรณ์มีแผนงาน/โครงการในการพฒันาศักยภาพการ
ด าเนินธุรกิจสหกรณ์ในด้านการรวบรวมผลผลิต ยางพารา แต่สหกรณ์ไม่มีอุปกรณ์การผลิต/การตลาด 
ซึ่งสหกรณ์จะด าเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตโดยเป็นตัวกลางในการรับซื้อผลผลิตของสมาชิกตามจุดรับ 
ซื้อต่าง ๆ   

สหกรณ์จึงต้องได้รับการพัฒนาเพื่อให้สหกรณ์มีศักยภาพในการด าเนินธุรกิจในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
   1. ด้านการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากร โดยการให้การศึกษาอบรมแก่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อ
พัฒนาการด าเนินงานของสหกรณ์ ดังนี้  
    1) ความรู้ด้านการบริหารจัดการสหกรณ์ 
   - การพัฒนาความรู้/บทบาทหน้าท่ีของผู้น าสหกรณ์ 
   - การพัฒนาผู้ตรวจสอบกิจการ 
    - การพัฒนาศักยภาพผู้จัดการยุคใหม่ 
    - การพัฒนาศักยภาพฝ่ายจัดการ    
          2) ความรู้ด้านการผลิต 
    - การใช้อุปกรณ์ทางการตลาด/เครื่องจักรกลทางการเกษตร   
    - การท าการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่   
        3) ความรู้ด้านการตลาด 
    - การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร    
           2. ด้านเงินทุน สหกรณ์มีความต้องการเงนิทุนท่ีใช้ในการพัฒนาศักยภาพการด าเนิน
ธุรกิจรวบรวม จ านวน 1,700,000 บาท โดยแหล่งเงินทุน ได้แก่ กองทุนพฒันาสหกรณ์ ธ.ก.ส. และ
ขอรับการสนับสนุนจาภาครัฐบาล 
           3. ด้านอุปกรณ์การผลิต/การตลาด สหกรณ์มีความต้องการอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับการ
พัฒนาศักยภาพการด าเนินงานของสหกรณ์เพิ่มเติม ได้แก่ รถบรรทุก 6 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 130 
แรงม้า ราคาประมาณ 1,200,000 บาท 
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กลุม่สง่เสรมิสหกรณ ์4(อ าเภอเชยีงคาน,ปากชม,ทา่ลี)่ 
 
 

ประกอบด้วย สหกรณ์  10  แห่ง  สมาชิก 986 คน  กลุ่มเกษตรกร 5  แห่ง สมาชิก 470 คน   
แยกเป็น 
1.สหกรณ์ชาวสวนยาง กยท.บ้านน้ าพร จ ากัด      สมาชิก   32   คน 
2.สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านสงเป่ือย  จ ากัด     สมาชิก  238  คน 
3.สหกรณ์ ผลิตภัณฑ์มะพร้าวแก้วแก่งคุดคู้บ้านน้อย จ ากัด   สมาชิก    29  คน 
4.สหกรณ์หัตถกรรมนาป่าหนาด จ ากัด           สมาชิก    58  คน 
5.สหกรณ์พัฒนาอาชีพโครงการเทิดพระเกียรติบ้านคกงิ้ว จ ากัด  สมาชิก    57  คน 
6.สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านน้อย จ ากัด   สมาชิก  220  คน 
7.สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านผาแบ่น จ ากัด   สมาชิก   62   คน 
8.สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านคกมาด จ ากัด   สมาชิก   49   คน 
9.สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านท่าเร่ือเก่าวัดป่ากลางเชียงคาน จ ากัด  สมาชิก   95   คน  
10.สหกรณ์การเกษตรยางพาราตาดซ้อเขาแก้ว จ ากัด   สมาชิก   98   คน 
11.กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง กยท.เขาแก้ว   สมาชิก   48   คน 
12.กลุ่มเกษตรกรท าสวนปากตม       สมาชิก  139  คน 
13.กลุ่มเกษตรกรท าสวนเขาแก้ว      สมาชิก  105  คน 
14.กลุ่มเกษตรกรท าไร่ธาตุ        สมาชิก    82  คน 
15.กลุ่มเกษตรกรท าไร่จอมศรี       สมาชิก    96  คน 
 
 ผลการเข้าแนะน า ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
 ผลการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในเขตอ าเภอเชียงคาน 
ประกอบด้วย สหกรณ์  10  แห่ง  สมาชิก 986 คน  กลุ่มเกษตรกร 5  แห่ง สมาชิก 470 คน  โดย
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ได้มีเป้าหมายด าเนินการให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพา
ตนเองได้  มีการบริหารงานตามอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ ให้มีการด าเนินธุรกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถให้บริการสนองความต้องการของสมาชิกตามวัตถุประสงค์ 
 ในการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์ ตามระบบ cps ท่ีได้น าไปใช้ในการปฏิบัติงาน ยึดหลักการท างาน 
4 ข้ันตอน คือ 
 1.การวางแผน เป็นการน าแผนและนโยบายการพัฒนาสหกรณ์สู่การปฏิบัติ มีการอบรมสัมมนา
เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีการก าหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงาน การก าหนดแผนงาน กิจกรรม
กระบวนงานและพัฒนาความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าท่ีส่งเสริม 
 2.การปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนา มีการก าหนดแผนการเข้าไปในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีชัดเจน 
ก าหนดวิธีการท างานของเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ ให้มีการท างานอย่างมีเป้าหมาย มีการเตรียมการ
เพื่อก าหนดประเด็นในการเข้าไปปฏิบัติงาน หลังจากส่งเสริมเสร็จมีการจดบันทึกเพื่อติดตามแก้ไขปัญหา 

อ าเภอ เชียงคาน 
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 3.การตรวจสอบ รายงานและติดตามผล มีการจัดท ารายงานผลการท างานส่งเสริมสหกรณ์และ
พัฒนา จัดท ารายงานต่าง ๆ การตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงาน พร้อมจัดท าข้อเสนอแนะและ
แนวทางแก้ไข 
 4.การพัฒนาระบบ เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงาน การวัดผลการปฏิบัติงานและการพัฒนา
ระบบงาน การจัดท าแฟ้มประวัติสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร การจัดการความรู้ติดตามการท างานและ
ระบบงาน 
 จากการน าระบบการส่งเสริมสหกรณ์(cps) เข้าไปแนะน าท าให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีการ
บริหารงานและการด าเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์มีการก าหนดขั้นตอน
อย่างเป็นระบบและมีข้ันตอน มีการวิเคราะห์หาแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกรร่วมกัน 
  

 ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
1.ปัญหาเรื่องการขาดแคลนเงินทุน เงินทุนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ส่วนใหญ่เป็นทุนจาก 

ภายนอกท าให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรรับภาระค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง 
  2.ปัญหาด้านการด าเนินธุรกิจ เช่น ธุรกิจสินเช่ือไม่ส่งช าระหนี้ตามสัญญา น าเงินกู้ไปใช้ไม่
ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย มีการจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายให้สมาชิก ไม่มีการ
ส ารวจความต้องการของสมาชิก สินค้าขายไม่ได้ เส่ือมคุณภาพ มีผลเสียต่อทุนหมุนเวียนของสหกรณ์ใน
ด้านการรวบรวมผลผลิตสหกรณ์ไม่สามารถรับซื้อผลผลิตจากสมาชิกได้ตามเป้าหมาย สหกรณ์ขาด
เงินทุน สมาชิกไม่ให้ความร่วมมือ 

3.ผลผลิตของสมาชิกขึ้นอยู่กับสภาวะธรรมชาติ 

 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหา 
     1.สหกรณ์/กุลุ่มเกษตรกร ควรสร้างความเข้มแข็งในด้านเงินทุนภายใน จัดให้มีการระดัมทุน
เรือนหุ้นจากสมาชิก 
 2.แก้ไขปัญหาในการด าเนินธุรกิจแต่ละด้าน  มีการรวบรวมปัญหาอุปสรรคของธุรกิจแต่ละด้าน
น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ 
 3.แนะน าสมาชิกสร้างอาชีพเสริมนอกจากอาชีพเกษตรกรรมหลัก 

 สหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรที่สะทอ้นผลส าเรจ็ของการปฏบิตังิานตามภารกจิของ ส านกังานสหกรณ์
จงัหวัดเลย  ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2561    

