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ส่วนท่ี 1   สรุปผลการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรภาพรวมจังหวัด 

ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 

 สหกรณ์ จ านวน 108 แห่ง  

(สถานะดําเนินงาน 86 แห่ง ยังไม่เริ่มดําเนินงาน 0 แห่ง และเลิก/ชําระบัญชี 22 แห่ง)  
โดยสหกรณ์ท่ีมีสถานะดําเนินงานได้แบ่งกลุ่มเปูาหมายในการส่งเสริม ในปี พ.ศ. 2562 ดังนี้ 
 1) สหกรณเ์ปูาหมายในการพัฒนาเป็นองค์กรหลักระดับอําเภอ     10   แห่ง  
 2) สหกรณ์เปูาหมายในการแก้ไขปัญหาเชิงลึก        3    แห่ง  
 3) สหกรณ์เปูาหมายในการส่งเสริม/พัฒนา/แก้ไขปัญหาตามแผนงานปกติ    96   แห่ง    

 กลุ่มเกษตรกร จ านวน 34 แห่ง  
(สถานะดําเนินงาน 25 แห่ง ยังไม่เริ่มดําเนินงาน 1 แห่ง และเลิก/ชําระบัญชี 8 แห่ง)  
 

สรุปผลการแนะน าส่งเสริมตามแผนการแนะน าส่งเสริมรายสหกรณ์ และแผนการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกร 
(ผลงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562) 

 สหกรณ ์ จ านวนรวมทั้งสิ้น 108 แห่ง 

ที่ ชื่อสหกรณ์ 

เป้าหมายการพัฒนา 88 แห่ง เป้าหมายแก้ไขปัญหา 30 แห่ง 

ส าเร็จ
ตาม
เป้าหมาย 

อยู่ระหวา่ง
ด าเนินการ
ให้บรรลุ
เป้าหมาย 

ไม่สามารถ
ด าเนินการ
ได้ตาม
เป้าหมาย 

ส าเร็จ
ตาม
เป้าหมาย 

อยู่ระหวา่ง
ด าเนินการ
ให้บรรลุ
เป้าหมาย 

ไม่สามารถ
ด าเนินการ
ได้ตาม
เป้าหมาย 

สหกรณ์เป้าหมายในการพฒันาเป็นองค์กรหลัก
ระดับอ าเภอ  

1 แห่ง 8 แห่ง 1 แห่ง ... แห่ง 2 แห่ง 1 แห่ง 

1 สหกรณ์การเกษตรด่านมะขามเต้ีย จํากัด       

2 สหกรณ์การเกษตรท่าม่วง จํากัด       

3 สหกรณ์การเกษตรท่ามะกา จํากัด           

4 สหกรณ์การเกษตรบ้านเจ้าเณร จํากัด       

5 สหกรณ์การเกษตรพนมทวน จํากัด       

6 สหกรณ์การเกษตรเมืองกาญจนบุรี จํากัด       

7 สหกรณ์การเกษตรเลาขวัญ จํากัด       

8 สหกรณ์การเกษตรห้วยกระเจา จ ากัด       

9 สหกรณ์โคนมท่าม่วง จํากัด       

10 สหกรณ์ชาวไร่บ้านยางสูงพัฒนา จํากัด 
(เลิกสหกรณ์) 
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ที่ ชื่อสหกรณ์ 
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ส าเร็จ
ตาม
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อยู่ระหวา่ง
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ส าเร็จ
ตาม
เป้าหมาย 

อยู่ระหวา่ง
ด าเนินการ
ให้บรรลุ
เป้าหมาย 

ไม่สามารถ
ด าเนินการ
ได้ตาม
เป้าหมาย 

สหกรณ์เป้าหมายในการแก้ไขปญัหาเชิงลึก ... แห่ง 3 แห่ง ... แห่ง ... แห่ง ... แห่ง ... แห่ง 

1 สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง นพค.
กาญจนบุรี 3 จํากัด 

      

2 สหกรณ์การเกษตรห้วยกระเจา จ ากัด       

3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จํากัด       

สหกรณ์เป้าหมายในการส่งเสริม/พัฒนา/แก้ไข
ปัญหาตามแผนงานปกติ 

23 แห่ง 45 แห่ง 7 แห่ง 1 แห่ง 5 แห่ง 21 แห่ง 

1 ร้านสหกรณ์กองทัพภาคที ่1 จํากัด       

2 ร้านสหกรณ์ค่ายสรุสีห ์จํากัด       

3 ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุร ีจํากัด       

4 ชุมนุมสหกรณ์จงัหวัดกาญจนบุรี  จํากัด       

5 
สหกรณ์การเกษตรตําบลวังเย็น (บ้านสะพานหิน) 
จํากัด 

      

6 สหกรณ์การเกษตรถาวรพัฒนากาญจนบุรี จํากัด       

7 สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.
ก.ส.กาญจนบุรี จํากัด 

      

8 สหกรณ์การเกษตรหมู่บ้าน ปชด.ห้วยนํ้า
ขาว จํากัด  

      

9 สหกรณ์ผู้ใช้นํ้ากลอนโด จํากัด       

10 สหกรณ์ผู้ใช้นํ้าสถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟูาบ้าน
เขาปูุคง จํากัด 

      

11 สหกรณ์ผู้ใช้นํ้าสถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟูาบ้าน
จรเข้เผือก จํากัด 

      

12 สหกรณ์ผู้ใช้นํ้าสถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟูาบ้าน
ท่ากระบือ จํากัด 

      

13 สหกรณ์ผู้ใช้นํ้าสถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟูาบ้าน
นากาญจน์ จํากัด 

      

14 สหกรณ์ผู้ใช้นํ้าสถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟูาบ้าน
ย่านเจ้า จํากัด 

      

15 สหกรณ์ผู้ใช้นํ้าสถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟูาบ้านวัง
ด้ง จํากัด 

      

16 สหกรณ์ผู้ใช้นํ้าสถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟูาบ้าน       
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ตาม
เป้าหมาย 

อยู่ระหวา่ง
ด าเนินการ
ให้บรรลุ
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หนองบัว จํากัด 

17 สหกรณ์ผู้ใช้นํ้าสถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟูาบ้าน
หนองหญ้า จํากัด 

      

18 สหกรณ์ผู้ใช้นํ้าสถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟูาบ้าน
หัวหิน จํากัด 

      

19 สหกรณ์หมู่บ้านชายแดนฯ บ้านพุนํ้าร้อน จํากัด       

20 สหกรณ์บ้านเขาเม็งพัฒนา จํากัด       

21 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทหารปืนใหญ่ที ่9 จํากัด       

22 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทหารราบที ่19 จํากัด       

23 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทหารราบที ่29 จํากัด       

24 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทหารราบที ่9 จํากัด       

25 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสนับสนุนกองพล
ทหารราบที ่9 จํากัด 

      

26 สหกรณ์ออมทรัพย์กองการสัตว์และ
เกษตรกรรมที ่1 จํากัด 

      

27 สหกรณ์ออมทรัพย์กองพันทหารช่างที ่9 จํากัด       

28 สหกรณ์ออมทรัพย์กองพันทหารม้าที่ 19 จํากัด       

29 สหกรณ์ออมทรัพย์เครือยง  จํากัด       

30 สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัด
กาญจนบุรี จํากัด 

      

31 สหกรณ์ออมทรัพย์มณทลทหารบกที ่17  จํากัด       

32 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลฯ จํากัด       

33 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาญจนบุรี จํากัด       

34 สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนคิ้วนาง จํากัด       

35 สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนบ้านเขาแหลม จํากัด       

36 สหกรณ์บริการชุมชนสะพานข้ามแม่นํ้าแคว 
จํากัด 

      

37 สหกรณ์บริการเพ่ือประชาชนชาว
กาญจน์  จํากัด 

      

38 สหกรณ์บ้านมั่นคงปากแพรก จํากัด 
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ที่ ชื่อสหกรณ์ 

เป้าหมายการพัฒนา 88 แห่ง เป้าหมายแก้ไขปัญหา 30 แห่ง 

ส าเร็จ
ตาม
เป้าหมาย 

อยู่ระหวา่ง
ด าเนินการ
ให้บรรลุ
เป้าหมาย 

ไม่สามารถ
ด าเนินการ
ได้ตาม
เป้าหมาย 

ส าเร็จ
ตาม
เป้าหมาย 

อยู่ระหวา่ง
ด าเนินการ
ให้บรรลุ
เป้าหมาย 

ไม่สามารถ
ด าเนินการ
ได้ตาม
เป้าหมาย 

39 สหกรณ์รถยนต์โดยสารกาญจนบุรี จํากัด       

40 สหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกไผ่กาญจนบุรี 
จํากัด 

           

41 สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จํากัด       

42 สหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่กาญจนบุรี จํากัด       

43 สหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง 
จํากัด 

      

44 สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจตระเวนชายแดนที่ 
13 จํากัด 

      

45 สหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลมะการักษ์ 
จํากัด 

      

46 สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยเคนเปเปอร์ จํากัด            

47 สหกรณ์ท่าล้อร่วมใจพัฒนา จํากัด       

48 สหกรณ์พัฒนาชนบททุ่งสมอ จํากัด       

49 สหกรณ์การเกษตรแสนตอ  จํากัด       

50 สหกรณ์ท่าเรือมั่นคง จํากัด            

51 สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนนกขมิ้น จํากัด       

52 สหกรณ์ผู้ใช้นํ้าท่าม่วงแผ่นดินทอง จํากัด 
(สหกรณ์หยุดดําเนินการ) 

      

53 สหกรณ์เลาขวัญเดินรถ จํากัด       

54 สหกรณ์ชาวไร่สับปะรดกาญจนบุรี จํากัด       

55 สหกรณ์การเกษตรโปุงสวรรค์ จํากัด        

56 สหกรณ์การเกษตรหนองกุ่มพัฒนา จํากัด 
(จัดต้ังใหม่วันที่ 14 พ.ย. 61) 

      

57 สหกรณ์ปฏริูปที่ดินหนองปรือ จํากัด       

58 สหกรณ์เครดิตยูเนียนทองผาภูมิ จํากัด       

59 สหกรณ์บริการเดินรถทองผาภูมิ จํากัด       

60 สหกรณ์บริการการค้าบ้านอีต่อง จํากัด       

61 สหกรณ์กองทุนสวนยางทองผาภูมิ จํากัด       

62 สหกรณ์สวนปุาภาคเอกชนกาญจนบุรี 
จํากัด 
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63 สหกรณ์การเกษตรเขตปฏิรูปที่ดินบ้านภูเตย 
จํากัด 

      

64 สหกรณ์การเกษตรการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบ
โครงการหลวงห้วยเขย่ง จํากัด 

      

65 สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินตําบล
สิงห์ จํากัด 

      

66 สหกรณ์โคนมกาญจนบุรี จํากัด       

67 สหกรณ์บริการเพ่ิมพูน จํากัด       

68 สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานบริษัทไวต้า
ฟููดส์แฟคทอรี่ (1989) จํากัด 

      

69 สหกรณ์การเกษตรเมืองไทรโยค จํากัด        

70 สหกรณ์บริการกองการเกษตรและสหกรณ-์
กรป.กลาง ช่องเขาขาด จํากัด 

      

71 สหกรณ์บริการเดินรถสังขละบุรี จํากัด       

72 สหกรณ์นิคมสงัขละบุรี จํากัด       

73 สหกรณ์นิคมท่าดินแดง(จองอั่ว) จํากัด       

74 สหกรณ์นิคมทองผาภูมิ  จํากัด       

75 สหกรณ์นิคมกุยมั่ง  จํากัด       

76 สหกรณ์ปศสุัตว์กาญจนบุรี จํากัด   
เลิกสหกรณ ์ 

      

77 สหกรณ์ผู้ใช้นํ้าสถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟูาบ้าน
เกาะสําโรง  จํากัด  เลิกสหกรณ ์ 

      

78 สหกรณ์การเกษตรสมเด็จเจริญ จํากัด  
เลิกสหกรณ ์

      

79 สหกรณ์การเกษตรเขตปฏิรูปที่ดินทุ่งนาง
ครวญ จํากัด เลิกสหกรณ ์

      

80 สหกรณ์การเกษตรวังขนาย จํากัด  
เลิกสหกรณ ์

      

81 สหกรณ์การเกษตรตะคร้ําเอน จํากัด  
เลิกสหกรณ ์

      

82 สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรกาญจนบุรี จํากัด  
เลิกสหกรณ ์
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ที่ ชื่อสหกรณ์ 

เป้าหมายการพัฒนา 88 แห่ง เป้าหมายแก้ไขปัญหา 30 แห่ง 

ส าเร็จ
ตาม
เป้าหมาย 

อยู่ระหวา่ง
ด าเนินการ
ให้บรรลุ
เป้าหมาย 

ไม่สามารถ
ด าเนินการ
ได้ตาม
เป้าหมาย 

ส าเร็จ
ตาม
เป้าหมาย 

อยู่ระหวา่ง
ด าเนินการ
ให้บรรลุ
เป้าหมาย 

ไม่สามารถ
ด าเนินการ
ได้ตาม
เป้าหมาย 

83 สหกรณ์การเกษตรสุราแช่พ้ืนเมือง
กาญจนบุรี จํากัด เลิกสหกรณ์ 

      

84 สหกรณ์นิคมห้วยมาลัย จํากัด เลิกสหกรณ ์       

85 สหกรณ์การเกษตรตําบลช่องสะเดา จํากัด  
เลิกสหกรณ ์

      

86 สหกรณ์ผู้ใช้นํ้าสถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟูาบ้าน
ท่าหวี จํากัด เลิกสหกรณ์ 

      

87 สหกรณ์ผู้ใช้นํ้าสถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟูาบ้าน
หนองกลางพง จํากัด เลิกสหกรณ ์

      

88 สหกรณ์การเกษตรเขตจัดรูปที่ดินท่ามะกา 
จํากัด เลิกสหกรณ ์

      

89 สหกรณ์การเกษตรหนองปลาไหล จํากัด  
เลิกสหกรณ ์

      

90 สหกรณ์การเกษตรบ่อพลอย จํากัด  
เลิกสหกรณ ์

      

91 สหกรณ์การเกษตรห้วยเขย่ง จํากัด  
เลิกสหกรณ ์

      

92 สหกรณ์บ้านมั่นคงสามคัคี จํากัด  
เลิกสหกรณ ์

      

93 สหกรณ์การเกษตรข้าวโพดฝักอ่อนท่ามะกา 
จํากัด เลิกสหกรณ ์

      

94 สหกรณ์ผู้ใช้นํ้าท่าม่วงรวมใจสามัคคี จํากัด  
เลิกสหกรณ ์

      

95 สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน
เศรษฐกิจพอเพียงด่านมะขามเต้ีย จํากัด  
เลิกสหกรณ ์

      

96 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินหนองสาม
พราน จํากัด เลิกสหกรณ์ 
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สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด   
สหกรณ์ได้รับการพัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพ ตามแผนการแนะนํา ส่งเสริม และพัฒนาสหกรณ์ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ท่ีจัดทําร่วมกับสหกรณ์ 
 1) สหกรณ์ได้รับการแนะน าส่งเสริม และพัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพ รวม   88 แห่ง  
  1.1 สําเร็จตามเปูาหมาย    24 แห่ง  

     คิดเป็นร้อยละ 27.27 ของจํานวนสหกรณ์ท่ีมีเปูาประสงค์ในการพัฒนาความเข้มแข็ง 

1.2 อยู่ระหว่างดําเนินการให้บรรลุเปูาหมาย 56 แห่ง  
     คิดเป็นร้อยละ 63.64 ของจํานวนสหกรณ์ท่ีมีเปูาประสงค์ในการพัฒนาความเข้มแข็ง 

1.3 ไม่สามารถดําเนินการได้ตามเปูาหมาย    8 แห่ง 

     คิดเป็นร้อยละ 9.09 ของจํานวนสหกรณ์ท่ีมีเปูาประสงค์ในการพัฒนาความเข้มแข็ง 

 2) สหกรณ์ได้รับการแนะน าส่งเสริมการแก้ไขปัญหาการด าเนินงาน  รวม  30 แห่ง  
1.1 สําเร็จตามเปูาหมาย       1 แห่ง  
     คิดเป็นร้อยละ 3.33 ของจํานวนสหกรณ์ท่ีมีเปูาประสงค์ในการแก้ไขปัญหา 

1.2 อยู่ระหว่างดําเนินการให้บรรลุเปูาหมาย    7 แห่ง 

     คิดเป็นร้อยละ 23.33 ของจํานวนสหกรณ์ท่ีมีเปูาประสงค์ในการแก้ไขปัญหา 

1.3 ไม่สามารถดําเนินการได้ตามเปูาหมาย    22 แห่ง 

       คิดเป็นร้อยละ 73.34 ของจํานวนสหกรณ์ท่ีมีเปูาประสงค์ในการแก้ไขปัญหา 
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 กลุ่มเกษตรกร  จ านวนรวมทั้งสิ้น 34 แห่ง  

ที่ ชื่อกลุ่มเกษตรกร 

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปีของ 
กลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ในแผนฯ  
 

เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ในแผนฯ 
บางส่วน  

ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ในแผนฯ  
 

กลุ่มเกษตรกร 16 แห่ง 7 แห่ง 11 แห่ง 

1 กลุ่มเกษตรกรทําไร่วังศาลา    

2 กลุ่มเกษตรกรทํานาโคกตะบอง    

3 กลุ่มเกษตรกรทําไร่ตะคร้ําเอน    

4 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักตําบลวังขนาย    

5 กลุ่มเกษตรกรทํานาหนองสาหร่าย    

6 กลุ่มเกษตรกรทํานาท่าไม้    

7 กลุ่มเกษตรกรทําไร่ท่ามะกา    

8 กลุ่มเกษตรกรทํานาดอนขมิ้น    

9 กลุ่มเกษตรกรทํานาตําบลพระแท่น    

10 กลุ่มเกษตรกรทําไร่หนองลาน    

11 กลุ่มเกษตรกรทํานาเขาสามสิบหาบ    

12 กลุ่มเกษตรกรทําสวนตําบลท่าตะคร้อ    

13 กลุ่มเกษตรกรทําไร่อุโลกสี่หมื่น    

14 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดหนองตากยา    

15 กลุ่มเกษตรกรทําไร่ทุ่งกระบ่ํา    

16 กลุ่มเกษตรทําไร่วังไผ ่    

17 กลุ่มเกษตรกรทําไร่สับปะรดหลุมรัง    

18 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดหนองกร่าง    

19 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดตําบลหนองปรือ    

20 กลุ่มเกษตรกรทําไร่ตําบลหนองปรือ    

21 กลุ่มเกษตรกรทําไร่หินดาด    

22 กลุ่มเกษตรกรทําไร่แม่กระบงุ    

23 กลุ่มเกษตรกรทําไร่ท่ากระดาน    

24 กลุ่มเกษตรกรทําสวนลุ่มสุ่ม    

25 กลุ่มเกษตรกร ทําสวนยางสังขละบุรี 
จัดต้ังใหม่เมื่อวันที่ 14 ธค.60 

   

26 กลุ่มเกษตรกรทํานาเขาน้อย เลิกกลุ่มเกษตรกร    

27 กลุ่มเกษตรกรทําไรโ่คกตะบอง เลิกกลุ่มเกษตรกร    
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ที่ ชื่อกลุ่มเกษตรกร 

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปีของ 
กลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ในแผนฯ  
 

เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ในแผนฯ 
บางส่วน  

ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ในแผนฯ  
 

28 กลุ่มเกษตรกรทําไร่ลาดหญ้า เลิกกลุ่มเกษตรกร    

29 กลุ่มเกษตรกรทําไร่หวายเหนียว 
 เลิกกลุ่มเกษตรกร 

   

30 กลุ่มเกษตรกรทําไร่ด่านมะขามเต้ีย 
 เลิกกลุ่มเกษตรกร 

   

31 กลุ่มเกษตรกรทําไร่แสนตอ เลิกกลุ่มเกษตรกร    

32 กลุ่มเกษตรกรทํานาท่าตะคร้อ เลิกกลุ่มเกษตรกร    

33 กลุ่มเกษตรกรทํานาดอนแสลบ เลิกกลุ่มเกษตรกร    

34 กลุ่มเกษตรกรทํานาข้าวตําบลวังศาลา 
 เลิกกลุ่มเกษตรกร 

   

 

ผลส าเร็จของการด าเนินงานของสหกรณ ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

(ข้อมูลล่าสุดของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562) 

สหกรณ์ : 
1. ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ รวม 108 แห่ง (สหกรณ์ที่ไม่น ามาจัดมาตรฐาน 34 แห่ง)  
  ระดับดีเลิศ  จํานวน 20 แห่ง  
  ระดับดีมาก   จํานวน 16 แห่ง  
  ระดับดี   จํานวน 19 แห่ง  

 ไม่ผ่านมาตรฐาน จํานวน 19 แห่ง  
2. ผลการจัดระดับชั้นสหกรณ์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) รวม 108 แห่ง  

 สหกรณ์ช้ัน 1     จํานวน  22 แห่ง  
  สหกรณ์ช้ัน 2     จํานวน  57 แห่ง  
  สหกรณ์ช้ัน 3     จํานวน    5 แห่ง  

 สหกรณ์ช้ัน 4 (สหกรณ์ท่ีเลิก/ชําระบัญชี)  จํานวน  22 แห่ง  
 สหกรณ์ไม่จัดช้ัน     จํานวน    2 แห่ง 

3. ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์ รวม 86 แห่ง  
 สหกรณป์ิดบัญชีได้และส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชีภายใน 30 วัน   จํานวน 39 แห่ง  

  สหกรณ์ปิดบัญชีได้และส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชีภายใน 31 - 180 วัน จํานวน 26 แห่ง  
 สหกรณ์ปิดบัญชีไม่ได้เกินกว่า 6 เดือน     จํานวน 21 แห่ง 
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4. ผลการประชุมใหญ่ประจ าปีของสหกรณ์ รวม 86 แห่ง 

 สหกรณป์ระชุมใหญ่สามัญ ภายใน 150 วัน     จํานวน 76 แห่ง 
  สหกรณป์ระชุมใหญ่สามัญ เกิน 150 วัน     จํานวน   6 แห่ง 

 สหกรณไ์ม่สามารถจัดประชุมใหญ่สามัญได้เกินกว่า 6 เดือน  จํานวน   4 แห่ง 

โดยมีรายละเอียดเป็นรายสหกรณ์ ดังนี้ 

ที่ ชื่อสหกรณ์ 

ปีบัญชี ผลการจัด
มาตรฐาน 

(ระบุผล ดีเลิศ,  
ดีมาก, ดี,  
ไม่ผ่าน) 

ผลการจัด
ระดับชั้น

สหกรณ์ (ระบุ
ผลชั้น 1, 2, 

3, 4) 

การปิดบัญชี 
(ระบุวันที่

ผู้สอบรับรอง
งบการเงิน) 

การประชุม
ใหญ ่

(ระบุวันที่จัด
ประชุมใหญ่) 

1 ร้านสหกรณ์กองทัพภาคที ่1 จํากัด ก.ค.2561 ดีเลิศ 1 28 ก.ย.61 23 พ.ย.61 
2 ร้านสหกรณ์ค่ายสรุสีห ์จํากัด ก.ย.2560 ไม่ผ่าน 2 28 ก.ย.61 26 ก.พ.62 

3 
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฎ
กาญจนบุรี จํากัด 

ก.ย.2561 
 

ดีมาก 
 

2 
 

19 ก.พ.61 
 

27 ก.พ.62 
 

4 
ชุมนุมสหกรณ์จงัหวัดกาญจนบุรี
จํากัด 

เม.ย.2561 
 

ดีมาก 
 

2 
 

27 ส.ค.61 
 

27 ก.ย.61 
 

5 
สหกรณ์การเกษตรด่านมะขามเต้ีย 
จํากัด 

มิ.ย.2561 
 

ดีเลิศ 
 

1 
 

29 ก.ย.61 
 

21 พ.ย.61 
 

6 สหกรณ์การเกษตรตําบลวังเย็น  
(บ้านสะพานหิน)  จํากัด 

ต.ค.2561 
 

ไม่ผ่าน 
 

2 
 

28 ก.พ.62 
 

27 มี.ค.62 
 

7 สหกรณ์การเกษตรถาวรพัฒนากาญจนบุรี 
จํากัด 

ก.ย.2561 
 

ดี 
 

2 
 

8 ก.ค.62 
 

27 ก.พ.62 
 

8 สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาด
ลูกค้า ธ.ก.ส.กาญจนบุรี จํากัด 

มี.ค.2560 
 

ไม่ผ่าน 
 

2 
  

27 ส.ค.61 
 

9 สหกรณ์การเกษตรเมืองกาญจนบุรี 
จํากัด 

มิ.ย.2561 
 

ดีมาก 
 

2 
 

16 พ.ย.61 
 

23 พ.ย.61 
 

10 สหกรณ์การเกษตรหมู่บ้าน ปชด.
ห้วยนํ้าขาว จํากัด  

มี.ค.2560 
 

ไม่ผ่าน 
 

2 
 

22 ส.ค.60 
 

26 ส.ค.61 
 

11 สหกรณ์ผู้ใช้นํ้ากลอนโด  จํากัด มิ.ย.2561 ดีมาก 2 6 ธ.ค.61 27 พ.ย.61 
12 สหกรณ์ผู้ใช้นํ้าสถานีสูบนํ้าด้วย

ไฟฟูาบ้านเขาปูุคง  จํากัด 
ก.ย.2561 

 
ดีมาก 

 
1 
 

31 ม.ค.62 
 

22 ก.พ.62 
 

13 สหกรณ์ผู้ใช้นํ้าสถานีสูบนํ้าด้วย
ไฟฟูาบ้านจรเข้เผือก  จํากัด 

ก.ย.2559 
 

ดี 
 

1 
 

17 เม.ย.60 
 

26 ก.พ.62 
 

14 สหกรณ์ผู้ใช้นํ้าสถานีสูบนํ้าด้วย
ไฟฟูาบ้านท่ากระบือ  จํากัด 

มิ.ย.2561 ดี 2 6 ธ.ค.61 27 พ.ย.61 

15 สหกรณ์ผู้ใช้นํ้าสถานีสูบนํ้าด้วย
ไฟฟูาบ้านนากาญจน์  จํากัด 

มิ.ย.2561 ดีมาก 2 23 พ.ย.61 26 พ.ย.61 

16 สหกรณ์ผู้ใช้นํ้าสถานีสูบนํ้าด้วย ก.ย.2561 ดี 2 28 พ.ค.62 25 ก.พ.62 
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ที่ ชื่อสหกรณ์ 

ปีบัญชี ผลการจัด
มาตรฐาน 

(ระบุผล ดีเลิศ,  
ดีมาก, ดี,  
ไม่ผ่าน) 

ผลการจัด
ระดับชั้น

สหกรณ์ (ระบุ
ผลชั้น 1, 2, 

3, 4) 

การปิดบัญชี 
(ระบุวันที่

ผู้สอบรับรอง
งบการเงิน) 

การประชุม
ใหญ ่

(ระบุวันที่จัด
ประชุมใหญ่) 

ไฟฟูาบ้านย่านเจ้า  จํากัด 
17 สหกรณ์ผู้ใช้นํ้าสถานีสูบนํ้าด้วย

ไฟฟูาบ้านวังด้ง  จํากัด 
มิ.ย.2559 ไม่ผ่าน 2 23 ก.ย.59 22 พ.ย.61 

18 สหกรณ์ผู้ใช้นํ้าสถานีสูบนํ้าด้วย
ไฟฟูาบ้านหนองบัว  จํากัด 

มิ.ย.2561 ดี 2 6 ธ.ค.61 27 พ.ย.61 

19 สหกรณ์ผู้ใช้นํ้าสถานีสูบนํ้าด้วย
ไฟฟูาบ้านหนองหญ้า  จํากัด 

มิ.ย.2561 ดีมาก 2 12 พ.ย.61 20 พ.ย.61 

20 สหกรณ์ผู้ใช้นํ้าสถานีสูบนํ้าด้วย
ไฟฟูาบ้านหัวหิน จํากัด 

ก.ค.2561 ดีมาก 2 25 ธ.ค.61 26 ธ.ค.61 

21 สหกรณ์หมู่บ้านชายแดนไทย-พม่า
บ้านพุนํ้าร้อน 

มี.ค.2561 ดีเลิศ 2 29 พ.ค.62 30 พ.ค.62 

22 สหกรณ์บ้านเขาเม็งพัฒนา จํากัด ต.ค.2559 ดี 2 23 มี.ค.59 31 มี.ค.62 
23 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทหารปืนใหญ่ที ่ 9 

จํากัด 
ก.ย.2561 ดีเลิศ 2 30 ต.ค.61 14 พ.ย.61 

24 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทหารราบที ่19 
จํากัด 

ต.ค.2561 ดีเลิศ 2 14 ธ.ค.61 21 ธ.ค.61 

25 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทหารราบที ่29 
จํากัด 

ก.ย.2561 ดีเลิศ 1 8 พ.ย.61 27 พ.ย.61 

26 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทหารราบที ่
9 จํากัด 

ก.ย.2561 ดีเลิศ 2 4 ม.ค.62 21 ม.ค.62 

27 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสนับสนุน
กองพลทหารราบที ่9 จํากัด 

ก.ย.2561 ดีเลิศ 1 20 พ.ย.61 28 พ.ย.61 

28 สหกรณ์ออมทรัพย์กองการสัตว์และ
เกษตรกรรมที ่1 จํากัด 

ต.ค.2561 ดีเลิศ 1 14 ก.พ.62 20 ก.พ.62 

29 สหกรณ์ออมทรัพย์กองพันทหารช่างที ่9 
จํากัด 

มิ.ย.2561 ดีเลิศ 1 17 ก.ย.61 26 ก.ย.61 

30 สหกรณ์ออมทรัพย์กองพันทหารม้าที่ 19 
จํากัด 

ก.ย.2561 ดีมาก 2 22 ธ.ค.61 21 ธ.ค.61 

31 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุร ี
จํากัด 

พ.ย.2561 ดีเลิศ 1 4 ธ.ค.61 15 ธ.ค.61 

32 สหกรณ์ออมทรัพย์เครือยง จํากัด ธ.ค.2558 ไม่ผ่าน 2 25 เม.ย.59 29 พ.ค.62 
33 สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธร

จังหวัดกาญจนบุรี จํากัด 
ก.ย.2551 ดีเลิศ 1 6 พ.ย.61 14 พ.ย.61 

34 สหกรณ์ออมทรัพย์มณทลทหารบกที ่ ก.ย.2551 ดีเลิศ 1 26 ต.ค.61 22 พ.ย.61 
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ที่ ชื่อสหกรณ์ 

ปีบัญชี ผลการจัด
มาตรฐาน 

(ระบุผล ดีเลิศ,  
ดีมาก, ดี,  
ไม่ผ่าน) 

ผลการจัด
ระดับชั้น

สหกรณ์ (ระบุ
ผลชั้น 1, 2, 

3, 4) 

การปิดบัญชี 
(ระบุวันที่

ผู้สอบรับรอง
งบการเงิน) 

การประชุม
ใหญ ่

(ระบุวันที่จัด
ประชุมใหญ่) 

17  จํากัด 
35 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพล

พยุหเสนา จํากัด 
ธ.ค.2551 ดีเลิศ 2 22 ม.ค.62 1 ก.พ.62 

36 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาญจนบุรี 
จํากัด 

ต.ค.2561 ดีเลิศ 1 29 พ.ย.61 7 ธ.ค.61 

37 สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนคิ้วนาง จํากัด มิ.ย.2561  2 24 พ.ย.61  
38 สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนบ้านเขา

แหลม จํากัด 
ธ.ค.2561 ไม่ผ่าน 2 30 เม.ย.62 29 พ.ค.62 

39 สหกรณ์บริการชุมชนสะพานข้าม
แม่นํ้าแคว จํากัด 

ก.ย.2558 ไม่ผ่าน 2 31 ก.ค.61 28 ก.พ.62 

40 สหกรณ์บริการเพ่ือประชาชนชาว
กาญจน์ จํากัด 

ธ.ค.2558 ไม่ผ่าน 2  31 พ.ค.62 

41 สหกรณ์บ้านมั่นคงปากแพรก  
จํากัด 

ก.ย.2560  2 30 มิ.ย.62 27 ก.พ.61 

42 สหกรณ์รถยนต์โดยสารกาญจนบุรี 
จํากัด 

ธ.ค.2558 
 

ไม่ผ่าน 
 

2 
 

25 มี.ค.59 
 

25 พ.ค.62 
 

43 สหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกไผ่
กาญจนบุรี จํากัด 

พ.ย.2559 ไม่ผ่าน 3  30 เม.ย.62 

44 สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูม ิ
จํากัด 

มี.ค.2561  1   

45 สหกรณ์การเกษตรแสนตอ  จํากัด ธ.ค.2560 ดีมาก 3 29 พ.ค.62 2 พ.ค.62 
46 สหกรณ์พัฒนาชนบททุ่งสมอ จํากัด มี.ค.2561  2   
47 สหกรณ์ผู้ใช้นํ้าท่าม่วงแผ่นดินทอง 

จํากัด (สหกรณ์หยุดดําเนินการ) 
มี.ค.2559     

48 สหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาล
มะการักษ์ จํากัด 

ก.ย.2561 ดีเลิศ 1 21 ต.ค.61 20 พ.ย.61 

49 สหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่
กลอง จํากัด 

ธ.ค.2561 ดีเลิศ 1 14 ม.ค.62 2 ก.พ.62 

50 สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจตระเวน
ชายแดนที่ 13 จํากัด 

ก.ย.2561 ดีเลิศ 1 26 ต.ค.61 2 พ.ย.61 

51 สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยเคนเปเปอร์ 
จํากัด 

ธ.ค.2561 ดีมาก 2 21 พ.ค.62 27 พ.ค.62 

52 สหกรณ์ท่าล้อร่วมใจพัฒนา จํากัด ก.ย.2561 ไม่ผ่าน 3  25 ก.พ.62 
53 สหกรณ์ท่าเรือมั่นคง จํากัด ต.ค.2559 ไม่ผ่าน 3  30 มี.ค.62 
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ที่ ชื่อสหกรณ์ 

ปีบัญชี ผลการจัด
มาตรฐาน 

(ระบุผล ดีเลิศ,  
ดีมาก, ดี,  
ไม่ผ่าน) 

ผลการจัด
ระดับชั้น

สหกรณ์ (ระบุ
ผลชั้น 1, 2, 

3, 4) 

การปิดบัญชี 
(ระบุวันที่

ผู้สอบรับรอง
งบการเงิน) 

การประชุม
ใหญ ่

(ระบุวันที่จัด
ประชุมใหญ่) 

54 สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนนกขมิ้น 
จํากัด 

ธ.ค.2560 ดีมาก 2 27 พ.ค.62 28 พ.ค.62 

55 สหกรณ์การเกษตรท่าม่วง จํากัด มิ.ย.2561 ดีเลิศ 1  27 ธ.ค.61 
56 สหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่

กาญจนบุรี จํากัด 
มี.ค.2561 ดีเลิศ 2   

57 สหกรณ์การเกษตรพนมทวน จํากัด มี.ค.2561  2   
58 สหกรณ์การเกษตรท่ามะกา จํากัด มี.ค.2561  2 9 ต.ค.61  
59 สหกรณ์การเกษตรเลาขวัญ จํากัด มี.ค.2561 ดี 1 9 ส.ค.61 17 ส.ค.61 
60 สหกรณ์เลาขวัญเดินรถ จํากัด ธ.ค.2561 ไม่ผ่าน 2 25 ก.ค.62 3 พ.ค.62 
61 สหกรณ์ชาวไร่สับปะรดกาญจนบุรี 

จํากัด 
เม.ย.2557 ไม่ผ่าน 2  28 ส.ค.61 

62 สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง 
นพค.กาญจนบุรี (3) จํากัด 

เม.ย.2561 ไม่ผ่าน 2 3 ม.ค.62 6 ก.ย.61 

63 สหกรณ์การเกษตรโปุงสวรรค์ 
จํากัด  

เม.ย.2561 ดี 2 23 ก.ค.61 18 ก.ย.61 

64 สหกรณ์ห้วยกระเจา จํากัด มี.ค.2561 ดี 1 22 ก.ค.62 7 ส.ค.61 
65 สหกรณ์การเกษตรหนองกุ่มพัฒนา 

จํากัด (จัดต้ังใหม่วันที่ 1 พ.ย. 61) 
มี.ค.2562  2   

66 สหกรณ์ปฏริูปที่ดินหนองปรือ 
จํากัด 

มิ.ย.2561 ดี 2 20 พ.ย.61 27 พ.ย.61 

67 สหกรณ์เครดิตยูเนียนทองผาภูมิ 
จํากัด 

พ.ย.2561 ดี 2 30 พ.ค.62 29 เม.ย.62 
24 ก.ค.62  

68 สหกรณ์บริการเดินรถทองผาภูมิ 
จํากัด 

ธ.ค.2561 ดี 2 30 มิ.ย.62 28 พ.ค.62 
10 ก.ค.62 

69 สหกรณ์บริการการค้าบ้านอีต่อง 
จํากัด 

ธ.ค.2561 ดี 2 30 พ.ค.62 30 พ.ค. 62 

70 สหกรณ์กองทุนสวนยางทองผาภูมิ 
จํากัด 

มี.ค.2562  2   

71 สหกรณ์สวนปุาภาคเอกชน
กาญจนบุรี จํากัด 

ธ.ค.2561 ดี 3 30 มี.ค.62 21 พ.ค.62 

72 สหกรณ์การเกษตรเขตปฏิรูปที่ดิน
บ้านภูเตย จํากัด 

ธ.ค.2561 ดีมาก 2 28 พ.ค.62 29 พ.ค.62 

73 สหกรณ์การเกษตรการพัฒนาพ้ืนที่
สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง 

มี.ค.2562  2   
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ที่ ชื่อสหกรณ์ 

ปีบัญชี ผลการจัด
มาตรฐาน 

(ระบุผล ดีเลิศ,  
ดีมาก, ดี,  
ไม่ผ่าน) 

ผลการจัด
ระดับชั้น

สหกรณ์ (ระบุ
ผลชั้น 1, 2, 

3, 4) 

การปิดบัญชี 
(ระบุวันที่

ผู้สอบรับรอง
งบการเงิน) 

การประชุม
ใหญ ่

(ระบุวันที่จัด
ประชุมใหญ่) 

จํากัด 
74 สหกรณ์การเกษตรบ้านเจ้าเณร 

จํากัด 
มี.ค.2562  2  26 ส.ค.62 

75 สหกรณ์โคนมท่าม่วง จํากัด ธ.ค.2561 ดีเลิศ 1 8 พ.ค.62 14 พ.ค. 62 
76 สหกรณ์โคนมกาญจนบุรี จํากัด ก.ย.2561 ไม่ผ่าน 2  27 ก.พ. 62 
77 สหกรณ์บริการเพ่ิมพูน จํากัด เม.ย.2561 ดีมาก 1 29 มิ.ย.61 21 ก.ค.61 
78 สหกรณ์บริการกองการเกษตรและ

สหกรณ์ กรป.กลาง ช่องเขาขาด 
จํากัด 

พ.ค.2561 ดี 2 6 ธ.ค.61 26 ต.ค.61 

79 สหกรณ์ออมทรัพ์พนักงานบริษัท
ไวต้าฟููดส์ แฟ็คทอรี่ 1989 จํากัด 

พ.ย.2561 ดีมาก 1 21 ก.พ.62 7 มี.ค.62 

80 สหกรณ์การเกษตรเมือง 
ไทรโยค จํากัด 

มี.ค.2561 ดี 2 6 ก.ย.61 27 ส.ค.61 

81 สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูป
ที่ดินตําบลสิงห์ จํากัด 

ต.ค.2561   20 มี.ค.62 
 

27 มี.ค.62 

82 สหกรณ์บริการเดินรถสังขละบุรี 
จํากัด 

ธ.ค.2561 ดี 2 28 พ.ค.62 30 พ.ค. 62 

83 สหกรณ์นิคมสงัขละบุรี จํากัด มี.ค.61 ไม่ผ่าน 2 28 ก.ย.61 27 ส.ค.61 
84 สหกรณ์ท่าดินแดง(จองอั่ว) จํากัด มี.ค.61 ไม่ผ่าน 2 28 มิ.ย.61 21 ส.ค.61 
85 สหกรณ์นิคมทองผาภูมิ  จํากัด มี.ค.2562 ดี 2   
86 สหกรณ์นิคมกุยมั่ง  จํากัด มี.ค.2562 ดี 2 30 มิ.ย.62 19 ก.ค.62 
87 สหกรณ์ปศสุัตว์กาญจนบุรี จํากัด  

เลิกสหกรณ ์ 
     

88 สหกรณ์ผู้ใช้นํ้าสถานีสูบนํ้าด้วย
ไฟฟูาบ้านเกาะสําโรง จํากัด  
เลิกสหกรณ ์ 

     

89 สหกรณ์การเกษตรสมเด็จเจริญ 
จํากัด เลิกสหกรณ ์

     

90 สหกรณ์ชาวไร่บ้านยางสูงพัฒนา 
จํากัด เลิกสหกรณ ์

     

91 สหกรณ์การเกษตรเขตปฏิรูปที่ดิน
ทุ่งนางครวญ จํากัด เลิกสหกรณ ์

     

92 สหกรณ์การเกษตรวังขนาย จํากัด  
เลิกสหกรณ ์
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ที่ ชื่อสหกรณ์ 

ปีบัญชี ผลการจัด
มาตรฐาน 

(ระบุผล ดีเลิศ,  
ดีมาก, ดี,  
ไม่ผ่าน) 

ผลการจัด
ระดับชั้น

สหกรณ์ (ระบุ
ผลชั้น 1, 2, 

3, 4) 

การปิดบัญชี 
(ระบุวันที่

ผู้สอบรับรอง
งบการเงิน) 

การประชุม
ใหญ ่

(ระบุวันที่จัด
ประชุมใหญ่) 

93 สหกรณ์การเกษตรตะคร้ําเอน 
จํากัด เลิกสหกรณ ์

     

94 สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรกาญจนบุรี 
จํากัด เลิกสหกรณ ์

     

95 สหกรณ์การเกษตรสุราแช่พ้ืนเมือง
กาญจนบุรี จํากัด เลิกสหกรณ์ 

     

96 สหกรณ์นิคมห้วยมาลัย จํากัด  
เลิกสหกรณ ์

     

97 สหกรณ์การเกษตรตําบลช่องสะเดา 
จํากัด เลิกสหกรณ ์

     

98 สหกรณ์ผู้ใช้นํ้าสถานีสูบนํ้าด้วย
ไฟฟูาบ้านท่าหวี จํากัด เลิกสหกรณ์ 

     

99 สหกรณ์ผู้ใช้นํ้าสถานีสูบนํ้าด้วย
ไฟฟูาบ้านหนองกลางพง จํากัด  
เลิกสหกรณ ์

     

100 สหกรณ์การเกษตรเขตจัดรูปที่ดิน
ท่ามะกา จํากัด เลิกสหกรณ์ 

     

101 สหกรณ์การเกษตรหนองปลาไหล 
จํากัด เลิกสหกรณ ์

     

102 สหกรณ์การเกษตรบ่อพลอย จํากัด  
เลิกสหกรณ ์

     