-ไม่มี- 
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ประกอบด้วย สหกรณ์ 3  แห่ง  สมาชิก 1,609 คน  กลุ่มเกษตรกร 4  แห่ง สมาชิก 462 คน   
แยกเป็น 
1.สหกรณ์ฟ้าใสเดินรถ จ ากัด         สมาชิก  107  คน 
2.สหกรณ์กองทุนสวนยางเชียงกลม จ ากัด      สมาชิก     135  คน 
3.สหกรณ์ผู้การเกษตร กรป.กลาง นพค.เลย จ ากัด   สมาชิก  1,367  คน 
4.กลุ่มเกษตรกรท าสวนเชียงกลม      สมาชิก     240  คน 
5.กลุ่มเกษตรกรท าไร่ห้วยบ่อซืน      สมาชิก     149  คน 
6.กลุ่มเกษตรกรท าไร่หาดคัมภีร์         สมาชิก       36  คน 
7.กลุ่มเกษตรกรท าสวนปากชม        สมาชิก       37  คน 
 

 ผลการเข้าแนะน า ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
1)สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีเข้าแนะน าส่งเสริมมีสมาชิกร่วมท าธุรกิจกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

เพิ่มขึ้น 
 2)สมาชิกมีความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของตนเองมากขึ้น 
 3)สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีการจดบันทึกรายงานการประชุมทุกครั้งเมื่อมีการประชุม 
 4)มีการก าหนดแผนงานและงบประมาณตามท่ีประชุมใหญ่อนุมัติ เพื่อเป็นเป้าหมายในการ
ด าเนินงานตามแผนงานท่ีวางไว้ 
 5)ส่งเสริมให้สหกรณ์ด าเนินการแก้ไขข้อบังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย ค าส่ังนายทะเบียน
สหกรณ์ มติท่ีประชุมใหญ่และมติท่ีประชุมคณะกรรมการ 

 ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 1)คณะกรรมการสหกรณ์บางแห่งไม่มีความรู้ในบทบาทหน้าท่ีของการเป็นสหกรณ์ 

2)สหกรณ์ขนาดเล็กไม่สามารถจัดจ้างพนักงานในการบันทึกบัญชี 
3)สหกรณ์บางแห่งยังขาดผู้จัดท าบัญชีท าให้การบันทึกบัญชีไม่เป็นปัจจุบัน เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ

ในหลายด้าน  ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักการควบคุมภายในท่ีดี 
4)ปัญหาหนี้ค้างช าระของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ  

ท าให้น้ ามันมีราคาสูงขึ้น  พืชผลทางการเกษตรมีราคาตกต่ า  ปุ๋ยและสารเคมีต่าง ๆปรับราคาสูงขึ้น  ท า
ให้สมาชิกไม่มีเงินมาช าระหนี้ได้ตามสัญญากู้ 

5)ขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน  สมาชิกขาดศรัทธาต่อสหกรณ์ เนื่องจากผล
การด าเนินงานของสหกรณ์ขาดทุนสะสมติดต่อกันหลายปีจนน าไปสู่การไม่ช าระหนี้ของสมาชิก ท าให้
สหกรณ์มีลูกหนี้ค้างนานเป็นจ านวนมาก 

 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหา 
1)แนะน าให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ียังไม่มีผู้จัดท าบัญชี ให้จัดหาผู้จัดท าบัญชีและให้เข้ารับ

การอบรมการจัดท าบัญชีจากส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ 
2)แนะน าให้กลุ่มเกษตรกรให้มีการจัดการควบคุมภายในในแต่ละด้านอย่างเหมาะสมและรัดกุม 

อ าเภอ ปากชม 
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   3)แนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรด าเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ 
ระเบียบข้อก าหนดต่าง ๆ ค าส่ังนายทะเบียนสหกรณ์ มติท่ีประชุมใหญ่และมติท่ีประชุมคณะกรรมการ 
รวมทั้งการแนะน าส่งเสริมให้กรรมการก ากับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
 4)แนะน าสหกรณ์วางแผนออกติดตามหนี้โดยการประชุมกลุ่มฯ เพื่อท าความเข้าใจกับสมาชิก
หรือติดตามหนี้รายตัวรวมถึงการระดมหุ้นภายในเป็นหลัก เพื่อเป็นการเพิ่มเงินทุนหมุนเวียน 

 สหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรที่สะทอ้นผลส าเรจ็ของการปฏบิตังิานตามภารกจิของ ส านกังานสหกรณ์
จงัหวัดเลย ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

สหกรณผ์ูก้ารเกษตร กรป.กลาง นพค.เลย จ ากัด. 
1) ข้อมูลทั่วไปของสหกรณ์  

➢สหกรณ์ต้ังอยู่ท่ีเลขท่ี 415 หมู่ท่ี 1 ต าบลปากชม อ าเภอปากชม จังหวัดเลย 
➢จ านวนสมาชิกท้ังหมด  
 สมาชิกสามัญ จ านวน 1,344 คน สมาชิกสมทบ จ านวน 71 คน รวมท้ังส้ิน 

1,415 คน คิดเป็นร้อยละ 3.24 ของประชากรรวมของอ าเภอ  
➢จ านวนคณะกรรมการ/ฝ่ายจัดการ  
 คณะกรรมการ จ านวน 11 คน ฝ่ายจัดการ จ านวน 9 คน 
➢ข้อมูลการท าการเกษตรของสมาชิก   
สมาชิกสหกรณ์ท าการเกษตรประกอบด้วย มะม่วง ล าไย กล้วย ข้าวโพด และ มันส าปะหลัง 
➢พื้นท่ีท าการเกษตร  
 พื้นท่ีท าการเกษตรของสมาชิกท้ังส้ิน จ านวน 25,845 ไร่ 
➢ชนิดผลผลิตหลัก/ผลผลิตรอง  
 ผลผลิตหลัก ได้แก่ ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ และมันส าปะหลัง 
 ผลผลิตรอง ได้แก่ กล้วย และ มะม่วง 
➢ปริมาณผลผลิต   
 ปริมาณผลผลิตของสมาชิกเฉล่ียต่อไร่ 1,000 กิโลกรัม 
➢ธุรกิจของสหกรณ์ 
 สหกรณ์ด าเนินธุรกิจ 3 ด้าน ได้แก่ ธุรกิจสินเช่ือ ธุรกิจรับฝากเงินและธุรกิจ

จัดหาสินค้ามาจ าหน่าย  
 ในปี 2561 สหกรณ์มีปริมาณธุรกิจในแต่ละด้าน ดังนี้ 
 ธุรกิจสินเช่ือ    จ านวน  82,408,788.53 บาท 
 ธุรกิจรับฝากเงิน   จ านวน  21,493,214.11 บาท 
 ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย  จ านวน  33,857,900.10 บาท 
➢จ านวนสมาชิกท่ีท าธุรกิจ 
 ในปี 2561 สหกรณ์มีสมาชิกท่ีด าเนินธุรกิจในแต่ละด้าน  ดังนี้ 
 ธุรกิจสินเช่ือ    จ านวน  1,350 คน 
 ธุรกิจรับฝากเงิน   จ านวน  1,415 คน  
 ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย จ านวน  1,350 คน  
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➢ร้อยละของการมีส่วนร่วมของสมาชิก  
 ในปี 2561 สหกรณ์มีสมาชิกท่ีด าเนินธุรกิจในแต่ละด้านเปรียบเทียบกับ

สมาชิกท้ังหมด ดังนี้ ธุรกิจสินเช่ือ    คิดเป็นร้อยละ 95 
 ธุรกิจรับฝากเงิน   คิดเป็นร้อยละ 100 
 ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย คิดเป็นร้อยละ 95 

2) ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ในภาพรวมแยกตามประเภทของธุรกิจ  
       ข้อมูลปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด) 

   หนว่ย : บาท 
 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

1) ธุรกิจสินเช่ือ 82,408,788.53 85,027,078 88,784,217.46 
2) ธุรกิจรับฝากเงิน 21,493,214.11 21,760,653.89 19,477,822.12 
3) ธุรกิจรวบรวมผลผลิต 24,900 - 40,500 
4) ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 33,857,900.10 34,549,309.26 36,700,457.29 

 
 

  สหกรณ์มีความสามารถในการด าเนินธุรกิจในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   - ธุรกิจสินเช่ือ สหกรณ์มีปริมาณธุรกิจมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี 
   - ธุรกิจรับฝากเงิน สหกรณ์มีปริมาณธุรกิจมีแนวโน้มลดลงในปี 2561 
   - ธุรกิจรวบรวมผลผลิตสหกรณ์มีปริมาณธุรกิจมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในปี 2561 
   - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย สหกรณ์มีมีปริมาณธุรกิจมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในปี 2561 

 การด าเนนิธรุกจิของสหกรณ์ 
สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง นพค.เลย จ ากัด ด าเนินธุรกิจ 4  ด้าน ประกอบด้วย ธุรกิจ

สินเช่ือ ธุรกิจเงินรับฝาก  ธุรกิจรวบรวมผลผลิต และธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย  
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ผลงาน/ความส าเรจ็ของสหกรณ/์กลุม่เกษตรกร 
กิจกรรม/กระบวนการจัดท าแผนการแนะน า ส่งเสริม และพัฒนาสหกรณ์ 
 ในการจัดท าแผนพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เกิดจากกระบวนการจัดท าแผนแบบมีส่วนร่วม 
ประกอบด้วยคณะกรรมการด าเนินการ ฝ่ายจัดการ ผู้น าสมาชิก ผู้ตรวจสอบกิจการ สมาชิก เจ้าหน้าท่ี
ส่งเสริมสหกรณ์ และหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องรวมท้ังส้ิน 58 คนด าเนินการเมื่อวันท่ี22 - 23 กันยายน 
2561 ณ ส านักงานสหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง นพค.เลย จ ากัด 

กิจกรรม/ขั้นตอนท่ีด าเนินการประกอบด้วย 
1. ประชุมช้ีแจงซักซ้อมแนวทางการด าเนินงานกบัคณะท างานตามค าส่ังของส านักงานสหกรณ์

จังหวัดเลย 
2.ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์ในภาพรวม เช่น สภาพแวดล้อมของสหกรณ์ในปัจจุบัน 

สภาพปัญหา ข้อเท็จจริง ข้อจ ากัดเป็นต้น 
3. สรุปผลท่ีได้จากการวิเคราะห์สหกรณ์ และน าผลวิเคราะห์ไปใช้เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดท า

แผนการด าเนินงาน เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งร่วมกับคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์/ฝ่ายจัดการ 
ผู้น ากลุ่ม สมาชิกสหกรณ์ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม 

4. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อน าเสนอข้อมูล วิเคราะห์และระดมสมองก าหนดแนวทางในการ
พัฒนาสหกรณ์ให้เข้มแข็งและสอดคล้องกับการด าเนินงานของสหกรณ์ในปัจจุบัน 

5. จัดท าแผนพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ตามแผนงาน/โครงการท่ีได้จากกิจกรรมระดมสมอง ด้าน
การรวบรวมผลผลิตมะม่วงและกล้วย 

ภาพ: ประกอบการประชุมเชงิปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ 
ณ ส านักงานสหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง นพค.เลย จ ากัด 

ประกอบด้วยคณะกรรมการด าเนินการ ฝ่ายจัดการ ผู้น าสมาชิก ผู้ตรวจสอบกิจการ สมาชิก เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ 
และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้น 58 คนด าเนินการเมื่อวันที่22 - 23 กันยายน 2561  
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ปัจจัยแห่งความส าเร็จ (เพื่อเป็นกรณีศึกษาตัวอย่างที่ดีหรือแนวทางในการส่งเสริม)  
     จากการประเมินศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์จากแบบวิเคราะห์ความพร้อมของ
สหกรณ์ในการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์การเกษตรระดับอ าเภอ สหกรณ์การเกษตรกรป.กลาง นพค. 
จ ากัด ได้รับการประเมินศักยภาพการด าเนินธุรกิจอยู่ในกลุ่มท่ี 4 คือ สหกรณ์ท่ีต้องได้รับการผลักดันให้
ด าเนินธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลผลิต หมายถึง สหกรณ์ท่ีมีปัจจัยพื้นฐานหรืออุปกรณ์การผลิต/
การตลาด และเคยรวบรวมผลผลิตมาก่อน แต่ปัจจุบันหยุดด าเนินการหรือสหกรณ์ท่ียังไม่ได้ด าเนินธุรกิจ
รวบรวมและแปรรูปผลผลิต 
 และจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ สหกรณ์มีแผนงาน/โครงการในการพัฒนาศักยภาพการ
ด าเนินธุรกิจสหกรณ์ในด้านการรวบรวมผลผลิต คือ มะม่วงและกล้วย โดยสหกรณ์มีอุปกรณ์การผลิต/
การตลาด ประกอบด้วย  
   1. ลานตาก   ขนาด 3,290 ตารางเมตร 
   2. ฉาง/โกดัง  ขนาด 40 ตัน 
   3. เครื่องช่ัง  ขนาด 40 ตัน 

 สหกรณ์จึงต้องได้รับการพัฒนาเพื่อให้สหกรณ์มีศักยภาพในการด าเนินธุรกิจในด้านต่างๆ ดังนี ้
   1. ด้านการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากร โดยการให้การศึกษาอบรมแก่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อ
พัฒนาการด าเนินงานของสหกรณ์ ดังนี้ 
  1) ความรู้ด้านการบริหารจัดการสหกรณ์ 
   - การพัฒนาความรู้/บทบาทหน้าท่ีของผู้น าสหกรณ์ 
   - การพัฒนาผู้ตรวจสอบกิจการ 
    - การพัฒนาศักยภาพผู้จัดการยุคใหม่ 
    - การพัฒนาศักยภาพฝ่ายจัดการ    
          2) ความรู้ด้านการผลิต 
    - การใช้อุปกรณ์ทางการตลาด/เครื่องจักรกลทางการเกษตร   
    - การท าการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่   
       3) ความรู้ด้านการตลาด 
    - การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร    
           2.ด้านเงินทุนสหกรณ์มีความต้องการเงินทุนท่ีใช้ในการพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจ
โดยแหล่งเงินทุนจะขอรับสนับสนุนงบประมาณจากทางราชการในรูปเงินทุนปลอดดอกเบ้ีย หรือ
ดอกเบ้ียต่ า    กลุ่มพัฒนาจังหวัด   
           3. ด้านอุปกรณ์การผลิต/การตลาด สหกรณ์มีความต้องการอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับการ
พัฒนาศักยภาพการด าเนินงานของสหกรณ์เพิ่มเติม ได้แก่ รถบรรทุก 6 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 160 
แรงม้า ราคาประมาณ 1,800,000 บาท 
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ประกอบด้วย สหกรณ์  4  แห่ง  สมาชิก 2,305 คน  กลุ่มเกษตรกร 4  แห่ง สมาชิก 236 คน   
แยกเป็น 
1.สหกรณ์ผู้ใช้น้ าท่าล่ี จ ากัด          สมาชิก  869  คน 
2.สหกรณ์กองทุนสวนยางท่าล่ี จ ากัด       สมาชิก   49   คน 
3.สหกรณ์การเกษตรท่าล่ี จ ากัด      สมาชิก   1,287 คน 
4.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสัจจะท่าล่ี จ ากัด       สมาชิก  100 คน(จัดตั้ง
ใหม่ปี61) 

5.กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง กยท.ต าบลโคกใหญ่   สมาชิก   30  คน 
6.กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงโค-กระบือ บ้านยาง-กกก้านเหลือง   สมาชิก   31  คน 
7.กลุ่มเกษตรกรปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ หมู่ 9    สมาชิก   73  คน 
8.กลุ่มเกษตรกรท าสวนหนองผือ      สมาชิก  102 คน 
 

 ผลการเข้าแนะน า ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
 ผลการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 
สหกรณ์  4  แห่ง  สมาชิก 2,305 คน  กลุ่มเกษตรกร 4  แห่ง สมาชิก 236 คน ในปีงบประมาณ พ.ศ 
2561 มีสหกรณ์ท่ีจัดต้ังใหม่ จ านวน 1 แห่ง คือ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสัจจะท่าล่ี จ ากัด   มีสมาชิก  
100 คน โดยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ได้มีเป้าหมายด าเนินการให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง
สามารถพึ่งพาตนเองได้  มีการบริหารงานตามอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์  ให้มีการด าเนิน
ธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการสนองความต้องการของสมาชิกตามวัตถุประสงค์ 
  ในการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์ ตามระบบ(cps) ท่ีได้น าไปใช้ในการปฏิบัติงาน ยึดหลักการ
ท างาน 4 ขั้นตอน คือ 
  1)การวางแผน เป็นการน าแผนและนโยบายการพัฒนาสหกรณ์สู่การปฏิบัติ มีการอบรมสัมมนา
เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีการก าหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงาน การก าหนดแผนงาน กิจกรรม
กระบวนงานและพัฒนาความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าท่ีส่งเสริม 
   2)การปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนา มีการก าหนดแผนการเข้าไปในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ี
ชัดเจน  ก าหนดวิธีการท างานของเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ ให้มีการท างานอย่างมีเป้าหมาย มีการ
เตรียมการเพื่อก าหนดประเด็นในการเข้าไปปฏิบัติงาน หลังจากส่งเสริมเสร็จมีการจดบันทึกเพื่อติดตาม
แก้ไขปัญหา 