103 สหกรณ์การเกษตรห้วยเขย่ง จํากัด  
เลิกสหกรณ ์

     

104 สหกรณ์บ้านมั่นคงสามคัคี จํากัด  
เลิกสหกรณ ์

     

105 สหกรณ์การเกษตรข้าวโพดฝักอ่อน
ท่ามะกา จํากัด เลิกสหกรณ์ 

     

106 สหกรณ์ผู้ใช้นํ้าท่าม่วงรวมใจสามัคคี 
จํากัด เลิกสหกรณ ์

     

107 สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูป
ที่ดินเศรษฐกิจพอเพียงด่านมะขาม
เต้ีย จํากัด เลิกสหกรณ์ 

     

108 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดิน
หนองสามพราน จํากัด เลิกสหกรณ์ 
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กลุ่มเกษตรกร :  
1. ผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร รวม 34 แห่ง (กลุ่มเกษตรกรที่ไม่น ามาจัดมาตรฐาน 16 แห่ง) 
  ผ่าน   จํานวน    17 แห่ง  
  ไม่ผ่าน  จํานวน     1 แห่ง 
2. ผลการปิดบัญชีของกลุ่มเกษตรกร รวม 34 แห่ง 

 กลุ่มเกษตรกรปิดบัญชีได้และส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชีภายใน 30 วัน      จํานวน   3 แห่ง 
  กลุ่มเกษตรกรปิดบัญชีได้และส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชีภายใน 31 - 180 วัน  จํานวน  19 แห่ง 

 กลุ่มเกษตรกรปิดบัญชีไม่ได้เกินกว่า 6 เดือน         จํานวน   2 แห่ง 
 กลุ่มเกษตรกรไม่จัดช้ัน            จํานวน  10 แห่ง 

3. ผลการประชุมใหญ่ประจ าปีของกลุ่มเกษตรกร รวม 25 แห่ง 

 กลุ่มเกษตรกรประชุมใหญ่สามัญ ภายใน 150 วัน        จํานวน 15 แห่ง 
  กลุ่มเกษตรกรประชุมใหญ่สามัญ เกิน 150 วัน       จํานวน 10 แห่ง 

 กลุ่มเกษตรกรไม่สามารถจัดประชุมใหญ่สามัญได้เกินกว่า 6 เดือน     จํานวน  0 แห่ง 

โดยมีรายละเอียดเป็นรายกลุ่มเกษตรกร ดังนี้ 

ที่ ชื่อกลุ่มเกษตรกร 

ปีบัญชี การปิดบัญชี 
(ระบุวันที่ผู้สอบ

รับรองงบ
การเงิน) 

การประชุมใหญ ่
(ระบุวันที่จัด
ประชุมใหญ่) 

ผลการจัดมาตรฐาน 
(ระบผุ่าน หรือ 

ไม่ผ่าน) 

1 กลุ่มเกษตรกรทําไร่วังศาลา ต.ค.2558  29 มี.ค.62 ไม่ผ่าน 
2 กลุ่มเกษตรกรทํานาโคกตะบอง มี.ค.2561    
3 กลุ่มเกษตรกรทําไร่ตะคร้ําเอน มี.ค.2561    
4 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักตําบลวังขนาย มี.ค.2561 27 พ.ค.62 29 พ.ค.62 ผ่าน 
5 กลุ่มเกษตรกรทํานาหนองสาหร่าย มี.ค.2561    
6 กลุ่มเกษตรกรทํานาท่าไม้ มี.ค.2561    
7 กลุ่มเกษตรกรทําไร่ท่ามะกา มี.ค.2561   ผ่าน 
8 กลุ่มเกษตรกรทํานาดอนขมิ้น มี.ค.2561    
9 กลุ่มเกษตรกรทํานาตําบลพระแท่น ธ.ค.2560 27 ก.ค.62 27 ก.ค.62 ผ่าน 
10 กลุ่มเกษตรกรทําไร่หนองลาน มี.ค.2561   ผ่าน 
11 กลุ่มเกษตรกรทํานาเขาสามสิบหาบ ธ.ค.2560 31 มี.ค.61   
12 กลุ่มเกษตรกรทําสวนตําบลท่าตะคร้อ ต.ค.2558 31 ธ.ค.62 30 พ.ค.62 ผ่าน 
13 กลุ่มเกษตรกรทําไร่อุโลกสี่หมื่น มี.ค.2561 31 มี.ค.62 7 ส.ค.62 ผ่าน 
14 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดหนองตากยา มี.ค.2561 31 ธ.ค.62 30 พ.ค.62 ผ่าน 
15 กลุ่มเกษตรกรทําไร่ทุ่งกระบ่ํา มี.ค.2561 30 พ.ค.61 29 มิ.ย.61 ผ่าน 
16 กลุ่มเกษตรทําไร่วังไผ ่ เม.ย.2561 31 ก.ค.61 14 ส.ค.61 ผ่าน 
17 กลุ่มเกษตรกรทําไร่สับปะรดหลุมรัง มี.ค.2561 16 ก.ค.61 26 ส.ค.61 ผ่าน 
18 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดหนองกร่าง มี.ค.2561 26 ก.ค.61 27 ส.ค.61 ผ่าน 
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ที่ ชื่อกลุ่มเกษตรกร 

ปีบัญชี การปิดบัญชี 
(ระบุวันที่ผู้สอบ

รับรองงบ
การเงิน) 

การประชุมใหญ ่
(ระบุวันที่จัด
ประชุมใหญ่) 

ผลการจัดมาตรฐาน 
(ระบผุ่าน หรือ 

ไม่ผ่าน) 

19 กลุ่มเกษตรกรทําไร่ตําบลหนองปรือ เม.ย.2561 17 ก.ย.61 21 ก.ย.61 ผ่าน 
20 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดตําบลหนอง

ปรือ 
มี.ค.2562 28 มิ.ย.62  7 ส.ค.62 ผ่าน 

21 กลุ่มเกษตรกรทําไร่หินดาด ก.พ.2562 27 ก.ค.62 28 ก.ค.62 ผ่าน 
22 กลุ่มเกษตรกรทําไร่แม่กระบงุ ธ.ค.2561 29 พ.ค.62 30 พ.ค.62 ผ่าน 
23 กลุ่มเกษตรกรทําไร่ท่ากระดาน มี.ค.2562 31 ก.ค.62 20 ส.ค.62 ผ่าน 
24 กลุ่มเกษตรกรทําสวนลุ่มสุ่ม มี.ค.2562 6 ก.ย.61 25 ส.ค.61 ผ่าน 
25 กลุ่มเกษตรกร ทําสวนยางสังขละบุร ี

จัดต้ังใหม่เมื่อวันที่ 14 ธค.60 
มิ.ย.2561  23 พ.ย.61  

26 กลุ่มเกษตรกรทํานาเขาน้อย  
เลิกกลุ่มเกษตรกร 

    

27 กลุ่มเกษตรกรทําไรโ่คกตะบอง  
เลิกกลุ่มเกษตรกร 

    

28 กลุ่มเกษตรกรทําไร่ลาดหญ้า  
เลิกกลุ่มเกษตรกร 

    

29 กลุ่มเกษตรกรทําไร่หวายเหนียว 
 เลิกกลุ่มเกษตรกร 

    

30 กลุ่มเกษตรกรทําไร่ด่านมะขามเต้ีย 
 เลิกกลุ่มเกษตรกร 

    

31 กลุ่มเกษตรกรทําไร่แสนตอ  
เลิกกลุ่มเกษตรกร 

    

32 กลุ่มเกษตรกรทํานาท่าตะคร้อ  
เลิกกลุ่มเกษตรกร 

    

33 กลุ่มเกษตรกรทํานาดอนแสลบ  
เลิกกลุ่มเกษตรกร 

    

34 กลุ่มเกษตรกรทํานาข้าวตําบลวังศาลา 
 เลิกกลุ่มเกษตรกร 
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สรุปกิจกรรมส าคัญ/ผลงานโดดเด่นในการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของสหกรณ์/  
กลุ่มเกษตรกร ที่หน่วยงานได้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อําเภอเมืองกาญจนบุรีและอําเภอด่านมะขามเต้ีย) สหกรณ์ในความดูแล 
แนะนํา และส่งเสริม สหกรณ์ จํานวน 43 แห่ง กลุ่มเกษตรกร จํานวน -  แห่ง ได้ดําเนินการเข้าแนะนําส่งเสริม
สหกรณ์ท้ัง 43 แห่ง มีข้าราชการและพนักงานราชการในกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ท่ีดูแล แนะนําส่งเสริม
สหกรณ์ โดยเข้าร่วมประชุมติดต่อประสานงานกับสหกรณ์เป็นประจําทุกเดือน การเข้าร่วมประชุมได้เผยแพร่
และให้ความรู้ความเขา้ใจในระบบสหกรณ์ในเรื่องระเบียบ ข้อบังคับสหกรณ์ การปฏิบัติตามคําแนะนําของนาย
ทะเบียนสหกรณ์ และการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยเรืองสหกรณ์และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ให้การส่งเสริม 
ช่วยเหลือ สนับสนุน แนะนํา การดําเนินการเกี่ยวกับการจัดต้ังสหกรณ์ให้ดําเนินการได้ ภายหลังจากการจัดต้ัง
สหกรณ์ ก็ได้แนะนําให้มีการจัดต้ังกลุ่มอาชีพและกลุ่มลักษณะอื่นๆ 

1.ด้านการบริหารงานท่ัวไป 

สหกรณ์ท่ีเป็นสหกรณ์ภาคการเกษตร ส่วนใหญ่เป็นสหกรณ์ขนาดเล็ก/ขนาดกลาง สหกรณ์ไม่ได้จัด
จ้างเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ แต่สหกรณ์ได้มีการมอบหมายให้กรรมการและสมาชิกสหกรณ์ทําหน้ าท่ี ด้านการเงิน
และการบัญชีและมีพนักงานราชการ/ข้าราชการในกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ ให้คําแนะนําเข้าไปช่วยเหลือในด้าน
การจัดทําบัญชีให้กับผู้ท่ีรับผิดชอบของสหกรณ์นั้นๆ ซึ่งสามารถปฏิบัติงานได้ดีพอสมควร ในการทําบัญชี 
สหกรณ์มีมอบหมายผู้ท่ีรับผิดชอบการจัดทําบัญชีท่ีเหมาะสม แยกเจ้าหน้าท่ีการเงินกับเจ้าหน้าท่ีบัญชี ออก
จากกันได้อย่างเหมาะสมกับธุรกิจและปริมาณธุรกิจ ได้ติดตามให้การลงบัญชีเป็นปัจจุบัน ส่วนการดูแลสหกรณ์
นอกภาคการเกษตร ส่วนใหญ่เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ท่ีอยู่ในหน่วยงานราชการ ด้านการบริหารงานเป็นไปตาม
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศคําส่ัง คําแนะนําของนายทะเบียนสหกรณ์และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง มีการแบ่งส่วน
งานและกําหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบต่างๆ ไว้ชัดเจนและเหมาะสม มีการกําหนดแผนการดําเนินงานและ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีโดยได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมใหญ่ การปฏิบัติงานโดยรวมเป็นไปตามแผนงานท่ี
กําหนด ส่วนใหญ่อยู่ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณท่ีกําหนด  

2. ด้านคณะกรรมการดําเนินการ 

คณะกรรมการให้ความสนใจในการบริหารงานเพิ่มข้ึน แต่มีสหกรณ์ขนาดเล็กท่ีคณะกรรมการสหกรณ์
ยังขาดองค์ความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสมในการบริหารจัดการ และการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ ก็ต้อง
ให้ความช่วยเหลือแนะนําสหกรณ์ เนื่องจากคณะกรรมการไม่มีความเสียสละและไม่มีเวลาให้กับสหกรณ์ ส่วน
สหกรณ์ออมทรัพย์ ส่วนใหญ่เป็นสหกรณ์ท่ีอยู่ในหน่วยงานราชการ จะมีการมอบหมายงานเป็นคําส่ังให้
ข้าราชการในสังกัด เข้ามาเป็นผู้ปฏิบัติงานสหกรณ์อีกตําแหน่งหนึ่ง ซึ่งยังขาดองค์ความรู้ในระบบสหกรณ์ ต้อง
มีการเข้าแนะนําส่งเสริมอย่างต่อเนื่องเป็นประจํา เนื่องจากต้องทําหน้าท่ีท้ังงานประจําในหน่วยงานและงาน
สหกรณ์ท่ีได้รับมอบหมาย ซึ่งทําให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงานบ้างในบางครั้งไม่ต่อเนื่อง 

3. ด้านสมาชิกสหกรณ์ 
สมาชิกมีส่วนร่วมในการดําเนินธุรกิจในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถึงร้อยละ 70 ถึง 80 ท่ีเป็น

สหกรณ์ออมทรัพย์ ทุกแห่ง แต่มีบางสหกรณ์ขาดเล็กท่ีต้องกระตุ้นในเรื่องการดําเนินธุรกิจให้กับสมาชิก 
เนื่องจากคณะกรรมการสหกรณ์ ซึ่งเป็นผู้บริหารงานสหกรณ์ ไม่มีเวลาในเรื่องงานสหกรณ์อีกท้ังไม่มีความ
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เสียสละและการเป็นหนี้สินหลายทางของสมาชิก ทําให้มีการฟูองร้องและการทุจริตในหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี
สหกรณ์ โดยเฉพาะสหกรณ์ออมทรัพย์  

4. ด้านการบริหารการเงินและธุรกิจ ในรอบปีบัญชีล่าสุด 

 4.1 ด้านสินทรัพย์ สหกรณ์มีสินทรัพย์รวม 14,689,322,554.92 บาท 

 4.2 ด้านหนี้สิน สหกรณ์มีหนี้สินรวม 8,860,493,920.13  บาท 

 4.3 ด้านทุน สหกรณ์ มีทุนรวม 5,828,828,634.79 บาท 

 4.4 สหกรณ์มีรายได้รวม 943,518,245.56 บาท 

 4.5 สหกรณ์มีค่าใช้จ่ายรวม 492,171,533.47 บาท 

 4.6 สหกรณ์มีกําไรสุทธิรวม 451,346,712.09 บาท  

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

1. เป้าหมาย :  
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อําเภอเมืองและอําเภอด่านมะขามเต้ีย) ได้ดําเนินการเข้าแนะนําส่งเสริม  

โดยเผยแพร่และให้ความรู้ความเข้าใจในระบบสหกรณ์ว่าด้วยเรื่องอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์
ให้แก่บุคลากรสหกรณ์ และประชาชนท่ัวไป ให้คําปรึกษา แนะนํา ให้สหกรณ์ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
สหกรณ์และกฎหมายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ให้การส่งเสริม ช่วยเหลือ สนับสนุน แนะนํา การดําเนินการเกี่ยวกับ
การจัดต้ังสหกรณ์ ให้ดําเนินงานได้ภายหลังการจัดต้ังสหกรณ์ กลุ่มอาชีพ และกลุ่มลักษณะอื่นๆ ในการ
ดําเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้องค์กรเข้มแข็งพึ่งตนเองได้และเป็นท่ีพึ่งของมวลสมาชิกได้
อย่างแท้จริง ส่งเสริม แนะนํา เร่งรัด การดําเนินงานของสหกรณ์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ 
ข้อกําหนดต่างๆ คําส่ังนายทะเบียนสหกรณ์ นโยบาย มติท่ีประชุมใหญ่และมติท่ีประชุมคณะกรรมการ รวมท้ัง
การแนะนําส่งเสริมให้กรรมการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของฝุายจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ 
ระเบียบ มติท่ีประชุมใหญ่ หรือมติท่ีประชุมคณะกรรมการโดยมีแนวทางการปฏิบัติงาน เช่น แนะนําให้สหกรณ์ 
ส่งสําเนารายงานการประชุมใหญ่หรือรายงานการประชุมคณะกรรมการให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ทราบทุกครั้ง  
เป็นต้น ส่งเสริม แนะนํา การปฏิบัติงาน การบริหารงาน การเงินและการบัญชีแก่สหกรณ์กลุ่มเกษตรกร เพื่อให้
ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง เป็นการปูองปรามและปูองกันการทุจริตท่ีอาจจะเกิดขึ้น เช่น แนะนําให้สหกรณ์บันทึก
รายการในบัญชีเอกสารทางการเงินให้ถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน การสอบทานหนี้สิน การสอบทานหุ้น 
และเงินฝากของสมาชิกอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง รวมท้ัง การแนะนําให้กรรมการสหกรณ์ได้ตรวจนับเงินสดอย่าง
สม่ําเสมอ เป็นต้น ให้คําปรึกษา แนะนํา ติดตาม การดําเนินการแก้ไขปัญหาการทุจริต ข้อบกพร่องของ
สหกรณ์ ซึ่งสามารถแก้ไขได้ทันท่วงทีในปีท่ีผ่านมาสหกรณ์ภาคการเกษตรประสบปัญหาภัยแล้ง ทําให้ผลผลิต
ทางการเกษตรเสียหาย คณะกรรมการได้พิจารณาจัดหาและจัดทําโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือสมาชิกให้มี
รายได้และมีเงินทุนในการประกอบอาชีพซึ่งจะส่งผลให้สมาชิกสามารถชําระหนี้ให้สหกรณ์ได้ เช่น การส่งเสริม
ปลูกกล้วยหอมทอง และการปลูกพืชผักอายุส้ันเพื่อให้สมาชิกมีรายได้เพียงพอในการดํารงชีพ ซึ่งก็สามารถ
ช่วยเหลือสมาชิกได้ในระดับหนึ่ง  
2. ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) :  
        2.1 รักษาค่าเปูาหมายสหกรณ์ท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

2.2  ผลสําเร็จของการส่งเสริมสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์    



21 | ห น้ า  Template รายงานผลการแนะนําส่งเสริม พัฒนา และกํากับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

2.3 ผลสําเร็จของการส่งเสริมสหกรณ์ให้มีปริมาณธุรกิจเพิ่มข้ึน 

2.4 ผลสําเร็จของการส่งเสริมสหกรณ์ให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการดําเนินธุรกิจ 

2.5 ผลสําเร็จของการเพิ่มขึ้นของสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตร 

3. รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) :  

3.1 คําอธิบายตัวชี้วัด  
3.1.1 รักษามาตรฐานสหกรณ์เดิม ร้อยละ 100 
3.1.2 พิจารณาผลสําเร็จตามตัวช้ีวัด ร้อยละของจํานวนสหกรณ์ท่ีได้รับการแนะนําส่งเสริม

และพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
3.1.3 พิจารณาผลสําเร็จตามตัวชี้วัดร้อยละของจํานวนสหกรณ์ท่ีได้รับการส่งเสริมและพัฒนา

ธุรกิจ มีปริมาณธุรกิจเพิ่มข้ึน  
3.1.4 พิจารณาผลสําเร็จตามตัวชี้วัดร้อยละของจํานวนสหกรณ์ท่ีได้รับการส่งเสริมและพัฒนา

ธุรกิจ ให้มีส่วนร่วมในการดําเนินธุรกิจเพิ่มข้ึน 
3.1.5 จํานวนสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตรท่ีเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เมื่อเทียบกับ

เปูาหมาย 
3.2 เกณฑ์การประเมิน/การคํานวณ  
 3.2.1 ร้อยละของจํานวนสหกรณ์ท่ีรักษามาตรฐานสหกรณ์เดิม เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 
 3.2.2 ร้อยละของจํานวนสหกรณ์ท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 3.2.3 พิจารณาผลสําเร็จร้อยละของสหกรณ์ท่ีได้รับการพัฒนามีปริมาณธุรกิจเพิ่มข้ึน 
 3.2.4 พิจารณาผลสําเร็จร้อยละของสหกรณ์ท่ีได้รับการพัฒนาให้มีส่วนร่วมในการดําเนินธุรกิจ 
 3.2.5 เปูาหมายจํานวนสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น (ราย) (คิดจาก ร้อยละ 1 ของ

จํานวนสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตร) 
3.3. แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล  
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล  ได้จากการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดําเนินการประจําเดือน

และรายงานผลการแนะนํา ส่งเสริม และพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เปรียบเทียบกับแผนการดําเนินงาน
ประจําป ี

4. แนวทางการด าเนินงาน :  

4.1 แนะนํา ส่งเสริมให้สหกรณ์รักษามาตรฐานสหกรณ์ 
4.2 แนะนํา ส่งเสริมสหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์   
4.3 แนะนํา ส่งเสริมสหกรณ์ให้มีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น 
4.4 แนะนํา ส่งเสริม สหกรณใ์ห้สมาชิกมีส่วนร่วมในการดําเนินธุรกิจ 
4.5 แนะนํา ส่งเสริม การเพิ่มขึ้นของสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตร 
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กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2  (อําเภอท่าม่วง พนมทวน ท่ามะกา) มีสหกรณ์ในความดูแล แนะนํา และ
ส่งเสริม สหกรณ์ จํานวน 16  แห่ง กลุ่มเกษตรกร จํานวน 15  แห่ง  ได้ดําเนินการเข้าแนะนําส่งเสริมสหกรณ์
ท้ัง 16 แห่ง และกลุ่มเกษตรกรทั้ง 15 แห่ง มีข้าราชการและพนักงานราชการ ในกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 ท่ีดูแล 
แนะนําส่งเสริมสหกรณ์ โดยเข้าร่วมประชุมติดต่อประสานงานกับสหกรณ์เป็นประจําทุกเดือน การเข้าร่วม
ประชุมได้เผยแพร่และให้ความรู้ความเข้าใจในระบบสหกรณ์ในเรื่องระเบียบ ข้อบังคับสหกรณ์ การปฏิบัติตาม
คําแนะนําของนายทะเบียนสหกรณ์ และการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยเรืองสหกรณ์และกฎหมายอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 ได้พัฒนาและผลักดันสหกรณ์สหกรณ์เปูาหมายในการพัฒนาเป็นองค์กรหลัก
ระดับอําเภอ 3 สหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรท่าม่วง จํากัด สหกรณ์การเกษตรพนมทวน จํากัด และ
สหกรณ์การเกษตรท่ามะกา จํากัด สหกรณ์ได้จัดประชุมเชิงปฎิบัติการขับเคล่ือนนโยบายการปรับโครงสร้าง
ภาคการเกษตรโดยกลไกสหกรณ์ ของบุคลากรในสหกรณ์เพื่อระดมสมองในการจัดทําแผนพัฒนาความเข้มแข็ง
และแผนพัฒนาการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพของสหกรณ์ 

พัฒนาและผลักดันสหกรณ์เปูาหมายในการส่งเสริม/พัฒนา/แก้ไขปัญหาตามแผนงานปกติ และกลุ่ม
เกษตรกรต่างๆ ตามแผนงานปกติ ดังนี้ 

1. แนะนํา ส่งเสริม ผลักดันกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์และรักษา
กลุ่มเกษตรกรเปูาหมายท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานปี 2561 

2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้สหกรณ์นอกภาคการเกษตรนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้เป็นแนวทางหลักในการดําเนินกิจการและร่วมขับเคล่ือนกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่สมาชิกและชุมชน 
ให้ได้รับประโยชน์ในรูปแบบสหกรณ์ 

3. ส่งเสริม และสนับสนุนการบริหารการจัดการสหกรณ์ การพัฒนาธุรกิจและการกํากับดูแลกิจการท่ี
ดี ตามหลักธรรมาภิบาลร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจให้กับสหกรณ์นอกภาค
เกษตร ตามวัตถุประสงค์ในการขับเคล่ือนงานตามนโยบายรัฐบาล 
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กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 รับผิดชอบดูแลสหกรณ์ใน 3 อําเภอ ได้แก่ อําเภอบ่อพลอย อําเภอห้วยกระเจา และ
อําเภอเลาขวัญ ในปีท่ีผ่านมากลุ่มฯ ได้ดําเนินการแนะนํา ส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาสหกรณ์ในแต่ละ
ด้าน ดังนี้ 
 1. การส่งเสริมให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผ่านมาตรฐาน โดยสหกรณ์ผ่านมาตรฐาน จํานวน 4 แห่ง 
จาก 6 แห่ง  1 แห่งเป็นสหกรณ์ต้ังใหม่ยังไม่มีการประเมินมาตรฐาน และกลุ่มเกษตรกรผ่านมาตรฐาน จํานวน 
4 แห่ง จาก 4 แห่ง 
 2. การส่งเสริมให้สหกรณ์ดําเนินธุรกิจกับสมาชิก โดยการแนะนําและช่วยเหลือให้สหกรณ์กู้
เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ จํานวน 2 สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรกู้เงินกองทุนสงเคราะห์ จํานวน 4 กลุ่ม เพื่อ
ใช้เป็นทุนในการให้สมาชิกกู้ยืมเพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพ รวมถึงการจัดหาสินค้ามาจําหน่าย และเป็น
การช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยการให้สหกรณ์กู้เงินเพื่อให้สมาชิกจัดเตรียมแหล่งน้ําเพื่อ
การเกษตร และเพื่อการประกอบอาชีพเสริม เช่น การเล้ียงโค สุกร และหม่อนไหม 
 3.  การส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรดําเนินการจัดทําบัญชี และเอกสารประกอบบัญชีด้วยตนเอง ซึ่ง    
กลุ่มเกษตรกรสามารถจัดทําโดยการจัดจ้างผู้จัดทําบัญชี กลุ่มเกษตรกรสามารถปิดบัญชีด้วยตนเองและจัดส่ง
ให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ และดําเนินการประชุมใหญ่เสร็จส้ินภายใน 150 วันทุกแห่ง 
 4. การแนะนําสหกรณ์ท่ีจัดต้ังใหม่เพื่อให้สามารถดําเนินธุรกิจโดยใช้เงินทุนของตนเอง โดยแนะนําให้
สหกรณ์ระดมทุนโดยการถือหุ้นเพิ่มจากสมาชิกแล้วนําเงินทุนมาหมุนเวียนดําเนินธุรกิจระหว่างสมาชิกด้วย
กันเอง 
 5. การแนะนําส่งเสริมให้สหกรณ์ดําเนินการแก้ไขปัญหาหนี้ค้าง โดยการแนะนําให้สหกรณ์ออก
ติดตามหนี้ การผ่อนชําระ และใช้กระบวนการทางกฎหมายเพื่อการฟูองร้องเรียกหนี้สินคืนท้ังผู้กู้และผู้คํ้า
ประกัน 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

1. เป้าหมาย :  
           การวัดความสําเร็จของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เห็นควรกําหนดเปูาหมายในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
 1.1 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ 
 1.2 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีการเช่ือมโยงเครือข่ายระหว่างกันอย่างเห็นผลชัดเจน 
2. ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) :  
 1.1 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีการให้บริการสมาชิกได้เพิ่มมากขึ้น  
 1.2 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรขนาดเล็กสามารถดําเนินการปิดบัญชีได้ด้วยตนเอง 
 1.3 คณะกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการสามารถดําเนินงานได้อย่างมีคุณภาพ 
 1.4 สหกรณ์ขนาดใหญ่มีการช่วยเหลือสนับสนุน สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรขนาดเล็กในพื้นท่ี  
3. รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) :  

3.1 คําอธิบายตัวช้ีวัด  
  3.1 การให้บริการสมาชิกของสหกรณ์วัดได้จากจํานวนสมาชิกท่ีเข้าใช้บริการ และปริมาณ
สินค้า มิใช่วัดจากปริมาณธุรกิจท่ีเป็นจํานวนเงิน 
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  3.2 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรขนาดเล็กปิดบัญชีด้วยตนเองและส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ
ภายในเวลาท่ีกําหนด 
  3.3 ภายหลังการอบรมให้ความรู้ให้คณะกรรมการสหกรณ์ และผู้ตรวจสอบกิจการ ในแต่ละ
รายวิชา ควรมีการประเมินความรู้อย่างจริงจัง  
  3.4 การให้ความช่วยเหลือระหว่างสหกรณ์ขนาดใหญ่กับขนาดเล็กในพื้นท่ีวัดได้จากปริมาณ
การเช่ือมโยงธุรกิจ และจํานวนครั้งในการเข้าเย่ียมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรขนาดเล็ก 

3.2 เกณฑ์การประเมิน/การคํานวณ  
  3.2.1  การให้บริการสมาชิก เก็บข้อมูลการเข้าทําธุรกิจ และการถือหุ้นเพิ่มของสมาชิก 60% 
ของจํานวนสมาชิก 
  3.2.2  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรขนาดเล็กปิดบัญชีด้วยตนเองและส่งให้ผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบภายใน 60 วัน 
  3.2.3 การประเมินความรู้ของคณะกรรมการสหกรณ์และผู้ตรวจสอบกิจการ 90% 
  3.2.4 สหกรณ์ใหญ่เข้าเย่ียมและแนะนําสหกรณ์เล็กและกลุ่มเกษตรกร ไตรมาสละ 1 ครั้ง 

3.3. แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล  
  3.3.1  รายงานประจําปี 
  3.3.2  หนังสือส่งให้ผู้สอบบัญชีเข้าตรวจสอบบัญชีประจําปี 
  3.3.3  เอกสารการประเมินความรู้หลังเข้าการอบรมของคณะกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจาร 
  3.3.4  สมุดเข้าเย่ียมในสหกรณ์เล็กและกลุ่มเกษตรกร 
4. แนวทางการด าเนินงาน :  

 4.1 กําหนดให้มีการรายงานจํานวนผู้เข้าทําธุรกิจ และปริมาณสินค้าท่ีจําหน่าย ไว้ในรายงานประจําปี 
ในส่วนท่ีรายงานเป็นปริมาณสินค้าไม่ได้ ให้ระบุเป็นจํานวนเงิน 
 4.2 กรมส่งเสริมสหกรณ์เข้าให้การสนับสนุนในด้านการให้ความรู้แก่บุคลากรของสหกรณ์ โดยการจัด
อบรมให้จัดในเขตจังหวัด เพื่อให้บุคลากรเดินทางได้สะดวก มีความพร้อมท่ีจะเข้ารับความรู้ ไม่ต้องท้ิงภาระ
งานส่วนตัวมากจนเกินไป 
 4.3 การจัดอบรมแก่คณะกรรมการดําเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ควรจัดในหลักสูตรที่สอดรับกัน 
คณะกรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ต้องเรียนรู้เรื่องบัญชี เรื่องหน้าท่ีของแต่ละฝุาย ซึ่งจะทําให้เรียนรู้
หน้าท่ีของตนเองได้ชัดเจนขึ้น 
 4.4 การสนับสนุนให้สหกรณ์ใหญ่ในพื้นท่ีเข้าเยี่ยมเยียน แนะนํา เข้าสนับสนุนการดําเนินงานของ
สหกรณ์เล็กๆ อาจเป็นการเข้าให้ความรู้ คําแนะนําในส่วนท่ีเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมไม่สามารถแนะนําได้ แต่ละ
สหกรณ์อาจมีเทคนิคของตนเอง เช่น เทคนิคการติดตามหนี้  การดําเนินคดีทางกฎหมาย การกําหนดวิธีการ
ดําเนินงานและบริหารงานในรูปแบบต่างๆ ซึ่งการเข้าเยี่ยมเยียนในสหกรณ์จะทําให้มีการคุยกันได้กว้างขวาง
มากกว่าการบรรยายในการอบรม 
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กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 
1. แก้ไขข้อสังเกตเรื่องเงินสดขาดบัญชี : เป็นผลจากการที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและมีการ 

นําเสนอรายรับรายจ่าย งบทดลองเป็นประจําทําให้ตรวจสอบได้ว่าจากการขอตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคาร
ไม่ตรงกับยอดในบัญชีแยกประเภท  ทําไห้สามารถแก้ไขเรื่องเงินสดขาดบัญชีและสามารถดําเนินการติดตาม
เงินของสหกรณ์คืนได้จนครบ 

2. การส่งเสริมการระดมทุนภายในของสหกรณ์ควบคู่กับการใช้แหล่งเงินทุนภายนอก เนื่องจากสหกรณ์มี 
ยอดขาดทุนสะสม จึงต้องหาแหล่งเงินทุนภายในเพื่อใช้เป็นทุน เพิ่มปริมาณธุรกิจสหกรณ์ เพื่อให้ผลการ
ดําเนินงานมีกําไร จนสามารถชดเชยผลขาดทุนสะสม และมูลค่าหุ้นกลับมามีมูลค่าเท่าเดิม 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

1. เปูาหมาย :  
 1.1 สมาชิกสหกรณ์มีหนี้ค้างลดลง 
 1.2 สหกรณ์เป็นองค์กรท่ีสามารถบริการและดูแลสมาชิกได้ครบทุกด้าน 
2. ตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI) :  
 2.1 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีสมาชิกเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
 2.2 สมาชิกมีส่วนร่วมในธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
 2.3 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีผลการดําเนินงานไมข่าดทุน 
3. รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) :  

3.1 คําอธิบายตัวช้ีวัด  
3.1.1 สมาชิกท่ีผ่านการอนุมัติให้รับเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในรอบปีบัญชี 
3.1.2 สมาชิกของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มาทําธุรกิจทุกธุรกิจโดยไม่นับซ้ําคน 
3.1.3 ผลการดําเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในรอบปีบัญชี 

3.2 เกณฑ์การประเมิน/การคํานวณ  
3.2.1 งบการเงินของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
3.2.2 รายงานข้อมูลสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและงบทดลอง 
3.2.3 รายละเอียดรายธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (ลูกหนี้ , ขายสินค้า , รวบรวม , เงิน 

รับฝาก , หรือธุรกิจอื่น) 
3.3. แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล  

3.3.1 งบการเงินของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพื่อดูผลการดําเนินงานประจําปี 
3.3.2 รายงานข้อมูลสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพื่อดูจํานวนสมาชิกท่ีเข้าเพิ่มข้ึนจากปี

ก่อนและงบทดลองดูสมาชิกท่ีรับสมัครเข้าใหม่เป็นรายเดือน 
3.3.3 รายละเอียดรายธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (ลูกหนี้ , ขายสินค้า , รวบรวม , เงิน

รับฝาก , หรือธุรกิจอื่น) เพื่อดูจํานวนสมาชิกท่ีมาทําธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
4. แนวทางการด าเนินงาน :  
 1. พัฒนาธุรกิจสหกรณ์ให้สามารถบริการ และตอบสนองความต้องการสมาชิกได้อย่างท่ัวถึง 
 2. พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้เป็นแหล่งเงินทุน ความรู้ และท่ีพึ่งของสมาชิก 
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กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 รับผิดชอบดูแลสหกรณ์ใน 1 อําเภอ คืออําเภอทองผาภูมิ ท้ังหมด 7 สหกรณ์ 

1 กลุ่มเกษตรกร  ในปีท่ีผ่านมากลุ่มฯ ได้ดําเนินการแนะนํา ส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาสหกรณ์ในแต่ละ
ด้าน ดังนี้ 
 1. การส่งเสริมให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผ่านมาตรฐาน โดยสหกรณ์ผ่านมาตรฐาน จํานวน 4 แห่ง 
อีก 2 แห่ง ไม่ผ่านเนื่องจากงบการเงินของสหกรณ์ได้รับการรับรองจากผู้สอบบัญชีเกิน 150 วัน และอีก 2 
แห่ง อยู่ระหว่างรับรองงบการปิดบัญชีสหกรณ์เนื่องจากสหกรณ์มีปีบัญชี 31 มีนาคม  และกลุ่มเกษตรกรผ่าน
มาตรฐาน จํานวน 1แห่ง จาก 1 แห่ง 
 2. การส่งเสริมให้สหกรณ์ดําเนินธุรกิจกับสมาชิก โดยการแนะนําและช่วยเหลือให้สหกรณ์กู้
เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ จํานวน 2 สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรกู้เงินกองทุนสงเคราะห์ จํานวน 1 กลุ่ม เพื่อ
ใช้เป็นทุนในการให้สมาชิกกู้ยืมเพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพ รวมถึงการจัดหาสินค้ามาจําหน่าย และ
รวบรวมผลผลิตทางการเกษตร  
 3. การแนะนําส่งเสริมให้สหกรณ์ดําเนินการแก้ไขปัญหาหนี้ค้าง โดยการแนะนําให้สหกรณ์ออก
ติดตามหนี้ การผ่อนชําระ และใช้กระบวนการทางกฎหมายเพื่อการฟูองร้องเรียกหนี้สินคืนท้ังผู้กู้และผู้ คํ้า
ประกัน 
 4. อําเภอทองผาภูมิมีสหกรณ์ในโครงการหลวง 1 สหกรณ์ คือ สหกรณ์การเกษตรการพัฒนาพื้นท่ีสูง
แบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง จํากัด โดยสหกรณ์นี้จะเป็นสหกรณ์ท่ีได้รับเงินสนับสนุนจาดกรมส่งเสริมสหกรณ์
ทุกปี และจะมีการติดตามการดําเนินงานของสหกรณ์ในทุกๆ ด้าน และส่งเสริ มด้านกาพัฒนาโมเดลธุรกิจ 
ระบบการจัดการให้ทันสมัยและทําแผนข้อมูลการรายงานผลให้อยู่ในรูปแบบสารสนเทศเพื่อง่ายต่อการ
นํามาใช้ตัดสินใจ และมีแนวทางในกาพัฒนาศักยภาพการดําเนินธุรกิจยกระดับมาตรฐานสินค้ามันสําปะหลัง
เพื่อเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์เพื่อนํามาบรรจุเข้าแผนพัฒนายกระดับบันได 7 ข้ัน 

โครงการหลวงกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อร่วมกันจัดทําแผนพัฒนา       
การดําเนินงานของสหกรณ์คณะกรรมการและสมาชิกสหกรณ์สามารถจัดทําแผนธุรกิจของสหกรณ์ฯ เพื่อ
กําหนดแนวทางพัฒนาสหกรณ์ฯซึ่งได้กําหนดกิจกรรมท่ีสามารถนําไปพัฒนาสหกรณ์ นําหลักการบริหารแบบ
สหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ในสหกรณ์ และเป็นประโยชน์ต่อการรวมตัวดําเนินกิจการของสหกรณ์อย่างเข้มแข็งใน
ชุมชน โดยจัดโครงการเมื่อวันท่ี 11 มีนาคม 2562 สมาชิกและกรรมการสหกรณ์ เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ 
ผู้แทนสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้แทนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง หน่วยงานองค์กรในพื้นท่ี จํานวน 30 ราย 
ในการเข้าร่วมโครงการ และมีการศึกษาดูงานแปลงเกษตรอินทรีย์เพื่อเป็นแนวทางในการปลูกพืชผักอินทรีย์
จากศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 

1. เป้าหมาย :  
1.สหกรณ์สามารถบริการสมาชิกได้อย่างท่ัวถึง 
2 สหกรณ์มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ 
3 สหกรณ์มีการเช่ือมโยงเครือข่ายระหว่างกันอย่างเห็นผลชัดเจน 
4.สหกรณ์มีแผนพัฒนาศักยภาพการดําเนินธุรกิจยกระดับมาตรฐานสินค้าให้เป็นอาหารสัตว์ 
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2. ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) :  
  1 สหกรณ์มีการให้บริการสมาชิกได้เพิ่มมากขึ้น  
 2 คณะกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการสามารถดําเนินงานได้อย่างมีคุณภาพ 

3 สหกรณ์ขนาดใหญ่มีการช่วยเหลือสนับสนุนสหกรณ์ขนาดเล็กในพื้นท่ี  
3. รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) :  

3.1 คําอธิบายตัวชี้วัด  
  1 การให้บริการสมาชิกของสหกรณ์วัดได้จากจํานวนสมาชิกท่ีเข้าใช้บริการ และปริมาณ
สินค้า มิใช่วัดจากปริมาณธุรกิจท่ีเป็นจํานวนเงิน 
  2 ภายหลังการอบรมให้ความรู้ให้คณะกรรมการสหกรณ์ และผู้ตรวจสอบกิจการ ในแต่ละ
รายวิชา ควรมีการประเมินความรู้อย่างจริงจัง  
  3 การให้ความช่วยเหลือระหว่างสหกรณ์ขนาดใหญ่กับขนาดเล็กในพื้นท่ีวัดได้จากปริมาณ
การเช่ือมโยงธุรกิจ และจํานวนครั้งในการเข้าเย่ียมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรขนาดเล็ก 

3.2 เกณฑ์การประเมิน/การคํานวณ  
  1 การให้บริการสมาชิก เก็บข้อมูลการเข้าทําธุรกิจ และการถือหุ้นเพิ่มของสมาชิก 60% ของ
จํานวนสมาชิก 
  2 การประเมินความรู้ของคณะกรรมการสหกรณ์ และผู้ตรวจสอบกิจการ 90% 
  3 สหกรณ์ใหญ่เข้าเย่ียมและแนะนําสหกรณ์เล็กและกลุ่มเกษตรกร ไตรมาสละ 1 ครั้ง 

3.3. แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล  
  1  รายงานประจําปี 
  2  เอกสารการประเมินความรู้หลังเข้าการอบรมของคณะกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจาร 
  .3  สมุดเข้าเย่ียมในสหกรณ์เล็กและกลุ่มเกษตรกร 
4. แนวทางการด าเนินงาน :  

 4.1 กําหนดให้มีการรายงานจํานวนผู้เข้าทําธุรกิจ และปริมาณสินค้าท่ีจําหน่าย ไว้ในรายงานประจําปี 
ในส่วนท่ีรายงานเป็นปริมาณสินค้าไม่ได้ ให้ระบุเป็นจํานวนเงิน 
 4.2 กรมส่งเสริมสหกรณ์เข้าให้การสนับสนุนในด้านการให้ความรู้แก่บุคลากรของสหกรณ์ โดยการจัด
อบรมให้จัดในเขตจังหวัด เพื่อให้บุคลากรเดินทางได้สะดวก มีความพร้อมท่ีจะเข้ารับความรู้ ไม่ต้องท้ิงภาระ
งานส่วนตัวมากจนเกินไป 
 4.3 การจัดอบรมแก่คณะกรรมการดําเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ควรจัดในหลักสูตรที่สอดรับกัน 
คณะกรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ต้องเรียนรู้เรื่องบัญชี เรื่องหน้าท่ีของแต่ละฝุาย ซึ่งจะทําให้เรียนรู้
หน้าท่ีของตนเองได้ชัดเจนขึ้น 
 4.4 การสนับสนุนให้สหกรณ์ใหญ่ในพื้นท่ีเข้าเยี่ยมเยียน แนะนํา เข้าสนับสนุนการดําเนินงานของ
สหกรณ์เล็กๆ อาจเป็นการเข้าให้ความรู้ คําแนะนําในส่วนท่ีเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมไม่สามารถแนะนําได้ แต่ละ
สหกรณ์อาจมีเทคนิคของตนเอง เช่น เทคนิคการติดตามหนี้  การดําเนินคดีทางกฎหมาย การกําหนดวิธีการ
ดําเนินงานและบริหารงานในรูปแบบต่างๆ ซึ่งการเข้าเยี่ยมเยียนในสหกรณ์จะทําให้มีการคุยกันได้กว้างขวาง
มากกว่าการบรรยายในการอบรม 
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กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 (อําเภอศรีสวัสด์ิ)  
1. แนะนํา ส่งเสริม ผลักดันกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และรักษา

กลุ่มเกษตรกรเปูาหมายท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานปี 2561 จํานวน 2 แห่ง ได้แก่ 
1.1 กลุ่มเกษตรกรทําไร่แม่กระบุง เป็นกลุ่มขนาดเล็ก ยังไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ มีสมาชิก 83 