3)การตรวจสอบ รายงานและติดตามผล มีการจัดท ารายงานผลการท างานส่งเสริมสหกรณ์และ
พัฒนา จัดท ารายงานต่าง ๆ การตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงาน พร้อมจัดท าข้อเสนอแนะและ
แนวทางแก้ไข 

4)การพัฒนาระบบ เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงาน การวัดผลการปฏิบัติงานและการพัฒนา
ระบบงาน การจัดท าแฟ้มประวัติสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร การจัดการความรู้ติดตามการท างานและ
ระบบงาน 

อ าเภอ ท่าลี่ 
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  จากการน าระบบการส่งเสริมสหกรณ์(cps) เข้าไปแนะน าท าให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีการ
บริหารงานและการด าเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ  เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์มีการก าหนดขั้นตอน
อย่างเป็นระบบและมีขั้นตอน มีการวิเคราะห์หาแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกรร่วมกัน 

 ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
      1)ปัญหาเรื่องการขาดแคลนเงินทุน  เงินทุนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ส่วนใหญ่เป็นทุนจาก
ภายนอกท าให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรรับภาระค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง 
   2)ปัญหาด้านการด าเนินธุรกิจ เช่น ธุรกิจสินเช่ือไม่ส่งช าระหนี้ตามสัญญา น าเงินกู้ไปใช้ไม่
ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย มีการจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายให้สมาชิก ไม่มีการ
ส ารวจความต้องการของสมาชิก  สินค้าขายไม่ได้ เส่ือมคุณภาพ มีผลเสียต่อทุนหมุนเวียนของสหกรณ์ใน
ด้านการรวบรวมผลผลิตสหกรณ์ไม่สามารถรับซื้อผลผลิตจากสมาชิกได้ตามเป้าหมาย สหกรณ์ขาด
เงินทุน สมาชิกไม่ให้ความร่วมมือ 
  3)ผลผลิตของสมาชิกขึ้นอยู่กับสภาวะธรรมชาติ 

 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหา 
    1)สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ควรสร้างความเข้มแข็งในด้านเงินทุนภายใน จัดให้มีการระดมทุน
เรือนหุ้นจากสมาชิก 

2)แก้ไขปัญหาในการด าเนินธุรกิจแต่ละด้าน มีการรวบรวมปัญหาอุปสรรคของธุรกิจแต่ละด้าน
น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ 

3)แนะน าสมาชิกสร้างอาชีพเสริมนอกจากอาชีพเกษตรกรรมหลัก 

 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่สะท้อนผลส าเร็จของการปฏิบัติงานตามภารกิจของ สสจ./สสพ .              
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

สหกรณก์ารเกษตรท่าลี ่จ ากดั   
1) ข้อมูลทั่วไปของสหกรณ์  

    ➢สหกรณ์ต้ังอยู่ท่ีเลขท่ี233/3 หมู่ท่ี 7 ต าบลท่าล่ี  อ าเภอท่าล่ี จังหวัดเลย 
➢จ านวนสมาชิกท้ังหมด  
 สมาชิกสามัญ จ านวน 1,345 คน (ชาย 726 คน หญิง 619 คน)คิดเป็น

ร้อยละ 4.73 ของประชากรรวมของอ าเภอ 
➢จ านวนคณะกรรมการ/ฝ่ายจัดการ  
 คณะกรรมการ จ านวน 11 คน ฝ่ายจัดการ จ านวน 11 คน 
➢ข้อมูลการท าการเกษตรของสมาชิก   
 สมาชิกสหกรณ์ท าการเกษตรประกอบด้วย ข้าว มันส าปะหลัง และยางพารา 
➢ชนิดผลผลิตหลัก/ผลผลิตรอง  
 ผลผลิตหลัก ได้แก่ มันส าปะหลังข้าว (ส่วนใหญ่ปลูกไว้เพ่ือรับประทานในครัวเรือน)  
 ผลผลิตรอง ได้แก่ ยางพาราปาล์มน้ ามัน 
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➢ปริมาณผลผลิต (มันส าปะหลัง) 
 ปริมาณผลผลิตของสมาชิกเฉล่ียต่อไร่ 3,590 กิโลกรัมต่อไร่ 
➢ธุรกิจของสหกรณ์ 
 สหกรณ์ด าเนินธุรกิจ 3 ด้าน ได้แก่ ธุรกิจสินเช่ือ ธุรกิจรับฝากเงินและธุรกิจ

จัดหาสินค้ามาจ าหน่าย  
 ในปี 2561 สหกรณ์มีปริมาณธุรกิจในแต่ละด้าน ดังนี้ 
  ธุรกิจสินเช่ือ    จ านวน  75,275,330บาท 
  ธุรกิจรับฝากเงิน   จ านวน 78,409,922.41 บาท 
  ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย  จ านวน 29,566,702.22บาท 
➢จ านวนสมาชิกท่ีท าธุรกิจ 
 ในปี 2561 สหกรณ์มีสมาชิกท่ีด าเนินธุรกิจในแต่ละด้าน  ดังนี้ 
  ธุรกิจสินเช่ือ    จ านวน 1,060  คน 
  ธุรกิจรับฝากเงิน   จ านวน 1,320คน 
  ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย จ านวน 310คน 
➢ร้อยละของการมีส่วนร่วมของสมาชิก  
 ในปี 2561 สหกรณ์มีสมาชิกท่ีด าเนินธุรกิจในแต่ละด้านเปรียบเทียบกับ

สมาชิกท้ังหมด ดังนี้ ธุรกิจสินเช่ือ    คิดเป็นร้อยละ 78.77 
  ธุรกิจรับฝากเงิน   คิดเป็นร้อยละ 98.14 
  ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย คิดเป็นร้อยละ 23.12 

2) ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ในภาพรวม แยกตามประเภทของธุรกิจ  
       ข้อมูลปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด) 

   หนว่ย : บาท 
ประเภทธุรกิจ ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

1) ธุรกิจสินเช่ือ 75,275,330 56,537,180 66,098,415 
2) ธุรกิจรับฝากเงิน 78,409,922.41 70,428,616.66 64,682,489.63 
3) ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 29,566,702.22 40,141,689.55 44,153,377.48 

 

  สหกรณ์มีความสามารถในการด าเนินธุรกิจในด้านต่างๆ ดังนี้ 
   - ธุรกิจสินเช่ือ สหกรณ์มีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้นจากปีท่ีแล้ว 
   - ธุรกิจรับฝากเงิน สหกรณ์มีปริมาณธุรกิจมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี 
   - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย สหกรณ์มีมีปริมาณธุรกิจมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ 
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2. การด าเนนิธรุกจิของสหกรณ์ 
สหกรณ์การเกษตรท่าล่ี จ ากัด ด าเนินธุรกิจ 3 ด้าน ประกอบด้วย ธุรกิจสินเช่ือ ธุรกิจเงินรับ

ฝากและธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย สหกรณ์ไม่ได้ด าเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตและธุรกิจแปรรูป 
เนื่องจาก 
  ธุรกิจรวบรวมผลผลิต 
   - ไม่มีบุคลากรท่ีเพียงพอในการด าเนินธุรกิจ 
   - ขาดเงินทุนในการด าเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิต 
   -ขาดโครงสร้างพื้นฐานหรืออุปกรณ์การผลิต/การตลาดในการรวบรวมผลผลิต 
   -ขาดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการธุรกิจการรวบรวมผลผลิต 
  ธุรกิจแปรรูปผลผลิต 
   - ไม่มีบุคลากรท่ีเพียงพอในการด าเนินธุรกิจ 
   - ขาดเงินทุนในการด าเนินธุรกิจแปรรูปผลผลิต 
   -ขาดโครงสร้างพื้นฐานหรืออุปกรณ์การผลิต/การตลาด 
   -ขาดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการธุรกิจการแปรรูป 
 
ผลงาน/ความส าเรจ็ของสหกรณ/์กลุม่เกษตรกร 
 กิจกรรม/กระบวนการจัดท าแผนการแนะน า ส่งเสริม และพัฒนาสหกรณ์ 
 ในการจัดท าแผนพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เกิดจากกระบวนการจัดท าแผนแบบมีส่วนร่วม 
ประกอบด้วยคณะกรรมการด าเนินการ ฝ่ายจัดการ ผู้น าสมาชิก ผู้ตรวจสอบกิจการ สมาชิก เจ้าหน้าท่ี
ส่งเสริมสหกรณ์ และหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องรวมท้ังส้ิน 58 คนด าเนินการเมื่อวันท่ี 23 กันยายน 
2561 ณ ส านักงานสหกรณ์การเกษตรท่าล่ี จ ากัด  