ราย มีสินทรัพย์ 1,287,186.82 บาท หนี้สิน 686,215.51 บาท ทุนเรือนหุ้น 218,430 บาท ทุนสํารอง 
289,118.47 บาท กลุ่มเกษตรกร มีปีบัญชีส้ินสุด 31 ธันวาคม 2561 ไม่มีเจ้าหน้าท่ีจัดทําบัญชี เจ้าหน้าท่ี
ส่งเสริมสหกรณ์ได้แนะนํา และช่วยเหลือจัดทําบัญชีและงบการเงินให้กับกลุ่มเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรสามารถ
ตรวจสอบปิดบัญชีได้ในวันท่ี 29 พฤษภาคม 2562 ผลการดําเนินงานมีกําไรสุทธิประจําปี จํานวน 11,200.84 
บาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อน จํานวน 5,339.58 บาท หรือเพิ่มขึ้น 91.09 % และจัดประชุมใหญ่สามัญประจําปีใน
วันท่ี 30 พฤษภาคม 2562 ซึ่งจัดประชุมภายใน 150 วัน ตามท่ีกฎหมายกําหนด และในการประชุมใหญ่ท่ี
ประชุมได้พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีตามข้อบังคับกําหนด กลุ่มเกษตรกรจึงผ่านการประเมินตามเกณฑ์
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และรักษากลุ่มเกษตรกรเปูาหมายท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานปี 2561 ไว้ได้ 

1.2 กลุ่มเกษตรกรทําไร่ท่ากระดาน เป็นกลุ่มขนาดเล็ก ยังไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ มีสมาชิก 
138 ราย มีสินทรัพย์ 1,100,358.46 บาท หนี้สิน 568,625.71 บาท ทุนเรือนหุ้น 424,750.00 บาท ทุนสํารอง   
48,862.90 บาท ปีบัญชีส้ินสุด 31 มีนาคม 2562 กลุ่มเกษตรกร มีเจ้าหน้าท่ีบันทึกบัญชีเบ้ืองต้นแต่ไม่สามารถ
จัดทํางบการเงินได้ เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ได้ช่วยเหลือจัดทําบัญชีและงบการเงินให้ กลุ่มเกษตรกร สามารถ
ตรวจสอบปิดบัญชีได้ในวันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 ผลการดําเนินงานมีกําไรสุทธิประจําปี จํานวน 16,350.33 
บาท ลดลงจากปีก่อน กลุ่มเกษตรกรกําหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจําปีในวันท่ี 20 สิงหาคม2562 ซึ่งจัด
ประชุมภายใน 150 วันตามท่ีกฎหมายกําหนด และในวันประชุมใหญ่จะพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีตาม
ข้อบังคับกําหนด คาดว่ากลุ่มเกษตรกรจะผ่านการประเมินตามเกณฑ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคาดว่า
รักษากลุ่มเกษตรกรเปูาหมายท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานปี 2561 ไว้ได้ 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการ การพัฒนาธุรกิจ และการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ตาม
หลักธรรมภิบาลร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจให้กับกลุ่มเกษตรกรฯ โดยแนะนํา 
ส่งเสริม ในการจัดหาเงินทุนปลอดดอกเบี้ย สําหรับมาใช้ในการดําเนินธุรกิจ ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายให้กับสมาชิก 
โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกรกู้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับ
กลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด จํานวน 2 กลุ่มเกษตรกร ดังนี้ 

2.1 กลุ่มเกษตรกรทําไร่แม่กระบุง ส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกรกู้เงินกองทุนสงเคราะห์
เกษตรกร โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด 
จํานวน 500,000 บาท ปลอดดอกเบี้ย นําไปจัดหาสินค้าให้กับสมาชิก และให้สมาชิกกู้ไปประกอบอาชีพ 
จํานวน 50 รายๆ ละ 10,000 บาท ทําให้ลดต้นทุนในการประกอบอาชีพให้สมาชิกได้รายละ 600 บาท รวม
เป็นเงินท้ังส้ิน 30,000 บาท และเงินกู้จํานวนนี้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการทําธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย 
และธุรกิจสินเช่ือให้กับสมาชิกของกลุ่มเกษตรกรได้ร้อยละ 60.24 เมื่อเทียบกับสมาชิกท้ังหมด ณ วันส้ินปี และ
ช่วยให้กลุ่มเกษตรกร ลดค่าใช้จ่ายท่ีเป็นดอกเบี้ยเงินกู้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 หรือไม่น้อยกว่า 20,000 บาท  
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และมีธุรกิจในการจัดหาสินค้ามาจําหน่ายเพิ่มอีก 1 ธุรกิจ มียอดจําหน่ายสินค้าให้กับสมาชิก จํานวน 15,000 
บาท อํานวยประโยชน์ให้กับสมาชิก จํานวน 50 ราย 

2.2 กลุ่มเกษตรกรทําไร่ท่ากระดาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกรกู้เงินกองทุนสงเคราะห์
เกษตรกร โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิต และการตลาด 
จํานวน 500,000 บาท ปลอดดอกเบ้ีย โดยกลุ่มเกษตรกรได้นําไปจัดหาสินค้าให้กับสมาชิกและให้สมาชิกกู้ไป
ประกอบอาชีพ จํานวน 41 รายๆ ละ 12,195 บาท ทําให้ลดต้นทุนในการประกอบอาชีพให้สมาชิกได้รายละ 
731.71 บาท รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 30,000 บาท และเงินกู้จํานวนนี้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการทําธุรกิจจัดหา
สินค้ามาจําหน่ายและธุรกิจสินเช่ือให้กับสมาชิกของกลุ่มฯ ได้ร้อยละ 29.71 เมื่อเทียบกับสมาชิกท้ังหมด ณ วัน
ส้ินปี และช่วยลดค่าใช้จ่ายท่ีเป็นดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับกลุ่มเกษตรกร ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 หรือไม่น้อยกว่า 
20,000 บาท และกลุ่มเกษตรกร มีธุรกิจในการจัดหาสินค้ามาจําหน่ายเพิ่มอีก 1 ธุรกิจ มียอดจําหน่ายสินค้า
ให้กับสมาชิก จํานวน 51,050 บาท อํานวยประโยชน์ให้กับสมาชิก 41 ราย 
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กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7 
 

 1. สหกรณ์ในการแนะนําส่งเสริม สามารถผ่านการประเมินยกระดับช้ันสหกรณ์ จากช้ันท่ี 2 สู่ช้ันท่ี 1 
เพิ่มเติม จํานวน 1 แห่ง   
 2. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในการแนะนําส่งเสริมสามารถปิดบัญชีและส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบภายใน 30 วัน นับแต่วันส้ินปีทางบัญชี  จํานวน 6 แห่ง 
 3. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในการแนะนําส่งเสริมสามารถจัดประชุมใหญ่ได้ภายใน 150 วัน นับแต่วัน
ส้ินปีทางบัญชี ครบทุกแห่ง 
 4. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในการแนะนําส่งเสริมสามารถพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ช้ีวัดมาตรฐานของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์  จํานวน 6 แห่ง   
 5. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในการแนะนําส่งเสริมไม่มีข้อบกพร่องร้ายแรงในการดําเนินกิจการ 
 6. ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดทําแผนแม่บทพัฒนาพื้นท่ีปฏิรูปท่ีดินตําบลสิงห์ ภายใต้โครงการจัด
ท่ีดินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการจัดท่ีดินจังหวัดเรียบร้อย
แล้ว  
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

1. เป้าหมาย :  
 สหกรณ์ดําเนินกิจการสู่ความมั่นคงและยั่งยืน (Cooperatives to Stability and Sustainability หรือ 
CSS) 
2. ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) :  
 สหกรณ์ผ่านการประเมินสู่ความมั่นคงและยั่งยืน ในระดับดีเลิศ 
3. รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) :  

3.1 ค าอธิบายตัวชี้วัด  
 1) สหกรณ์สามารถผ่านตัวชี้วัดมาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ในระดับดีเลิศ 

 2) สหกรณ์ผ่านการประเมินการยกระดับช้ัน ในช้ันท่ี 1 
 3) สหกรณ์ผ่านการประเมินธรรมาภิบาลในสหกรณ์  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
 4) สหกรณ์ผ่านการประเมินสู่สหกรณ์ดีเด่น  
3.2 เกณฑ์การประเมิน/การค านวณ  
 1) สหกรณ์ผ่านเกณฑ์ตัวช้ีวัดมาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ในระดับดีเลิศติดต่อกันไม่น้อย

กว่า 2 ปีบัญชี 
 2) สหกรณ์ผ่านการประเมินการยกระดับช้ัน ในช้ันท่ี 1 ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปีบัญชี 
 3) สหกรณ์ผ่านการประเมินธรรมาภิบาลในสหกรณ์  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 

2 ปีบัญช ี
 4) สหกรณ์ผ่านการประเมินสู่สหกรณ์ดีเด่นในระดับจังหวัดติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี 
 5) ดําเนินการประเมินและรับรองผลปีละ 1 ครั้ง 
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3.3. แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล  
 1) แหล่งข้อมูลผลการจัดมาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์  วิธีการประเมินโดยกรมส่งเสริม

สหกรณ ์
 2) แหล่งข้อมูลผลการจัดระดับช้ันของกรมส่งเสริมสหกรณ์  วิธีการประเมินโดยกรมส่งเสริม

สหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
 3) แหล่งข้อมูลผลการประเมินธรรมาภิบาลในสหกรณ์  วิธีการประเมินโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์  
 4) แหล่งข้อมูลผลการประเมินสหกรณ์สู่ดีเด่น  วิธีการประเมินโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
4. แนวทางการด าเนินงาน :  

 1) กํากับ  ติดตาม  แนะนํา  ส่งเสริมสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์ช้ีวัดมาตรฐานในระดับดีเลิศ 

 2) กํากับ  ติดตาม  แนะนํา  ส่งเสริมให้สหกรณ์ผ่านการประเมินการยกระดับช้ัน ในช้ันท่ี 1 
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปีบัญชี 
 3) กํากับ  ติดตาม  แนะนํา  ส่งเสริมสหกรณใ์หผ่้านการประเมินธรรมาภิบาลในสหกรณ์  ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปีบัญชี 
 4) กํากับ  ติดตาม  แนะนํา  ส่งเสริมสหกรณ์ให้ผ่านการประเมินสู่สหกรณ์ดีเด่นในระดับจังหวัด
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี  
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กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 8 
 
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 8 รับผิดชอบดูแลสหกรณ์ในอําเภอสังขละบุรี 3 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 1 แห่ง ในปี

ท่ีผ่านมาสหกรณ์และกลุ่มฯ ได้ดําเนินการแนะนํา ส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาสหกรณ์ในแต่ละด้าน ดังนี้ 
 1. การส่งเสริมให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผ่านมาตรฐาน และรักษาสหกรณ์เปูาหมายให้ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน โดยสหกรณ์ผ่านมาตรฐานสามารถและรักษามาตรฐานได้ จํานวน 1 แห่ง ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 2 
แห่ง  กลุ่มเกษตรกรทําสวนยางสังขละบุรี เป็นกลุ่มฯ ต้ังใหม่ยังไม่มีการจัดประเมินมาตรฐาน (จัดต้ังใหม่เมื่อ
วันท่ี 14 ธ.ค.2560)  
 2. การส่งเสริมให้สหกรณ์ดําเนินธุรกิจกับสมาชิก นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทาง
หลักในการดําเนินการ  สหกรณ์บริการเดินรถสังขละบุรี ได้จัดท าโครงการสัจจะออมทรัพย์เป็นแนวทางท่ีจะ
ช่วยลดปัญหาทางการเงินแก่สมาชิกในยามท่ีจําเป็นได้ อีกท้ังยังสร้างความมั่นคงให้กับสหกรณ์ได้อีกทางหนึ่ง 
เพื่อปลูกจิตสํานึกการรักการออมแก่สมาชิก 
 3.  การแนะนําส่งเสริมขับเคล่ือนการปิดบัญชีประจําปีของกลุ่มเกษตรกรทําสวนยางสังขละบุรี
ดําเนินการจัดทําบัญชี และเอกสารประกอบบัญชีด้วยตนเอง สามารถจัดทํางบทดลอง  
 4.  แนะนําส่งเสริมแผนการดําเนินงานขับเคล่ือนระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ กลุ่มเกษตรกรทําสวน
ยางสังขละบุรี ดําเนินการจัดทําแผนการตลาดสินค้าแปลงใหญ่ยางพารา เมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2562  ได้
ร่วมกันดําเนินการวางแผนการตลาด จํานวน 1 แผน 
 5. การแนะนําสหกรณ์ท่ีดําเนินธุรกิจโดยใช้เงินทุนของตนเอง ระดมทุนโดยการถือหุ้นเพิ่ม การฝากเงิน
ออมทรัพย์ เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินของตัวสมาชิกเอง และนําเงินทุนมาหมุนเวียนดําเนินธุรกิจระหว่าง
สมาชิกด้วยกันเองอีกด้วย  
 6. การแนะนําส่งเสริมให้สหกรณ์ดําเนินการแก้ไขปัญหาหนี้ค้าง โดยการแนะนําให้สหกรณ์ออก
ติดตามหนี้ การผ่อนชําระ และใช้กระบวนการทางกฎหมายเพื่อการฟูองร้องเรียกหนี้สินคืนท้ังผู้กู้และผู้คํ้า
ประกัน 

7.แนะนําส่งเสริมให้สมาชิกและคณะกรรมการรู้สิทธิและหน้าท่ีของตนเอง ตามอุดมการณ์ หลักการ 
วิธีการสหกรณ์ การเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจตามหลักธรรมมาภิบาล เล็งเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็น
สําคัญ ผลักดันให้สหกรณ์บริการเดินรถสังขละบุรี จํากัด ดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องงานสหกรณ์ ท า
ให้สมาชิกและบุคคลท่ัวเข้าใจเรื่องสหกรณ์ได้มากขึ้น 

8. แนะนําส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมทําธุรกิจกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร   
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นิคมสหกรณ์ทองผาภูม ิ
 

นิคมสหกรณ์ทองผาภูมิ รับผิดชอบดูแลสหกรณ์ในความรับผิดชอบ 2 แห่ง ในปีท่ีผ่านมาได้ดําเนินการ
แนะนํา ส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาสหกรณ์ในแต่ละด้าน ดังนี้ 
 1. ส่งเสริมให้สหกรณ์ผ่านมาตรฐาน และรักษาสหกรณ์เปูาหมายให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน โดยสหกรณ์
ผ่านมาตรฐานสามารถและรักษามาตรฐานได้ จํานวน 1 แห่ง ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 1 แห่ง    
 2. แนะนําส่งเสริมให้สหกรณ์ดําเนินการแก้ไขปัญหาหนี้ค้าง โดยการแนะนําให้สหกรณ์ออกติดตามหนี้ 
การผ่อนชําระ และใช้กระบวนการทางกฎหมายเพื่อการฟูองร้องเรียกหนี้สินคืนท้ังผู้กู้และผู้คํ้าประกัน 
 3.  แนะนําส่งเสริมให้สหกรณ์สามารถปิดบัญชีประจําปีดําเนินการจัดทําบัญชี และจัดทําเอกสาร
ประกอบบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วน และสามารถจัดทํางบบัญชีรับ - จ่าย งบทดลอง เสนอท่ีประชุม
คณะกรรมการ 
 4.  แนะนําส่งเสริมการขับเคล่ือนเกษตรอินทรีย์ในสหกรณ์ เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ท่ีเข้าร่วมโครงการมี

ความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการทําเกษตรอินทรีย์ รวมท้ังระบบการตรวจสอบและการรับรองมาตรฐาน

เกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) เพื่อสร้างแหล่งผลิตเกษตรอินทรีย์ในสถาบันเกษตรกรในเขตนิคมสหกรณ์

เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคท่ีนิยมสินค้าเพื่อสุขภาพมากขึ้น เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในกลุ่ม

ผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ ให้มีการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านปัจจัยการผลิต การตลาด และการแลกเปล่ียน

องค์ความรู้ระหว่างกัน 

 5. แนะนําส่งเสริมสมาชิกสหกรณ์เพื่อเตรียมการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมบ ื้องต้น (PGS) 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ การผลิตของสมาชิกสหกรณ์ท่ีได้รับการคัดเลือกไปสู่การตรวจรับรองการ

ผลิตมาตรฐานกลุ่มเกษตรอินทรีย์ PGS หรือ มาตรฐาน GAP และมาตรฐานอินทรีย์ในท่ีสุด 

 6. แนะส่งเสริมตลาดเกษตรกรของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์จัดต้ังตลาดเกษตรกรในการแก้ปัญหาด้าน

การผลิตและการตลาด รวมท้ังการจัดการด้านอื่น ๆ ร่วมกับเกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์

สามารถบริหารการดําเนินกิจกรรมในการจัดหาสินค้ามาจําหน่ายผ่านตลาดเกษตรกร และเพื่อส่งเสริมให้

สมาชิกในสหกรณ์ท้ังกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพได้รับรู้ความต้องการของตลาดเพื่อนําไปใช้ในการพัฒนา

ปรับปรุงสินค้าและบริการของตนให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน 

 7. แนะนําสหกรณ์ให้ดําเนินธุรกิจโดยใช้เงินทุนของตนเอง ระดมทุนโดยการถือหุ้นเพิ่ม การฝากเงิน
ออมทรัพย์ เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินของตัวสมาชิกเอง และนําเงินทุนมาหมุนเวียนดําเนินธุรกิจระหว่าง
สมาชิกด้วยกันเอง 
 8. แนะนําส่งเสริมให้สหกรณ์ดําเนินการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่อง แก้ไขปัญหาตามข้อสังเกตจากการ
สอบบัญชีสหกรณ์ และปัญหาหนี้ค้างนาน โดยแนะนําให้สหกรณ์เร่งรัดออกติดตามหนี้ การผ่อนชําระ และใช้
กระบวนการทางกฎหมายเพื่อการฟูองร้องเรียกหนี้สินคืนจากท้ังลูกหนี้ของสหกรณ์และผู้คํ้าประกัน 

9.แนะนําส่งเสริมให้สมาชิกและคณะกรรมการรู้สิทธิและหน้าท่ีของตนเอง ตามอุดมการณ์ หลักการ 
วิธีการสหกรณ์ การเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจตามหลักธรรมมาภิบาล เล็งเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็น
สําคัญ ท าให้สมาชิกและบุคคลท่ัวเข้าใจเรื่องสหกรณ์ได้มากขึ้น 
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 10. แนะนําส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมทําธุรกิจกับสหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกร 
11. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี จัดเวทีเสวนาแบบมีส่วนร่วมในพื้นท่ีแปลงสาธิตพันธุกรรมพืชในนิคมสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์
นิคม 65 ราย จ้างเหมาบริการจัดทําระบบน้ําในพื้นท่ีแปลงสาธิต 1 ระบบ 
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ส่วนท่ี 2    ผลการด าเนินงานจากการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาการด าเนินงานของ   
               สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

กลุ่มท่ี 1 : สหกรณ์เป้าหมายในการพัฒนาเป็นองค์กรหลักระดับอ าเภอ  

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 

1. สหกรณ์การเกษตรเมืองกาญจนบุรี จ ากัด  ประเภท : สหกรณ์การเกษตร    

 ผลการด าเนินงานตามแผนการแนะน า ส่งเสรมิ และพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เป้าประสงค์ : พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ 

เป้าหมายการพัฒนา :  
1. ระดมหุ้นและเงินรับฝาก 
2. พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและผู้นํากลุ่มเพื่อการบริหารงานสหกรณ์ 
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

งานที่ด าเนินการ :  
1. ประชาสัมพันธ์ /ช้ีแจง แนะนํา โครงการ ให้กับประธานกลุ่ม 

        2. แนะนําให้สหกรณ์สํารวจจํานวนสมาชิกท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการ  
   3. มีการประชุมช้ีแจงโครงการต่อสมาชิกในท่ีประชุมกลุ่ม  
           4. แนะนําให้สหกรณ์รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการในท่ีประชุมคณะกรรมการประจําเดือน 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
           1. สมาชิกหันมาออมทรัพย์กันเพิ่มมากขึ้น  
           2. สร้างนิสัยให้กับสมาชิกในการออมทรัพย์  
           3. เป็นการชักชวนสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมของทางสหกรณ์ 
            4. เป็นการเพิ่มทุนภายในของสหกรณ์ 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : 

ณ ปัจจุบัน สหกรณ์ประสบปัญหาลูกหนี้ค้างนาน ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของ
สหกรณ์ ทําให้ขาดสภาพคล่อง ขาดเงินทุนหมุนเวียน เกิดปัญหาการดําเนินธุรกิจ และขาดทุนได้ในอนาคต 
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เป้าประสงค์ : แก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์ 

เป้าหมายการแก้ไขปัญหาการด าเนินงาน :  
1. แก้ไขปัญหาลูกหนี้ค้างนาน (อยู่ระหว่างดําเนินการให้บรรลุเปูาหมาย) 

งานที่ด าเนินการ :  
1. การวิเคราะห์ลูกหนี้และศักยภาพของลูกหนี้ 

  2. การวิเคราะห์ปัญหาลูกหนี้ 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. สหกรณ์มีแนวทางการบริหารจัดการหนี้ค้างชําระของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ  
2. สหกรณ์สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านสินเช่ือ แก้ไขปัญหาลูกหนี้เงินกู้ท่ีผิดนัดชําระ

หนี้ ลูกหนี้ค้างชําระและบริหารจัดการธุรกิจด้านสินเช่ือของสหกรณ ์ 
3. สหกรณม์ีศักยภาพในการดําเนินธุรกิจให้ครอบคลุมทุกธุรกิจ 
4. คณะกรรมการมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการสหกรณ์ การบริหารธุรกิจสหกรณ์ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง

กับสหกรณ ์
5. คณะกรรมการทราบถึงบทบาท ภารกิจในฐานะคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เข้าใจถึง ขอบเขต

อํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ 
เชิงปริมาณ   

1. สมาชิกมาเข้าร่วมโครงการในปี 62  จํานวน……ราย 
2. สมาชิกมาเข้าร่วมโครงการในปี 63  จํานวน……ราย 
3. กรรมการและผู้นํากลุ่มสหกรณ์ท่ีเข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยกว่า ร้อยละ 80 
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2. สหกรณ์การเกษตรด่านมะขามเต้ีย จ ากัด  ประเภท : สหกรณ์การเกษตร    

 ผลการด าเนินงานตามแผนการแนะน า ส่งเสรมิ และพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เป้าประสงค์ : พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ 

เป้าหมายการพัฒนา :  
1. พัฒนาคณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์เพื่อการบริการด้วยใจ 
2. ส่งเสริมให้ออมทรัพย์วันละบาท 
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

งานที่ด าเนินการ :  
1. ประชาสัมพันธ์/ช้ีแจง แนะนํา โครงการ ให้กับประธานกลุ่ม 

        2. แนะนําให้สหกรณ์สํารวจจํานวนสมาชิกท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการ  
   3. มีการประชุมช้ีแจงโครงการต่อสมาชิกในท่ีประชุมกลุ่ม  
           4. แนะนําให้สหกรณ์รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการในท่ีประชุมคณะกรรมการประจําเดือน 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. สมาชิกทุกคนทําธุรกิจกับสหกรณ์ โดยออมเงินวันละ 1 บาท 
2. สมาชิกประหยัดอดออม 
3. เพิ่มทุนภายในให้กับสหกรณ์ 
4. สมาชิกสหกรณ์มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิต กล้วยหอมทองให้ได้คุณภาพและปริมาณ

ตามท่ีตลาดต้องการ 
5. เกิดการแลกเปล่ียนความรู้ และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ท่ีสามารถนําไปพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของสมาชิก 
6. เสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ให้บริการที่มีคุณภาพ สามารถนําไปฝึกฝนจนเกิดเป็นลักษณะนิสัย 

เชิงปริมาณ   
1.   สมาชิกมาเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 75  ในปี 62 
2. สมาชิกมาเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 85  ในปี 63 
3. สมาชิกมาเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 95  ในปี 64 
4. ร้อยละ 80 ของเกษตรกรที่ร่วมโครงการ นําความรู้ไปปฏิบัติในการผลิตกล้วยหอมทองคุณภาพ 
5. ความพึงพอใจของสมาชิกในการรับบริการสูงขึ้นทุกปี  

5.1 ปี 2562 ร้อยละ 70 ของสมาชิกมีความพึงพอใจในการให้บริการในระดับดี  
5.2 ปี 2563 ร้อยละ 80 ของสมาชิกมีความพึงพอใจในการให้บริการในระดับดีมาก  
5.3 ปี 2564 ร้อยละ 90 ของสมาชิกมีความพึงพอใจในการให้บริการในระดับดีมาก 
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 ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปีของสหกรณ ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ผลการดําเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ  
     สรุปผลงานตามแผนประจ าปีของสหกรณ์ :  
1. สหกรณ์การเกษตรเมืองกาญจนบุรี  จ ากัด 
 

 
 

 
 
 

 
 ผลการดําเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ บางส่วน (ให้ระบุ

ประเด็นหรือแผนท่ีไม่เป็นไปตามเปูาหมายพร้อมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  
     สรุปประเด็นหรือแผนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :  
 
      
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

สาเหตุประกอบ : สหกรณ์อยู่ระหว่างการดําเนินธุรกิจระหว่างป ี

  แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน 
1 แผนการเบิกเงินกู้และช าระคืนเงินกู้   
 - เบิกเงินกู้ ธกส. 80,000,000.00 102,698,336.93 
2 แผนการรวบรวมผลผลิตการเกษตร   
 - ซื้อข้าวเปลือก 4,000 ตัน 32,000,000.00 45,019,617.48 
 - ขายข้าวเปลือก 4,000 ตัน 32,200,000.00 45,288,427.23 

  แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน 
1 แผนการรับสมาชิก   
 -  รับสมาชิกใหม ่ 100 คน   22 คน 
2 แผนการระดมทุน   
 -  ให้สมาชิกถือหุ้นเพ่ิม 350,000 หุ้น 3,500,000.00 918,630.00 
 - ให้สมาชิกฝากเงินออมทรัพย์ 30,000,000.00 3,976,069.23 
3  แผนการด าเนินธุรกิจสินเชื่อ   
 - จ่ายเงินให้กู้ 80,000,0000.00 27,249,000.00 
 - รับชําระหน้ี 72,925,000.00 27,318,952.03 
4 แผนการเบิกเงินกู้และช าระคืนเงินกู้   
 - ส่งชําระเงินกู้ ธกส. 73,859,000.00 26,599,000.00 
 - ส่งชําระดอกเบี้ยเงินกู้ 4,800,000.00 3,565,659.87 
5 แผนการจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย   
 - ซื้อสินค้า 14,000,000.00 7,990,630.00 
 - ขายสินค้า 14,500,000.00 8,408,925.00 
6 แผนการรวบรวมผลผลิตการเกษตร   
 - ซื้ออ้อยจากสมาชิก 1,000 ตัน 1,000,000.00 399,322.60 
 - ขายอ้อยให้โรงงาน 1,000 ตัน 1,000,000.00 404,767.70 
7 แผนการลงทุนในทรัพย์สิน   
 - จัดซื้อและซ่อมบํารุงทรัพย์สิน 200,000.00 28,235.00 
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     สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : แนะนําส่งเสริม
เกี่ยวกับแผนการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ให้เป็นไปตามแผนท่ีสหกรณ์ได้วางไว้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ใน
การดําเนินงานของสหกรณ์ 

2. สหกรณ์การเกษตรด่านมะขามเต้ีย  จ ากัด 
 

 
 

 
 

 
 ผลการดําเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ บางส่วน (ให้ระบุ

ประเด็นหรือแผนท่ีไม่เป็นไปตามเปูาหมายพร้อมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  
     สรุปประเด็นหรือแผนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :  

 
 
 

สาเหตุประกอบ : สหกรณ์อยู่ระหว่างการดําเนินธุรกิจระหว่างป ี
     สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : แนะนําส่งเสริม

เกี่ยวกับแผนการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ให้เป็นไปตามแผนท่ีสหกรณ์ได้วางไว้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ใน
การดําเนินงานของสหกรณ์ 

 
 ผลงาน/ความส าเร็จในการพัฒนาและผลักดันสหกรณ์เป็นองค์กรหลักระดับอ าเภอ 

- โครงการพัฒนาศักยภาพการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร กิจกรรม
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการสหกรณ์ 

 

ผลการดําเนินงาน 

1. เชิงคุณภาพ 

1.1 สหกรณ์ได้ Recheck การดําเนินธุรกิจตามระเบียบ ข้อบังคับ กับวิธีปฏิบัติจริงของ
สหกรณ์ในปัจจุบัน และแก้ไขระเบียบ ข้อบัง คับสหกรณ์ ให้สอดคล้องกับการวิธีปฏิบัติในสหกรณ์  
คณะกรรมการ เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ สามารถดําเนินธุรกิจเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์ ถือใช้ 

1.2 คณะกรรมการ มีความรู้ ความเข้าใจ บทบาท ภารกิจในฐานะคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ์ ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ และกฎหมาย ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง สามารถ
บริหารงานเพื่อไม่เกิดการทุจริต ข้อบกพร่องทางการบัญชี  และการกระทํานอกกรอบวัตถุประสงค์ 

 

  แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน 
1 แผนการรับสมาชิก   
 -  รับสมาชิกใหม ่ 50 คน   146 คน 
2 แผนการระดมทุน   
 -  ให้สมาชิกถือหุ้นเพ่ิม 1,000,000 หุ้น 10,000,000.00 918,630.00 
 - เงินฝาก 30,000,000.00 43,393,057.78 

  แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน 
1 แผนการจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย   
 - ซื้อสินค้า 22,400,000.00 15,970,653.66 
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1.3 ผู้เข้าอบรมเข้าใจองค์ประกอบในการบริหารงาน การมีส่วนร่วม การปรับปรุง
ประสิทธิภาพ และขีดความสามารถในการบริหารจัดการ และหลักการบริหารงานแบบโปร่งใส มีธรรมาภิบาล 

2. เชิงปริมาณ 

 2.1 มีผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารสหกรณ์ ฝุาย
จัดการสหกรณ์ ผู้นําสหกรณ์  ผู้ตรวจสอบกิจการ  เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ และผู้แทนจากหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง  

 2.2 สหกรณ์ได้รับการพัฒนาศักยภาพการเสริมสร้างความเข้มแข็งในบริหารจัดการ
สหกรณ ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



41 | ห น้ า  Template รายงานผลการแนะนําส่งเสริม พัฒนา และกํากับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 

1. สหกรณ์การเกษตรท่าม่วง จ ากัด  ประเภท : สหกรณ์การเกษตร     

 ผลการด าเนินงานตามแผนการแนะน า ส่งเสรมิ และพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เป้าประสงค์ : พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ 

เป้าหมายการพัฒนา : 
          1. เพิ่มศักยภาพการดําเนินธุรกิจในการรวมรวมผลผลิตทางการเกษตรให้สหกรณ์เป็นศูนย์กลางในกา
รวบรวมผลผลิตของชุมชน โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาครุภัณฑ์หรืออุปกรณ์ทางการตลาด
จากภาครัฐ 

2. เพิ่มปริมาณธุรกิจในการรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรของสหกรณ์ 
 

งานที่ด าเนินการ : 
1. แนะนําส่งเสริมและผลักดันให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์และรักษาสหกรณ์

เปูาหมายท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานปี 2562  
2. ส่งเสริม และสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาธุรกิจและการกํากับดูแลกิจการท่ีดีตาม

หลักธรรมาภิบาล ร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจให้กับสหกรณ์ตามวัตถุประสงค์ใน
การขับเคล่ือนงานตามนโยบาลรัฐบาล  

3. ส่งเสริม แนะนําและพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นไปตามแผนการดําเนินงานของสหกรณ์ 
4. ติดตาม ตรวจสอบ แนะนํา การแก้ไขปัญหา และรายงานผลการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์/

ส่ิงก่อสร้างท่ีสหกรณ์ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ/แผนการผลิต/แผนการใช้
ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง 

5. แนะนํา ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและกํากับการดําเนินงานของสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งตาม
ศักยภาพท้ังในด้านการกํากับ/ตรวจสอบองค์กร ด้านการพัฒนาธุรกิจ เพื่อสร้างความเข้มแข็งตามศักยภาพ 
รวมท้ังด้านการแก้ไขปัญหาเฉพาะกิจ/เร่งด่วนของสหกรณ์ 

 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
ภาพรวมผลการวิเคราะห์สหกรณ์ 
1) การประเมินด้านความเข้มแข็งของสหกรณ์ 4 ด้าน 

  1. ความสามารถในการให้บริการสมาชิกเป็นการประเมินว่าสหกรณ์มีความสามารถในการดําเนิน
ธุรกิจเพื่อให้บริการแก่สมาชิกในด้านต่างๆ มีสัดส่วนต่อสมาชิกท้ังหมดมากน้อยเพียงใด โดยให้ระบุตาม
ประเภทธุรกิจ หากไม่สามารถแยกประเภทธุรกิจหรือเป็นข้อมูลภาพรวมทุกธุรกิจ  
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ประเภทการด าเนินธุรกิจ 
ร้อยละของสมาชิกที่ร่วมท าธุรกิจ 

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 
1. ธุรกิจสินเชื่อ 55.10 57.70 55.05 
2. ธุรกิจรับฝากเงิน 66.73 70.23 70.23 
3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต 3.94 3.18 3.41 
4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต    
5. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย 17.47   
6. ธุรกิจบริการ    

 2.ประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจเป็นการประเมินจากอัตราส่วนทางการเงินของสหกรณ์ในการดําเนิน
ธุรกิจและการบริหารงานของสหกรณ์ โดยสามารถใช้เครื่องมือการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน เช่น 
CAMELS Analysis หรือโปรแกรม CFSAW:ss 

  หน่วย : บาท 

สินทรัพย์ 290,402,565.67 272,404,329.32 255,417,641.37 
หน้ีสิน 163,129,588.20 159,810,409.40 147,162,205.37 
ทุนของสหกรณ์ 127,272,977.47 112,593,919.92 108,255,436.00 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 14,271,530.55 7,363,255.54 10,623,893.00 
อัตราส่วนทางการเงินที่สําคัญ    
- อัตราส่วนหน้ีสินต่อทุน (DE Ratio) 1.28 1.42 1.39 
- อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 0.11 0.07 0.09 
- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 5.07 2.79 4.24 
- อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 1.21 1.24 1.24 
- อัตราส่วนทุนสํารองต่อสินทรัพย์ 0.12 0.13 0.13 
- อัตราค่าใช้จ่ายดําเนินงานต่อกําไรก่อนหักค่าใช้จ่าย
ดําเนินงาน 

39.98 60.73 46.96 

- อัตราส่วนหน้ีระยะสั้นที่ชําระได้ตามกําหนด 75.12 73.97  

 
ข้อมูลปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด) 

 หน่วย : บาท 

ประเภทธุรกิจ ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 
1. ธุรกิจสินเชื่อ 129,811,547.00 127,370,234.00 142,916,861.00 
2. ธุรกิจรับฝากเงิน 107,712,088.00 106,036,355.46 41,573,179.81 
3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต 9,536,178.87 4,693,637.12 7,483,756.87 
4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต    
5. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย 16,844,905.00 8,629,151.00 18,059,201.69 
6. ธุรกิจบริการ    
7. ธุรกิจอื่น ๆ ระบุ    
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 3.  ประสิทธิภาพในการจัดการองค์กรเป็นการประเมินช้ันคุณภาพของการควบคุมภายใน จากสรุปผล

ระบบการควบคุมภายในของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

 
การประเมิน 

 

ระดับคุณภาพของการควบคุมภายใน 
ดีมาก ดี พอใช ้ ต้องปรับปรุง ไม่มีการ 

ควบคุมภายใน 
ส่วนที่ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม      
ส่วนที่ 2 ความเสี่ยงและกิจกรรมควบคุม  
    - ด้านการเงิน/การบัญชี      
    - ธุรกิจสินเชื่อ      
    - ธุรกิจรับฝากเงิน      
    - ธุรกิจรวบรวมผลผลิต      
    - ธุรกิจแปรรูปผลผลิต      
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย      
    - ธุรกิจบริการ      
    - เงินลงทุนในหลักทรัพย์      
    - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์      
    - เจ้าหน้ีเงินกู้      
    - สมาชิกและทุนเรือนหุ้น      
ส่วนที่ 3 ระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร      
ส่วนที่ 4 ระบบการติดตามและประเมินผล      

สรุปการประเมินจัดชั้นคุณภาพ      

 4. ประสิทธิภาพของการบริหารงาน เป็นการประเมินถึงการบริหารงานของคณะกรรมการ โดย
พิจารณาจากข้อบกพร่องในการบริหารงานของสหกรณ์ 

 
 

ประเด็นข้อบกพร่อง 
 
 

ไม่มีข้อบกพร่องหรือมี
ข้อบกพร่องแต่ได้ด าเนินการ

แก้ไขแล้วเสร็จสมบูรณ์ 

มีข้อบกพร่องแต่ได้
ด าเนินการแก้ไข 

แล้วเสร็จ แต่ต้องติดตาม 
หรืออยู่ระหวา่งด าเนินการ

แก้ไข 

มีข้อบกพร่อง  
และยังไม่เริ่ม

ด าเนินการแก้ไข 

1. การทุจริตในสหกรณ์ ไม่ม ี   
2. ข้อบกพร่องทางบัญชี ไม่ม ี   
2. ข้อบกพร่องทางการเงิน ไม่ม ี   
3. การดําเนินการนอกกรอบ
วัตถุประสงค์ของสหกรณ ์

ไม่ม ี   

4. พฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อสหกรณ์ 

ไม่ม ี   

5. ข้อบกพร่องอื่นๆ ระบุ    
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2) การประเมินเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 7 ข้อ (ให้สรุปผลการจัดมาตรฐานของสหกรณ์ จากแบบ
วิเคราะหค์วามพร้อมของสหกรณ์ในการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์การเกษตรระดับอําเภอ ส่วนท่ี 2 ข้อ3) 
 สหกรณผ่์านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 7 ข้อ  
   ระดับดีเลิศ   
   ระดับดีมาก   
   ระดับดี 

สรุปผลการผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 

เกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 
ผลการประเมิน (/) 

ผ่าน ไม่ผ่าน ระบุสาเหตุ 
1.ผลการดําเนินงานในรอบสองปีบัญชีย้อนหลัง สหกรณ์มีผล
การดําเนินงาน  ไม่ขาดทุน เว้นแต่ปีใดมีอุบั ติภัยหรือภัย
ธรรมชาติจนเกิดความเสียหายต่อสมาชิกและสหกรณ์โดยรวม
ให้ตัดปีน้ันออก 

   

2. ในรอบสองปีบัญชีย้อนหลังต้องไม่มีการกระทําอันถือได้ว่า
ทุจริตต่อสหกรณ์ 

   

3. ผลการดําเนินงานในรอบปีสุดท้าย สหกรณ์ต้องจัดทํางบ
การเงินแล้วเสร็จและส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วนําเสนอ
เพ่ืออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ภายในหน่ึงร้อยห้าสิบ
วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี 

   

4. ผลการดําเนินงานในรอบปีสุดท้าย สหกรณ์ต้องมีสมาชิกไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60 ของสมาชิกทั้งหมด มาทําธุรกิจกับ
สหกรณ ์

   

5. ต้องจัดจ้างเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ปฏิบัติงานประจํา รับผิดชอบ
ดําเนินการและธุรกิจของสหกรณ์ หากไม่มีการจัดจ้าง ต้องมี
กรรมการดําเนินการหรือสมาชิกที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ
หน้าท่ีประจํา 

   

6.ผลการดําเนินงานในรอบสองปีย้อนหลังสหกรณ์ต้องมีการ
จัดสรรกําไรสุทธิและจ่ายเงินทุนสวัสดิการสมาชิกหรือทุน
สาธารณะประโยชน์อย่างน้อยหน่ึงครัง้ 

   

7.ผลการดําเนินงานในรอบปีบัญชีสุดท้าย สหกรณ์ต้องไม่กระทํา
การอันเป็นการฝุาฝืนกฎหมาย ระเบียบ หรือคําสั่งนายทะเบียน
สหกรณ ์
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 สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :                                    

            1.สหกรณ์มีสัดส่วนของหนี้สินท้ังส้ิน คิดเป็น 1.14 เท่าของทุนของสหกรณ์ หรืออาจกล่าวได้ว่า

สหกรณ์มีหนี้สินอยู่จํานวน 1.14 บาท ในขณะท่ีมีทุนของตนเองเพียง 1.00 บาท นั่นแสดงว่าสหกรณ์มีหนี้สิน

มากกว่าทุนท่ีสหกรณ์มีอยู่ หรืออาจกล่าวได้ว่าทุนของสหกรณ์ไม่เพียงพอต่อการคุ้มครองหนี้ท่ีมีอยู่  

             2. ราคาพืชผลทางการเกษตรตกตํ่า  ทําให้ประสิทธิภาพในการทําธุรกิจต่างๆ ของสมาชิกกับ

สหกรณ์ลดลง 

              3. ในพื้นท่ีอําเภอท่าม่วง มีลานรับซื้อข้าว  ของเอกชนหลายแห่ง และซื้อผลผลิตแข่งกับสหกรณ์

ราคาท่ีสูงกว่าสหกรณ์ 

 
เป้าประสงค ์: แก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์ 

เป้าหมายการแก้ไขปัญหาการด าเนินงาน :  
1.แก้ไขปัญหาข้อบกพร่องจากการดําเนินงานต่าง ๆ ของสหกรณ์ ดังนี้ 

               กรณีลูกหนี้ค้างนาน    
               เปูาหมาย เพื่อติดตาม เร่งรัดให้]ลูกหนี้ส่งชําระหนี้คืนสหกรณ์ให้เสร็จส้ินเรียบร้อย  
 
งานที่ด าเนินการ : 
                 แนะนํา ส่งเสริม และติดตามเร่งรัดสหกรณ์ในการแก้ไขปัญหาลูกหนี้ค้างนาน  6,939,915 บาท 
โดยออกติดตามหนี้และเตือนการชําระหนี้สมาชิก ซึ่งได้ออกติดตามหนี้พร้อมประธานกลุ่มและกรรมการผู้แทน
สหกรณ์ ส่วนใหญ่จะได้พบสมาชิก สมาชิกบางรายก็พร้อมมาชําระหนี้ท้ังหมด บางรายก็มีปัญหาด้านการเงิน 
เพราะผลผลิตของสมาชิกออกไม่ดีและเสียหาย ทางเจ้าหน้าท่ีก็ได้ให้คําแนะนําว่ าถ้าสมาชิกพอมีเงินก็ให้มา
ชําระเพื่อไม่ให้เสียประวัติ    
 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : 
              ได้ติดตามเร่งรัดสหกรณ์ในการแก้ไขปัญหาลูกหนี้ค้างนาน  6,939,915 บาท  
              หนี้ค้างชําระ 1 ปี สมาชิกนําเงินมาชําระ 909,855 บาท  
              หนี้ค้างชําระ 2 ปี สมาชิกนําเงินมาชําระ 719,006 บาท  
              หนี้ค้างชําระ 3 ปี สมาชิกนําเงินมาชําระ 500,000 บาท 
              หนี้ค้างชําระ 4 ปี สมาชิกนําเงินมาชําระ 500,000 บาท 
 

 ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปีของสหกรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ผลการดําเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ  
     สรุปผลงานตามแผนประจ าปีของสหกรณ์ :  

1.สหกรณ์กําหนดแผนจัดหาสินค้าการเกษตร และสินค้าท่ัวไปมาจําหน่าย  จํานวน 18,267,000 
บาท  ผลการดําเนินงานจัดหาสินค้าฯ มาจําหน่ายได้ จํานวน  19,870,852.70 บาท ซึ่งสูงกว่าแผน 
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2.สหกรณ์กําหนดแผนการจัดหาสินค้าประเภทรวบรวมข้าวเปลือก  จํานวน 6,594,000  บาท  
ผลการดําเนินงาน  จํานวน 9,536,178.87 บาท ซึ่งสูงกว่าแผน 

 ผลการดําเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ บางส่วน  
     สรุปประเด็นหรือแผนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :  

1.แผนการรับสมาชิกเพิ่ม จํานวน 100 คน ผลการดําเนินการรับสมาชิกเพิ่มได้ 90 คน  
2.แผนการปล่อยสินเช่ือ จํานวน 80,000,000 บาท สหกรณ์ปล่อยสินเช่ือให้สมาชิกได้ 

64,000,000 บาท  
     สาเหตุประกอบ :  
     1.ในพื้นท่ีดําเนินงานของสหกรณ์มีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรต่างๆจํานวนมาก ทําให้รับสมาชิก

ไม่ได้ตามเปูาหมาย 
     2.สหกรณ์ได้การสนับสนุนงบประมาณจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และ

ธนาคารก็สนับสนุนปล่อยสินเช่ือให้สมาชิกของสหกรณ์อีกทางหนึ่ง ทําให้แผนการระดมทุนไม่เป็ นไปตาม
เปูาหมาย 

     สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 
       1.ประชาสัมพันธ์การรับสมาชิกสหกรณ์ให้ครอบคลุมพื้นท่ีแดนดําเนินงานของสหกรณ์ ใน

หมู่บ้านและตําบลท่ีสหกรณ์ยังไม่มีสมาชิก  
       2.จัดหาสินค้ามาจําหน่ายหรือธุรกิจอื่นๆ ของสหกรณ์ให้ครอบคลุมพื้นท่ีให้มากท่ีสุด โดยการ

ประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางเพื่อเพิ่มปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ และให้สหกรณ์เป็นศูนย์กลางในการให้บริการแก่
สมาชิก 

3.เร่งดําเนินการแก้ไขลูกหนี้ค้างนานของสหกรณ์ให้แล้วเสร็จ  
 
 ผลงาน/ความส าเร็จในการพัฒนาและผลักดันสหกรณ์เป็นองค์กรหลักระดับอ าเภอ 

               สหกรณ์ฯ เป็น 1 ใน 9 แห่งของสหกรณ์หลักในจังหวัดกาญจนบุรีท่ี  ได้รับการผลักดันเป็นองค์กร
หลักระดับอําเภอ และจากการวิเคราะห์และประเมินศักยภาพการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ พบว่าจัดอยู่ในกลุ่ม
ท่ี 3  กลุ่มสหกรณ์ท่ีต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพการรวบรวมผลผลิต สหกรณ์ได้จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ
ขับเคล่ือนนโยบายการปรับโครงสร้างภาคการเกษตรโดยกลไกสหกรณ์ ของบุคลากรในสหกรณ์เพื่อระดมสมอง
ในการจัดทําแผนพัฒนาความเข้มแข็งและแผนพัฒนาการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ เพื่อเพิ่มศักยภ าพของ
สหกรณ์ และผลจากการประชุมดังกล่าว สหกรณ์ได้จัดทําแผนพัฒนาความเข้มแข็ง และแผนพัฒนาการดําเนิน
ธุรกิจ ดังนี้ 

1. แผนพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์ ประกอบด้วย 4 แผนงาน  
1.1 แผนพัฒนาความสามารถในการให้บริการสมาชิก   

         2.1.1 โครงการ: สํารวจความต้องการความรู้ด้านการจัดทําการเกษตร เทคโนโลยี
สมัยใหม ่  ในการเพาะปลูก 

               2.1.2 โครงการฝึกอบรมสมาชิกใหม่ เรื่อง หลักสหกรณ์ บทบาทหน้าท่ีของสมาชิกสหกรณ์   
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                2.2 แผนพัฒนาประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ 

         2.2.1 โครงการ: อบรมให้ความรู้ในการบริหารงานให้คณะกรรมการ ประธานกลุ่ม เลขา 

ในการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ทุกธุรกิจ 
                  2.2.2 โครงการ: โครงการบริหารหนี้ค้างชําระของสหกรณ์ และข้อกฎหมายเกี่ยวกับการ

ฟูองร้องสมาชิก การติดตามหนี้ และการทวงหนี้สิน 

              2.3 แผนพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดองค์กร 

                 2.3.1 โครงการ: การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร      

2.4 แผนพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงาน 

      โครงการ: อบรมเรื่องอํานาจหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และด้าน

กฎหมาย ต่างๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง 
                     ผลการด าเนินการ ด าเนินการตามแผนแล้ว 4 โครงการ ได้แก่ 

                      แผนพัฒนาความสามารถในการให้บริการสมาชิก   
                     จัดหาสินค้า (สินค้าอุปโภคบริโภค) มาจําหน่ายให้กับสมาชิกสหกรณ์โดยการมอบ        

ให้ผู้นํากลุ่มสมาชิกสํารวจความต้องการในการส่ังซื้อสินค้า จํานวน 150 ราย   

                 แผนพัฒนาประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ 

                      ติดตามหนี้ค้างชําระจากสมาชิกท่ีค้างชําระนาน เช่น ติดตามทวงถาม การฟูองร้องต่อ
ศาลเพื่อเรียกหนี้สินค้างชําระคืน  จํานวน 15 ราย   

                แผนพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดองค์กร 

                สหกรณ์ได้จัดทําโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  ได้ดําเนินการ
ปรับปรุงและพัฒนาเว็ปไซด์ของสหกรณ์ ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อเป็นช่องทางในการส่ือสารและประชาสัมพันธ์งาน
และธุรกิจของสหกรณ์ โดยได้รับการสนับสนุนบุคลากรจากสํานักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี ในการอบรม
ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ รวม 1 วัน พร้อมท้ังช่วยเหลือในการจัดทําไซด์ของสหกรณ์ ปัจจุบันสหกรณ์
สามารถใช้เป็นช่องทางในการส่ือสารหรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานและธุรกิจของสหกรณ์ให้แก่สมาชิกและ
บุคคลท่ัวไปได้เป็นอย่างดี 

 

                  แผนพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงาน  
                       สหกรณ์จัดทําโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการดําเนินงานการดําเนิน

ธุรกิจ ในหน่วยงานต่างๆ ท่ีได้จัดการอบรม เช่น สํานักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

จํานวน 15 คน  ได้แก่ เข้าร่วมประชุม โครงการเชิงปฏิบัติการการขับเคล่ือนและพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์

ให้เป็นองค์กรหลักระดับอําเภอ รุ่นท่ี 5 ณ โรงแรมเมาเท็นบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันท่ี 11-12 

กรกฎาคม 2562  จัดโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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2. สหกรณ์การเกษตรพนมทวน จ ากัด  ประเภท : สหกรณ์การเกษตร     

 ผลการด าเนินงานตามแผนการแนะน า ส่งเสรมิ และพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เป้าประสงค์ : พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ 

เป้าหมายการพัฒนา : 
          1. เพิ่มศักยภาพการดําเนินธุรกิจในการรวมรวมผลผลิตทางการเกษตรให้สหกรณ์เป็นศูนย์กลางในกา
รวบรวมผลผลิตของชุมชน โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาครุภัณฑ์หรืออุปกรณ์ทางการตลาด
จากภาครัฐ 

2.เพิ่มปริมาณธุรกิจในการรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรของสหกรณ์ 
 
งานที่ด าเนินการ : 

1. แนะนําส่งเสริมและผลักดันให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์และรักษาสหกรณ์
เปูาหมายท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานปี 2562  

2. ส่งเสริม และสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาธุรกิจและการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
ตามหลักธรรมาภิบาล ร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจให้กับสหกรณ์ตาม
วัตถุประสงค์ในการขับเคล่ือนงานตามนโยบาลรัฐบาล  

3. ส่งเสริม แนะนําและพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นไปตามแผนการดําเนินงานของสหกรณ์ 
4. ติดตาม ตรวจสอบ แนะนํา การแก้ไขปัญหา และรายงานผลการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์/

ส่ิงก่อสร้างท่ีสหกรณ์ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ/แผนการผลิต/แผนการใช้
ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง 

5. แนะนํา ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและกํากับการดําเนินงานของสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งตาม
ศักยภาพท้ังในด้านการกํากับ/ตรวจสอบองค์กร ด้านการพัฒนาธุรกิจ เพื่อสร้างความเข้มแข็งตามศักยภาพ 
รวมท้ังด้านการแก้ไขปัญหาเฉพาะกิจ/เร่งด่วนของสหกรณ์ 
 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : 

ภาพรวมผลการวิเคราะห์สหกรณ์ 

1) การประเมินด้านความเข้มแข็งของสหกรณ์ 4 ด้าน 

 1. ความสามารถในการให้บริการสมาชิกเป็นการประเมินว่าสหกรณ์มีความสามารถในการดําเนิน

ธุรกิจเพื่อให้บริการแก่สมาชิกในด้านต่างๆ มีสัดส่วนต่อสมาชิกท้ังหมดมากน้อยเพียงใด โดยให้ระบุตาม

ประเภทธุรกิจ หากไม่สามารถแยกประเภทธุรกิจหรือเป็นข้อมูลภาพรวมทุกธุรกิจ  
 

ประเภทการด าเนินธุรกิจ 
ร้อยละของสมาชิกที่ร่วมท าธุรกิจ 

ปี 2561 ปี 2560 
1. ธุรกิจสินเชื่อ 70.37 65.70 
2. ธุรกิจรับฝากเงิน 72.88 64.77 
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ประเภทการด าเนินธุรกิจ 

ร้อยละของสมาชิกที่ร่วมท าธุรกิจ 
ปี 2561 ปี 2560 

3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต - - 
4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต 1.72 6.36 
5. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย 35.83 18.59 
6. ธุรกิจบริการ - - 

 2.ประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจเป็นการประเมินจากอัตราส่วนทางการเงินของสหกรณ์ในการดําเนิน
ธุรกิจและการบริหารงานของสหกรณ์ โดยสามารถใช้เครื่องมือการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน เช่น 
CAMELS Analysis หรือโปรแกรม CFSAW:ss 

  หน่วย : บาท 

งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไรขาดทุน ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 
สินทรัพย์ 228,114,226.81 248727058.84 189726488.30 
หน้ีสิน 109,117,697.65 127,278,277.62 97,914,766.13 
ทุนของสหกรณ์ 118,996,529.16 121,455,193.22 120,880,145.50 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 3,595,470.42 5,463,050.65 3,970,580.09 
อัตราส่วนทางการเงินที่สําคัญ  
- อัตราส่วนหน้ีสินต่อทุน (DE Ratio) 0.92  1.05 0.81 
- อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 0.03 0.04 0.03 
- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 0.02 0.02 0.02 
- อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 1.75 1.72 1.94 
- อัตราส่วนทุนสํารองต่อสินทรัพย์ 0.21 0.19 0.21 
- อัตราค่าใช้จ่ายดําเนินงานต่อกําไรก่อนหักค่าใช้จ่าย
ดําเนินงาน 

0.67 0.55 0.68 

- อัตราส่วนหน้ีระยะสั้นที่ชําระได้ตามกําหนด 0.85 0.90 0.86 

 

 ข้อมูลปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด) 
   หน่วย : บาท 

ประเภทธุรกิจ ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 
1. ธุรกิจสินเชื่อ 168,799,640.00 164,645,850.00 158,154,850.00 
2. ธุรกิจรับฝากเงิน 73,062,518.77 69,738,641.15 69,892,155.20 
3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต 0 0 0 
4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต 59,840.00 84,010.00 470,838.05 
5. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย 6,109,473.00 5,858,401.00 8,123,428.00 
6. ธุรกิจบริการ 0 0 0 
7. ธุรกิจอื่น ๆ ระบุ (ธุรกิจนํ้าด่ืม) 458,027.30 732,232.97 1,172,533.42 
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 3. ประสิทธิภาพในการจัดการองค์กรเป็นการประเมินช้ันคุณภาพของการควบคุมภายใน จากสรุปผลระบบ
การควบคุมภายในของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
 

 
การประเมิน 

 

ระดับคุณภาพของการควบคุมภายใน 
ดีมาก ดี พอใช ้ ต้องปรับปรุง ไม่มีการ 

ควบคุมภายใน 
ส่วนที่ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม      
ส่วนที่ 2 ความเสี่ยงและกิจกรรมควบคุม  
    - ด้านการเงิน/การบัญชี      
    - ธุรกิจสินเชื่อ      
    - ธุรกิจรับฝากเงิน      
    - ธุรกิจรวบรวมผลผลิต  -    
    - ธุรกิจแปรรูปผลผลิต      
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย      
    - ธุรกิจบริการ  -    
    - เงินลงทุนในหลักทรัพย์      
    - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์      
    - เจ้าหน้ีเงินกู้      
    - สมาชิกและทุนเรือนหุ้น      
ส่วนที่ 3 ระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร      
ส่วนที่ 4 ระบบการติดตามและประเมินผล      

สรุปการประเมินจัดชั้นคุณภาพ      

  

4. ประสิทธิภาพของการบริหารงาน เป็นการประเมินถึงการบริหารงานของคณะกรรมการ โดยพิจารณาจาก
ข้อบกพร่องในการบริหารงานของสหกรณ์ 

 
 

ประเด็นข้อบกพร่อง 
 

 

ไม่มีข้อบกพร่องหรือมี
ข้อบกพร่องแต่ได้ด าเนินการ

แก้ไขแล้วเสร็จสมบูรณ์ 

มีข้อบกพร่องแต่ได้
ด าเนินการแก้ไข 

แล้วเสร็จ แต่ต้องติดตาม 
หรืออยู่ระหวา่งด าเนินการ

แก้ไข 

มีข้อบกพร่อง  
และยังไม่เริ่ม

ด าเนินการแก้ไข 

1. การทุจริตในสหกรณ์ ไม่ม ี   
2. ข้อบกพร่องทางบัญชี ไม่ม ี   
2. ข้อบกพร่องทางการเงิน ไม่ม ี   
3. การดําเนินการนอกกรอบ
วัตถุประสงค์ของสหกรณ ์

ไม่ม ี   

4. พฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อสหกรณ์ 

ไม่ม ี   

5. ข้อบกพร่องอื่นๆ ระบุ  อยู่ระหว่างฟูองร้องบังคับคดี  
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ประเด็นข้อบกพร่อง 
 

 

ไม่มีข้อบกพร่องหรือมี
ข้อบกพร่องแต่ได้ด าเนินการ

แก้ไขแล้วเสร็จสมบูรณ์ 

มีข้อบกพร่องแต่ได้
ด าเนินการแก้ไข 

แล้วเสร็จ แต่ต้องติดตาม 
หรืออยู่ระหวา่งด าเนินการ

แก้ไข 

มีข้อบกพร่อง  
และยังไม่เริ่ม

ด าเนินการแก้ไข 

– ลูกหน้ีการค้าโรงสีข้าว ลูกหน้ีการค้าโรงสีข้าว 

 

2) การประเมินเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 7 ข้อ (ให้สรุปผลการจัดมาตรฐานของสหกรณ์ จากแบบวิเคราะห์

ความพร้อมของสหกรณ์ในการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์การเกษตรระดับอําเภอ ส่วนท่ี 2 ข้อ 3)  

 สหกรณผ่์านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 7 ข้อ       

    ระดับดีเลิศ        

     ระดับดีมาก       

      ระดับดี      

    สรุปผลการผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 

เกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 
ผลการประเมิน (/) 

ผ่าน ไม่ผ่าน ระบุสาเหตุ 
1. ผลการดําเนินงานในรอบสองปีบัญชีย้อนหลัง สหกรณ์มีผลการดําเนินงาน ไม่ขาดทุน 
เว้นแต่ปีใดมีอุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติจนเกิดความเสียหายต่อสมาชิกและสหกรณ์โดยรวม
ให้ตัดปีน้ันออก 

 
 

  

2. ในรอบสองปีบัญชีย้อนหลังต้องไม่มีการกระทําอันถือได้ว่าทุจริตต่อสหกรณ์    
3. ผลการดําเนินงานในรอบปีสุดท้าย สหกรณ์ต้องจัดทํางบการเงินแล้วเสร็จและส่งให้ผู้สอบ
บัญชีตรวจสอบแล้วนําเสนอเพ่ืออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ภายในหน่ึงร้อยห้าสิบวัน 
นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี 

 
 

  

4. ผลการดําเนินงานในรอบปีสุดท้าย สหกรณ์ต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ
สมาชิกทั้งหมด มาทําธุรกิจกับสหกรณ์ 

   

5. ต้องจัดจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์ปฏิบัติงานประจํา รับผิดชอบดําเนินการและธุรกิจของ
สหกรณ์ หากไม่มีการจัดจ้าง ต้องมีกรรมการดําเนินการหรือสมาชิกที่ได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติหน้าท่ีประจํา 

 
 

  

6. ผลการดําเนินงานในรอบสองปีย้อนหลังสหกรณ์ต้องมีการจัดสรรกําไรสุทธิและจ่าย
เงินทนุสวัสดิการสมาชิกหรือทุนสาธารณะประโยชน์อย่างน้อยหน่ึงครั้ง 

 
 

  

7. ผลการดําเนินงานในรอบปีบัญชีสุดท้าย สหกรณ์ต้องไม่กระทําการอันเป็นการฝุาฝืนกฎหมาย 
ระเบียบ หรือคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 
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        สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :                                    

            1. สหกรณ์มีสัดส่วนของหนี้สินท้ังส้ิน คิดเป็น 1.14 เท่าของทุนของสหกรณ์ หรืออาจกล่าวได้ว่า

สหกรณ์มีหนี้สินอยู่จํานวน 1.14 บาท ในขณะท่ีมีทุนของตนเองเพียง 1.00 บาท นั่นแสดงว่าสหกรณ์มีหนี้สิน

มากกว่าทุนท่ีสหกรณ์มีอยู่ หรืออาจกล่าวได้ว่าทุนของสหกรณ์ไม่เพียงพอต่อการคุ้มครองหนี้ท่ีมีอยู่  

             2. ราคาพืชผลทางการเกษตรตกตํ่า  ทําให้ประสิทธิภาพในการทําธุรกิจต่างๆ ของสมาชิกกับ

สหกรณ์ลดลง 

              3. ในพื้นท่ีอําเภอท่าม่วง มีลานรับซื้อข้าว  ของเอกชนหลายแห่ง และซื้อผลผลิตแข่งกับสหกรณ์

ราคาท่ีสูงกว่าสหกรณ์ 

 
เป้าประสงค ์: แก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์ 

เป้าหมายการแก้ไขปัญหาการด าเนินงาน :  
1.แก้ไขปัญหาข้อบกพร่องจากการดําเนินงานต่างๆ ของสหกรณ์ ดังนี้ 

               กรณีลูกหนี้ค้างนาน    
               เปูาหมาย เพื่อติดตาม เร่งรัดให้]ลูกหนี้ส่งชําระหนี้คืนสหกรณ์ให้เสร็จส้ินเรียบร้อย  
 
งานที่ด าเนินการ :  
                 แนะนํา ส่งเสริม และติดตามเร่งรัดสหกรณ์ในการแก้ไขปัญหาลูกหนี้ค้างนาน  516,914.42 บาท 
โดยออกติดตามหนี้และเตือนการชําระหนี้สมาชิก ซึ่งได้ออกติดตามหนี้พร้อมประธานกลุ่มและกรรมการผู้แทน
สหกรณ์ ส่วนใหญ่จะได้พบสมาชิก สมาชิกบางรายก็พร้อมมาชําระหนี้ท้ังหมด บางรายก็มีปัญหาด้านการเงิน 
เพราะผลผลิตของสมาชิกออกไม่ดีและเสียหาย ทางเจ้าหน้าท่ีก็ได้ให้คําแนะนําว่ าถ้าสมาชิกพอมีเงินก็ให้มา
ชําระเพื่อไม่ให้เสียประวัติ    
 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : 
              ได้ติดตามเร่งรัดสหกรณ์ในการแก้ไขปัญหาลูกหนี้ค้างนาน  516,914.42 บาท  
              หนี้ค้างชําระ 1 ปี สมาชิกนําเงินมาชําระ 258,000 บาท  
              หนี้ค้างชําระ 2 ปี สมาชิกนําเงินมาชําระ  38,500 บาท  
              หนี้ค้างชําระ 3 ปี สมาชิกนําเงินมาชําระ  64,500 บาท 
              หนี้ค้างชําระ 4 ปี สมาชิกนําเงินมาชําระ  46,850 บาท 
 

 ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปีของสหกรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ผลการดําเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ  
     สรุปผลงานตามแผนประจ าปีของสหกรณ์ :  

1.สหกรณ์กําหนดแผนรายได้ธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรและการผลิตสินค้า (น้ําด่ืม)  
จํานวน 305,000  บาท  ผลการดําเนินงาน  จํานวน 732,232.97 บาท ซึ่งสูงกว่าแผน 
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2.สหกรณ์กําหนดแผนการจัดหาสินค้าประเภทรวบรวมข้าวเปลือก  จํานวน 6,594,000  บาท  
ผลการดําเนินงาน  จํานวน 9,536,178.87 บาท ซึ่งสูงกว่าแผน 

 
 ผลการดําเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ บางส่วน (ให้ระบุ

ประเด็นหรือแผนท่ีไม่เป็นไปตามเปูาหมายพร้อมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  
     สรุปประเด็นหรือแผนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :  

1.แผนการรับสมาชิกเพิ่ม จํานวน 30 คน ผลการดําเนินการรับสมาชิกเพิ่มได้ 19 คน  
2.สหกรณ์กําหนดแผนจัดหาสินค้าการเกษตร และสินค้าท่ัวไปมาจําหน่าย  จํานวน 45,000,000 

บาท  ผลการดําเนินงานจัดหาสินค้าฯ มาจําหน่ายได้ จํานวน  33,684,784.68 บาท ซึ่งตํ่ากว่าแผน 
3.สหกรณ์กําหนดแผนการจัดหาสินค้าประเภทน้ํามันเช้ือเพลิงมาจําหน่าย จํานวน 450,00,000 

บาท  ผลการดําเนินงานจัดหาน้ํามันเช้ือเพลิง มาจําหน่ายได้ จํานวน 33,684,784.68 บาท ซึ่งตํ่ากว่าแผน 
4.แผนการปล่อยสินเช่ือ  จํานวน 123,000,000 บาท   สหกรณ์ปล่อยสินเช่ือให้สมาชิกได้ 

47,863,000 บาท บาท ซึ่งตํ่ากว่าแผน 
     สาเหตุประกอบ :  
     1.ในพื้นท่ีดําเนินงานของสหกรณ์มีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรต่างๆจํานวนมาก ทําให้รับสมาชิก

ไม่ได้ตามเปูาหมาย 
      2.สหกรณ์กําหนดแผนจัดหาสินค้าการเกษตร และสินค้าท่ัวไปมาจําหน่าย  จํานวน 45,000,000 

บาท  ผลการดําเนินงานจัดหาสินค้าฯ มาจําหน่ายได้ จํานวน  33,684,784.68 บาท ซึ่งตํ่ากว่าแผน 
      3.ในพื้นท่ีดําเนินงานของสหกรณ์มีร้านค้าเอกชนประเภทน้ํามันเช้ือเพลิงมาจําหน่ายจํานวนมาก 

ทําให้รับสมาชิกไปใช้บริการร้านค้าเอกชนทําให้ไม่ได้ตามเปูาหมาย 
 
4.สหกรณ์ได้การสนับสนุนงบประมาณจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และ

ธนาคารก็สนับสนุนปล่อยสินเช่ือให้สมาชิกของสหกรณ์อีกทางหนึ่ง ทําให้แผนการปล่อยสินเช่ือ  ไม่เป็นไปตาม
เปูาหมาย 

     สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 
       1.ขยายการรับสมาชิกสหกรณ์ให้ครอบคลุมพื้นท่ีแดนดําเนินงานของสหกรณ์     ในหมู่บ้านและ

ตําบลท่ีสหกรณ์ยังไม่มีสมาชิก  
       2. ให้จัดหาสินค้ามาจําหน่ายหรือธุรกิจอื่น ๆ ของสหกรณ์ให้ครอบคลุมพื้นท่ีให้มากท่ีสุด เพื่อ

เพิ่มปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ และให้สหกรณ์เป็นศูนย์กลางในการให้บริการแก่สมาชิก 
       3.สหกรณ์ควรกําหนดแผนการจัดหาสินค้าประเภทน้ํามันเช้ือเพลิงมาจําหน่าย โดยการ

ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกมาเติมน้ํามันเช้ือเพลิงโดยมีการเฉล่ียคืนให้แก่สมาชิก 
3.เร่งดําเนินการแก้ไขลูกหนี้ค้างนานของสหกรณ์ให้แล้วเสร็จ  
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 ผลงาน/ความส าเร็จในการพัฒนาและผลักดันสหกรณ์เป็นองค์กรหลักระดับอ าเภอ 

               สหกรณ์ฯ เป็น 1 ใน 9 แห่งของสหกรณ์หลักในจังหวัดกาญจนบุรีท่ี  ได้รับการผลักดันเป็นองค์กร
หลักระดับอําเภอ และจากการวิเคราะห์และประเมินศักยภาพการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์  พบว่าจัดอยู่ใน
กลุ่มท่ี 3  กลุ่มสหกรณ์ท่ีต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพการรวบรวมผลผลิต สหกรณ์ได้จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ
ขับเคล่ือนนโยบายการปรับโครงสร้างภาคการเกษตรโดยกลไกสหกรณ์ ของบุคลากรในสหกรณ์เพื่อระดมสมอง
ในการจัดทําแผนพัฒนาความเข้มแข็งและแผนพัฒนาการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพของ
สหกรณ์ และผลจากการประชุมดังกล่าว สหกรณ์ได้จัดทําแผนพัฒนาความเข้มแข็ง และแผนพัฒนาการดําเนิน
ธุรกิจ ดังนี้ 

 แผนพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์ ประกอบด้วย 4 แผนงาน  
                1. แผนพัฒนาความสามารถในการให้บริการสมาชิก 
            1. โครงการ : ศึกษาอบรมการประกอบอาชีพ 
  1.1 วัตถุประสงค์ 
   1. เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ ในด้านการประกอบอาชีพอื่นๆ หรือ 
   อาชีพเสริม แก่สมาชิก 
   2. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์มีรายได้เพิ่มมากขึ้น หรือพอเพียงต่อค่าใช้จ่าย 
  1.2 เป้าหมาย: สมาชิกผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการ จํานวน - คน 

  1.3 กิจกรรมที่ด าเนินการ (ระบุกิจกรรมท่ีจะดําเนินการ) 

   1.3.1 เสนอเป็นแผนดําเนินงานประจําปีของสหกรณ์ 

   1.3.2 สํารวจความต้องการของสมาชิกเข้าร่วมโครงการ 

   1.3.3 กําหนดหลักสูตรในการจัดการฝึกอบรม 

   1.3.4 มอบหมาย/แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน  

   1.3.5 ประสาน สถานท่ีจัดประชุม/วิทยากร/กลุ่มเปูาหมาย 
   1.3.7 ดําเนินการตามโครงการ 
  1.4 ระยะเวลาด าเนินการปี เม.ย. 2562 – มี.ค. 2563 
 

               2. แผนพัฒนาประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ 

       1. โครงการ : ส่งเสริมการตลาดของสหกรณ์ (สินค้าอุปโภค บริโภค และวัสดุการเกษตร) 
  1.1 วัตถุประสงค์ 
   1. เพื่อเป็นการกระจายสินค้า และรายได้ ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ 
   2. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์มีส่วนร่วมในธุรกิจของสหกรณ์ 
  1.2 เป้าหมาย: สมาชิกทุกคน 

  1.3 กิจกรรมที่ด าเนินการ (ระบุกิจกรรมท่ีจะดําเนินการ) 

   1.3.1 กําหนดความร่วมมือต้ังแต่ระดับกรรมการ จนถึง สมาชิก 
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   1.3.2 ให้กรรมการ หรือ สมาชิก ช่วยกันสํารวจความต้องการสินค้าท่ีสหกรณ์ 

   จําหน่าย ท้ังจากสมาชิกกันเอง หรือ จากบุคคลอื่นท่ีมิใช่สมาชิกด้วย     

                        1.3.3 รวบรวมความต้องการสินค้าเป็นคําส่ังซื้อมายังสหกรณ์ โดยสหกรณ์เพิ่มช่อง

   ทางการจําหน่ายสินค้าเป็นแบบขนส่ง ให้แก่สมาชิก 

1.3.4 กําหนดส่ิงตอบแทนท่ีกรรมการ หรือ สมาชิกจะได้รับจากการส่ังซื้อสินค้าใน

                   ปริมาณสูง  

  1.4 ระยะเวลาด าเนินการปี เม.ย. 2562 – มี.ค. 2563  

               3. แผนพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการองค์กร 

          1. โครงการ: ส่งเสริมให้กรรมการ และสมาชิกมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของตนเอง 

  1.1 วัตถุประสงค์: 

   1. เพื่อให้กรรมการ และสมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจ ท้ังด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ 

   และบทบาทหน้าท่ีของตนเอง 

   2. เพื่อผลประโยชน์ของสมาชิกทุกคนในสหกรณ์ 

  1.2 เป้าหมาย: สมาชิกสหกรณ์ทุกคน โดยแบ่งกลุ่มการอบรมตามความเหมาะสม 

  1.3 กิจกรรมที่ด าเนินการ (ระบุกิจกรรมที่จะด าเนินการ) 

   1.3.1 ให้คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์ และสมาชิก เข้ารับการอบรมความรู้
   เกี่ยวกับ กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมไปถึงบทบาทหน้าท่ีของตนเอง 

   จากหน่วยงานต่างๆ ท่ีได้จัดการอบรม เช่น สํานักงานสหกรณ์จังหวัด 
   กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
   1.3.2 ต้ังคณะทํางานจัดอบรม โดยมอบหมายให้ผู้ท่ีเคยเข้ารับการอบรมจาก 

   หน่วยงานต่างๆมาก่อน เป็นผู้ถ่ายทอดแก่สมาชิกภายในสหกรณ์เอง 
   1.3.3 จัดทําคู่มือบทบาทหน้าท่ีของสมาชิก ระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์ และ 

   เผยแพร่ทางส่ือท่ีสมาชิกสามารถติดตามได้สะดวก รวมท้ังปรับปรุงช่องทางการ 
   นําเสนอนั้นให้เป็นปัจจุบันเสมอ 

1.4 ระยะเวลาด าเนินการปี เม.ย. 2562 – มี.ค. 2563 
                     ผลการด าเนินการ ด าเนินการตามแผนแล้ว 4 โครงการ ได้แก่ 

                      แผนพัฒนาความสามารถในการให้บริการสมาชิก   
                     จัดหาสินค้า (สินค้าอุปโภคบริโภค) มาจําหน่ายให้กับสมาชิกสหกรณ์โดยการมอบ        

ให้ผู้นํากลุ่มสมาชิกสํารวจความต้องการในการส่ังซื้อสินค้า จํานวน 150 ราย   

                 แผนพัฒนาประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ 

                      ติดตามหนี้ค้างชําระจากสมาชิกท่ีค้างชําระนาน เช่น ติดตามทวงถาม การฟูองร้องต่อ
ศาลเพื่อเรียกหนี้สินค้างชําระคืน  จํานวน 15 ราย   
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                แผนพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดองค์กร 

                สหกรณ์ได้จัดทําโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  ได้ดําเนินการ
ปรับปรุงและพัฒนาเว็ปไซด์ของสหกรณ์ ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อเป็นช่องทางในการส่ือสารและประชาสัมพันธ์งาน
และธุรกิจของสหกรณ์ โดยได้รับการสนับสนุนบุคลากรจากสํานักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี ในการอบรม
ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ รวม 1 วัน พร้อมท้ังช่วยเหลือในการจัดทําไซด์ของสหกรณ์ ปัจจุบันสหกรณ์
สามารถใช้เป็นช่องทางในการส่ือสารหรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานและธุรกิจของสหกรณ์ให้แก่สมาชิกและ
บุคคลท่ัวไปได้เป็นอย่างดี 

 

                   แผนพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงาน        
                 สหกรณ์จัดทําโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการดําเนินงานการดําเนิน

ธุรกิจ  ในหน่วยงานต่างๆ ท่ีได้จัดการอบรม เช่น สํานักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีกรมส่งเสริมสหกรณ์
จํานวน 15 คน   ได้แก่ เข้าร่วมประชุม โครงการเชิงปฏิบัติการการขับเคล่ือนและพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์
ให้เป็นองค์กรหลักระดับอําเภอ รุ่นท่ี 5 ณ โรงแรมเมาเท็นบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี  ระหว่างวันท่ี 11-12 
กรกฎาคม 2562  จัดโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์                
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3. สหกรณ์การเกษตรท่ามะกา จ ากัด  ประเภท : สหกรณ์การเกษตร     

 ผลการด าเนินงานตามแผนการแนะน า ส่งเสรมิ และพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เป้าประสงค์ : พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ 

เป้าหมายการพัฒนา : เพิ่มศักยภาพการดําเนินธุรกิจในการรวมรวมผลผลิตทางการเกษตรให้สหกรณ์เป็น
ศูนย์กลางในการรวบรวมผลผลิตของชุมชน โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาครุภัณฑ์หรือ
อุปกรณ์ทางการตลาดจากภาครัฐ 

1. เพิ่มปริมาณธุรกิจในการรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรของสหกรณ์ 
 
งานที่ด าเนินการ : 

1. แนะนําส่งเสริมและผลักดันให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์และรักษาสหกรณ์
เปูาหมายท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานปี 2562  

2. ส่งเสริม และสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กรการพัฒนาธุรกิจและการกํากับดูแลกิจการท่ีดีตาม
หลักธรรมาภิบาล ร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจให้กับสหกรณ์ตามวัตถุประสงค์ใน
การขับเคล่ือนงานตามนโยบาลรัฐบาล  

3. ส่งเสริม แนะนําและพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นไปตามแผนการดําเนินงานของสหกรณ์ 
4. ติดตาม ตรวจสอบ แนะนํา การแก้ไขปัญหา และรายงานผลการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์/

ส่ิงก่อสร้างท่ีสหกรณ์ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ/แผนการผลิต/แผนการใช้
ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง 

5. แนะนํา ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและกํากับการดําเนินงานของสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งตาม
ศักยภาพท้ังในด้านการกํากับ/ตรวจสอบองค์กร ด้านการพัฒนาธุรกิจ เพื่อสร้างความเข้มแข็งตามศักยภาพ 
รวมท้ังด้านการแก้ไขปัญหาเฉพาะกิจ/เร่งด่วนของสหกรณ์ 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
ภาพรวมผลการวิเคราะห์สหกรณ์     

1) การประเมินด้านความเข้มแข็งของสหกรณ์ 4 ด้าน 
    1.1 ด้านความสามารถในการให้บริการสมาชิก  

ประเภทการด าเนินธุรกิจ 
ร้อยละของสมาชิกที่ร่วมท าธุรกิจ 

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 
1. ธุรกิจสินเชื่อ 50.71 52.02 54.68 
2. ธุรกิจรับฝากเงิน 42.03 41.67 45.80 
3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต 2.89 1.17 0 
4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต 0 0 0 
5. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย 47.31 45.52 49.47 
6. ธุรกิจบริการ 0 0 0 
7. ธุรกิจอื่น ๆ (ระบุ) 0 0 0 
 สมาชิกที่ร่วมท าธุรกิจรวมทุกธุรกิจ 46.65 46.02 49.97 



58 | ห น้ า  Template รายงานผลการแนะนําส่งเสริม พัฒนา และกํากับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

   1.2 ด้านประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ   
งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไรขาดทุน ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

สินทรัพย์ 316,837,490.98 269,076,629.10 261,755,172.96 
หน้ีสิน 188,854,739.24 146,087,762.25 147,763,728.96 
ทุนของสหกรณ์ 127,982,751.74 122,988,866.85 113,991,444.00 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 5,824,510.44 5,541,666.93 5,490,604.32 
อัตราส่วนทางการเงินที่สําคัญ    
- อัตราส่วนหน้ีสินต่อทุน (DE Ratio) 1.48 1.19 1.30 
- อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 4.64 4.68 5.02 
- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 1.99 2.09 2.15 
- อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 1.48 1.55 1.53 
- อัตราส่วนทุนสํารองต่อสินทรัพย์ 0.06 0.07 0.07 
- อัตราค่าใช้จ่ายดําเนินงานต่อกําไรก่อนหักค่าใช้จ่าย
ดําเนินงาน 

59.14 57.44 52.09 

- อัตราส่วนหน้ีระยะสั้นที่ชําระได้ตามกําหนด 89.33 91.38 96.28 

       จากการวิเคราะห์งบการเงินพบว่าในป2ี560  สหกรณ์มีสินทรัพย์จํานวน 316,837,490.98 บาท  

เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจํานวน 47,760,861.88  หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 17.74  หนี้ สิน จํานวน 

188,854,739.24 บาท   เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจํานวน 42,766,976.99 บาท  หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ  29.27 

ทุนของสหกรณ์จํานวน127,982,751.74 บาท  หรือเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจํานวน 4,993,884.89  บาท  หรือ

เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.06  กําไร (ขาดทุน) สุทธิ จํานวน 5,824,510.44 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จํานวน   

282,843.51 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.10 

และในปี 2560  สหกรณ์มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio)   =1.48  เท่า หมายความว่า  เจ้าหนี้มี

ความเส่ียงสูงท่ีอาจไม่ได้รับชําระหนี้คืนเนื่องจากสหกรณ์มีหนี้สินสูงกว่าทุน 

            อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE)  =4.64  หมายความว่า  เงินทุนของสหกรณ์ 100.00 

บาท  นําไปใช้ในการดําเนินงาน เพื่อสร้างกําไรกลับคืนมาเพียง 4.64 บาท 

  อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) =  1.99  หมายความว่า การลงทุนในสินทรัพย์

ของสหกรณ์ 100.00 บาท จะสามารถบริหารสินทรัพย์ก่อให้เกิดผลตอบแทนกลับคืนมาเพียง 1.99 บาท 

  อัตราส่วนทุนหมุนเวียน   = 1.48 เท่า  หมายความว่า   หากสหกรณ์มีหนี้สินหมุนเวียน 

1 บาท สหกรณ์จะมีสินทรัพย์หมุนเวียนท่ีจะชําระอยู่ 1.48  บาท  ซึ่งเพียงพอท่ีจะชําระหนี้ 

   อัตราส่วนทุนสํารองต่อสินทรัพย์ = 0.06   หมายความว่า สินทรัพย์ หรือทุนดําเนินงาน

ของสหกรณ์ 1.00 บาท จะมีส่วนท่ีเป็นทุนสํารองอยู่ 0.06 บาท 

     อัตราค่าใช้จ่ายดําเนินงานต่อกําไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดําเนินงาน  = 59.14  หมายความ

ว่าสหกรณ์มีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเป็นร้อยละ  59.14 ของกําไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดําเนินงาน               
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    อัตราส่วนหนี้ระยะส้ันท่ีชําระได้ตามกําหนด =  89.33 หมายความว่า  หนี้ระยะส้ันท่ีถึง

กําหนดชําระในระหว่างปี100 บาท มีสมาชิกมาชําระหนี้ระยะส้ันได้ตามกําหนด 89.33 บาท 

1.3 ด้านประสิทธิภาพในการจัดการองค์กร   
 

การประเมิน 
 

ระดับคุณภาพของการควบคุมภายใน 
ดีมาก ดี พอใช ้ ต้องปรับปรุง ไม่มีการ 

ควบคุมภายใน 
ส่วนที่ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม  ดี    

ส่วนที่ 2 ความเสี่ยงและกิจกรรมควบคุม  
     - ด้านการเงิน/การบัญชี    ดี    
     - ธุรกิจสินเชื่อ  ดี    
     - ธุรกิจรับฝากเงิน  ดี    
     - ธุรกิจรวบรวมผลผลิต  ดี    
     - ธุรกิจแปรรูปผลผลิต      
     - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย  ดี    
     - ธุรกิจบริการ      
     - เงินลงทุนในหลักทรัพย์      
     - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  ดี    
     - เจ้าหน้ีเงินกู้ ดีมาก     

     - สมาชิกและทุนเรือนหุ้น ดีมาก     
ส่วนที่ 3 ระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร  ดี    
ส่วนที่ 4 ระบบการติดตามและประเมินผล   พอใช้   

สรุปการประเมินจัดชั้นคุณภาพ  ดี    

 

   ในปี 2560    สหกรณ์ได้รับการประเมินช้ันคุณภาพของการควบคุมภายใน   ระดับคุณภาพของการ
ควบคุมภายใน ระดับ ดี  แต่สหกรณ์ควรมีการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล 

1.4 ด้านประสิทธิภาพของการบริหารงาน  เป็นการประเมินถึงการบริหารงานของคณะกรรมการ โดย
พิจารณาจากข้อบกพร่องในการบริหารงานของสหกรณ์ 

- จากข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี (ต้ังแต่ ปี 2558 ถึง ปี 2560) พบว่า สหกรณ์การเกษตรท่ามะกา จํากัด มี
ข้อบกพร่อง  ดังนี้  

 
 

ประเด็นข้อบกพร่อง 
 
 

ไม่มีข้อบกพร่องหรือมี
ข้อบกพร่องแต่ได้ด าเนินการ

แก้ไขแล้วเสร็จสมบูรณ์ 

มีข้อบกพร่องแต่ได้ด าเนินการ
แก้ไข 

แล้วเสร็จ แต่ต้องติดตาม 
หรืออยู่ระหวา่งด าเนินการ

แก้ไข 

มีข้อบกพร่อง  
และยังไม่เริ่ม

ด าเนินการแก้ไข 

1. การทุจริตในสหกรณ์    
2. ข้อบกพร่องทางบัญชี    
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ประเด็นข้อบกพร่อง 
 
 

ไม่มีข้อบกพร่องหรือมี
ข้อบกพร่องแต่ได้ด าเนินการ

แก้ไขแล้วเสร็จสมบูรณ์ 

มีข้อบกพร่องแต่ได้ด าเนินการ
แก้ไข 

แล้วเสร็จ แต่ต้องติดตาม 
หรืออยู่ระหวา่งด าเนินการ

แก้ไข 

มีข้อบกพร่อง  
และยังไม่เริ่ม

ด าเนินการแก้ไข 

2. ข้อบกพร่องทางการเงิน  ผู้สอบบัญชียังไม่ได้รับรองงบ
การเงินสหกรณ์ ปี2561 

 

3. การดําเนินการนอกกรอบ
วัตถุประสงค์ของสหกรณ ์

   

4. พฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อสหกรณ์ 

   

5. ข้อบกพร่องอื่นๆ ระบุ 
    -ลูกหน้ีการค้าโรงสีข้าว 

 -อยู่ระหว่างฟูองร้องบังคับคดี
ลูกหน้ีการค้าโรงสีข้าว 

 

   
2) การประเมินเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 7 ข้อ  

สรุปผลการผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์  ปี 2560 

เกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 
ผลการประเมิน () 

ผ่าน ไม่ผ่าน ระบุสาเหตุ 
1. ผลการดําเนินงานในรอบสองปีบัญชีย้อนหลัง สหกรณ์มีผลการ
ดําเนินงาน  ไม่ขาดทุน เว้นแต่ปีใดมีอุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติจนเกิด
ความเสียหายต่อสมาชิกและสหกรณ์โดยรวมให้ตัดปีน้ันออก 

   

2. ในรอบสองปีบัญชีย้อนหลังต้องไม่มีการกระทําอันถือได้ว่าทุจริตต่อ
สหกรณ์    

3. ผลการดําเนินงานในรอบปีสุดท้าย สหกรณ์ต้องจัดทํางบการเงิน
แล้วเสร็จและส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วนําเสนอเพ่ืออนุมัติในที่
ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ภายในหน่ึงร้อยห้าสิบวัน นับแต่วันสิ้นปีทาง
บัญชี 

   

4.  ผลการดําเนินงานในรอบปีสุดท้าย สหกรณ์ต้องมีสมาชิกไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 ของสมาชิกทั้งหมด มาทําธุรกิจกับสหกรณ์   - 

5. ต้องจัดจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์ปฏิบั ติงานประจํา รับผิดชอบ
ดําเนินการและธุรกิจของสหกรณ์ หากไม่มีการจัดจ้าง ต้องมีกรรมการ
ดําเนินการหรือสมาชิกที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ีประจํา 

  - 

6.ผลการดําเนินงานในรอบสองปีย้อนหลังสหกรณ์ต้องมีการจัดสรร
กําไรสุทธิและจ่ายเงินทุนสวัสดิการสมาชิกหรือทุนสาธารณะประโยชน์
อย่างน้อยหน่ึงครั้ง 

   

7. ผลการดําเนินงานในรอบปีบัญชีสุดท้าย สหกรณ์ต้องไม่กระทําการอัน
เป็นการ ฝุาฝืนกฎหมาย ระเบียบ หรือคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ ์   - 
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                      สรุปผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์  ปี 2560 ตามประกาศสํานักงานสหกรณ์จังหวัด
กาญจนบุรี  เรื่องผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ในจังหวัดกาญจนบุรี ประจําปี 2560 ประกาศ ณ วันท่ี   1   
กันยายน 2560 สหกรณ์การเกษตรท่ามะกา จํากัด  ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดีเลิศ  A  

       สําหรับปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561  สหกรณ์จัดทํางบการเงินส่งมอบให้ผู้สอบ
บัญชีเพื่อตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของสหกรณ์ ซึ่งงบการประจําปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31  
มีนาคม 2561 ผู้สอบบัญชียังไม่ได้แสดงความเห็นต่องบการเงิน   

   แนวทางการปฏิบัติเพื่อสหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ ปี  2561                  
                         สหกรณ์ฯประสานงานผู้สอบบัญชีให้มาตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงิน 
ของสหกรณ์ 
        สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย : 

1. สหกรณ์มีข้อบกพร่อง  ลูกหนี้การค้าโรงสีข้าว  ซึ่งอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไข เป็นเหตุท่ีทําให้
สหกรณ์เสียโอกาสในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากทางราชการ ในการจัดหาครุภัณฑ์ 
และอุปกรณ์การตลาดท่ีจําเป็นต้องใช้ในการเพิ่มศักยภาพให้กับการดําเนินธุรกิจต่าง ๆ ของ
สหกรณ์ 

2. สมาชิกส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร ต้องอาศัยน้ําจากธรรมชาติ ส่งผลต่อปริมาณผลผลิต
การเกษตรและรายได้ของสมาชิกท่ีจะนํามาส่งชําระหนี้สหกรณ์ 

3. ราคาพืชผลทางการเกษตรตกตํ่า  ทําให้ประสิทธิภาพในการทําธุรกิจต่าง ๆ ของสมาชิกกับ
สหกรณ์ลดลง 

4. ในพื้นท่ีอําเภอท่ามะกา มีลานรับซื้อข้าว  ของเอกชนหลายแห่ง และซื้อผลผลิตแข่งกับสหกรณ์ใน
ราคาท่ีสูงกว่าสหกรณ์ 
 

เป้าประสงค ์: แก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์ 

เป้าหมายการแก้ไขปัญหาการด าเนินงาน :  
1. แก้ไขปัญหาข้อบกพร่องจากการดําเนินงานต่าง ๆ ของสหกรณ์ ดังนี้ 

               กรณีโรงสีท่ีผิดนิดชําระหนี้    
               เปูาหมาย เพื่อติดตาม เร่งรัดให้โรงสี ส่งชําระหนี้คืนสหกรณ์ให้เสร็จส้ินเรียบร้อย  
 
งานที่ด าเนินการ :  
               ศาลพิพากษาให้โรงสีม้าเจริญทรัพย์และโรงสีทิพย์ไพบูลย์ ท่ีผิดนัดการชําระหนี้    ชําระหนี้ตามคํา
พิพากษา โรงสีม้าเจริญทรัพย์และโรงสีทิพย์ไพบูลย์  ท่ีค้างชําระสหกรณ์ โครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าว 
2559/2560  ได้ชําระหนี้ตามคําพิพากษาของศาลแล้ว 
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ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
โรงสีทิพย์ไพบูลย์ ชําระหนี้เดือนละไม่น้อยกว่า 100,000 บาท ภายในกําหนดเวลา 3 ปี ชําระทุกวันท่ี 

15 ของเดือน เริ่มชําระงวดแรกวันท่ี 15 กันยายน 2561 

        โรงสีม้าเจริญทรัพย์                          

        เดือนท่ี 1 ถึงเดือนท่ี 12 ชําระไม่น้อยกว่าเดือนละ 5,000 บาท 

        เดือนท่ี 13 ถึงเดือนท่ี 24 ชําระไม่น้อยกว่าเดือนละ 15,000 บาท 

        เดือนท่ี 25 ถึงเดือนท่ี 36 ชําระไม่น้อยกว่าเดือนละ 20,000 บาท 

        เดือนท่ี 37 ถึงเดือนท่ี 72 ชําระไม่น้อยกว่าเดือนละ 30,000 บาท 

        โดยชําระงวดแรกในวันท่ี 5 มกราคม 2562 งวดต่อไปชําระภายในวันท่ี 5 ของเดือนถัดไปให้แล้ว
เสร็จภายในระยะเวลา 6 ปี หากผิดนัดสองงวดติดต่อกันถือว่าผิดนัดท้ังหมดยินยอมให้คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อย
ละ 8 บาท ต่อปีของต้นเงินท่ีค้างชําระ 

 ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปีของสหกรณ ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ผลการดําเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ  
     สรุปผลงานตามแผนประจ าปีของสหกรณ์ :  

1. สหกรณ์กําหนดแผนจัดหาสินค้าการเกษตร และสินค้าท่ัวไปมาจําหน่าย  จํานวน 
18,080,000 บาท  ผลการดําเนินงานจัดหาสินค้าฯ มาจําหน่ายได้ จํานวน  19,211,295.94 บาท ซึ่งสูงกว่า
แผน 

2. สหกรณ์กําหนดแผนการจัดหาสินค้าประเภทรวบรวมข้าวเปลือก  จํานวน 30,000,000  บาท  
ผลการดําเนินงาน  จํานวน 38,000,000 บาท ซึ่งสูงกว่าแผน 

 ผลการดําเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ บางส่วน 
     สรุปประเด็นหรือแผนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :  

1. แผนการรับสมาชิกเพิ่ม จํานวน 160 คน ผลการดําเนินการรับสมาชิกเพิ่มได้ 100 คน  
2. แผนการปล่อยสินเช่ือ  จํานวน 53,000,000 บาท สหกรณ์ปล่อยสินเช่ือได้สมาชิกได้ 

50,590,400 บาท  
     สาเหตุประกอบ :  

1. ในพื้นท่ีดําเนินงานของสหกรณ์มีกลุ่มเกษตรกรต่างๆทําให้รับสมาชิกไม่ได้ตามเปูาหมาย 
2. สหกรณ์ได้การสนับสนุนงบประมาณจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และ

ธนาคารก็สนับสนุนปล่อยสินเช่ือให้สมาชิกของสหกรณ์อีกทางหนึ่ง ทําให้แผนการระดมทุนไม่เป็นไปตาม
เปูาหมาย 
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     สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 
1. ขยายการรับสมาชิกสหกรณ์ให้ครอบคลุมพื้นท่ีแดนดําเนินงานของสหกรณ์ในหมู่บ้านและ

ตําบลท่ีสหกรณ์ยังไม่มีสมาชิก  
2.  ให้จัดหาสินค้ามาจําหน่ายหรือธุรกิจอื่น ๆ ของสหกรณ์ให้ครอบคลุมพื้นท่ีให้มากท่ีสุด เพื่อ

เพิ่มปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ และให้สหกรณ์เป็นศูนย์กลางในการให้บริการแก่สมาชิก 
3. เร่งดําเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ให้แล้วเสร็จ  

 
 ผลงาน/ความส าเร็จในการพัฒนาและผลักดันสหกรณ์เป็นองค์กรหลักระดับอ าเภอ 

               สหกรณ์ฯ เป็น 1 ใน 9 แห่งของสหกรณ์หลักในจังหวัดกาญจนบุรีท่ีได้รับการผลักดันเป็นองค์กร
หลักระดับอําเภอ และจากการวิเคราะห์และประเมินศักยภาพการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ พบว่าจัดอยู่ในกลุ่ม
ท่ี 3  กลุ่มสหกรณ์ท่ีต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพการรวบรวมผลผลิต สหกรณ์ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ขับเคล่ือนนโยบายการปรับโครงสร้างภาคการเกษตรโดยกลไกสหกรณ์ ของบุคลากรในสหกรณ์เพื่อระดมสมอง
ในการจัดทําแผนพัฒนาความเข้มแข็งและแผนพัฒนาการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพของ
สหกรณ์ และผลจากการประชุมดังกล่าว สหกรณ์ได้จัดทําแผนพัฒนาความเข้มแข็ง และแผนพัฒนาการดําเนิน
ธุรกิจ ดังนี้ 

2. แผนพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์ ประกอบด้วย 4 แผนงาน  
2.1 แผนพัฒนาความสามารถในการให้บริการสมาชิก   

                     1.1.1   จัดหาสินค้า (สินค้าอุปโภคบริโภค) มาจําหน่ายให้กับสมาชิกสหกรณ์โดยการมอบ        
                                ให้ผู้นํากลุ่มสมาชิกสํารวจความต้องการในการส่ังซื้อสินค้า  
                     1.1.2   เพิ่มช่องทางการจําหน่ายให้แก่สมาชิกโดยการประชุมกลุ่มสมาชิก  
                1.3.3   เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงสมาชิกทุกพื้นท่ี  

                 ระยะเวลาดําเนินการ  1  เมษายน 2562-31 มีนาคม 2563 

2.2 แผนพัฒนาประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ 

                       1.2.1 ติดตามหนี้ค้างชําระจากสมาชิกท่ีค้างชําระนาน เช่น ติดตามทวงถาม การ  
                               ฟูองร้องต่อศาลเพื่อเรียกหนี้สินค้างชําระคืน    
                 ระยะเวลาดําเนินการ ต้ังแต่ 1 เมษายน  พ.ศ.2562 – 31 มีนาคม  พ.ศ.2563 

2.3 แผนพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดองค์กร 

        1.3.1 ให้คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์เข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับบทบาท
หน้าท่ีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน  การดําเนินธุรกิจ  
ในหน่วยงานต่างๆ ท่ีได้จัดการอบรม เช่น สํานักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี   
กรมส่งเสริมสหกรณ์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

   ระยะเวลาดําเนินการ  1   เมษายน 2562 -31 มีนาคม 2563    
 
 
2.4 แผนพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงาน 
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      1.4.1 ติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ โดยมีการติดตามและรายงานความ
คืบหน้าของการแก้ไข จนกว่าข้อบกพร่องของสหกรณ์ได้รับการแก้ไขจนแล้วเสร็จ   
ระยะเวลาดําเนินการ ต้ังแต่ 1 เมษายน  พ.ศ.2562 – 31 มีนาคม พ.ศ.2563 

                     ผลการด าเนินการ  ด าเนินการตามแผนแล้ว 4  แผน ได้แก่  
                      แผนพัฒนาความสามารถในการให้บริการสมาชิก   

                     จัดหาสินค้า (สินค้าอุปโภคบริโภค) มาจําหน่ายให้กับสมาชิกสหกรณ์โดยการมอบ        

ให้ผู้นํากลุ่มสมาชิกสํารวจความต้องการในการส่ังซื้อสินค้า จํานวน 100 ราย   

                   แผนพัฒนาประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ 

                      ติดตามหนี้ค้างชําระจากสมาชิกท่ีค้างชําระนาน เช่น ติดตามทวงถาม การฟูองร้องต่อ
ศาลเพื่อเรียกหนี้สินค้างชําระคืน  จํานวน 10 ราย   

                แผนพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงาน        
                 สหกรณ์จัดทําโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน การดําเนิน

ธุรกิจ  ในหน่วยงานต่างๆ ท่ีได้จัดการอบรม เช่น สํานักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี กรมส่งเสริมสหกรณ์     
จํานวน 15 คน   ได้แก่ เข้าร่วมประชุม โครงการเชิงปฏิบัติการการขับเคล่ือนและพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์
ให้เป็นองค์กรหลักระดับอําเภอ รุ่นท่ี 5 ณ โรงแรมเมาเท็นบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี  ระหว่างวันท่ี 11-12 
กรกฎาคม 2562 จัดโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์           

แผนพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงาน   
               ติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์  ได้แก่   โรงสีม้าเจริญทรัพย์และโรงสีทิพย์ไพบูลย์ 

ท่ีผิดนัดการชําระหน้ี    โดยมีการติดตามและรายงานความคืบหน้าของการแก้ไขทุกเดือน   จนกว่าข้อบกพร่อง
ของสหกรณ์ได้รับการแก้ไขจนแล้วเสร็จ  
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กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 

1. สหกรณ์การเกษตรเลาขวัญ จ ากัด  ประเภท : สหกรณ์การเกษตร     

 ผลการด าเนินงานตามแผนการแนะน า ส่งเสรมิ และพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เป้าประสงค์ : พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ 

เป้าหมายการพัฒนา :  
 1. การส่งเสริมสหกรณ์ให้มีความสามารถในการให้บริการสมาชิก 
 2. การส่งเสริมสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ 
 3. การส่งเสริมให้สหกรณ์มีประสิทธิภาพในการจัดการองค์กร 
 4. การส่งเสริมให้สหกรณ์มีประสิทธิภาพในการบริหารงาน 
งานที่ด าเนินการ :  

  1. เข้าร่วมกับสหกรณ์ในการจัดทําแผนงาน/โครงการ กําหนดระยะเวลาดําเนินการในแต่ละเปูาหมาย

การพัฒนา 

  2. แนะนํา ส่งเสริม และเข้าร่วมในการทํากิจกรรมภายหลังการจัดทําแผน 

  3. เข้าประเมิน และตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ระเบียบ และ

ข้อบังคับ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์ได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ การส่งเสริมอาชีพสมาชิกเล้ียงสัตว์ภายหลังการ

เพาะปลูก โดยสมาชิกได้รับการสนับสนุนได้มีการเล้ียงสุกร และโคเนื้อ 
2.  สหกรณ์ได้รับเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์จากกรมส่งเสริมสหกรณ์เพื่อให้สมาชิกกู้สําหรับการ

จัดหาแหล่งน้ํา เพื่อให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มข้ึน และลดต้นทุนการผลิต 
3.  สหกรณ์มีการจัดให้สมาชิกส่งเสริมการออมและเพิ่มทุนของสหกรณ์ โดยมีการประชาสัมพันธ์ มี

แผนการจัดกิจกรรมมอบรางวัลในท่ีประชุมใหญ่สําหรับสมาชิกท่ีมีการฝากเงินเป็นประจํา และมีการออกพื้นท่ี
เพื่อรับฝากเงินในคราวการประชุมกลุ่มสมาชิก 

4. สํานักงานสหกรณ์จังหวัดได้เข้าร่วมให้ความรู้ในการจัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการดําเนินการ
และเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 

5. สหกรณ์จัดให้มีการออกประชุมกลุ่มเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ สิทธิและหน้าท่ีของสมาชิก
สหกรณ์ โดยมีเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์เข้าร่วมการให้ความรู้ 
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 ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปีของสหกรณ ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ผลการดําเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ  
สรุปผลงานตามแผนประจ าปีของสหกรณ์ :  
1. สหกรณ์ต้ังแผนการให้เงินกู้ระยะส้ันไว้ 39,000,000 บาท ให้กู้จริง 46,093,395 บาท  
2. สหกรณ์ต้ังแผนการรับฝากเงินออมทรัพย์ไว้ 13,500,000 บาท รับจริง 24,067,002.58 บาท 
3. สหกรณ์ต้ังประมาณการรายได้อื่นไว้ 150,000 บาท รับจริง 265,940.89 บาท 
 ผลการดําเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ บางส่วน (ให้ระบุ

ประเด็นหรือแผนท่ีไม่เป็นไปตามเปูาหมายพร้อมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  
สรุปประเด็นหรือแผนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :  
1. สหกรณ์ต้ังแผนการจัดหาสินค้ามาจําหน่ายไว้ 2,500,000 บาท จําหน่ายจริง 2,467,075 บาท 
สาเหตุประกอบ : สหกรณ์ลดราคาสินค้าลง เพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิก 

 

 ผลงาน/ความส าเร็จในการพัฒนาและผลักดันสหกรณ์เป็นองค์กรหลักระดับอ าเภอ 

 1. สหกรณ์ได้เข้าร่วมการจัดทําแผนพัฒนาความเข้มแข็ง ซึ่งเป็นการร่วมทําแผนกันระหว่างสมาชิก 
คณะกรรมการ เจ้าหน้าท่ี และสํานักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี 
 2. สหกรณ์ได้ดําเนินการตามแผน โดยแยกผลงานความสําเร็จออกเป็นรายแผนได้ดังนี้ 
  2.1 สหกรณ์ได้จัดให้มีเงินกู้เพื่อการพัฒนาอาชีพ (เล้ียงโคและหม่อนไหม) สมาชิกเข้าร่วม
โครงการจํานวน 27 ราย 
  2.2  สหกรณ์ได้จัดให้มีเงินกู้เพื่อการพัฒนาอาชีพ (เล้ียงสุกร) สมาชิกเข้าร่วมโครงก าร 
จํานวน  42  ราย 
  2.3  สหกรณ์ได้จัดให้มีเงินกู้เพื่อจัดหาแหล่งน้ําในการทําการเกษตร สมาชิกเข้าร่วมโครงการ 
จํานวน 34 ราย 
  2.4  สหกรณ์ได้จัดให้มีการให้ความรู้ เกี่ยวกับสหกรณ์ สิทธิ หน้าท่ีของสมาชิก และ
ประชาสัมพันธ์เรื่องการระดมทุน ผ่านการประชุมกลุ่มสมาชิกของสหกรณ์ จํานวน 25 กลุ่ม ในเดือนกรกฎาคม 
2562 
  2.5  สหกรณ์ได้จัดให้มีการให้ความรู้แก่คณะกรรมการ และเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์โดยผ่าน
การจัดโครงการของหน่วยงานราชการ 2 แห่ง ได้แก่ สํานักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี และสํานักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์ รวมจํานวน 4  ครั้ง  ในระหว่างเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2562 
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2. สหกรณ์ห้วยกระเจา จ ากัด  ประเภท : สหกรณ์การเกษตร     

 ผลการด าเนินงานตามแผนการแนะน า ส่งเสรมิ และพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เป้าหมายการพัฒนา :  
 1. การส่งเสริมสหกรณ์ให้มีความสามารถในการให้บริการสมาชิก 
 2. การส่งเสริมสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ 
 3. การส่งเสริมให้สหกรณ์มีประสิทธิภาพในการบริหารงาน 
งานที่ด าเนินการ :  

  1. เข้าร่วมกับสหกรณ์ในการจัดทําแผนงาน/โครงการ กําหนดระยะเวลาดําเนินการในแต่ละเปูาหมาย

การพัฒนา 

  2. แนะนํา ส่งเสริม และเข้าร่วมในการทํากิจกรรมภายหลังการจัดทําแผน 

  3. เข้าประเมิน และตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ระเบียบ และ

ข้อบังคับ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์ได้ดําเนินการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการระดมเงินฝากจากสมาชิก 
2. สหกรณ์จัดให้มีการให้ความรู้แก่สมาชิก คณะกรรมการ และเจ้าหน้าท่ี 1 ครั้ง ในเดือนมิถุนายน 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : 
1. สมาชิกมีสภาพเศรษฐกิจท่ีไม่ดี เนื่องจากผลผลิตเป็นไปตามท่ีคาดหวัง เนื่องจากปัญหาภัยแล้ง 

ราคาผลผลิตตกต่ํา จึงไม่สามารถนําเงินมาฝากสหกรณ์ได้ตามท่ีสหกรณ์ต้ังเปูาหมายไว้ 
2. สหกรณ์ยังไม่มีความพร้อมมากพอท่ีจะผลักดันให้เป็นองค์กรหลักระดับอําเภอ เนื่องจากสหกรณ์

เป็นสหกรณ์ขนาดเล็ก มีสมาชิกเพียง 161 คน สหกรณ์จัดจ้างเจ้าหน้าท่ีเพื่อดําเนินงานทุกๆ ด้านเพียงคนเดียว 
ซึ่งในการทํากิจกรรมต่างๆ จําเป็นต้องใช้เวลา และกําลังคนในการร่วมกันจัดทํา ในสภาพความเป็นจริงสหกรณ์
ไม่สามารถทําทุกอย่างได้ด้วยตนเอง จึงไม่สามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนพัฒนาความเข้มแข็งได้ 
 

 ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปีของสหกรณ ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ผลการดําเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ  
     สรุปผลงานตามแผนประจ าปีของสหกรณ์ :  

1. แผนการรับสมาชิกเป็นไปตามเปูาหมายท่ีต้ังไว้ 
2. แผนการศึกษาอบรมเป็นไปตามเปูาหมายท่ีต้ังไว้ 
3. แผนระดมทุน  เงินรับฝากออมทรัพย์ สูงกว่าเปูาหมาย 21,144.27  บาท 
4. แผนการจัดหาสินค้ามาจําหน่าย เปูาหมายท่ีต้ังไว้ 420,000 บาท สหกรณ์จัดหาสินค้ามา

จําหน่ายจริง 476,405 บาท สูงกว่าเปูาหมาย 56,405 บาท 
5. แผนการกู้ยืมเงิน กพส. เป็นไปตามเปูาหมาย 
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 ผลการดําเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ บางส่วน (ให้ระบุ
ประเด็นหรือแผนท่ีไม่เป็นไปตามเปูาหมายพร้อมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  

     สรุปประเด็นหรือแผนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :  
1. แผนการระดมทุน  การถือหุ้นเพิ่ม ต้ังเปูาหมายไว้ที่ 274,000 บาท 

สมาชิกถือหุ้นเพิ่มจริง 269,290 บาท  ตํ่ากว่าเปูาหมาย 4,710 บาท 
2. แผนการให้สินเช่ือ ต้ังเปูาหมายไว้ที่ 5,300,000 บาท 

สหกรณ์ทําได้จริง 5,165,910 บาท ตํ่ากว่าเปูาหมาย 134,090  บาท 
     สาเหตุประกอบ : สหกรณ์รับสมัครสมาชิกใหม่ท่ีมีความประสงค์จะทําธุรกิจสินเช่ือกับสหกรณ์ ซึ่ง

สหกรณ์ได้กําหนดยอดรวมการให้สินเช่ือไปในแผนงานประจําปี ภายหลังสมาชิกดังกล่าวได้ขอลาออกไปเป็น
จํานวน 13 ราย เนื่องจากเงินกู้ท่ีสหกรณ์ขอกู้จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ไม่ได้รับภายในเวลาท่ีสมาชิกต้องการ  
เมื่อสหกรณ์ไม่ได้จ่ายเงินกู้ จึงทําให้จํานวนเงินค่าหุ้นเงินกู้ท่ีจะได้จากการดําเนินธุรกิจสินเช่ือจึงไม่ได้ตามแผน
ด้วย 

     สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 :  สหกรณ์ควร
กําหนดแผนงานประจําปีตามความสามารถท่ีสหกรณ์จะทําได้ ในส่วนของสมาชิกใหม่ท่ียังมีความไม่แน่นอนใน
การทําธุรกิจ สหกรณ์ไม่ควรนําใส่ในแผนงานหลัก 
 ผลงาน/ความส าเร็จในการพัฒนาและผลักดันสหกรณ์เป็นองค์กรหลักระดับอ าเภอ 

               สหกรณ์ยังไม่มีความพร้อมท่ีจะผลักดันให้เป็นองค์กรหลักระดับอําเภอ 
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กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 

1. สหกรณ์การเกษตรบ้านเจ้าเณร จ ากัด  ประเภท : สหกรณ์การเกษตร 

 ผลการด าเนินงานตามแผนการแนะน า ส่งเสรมิ และพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เป้าประสงค์ : พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ 

เป้าหมายการพัฒนา :  
 1. เพิ่มปริมาณธุรกิจในการรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรของสหกรณ์ 
 2. เพิ่มศักยภาพการดําเนินธุรกิจในการรวมรวมผลผลิตทางการเกษตรให้สหกรณ์เป็นศูนย์กลางในการ
รวบรวมผลผลิตของชุมชน โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาครุภัณฑ์หรืออุปกรณ์ทางการตลาด
จากภาครัฐ 
งานที่ด าเนินการ :  

1. ส่งเสริม แนะนําและพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นไปตามแผนการดําเนินงานของสหกรณ์  
2. แนะนําส่งเสริมและผลักดันให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์และรักษาสหกรณ์

เปูาหมายท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานปี 2561  
3. ส่งเสริม และสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาธุรกิจและการกํากับดูแลกิ จการท่ีดี 

ตามหลักธรรมาภิบาลร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจให้กับสหกรณ์ตามวัตถุประสงค์
ในการขับเคล่ือนงานตามนโยบาลรัฐบาล 

4. ติดตาม ตรวจสอบ แนะนํา การแก้ไขปัญหา และรายงานผลการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์/
ส่ิงก่อสร้างท่ีสหกรณ์ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ/แผนการผลิต/แผนการใช้
ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง 

5. แนะนํา ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและกํากับการดําเนินงานของสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งตาม
ศักยภาพท้ังในด้านการกํากับ/ตรวจสอบองค์กร ด้านการพัฒนาธุรกิจ เพื่อสร้างความเข้มแข็งตามศักยภาพ 
รวมท้ังด้านการแก้ไขปัญหาเฉพาะกิจ/เร่งด่วนของสหกรณ์ 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

สหกรณ์การเกษตรบ้านเจ้าเณร จํากัด  ต้นปีบัญชี 31 มีนาคม 2562 มีทุนดําเนินงาน 
124,102,703.98 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียน 110,772,464.23 บาท มีหนี้สิน 81,938,851 บาท มีทุนเรือน
หุ้น 27,834,160 บาท ทุนสํารอง 13,019,100.52 บาท การดําเนินงานในระหว่างปีได้รับสมาชิกเพิ่ม 18 คน 

หรือร้อยละ 36 ของเปูาหมาย รับฝากเงินจากสมาชิก 50,691,397.11 บาท หรือร้อยละ 100.91 ของ
เปูาหมาย จ่ายเงินกู้ให้แก่สมาชิก 414 สัญญา เป็นเงิน63,780,837 บาท หรือร้อยละ 81.77 ของเปูาหมาย รับ
ชําระหนี้จากสมาชิก 57,697,142 บาท หรือร้อยละ 76.92 ของเปูาหมาย จัดหาสินค้ามาจําหน่าย61,513,503 
บาท หรือร้อยละ 119.42 ของเปูาหมาย สมาชิกได้รับประโยชน์ 461 ราย รวบรวมผลผลิตทางการเกษตรจาก
สมาชิก 114,332,987.14 บาท หรือร้อยละ 88.32 ของเปูาหมาย จัดหาเงินทุนสําหรับใช้ในการดําเนินธุรกิจ 
20,000,000 บาท หรือร้อยละ 25 ของเปูาหมาย จัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการตลาดจํานวน 1 รายการ 
งบประมาณ 670,000 บาท จากเปูาหมายจะจัดหาฯ ท้ังหมด 4 รายการ หรือร้อยละ 25 ของเปูาหมาย 
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ผลการดําเนินงานปีบัญชีส้ินสุด 31 มีนาคม 2562 ผู้สอบบัญชีกําลังดําเนินการตรวจสอบปิดบัญชีของสหกรณ์ 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : 

1. ในพื้นท่ีอําเภอศรีสวัสด์ิ มีลานรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรของเอกชนหลายแห่ง และซื้อผลผลิต
แข่งกับสหกรณ์ในราคาท่ีสูงกว่าสหกรณ์ 

2. สหกรณ์มีข้อบกพร่องร้ายแรงท่ีเกิดจากการทุจริต ซึ่งอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไข เป็นเหตุท่ีทําให้
สหกรณ์เสียโอกาสในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากทางราชการ ในการจัดหาครุภัณฑ์ และอุปกรณ์
การตลาดท่ีจําเป็นต้องใช้ในการเพิ่มศักยภาพให้กับการดําเนินธุรกิจต่างๆ ของสหกรณ ์

3. สมาชิกส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรต้องอาศัยน้ําจากธรรมชาติ ส่งผลต่อปริมาณผลผลิต
การเกษตรและรายได้ของสมาชิกท่ีจะนํามาส่งชําระหนี้สหกรณ์ 

4. ราคาพืชผลทางการเกษตรตกตํ่า ทําให้ประสิทธิภาพในการทําธุรกิจต่างๆ ของสมาชิกกับสหกรณ์
ลดลง 
 
เป้าประสงค์ : แก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์ 
เป้าหมายการแก้ไขปัญหาการด าเนินงาน :  
 แก้ไขปัญหาข้อบกพร่องจากการดําเนินงานต่างๆ ของสหกรณ์ ดังนี้ 

1. กรณี นายเฉลิมศักดิ์ นวลฉวี ค้างชําระหนี้เงินทุนสงเคราะห์เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์จํานวน 63,428 บาท 
เปูาหมาย เพื่อติดตามเร่งรัดให ้นายเฉลิมศักดิ ์นวลฉวี ส่งชําระหนี้คืนสหกรณ์ให้เสร็จส้ินเรียบร้อย  

2. กรณีการดําเนินธุรกิจสินเช่ือของสหกรณ์ สมาชิก 24 ราย ปฏิเสธหนี้เงินกู้ระยะส้ันและเงินกู้ระยะ
ส้ันวัสดุการเกษตร รวมเป็นเงิน จํานวน 8,101,202.41 บาท   

เปูาหมาย เพื่อนําเรื่องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม พิสูจน์ความจริงตามกระบวนการของกฎหมายและ
หาตัวผู้กระทําความผิดมารับผิดชอบชดใช้ความเสียหายท่ีเกิดขึ้น 
งานที่ด าเนินการ :  

1. แนะนํา ส่งเสริม และติดตามเร่งรัดสหกรณ์ในการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องจากการดําเนินงาน   
กรณีของ นายเฉลิมศักดิ์ นวลฉวี ลูกหนี้เงินกองทุนสงเคราะห์เจ้าหน้าท่ีค้างชําระ จํานวน 63,428 บาท 
 2. กรณีการดําเนินธุรกิจสินเช่ือของสหกรณ์ สมาชิก 24 ราย ปฏิเสธหนี้เงินกู้ระยะส้ันและเงินกู้ระยะ
ส้ันวัสดุการเกษตร รวมเป็นเงิน จํานวน 8,101,202.41 บาท   

เปูาหมาย เพื่อนําเรื่องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม พิสูจน์ความจริงตามกระบวนการของกฎหมายและ
หาตัวผู้กระทําความผิดมารับผิดชอบชดใช้ความเสียหายท่ีเกิดขึ้น 
งานที่ด าเนินการ :  

1. แนะนํา ส่งเสริม และติดตามเร่งรัดสหกรณ์ในการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องจากการดําเนินงาน   
กรณีของ นายเฉลิมศักดิ์ นวลฉวี ลูกหนี้เงินกองทุนสงเคราะห์เจ้าหน้าท่ีค้างชําระ จํานวน 63,428 บาท 

2. แนะนํา ส่งเสริม และติดตามเร่งรัดสหกรณ์แก้ไขปัญหาการดําเนินธุรกิจสินเช่ือ กรณีสมาชิ ก       
24 ราย ปฏิเสธหนี้เงินกู้ระยะส้ัน และเงินกู้ระยะส้ันวัสดุการเกษตร รวมเป็นเงิน จํานวน 8,101,202.41 บาท 
เพื่อหาตัวผู้กระทําความผิดมารับผิดชอบชดใช้ความเสียหายให้กับสหกรณ์  
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ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. นายเฉลิมศักด์ิ นวลฉวี ได้ยินยอมชําระหนี้ท่ีเหลือ โดยทําหนังสือรับสภาพหนี้ไว้กับสหกรณ์     

ตามหนังสือฯ ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2561 โดยขอผ่อนชําระหนี้เป็นรายเดือนๆ ละ 2,000 บาท เริ่มต้ังแต่เดือน
สิงหาคม 2561 - เดือนมีนาคม 2564 รวมระยะเวลา 32 เดือน ผลการดําเนินการลูกหนี้รายนี้ได้ส่งชําระหนี้ 
ทุกเดือนต้ังแต่เดือนสิงหาคม 2561 เป็นต้นมา เดือนๆ ละ 2,000 บาท รวมเป็นเงินจํานวน 24,000 บาท และ
ปัจจุบัน ณ เดือนกรกฎาคม 2562 มีหนี้คงเหลือ 37,428 บาท       
 2. สหกรณ์ได้สอบข้อเท็จจริงสมาชิกท่ีปฏิเสธหนี้ท้ัง 24 ราย พบว่าเกี่ยวข้องกับการกระทําของ    
นายสมพร  ทรัพย์ไพบูลย์ อดีตเจ้าหน้าท่ีสินเช่ือของสหกรณ์ สหกรณ์จึงได้แจ้งความดําเนินคดีในข้อหาฉ้อโกง
กับ นายสมพร ทรัพย์ไพบูลย์  ไว้ท่ีสถานีตํารวจภูธรศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี ตามคําแนะนําของเจ้าหน้าท่ี
ส่งเสริมสหกรณ์ และตํารวจได้จับกุมนายสมพร  ทรัพย์ไพบูลย์  ผู้ต้องหาส่งตัวให้อัยการพิจารณาส่ังฟูองต่อ
ศาลในคดีฉ้อโกงสหกรณ์ เมื่อวันท่ี 18 มกราคม 2561 และในวันท่ี 21 มกราคา 2561 อัยการได้ส่งเรื่องคืนให้
พนักงานสอบสวนสอบเพิ่มเติมในกรณีปลอมแปลงรายมือช่ือสมาชิก พนักงานสอบสวนได้จัดทําตัวอย่างลายมือ
ช่ือสมาชิกจํานวน 4 ราย ท่ีอ้างว่าถูกนายสมพร ทรัพย์ไพบูลย์ ผู้ต้องหาปลอมแปลง ส่งให้กองพิสูจน์หลักฐานฯ 
ตรวจสอบลายมือช่ือครั้งแรกเมื่อวันท่ี 11 มิถุนายน 2562 และในวันนั้นเรื่องพิสูจน์ลายมือช่ือท่ีพนักงาน
สอบสวนส่งไปตรวจสอบก็ถูกตีกลับมาดําเนินการแก้ไขใหม่ เนื่องจากพนักงานสอบสวนปฏิบัติไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ และตัวอย่างลายมือช่ือสมาชิกแต่ละรายน้อยเกินไป ไม่สามารถตรวจสอบได้ พนักงานสอบสวนจึงได้ 
จัดทําตัวอย่างลายมือช่ือสมาชิกใหม่อีกครั้งเสร็จเรียบร้อยเมื่อวันท่ี 17 กรกฎาคม 2562 และส่งให้กองพิสูจน์
หลักฐานฯ เมื่อวันท่ี 24 กรกฎาคม 2562  ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอผลการตรวจสอบ 

 

 ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปีของสหกรณ ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ผลการดําเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ  
     สรุปผลงานตามแผนประจ าปีของสหกรณ์ : สหกรณ์การเกษตรบ้านเจ้าเณร จ ากัด 
1. สหกรณ์กําหนดแผนจัดหาสินค้าการเกษตร และสินค้าท่ัวไปมาจําหน่าย จํานวน 29,400,000 บาท  

ผลการดําเนินงานจัดหาสินค้าฯ มาจําหน่ายได้ จํานวน 30,930,956  บาท ซึ่งสูงกว่าแผนหรือร้อยละ 105.20 
ของเปูาหมาย 

2. สหกรณ์กําหนดแผนการจัดหาสินค้าประเภทน้ํามันเช้ือเพลิงมาจําหน่าย จํานวน 22,110,000 บาท  
ผลการดําเนินงานจัดหาสินค้าฯ มาจําหน่ายได้ จํานวน 30,582,547.24 บาท ซึ่งสูงกว่าแผนหรือร้อยละ 
138.32 ของเปูาหมาย 

 ผลการดําเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ บางส่วน (ให้ระบุ
ประเด็นหรือแผนท่ีไม่เป็นไปตามเปูาหมายพร้อมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  

     สรุปประเด็นหรือแผนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :  
1. แผนการรับสมาชิกเพิ่มจํานวน 50 คน ผลการดําเนินการรับสมาชิกเพิ่มได้ 18 คน  
2. แผนการรวบรวมข้าวโพดเล้ียงสัตว์ จํานวน 15,000 ตัน มูลค่า 120,000,000 บาท สหกรณ์

รวบรวมได้ 12,646 ตัน มูลค่า 106,711,157.84 บาท  
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3. แผนการจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์การตลาด จํานวน 4 รายการ ได้แก่ 
(1) รถบรรทุก 10 ล้อ พร้อมกระบะท้าย จํานวน 1 คัน 
(2) รถยกฟอร์คลิฟท์ไฟฟูา จํานวน 1 คัน 
(3) รถตักล้อยางแขนยาวพร้อมบุ้งกี๋ จํานวน 1 คัน 
(4) ปรับปรุงโรงคลุม และปรับปรุงลานตาก 
ผลการดําเนินการ สหกรณ์จัดหาครุภัณฑ์ ได้ จํานวน 1 รายการ คือรถยกฟอร์คลิฟท์ไฟฟูา จํานวน 1 

คัน โดยใช้งบประมาณของสหกรณ์เองในการจัดซื้อ จํานวน 670,000  บาท  
     สาเหตุประกอบ :  
1. ในพื้นท่ีสหกรณ์มีลานรับซื้อผลผลิตข้าวโพดเล้ียงสัตว์ของเอกชนหลายแห่ง ซึ่งรับซื้อผลผลิตแข่งกับ

สหกรณ์โดยในราคาท่ีสูงกว่าสหกรณ์ และมีความพร้อมด้านครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการตลาดท่ีสนับสนุนใน
การดําเนินธุรกิจ 

2. สหกรณ์มีข้อบกพร่องจากการดําเนินงานท่ีเกิดจากการทุจริต ซึ่งอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขท่ียังไม่
แล้วเสร็จ ทําให้ขาดคุณสมบัติและโอกาสท่ีจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมสหกรณ์  

     สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 
1. ขยายการรับสมาชิกสหกรณ์ให้ครอบคลุมพื้นท่ีแดนดําเนินงานของสหกรณ์ในหมู่บ้านและตําบลท่ี

สหกรณ์ยังไม่มีสมาชิก  ให้สมาชิกได้รับบริการและมีส่วนร่วมในธุรกิจรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรและจัดหา
สินค้ามาจําหน่ายหรือธุรกิจอื่นๆ ของสหกรณ์ให้ครอบคลุมพื้นท่ีให้มากท่ีสุด เพื่อเพิ่มปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ 
และให้สหกรณ์เป็นศูนย์กลางในการให้บริการแก่สมาชิก 

2. จัดหาครุภัณฑ์หรืออุปกรณ์ทางการตลาดท่ีจําเป็นเร่งด่วนก่อน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนิน
ธุรกิจของสหกรณ์  โดยใช้งบประมาณของสหกรณ์เอง 

3. ปรับเปล่ียนให้สมาชิกท่ีส่งชําระหนี้เงินกู้คืนสหกรณ์เป็นผลผลิตทางการเกษตรให้มากขึ้น โดยทํา
เป็นบันทึกข้อตกลงท่ีมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายอย่างจริงจัง 

4. เร่งดําเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ให้แล้วเสร็จ 
 ผลงาน/ความส าเร็จในการพัฒนาและผลักดันสหกรณ์เป็นองค์กรหลักระดับอ าเภอ 

สหกรณก์ารเกษตรบ้านเจ้าเณร จํากัด เป็น 1 ใน 9 แห่ง ของสหกรณ์หลักในจังหวัดกาญจนบุรีท่ีได้รับ
การผลักดันเป็นองค์กรหลักระดับอําเภอ จากการวิเคราะห์ และประเมินศักยภาพการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ 
พบว่าจัดอยู่ในกลุ่มท่ี 3 กลุ่มสหกรณ์ท่ีต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพการรวบรวมผลผลิต สหกรณ์ได้จัดประชุม
เชิงปฏิบัติการขับเคล่ือนนโยบายการปรับโครงสร้างภาคการเกษตรโดยกลไกสหกรณ์ ของบุคลากรในสหกรณ์
เพื่อระดมสมองในการจัดทําแผนพัฒนาความเข้มแข็ง และแผนพัฒนาการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพของสหกรณ์ และผลจากการประชุมดังกล่าว สหกรณ์ได้จัดทําแผนพัฒนาความเข้ม แข็ง และ
แผนพัฒนาการดําเนินธุรกิจ ดังนี้ 

1. แผนพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์ ประกอบด้วย 4 แผนงาน 5 โครงการ 
2.5 แผนพัฒนาความสามารถในการให้บริการสมาชิก   

- โครงการพัฒนาเจ้าหน้าท่ีและฝุายจัดการบริหารด้วยใจ 
- โครงการอบรมสมาชิกใหม่   
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2.6 แผนพัฒนาประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ 

- โครงการเทคนิคการบริหารจัดการหนี้ค้างชําระของสหกรณ์ 
2.7 แผนพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดองค์กร 

- โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทคและการส่ือสาร 
2.8 แผนพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงาน 

- โครงการบริหารงานสหกรณ์ด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 ผลการดําเนินการ ได้ดําเนินการตามแผนแล้ว 2 โครงการ ได้แก่  