กิจกรรม/ขั้นตอนท่ีด าเนินการประกอบด้วย 
1. ประชุมช้ีแจงซักซ้อมแนวทางการด าเนินงานกบัคณะท างานตามค าส่ังของส านักงานสหกรณ์

จังหวัดเลย 
2.ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์ในภาพรวม เช่น สภาพแวดล้อมของสหกรณ์ในปัจจุบัน 

สภาพปัญหา ข้อเท็จจริง ข้อจ ากัดเป็นต้น 
3. สรุปผลท่ีได้จากการวิเคราะห์สหกรณ์ และน าผลวิเคราะห์ไปใช้เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดท า

แผนการด าเนินงาน เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งร่วมกับคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์/ฝ่ายจัดการ 
ผู้น ากลุ่ม สมาชิกสหกรณ์ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม 

4. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อน าเสนอข้อมูล วิเคราะห์และระดมสมองก าหนดแนวทางในการ
พัฒนาสหกรณ์ให้เข้มแข็งและสอดคล้องกับการด าเนินงานของสหกรณ์ในปัจจุบัน 

5. จัดท าแผนพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ตามแผนงาน/โครงการท่ีได้จากกิจกรรมระดมสมอง ด้าน
การรวบรวมผลผลิตข้าวเปลือก 
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ภาพ: ประกอบการประชุมเชงิปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ 
ณ ส านักงานสหกรณ์การเกษตรท่าลี่ จ ากัด 

ประกอบด้วยคณะกรรมการด าเนินการ ฝ่ายจัดการ ผู้น าสมาชิก ผู้ตรวจสอบกิจการ สมาชิก เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ 
และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้น 58 คนด าเนินการเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2561  

 

     

    
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ (เพื่อเป็นกรณีศึกษาตัวอย่างที่ดีหรือแนวทางในการส่งเสริม)  
     จากการประเมินศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์จากแบบวิเคราะห์ความพร้อมของ
สหกรณ์ในการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์การเกษตรระดับอ าเภอ  สหกรณ์การเกษตรท่าล่ี จ ากัด ได้รับการ
ประเมินศักยภาพการด าเนินธุรกิจอยู่ในกลุ่มท่ี 4เป็นสหกรณ์ท่ีต้องได้รับการผลักดันให้ด าเนินธุรกิจ
รวบรวมและแปรรูปผลผลิต เพื่อให้สหกรณ์มีศักยภาพในการด าเนินธุรกิจท่ีสามารถให้บริการสมาชิกได้
ครบทุกด้าน เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมผลผลิตในชุมชนจึงได้ก าหนดแผนพัฒนาการด าเนินธุรกิจ
สหกรณ์   
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กลุม่สง่เสรมิสหกรณ ์5(อ าเภอภเูรอื,ดา่นซา้ย,นาแห้ว) 
 
 

ประกอบด้วย สหกรณ์ 4  แห่ง  สมาชิก 1325 คน  กลุ่มเกษตรกร  3  แห่ง สมาชิก 357 คน   
แยกเป็น 
1.สหกรณ์ออมทรัพย์เทศบาลต าบลภูเรือ จ ากัด      สมาชิก  31  คน 
2.สหกรณ์สภาเกษตรภูเรือ จ ากัด        สมาชิก      60  คน 
3.สหกรณ์ผู้ปลูกมันฝรั่งภูเรือ จ ากัด     สมาชิก    138  คน 
4.สหกรณ์การเกษตรภูเรือ จ ากัด        สมาชิก  1,096 คน 
5.กลุ่มเกษตรกรท าไร่บ้านท่าศาลา      สมาชิก      32  คน 
6.กลุ่มเกษตรกรท าสวนร่องจิก       สมาชิก    194  คน 
7.กลุ่มเกษตรกรท าสวนไม้ดอกไม้ประดับหนองบัว   สมาชิก    131  คน 
 

 ผลการเข้าแนะน า ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
     ผลการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในปีงบประมาณ 2561 ในเขตอ าเภอภูเรือ 
ประกอบด้วย สหกรณ์จ านวน 4  แห่ง  สมาชิก 1325 คน  กลุ่มเกษตรกร  3  แห่ง สมาชิก 357 คน 
โดยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ได้มีเป้าหมายด าเนินการให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีความเข้มแข็งสามารถ
พึ่งพาตนเองได้  มีการบริหารงานตามอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ ให้มีการด าเนินธุรกิจอย่าง
มีประสิทธิภาพ  สามารถให้บริการสนองความต้องการของสมาชิกตามวัตถุประสงค์ 
 ในการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์ ตามระบบ(cps)  ท่ีได้น าไปใช้ในการปฏิบัติงานยึดหลักการ
ท างาน 4 ขั้นตอน คือ 
 1)การวางแผน เป็นการน าแผนและนโยบายการพัฒนาสหกรณ์สู่การปฏิบัติ มีการอบรมสัมมนา
เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีการก าหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงาน การก าหนดแผนงาน กิจกรรม
กระบวนงานและพัฒนาความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าท่ีส่งเสริม 
   2)การปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนา มีการก าหนดแผนการเข้าไปในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ี
ชัดเจน  ก าหนดวิธีการท างานของเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ ให้มีการท างานอย่างมีเป้าหมาย มีการ
เตรียมการเพื่อก าหนดประเด็นในการเข้าไปปฏิบัติงาน หลังจากส่งเสริมเสร็จมีการจดบันทึกเพื่อติดตาม
แก้ไขปัญหา 

3)การตรวจสอบ รายงานและติดตามผล มีการจัดท ารายงานผลการท างานส่งเสริมสหกรณ์และ
พัฒนา จัดท ารายงานต่าง ๆ การตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงาน พร้อมจัดท าข้อเสนอแนะและ
แนวทางแก้ไข 

4)การพัฒนาระบบ เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงาน การวัดผลการปฏิบัติงานและการพัฒนา
ระบบงาน การจัดท าแฟ้มประวัติสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร การจัดการความรู้ติดตามการท างานและ
ระบบงาน 

  จากการน าระบบการส่งเสริมสหกรณ์(cps) เข้าไปแนะน าท าให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีการ
บริหารงานและการด าเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ  เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์มีการก าหนดขั้นตอน

อ าเภอ ภูเรือ 
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อย่างเป็นระบบและมีขั้นตอน มีการวิเคราะห์หาแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกรร่วมกัน 

 ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
     1)ปัญหาเรื่องการขาดแคลนเงินทุน  เงินทุนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ส่วนใหญ่เป็นทุนจาก
ภายนอกท าให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรรับภาระค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง 
   2)ปัญหาด้านการด าเนินธุรกิจ เช่น ธุรกิจสินเช่ือไม่ส่งช าระหนี้ตามสัญญา น าเงินกู้ไปใช้ไม่
ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย มีการจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายให้สมาชิก ไม่มีการ
ส ารวจความต้องการของสมาชิก  สินค้าขายไม่ได้ เส่ือมคุณภาพ มีผลเสียต่อทุนหมุนเวียนของสหกรณ์ใน
ด้านการรวบรวมผลผลิตสหกรณ์ไม่สามารถรับซื้อผลผลิตจากสมาชิกได้ตามเป้าหมาย สหกรณ์ขาด
เงินทุน สมาชิกไม่ให้ความร่วมมือ 
  3)ผลผลิตของสมาชิกขึ้นอยู่กับสภาวะธรรมชาติ 

 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหา 
1)สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ควรสร้างความเข้มแข็งในด้านเงินทุนภายใน จัดให้มีการระดมทุน

เรือนหุ้นจากสมาชิก 
2)แก้ไขปัญหาในการด าเนินธุรกิจแต่ละด้าน มีการรวบรวมปัญหาอุปสรรคของธุรกิจแต่ละด้าน

น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ 
3)แนะน าสมาชิกสร้างอาชีพเสริมนอกจากอาชีพเกษตรกรรมหลัก 

 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่สะท้อนผลส าเร็จของการปฏิบัติงานตามภารกิจของ ส านักงานสหกรณ์
จังหวัดเลย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

สหกรณก์ารเกษตรภเูรอื จ ากดั   
1) ข้อมูลทั่วไปของสหกรณ์  
  ➢ สหกรณ์ต้ังอยู่ท่ีเลขท่ี 50 หมู่ท่ี 2 ถนนเลย-สระบุรี ต าบลหนองบัว อ าเภอภูเรือ 