(1) โครงการอบรมสมาชิกใหม่ ได้ดําเนินการจัดประชุมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันท่ี 6 มีนาคม 2562      
รวม 1 วัน เปูาหมายเป็นสมาชิกใหม่ จํานวน 18 คน  โดยให้ความรู้ในเรื่องสภาพท่ัวไปของสหกรณ์ บทบาท
หน้าท่ีสมาชิก  การดําเนินธุรกิจกับสหกรณ์ การจัดทําบัญชีครัวเรือนเบ้ืองต้น วัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้
ให้สมาชิกใหม่ และให้สามารถมารับบริการธุรกิจต่าง จากสหกรณ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมปัจจุบันสมาชิกใหม่ 
จํานวน 12 ราย มาขอรับบริการสินเช่ือจากสหกรณ์เพื่อไปประกอบอาชีพจํานวน 1,581,193 บาท 

(2) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้ดําเนินการปรับปรุงและพัฒนา     
เว็บไซด์ของสหกรณ์ ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อเป็นช่องทางในการส่ือสารและประชาสัมพันธ์งานและธุรกิจของ
สหกรณ์ โดยได้รับการสนับสนุนบุคลากรจากสํานักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี ในการอบรมให้ความรู้แก่
เจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ รวม 1 วัน พร้อมท้ังช่วยเหลือในการจัดทําไซด์ของสหกรณ์ ปัจจุบันสหกรณ์สามารถใช้
เป็นช่องทางในการส่ือสารหรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานและธุรกิจของสหกรณ์ให้แก่สมาชิกและบุคคลท่ัวไป
ได้เป็นอย่างดี 

3. แผนพัฒนาการดําเนินธุรกิจ ประกอบด้วย 3 แผนงาน 5 โครงการ 
3.1 แผนงานด้านการรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร 

- โครงการให้การศึกษาอบรมและดูงานการรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร 
- โครงการจัดหาแหล่งเงินทุนของสหกรณ์ 
- โครงการก่อสร้าง จัดหาและปรับปรุง ครุภัณฑ์หรืออุปกรณ์ทางการตลาดของสหกรณ์ 

3.2 แผนงานด้านบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
- โครงการแปรรูปกล้วยหอมทองเป็นผลิตภัณฑ์ 

3.3 แผนงานด้านการพัฒนาเป็นแหล่งศึกษาดูงาน 
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สํานักงานสหกรณ์ 

 ผลการดําเนินการ ได้ดําเนินการตามแผนแล้ว 2 โครงการ ได้แก่ 
(1)  โครงการจัดหาแหล่งเงินทุนของสหกรณ์โดยมีเปูาหมายจัดหาแหล่งเงินทุนจาก 3 แหล่ง รวม

จํานวน 80 ล้านบาท ซึ่งได้แก่ เงินกู้จากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ จํานวน 10 ล้านบาท เงินกู้จากธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จํานวน 60 ล้านบาท และเงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น จํานวน 10 ล้านบาท 
วัตถุประสงค์เพื่อนํามาให้ในเป็นทุนหมุนเวียนเพิ่มศักยภาพในการดําเนินธุรกิจให้กับสหกรณ์ผลการดําเนินการ 
สหกรณ์สามารถจัดหาแหล่งเงินทุนได้ 2 แหล่ง วงเงินรวม 54.6 บาท ได้แก่ วงเงินกู้จากธนาคารเพื่อ
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การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จํานวน 50 ล้านบาท และเงินรับฝากจากสหกรณ์การเกษตรท่ามะกา  
จํากัด จํานวน 4.6 ล้านบาท  

(2) โครงการก่อสร้าง จัดหาและปรับปรุง ครุภัณฑ์หรืออุปกรณ์ทางการตลาดของสหกรณ์ รวมจํานวน 
8 รายการ งบประมาณ รวมท้ังส้ิน 19.5 ล้านบาท สหกรณ์ได้ขอรับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ แต่
เนื่องจากสหกรณ์มีข้อบกพร่องจากการดําเนินงานท่ีเกิดจากการทุจริต ซึ่งอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขยังไม่แล้ว
เสร็จ ทําให้สหกรณ์ขาดโอกาสในการได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการ ขับเพื่อขับเคล่ือน
โครงการสหกรณ์ จึงได้ดําเนินการจัดหาครุภัณฑ์หรืออุปกรณ์ทางการตลาดตามศักยภาพท่ีพอจะดําเนินการได้
เองก่อนเพียงบางรายการ คือ จัดซื้อรถยกฟอร์คลิฟท์ไฟฟูา จํานวน 1 คัน ใช้งบประมาณของสหกรณ์เอง 
จํานวน 670,000 บาท ด้วยข้อจํากัดดังกล่าว จึงยังไม่สามารถท่ีจะผลักดันและพัฒนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ของสหกรณ์ให้เป็นองค์กรหลักระดับอําเภอได้ในปีงบประมาณนี้ 
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กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7 
 

1. สหกรณ์ โคนมท่าม่วง จ ากัด  ประเภท : สหกรณ์การเกษตร    

 ผลการด าเนินงานตามแผนการแนะน า ส่งเสรมิ และพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เป้าประสงค์ : พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ 

เป้าหมายการพัฒนา :  
     1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์ช้ีวัดระดับมาตรฐาน 
     2. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับความเข้มแข็งสหกรณ์ ช้ันท่ี 1 
     3. สหกรณ์มีปริมาณธุรกิจเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 4 
     4. สหกรณ์แก้ไขตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีสหกรณ์แล้วเสร็จ 
     5. สหกรณ์มีการประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ให้เป็นไปตามข้อบังคับ 
     6. สมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมประชุมใหญ่สหกรณ์เพิ่มข้ึน 
     7. สหกรณ์มีการรับสมาชิกเพิ่ม 
     8. สหกรณ์มีทุนดําเนินงานเพิ่มข้ึน 
     9. สหกรณ์ปิดบัญชีได้ภายใน 30 วัน นับแต่วนัส้ินปีทางบัญชี ตามคําส่ังนายทะเบียนสหกรณ์ 
     10. สหกรณ์มีการจัดทําฐานข้อมูล/ใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์/ส่ิงก่อสร้างท่ีสหกรณ์ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากภาครัฐให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ/แผนการผลิต/แผนการใช้ประโยชน์ของสหกรณ์ 
     11. สหกรณ์ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน การขับเคล่ือนสหกรณ์ภาคการเกษตรให้เป็นองค์กรหลักในระดับ
อําเภอ 
     12. สหกรณ์ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนตามโครงการเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อลดต้นทุน 
     13. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์การประเมินธรรมาภิบาลในสหกรณ์ 
งานที่ด าเนินการ :  
     1. กํากับ ติดตาม แนะนําส่งเสริมการรักษาระดับมาตรฐานสหกรณ์ 
     2. กํากับ ติดตาม แนะนําส่งเสริมการรักษาระดับความเข้มแข็งสหกรณ์ 
     3. กํากับ ติดตาม แนะนําส่งเสริมสหกรณ์ให้มีปริมาณธุรกิจเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 
     4. กํากับ ติดตาม แนะนําส่งเสริมการแก้ไขตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 
     5. กํากับ ติดตาม แนะนําส่งเสริมสหกรณ์ให้มีการประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับ 
     6. กํากับ ติดตาม แนะนําส่งเสริมใหส้มาชิกสหกรณ์เข้าร่วมประชุมใหญ่สหกรณ์เพิ่มขึ้น 
     7. กํากับ ติดตาม แนะนําส่งเสริมใหส้หกรณ์มีการรับสมาชิกเพิ่ม 
     8. กํากับ ติดตาม แนะนําส่งเสริมใหส้หกรณ์มีทุนดําเนินงานเพิ่มข้ึน 
     9. กํากับ ติดตาม แนะนําส่งเสริมสหกรณ์ปิดบัญชีได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันส้ินปีทางบัญชี ตามคําส่ังนาย
ทะเบียนสหกรณ์ 
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     10. กํากับ ติดตาม แนะนําส่งเสริมสหกรณ์ให้มีการจัดทําฐานข้อมูล/ใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์/ส่ิงก่อสร้างท่ี
สหกรณ์ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ/แผนการผลิต/แผนการใช้ประโยชน์ของ
สหกรณ ์
     11. กํากับ ติดตาม  แนะนํา  ส่งเสริม สนับสนุน การขับเคล่ือนสหกรณ์ภาคการเกษตรให้เป็นองค์กรหลักใน
ระดับอําเภอ      
     12. กํากับ ติดตาม  แนะนํา  ส่งเสริม  สนุนตามโครงการเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อลดต้นทุน 
     13. กํากับ ติดตาม  แนะนํา  ส่งเสริมการนําแนวทางส่งเสริมธรรมาภิบาลไปใช้ในการดําเนินงานสหกรณ์ 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
     1. สหกรณผ่์านเกณฑ์ช้ีวัดมาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์  ในระดับดีเลิศ 
     2. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์ประเมินการจัดระดับความเข้มแข็งสหกรณ์ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ อยู่ในระดับ 
ช้ันท่ี 1  
     3. สหกรณ์มีปริมาณธุรกิจเพิ่มข้ึนจากปีก่อน (ปีก่อน 233,780,306.94 บาท ปีปัจจุบัน 239,404,582.53 บาท 
ลดลง  5,624,275.59  บาท)   
     4. สหกรณ์มีข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีสหกรณ์  จํานวน 3 เรื่อง ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 1 เรื่อง อยู่
ระหว่างการดําเนินการแก้ไข  2  เรื่อง 
     5. สหกรณ์มีการประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เป็นประจําทุกเดือน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับ 
     6. สมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมประชุมใหญ่สหกรณ์ลดลงจากปีก่อน (ปีก่อน 188 คน  ปีปัจจุบัน  180 คน ลดลง 8 
คน)  เนื่องจากสมาชิกติดภาระกิจในฟาร์มโคนม 
     7. สหกรณ์ไม่มีการรับสมาชิกเพิ่ม เนื่องจากปัจจุบันการเล้ียงโคนมจะต้องใช้เงินทุนท่ีสูง ทําให้เกษตรกรราย
ใหม่ไม่สามารถปรับเปล่ียนอาชีพเดิมมาเล้ียงโคนม  จึงทําให้การรับสมาชิกใหม่ไม่เป็นไปตามเปูาหมาย 
     8. สหกรณ์มีทุนดําเนินงานเพิ่มข้ึน (ปีก่อน 113,881,690.55  บาท ปีปัจจุบัน 157,094,463.65 บาท ) 
     9. สหกรณ์ปิดบัญชีได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันส้ินปีทางบัญชี  (31 ธันวาคม 2561) โดยจัดส่งให้ผู้สอบบัญชี ใน
วันท่ี 30 มกราคม  2562  ซึ่งเป็นไปตามตามคําส่ังนายทะเบียนสหกรณ์   
     10. สหกรณ์ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์การตลาดจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ และมีการใช้ประโยชน์ดังนี ้
          10.1 รถฟาร์มแทรคเตอร์พร้อมเครื่องตัดสับหญ้า  เพื่อใช้ในการบริการตัดสับหญ้าเพื่อส่งขายให้กับสมาชิก
สหกรณ์ผู้เล้ียงโคนม  โดยปัจจุบันสหกรณ์ยังใช้งานไม่เต็มประสิทธิภาพ  เนื่องจากเกษตรกรผู้ปลูกหญ้าได้เลิกและ
ลดพื้นท่ีปลูกลง 
          10.2 เครื่องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ํานมดิบ  ซึ่งสหกรณ์ได้ใช้งานในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ํานมดิบ
ในโรงงานแปรรูปน้ํานมดิบ  และสุ่มตรวจวิเคราะห์น้ํานมดิบของสมาชิกสหกรณ์  ปัจจุบันการใช้งานไม่เต็ม
ประสิทธิภาพเนื่องจากสหกรณ์ไม่ได้รับการจัดสรรโควต้านมโรงเรียน  จึงไม่มีการแปรรูปนม และไมไ่ด้ใช้งานในการ
ตรวจวิเคราะห์น้ํานมดิบก่อนและหลังผลิต  ปัจจุบันมีการใช้งานเฉพาะสุ่มกรวดน้ํานมดิบของสมาชิกสหกรณ์เท่านั้น  
และอยู่ระหว่างการปรับแผนการใช้งานให้เต็มประสิทธิภาพ 
        10.3 อุปกรณ์แปรรูปน้ํานมดิบขนาด 500 ลิตร  ปัจจุบันยังไม่มีการใช้งานเนื่องจากสหกรณ์อยู่ระหว่างการ
ขออนุญาต อย. เพื่อผลิตนมพาณิชย์ 
     11. การขับเคล่ือนสหกรณ์ภาคการเกษตรให้เป็นองค์กรหลักในระดับอําเภอ  สหกรณ์ได้รับการส่งเสริมและ
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สนับสนุนการดําเนินการดังนี ้
          11.1 การจัดทําแผนพัฒนาความเข้มแข็ง  และแผนพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
          11.2 จัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการใช้งาน  การบํารุงรักษาเครื่องรีดนม (ข้ันพื้นฐาน)  เพื่อเพิ่มคุณภาพ
น้ํานมดิบของสมาชิกสหกรณ์โคนมท่าม่วง  จํากัด ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการดําเนินธุรกิจ ของสหกรณ์
ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ระหว่างวันท่ี  20 – 21  มิถุนายน  2562  ณ  สํานักงานสหกรณ์โคนมท่าม่วง  
จํากัด  อําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี มีกรรมการ/ฝุายจัดการ/สมาชิกเข้ารับการฝึกอบรม จํานวน 30 คน 
     12. การดําเนินโครงการเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อลดต้นทุน   ซึ่งสหกรณ์ได้รับการสนับสนุนเงินทุนเพื่อ
จัดหารถฟาร์มแทรคเตอร์พร้อมเครื่องตัดสับหญ้า  เพื่อใช้ในการบริการตัดสับหญ้าเพื่อส่งขายให้กับสมาชิกสหกรณ์
ผู้เล้ียงโคนม  โดยปัจจุบันสหกรณ์ยังใช้งานไม่เต็มประสิทธิภาพ  เนื่องจากเกษตรกรผู้ปลูกหญ้าได้เลิกและลดพื้นท่ี
ปลูกลง  และสหกรณ์อยู่ระหว่างการร่วมมือกับ ธ.ก.ส. เพื่อหาเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ  เพิ่มเติม 
     13. สหกรณ์ยังไม่ผ่านการประเมินธรรมาภิบาล  โดยมีผลคะแนนการเมิน  63.53 และสหกรณ์อยู่ระหว่างการ
ปรับปรุงแก้ไข 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : 

1. สหกรณไ์ม่ได้รับการจัดสรรโควตานมโรงเรียน ปีการศึกษา 1/2562 ทําให้ไม่ได้ใช้งานโรงงานแปรรูป
น้ํานมดิบเพื่อเพิ่มมูลค่าได้  ซึ่งสหกรณ์ได้ยื่นอุธรณ์ต่อคณะกรรมการจัดสรรโควตาแล้ว  แต่ไม่ผ่านการอุธรณ์ 
          2. ปัญหาการแย่งเกษตรกรผู้เล้ียงโคนมของเอกชน  ทําให้สมาชิกบางส่วนลาออกจากสหกรณ์และไปส่งนม
ให้กับศูนย์เอกชน 
 
          3. สหกรณ์มีการลงทุนในทรัพย์สินมาก  ซึ่งบางรายการไม่ก่อให้เกิดรายได้  หรือมีรายได้ไมคุ้่มกับค่าใช้จ่าย 
          4. คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์ยังขาดความรู้ความเข้าใจในด้านการบริหารจัดการสหกรณ์  ซึ่ง
ส่วนใหญ่จะฟังความเห็นของฝุายจัดการเป็นหลัก 

 
เป้าประสงค์ : แก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์ 

เป้าหมายการแก้ไขปัญหาการด าเนินงาน :  
     1. สหกรณ์เรียกเก็บดอกเบ้ียเงินกู้ของสมาชิกไม่ครบ  เนื่องจากเจ้าหน้าท่ีมีการบันทึกรายการทางบัญชี
ผ่านระบบบัญชีของกรมตรวจบัญชีผิดพลาด 
     2. การพัฒนาคุณภาพน้ํานมดิบ 
     3. การใช้งานอุปกรณ์แปรรูปน้ํานมดิบขนาด 500 ลิตร 
งานที่ด าเนินการ :  
     1. กํากับ ติดตาม  แนะนําส่งเสริมให้สหกรณ์แก้ไขปัญหาสหกรณ์เรียกเก็บดอกเบี้ยเงินกู้ของสมาชิกไม่ครบ  
เนื่องจากเจ้าหน้าท่ีมีการบันทึกรายการทางบัญชีผ่านระบบบัญชีของกรมตรวจบัญชีผิดพลาด     
     2. ส่งเสริม  สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ตลอดจนเทคโนโลยีด้านการบํารุง ดูแลรักษาเครื่องรีดนมให้กับ
เกษตรกรสมาชิกและเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อรักษาคุณภาพน้ํานมดิบในขั้นตอนการรีดนม 
     3. กํากับ ติดตาม  แนะนําส่งเสริมให้มกีารใช้งานอุปกรณ์แปรรูปน้ํานมดิบขนาด 500 ลิตร ให้เกิดความ
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คุ้มค่า 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
     1. สหกรณ์แก้ไขปัญหาสหกรณ์เรียกเก็บดอกเบี้ยเงินกู้ของสมาชิกไม่ครบ  เนื่องจากเจ้าหน้าท่ีมีการบันทึก
รายการทางบัญชีผ่านระบบบัญชีของกรมตรวจบัญชีผิดพลาด  โดยการเรียกเก็บเงินคืนจากสมาชิกโดยการหัก
จากเงินค่าน้ํานมดิบรายเดือน  ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างดําเนินการซึ่งยงัครบทุกราย 
     2. ส่งเสริม  สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ตลอดจนเทคโนโลยีด้านการบํารุง ดูแลรักษาเครื่องรีดนมให้กับ
เกษตรกรสมาชิกและเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง โครงการฝึกอบรมการใช้งาน  การบํารุงรักษาเครื่องรีดนม (ข้ัน
พื้นฐาน)  เพื่อเพิ่มคุณภาพน้ํานมดิบของสมาชิกสหกรณ์โคนมท่าม่วง  จํากัด ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพ
การดําเนินธุรกิจ ของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ระหว่างวันท่ี  20 – 21  มิถุนายน  2562  ณ  
สํานักงานสหกรณ์โคนมท่าม่วง  จํากัด  อําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  ผู้เข้ารับการอบรม 30 คน 
     3. สหกรณ์ยังไม่มีการใช้งานอุปกรณ์แปรรูปน้ํานมดิบขนาด 500 ลิตร ให้เกิดความคุ้มค่า เนื่องจากสหกรณ์
ยังขาดห้องเย็นเพื่อเก็บรักษาผลิตภัณฑ์  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สหกรณ์ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
เพื่อดําเนินการก่อสร้างห้องเย็น  แต่ไม่สามารถเบิกรับเงินได้  สาเหตุจากถูกพับไปตาม พรบ.งบประมาณ พ.ศ. 
2562 สหกรณ์จึงได้จัดหาทุนก่อสร้างห้องเย็นโดยใช้ทุนภายในของสหกรณ์  ปัจจุบันอยู่ระหว่างดําเนินการ
ก่อสร้างห้องเย็น  คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2562  และจะยื่นขออนุญาตแหล่งผลิต (อย.) และ
สหกรณ์ได้ดําเนินการปรับแผนการใช้งานอุปกรณ์แปรรูป ซึ่งคาดว่าจะสามารถดําเนินการใช้งานประมาณเดือน
มกราคม 2563  

 

 ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปีของสหกรณ ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ผลการดําเนินงานของสหกรณ์ส่วนใหญ่ยังไม่เป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนการดําเนินงาน
ประจําปท่ีีได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมใหญ่ ประจําปีบัญชีล่าสุด  เนื่องจากจํานวนสมาชิกผู้เล้ียงโคนมท่ีลดลง  
การไม่ได้รับการจัดสรรสิทธิ์ผลิตนมโรงเรียน   

 ผลการด าเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนฯ  
 สรุปผลงานตามแผนประจ าปีของสหกรณ์ :  
 1. แผนธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย แผนงาน 36,000,000 บาท  ผลงาน 17,143,084.00  บาท  
  ผลการด าเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนฯ บางส่วน (ให้ระบุ
ประเด็นหรือแผนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายพร้อมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  
       สรุปประเด็นหรือแผนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :  
  1. แผนธุรกิจรวบรวม  แผนงาน  135,000,000 บาท  ผลงาน 52,661,018.89   บาท 
  2. แผนธุรกิจสินเช่ือ  แผนงาน  130,000,000.00  ผลงาน  114,831,000.92  บาท 
  3. แผนธุรกิจแปรรูป  แผนงาน  125,000,000  บาท  ผลงาน  8,213,945.60  บาท 
  สาเหตุประกอบ :  
  1. แผนธุรกิจรวบรวม  ไม่ได้ตามเปูาหมายเนื่องจากปัญหาการแย่งเกษตรกรผู้เล้ียงโคนมของ
เอกชน  ทําให้สมาชิกบางส่วนลาออกจากสหกรณ์และไปส่งนมให้กับศูนย์เอกชน 
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  2. แผนธุรกิจสินเช่ือ ไม่ได้ตามเปูาหมายเนื่องจากสมาชิกมีการลาออกจากสหกรณ์เพื่อไปส่งนม
ให้กับศูนย์เอกชน จึงทําให้ยอดการให้เงินกู้ลดลง 
  3. แผนธุรกิจแปรรูป ไม่ได้ตามเปูาหมายเนื่องจากสหกรณ์ไม่ได้รับการจัดสรรโควตานมโรงเรียน 
ปีการศึกษา 1/2562 ทําให้ไม่ได้ใช้งานโรงงานแปรรูปน้ํานมดิบเพื่อเพิ่มมูลค่าได้  ซึ่ งสหกรณ์ได้ยื่นอุธรณ์ต่อ
คณะกรรมการจัดสรรโควตาแล้ว  แต่ไม่ผ่านการอุธรณ์  
       สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
  1. ส่งเสริมการเพิ่มปริมาณน้ํานมดิบรายฟาร์ม  โดยการเพิ่มโคหรือการจัดการด้านอาหารให้
เหมาะสม 
  2.  ส่ ง เสริมการให้ สิน เ ช่ือ เพื่ อ ใ ช้ ในการ จัดหาโคสาวทดแทนหรื อ เพิ่ ม โครายฟาร์ ม  
  3. กํากับ ติดตาม แนะนําส่งเสริมสหกรณ์  ในการขอรับการจัดสรรโควตานมโรงเรียนให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ท่ีทางราชการกําหนด  

     สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 :  - 
 ผลงาน/ความส าเร็จในการพัฒนาและผลักดันสหกรณ์เป็นองค์กรหลักระดับอ าเภอ 

ความสําเร็จท่ีหน่วยงานได้แนะนําส่งเสริม สนับสนุนสหกรณ์ท่ีเป็นเปูาหมายผลักดันให้เป็นองค์กรหลัก
ระดับอําเภอ ดังนี้ 
 1. ผลการดําเนินงานตามแผนการขับเคล่ือนสหกรณ์ภาคการเกษตรให้เป็นองค์กรหลักระดับอําเภอ 
(แผนพัฒนาความเข้มแข็ง/แผนพัฒนาการดําเนินธุรกิจ)  ท่ีได้จัดทําแผนร่วมกับสหกรณ์ในช่วงปลายปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 และต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีดังนี้ 
  1.1 โครงการก่อสร้างอาคารห้องเย็นสําหรับจัดเก็บผลิตภัณฑ์นมพร้อมท่ีเก็บวัสดุอุปกรณ์  ซึ่ง
สหกรณ์ได้ดําเนินการจัดหาเงินทุนเพื่อใช้ในการก่อสร้างห้องเย็น งบประมาณดําเนินการ 5,000,000 บาท  ซึ่ง
อยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2562 

  1.2 โครงการก่อสร้างห้องพักสําหรับเจ้าหน้าท่ีโรงงานแปรรูปนม ซึ่งสหกรณ์ดําเนินการเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว  โดยใช้งบประมาณดําเนินการ  1,200,000  บาท 
 2. ผลการดําเนินงานสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรหลักระดับอําเภอและชุมชน ภายใต้
แผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร โครงการพัฒนาศักยภาพการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์
ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยการส่งเสริม
สนับสนุนให้การศึกษาอบรมโครงการฝึกอบรมการใช้งาน  การบํารุงรักษาเครื่องรีดนม (ขั้นพื้นฐาน) เพื่อเพิ่ม
คุณภาพน้ํานมดิบของสมาชิกสหกรณ์โคนมท่าม่วง  จํากัด ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการดําเนินธุรกิจ 
ของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ระหว่างวันท่ี  20 – 21  มิถุนายน  2562  ณ สํานักงาน
สหกรณ์โคนมท่าม่วง  จํากัด  อําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จํานวน 30 คน 
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กลุ่มท่ี 2 : สหกรณ์เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาเชิงลึก 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 

1. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จ ากัด  ประเภท : สหกรณ์ออมทรัพย์     

 ผลการด าเนินงานตามแผนการแนะน า ส่งเสรมิ และพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เป้าประสงค์ : พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ 

เป้าหมายการพัฒนา :  
 1. การส่งเสริมสหกรณ์ท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้รักษามาตรฐานเดิมไว้ 
งานที่ด าเนินการ :  
 1.  แนะนําให้สหกรณ์ยึดถือการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปี ท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุม
ใหญ่เป็นแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายเงินของสหกรณ์ 

2.  แนะนําให้สหกรณ์กระจายแผนงานลงสู่การปฏิบัติเป็นรายเดือน มอบหมายผู้ปฏิบัติให้ชัดเจน และ
มีผู้รับผิดชอบและติดตามผลการปฏิบัติงานท้ังฝุายกรรมการและฝุายจัดการ 

3.  แนะนําให้สหกรณ์คณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงานของสหกรณ์รายเดือน ในท่ีประชุม
คณะกรรมการดําเนินการงบทดลองประจําเดือน และงบรับ – จ่าย ของสหกรณ์ 

4.  แนะนําให้สหกรณ์คณะกรรมการติดตามผลการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์เป็นประจําเดือนเพื่อ
ทราบผลประกอบการและปัญหาอุปสรรคต่างๆ จากการดําเนินธุรกิจ 

5.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์ควรมีการควบคุมภายในของสหกรณ์ และติดตามผลเป็นประจําเดือน   
6.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์จัดทําบัญชีให้เป็นปัจจุบัน 
7.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์มีการตรวจนับเงินสด เพื่อตรวจสอบเงินสดคงเหลือเป็นไปตามท่ีกําหนด

ในระเบียบ 
8.  แนะนําให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ี ดําเนินการ ดังนี้ 

(1)  ตรวจสอบคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
(2)  ตรวจสอบหลักประกันของเจ้าหน้าท่ี 
(3)  มีคําส่ังมอบหมายหน้าท่ีให้ปฏิบัติงานของกรรมการ และเจ้าหน้าท่ีอย่างชัดเจน 

9.  แนะนําให้ ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ เข้าตรวจสหกรณ์และรายงานผลในท่ีประชุม
คณะกรรมการฯเป็นประจําทุกเดือน 

10. มีการตรวจสอบระเบียบ / ข้อบังคับของสหกรณ์ว่าเหมาะสมครบถ้วน กับการปฏิบัติงานหรือไม่ 
11. แนะนําให้สหกรณ์มีการจัดสรรกําไรสุทธิตามข้อบังคับ โดยเฉพาะการจัดสวัสดิการสมาชิกและทุน

สาธารณะประโยชน์ และมีการจ่ายเงินทุนสวัสดิการและสาธารณประโยชน์ในแต่ละรอบปีบัญชี 
12.  แนะนําให้สหกรณ์จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ภายใน 150 วันนับแต่วันส้ินปีทางบัญชี 
13.  แนะนําให้สหกรณ์ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ังนายทะเบียนสหกรณ์ 
14.  แนะนําให้สหกรณ์ส่งเสริมให้สมาชิกมาทําธุรกิจกับสหกรณ์ โดยดําเนินการดังนี้ 

-  สหกรณ์จะต้องทําธุรกิจตามความต้องการของสมาชิก 
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-  สหกรณ์จะต้องทําความเข้าใจกับสมาชิกถึงวิธีการและขั้นตอนการทําธุรกิจของสหกรณ์ ให้

ความยุติธรรมกับสมาชิกในด้านราคาผลผลิต ราคาขายสินค้าและบริการ อัตราดอกเบ้ีย ตลอดจนรับผิดชอบต่อ
อุปกรณ์การตลาดท่ีบริการสมาชิก และทําความเข้าใจในผลประโยชน์ท่ีสมาชิกจะได้รับในการดําเนินธุรกิจกับ
สหกรณ์ ได้แก่ เงินเฉล่ียคืนตามส่วนธุรกิจ และเงินปันผลตามหุ้น อัตราผลตอบแทนท่ีแตกต่าง เป็นต้น 

-  สหกรณ์จะต้องเน้นให้เห็นถึงการบริการท่ีแตกต่าง ระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอก เช่น 
ราคาท่ีแตกต่าง การบริการท่ีแตกต่าง อัตราผลตอบแทนท่ีแตกต่าง 

-  สหกรณ์จะต้องช่วยเหลือสมาชิกตามสมควร เมื่อสมาชิกได้รับความเดือดร้อนด้านการ
ประกอบอาชีพ และด้านอื่นๆ เช่น การเจ็บปุวยฯลฯ เป็นต้น 

-  สหกรณ์ต้องมีข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นของสมาชิกในเรื่อง การผลิต ปัจจัยการผลิต รายได้ 
รายจ่าย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการทําธุรกิจกับสมาชิกต่อไป 

-  หากสหกรณ์มีกําไรควรจัดสรรเป็นเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนตามส่วนธุรกิจให้กับสมาชิก 
 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. สหกรณ์สามารถรักษามาตรฐานเดิมไว้ได้ 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : 

- ไม่มี - 
เป้าประสงค์ : แก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์ 

เป้าหมายการแก้ไขปัญหาการด าเนินงาน  
 1. แก้ไขปัญหาลูกหนี้ค้างนาน (อยู่ระหว่างดําเนินการให้บรรลุเปูาหมาย) 
งานที่ด าเนินการ :  

1. การวิเคราะห์ลูกหนี้และศักยภาพของลูกหนี้    
2. การวิเคราะห์ปัญหาลูกหนี้ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์มีแนวทางการบริหารจัดการหนี้ค้างชําระของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ  
2. สหกรณ์สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านสินเช่ือ แก้ไขปัญหาลูกหนี้เงินกู้ท่ีผิดนัดชําระ

หนี้ ลูกหนี้ค้างชําระและบริหารจัดการธุรกิจด้านสินเช่ือของสหกรณ ์ 
3. สหกรณม์ีศักยภาพในการดําเนินธุรกิจให้ครอบคลุมทุกธุรกิจ 
4. คณะกรรมการมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการสหกรณ์ การบริหารธุรกิจสหกรณ์ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง

กับสหกรณ ์
5. คณะกรรมการทราบถึงบทบาท ภารกิจในฐานะคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เข้าใจถึง ขอบเขต

อํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ 
เชิงปริมาณ   

1. สมาชิกมาเข้าร่วมโครงการในปี 62  จํานวน……ราย 
2. สมาชิกมาเข้าร่วมโครงการในปี 63  จํานวน……ราย 
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3. กรรมการและผู้นํากลุ่มสหกรณ์ท่ีเข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยกว่า ร้อยละ 80 

 ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปีของสหกรณ ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ผลการดําเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ  
     สรุปผลงานตามแผนประจ าปีของสหกรณ์ : สหกรณ์การเกษตรเมืองกาญจนบุรี  จ ากัด 
 

 
 

 
 
 
 
 
 ผลการดําเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ บางส่วน (ให้ระบุ

ประเด็นหรือแผนท่ีไม่เป็นไปตามเปูาหมายพร้อมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  
     สรุปประเด็นหรือแผนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :  
 
      
 
 
 
 
 

    
   

  แผนการ
ปฏิบัติงาน 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

1 แผนการเบิกเงินกู้และช าระคืนเงินกู้   
 - เบิกเงินกู้ ธกส. 80,000,000.00 102,698,336.93 
2 แผนการรวบรวมผลผลิตการเกษตร   
 - ซื้อข้าวเปลือก 4,000 ตัน 32,000,000.00 45,019,617.48 
 - ขายข้าวเปลือก 4,000 ตัน 32,200,000.00 45,288,427.23 

  แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน 
1 แผนการรับสมาชิก   
 -  รับสมาชิกใหม ่ 100 คน   22 คน 
2 แผนการระดมทุน   
 -  ให้สมาชิกถือหุ้นเพ่ิม 350,000 หุ้น 3,500,000.00 918,630.00 
 - ให้สมาชิกฝากเงินออมทรัพย์ 30,000,000.00 3,976,069.23 
  แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน 
3  แผนการด าเนินธุรกิจสินเชื่อ   
 - จ่ายเงินให้กู้ 80,000,0000.00 27,249,000.00 
 - รับชําระหน้ี 72,925,000.00 27,318,952.03 
4 แผนการเบิกเงินกู้และช าระคืนเงินกู้   
 - ส่งชําระเงินกู้ ธกส. 73,859,000.00 26,599,000.00 
 - ส่งชําระดอกเบี้ยเงินกู้ 4,800,000.00 3,565,659.87 
5 แผนการจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย   
 - ซื้อสินค้า 14,000,000.00 7,990,630.00 
 - ขายสินค้า 14,500,000.00 8,408,925.00 
6 แผนการรวบรวมผลผลิตการเกษตร   
 - ซื้ออ้อยจากสมาชิก 1,000 ตัน 1,000,000.00 399,322.60 
 - ขายอ้อยให้โรงงาน 1,000 ตัน 1,000,000.00 404,767.70 
7 แผนการลงทุนในทรัพย์สิน   
 - จัดซื้อและซ่อมบํารุงทรัพย์สิน 200,000.00 28,235.00 
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สาเหตุประกอบ : สหกรณ์อยู่ระหว่างการดําเนินธุรกิจระหว่างป ี
     สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : แนะนําส่งเสริม

เกี่ยวกับแผนการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ให้เป็นไปตามแผนท่ีสหกรณ์ได้วางไว้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ใน
การดําเนินงานของสหกรณ์ 
 ผลงาน/ความส าเร็จในการแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ตามแผนการแก้ไขปัญหาด้านระบบการบริหาร
จัดการและธรรมาภิบาลในการบริหารสหกรณ์  
ผลการแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหา :  

(สหกรณ์การเกษตรเมืองกาญจนบุรี จ ากัด, สหกรณ์การเกษตรด่านมะขามเต้ีย จ ากัด) 
 แก้ไขได้ท้ังหมด  
     สรุปผลงานที่แก้ไขได้ : โครงการพัฒนาศักยภาพการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคเกษตรกรและ

กลุ่มเกษตรกร กิจกรรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการสหกรณ์ 
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าอบรมเข้าใจองค์ประกอบในการบริหารงาน การมีส่วนร่วม การปรับปรุง

ประสิทธิภาพ และขีดความสามารถในการบริหารจัดการ และหลักการบริหารงานแบบโปร่งใส มีธรรมาภิบาล 

เชิงปริมาณ : สหกรณ์ได้รับการพัฒนาศักยภาพการเสริมสร้างความเข้มแข็งในบริหารจัดการสหกรณ์ 
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กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 

1. สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง นพค. กาญจนบุรี (3) จ ากัด  ประเภท : สหกรณ์การเกษตร     

 ผลการด าเนินงานตามแผนการแนะน า ส่งเสรมิ และพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เป้าประสงค์ : พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ 
เป้าประสงค์ : แก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์ 

เป้าหมายการแก้ไขปัญหาการด าเนินงาน :  
 1. แก้ไขปัญหาลูกหนี้ค้างนาน โดยเข้าจัดทําโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ค้าง 
งานที่ด าเนินการ : ) 

1. ช้ีแจงโครงการ การขับเคล่ือนนโยบายรัฐบาล /นโยบาย กษ./นโยบายกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
2. ให้ความรู้ด้านระบบการบริหารจัดการและธรรมาภิบาลในการบริหารงานสหกรณ์ 
3. ร่วมกันระดมสมอง วิเคราะห์การดําเนินงานสหกรณ์ การประเมินความเข้มแข็ง 4 ด้าน             

เกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 7 ข้อผลการดําเนินธุรกิจสหกรณ์สถานะทางการเงิน 
4. ร่วมกันจัดทําแผนพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง ในปี พ.ศ.2562 

5. ให้ความรู้ด้านการบริหารสินเช่ือของสหกรณ ์
6. ร่วมระดมสมอง วิเคราะห์การปฏิบัติงานการแก้ไขหนี้ค้างชําระท่ีผ่านมา และสรุปแนว

ทางการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชําระ  
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

  ต้ังแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม 2561 จนถึง 31 กรกฎาคม 2562  สหกรณ์สามารถติดตามหนี้ค้าง 
รวมท้ังส้ิน 16 ราย เป็นเงินจํานวน 179,907 บาท 

 ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปีของสหกรณ ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ผลการดําเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ  
     สรุปผลงานตามแผนประจ าปีของสหกรณ์ :  
1. การรับเงินฝากออมทรัพย์  ต้ังเปูาหมายไว้ที่  10,000 บาท 

สหกรณ์มีการรับเงินฝากออมทรัพย์จริง 111,600  บาท สูงกว่าเปูา 101,600 บาท 
 ผลการดําเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ บางส่วน (ให้ระบุ

ประเด็นหรือแผนท่ีไม่เป็นไปตามเปูาหมายพร้อมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  
     สรุปประเด็นหรือแผนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :  
1. แผนการระดมทุน การถือหุ้นเพิ่ม ต้ังเปูาหมายไว้ที่  57,500 บาท 

สมาชิกถือหุ้นเพิ่มข้ึนจริง 550 บาท  ตํ่ากว่าเปูาหมาย  56,950 บาท 
2. แผนธุรกิจสินเช่ือ ต้ังเปูาหมายไว้ที่ 1,150,000 บาท 

มีการให้สมาชิกกู้เงินจริง 650,000 บาท ตํ่ากว่าเปูาหมาย 500,000 บาท 
3. แผนการรับชําระหนี้ของสมาชิก ต้ังเปูาหมายไว้ที่ 1,150,000 บาท 

ได้รับชําระหนี้จากสมาชิกจริง 215,051.20 บาท  ตํ่ากว่าเปูา 934,948.80 บาท 
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     สาเหตุประกอบ : สหกรณ์มีแผนการขอกู้เงินจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ในปีบัญชี แต่สหกรณ์ไม่
สามารถปิดบัญชีได้ทันตามกําหนดจึงตกมาตรฐาน ดังนั้นจึงไม่สามารถกู้เงินกรมฯ เพื่อปล่อยกู้ให้สมาชิกตาม
แผนได้ 

     สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 :  เข้าช่วยเหลือ 
แนะนํา ส่งเสริมให้สหกรณ์สามารถจัดทําบัญชีและปิดบัญชีได้ทันเวลา  
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2. สหกรณ์ห้วยกระเจา จ ากัด  ประเภท : สหกรณ์การเกษตร     

 ผลการด าเนินงานตามแผนการแนะน า ส่งเสรมิ และพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เป้าประสงค์ : พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ 
เป้าประสงค์ : แก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์ 

เป้าหมายการแก้ไขปัญหาการด าเนินงาน  
 1. แก้ไขปัญหาลูกหนี้ค้างนาน โดยเข้าจัดทําโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ค้าง 
งานที่ด าเนินการ :  

1. ช้ีแจงโครงการ การขับเคล่ือนนโยบายรัฐบาล /นโยบาย กษ./นโยบายกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
2. ให้ความรู้ด้านระบบการบริหารจัดการและธรรมาภิบาลในการบริหารงานสหกรณ์ 
3. ร่วมกันระดมสมอง วิเคราะห์การดําเนินงานสหกรณ์ การประเมินความเข้มแข็ง 4 ด้าน             

เกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 7 ข้อผลการดําเนินธุรกิจสหกรณ์สถานะทางการเงิน 
4. ร่วมกันจัดทําแผนพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง ในปี พ.ศ.2562 

5. ให้ความรู้ด้านการบริหารสินเช่ือของสหกรณ ์
6. ร่วมระดมสมอง วิเคราะห์การปฏิบัติงานการแก้ไขหนี้ค้างชําระท่ีผ่านมา และสรุปแนว

ทางการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชําระ  
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

  ต้ังแต่วันท่ี 1 เมษายน 2561 จนถึง 31 กรกฎาคม 2562  สหกรณ์สามารถติดตามหนี้ค้าง 
รวมท้ังส้ิน  14  ราย เป็นเงินจํานวน 185,348.30 บาท 
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กลุ่มท่ี 3 : สหกรณ์เป้าหมายในการส่งเสรมิ/พัฒนา/แก้ไขปัญหาตามแผนงานปกติ 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 

1. สหกรณ์การเกษตรด่านมะขามเต้ีย  จ ากัด  ประเภท : สหกรณ์การเกษตร   

 ผลการด าเนินงานตามแผนการแนะน า ส่งเสรมิ และพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เป้าประสงค์ : พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ 

เป้าหมายการพัฒนา :  
1. ผลักดันให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์และรักษาสหกรณ์เปูาหมายท่ีผ่านเกณฑ์

มาตรฐานปี 2561 
งานที่ด าเนินการ :  

1.  แนะนําให้สหกรณ์ยึดถือการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปี ท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุม
ใหญ่เป็นแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายเงินของสหกรณ์ 

2.  แนะนําให้สหกรณ์กระจายแผนงานลงสู่การปฏิบัติเป็นรายเดือน มอบหมายผู้ปฏิบัติให้ชัดเจน และ
มีผู้รับผิดชอบและติดตามผลการปฏิบัติงาน ท้ังฝุายกรรมการและฝุายจัดการ 

3.  แนะนําให้สหกรณ์คณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงานของสหกรณ์รายเดือน ในท่ีประชุม
คณะกรรมการดําเนินการงบทดลองประจําเดือน และงบรับ – จ่าย ของสหกรณ์ 

4.  แนะนําให้สหกรณ์คณะกรรมการติดตามผลการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์เป็นประจําเดือนเพื่อ
ทราบผลประกอบการและปัญหาอุปสรรคต่างๆ   จากการดําเนินธุรกิจ 

5.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์ควรมีการควบคุมภายในของสหกรณ์ และติดตามผลเป็นประจําเดือน   
6.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์จัดทําบัญชีให้เป็นปัจจุบัน 
7.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์มีการตรวจนับเงินสด เพื่อตรวจสอบเงินสดคงเหลือเป็นไปตามท่ีกําหนด

ในระเบียบ 
8.  แนะนําให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ี ดําเนินการ ดังนี้ 

(1)  ตรวจสอบคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
(2)  ตรวจสอบหลักประกันของเจ้าหน้าท่ี 
(3)  มีคําส่ังมอบหมายหน้าท่ีให้ปฏิบัติงานของกรรมการ และเจ้าหน้าท่ีอย่างชัดเจน 

9.  แนะนําให้ ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ เข้าตรวจสหกรณ์และรายงานผลในท่ีประชุม
คณะกรรมการฯเป็นประจําทุกเดือน 

10. มีการตรวจสอบระเบียบ / ข้อบังคับของสหกรณ์ว่าเหมาะสมครบถ้วน กับการปฏิบัติงานหรือไม่ 
11. แนะนําให้สหกรณ์มีการจัดสรรกําไรสุทธิตามข้อบังคับ โดยเฉพาะการจัดสวัสดิการสมาชิกและทุน

สาธารณะประโยชน์ และมีการจ่ายเงินทุนสวัสดิการและสาธารณประโยชน์ในแต่ละรอบปีบัญชี 
12.  แนะนําให้สหกรณ์จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ภายใน 150 วันนับแต่วันส้ินปีทางบัญชี 
13.  แนะนําให้สหกรณ์ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ังนายทะเบียนสหกรณ์ 
14.  แนะนําให้สหกรณ์ส่งเสริมให้สมาชิกมาทําธุรกิจกับสหกรณ์ โดยดําเนินการดังนี้ 
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-  สหกรณ์จะต้องทําธุรกิจตามความต้องการของสมาชิก 
-  สหกรณ์จะต้องทําความเข้าใจกับสมาชิกถึงวิธีการและขั้นตอนการทําธุรกิจของสหกรณ์ ให้

ความยุติธรรมกับสมาชิกในด้านราคาผลผลิต ราคาขายสินค้าและบริการ อัตราดอกเบ้ีย ตลอดจนรับผิดชอบต่อ
อุปกรณ์การตลาดท่ีบริการสมาชิก และทําความเข้าใจในผลประโยชน์ท่ีสมาชิกจะได้รับในการดําเนินธุรกิจกับ
สหกรณ์ ได้แก่ เงินเฉล่ียคืนตามส่วนธุรกิจ และเงินปันผลตามหุ้น อัตราผลตอบแทนท่ีแตกต่าง เป็นต้น 

-  สหกรณ์จะต้องเน้นให้เห็นถึงการบริการท่ีแตกต่าง ระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอก 
เช่น  ราคาท่ีแตกต่าง  การบริการท่ีแตกต่าง  อัตราผลตอบแทนท่ีแตกต่าง 

-  สหกรณ์จะต้องช่วยเหลือสมาชิกตามสมควร เมื่อสมาชิกได้รับความเดือดร้อนด้านการ
ประกอบอาชีพ และด้านอื่นๆ เช่น การเจ็บปุวยฯลฯ เป็นต้น 

-  สหกรณ์ต้องมีข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นของสมาชิกในเรื่อง การผลิต ปัจจัยการผลิตรายได้ 
รายจ่าย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการทําธุรกิจกับสมาชิกต่อไป 

-  หากสหกรณ์มีกําไรควรจัดสรรเป็นเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนตามส่วนธุรกิจให้กับสมาชิก 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์และรักษาสหกรณ์เปูาหมายท่ีผ่านเกณฑ์
มาตรฐานปี 2561 
เป้าประสงค์ : แก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์ 

เป้าหมายการแก้ไขปัญหาการด าเนินงาน :  

1. แก้ไขปัญหาลูกหนี้ค้างนาน 
งานที่ด าเนินการ :  

1. การวิเคราะห์ลูกหนี้และศักยภาพของลูกหนี้    
2. การวิเคราะห์ปัญหาลูกหนี้ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์มีแนวทางการบริหารจัดการหนี้ค้างชําระของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ 
2. สหกรณ์สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านสินเช่ือ แก้ไขปัญหาลูกหนี้เงินกู้ท่ีผิดนัดชําระ

หนี้ ลูกหนี้ค้างชําระและบริหารจัดการธุรกิจด้านสินเช่ือของสหกรณ ์ 
3. สหกรณม์ีศักยภาพในการดําเนินธุรกิจให้ครอบคลุมทุกธุรกิจ 
4. คณะกรรมการมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการสหกรณ์ การบริหารธุรกิจสหกรณ์ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง

กับสหกรณ ์
5. คณะกรรมการทราบถึงบทบาท ภารกิจในฐานะคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เข้าใจถึง ขอบเขต

อํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ 
เชิงปริมาณ   

1. สมาชิกมาเข้าร่วมโครงการในปี 62  จํานวน……ราย 
2. สมาชิกมาเข้าร่วมโครงการในปี 63  จํานวน……ราย 
3. กรรมการและผู้นํากลุ่มสหกรณ์ท่ีเข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยกว่า ร้อยละ 80 
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 ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปีของสหกรณ ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ผลการดําเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ บางส่วน (ให้ระบุ

ประเด็นหรือแผนท่ีไม่เป็นไปตามเปูาหมายพร้อมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  
     สรุปประเด็นหรือแผนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : สหกรณ์อยู่ระหว่างดําเนินธุรกิจระหว่างปี ทํา

ให้ผลการดําเนินงานยังไม่เป็นไปตามเปูาหมายท่ีวางไว้ 
     สาเหตุประกอบ : อยูร่ะหว่างดําเนินธุรกิจ (ระหว่างปีบัญชีของสหกรณ์) 
     สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : แนะนําส่งเสริมให้

สหกรณ์ปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนท่ีได้อนุมัติไว้ในท่ีประชุมใหญ่ เพื่อให้การดําเนินงานของสหกรณ์บรรลุ
เปูาหมายท่ีได้วางไว้ 
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2. ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี  จ ากัด ประเภท : สหกรณ์การเกษตร   

 ผลการด าเนินงานตามแผนการแนะน า ส่งเสรมิ และพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เป้าประสงค์ : พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ 

เป้าหมายการพัฒนา :  
1. ผลักดันให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์และรักษาสหกรณ์เปูาหมายท่ีผ่านเกณฑ์

มาตรฐานปี 2561 

งานที่ด าเนินการ :  
1.  แนะนําให้สหกรณ์ยึดถือการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปี ท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุม

ใหญ่เป็นแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายเงินของสหกรณ์ 
2.  แนะนําให้สหกรณ์กระจายแผนงานลงสู่การปฏิบัติเป็นรายเดือน มอบหมายผู้ปฏิบัติให้ชัดเจน และ

มีผู้รับผิดชอบและติดตามผลการปฏิบัติงาน ท้ังฝุายกรรมการและฝุายจัดการ 
3.  แนะนําให้สหกรณ์คณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงานของสหกรณ์รายเดือน ในท่ีประชุม

คณะกรรมการดําเนินการงบทดลองประจําเดือน และงบรับ – จ่าย ของสหกรณ์ 
4.  แนะนําให้สหกรณ์คณะกรรมการติดตามผลการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์เป็นประจําเดือนเพื่อ

ทราบผลประกอบการและปัญหาอุปสรรคต่างๆ จากการดําเนินธุรกิจ 
5.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์ควรมีการควบคุมภายในของสหกรณ์ และติดตามผลเป็นประจําเดือน   
6.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์จัดทําบัญชีให้เป็นปัจจุบัน 
7.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์มีการตรวจนับเงินสด เพื่อตรวจสอบเงินสดคงเหลือเป็นไปตามท่ีกําหนด

ในระเบียบ 
8.  แนะนําให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ี ดําเนินการ ดังนี้ 

(1)  ตรวจสอบคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
(2)  ตรวจสอบหลักประกันของเจ้าหน้าท่ี 
(3)  มีคําส่ังมอบหมายหน้าท่ีให้ปฏิบัติงานของกรรมการ และเจ้าหน้าท่ีอย่างชัดเจน 

9.  แนะนําให้ ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ เข้าตรวจสหกรณ์และรายงานผลในท่ีประชุม
คณะกรรมการฯเป็นประจําทุกเดือน 

10. มีการตรวจสอบระเบียบ / ข้อบังคับของสหกรณ์ว่าเหมาะสมครบถ้วน กับการปฏิบัติงานหรือไม่ 
11. แนะนําให้สหกรณ์มีการจัดสรรกําไรสุทธิตามข้อบังคับ โดยเฉพาะการจัดสวัสดิการสมาชิกและทุน

สาธารณะประโยชน์ และมีการจ่ายเงินทุนสวัสดิการและสาธารณประโยชน์ในแต่ละรอบปีบัญชี 
12.  แนะนําให้สหกรณ์จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ภายใน 150 วันนับแต่วันส้ินปีทางบัญชี 
13.  แนะนําให้สหกรณ์ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ังนายทะเบียนสหกรณ์ 
14.  แนะนําให้สหกรณ์ส่งเสริมให้สมาชิกมาทําธุรกิจกับสหกรณ์ โดยดําเนินการดังนี้ 

-  สหกรณ์จะต้องทําธุรกิจตามความต้องการของสมาชิก 
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-  สหกรณ์จะต้องทําความเข้าใจกับสมาชิกถึงวิธีการและขั้นตอนการทําธุรกิจของสหกรณ์ ให้
ความยุติธรรมกับสมาชิกในด้านราคาผลผลิต ราคาขายสินค้าและบริการ อัตราดอกเบ้ีย ตลอดจนรับผิดชอบต่อ
อุปกรณ์การตลาดท่ีบริการสมาชิก และทําความเข้าใจในผลประโยชน์ท่ีสมาชิกจะได้รับในการดําเนินธุรกิจกับ
สหกรณ์ ได้แก่ เงินเฉล่ียคืนตามส่วนธุรกิจ และเงินปันผลตามหุ้น อัตราผลตอบแทนท่ีแตกต่าง เป็นต้น 

-  สหกรณ์จะต้องเน้นให้เห็นถึงการบริการท่ีแตกต่าง ระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอก 
เช่น ราคาท่ีแตกต่าง การบริการท่ีแตกต่าง อัตราผลตอบแทนท่ีแตกต่าง 

-  สหกรณ์จะต้องช่วยเหลือสมาชิกตามสมควร เมื่อสมาชิกได้รับความเดือดร้อนด้านการ
ประกอบอาชีพ และด้านอื่นๆ เช่น การเจ็บปุวยฯลฯ เป็นต้น 

-  สหกรณ์ต้องมีข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นของสมาชิกในเรื่อง การผลิต ปัจจัยการผลิต รายได้ 
รายจ่าย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการทําธุรกิจกับสมาชิกต่อไป 

-  หากสหกรณ์มีกําไรควรจัดสรรเป็นเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนตามส่วนธุรกิจให้กับสมาชิก 
 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์และรักษาสหกรณ์เปูาหมายท่ีผ่านเกณฑ์

มาตรฐานปี 2561 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : 

- ไม่มี - 
เป้าประสงค์ : แก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์ 

เป้าหมายการแก้ไขปัญหาการด าเนินงาน :  

1. แก้ไขปัญหาลูกหนี้ค้างนาน 
งานที่ด าเนินการ :  

1. การวิเคราะห์ลูกหนี้และศักยภาพของลูกหนี้    
2. การวิเคราะห์ปัญหาลูกหนี้ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์มีแนวทางการบริหารจัดการหนี้ค้างชําระของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ  
2. สหกรณ์สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านสินเช่ือ แก้ไขปัญหาลูกหนี้เงินกู้ท่ีผิดนัดชําระ

หนี้ ลูกหนี้ค้างชําระและบริหารจัดการธุรกิจด้านสินเช่ือของสหกรณ ์ 
3. สหกรณม์ีศักยภาพในการดําเนินธุรกิจให้ครอบคลุมทุกธุรกิจ 
4. คณะกรรมการมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการสหกรณ์ การบริหารธุรกิจสหกรณ์ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง

กับสหกรณ ์
5. คณะกรรมการทราบถึงบทบาท ภารกิจในฐานะคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เข้าใจถึง ขอบเขต

อํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ 
เชิงปริมาณ   

1. สมาชิกมาเข้าร่วมโครงการในปี 62  จํานวน……ราย 
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2. สมาชิกมาเข้าร่วมโครงการในปี 63  จํานวน……ราย 
3. กรรมการและผู้นํากลุ่มสหกรณ์ท่ีเข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยกว่า ร้อยละ 80 

 ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปีของสหกรณ ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ผลการดําเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ บางส่วน (ให้ระบุ

ประเด็นหรือแผนท่ีไม่เป็นไปตามเปูาหมายพร้อมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  
     สรุปประเด็นหรือแผนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : สหกรณ์อยู่ระหว่างดําเนินธุรกิจระหว่างปี ทํา

ให้ผลการดําเนินงานยังไม่เป็นไปตามเปูาหมายท่ีวางไว้ 
     สาเหตุประกอบ : อยูร่ะหว่างดําเนินธุรกิจ (ระหว่างปีบัญชีของสหกรณ์) 
     สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : แนะนําส่งเสริมให้

สหกรณ์ปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนท่ีได้อนุมัติไว้ในท่ีประชุมใหญ่ เพื่อให้การดําเนินงานของสหกรณ์บรรลุ
เปูาหมายท่ีได้วางไว้ 
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3. สหกรณ์การเกษตรต าบลวังเย็น (บ้านสะพานหิน) จ ากัด  จ ากัด ประเภท : สหกรณ์การเกษตร   

 ผลการด าเนินงานตามแผนการแนะน า ส่งเสรมิ และพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เป้าประสงค์ : พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ 

เป้าหมายการพัฒนา :  
1. ผลักดันให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์และรักษาสหกรณ์เปูาหมายท่ีผ่านเกณฑ์

มาตรฐานปี 2561 

งานที่ด าเนินการ :  
1.  แนะนําให้สหกรณ์ยึดถือการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปี ท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุม

ใหญ่เป็นแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายเงินของสหกรณ์ 
2.  แนะนําให้สหกรณ์กระจายแผนงานลงสู่การปฏิบัติเป็นรายเดือน มอบหมายผู้ปฏิบัติให้ชัดเจน และ

มีผู้รับผิดชอบและติดตามผลการปฏิบัติงาน ท้ังฝุายกรรมการและฝุายจัดการ 
3.  แนะนําให้สหกรณ์คณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงานของสหกรณ์รายเดือน ในท่ีประชุม

คณะกรรมการดําเนินการงบทดลองประจําเดือน และงบรับ – จ่าย ของสหกรณ์ 
4.  แนะนําให้สหกรณ์คณะกรรมการติดตามผลการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์เป็นประจําเดือนเพื่อ

ทราบผลประกอบการและปัญหาอุปสรรคต่างๆ   จากการดําเนินธุรกิจ 
5.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์ควรมีการควบคุมภายในของสหกรณ์ และติดตามผลเป็นประจําเดือน   
6.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์จัดทําบัญชีให้เป็นปัจจุบัน 
7.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์มีการตรวจนับเงินสด เพื่อตรวจสอบเงินสดคงเหลือเป็นไปตามท่ีกําหนด

ในระเบียบ 
8.  แนะนําให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ี ดําเนินการ ดังนี้ 

(1)  ตรวจสอบคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
(2)  ตรวจสอบหลักประกันของเจ้าหน้าท่ี 
(3)  มีคําส่ังมอบหมายหน้าท่ีให้ปฏิบัติงานของกรรมการ และเจ้าหน้าท่ีอย่างชัดเจน 

9.  แนะนําให้ ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ เข้าตรวจสหกรณ์และรายงานผลในท่ีประชุม
คณะกรรมการฯเป็นประจําทุกเดือน 

10. มีการตรวจสอบระเบียบ / ข้อบังคับของสหกรณ์ว่าเหมาะสมครบถ้วน กับการปฏิบัติงานหรือไม่ 
11. แนะนําให้สหกรณ์มีการจัดสรรกําไรสุทธิตามข้อบังคับ โดยเฉพาะการจัดสวัสดิการสมาชิกและทุน

สาธารณะประโยชน์ และมีการจ่ายเงินทุนสวัสดิการและสาธารณประโยชน์ในแต่ละรอบปีบัญชี 
12.  แนะนําให้สหกรณ์จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ภายใน 150 วันนับแต่วันส้ินปีทางบัญชี 
13.  แนะนําให้สหกรณ์ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ังนายทะเบียนสหกรณ์ 
14.  แนะนําให้สหกรณ์ส่งเสริมให้สมาชิกมาทําธุรกิจกับสหกรณ์ โดยดําเนินการดังนี้ 

-  สหกรณ์จะต้องทําธุรกิจตามความต้องการของสมาชิก 
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-  สหกรณ์จะต้องทําความเข้าใจกับสมาชิกถึงวิธีการและขั้นตอนการทําธุรกิจของสหกรณ์ ให้
ความยุติธรรมกับสมาชิกในด้านราคาผลผลิต ราคาขายสินค้าและบริการ อัตราดอกเบ้ีย ตลอดจนรับผิดชอบต่อ
อุปกรณ์การตลาดท่ีบริการสมาชิก และทําความเข้าใจในผลประโยชน์ท่ีสมาชิกจะได้รับในการดําเนินธุรกิจกับ
สหกรณ์ ได้แก่ เงินเฉล่ียคืนตามส่วนธุรกิจ และเงินปันผลตามหุ้น อัตราผลตอบแทนท่ีแตกต่าง เป็นต้น 

-  สหกรณ์จะต้องเน้นให้เห็นถึงการบริการท่ีแตกต่าง ระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอก 
เช่น  ราคาท่ีแตกต่าง  การบริการท่ีแตกต่าง  อัตราผลตอบแทนท่ีแตกต่าง 

-  สหกรณ์จะต้องช่วยเหลือสมาชิกตามสมควร เมื่อสมาชิกได้รับความเดือดร้อนด้านการ
ประกอบอาชีพ และด้านอื่นๆ เช่น การเจ็บปุวย ฯลฯ  เป็นต้น 

-  สหกรณ์ต้องมีข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นของสมาชิกในเรื่อง การผลิต ปัจจัยการผลิต รายได้ 
รายจ่าย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการทําธุรกิจกับสมาชิกต่อไป 

-  หากสหกรณ์มีกําไรควรจัดสรรเป็นเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนตามส่วนธุรกิจให้กับสมาชิก 
 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์และรักษาสหกรณ์เปูาหมายท่ีผ่านเกณฑ์

มาตรฐานปี 2561 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : 

- ไม่มี - 
เป้าประสงค์ : แก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์ 

เป้าหมายการแก้ไขปัญหาการด าเนินงาน :  

1. แก้ไขปัญหาลูกหนี้ค้างนาน 
งานที่ด าเนินการ :  

1. การวิเคราะห์ลูกหนี้และศักยภาพของลูกหนี้    
2. การวิเคราะห์ปัญหาลูกหนี้ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์มีแนวทางการบริหารจัดการหนี้ค้างชําระของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ  
2. สหกรณ์สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านสินเช่ือ แก้ไขปัญหาลูกหนี้เงินกู้ท่ีผิดนัดชําระ

หนี้ ลูกหนี้ค้างชําระและบริหารจัดการธุรกิจด้านสินเช่ือของสหกรณ ์ 
3. สหกรณม์ีศักยภาพในการดําเนินธุรกิจให้ครอบคลุมทุกธุรกิจ 
4. คณะกรรมการมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการสหกรณ์ การบริหารธุรกิจสหกรณ์ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง

กับสหกรณ ์
5. คณะกรรมการทราบถึงบทบาท ภารกิจในฐานะคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เข้าใจถึง ขอบเขต

อํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ 
เชิงปริมาณ   

1.   สมาชิกมาเข้าร่วมโครงการในปี 62  จํานวน……ราย 
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2. สมาชิกมาเข้าร่วมโครงการในปี 63  จํานวน……ราย 
3. กรรมการและผู้นํากลุ่มสหกรณ์ท่ีเข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยกว่า ร้อยละ 80 

 ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปีของสหกรณ ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ผลการดําเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ บางส่วน (ให้ระบุ

ประเด็นหรือแผนท่ีไม่เป็นไปตามเปูาหมายพร้อมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  
     สรุปประเด็นหรือแผนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : สหกรณ์อยู่ระหว่างดําเนินธุรกิจระหว่างปี ทํา

ให้ผลการดําเนินงานยังไม่เป็นไปตามเปูาหมายท่ีวางไว้ 
     สาเหตุประกอบ : อยูร่ะหว่างดําเนินธุรกิจ (ระหว่างปีบัญชีของสหกรณ์) 
     สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : แนะนําส่งเสริมให้

สหกรณ์ปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนท่ีได้อนุมัติไว้ในท่ีประชุมใหญ่ เพื่อให้การดําเนินงานของสหกรณ์บรรลุ
เปูาหมายท่ีได้วางไว้ 
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4. สหกรณ์การเกษตรถาวรพัฒนากาญจนบุรี จ ากัด ประเภท : สหกรณ์การเกษตร   

 ผลการด าเนินงานตามแผนการแนะน า ส่งเสรมิ และพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เป้าประสงค์ : พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ 

เป้าหมายการพัฒนา :  
1. ผลักดันให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์และรักษาสหกรณ์เปูาหมายท่ีผ่านเกณฑ์

มาตรฐานปี 2561 

งานที่ด าเนินการ :  
1.  แนะนําให้สหกรณ์ยึดถือการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปี ท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุม

ใหญ่เป็นแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายเงินของสหกรณ์ 
2.  แนะนําให้สหกรณ์กระจายแผนงานลงสู่การปฏิบัติเป็นรายเดือน มอบหมายผู้ปฏิบัติให้ชัดเจน และ

มีผู้รับผิดชอบและติดตามผลการปฏิบัติงาน ท้ังฝุายกรรมการและฝุายจัดการ 
3.  แนะนําให้สหกรณ์คณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงานของสหกรณ์รายเดือน ในท่ีประชุม

คณะกรรมการดําเนินการงบทดลองประจําเดือน และงบรับ – จ่าย ของสหกรณ์ 
4.  แนะนําให้สหกรณ์คณะกรรมการติดตามผลการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์เป็นประจําเดือนเพื่อ

ทราบผลประกอบการและปัญหาอุปสรรคต่างๆ   จากการดําเนินธุรกิจ 
5.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์ควรมีการควบคุมภายในของสหกรณ์ และติดตามผลเป็นประจําเดือน   
6.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์จัดทําบัญชีให้เป็นปัจจุบัน 
7.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์มีการตรวจนับเงินสด เพื่อตรวจสอบเงินสดคงเหลือเป็นไปตามท่ีกําหนด

ในระเบียบ 
8.  แนะนําให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ี ดําเนินการ ดังนี้ 

(1)  ตรวจสอบคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
(2)  ตรวจสอบหลักประกันของเจ้าหน้าท่ี 
(3)  มีคําส่ังมอบหมายหน้าท่ีให้ปฏิบัติงานของกรรมการ และเจ้าหน้าท่ีอย่างชัดเจน 

9.  แนะนําให้ ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ เข้าตรวจสหกรณ์และรายงานผลในท่ีประชุม
คณะกรรมการฯเป็นประจําทุกเดือน 

10. มีการตรวจสอบระเบียบ / ข้อบังคับของสหกรณ์ว่าเหมาะสมครบถ้วน กับการปฏิบัติงานหรือไม่ 
11. แนะนําให้สหกรณ์มีการจัดสรรกําไรสุทธิตามข้อบังคับ โดยเฉพาะการจัดสวัสดิการสมาชิกและทุน

สาธารณะประโยชน์ และมีการจ่ายเงินทุนสวัสดิการและสาธารณประโยชน์ในแต่ละรอบปีบัญชี 
12.  แนะนําให้สหกรณ์จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ภายใน 150 วันนับแต่วันส้ินปีทางบัญชี 
13.  แนะนําให้สหกรณ์ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ังนายทะเบียนสหกรณ์ 
14.  แนะนําให้สหกรณ์ส่งเสริมให้สมาชิกมาทําธุรกิจกับสหกรณ์ โดยดําเนินการดังนี้ 

-  สหกรณ์จะต้องทําธุรกิจตามความต้องการของสมาชิก 
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-  สหกรณ์จะต้องทําความเข้าใจกับสมาชิกถึงวิธีการและขั้นตอนการทําธุรกิจของสหกรณ์ ให้
ความยุติธรรมกับสมาชิกในด้านราคาผลผลิต ราคาขายสินค้าและบริการ อัตราดอกเบ้ีย ตลอดจนรับผิดชอบต่อ
อุปกรณ์การตลาดท่ีบริการสมาชิก และทําความเข้าใจในผลประโยชน์ท่ีสมาชิกจะได้รับในการดําเนินธุรกิจกับ
สหกรณ์ ได้แก่ เงินเฉล่ียคืนตามส่วนธุรกิจ และเงินปันผลตามหุ้น อัตราผลตอบแทนท่ีแตกต่าง เป็นต้น 

-  สหกรณ์จะต้องเน้นให้เห็นถึงการบริการท่ีแตกต่าง ระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอก 
เช่น ราคาท่ีแตกต่าง การบริการท่ีแตกต่าง อัตราผลตอบแทนท่ีแตกต่าง 

-  สหกรณ์จะต้องช่วยเหลือสมาชิกตามสมควร เมื่อสมาชิกได้รับความเดือดร้อนด้านการ
ประกอบอาชีพ และด้านอื่นๆ เช่น การเจ็บปุวยฯลฯ เป็นต้น 

-  สหกรณ์ต้องมีข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นของสมาชิกในเรื่อง การผลิต ปัจจัยการผลิต รายได้ 
รายจ่าย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการทําธุรกิจกับสมาชิกต่อไป 

-  หากสหกรณ์มีกําไรควรจัดสรรเป็นเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนตามส่วนธุรกิจให้กับสมาชิก 
 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์และรักษาสหกรณ์เปูาหมายท่ีผ่านเกณฑ์

มาตรฐานปี 2561 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : 

- ไม่มี - 
เป้าประสงค์ : แก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์ 

เป้าหมายการแก้ไขปัญหาการด าเนินงาน :  

1. แก้ไขปัญหาลูกหนี้ค้างนาน 
งานที่ด าเนินการ :  

1. การวิเคราะห์ลูกหนี้และศักยภาพของลูกหนี้    
2. การวิเคราะห์ปัญหาลูกหนี้ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์มีแนวทางการบริหารจัดการหนี้ค้างชําระของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ  
2. สหกรณ์สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านสินเช่ือ แก้ไขปัญหาลูกหนี้เงินกู้ท่ีผิดนัดชําระ

หนี้ ลูกหนี้ค้างชําระและบริหารจัดการธุรกิจด้านสินเช่ือของสหกรณ ์ 
3. สหกรณม์ีศักยภาพในการดําเนินธุรกิจให้ครอบคลุมทุกธุรกิจ 
4. คณะกรรมการมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการสหกรณ์ การบริหารธุรกิจสหกรณ์ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง

กับสหกรณ ์
5. คณะกรรมการทราบถึงบทบาท ภารกิจในฐานะคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เข้าใจถึง ขอบเขต

อํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ 
เชิงปริมาณ   

1.   สมาชิกมาเข้าร่วมโครงการในปี 62  จํานวน……ราย 
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2. สมาชิกมาเข้าร่วมโครงการในปี 63  จํานวน……ราย 
3. กรรมการและผู้นํากลุ่มสหกรณ์ท่ีเข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยกว่า ร้อยละ 80 

 ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปีของสหกรณ ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ผลการดําเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ บางส่วน (ให้ระบุ

ประเด็นหรือแผนท่ีไม่เป็นไปตามเปูาหมายพร้อมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  
     สรุปประเด็นหรือแผนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : สหกรณ์อยู่ระหว่างดําเนินธุรกิจระหว่างปี ทํา

ให้ผลการดําเนินงานยังไม่เป็นไปตามเปูาหมายท่ีวางไว้ 
     สาเหตุประกอบ : อยูร่ะหว่างดําเนินธุรกิจ (ระหว่างปีบัญชีของสหกรณ์) 
     สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : แนะนําส่งเสริมให้

สหกรณ์ปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนท่ีได้อนุมัติไว้ในท่ีประชุมใหญ่ เพื่อให้การดําเนินงานของสหกรณ์บรรลุ
เปูาหมายท่ีได้วางไว้ 
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5. สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.กาญจนบุรี จ ากัด  จ ากัด ประเภท : สหกรณ์
การเกษตร   

 ผลการด าเนินงานตามแผนการแนะน า ส่งเสรมิ และพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เป้าประสงค์ : พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ 

เป้าหมายการพัฒนา :  
1. ผลักดันให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์และรักษาสหกรณ์เปูาหมายท่ีผ่านเกณฑ์

มาตรฐานปี 2561 

งานที่ด าเนินการ :  
1.  แนะนําให้สหกรณ์ยึดถือการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปี ท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุม

ใหญ่เป็นแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายเงินของสหกรณ์ 
2.  แนะนําให้สหกรณ์กระจายแผนงานลงสู่การปฏิบัติเป็นรายเดือน มอบหมายผู้ปฏิบัติให้ชัดเจน และ

มีผู้รับผิดชอบและติดตามผลการปฏิบัติงาน ท้ังฝุายกรรมการและฝุายจัดการ 
3.  แนะนําให้สหกรณ์คณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงานของสหกรณ์รายเดือน ในท่ีประชุม

คณะกรรมการดําเนินการงบทดลองประจําเดือน และงบรับ – จ่าย ของสหกรณ์ 
4.  แนะนําให้สหกรณ์คณะกรรมการติดตามผลการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์เป็นประจําเดือนเพื่อ

ทราบผลประกอบการและปัญหาอุปสรรคต่างๆ จากการดําเนินธุรกิจ 
5.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์ควรมีการควบคุมภายในของสหกรณ์ และติดตามผลเป็นประจําเดือน   
6.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์จัดทําบัญชีให้เป็นปัจจุบัน 
7.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์มีการตรวจนับเงินสด เพื่อตรวจสอบเงินสดคงเหลือเป็นไปตามท่ีกําหนด

ในระเบียบ 
8.  แนะนําให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ี ดําเนินการ ดังนี้ 

(1)  ตรวจสอบคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
(2)  ตรวจสอบหลักประกันของเจ้าหน้าท่ี 
(3)  มีคําส่ังมอบหมายหน้าท่ีให้ปฏิบัติงานของกรรมการ และเจ้าหน้าท่ีอย่างชัดเจน 

9.  แนะนําให้ ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ เข้าตรวจสหกรณ์และรายงานผลในท่ีประชุม
คณะกรรมการฯเป็นประจําทุกเดือน 

10. มีการตรวจสอบระเบียบ / ข้อบังคับของสหกรณ์ว่าเหมาะสมครบถ้วน กับการปฏิบัติงานหรือไม่ 
11. แนะนําให้สหกรณ์มีการจัดสรรกําไรสุทธิตามข้อบังคับ โดยเฉพาะการจัดสวัสดิการสมาชิกและทุน

สาธารณะประโยชน์ และมีการจ่ายเงินทุนสวัสดิการและสาธารณประโยชน์ในแต่ละรอบปีบัญชี 
12.  แนะนําให้สหกรณ์จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ภายใน 150 วันนับแต่วันส้ินปีทางบัญชี 
13.  แนะนําให้สหกรณ์ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ังนายทะเบียนสหกรณ์ 
14.  แนะนําให้สหกรณ์ส่งเสริมให้สมาชิกมาทําธุรกิจกับสหกรณ์ โดยดําเนินการดังนี้ 

-  สหกรณ์จะต้องทําธุรกิจตามความต้องการของสมาชิก 
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-  สหกรณ์จะต้องทําความเข้าใจกับสมาชิกถึงวิธีการและขั้นตอนการทําธุรกิจของสหกรณ์ ให้
ความยุติธรรมกับสมาชิกในด้านราคาผลผลิต ราคาขายสินค้าและบริการ อัตราดอกเบ้ีย ตลอดจนรับผิดชอบต่อ
อุปกรณ์การตลาดท่ีบริการสมาชิก และทําความเข้าใจในผลประโยชน์ท่ีสมาชิกจะได้รับในการดําเนินธุรกิจกับ
สหกรณ์ ได้แก่ เงินเฉล่ียคืนตามส่วนธุรกิจ และเงินปันผลตามหุ้น อัตราผลตอบแทนท่ีแตกต่าง เป็นต้น 

-  สหกรณ์จะต้องเน้นให้เห็นถึงการบริการท่ีแตกต่าง ระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอก 
เช่น ราคาท่ีแตกต่าง การบริการท่ีแตกต่าง อัตราผลตอบแทนท่ีแตกต่าง 

-  สหกรณ์จะต้องช่วยเหลือสมาชิกตามสมควร เมื่อสมาชิกได้รับความเดือดร้อนด้านการ
ประกอบอาชีพ และด้านอื่นๆ เช่น การเจ็บปุวยฯลฯ เป็นต้น 

-  สหกรณ์ต้องมีข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นของสมาชิกในเรื่อง การผลิต ปัจจัยการผลิต รายได้ 
รายจ่าย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการทําธุรกิจกับสมาชิกต่อไป 

-  หากสหกรณ์มีกําไรควรจัดสรรเป็นเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนตามส่วนธุรกิจให้กับสมาชิก 
 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์และรักษาสหกรณ์เปูาหมายท่ีผ่านเกณฑ์

มาตรฐานปี 2561 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : 

- ไม่มี - 
เป้าประสงค์ : แก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์ 

เป้าหมายการแก้ไขปัญหาการด าเนินงาน :  

1. แก้ไขปัญหาลูกหนี้ค้างนาน 
งานที่ด าเนินการ :  

1. การวิเคราะห์ลูกหนี้และศักยภาพของลูกหนี้    
2. การวิเคราะห์ปัญหาลูกหนี้ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์มีแนวทางการบริหารจัดการหนี้ค้างชําระของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ  
2. สหกรณ์สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านสินเช่ือ แก้ไขปัญหาลูกหนี้เงินกู้ท่ีผิดนัดชําระ

หนี้ ลูกหนี้ค้างชําระและบริหารจัดการธุรกิจด้านสินเช่ือของสหกรณ ์ 
3. สหกรณม์ีศักยภาพในการดําเนินธุรกิจให้ครอบคลุมทุกธุรกิจ 
4. คณะกรรมการมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการสหกรณ์ การบริหารธุรกิจสหกรณ์ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง

กับสหกรณ ์
5. คณะกรรมการทราบถึงบทบาท ภารกิจในฐานะคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เข้าใจถึง ขอบเขต

อํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ 
เชิงปริมาณ   

1.   สมาชิกมาเข้าร่วมโครงการในปี 62  จํานวน……ราย 
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2. สมาชิกมาเข้าร่วมโครงการในปี 63  จํานวน……ราย 
3. กรรมการและผู้นํากลุ่มสหกรณ์ท่ีเข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยกว่า ร้อยละ 80 

 ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปีของสหกรณ ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ผลการดําเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ บางส่วน (ให้ระบุ

ประเด็นหรือแผนท่ีไม่เป็นไปตามเปูาหมายพร้อมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  
     สรุปประเด็นหรือแผนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : สหกรณ์อยู่ระหว่างดําเนินธุรกิจระหว่างปี ทํา

ให้ผลการดําเนินงานยังไม่เป็นไปตามเปูาหมายท่ีวางไว้ 
     สาเหตุประกอบ : อยูร่ะหว่างดําเนินธุรกิจ (ระหว่างปีบัญชีของสหกรณ์) 
     สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : แนะนําส่งเสริมให้

สหกรณ์ปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนท่ีได้อนุมัติไว้ในท่ีประชุมใหญ่ เพื่อให้การดําเนินงานของสหกรณ์บรรลุ
เปูาหมายท่ีได้วางไว้ 
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6. สหกรณ์การเกษตรเมืองกาญจนบุรี จ ากัด ประเภท : สหกรณ์การเกษตร   

 ผลการด าเนินงานตามแผนการแนะน า ส่งเสรมิ และพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เป้าประสงค์ : พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ 

เป้าหมายการพัฒนา :  
1. ผลักดันให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์และรักษาสหกรณ์เปูาหมายท่ีผ่านเกณฑ์

มาตรฐานปี 2561 

งานที่ด าเนินการ :  
1.  แนะนําให้สหกรณ์ยึดถือการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปี ท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุม

ใหญ่เป็นแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายเงินของสหกรณ์ 
2.  แนะนําให้สหกรณ์กระจายแผนงานลงสู่การปฏิบัติเป็นรายเดือน มอบหมายผู้ปฏิบัติให้ชัดเจน และ

มีผู้รับผิดชอบและติดตามผลการปฏิบัติงาน ท้ังฝุายกรรมการและฝุายจัดการ 
3.  แนะนําให้สหกรณ์คณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงานของสหกรณ์รายเดือน ในท่ีประชุม

คณะกรรมการดําเนินการงบทดลองประจําเดือน และงบรับ – จ่าย ของสหกรณ์ 
4.  แนะนําให้สหกรณ์คณะกรรมการติดตามผลการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์เป็นประจําเดือนเพื่อ

ทราบผลประกอบการและปัญหาอุปสรรคต่างๆ จากการดําเนินธุรกิจ 
5.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์ควรมีการควบคุมภายในของสหกรณ์ และติดตามผลเป็นประจําเดือน   
6.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์จัดทําบัญชีให้เป็นปัจจุบัน 
7.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์มีการตรวจนับเงินสด เพื่อตรวจสอบเงินสดคงเหลือเป็นไปตามท่ีกําหนด

ในระเบียบ 
8.  แนะนําให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ี ดําเนินการ ดังนี้ 

(1)  ตรวจสอบคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
(2)  ตรวจสอบหลักประกันของเจ้าหน้าท่ี 
(3)  มีคําส่ังมอบหมายหน้าท่ีให้ปฏิบัติงานของกรรมการ และเจ้าหน้าท่ีอย่างชัดเจน 

9.  แนะนําให้ ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ เข้าตรวจสหกรณ์และรายงานผลในท่ีประชุม
คณะกรรมการฯเป็นประจําทุกเดือน 

10. มีการตรวจสอบระเบียบ / ข้อบังคับของสหกรณ์ว่าเหมาะสมครบถ้วน กับการปฏิบัติงานหรือไม่ 
11. แนะนําให้สหกรณ์มีการจัดสรรกําไรสุทธิตามข้อบังคับ โดยเฉพาะการจัดสวัสดิการสมาชิกและทุน

สาธารณะประโยชน์ และมีการจ่ายเงินทุนสวัสดิการและสาธารณประโยชน์ในแต่ละรอบปีบัญชี 
12.  แนะนําให้สหกรณ์จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ภายใน 150 วันนับแต่วันส้ินปีทางบัญชี 
13.  แนะนําให้สหกรณ์ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ังนายทะเบียนสหกรณ์ 
14.  แนะนําให้สหกรณ์ส่งเสริมให้สมาชิกมาทําธุรกิจกับสหกรณ์ โดยดําเนินการดังนี้ 

-  สหกรณ์จะต้องทําธุรกิจตามความต้องการของสมาชิก 
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-  สหกรณ์จะต้องทําความเข้าใจกับสมาชิกถึงวิธีการและขั้นตอนการทําธุรกิจของสหกรณ์ ให้
ความยุติธรรมกับสมาชิกในด้านราคาผลผลิต ราคาขายสินค้าและบริการ อัตราดอกเบ้ีย ตลอดจนรับผิดชอบต่อ
อุปกรณ์การตลาดท่ีบริการสมาชิก และทําความเข้าใจในผลประโยชน์ท่ีสมาชิกจะได้รับในการดําเนินธุรกิจกับ
สหกรณ์ ได้แก่ เงินเฉล่ียคืนตามส่วนธุรกิจ และเงินปันผลตามหุ้น อัตราผลตอบแทนท่ีแตกต่าง เป็นต้น 

-  สหกรณ์จะต้องเน้นให้เห็นถึงการบริการท่ีแตกต่าง ระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอก 
เช่น  ราคาท่ีแตกต่าง  การบริการท่ีแตกต่าง  อัตราผลตอบแทนท่ีแตกต่าง 

-  สหกรณ์จะต้องช่วยเหลือสมาชิกตามสมควร เมื่อสมาชิกได้รับความเดือดร้อนด้านการ
ประกอบอาชีพ และด้านอื่นๆ เช่น การเจ็บปุวยฯลฯ เป็นต้น 

-  สหกรณ์ต้องมีข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นของสมาชิกในเรื่อง การผลิต ปัจจัยการผลิต รายได้ 
รายจ่ายเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการทําธุรกิจกับสมาชิกต่อไป 

-  หากสหกรณ์มีกําไรควรจัดสรรเป็นเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนตามส่วนธุรกิจให้กับสมาชิก 
 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์และรักษาสหกรณ์เปูาหมายท่ีผ่านเกณฑ์

มาตรฐานปี 2561 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : 

- ไม่มี - 
เป้าประสงค์ : แก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์ 

เป้าหมายการแก้ไขปัญหาการด าเนินงาน :  

1. แก้ไขปัญหาลูกหนี้ค้างนาน 
งานที่ด าเนินการ :  

1. การวิเคราะห์ลูกหนี้และศักยภาพของลูกหนี้    
2. การวิเคราะห์ปัญหาลูกหนี้ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์มีแนวทางการบริหารจัดการหนี้ค้างชําระของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ  
2. สหกรณ์สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านสินเช่ือ แก้ไขปัญหาลูกหนี้เงินกู้ท่ีผิดนัดชําระ

หนี้ ลูกหนี้ค้างชําระและบริหารจัดการธุรกิจด้านสินเช่ือของสหกรณ ์ 
3. สหกรณม์ีศักยภาพในการดําเนินธุรกิจให้ครอบคลุมทุกธุรกิจ 
4. คณะกรรมการมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการสหกรณ์ การบริหารธุรกิจสหกรณ์ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง

กับสหกรณ ์
5. คณะกรรมการทราบถึงบทบาท ภารกิจในฐานะคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เข้าใจถึง ขอบเขต

อํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ 
เชิงปริมาณ   

1. สมาชิกมาเข้าร่วมโครงการในปี 62  จํานวน……ราย 
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2. สมาชิกมาเข้าร่วมโครงการในปี 63  จํานวน……ราย 
3. กรรมการและผู้นํากลุ่มสหกรณ์ท่ีเข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยกว่า ร้อยละ 80 

 ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปีของสหกรณ ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ผลการดําเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ บางส่วน (ให้ระบุ

ประเด็นหรือแผนท่ีไม่เป็นไปตามเปูาหมายพร้อมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  
     สรุปประเด็นหรือแผนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : สหกรณ์อยู่ระหว่างดําเนินธุรกิจระหว่างปี ทํา

ให้ผลการดําเนินงานยังไม่เป็นไปตามเปูาหมายท่ีวางไว้ 
     สาเหตุประกอบ : อยูร่ะหว่างดําเนินธุรกิจ (ระหว่างปีบัญชีของสหกรณ์) 
     สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : แนะนําส่งเสริมให้

สหกรณ์ปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนท่ีได้อนุมัติไว้ในท่ีประชุมใหญ่ เพื่อให้การดําเนินงานของสหกรณ์บรรลุ
เปูาหมายท่ีได้วางไว้ 
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7. สหกรณ์การเกษตรหมู่บ้าน ปชด.ห้วยน้ าขาว จ ากัด ประเภท : สหกรณ์การเกษตร   

 ผลการด าเนินงานตามแผนการแนะน า ส่งเสรมิ และพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เป้าประสงค์ : พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ 

เป้าหมายการพัฒนา :  
1. ผลักดันให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์และรักษาสหกรณ์เปูาหมายท่ีผ่านเกณฑ์

มาตรฐานปี 2561 

งานที่ด าเนินการ :  
1.  แนะนําให้สหกรณ์ยึดถือการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปี ท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุม

ใหญ่เป็นแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายเงินของสหกรณ์ 
2.  แนะนําให้สหกรณ์กระจายแผนงานลงสู่การปฏิบัติเป็นรายเดือน มอบหมายผู้ปฏิบัติให้ชัดเจน และ