จังหวัดเลย  
                 ➢ จ านวนสมาชิกท้ังหมด  

  สมาชิกสามัญ จ านวน 1,109 คน  สมาชิกสมทบ – คน 
                ➢จ านวนคณะกรรมการ/ฝ่ายจัดการ  

 คณะกรรมการ จ านวน 11 คน ฝ่ายจัดการ จ านวน 7 คน 
➢ข้อมูลการท าการเกษตรของสมาชิก   
 สมาชิกสหกรณ์ท าการเกษตรประกอบด้วย  
          ปลูกมันส าปะหลัง จ านวน 5,392 ไร่ 
 ปลูกข้าวโพด  จ านวน 3,387 ไร่ 
 ปลูกข้าว   จ านวน 1,979 ไร่ 
 ปลูกยางพารา  จ านวน   854 ไร่ 
➢พื้นท่ีท าการเกษตร  
 พื้นท่ีท าการเกษตรของสมาชิกท้ังส้ิน จ านวน 11,612 ไร่ 
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➢ชนิดผลผลิตหลัก/ผลผลิตรอง  
 ผลผลิตหลัก ได้แก่ มันส าปะหลัง ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 
 ผลผลิตรอง ได้แก่ แก้วมังกร ข้าว ยางพารา 
➢ปริมาณผลผลิต   
 ปริมาณผลผลิตของสมาชิกเฉล่ียต่อไร่ 5,500 กิโลกรัม 
➢ธุรกิจของสหกรณ์ 
 สหกรณ์ด าเนินธุรกิจ 3 ด้าน ได้แก่ ธุรกิจสินเช่ือ ธุรกิจรับฝากเงินและธุรกิจ

จัดหาสินค้ามาจ าหน่าย  
 ในปี 2561 สหกรณ์มีปริมาณธุรกิจในแต่ละด้าน ดังนี้ 
  ธุรกิจสินเช่ือ    จ านวน 57,562,000.00 บาท 
  ธุรกิจรับฝากเงิน   จ านวน 10,307,560.56 บาท 
  ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย  จ านวน 12,478,418.62 บาท 
➢จ านวนสมาชิกท่ีท าธุรกิจ 
 ในปี 2561 สหกรณ์มีสมาชิกท่ีด าเนินธุรกิจในแต่ละด้าน  ดังนี้ 
  ธุรกิจสินเช่ือ    จ านวน  1,020 คน 
  ธุรกิจรับฝากเงิน   จ านวน  1,095 คน  
  ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย จ านวน    875 คน 
➢ร้อยละของการมีส่วนร่วมของสมาชิก  
 ในปี 2561 สหกรณ์มีสมาชิกท่ีด าเนินธุรกิจในแต่ละด้านเปรียบเทียบกับ

สมาชิกท้ังหมด ดังนี้ ธุรกิจสินเช่ือ    คิดเป็นร้อยละ 91.94 
  ธุรกิจรับฝากเงิน   คิดเป็นร้อยละ 98.73 
  ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย คิดเป็นร้อยละ 78.92 

2) ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ในภาพรวม แยกตามประเภทของธุรกิจ  
       ข้อมูลปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด) 

   หนว่ย : บาท 
ประเภทธุรกิจ ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

1) ธุรกิจสินเช่ือ 57,562,000.00 63,503,097.00 62,283,000.00 
2) ธุรกิจรับฝากเงิน 10,307,560.56 9,566,669.09 9,063,177.77 
3) ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 12,478,418.62 2,325,319.26 1,028,840.73 
4) ธุรกิจบริการ - 6,600 - 

  สหกรณ์มีความสามารถในการด าเนินธุรกิจในด้านต่างๆ ดังนี้ 
    - ธุรกิจสินเช่ือ สหกรณ์มีปริมาณธุรกิจมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน สหกรณ์มีปริมาณธุรกิจมีแนวโน้มคงท่ี 
   - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย สหกรณ์มีมีปริมาณธุรกิจมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 
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ผลการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ 
     สหกรณ์การเกษตรภูเรือ จ ากัด ด าเนินธุรกิจ 3 ด้าน ประกอบด้วย ธุรกิจสินเช่ือ ธุรกิจเงินรับ
ฝากและธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย สหกรณ์ไม่ได้ด าเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตและธุรกิจแปรรูป 
เนื่องจาก 
  ธุรกิจรวบรวมผลผลิต 
  - ไม่มีบุคลากรท่ีเพียงพอในการด าเนินธุรกิจ 
  - ขาดเงินทุนในการด าเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิต 
  - ขาดโครงสร้างพื้นฐานหรืออุปกรณ์การผลิต/การตลาดในการรวบรวมผลผลิต 
  - ขาดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการธุรกิจการรวบรวมผลผลิต 
  ธุรกิจแปรรูปผลผลิต 
  - ไม่มีบุคลากรท่ีเพียงพอในการด าเนินธุรกิจ 
  - ขาดเงินทุนในการด าเนินธุรกิจแปรรูปผลผลิต 
  - ขาดโครงสร้างพื้นฐานหรืออุปกรณ์การผลิต/การตลาด 
  - ขาดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการธุรกิจการแปรรูป 
ผลงาน/ความส าเร็จของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 กิจกรรม/กระบวนการจัดท าแผนการแนะน า ส่งเสริม และพัฒนาสหกรณ์ 
 ในการจัดท าแผนพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เกิดจากกระบวนการจัดท าแผนแบบมีส่วนร่วม 
ประกอบด้วยคณะกรรมการด าเนินการ ฝ่ายจัดการ ผู้น าสมาชิก ผู้ตรวจสอบกิจการ สมาชิก เจ้าหน้าท่ี
ส่งเสริมสหกรณ์ และหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังส้ิน 55 คน ด าเนินการเมื่อวันท่ี 21 กันยายน 
2561 ณ ส านักงานสหกรณ์การเกษตรภูเรือ จ ากัด  

กิจกรรม/ขั้นตอนท่ีด าเนินการประกอบด้วย 
1. ประชุมช้ีแจงซักซ้อมแนวทางการด าเนินงานกบัคณะท างานตามค าส่ังของส านักงานสหกรณ์  

จังหวัดเลย 
2. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์ในภาพรวม เช่น สภาพแวดล้อมของสหกรณ์ในปัจจุบัน 

สภาพปัญหา ข้อเท็จจริง ข้อจ ากัด เป็นต้น 
3. สรุปผลท่ีได้จากการวิเคราะห์สหกรณ์ และน าผลวิเคราะห์ไปใช้เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดท า

แผนการด าเนินงาน เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งร่วมกับคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์/ฝ่ายจัดการ 
ผู้น ากลุ่ม สมาชิกสหกรณ์ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม 

4. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อน าเสนอข้อมูล วิเคราะห์และระดมสมองก าหนดแนวทางในการ
พัฒนาสหกรณ์ให้เข้มแข็งและสอดคล้องกับการด าเนินงานของสหกรณ์ในปัจจุบัน 

5. จัดท าแผนพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ตามแผนงาน/โครงการท่ีได้จากกิจกรรมระดมสมอง ด้าน
การรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร 
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ภาพ : ประกอบการประชุมเชงิปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ 

ณ ส านักงานสหกรณ์การเกษตรภูเรือ จ ากัด 
ประกอบด้วยคณะกรรมการด าเนินการ ฝ่ายจัดการ ผู้น าสมาชิก ผู้ตรวจสอบกิจการ สมาชิก เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ 

และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 55 คน ด าเนินการเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 
 

                 
 

 

                
 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ (เพื่อเป็นกรณีศึกษาตัวอย่างที่ดีหรือแนวทางในการส่งเสริม)  
 จากการประเมินศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์จากแบบวิเคราะห์ความพร้อมของ
สหกรณ์ในการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์การเกษตรระดับอ าเภอ  สหกรณ์การเกษตรภูเรือ จ ากัด ได้รับ
การประเมินศักยภาพการด าเนินธุรกิจอยู่ในกลุ่มท่ี 4 เป็นสหกรณ์ท่ีต้องได้รับการผลักดันให้ด าเนินธุรกิจ
รวบรวมและแปรรูปผลผลิต เพื่อให้สหกรณ์มีศักยภาพในการด าเนินธุรกิจท่ีสามารถให้บริการสมาชิกได้
ครบทุกด้าน เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมผลผลิตในชุมชนจึงได้ก าหนดแผนพัฒนาการด าเนินธุรกิจ
สหกรณ์   
 
 
 
 



 
รายงานผลการด าเนินงานป2ี561 

                                                                                                                       ส านกังานสหกรณจ์งัหวดัเลย 
http://web.cpd.go.th/loei/ | 144 

ซือ่ตรงต่อหนา้ที ่มวีนิัย โปรง่ใส ไรท้จุรติ 

 
 

ประกอบด้วย สหกรณ์ 4  แห่ง  สมาชิก 1,340คน  กลุ่มเกษตรกร 2  แห่ง สมาชิก 125 คน   
แยกเป็น 
1.สหกรณ์กองทุนสวนยางภูเรือ ด่านซ้าย นาแห้ว จ ากัด      สมาชิก  115  คน 
2.สหกรณ์การเกษตรต าบลนาดี จ ากัด      สมาชิก    66   คน 
3.สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านนาดี จ ากัด   สมาชิก    89   คน 
4.สหกรณ์การเกษตรด่านซ้าย จ ากัด        สมาชิก 1,070 คน 
5.กลุ่มเกษตรกรท าไร่บ้านทุ่งเทิง      สมาชิก     32  คน 
6.กลุ่มเกษตรกรท าสวนบ้านน้ าพุ      สมาชิก     93  คน 
 

 ผลการเข้าแนะน า ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
     ผลการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในเขตอ าเภอด่าน
ซ้าย ประกอบด้วยสหกรณ์จ านวน 4 แห่ง สมาชิก 1 ,340 คน และกลุ่มเกษตรกร จ านวน 2 แห่ง 
สมาชิก 125 คน โดยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ได้มีเป้าหมายด าเนินการให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีความ
เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้  มีการบริหารงานตามอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์  ให้มีการ
ด าเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการสนองความต้องการของสมาชิกตามวัตถุประสงค์ 
  ในการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์ ตามระบบ(cps) ท่ีได้น าไปใช้ในการปฏิบัติงาน ยึดหลักการ
ท างาน 4 ขั้นตอน คือ 
  1)การวางแผน เป็นการน าแผนและนโยบายการพัฒนาสหกรณ์สู่การปฏิบัติ มีการอบรมสัมมนา
เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีการก าหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงาน การก าหนดแผนงาน กิจกรรม
กระบวนงานและพัฒนาความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าท่ีส่งเสริม 
   2)การปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนา มีการก าหนดแผนการเข้าไปในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ี
ชัดเจน  ก าหนดวิธีการท างานของเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ ให้มีการท างานอย่างมีเป้าหมาย มีการ
เตรียมการเพื่อก าหนดประเด็นในการเข้าไปปฏิบัติงาน หลังจากส่งเสริมเสร็จมีการจดบันทึกเพื่อติดตาม
แก้ไขปัญหา 

3)การตรวจสอบ รายงานและติดตามผล มีการจัดท ารายงานผลการท างานส่งเสริมสหกรณ์และ
พัฒนา จัดท ารายงานต่าง ๆ การตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงาน พร้อมจัดท าข้อเสนอแนะและ
แนวทางแก้ไข 

4)การพัฒนาระบบ เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงาน การวัดผลการปฏิบัติงานและการพัฒนา
ระบบงาน การจัดท าแฟ้มประวัติสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร การจัดการความรู้ติดตามการท างานและ
ระบบงาน 

  จากการน าระบบการส่งเสริมสหกรณ์(cps) เข้าไปแนะน าท าให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีการ
บริหารงานและการด าเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ  เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์มีการก าหนดขั้นตอน
อย่างเป็นระบบและมีขั้นตอน มีการวิเคราะห์หาแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกรร่วมกัน 

อ าเภอ ด่านซ้าย 
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 ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
      1)ปัญหาเรื่องการขาดแคลนเงินทุน  เงินทุนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ส่วนใหญ่เป็นทุนจาก
ภายนอกท าให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรรับภาระค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง 
   2)ปัญหาด้านการด าเนินธุรกิจ เช่น ธุรกิจสินเช่ือไม่ส่งช าระหนี้ตามสัญญา น าเงินกู้ไปใช้ไม่
ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย มีการจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายให้สมาชิก ไม่มีการ
ส ารวจความต้องการของสมาชิก  สินค้าขายไม่ได้ เส่ือมคุณภาพ มีผลเสียต่อทุนหมุนเวียนของสหกรณ์ใน
ด้านการรวบรวมผลผลิตสหกรณ์ไม่สามารถรับซื้อผลผลิตจากสมาชิกได้ตามเป้าหมาย สหกรณ์ขาด
เงินทุน สมาชิกไม่ให้ความร่วมมือ 
 3)ผลผลิตของสมาชิกขึ้นอยู่กับสภาวะธรรมชาติ 

 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหา 
    1)สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ควรสร้างความเข้มแข็งในด้านเงินทุนภายใน จัดให้มีการระดมทุน
เรือนหุ้นจากสมาชิก 

2)แก้ไขปัญหาในการด าเนินธุรกิจแต่ละด้าน มีการรวบรวมปัญหาอุปสรรคของธุรกิจแต่ละด้าน
น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ 

3)แนะน าสมาชิกสร้างอาชีพเสริมนอกจากอาชีพเกษตรกรรมหลัก 

 สหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรที่สะทอ้นผลส าเรจ็ของการปฏบิตังิานตามภารกจิของ ส านกังานสหกรณ์
จงัหวัดเลย  ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

สหกรณก์ารเกษตรดา่นซา้ย จ ากดั   
1) ข้อมูลทั่วไปของสหกรณ์  
➢ สหกรณ์ตั้งอยู่ท่ีเลขท่ี 143 หมู่ท่ี 14 บ้านหัวนายูง ต าบลด่านซ้าย อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย  

          ➢ จ านวนสมาชิกท้ังหมด  
สมาชิกสามัญ จ านวน 973 คน  สมาชิกสมทบ 50 คน 

          ➢จ านวนคณะกรรมการ/ฝ่ายจัดการ  
คณะกรรมการ จ านวน 9 คน ฝ่ายจัดการ จ านวน 6 คน 

➢ข้อมูลการท าการเกษตรของสมาชิก   
สมาชิกสหกรณ์ท าการเกษตรประกอบด้วย 
ข้าวโพด,ขิง    235,325  ไร่    
ข้าวเหนียว,ข้าวไร่      21,201  ไร่   
สวนมะขามหวาน,มะม่วง   14,274   ไร่     

➢พื้นท่ีท าการเกษตร  
พื้นท่ีท าการเกษตรของสมาชิกท้ังส้ิน จ านวน 235,325 ไร่ 

➢ชนิดผลผลิตหลัก/ผลผลิตรอง  
ผลผลิตหลัก ได้แก่ ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 
ผลผลิตรอง ได้แก่ มันส าปะหลัง 
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➢ปริมาณผลผลิต   
ปริมาณผลผลิตของสมาชิกเฉล่ียต่อไร่ 1,810 กิโลกรัม 

➢ธุรกิจของสหกรณ์ 
สหกรณ์ด าเนินธุรกิจ 3 ด้าน ได้แก่ ธุรกิจสินเช่ือ ธุรกิจรับฝากเงินและธุรกิจจัดหา

สินค้ามาจ าหน่าย ในปี 2561 สหกรณ์มีปริมาณธุรกิจในแต่ละด้าน ดังนี้ 
 ธุรกิจสินเช่ือ    จ านวน 35,426,000.00 บาท 
 ธุรกิจรับฝากเงิน   จ านวน 17,609,663.90 บาท 
 ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย  จ านวน   3,272,620.00 บาท 

➢จ านวนสมาชิกท่ีท าธุรกิจ 
ในปี 2561 สหกรณ์มีสมาชิกท่ีด าเนินธุรกิจในแต่ละด้าน  ดังนี้ 
 ธุรกิจสินเช่ือ    จ านวน     874  คน 
 ธุรกิจรับฝากเงิน   จ านวน     961  คน  
 ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย จ านวน     636  คน  

➢ร้อยละของการมีส่วนร่วมของสมาชิก  
ในปี 2561 สหกรณ์มีสมาชิกท่ีด าเนินธุรกิจในแต่ละด้านเปรียบเทียบกับสมาชิก

ท้ังหมด ดังนี้ 
 ธุรกิจสินเช่ือ    คิดเป็นร้อยละ 89.80 
 ธุรกิจรับฝากเงิน   คิดเป็นร้อยละ 98.75 
 ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย คิดเป็นร้อยละ 65.34 

2) ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ในภาพรวม แยกตามประเภทของธุรกิจ  
       ข้อมูลปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด) 

   หนว่ย : บาท 
ประเภทธุรกิจ ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

1) ธุรกิจสินเช่ือ 35,426,000 43,037,000 38,039,905.62 
2) ธุรกิจรับฝากเงิน 17,609,663.90 16,705,655.42 15,633,070.05 
3) ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 3,272,620 6,934,330 2,071,445 
4) ธุรกิจบริการ - - - 

   
สหกรณ์มีความสามารถในการด าเนินธุรกิจในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
    - ธุรกิจสินเช่ือ สหกรณ์มีปริมาณธุรกิจมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน สหกรณ์มีปริมาณธุรกิจมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี 
   - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย สหกรณ์มีมีปริมาณธุรกิจมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 
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ผลการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ 
    สหกรณ์การเกษตรด่านซ้าย จ ากัด ด าเนินธุรกิจ 3 ด้าน ประกอบด้วย ธุรกิจสินเช่ือ ธุรกิจ

เงินรับฝากและธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย สหกรณ์ไม่ได้ด าเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตและธุรกิจแปรรูป 
เนื่องจาก 
  ธุรกิจรวบรวมผลผลิต 
  - ไม่มีบุคลากรท่ีเพียงพอในการด าเนินธุรกิจ 
  - ขาดเงินทุนในการด าเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิต 
  - ขาดโครงสร้างพื้นฐานหรืออุปกรณ์การผลิต/การตลาดในการรวบรวมผลผลิต 
  - ขาดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการธุรกิจการรวบรวมผลผลิต 
  ธุรกิจแปรรูปผลผลิต 
  - ไม่มีบุคลากรท่ีเพียงพอในการด าเนินธุรกิจ 
  - ขาดเงินทุนในการด าเนินธุรกิจแปรรูปผลผลิต 
  - ขาดโครงสร้างพื้นฐานหรืออุปกรณ์การผลิต/การตลาด 
  - ขาดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการธุรกิจการแปรรูป 
ผลงาน/ความส าเรจ็ของสหกรณ/์กลุม่เกษตรกร 
กิจกรรม/กระบวนการจัดท าแผนการแนะน า ส่งเสริม และพัฒนาสหกรณ์ 
 ในการจัดท าแผนพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เกิดจากกระบวนการจัดท าแผนแบบมีส่วนร่วม 
ประกอบด้วยคณะกรรมการด าเนินการ ฝ่ายจัดการ ผู้น าสมาชิก ผู้ตรวจสอบกิจการ สมาชิก เจ้าหน้าท่ี
ส่งเสริมสหกรณ์ และหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งส้ิน 50 คน  

กิจกรรม/ขั้นตอนท่ีด าเนินการประกอบด้วย 
1. ประชุมช้ีแจงซักซ้อมแนวทางการด าเนินงานกบัคณะท างานตามค าส่ังของส านักงานสหกรณ์  

จังหวัดเลย 
2. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์ในภาพรวม เช่น สภาพแวดล้อมของสหกรณ์ในปัจจุบัน 

สภาพปัญหา ข้อเท็จจริง ข้อจ ากัด เป็นต้น 
3. สรุปผลท่ีได้จากการวิเคราะห์สหกรณ์ และน าผลวิเคราะห์ไปใช้เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดท า

แผนการด าเนินงาน เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งร่วมกับคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์/ฝ่ายจัดการ 
ผู้น ากลุ่ม สมาชิกสหกรณ์ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม 

4. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อน าเสนอข้อมูล วิเคราะห์และระดมสมองก าหนดแนวทางในการ
พัฒนาสหกรณ์ให้เข้มแข็งและสอดคล้องกับการด าเนินงานของสหกรณ์ในปัจจุบัน 

5. จัดท าแผนพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ตามแผนงาน/โครงการท่ีได้จากกิจกรรมระดมสมอง ด้าน
การรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร 
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ภาพ : ประกอบการประชุมเชงิปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
ณ ส านักงานสหกรณ์การเกษตรด่านซ้าย จ ากัด 

ประกอบด้วยคณะกรรมการด าเนินการ ฝ่ายจัดการ ผู้น าสมาชิก ผู้ตรวจสอบกิจการ สมาชิก เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ 
และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 50 คน 

            

         
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ (เพื่อเป็นกรณีศึกษาตัวอย่างที่ดีหรือแนวทางในการส่งเสริม) 

จากการประเมินศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์จากแบบวิเคราะห์ความ 
พร้อมของสหกรณ์ในการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์การเกษตรระดับอ าเภอ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ร่วมกับสหกรณ์และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องแล้ว สหกรณ์การเกษตรด่านซ้าย จ ากัด ได้รับการประเมิน
ศักยภาพการด าเนินธุรกิจแล้วว่าอยู่ในกลุ่มท่ี 4 คือ สหกรณ์ท่ีต้องได้รับการผลักดันให้ด าเนินธุรกิจ
รวบรวมและแปรรูปผลผลิต หมายถึง สหกรณ์ท่ีมีปัจจัยพื้นฐานหรืออุปกรณ์การผลิต/การตลาด และเคย
รวบรวมผลผลิตมาก่อน แต่ปัจจุบันหยุดด าเนินการหรือสหกรณ์ท่ียังไม่ได้ด าเนินธุรกิจรวบรวมและแปร
รูปผลผลิต   เพื่อให้สหกรณ์มีศักยภาพในการด าเนินธุรกิจท่ีสามารถให้บริการสมาชิกได้ครบทุกด้าน เป็น
ศูนย์กลางในการรวบรวมผลผลิตในชุมชน 
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ประกอบด้วย   สหกรณ์ 1  แห่ง  สมาชิก 33 คน    กลุ่มเกษตรกร  3  แห่ง สมาชิก 465 คน   
แยกเป็น   
   1.สหกรณ์การเกษตรสร้างป่าสร้างรายได้นาแห้ว จ ากัด    สมาชิก    33  คน 
   2.กลุ่มเกษตรกรไม้กวาดดอกหญ้าแสงภา   สมาชิก    37  คน 
   3.กลุ่มเกษตรกรท านานามาลา    สมาชิก   169 คน 
   4.กลุ่มเกษตรกรท าไร่แสงภา    สมาชิก   259 คน 
 ผลการเข้าแนะน า ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
      1)สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าแนะน าส่งเสริมมีสมาชิกร่วมท าธุรกิจกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพ่ิมข้ึน 
   2)สมาชิกมีความเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของตนเองมากขึ้น 

 ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
1)คณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรมีอายุมาก และไม่มีความรู้ในบทบาทหน้าท่ีของการเป็นกลุ่ม

เกษตรกร 
2)กลุ่มเกษตรกรยังขาดผู้จัดท าบัญชีท าให้การบันทึกบัญชีไม่เป็นปัจจุบัน และยังต้องได้รับความ

ช่วยเหลือจากเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ 
3)ปัญหาหนี้ค้างช าระของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ 

ท าให้น้ ามันมีราคาสูงขึ้น  พืชผลทางการเกษตรมีราคาตกต่ า ปุ๋ยและสารเคมีต่าง ๆ ปรับราคาสูงขึ้น ท า
ให้สมาชิกไม่มีเงินมาช าระหนี้ได้ตามสัญญากู้ 

 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหา 
      1)แนะน าให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ียังไม่มีผู้จัดท าบัญชี ให้จัดหาผู้จัดท าบัญชีและให้เข้ารับ
การอบรมการจัดท าบัญชีจากส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ 

2)แนะน าให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรติดตามเร่งรัดหนี้สินท่ีค้างช าระ ให้เป็นไปตามก าหนด
สัญญา เพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนต่อไป 

3)แนะน าให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานสัญญาเงินกู้และเอกสาร
การค้าประกันเงินกู้ให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนการจ่ายเงินกู้เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการติดตามการฟ้องร้อง
กรณีลูกหนี้ไม่มาช าระหนี้ตามสัญญา 

4)แนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด าเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ 
ระเบียบข้อก าหนดต่าง ๆ ค าส่ังนายทะเบียนสหกรณ์ มติท่ีประชุมใหญ่และมติท่ีประชุมคณะกรรมการ 
รวมท้ังการแนะน าส่งเสริมให้กรรมการก ากับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ข้อบังคับ ระเบียบ มติท่ีประชุมใหญ่ มติท่ีประชุมคณะกรรมการโดยมีแนวทางการปฏิบัติงาน 
 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่สะท้อนผลส าเร็จของการปฏิบัติงานตามภารกิจของ ส านักงานสหกรณ์
จังหวัดเลย   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-ไม่มี- 
ผลงาน/ความส าเร็จของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร -ไม่มี- 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ (เพื่อเป็นกรณีศึกษาตัวอย่างที่ดีหรือแนวทางในการส่งเสริม) -ไม่มี- 
  

อ าเภอ นาแห้ว 
 