มีผู้รับผิดชอบและติดตามผลการปฏิบัติงาน ท้ังฝุายกรรมการและฝุายจัดการ 
3.  แนะนําให้สหกรณ์คณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงานของสหกรณ์รายเดือน ในท่ีประชุม

คณะกรรมการดําเนินการงบทดลองประจําเดือน และงบรับ – จ่าย ของสหกรณ์ 
4.  แนะนําให้สหกรณ์คณะกรรมการติดตามผลการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์เป็นประจําเดือนเพื่อ

ทราบผลประกอบการและปัญหาอุปสรรคต่างๆ   จากการดําเนินธุรกิจ 
5.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์ควรมีการควบคุมภายในของสหกรณ์ และติดตามผลเป็นประจําเดือน   
6.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์จัดทําบัญชีให้เป็นปัจจุบัน 
7.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์มีการตรวจนับเงินสด เพื่อตรวจสอบเงินสดคงเหลือเป็นไปตามท่ีกําหนด

ในระเบียบ 
8.  แนะนําให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ี ดําเนินการ ดังนี้ 

(1)  ตรวจสอบคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
(2)  ตรวจสอบหลักประกันของเจ้าหน้าท่ี 
(3)  มีคําส่ังมอบหมายหน้าท่ีให้ปฏิบัติงานของกรรมการ และเจ้าหน้าท่ีอย่างชัดเจน 

9.  แนะนําให้ ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ เข้าตรวจสหกรณ์และรายงานผลในท่ีประชุม
คณะกรรมการฯเป็นประจําทุกเดือน 

10. มีการตรวจสอบระเบียบ / ข้อบังคับของสหกรณ์ว่าเหมาะสมครบถ้วน กับการปฏิบัติงานหรือไม่ 
11. แนะนําให้สหกรณ์มีการจัดสรรกําไรสุทธิตามข้อบังคับ โดยเฉพาะการจัดสวัสดิการสมาชิกและทุน

สาธารณะประโยชน์ และมีการจ่ายเงินทุนสวัสดิการและสาธารณประโยชน์ในแต่ละรอบปีบัญชี 
12.  แนะนําให้สหกรณ์จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ภายใน 150 วันนับแต่วันส้ินปีทางบัญชี 
13.  แนะนําให้สหกรณ์ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ังนายทะเบียนสหกรณ์ 
14.  แนะนําให้สหกรณ์ส่งเสริมให้สมาชิกมาทําธุรกิจกับสหกรณ์ โดยดําเนินการดังนี้ 

-  สหกรณ์จะต้องทําธุรกิจตามความต้องการของสมาชิก 
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-  สหกรณ์จะต้องทําความเข้าใจกับสมาชิกถึงวิธีการและขั้นตอนการทําธุรกิจของสหกรณ์ ให้
ความยุติธรรมกับสมาชิกในด้านราคาผลผลิต ราคาขายสินค้าและบริการ อัตราดอกเบ้ีย ตลอดจนรับผิดชอบต่อ
อุปกรณ์การตลาดท่ีบริการสมาชิก และทําความเข้าใจในผลประโยชน์ท่ีสมาชิกจะได้รับในการดําเนินธุรกิจกับ
สหกรณ ์ได้แก่ เงินเฉล่ียคืนตามส่วนธุรกิจ และเงินปันผลตามหุ้น อัตราผลตอบแทนท่ีแตกต่าง เป็นต้น 

-  สหกรณ์จะต้องเน้นให้เห็นถึงการบริการท่ีแตกต่าง ระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอก 
เช่น ราคาท่ีแตกต่าง การบริการท่ีแตกต่าง อัตราผลตอบแทนท่ีแตกต่าง 

-  สหกรณ์จะต้องช่วยเหลือสมาชิกตามสมควร เมื่อสมาชิกได้รับความเดือดร้อนด้านการ
ประกอบอาชีพ และด้านอื่นๆ เช่น การเจ็บปุวยฯลฯ เป็นต้น 

-  สหกรณ์ต้องมีข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นของสมาชิกในเรื่อง การผลิต ปัจจัยการผลิต รายได้ 
รายจ่าย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการทําธุรกิจกับสมาชิกต่อไป 

-  หากสหกรณ์มีกําไรควรจัดสรรเป็นเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนตามส่วนธุรกิจให้กับสมาชิก 
 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์และรักษาสหกรณ์เปูาหมายท่ีผ่านเกณฑ์

มาตรฐานปี 2561 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : 

- ไม่มี - 
เป้าประสงค์ : แก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์ 

เป้าหมายการแก้ไขปัญหาการด าเนินงาน :  

1. แก้ไขปัญหาลูกหนี้ค้างนาน 
งานที่ด าเนินการ :  

1. การวิเคราะห์ลูกหนี้และศักยภาพของลูกหนี้    
2. การวิเคราะห์ปัญหาลูกหนี้ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์มีแนวทางการบริหารจัดการหนี้ค้างชําระของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ  
2. สหกรณ์สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านสินเช่ือ แก้ไขปัญหาลูกหนี้เงินกู้ท่ีผิดนัดชําระ

หนี้ ลูกหนี้ค้างชําระและบริหารจัดการธุรกิจด้านสินเช่ือของสหกรณ ์ 
3. สหกรณม์ีศักยภาพในการดําเนินธุรกิจให้ครอบคลุมทุกธุรกิจ 
4. คณะกรรมการมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการสหกรณ์ การบริหารธุรกิจสหกรณ์ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง

กับสหกรณ ์
5. คณะกรรมการทราบถึงบทบาท ภารกิจในฐานะคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เข้าใจถึง ขอบเขต

อํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ 
เชิงปริมาณ   

1.   สมาชิกมาเข้าร่วมโครงการในปี 62  จํานวน……ราย 
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2. สมาชิกมาเข้าร่วมโครงการในปี 63  จํานวน……ราย 
3. กรรมการและผู้นํากลุ่มสหกรณ์ท่ีเข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยกว่า ร้อยละ 80 

 ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปีของสหกรณ ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ผลการดําเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ บางส่วน (ให้ระบุ

ประเด็นหรือแผนท่ีไม่เป็นไปตามเปูาหมายพร้อมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  
     สรุปประเด็นหรือแผนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : สหกรณ์อยู่ระหว่างดําเนินธุรกิจระหว่างปี ทํา

ให้ผลการดําเนินงานยังไม่เป็นไปตามเปูาหมายท่ีวางไว้ 
     สาเหตุประกอบ : อยูร่ะหว่างดําเนินธุรกิจ (ระหว่างปีบัญชีของสหกรณ์) 
     สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : แนะนําส่งเสริมให้

สหกรณ์ปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนท่ีได้อนุมัติไว้ในท่ีประชุมใหญ่ เพื่อให้การดําเนินงานของสหกรณ์บรรลุ
เปูาหมายท่ีได้วางไว้ 
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8. สหกรณ์ผู้ใช้น้ ากลอนโด  จ ากัด  ประเภท : สหกรณ์การเกษตร   

 ผลการด าเนินงานตามแผนการแนะน า ส่งเสรมิ และพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เป้าประสงค์ : พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ 

เป้าหมายการพัฒนา :  
1. ผลักดันให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์และรักษาสหกรณ์เปูาหมายท่ีผ่านเกณฑ์

มาตรฐานปี 2561 

งานที่ด าเนินการ :  
1.  แนะนําให้สหกรณ์ยึดถือการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปี ท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุม

ใหญ่เป็นแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายเงินของสหกรณ์ 
2.  แนะนําให้สหกรณ์กระจายแผนงานลงสู่การปฏิบัติเป็นรายเดือน มอบหมายผู้ปฏิบัติให้ชัดเจน และ

มีผู้รับผิดชอบและติดตามผลการปฏิบัติงาน ท้ังฝุายกรรมการและฝุายจัดการ 
3.  แนะนําให้สหกรณ์คณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงานของสหกรณ์รายเดือน ในท่ีประชุม

คณะกรรมการดําเนินการงบทดลองประจําเดือน และงบรับ – จ่าย ของสหกรณ์ 
4.  แนะนําให้สหกรณ์คณะกรรมการติดตามผลการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์เป็นประจําเดือนเพื่อ

ทราบผลประกอบการและปัญหาอุปสรรคต่างๆ   จากการดําเนินธุรกิจ 
5.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์ควรมีการควบคุมภายในของสหกรณ์ และติดตามผลเป็นประจําเดือน   
6.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์จัดทําบัญชีให้เป็นปัจจุบัน 
7.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์มีการตรวจนับเงินสด เพื่อตรวจสอบเงินสดคงเหลือเป็นไปตามท่ีกําหนด

ในระเบียบ 
8.  แนะนําให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ี ดําเนินการ ดังนี้ 

(1)  ตรวจสอบคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
(2)  ตรวจสอบหลักประกันของเจ้าหน้าท่ี 
(3)  มีคําส่ังมอบหมายหน้าท่ีให้ปฏิบัติงานของกรรมการ และเจ้าหน้าท่ีอย่างชัดเจน 

9.  แนะนําให้ ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ เข้าตรวจสหกรณ์และรายงานผลในท่ีประชุม
คณะกรรมการฯเป็นประจําทุกเดือน 

10. มีการตรวจสอบระเบียบ / ข้อบังคับของสหกรณ์ว่าเหมาะสมครบถ้วน กับการปฏิบัติงานหรือไม่ 
11. แนะนําให้สหกรณ์มีการจัดสรรกําไรสุทธิตามข้อบังคับ โดยเฉพาะการจัดสวัสดิการสมาชิกและทุน

สาธารณะประโยชน์ และมีการจ่ายเงินทุนสวัสดิการและสาธารณประโยชน์ในแต่ละรอบปีบัญชี 
12.  แนะนําให้สหกรณ์จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ภายใน 150 วันนับแต่วันส้ินปีทางบัญชี 
13.  แนะนําให้สหกรณ์ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ังนายทะเบียนสหกรณ์ 
14.  แนะนําให้สหกรณ์ส่งเสริมให้สมาชิกมาทําธุรกิจกับสหกรณ์ โดยดําเนินการดังนี้ 

-  สหกรณ์จะต้องทําธุรกิจตามความต้องการของสมาชิก 
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-  สหกรณ์จะต้องทําความเข้าใจกับสมาชิกถึงวิธีการและขั้นตอนการทําธุรกิจของสหกรณ์ ให้
ความยุติธรรมกับสมาชิกในด้านราคาผลผลิต ราคาขายสินค้าและบริการ อัตราดอกเบ้ีย ตลอดจนรับผิดชอบต่อ
อุปกรณ์การตลาดท่ีบริการสมาชิก และทําความเข้าใจในผลประโยชน์ท่ีสมาชิกจะได้รับในการดําเนินธุรกิจกับ
สหกรณ ์ได้แก่ เงินเฉล่ียคืนตามส่วนธุรกิจ และเงินปันผลตามหุ้น อัตราผลตอบแทนท่ีแตกต่าง เป็นต้น 

-  สหกรณ์จะต้องเน้นให้เห็นถึงการบริการท่ีแตกต่าง ระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอก 
เช่น ราคาท่ีแตกต่าง การบริการท่ีแตกต่าง อัตราผลตอบแทนท่ีแตกต่าง 

-  สหกรณ์จะต้องช่วยเหลือสมาชิกตามสมควร เมื่อสมาชิกได้รับความเดือดร้อนด้านการ
ประกอบอาชีพ และด้านอื่นๆ เช่น การเจ็บปุวยฯลฯ เป็นต้น 

-  สหกรณ์ต้องมีข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นของสมาชิกในเรื่อง การผลิต ปัจจัยการผลิต รายได้ 
รายจ่าย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการทําธุรกิจกับสมาชิกต่อไป 

-  หากสหกรณ์มีกําไรควรจัดสรรเป็นเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนตามส่วนธุรกิจให้กับสมาชิก 
 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์และรักษาสหกรณ์เปูาหมายท่ีผ่านเกณฑ์

มาตรฐานปี 2561 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : 

- ไม่มี - 
เป้าประสงค์ : แก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์ 

เป้าหมายการแก้ไขปัญหาการด าเนินงาน :  

1. แก้ไขปัญหาลูกหนี้ค้างนาน 
งานที่ด าเนินการ :  

1. การวิเคราะห์ลูกหนี้และศักยภาพของลูกหนี้    
2. การวิเคราะห์ปัญหาลูกหนี้ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์มีแนวทางการบริหารจัดการหนี้ค้างชําระของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ  
2. สหกรณ์สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านสินเช่ือ แก้ไขปัญหาลูกหนี้เงินกู้ท่ีผิดนัดชําระ

หนี้ ลูกหนี้ค้างชําระและบริหารจัดการธุรกิจด้านสินเช่ือของสหกรณ ์ 
3. สหกรณม์ีศักยภาพในการดําเนินธุรกิจให้ครอบคลุมทุกธุรกิจ 
4. คณะกรรมการมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการสหกรณ์ การบริหารธุรกิจสหกรณ์ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง

กับสหกรณ ์
5. คณะกรรมการทราบถึงบทบาท ภารกิจในฐานะคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เข้าใจถึง ขอบเขต

อํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ 
เชิงปริมาณ   

สมาชิกมาเข้าร่วมโครงการในปี 62  จํานวน……ราย 
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สมาชิกมาเข้าร่วมโครงการในปี 63  จํานวน……ราย 
กรรมการและผู้นํากลุ่มสหกรณ์ท่ีเข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยกว่า ร้อยละ 80 

 ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปีของสหกรณ ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ผลการดําเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ บางส่วน (ให้ระบุ

ประเด็นหรือแผนท่ีไม่เป็นไปตามเปูาหมายพร้อมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  
     สรุปประเด็นหรือแผนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : สหกรณ์อยู่ระหว่างดําเนินธุรกิจระหว่างปี ทํา

ให้ผลการดําเนินงานยังไม่เป็นไปตามเปูาหมายท่ีวางไว้ 
     สาเหตุประกอบ : อยูร่ะหว่างดําเนินธุรกิจ (ระหว่างปีบัญชีของสหกรณ์) 
     สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : แนะนําส่งเสริมให้

สหกรณ์ปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนท่ีได้อนุมัติไว้ในท่ีประชุมใหญ่ เพื่อให้การดําเนินงานของสหกรณ์บรรลุ
เปูาหมายท่ีได้วางไว้ 
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9. สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านเขาปู่คง  จ ากัด ประเภท : สหกรณ์การเกษตร   

 ผลการด าเนินงานตามแผนการแนะน า ส่งเสรมิ และพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เป้าประสงค์ : พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ 

เป้าหมายการพัฒนา :  
1. ผลักดันให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์และรักษาสหกรณ์เปูาหมายท่ีผ่านเกณฑ์

มาตรฐานปี 2561 

งานที่ด าเนินการ :  
1.  แนะนําให้สหกรณ์ยึดถือการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปี ท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุม

ใหญ่เป็นแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายเงินของสหกรณ์ 
2.  แนะนําให้สหกรณ์กระจายแผนงานลงสู่การปฏิบัติเป็นรายเดือน มอบหมายผู้ปฏิบัติให้ชัดเจน และ

มีผู้รับผิดชอบและติดตามผลการปฏิบัติงาน ท้ังฝุายกรรมการและฝุายจัดการ 
3.  แนะนําให้สหกรณ์คณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงานของสหกรณ์รายเดือน ในท่ีประชุม

คณะกรรมการดําเนินการงบทดลองประจําเดือน และงบรับ – จ่าย ของสหกรณ์ 
4.  แนะนําให้สหกรณ์คณะกรรมการติดตามผลการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์เป็นประจําเดือนเพื่อ

ทราบผลประกอบการและปัญหาอุปสรรคต่างๆ   จากการดําเนินธุรกิจ 
5.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์ควรมีการควบคุมภายในของสหกรณ์ และติดตามผลเป็นประจําเดือน   
6.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์จัดทําบัญชีให้เป็นปัจจุบัน 
7.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์มีการตรวจนับเงินสด เพื่อตรวจสอบเงินสดคงเหลือเป็นไปตามท่ีกําหนด

ในระเบียบ 
8.  แนะนําให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ี ดําเนินการ ดังนี้ 

(1)  ตรวจสอบคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
(2)  ตรวจสอบหลักประกันของเจ้าหน้าท่ี 
(3)  มีคําส่ังมอบหมายหน้าท่ีให้ปฏิบัติงานของกรรมการ และเจ้าหน้าท่ีอย่างชัดเจน 

9.  แนะนําให้ ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ เข้าตรวจสหกรณ์และรายงานผลในท่ีประชุม
คณะกรรมการฯเป็นประจําทุกเดือน 

10. มีการตรวจสอบระเบียบ / ข้อบังคับของสหกรณ์ว่าเหมาะสมครบถ้วน กับการปฏิบัติงานหรือไม่ 
11. แนะนําให้สหกรณ์มีการจัดสรรกําไรสุทธิตามข้อบังคับ โดยเฉพาะการจัดสวัสดิการสมาชิกและทุน

สาธารณะประโยชน์ และมีการจ่ายเงินทุนสวัสดิการและสาธารณประโยชน์ในแต่ละรอบปีบัญชี 
12.  แนะนําให้สหกรณ์จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ภายใน 150 วันนับแต่วันส้ินปีทางบัญชี 
13.  แนะนําให้สหกรณ์ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ังนายทะเบียนสหกรณ์ 
14.  แนะนําให้สหกรณ์ส่งเสริมให้สมาชิกมาทําธุรกิจกับสหกรณ์ โดยดําเนินการดังนี้ 

-  สหกรณ์จะต้องทําธุรกิจตามความต้องการของสมาชิก 
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-  สหกรณ์จะต้องทําความเข้าใจกับสมาชิกถึงวิธีการและขั้นตอนการทําธุรกิจของสหกรณ์ ให้
ความยุติธรรมกับสมาชิกในด้านราคาผลผลิต ราคาขายสินค้าและบริการ อัตราดอกเบ้ีย ตลอดจนรับผิดชอบต่อ
อุปกรณ์การตลาดท่ีบริการสมาชิก และทําความเข้าใจในผลประโยชน์ท่ีสมาชิกจะได้รับในการดําเนินธุรกิจกับ
สหกรณ ์ได้แก่ เงินเฉล่ียคืนตามส่วนธุรกิจ และเงินปันผลตามหุ้น อัตราผลตอบแทนท่ีแตกต่าง เป็นต้น 

-  สหกรณ์จะต้องเน้นให้เห็นถึงการบริการท่ีแตกต่าง ระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอก 
เช่น ราคาท่ีแตกต่าง การบริการท่ีแตกต่าง อัตราผลตอบแทนท่ีแตกต่าง 

-  สหกรณ์จะต้องช่วยเหลือสมาชิกตามสมควร เมื่อสมาชิกได้รับความเดือดร้อนด้านการ
ประกอบอาชีพ และด้านอื่นๆ เช่น การเจ็บปุวยฯลฯ เป็นต้น 

-  สหกรณ์ต้องมีข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นของสมาชิกในเรื่อง การผลิต ปัจจัยการผลิต รายได้ 
รายจ่าย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการทําธุรกิจกับสมาชิกต่อไป 

-  หากสหกรณ์มีกําไรควรจัดสรรเป็นเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนตามส่วนธุรกิจให้กับสมาชิก 
 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์และรักษาสหกรณ์เปูาหมายท่ีผ่านเกณฑ์

มาตรฐานปี 2561 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : 

- ไม่มี - 
เป้าประสงค์ : แก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์ 

เป้าหมายการแก้ไขปัญหาการด าเนินงาน :  

2. แก้ไขปัญหาลูกหนี้ค้างนาน 
งานที่ด าเนินการ :  

1. การวิเคราะห์ลูกหนี้และศักยภาพของลูกหนี้    
2. การวิเคราะห์ปัญหาลูกหนี้ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์มีแนวทางการบริหารจัดการหนี้ค้างชําระของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ  
2. สหกรณ์สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านสินเช่ือ แก้ไขปัญหาลูกหนี้เงินกู้ท่ีผิดนัดชําระ

หนี้ ลูกหนี้ค้างชําระและบริหารจัดการธุรกิจด้านสินเช่ือของสหกรณ ์ 
3. สหกรณม์ีศักยภาพในการดําเนินธุรกิจให้ครอบคลุมทุกธุรกิจ 
4. คณะกรรมการมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการสหกรณ์ การบริหารธุรกิจสหกรณ์ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง

กับสหกรณ ์
5. คณะกรรมการทราบถึงบทบาท ภารกิจในฐานะคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เข้าใจถึง ขอบเขต

อํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ 
เชิงปริมาณ   

สมาชิกมาเข้าร่วมโครงการในปี 62  จํานวน……ราย 
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สมาชิกมาเข้าร่วมโครงการในปี 63  จํานวน……ราย 
กรรมการและผู้นํากลุ่มสหกรณ์ท่ีเข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยกว่า ร้อยละ 80 

 ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปีของสหกรณ ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ผลการดําเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ บางส่วน (ให้ระบุ

ประเด็นหรือแผนท่ีไม่เป็นไปตามเปูาหมายพร้อมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  
     สรุปประเด็นหรือแผนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : สหกรณ์อยู่ระหว่างดําเนินธุรกิจระหว่างปี ทํา

ให้ผลการดําเนินงานยังไม่เป็นไปตามเปูาหมายท่ีวางไว้ 
     สาเหตุประกอบ : อยูร่ะหว่างดําเนินธุรกิจ (ระหว่างปีบัญชีของสหกรณ์) 
     สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : แนะนําส่งเสริมให้

สหกรณ์ปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนท่ีได้อนุมัติไว้ในท่ีประชุมใหญ่ เพื่อให้การดําเนินงานของสหกรณ์บรรลุ
เปูาหมายท่ีได้วางไว้ 
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10. สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านจรเข้เผือก  จ ากัด ประเภท : สหกรณ์การเกษตร   

 ผลการด าเนินงานตามแผนการแนะน า ส่งเสรมิ และพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เป้าประสงค์ : พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ 

เป้าหมายการพัฒนา :  
1. ผลักดันให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์และรักษาสหกรณ์เปูาหมายท่ีผ่านเกณฑ์

มาตรฐานปี 2561 

งานที่ด าเนินการ :  
1.  แนะนําให้สหกรณ์ยึดถือการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปี ท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุม

ใหญ่เป็นแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายเงินของสหกรณ์ 
2.  แนะนําให้สหกรณ์กระจายแผนงานลงสู่การปฏิบัติเป็นรายเดือน มอบหมายผู้ปฏิบัติให้ชัดเจน และ

มีผู้รับผิดชอบและติดตามผลการปฏิบัติงาน ท้ังฝุายกรรมการและฝุายจัดการ 
3.  แนะนําให้สหกรณ์คณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงานของสหกรณ์รายเดือน ในท่ีประชุม

คณะกรรมการดําเนินการงบทดลองประจําเดือน และงบรับ – จ่าย ของสหกรณ์ 
4.  แนะนําให้สหกรณ์คณะกรรมการติดตามผลการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์เป็นประจําเดือนเพื่อ

ทราบผลประกอบการและปัญหาอุปสรรคต่างๆ   จากการดําเนินธุรกิจ 
5.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์ควรมีการควบคุมภายในของสหกรณ์ และติดตามผลเป็นประจําเดือน   
6.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์จัดทําบัญชีให้เป็นปัจจุบัน 
7.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์มีการตรวจนับเงินสด เพื่อตรวจสอบเงินสดคงเหลือเป็นไปตามท่ีกําหนด

ในระเบียบ 
8.  แนะนําให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ี ดําเนินการ ดังนี้ 

(1)  ตรวจสอบคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
(2)  ตรวจสอบหลักประกันของเจ้าหน้าท่ี 
(3)  มีคําส่ังมอบหมายหน้าท่ีให้ปฏิบัติงานของกรรมการ และเจ้าหน้าท่ีอย่างชัดเจน 

9.  แนะนําให้ ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ เข้าตรวจสหกรณ์และรายงานผลในท่ีประชุม
คณะกรรมการฯเป็นประจําทุกเดือน 

10. มีการตรวจสอบระเบียบ / ข้อบังคับของสหกรณ์ว่าเหมาะสมครบถ้วน กับการปฏิบัติงานหรือไม่ 
11. แนะนําให้สหกรณ์มีการจัดสรรกําไรสุทธิตามข้อบังคับ โดยเฉพาะการจัดสวัสดิการสมาชิกและทุน

สาธารณะประโยชน์ และมีการจ่ายเงินทุนสวัสดิการและสาธารณประโยชน์ในแต่ละรอบปีบัญชี 
12.  แนะนําให้สหกรณ์จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ภายใน 150 วันนับแต่วันส้ินปีทางบัญชี 
13.  แนะนําให้สหกรณ์ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ังนายทะเบียนสหกรณ์ 
14.  แนะนําให้สหกรณ์ส่งเสริมให้สมาชิกมาทําธุรกิจกับสหกรณ์ โดยดําเนินการดังนี้ 

-  สหกรณ์จะต้องทําธุรกิจตามความต้องการของสมาชิก 
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-  สหกรณ์จะต้องทําความเข้าใจกับสมาชิกถึงวิธีการและขั้นตอนการทําธุรกิจของสหกรณ์ ให้
ความยุติธรรมกับสมาชิกในด้านราคาผลผลิต ราคาขายสินค้าและบริการ อัตราดอกเบ้ีย ตลอดจนรับผิดชอบต่อ
อุปกรณ์การตลาดท่ีบริการสมาชิก และทําความเข้าใจในผลประโยชน์ท่ีสมาชิกจะได้รับในการดําเนินธุรกิจกับ
สหกรณ ์ได้แก่ เงินเฉล่ียคืนตามส่วนธุรกิจ และเงินปันผลตามหุ้น อัตราผลตอบแทนท่ีแตกต่าง เป็นต้น 

-  สหกรณ์จะต้องเน้นให้เห็นถึงการบริการท่ีแตกต่าง ระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอก 
เช่น ราคาท่ีแตกต่าง การบริการท่ีแตกต่าง อัตราผลตอบแทนท่ีแตกต่าง 

-  สหกรณ์จะต้องช่วยเหลือสมาชิกตามสมควร เมื่อสมาชิกได้รับความเดือดร้อนด้านการ
ประกอบอาชีพ และด้านอื่นๆ เช่น การเจ็บปุวยฯลฯ เป็นต้น 

-  สหกรณ์ต้องมีข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นของสมาชิกในเรื่อง การผลิต ปัจจัยการผลิต รายได้ 
รายจ่าย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการทําธุรกิจกับสมาชิกต่อไป 

-  หากสหกรณ์มีกําไรควรจัดสรรเป็นเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนตามส่วนธุรกิจให้กับสมาชิก 
 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์และรักษาสหกรณ์เปูาหมายท่ีผ่านเกณฑ์

มาตรฐานปี 2561 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : 

- ไม่มี - 
เป้าประสงค์ : แก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์ 

เป้าหมายการแก้ไขปัญหาการด าเนินงาน :  

3. แก้ไขปัญหาลูกหนี้ค้างนาน 
งานที่ด าเนินการ :  

1. การวิเคราะห์ลูกหนี้และศักยภาพของลูกหนี้    
2. การวิเคราะห์ปัญหาลูกหนี้ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์มีแนวทางการบริหารจัดการหนี้ค้างชําระของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ  
2. สหกรณ์สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านสินเช่ือ แก้ไขปัญหาลูกหนี้เงินกู้ท่ีผิดนัดชําระ

หนี้ ลูกหนี้ค้างชําระและบริหารจัดการธุรกิจด้านสินเช่ือของสหกรณ ์ 
3. สหกรณม์ีศักยภาพในการดําเนินธุรกิจให้ครอบคลุมทุกธุรกิจ 
4. คณะกรรมการมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการสหกรณ์ การบริหารธุรกิจสหกรณ์ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง

กับสหกรณ ์
5. คณะกรรมการทราบถึงบทบาท ภารกิจในฐานะคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เข้าใจถึง ขอบเขต

อํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ 
เชิงปริมาณ   

สมาชิกมาเข้าร่วมโครงการในปี 62  จํานวน……ราย 
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สมาชิกมาเข้าร่วมโครงการในปี 63  จํานวน……ราย 
กรรมการและผู้นํากลุ่มสหกรณ์ท่ีเข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยกว่า ร้อยละ 80 

 ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปีของสหกรณ ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ผลการดําเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ บางส่วน (ให้ระบุ

ประเด็นหรือแผนท่ีไม่เป็นไปตามเปูาหมายพร้อมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  
     สรุปประเด็นหรือแผนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : สหกรณ์อยู่ระหว่างดําเนินธุรกิจระหว่างปี ทํา

ให้ผลการดําเนินงานยังไม่เป็นไปตามเปูาหมายท่ีวางไว้ 
     สาเหตุประกอบ : อยูร่ะหว่างดําเนินธุรกิจ (ระหว่างปีบัญชีของสหกรณ์) 
     สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : แนะนําส่งเสริมให้

สหกรณ์ปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนท่ีได้อนุมัติไว้ในท่ีประชุมใหญ่ เพื่อให้การดําเนินงานของสหกรณ์บรรลุ
เปูาหมายท่ีได้วางไว้ 
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11. สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านท่ากระบือ  จ ากัด  ประเภท : สหกรณ์การเกษตร   

 ผลการด าเนินงานตามแผนการแนะน า ส่งเสรมิ และพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เป้าประสงค์ : พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ 

เป้าหมายการพัฒนา :  
1. ผลักดันให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์และรักษาสหกรณ์เปูาหมายท่ีผ่านเกณฑ์

มาตรฐานปี 2561 

งานที่ด าเนินการ :  
1.  แนะนําให้สหกรณ์ยึดถือการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปี ท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุม

ใหญ่เป็นแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายเงินของสหกรณ์ 
2.  แนะนําให้สหกรณ์กระจายแผนงานลงสู่การปฏิบัติเป็นรายเดือน มอบหมายผู้ปฏิบัติให้ชัดเจน และ

มีผู้รับผิดชอบและติดตามผลการปฏิบัติงาน ท้ังฝุายกรรมการและฝุายจัดการ 
3.  แนะนําให้สหกรณ์คณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงานของสหกรณ์รายเดือน ในท่ีประชุม

คณะกรรมการดําเนินการงบทดลองประจําเดือน และงบรับ – จ่าย ของสหกรณ์ 
4.  แนะนําให้สหกรณ์คณะกรรมการติดตามผลการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์เป็นประจําเดือนเพื่อ

ทราบผลประกอบการและปัญหาอุปสรรคต่างๆ   จากการดําเนินธุรกิจ 
5.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์ควรมีการควบคุมภายในของสหกรณ์ และติดตามผลเป็นประจําเดือน   
6.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์จัดทําบัญชีให้เป็นปัจจุบัน 
7.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์มีการตรวจนับเงินสด เพื่อตรวจสอบเงินสดคงเหลือเป็นไปตามท่ีกําหนด

ในระเบียบ 
8.  แนะนําให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ี ดําเนินการ ดังนี้ 

(1)  ตรวจสอบคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
(2)  ตรวจสอบหลักประกันของเจ้าหน้าท่ี 
(3)  มีคําส่ังมอบหมายหน้าท่ีให้ปฏิบัติงานของกรรมการ และเจ้าหน้าท่ีอย่างชัดเจน 

9.  แนะนําให้ ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ เข้าตรวจสหกรณ์และรายงานผลในท่ีประชุม
คณะกรรมการฯเป็นประจําทุกเดือน 

10. มีการตรวจสอบระเบียบ / ข้อบังคับของสหกรณ์ว่าเหมาะสมครบถ้วน กับการปฏิบัติงานหรือไม่ 
11. แนะนําให้สหกรณ์มีการจัดสรรกําไรสุทธิตามข้อบังคับ โดยเฉพาะการจัดสวัสดิการสมาชิกและทุน

สาธารณะประโยชน์ และมีการจ่ายเงินทุนสวัสดิการและสาธารณประโยชน์ในแต่ละรอบปีบัญชี 
12.  แนะนําให้สหกรณ์จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ภายใน 150 วันนับแต่วันส้ินปีทางบัญชี 
13.  แนะนําให้สหกรณ์ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ังนายทะเบียนสหกรณ์ 
14.  แนะนําให้สหกรณ์ส่งเสริมให้สมาชิกมาทําธุรกิจกับสหกรณ์ โดยดําเนินการดังนี้ 

-  สหกรณ์จะต้องทําธุรกิจตามความต้องการของสมาชิก 
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-  สหกรณ์จะต้องทําความเข้าใจกับสมาชิกถึงวิธีการและขั้นตอนการทําธุรกิจของสหกรณ์ ให้
ความยุติธรรมกับสมาชิกในด้านราคาผลผลิต ราคาขายสินค้าและบริการ อัตราดอกเบ้ีย ตลอดจนรับผิดชอบต่อ
อุปกรณ์การตลาดท่ีบริการสมาชิก และทําความเข้าใจในผลประโยชน์ท่ีสมาชิกจะได้รับในการดําเนินธุรกิจกับ
สหกรณ ์ได้แก่ เงินเฉล่ียคืนตามส่วนธุรกิจ และเงินปันผลตามหุ้น อัตราผลตอบแทนท่ีแตกต่าง เป็นต้น 

-  สหกรณ์จะต้องเน้นให้เห็นถึงการบริการท่ีแตกต่าง ระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอก 
เช่น ราคาท่ีแตกต่าง การบริการท่ีแตกต่าง อัตราผลตอบแทนท่ีแตกต่าง 

-  สหกรณ์จะต้องช่วยเหลือสมาชิกตามสมควร เมื่อสมาชิกได้รับความเดือดร้อนด้านการ
ประกอบอาชีพ และด้านอื่นๆ เช่น การเจ็บปุวยฯลฯ เป็นต้น 

-  สหกรณ์ต้องมีข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นของสมาชิกในเรื่อง การผลิต ปัจจัยการผลิต รายได้ 
รายจ่าย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการทําธุรกิจกับสมาชิกต่อไป 

-  หากสหกรณ์มีกําไรควรจัดสรรเป็นเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนตามส่วนธุรกิจให้กับสมาชิก 
 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์และรักษาสหกรณ์เปูาหมายท่ีผ่านเกณฑ์

มาตรฐานปี 2561 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : 

- ไม่มี - 
เป้าประสงค์ : แก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์ 

เป้าหมายการแก้ไขปัญหาการด าเนินงาน :  

4. แก้ไขปัญหาลูกหนี้ค้างนาน 
งานที่ด าเนินการ :  

1. การวิเคราะห์ลูกหนี้และศักยภาพของลูกหนี้    
2. การวิเคราะห์ปัญหาลูกหนี้ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์มีแนวทางการบริหารจัดการหนี้ค้างชําระของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ  
2. สหกรณ์สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านสินเช่ือ แก้ไขปัญหาลูกหนี้เงินกู้ท่ีผิดนัดชําระ

หนี้ ลูกหนี้ค้างชําระและบริหารจัดการธุรกิจด้านสินเช่ือของสหกรณ ์ 
3. สหกรณม์ีศักยภาพในการดําเนินธุรกิจให้ครอบคลุมทุกธุรกิจ 
4. คณะกรรมการมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการสหกรณ์ การบริหารธุรกิจสหกรณ์ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง

กับสหกรณ ์
5. คณะกรรมการทราบถึงบทบาท ภารกิจในฐานะคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เข้าใจถึง ขอบเขต

อํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ 
เชิงปริมาณ   

สมาชิกมาเข้าร่วมโครงการในปี 62  จํานวน……ราย 
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สมาชิกมาเข้าร่วมโครงการในปี 63  จํานวน……ราย 
กรรมการและผู้นํากลุ่มสหกรณ์ท่ีเข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยกว่า ร้อยละ 80 

 ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปีของสหกรณ ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ผลการดําเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ บางส่วน (ให้ระบุ

ประเด็นหรือแผนท่ีไม่เป็นไปตามเปูาหมายพร้อมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  
     สรุปประเด็นหรือแผนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : สหกรณ์อยู่ระหว่างดําเนินธุรกิจระหว่างปี ทํา

ให้ผลการดําเนินงานยังไม่เป็นไปตามเปูาหมายท่ีวางไว้ 
     สาเหตุประกอบ : อยูร่ะหว่างดําเนินธุรกิจ (ระหว่างปีบัญชีของสหกรณ์) 
     สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : แนะนําส่งเสริมให้

สหกรณ์ปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนท่ีได้อนุมัติไว้ในท่ีประชุมใหญ่ เพื่อให้การดําเนินงานของสหกรณ์บรรลุ
เปูาหมายท่ีได้วางไว้ 
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12. สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านนากาญจน์  จ ากัด  ประเภท : สหกรณ์การเกษตร   

 ผลการด าเนินงานตามแผนการแนะน า ส่งเสรมิ และพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เป้าประสงค์ : พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ 

เป้าหมายการพัฒนา :  
1. ผลักดันให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์และรักษาสหกรณ์เปูาหมายท่ีผ่านเกณฑ์

มาตรฐานปี 2561 

งานที่ด าเนินการ :  
1.  แนะนําให้สหกรณ์ยึดถือการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปี ท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุม

ใหญ่เป็นแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายเงินของสหกรณ์ 
2.  แนะนําให้สหกรณ์กระจายแผนงานลงสู่การปฏิบัติเป็นรายเดือน มอบหมายผู้ปฏิบัติให้ชัดเจน และ

มีผู้รับผิดชอบและติดตามผลการปฏิบัติงาน ท้ังฝุายกรรมการและฝุายจัดการ 
3.  แนะนําให้สหกรณ์คณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงานของสหกรณ์รายเดือน ในท่ีประชุม

คณะกรรมการดําเนินการงบทดลองประจําเดือน และงบรับ – จ่าย ของสหกรณ์ 
4.  แนะนําให้สหกรณ์คณะกรรมการติดตามผลการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์เป็นประจําเดือนเพื่อ

ทราบผลประกอบการและปัญหาอุปสรรคต่างๆ   จากการดําเนินธุรกิจ 
5.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์ควรมีการควบคุมภายในของสหกรณ์ และติดตามผลเป็นประจําเดือน   
6.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์จัดทําบัญชีให้เป็นปัจจุบัน 
7.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์มีการตรวจนับเงินสด เพื่อตรวจสอบเงินสดคงเหลือเป็นไปตามท่ีกําหนด

ในระเบียบ 
8.  แนะนําให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ี ดําเนินการ ดังนี้ 

(1)  ตรวจสอบคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
(2)  ตรวจสอบหลักประกันของเจ้าหน้าท่ี 
(3)  มีคําส่ังมอบหมายหน้าท่ีให้ปฏิบัติงานของกรรมการ และเจ้าหน้าท่ีอย่างชัดเจน 

9.  แนะนําให้ ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ เข้าตรวจสหกรณ์และรายงานผลในท่ีประชุม
คณะกรรมการฯเป็นประจําทุกเดือน 

10. มีการตรวจสอบระเบียบ / ข้อบังคับของสหกรณ์ว่าเหมาะสมครบถ้วน กับการปฏิบัติงานหรือไม่ 
11. แนะนําให้สหกรณ์มีการจัดสรรกําไรสุทธิตามข้อบังคับ โดยเฉพาะการจัดสวัสดิการสมาชิกและทุน

สาธารณะประโยชน์ และมีการจ่ายเงินทุนสวัสดิการและสาธารณประโยชน์ในแต่ละรอบปีบัญชี 
12.  แนะนําให้สหกรณ์จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ภายใน 150 วันนับแต่วันส้ินปีทางบัญชี 
13.  แนะนําให้สหกรณ์ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ังนายทะเบียนสหกรณ์ 
14.  แนะนําให้สหกรณ์ส่งเสริมให้สมาชิกมาทําธุรกิจกับสหกรณ์ โดยดําเนินการดังนี้ 

-  สหกรณ์จะต้องทําธุรกิจตามความต้องการของสมาชิก 
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-  สหกรณ์จะต้องทําความเข้าใจกับสมาชิกถึงวิธีการและขั้นตอนการทําธุรกิจของสหกรณ์ ให้
ความยุติธรรมกับสมาชิกในด้านราคาผลผลิต ราคาขายสินค้าและบริการ อัตราดอกเบ้ีย ตลอดจนรับผิดชอบต่อ
อุปกรณ์การตลาดท่ีบริการสมาชิก และทําความเข้าใจในผลประโยชน์ท่ีสมาชิกจะได้รับในการดําเนินธุรกิจกับ
สหกรณ ์ได้แก่ เงินเฉล่ียคืนตามส่วนธุรกิจ และเงินปันผลตามหุ้น อัตราผลตอบแทนท่ีแตกต่าง เป็นต้น 

-  สหกรณ์จะต้องเน้นให้เห็นถึงการบริการท่ีแตกต่าง ระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอก 
เช่น ราคาท่ีแตกต่าง การบริการท่ีแตกต่าง อัตราผลตอบแทนท่ีแตกต่าง 

-  สหกรณ์จะต้องช่วยเหลือสมาชิกตามสมควร เมื่อสมาชิกได้รับความเดือดร้อนด้านการ
ประกอบอาชีพ และด้านอื่นๆ เช่น การเจ็บปุวยฯลฯ เป็นต้น 

-  สหกรณ์ต้องมีข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นของสมาชิกในเรื่อง การผลิต ปัจจัยการผลิต รายได้ 
รายจ่าย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการทําธุรกิจกับสมาชิกต่อไป 

-  หากสหกรณ์มีกําไรควรจัดสรรเป็นเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนตามส่วนธุรกิจให้กับสมาชิก 
 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์และรักษาสหกรณ์เปูาหมายท่ีผ่านเกณฑ์

มาตรฐานปี 2561 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : 

- ไม่มี - 
เป้าประสงค์ : แก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์ 

เป้าหมายการแก้ไขปัญหาการด าเนินงาน :  

5. แก้ไขปัญหาลูกหนี้ค้างนาน 
งานที่ด าเนินการ :  

1. การวิเคราะห์ลูกหนี้และศักยภาพของลูกหนี้    
2. การวิเคราะห์ปัญหาลูกหนี้ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์มีแนวทางการบริหารจัดการหนี้ค้างชําระของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ  
2. สหกรณ์สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านสินเช่ือ แก้ไขปัญหาลูกหนี้เงินกู้ท่ีผิดนัดชําระ

หนี้ ลูกหนี้ค้างชําระและบริหารจัดการธุรกิจด้านสินเช่ือของสหกรณ ์ 
3. สหกรณม์ีศักยภาพในการดําเนินธุรกิจให้ครอบคลุมทุกธุรกิจ 
4. คณะกรรมการมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการสหกรณ์ การบริหารธุรกิจสหกรณ์ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง

กับสหกรณ ์
5. คณะกรรมการทราบถึงบทบาท ภารกิจในฐานะคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เข้าใจถึง ขอบเขต

อํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ 
เชิงปริมาณ   

สมาชิกมาเข้าร่วมโครงการในปี 62  จํานวน……ราย 
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สมาชิกมาเข้าร่วมโครงการในปี 63  จํานวน……ราย 
กรรมการและผู้นํากลุ่มสหกรณ์ท่ีเข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยกว่า ร้อยละ 80 

 ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปีของสหกรณ ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ผลการดําเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ บางส่วน (ให้ระบุ

ประเด็นหรือแผนท่ีไม่เป็นไปตามเปูาหมายพร้อมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  
     สรุปประเด็นหรือแผนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : สหกรณ์อยู่ระหว่างดําเนินธุรกิจระหว่างปี ทํา

ให้ผลการดําเนินงานยังไม่เป็นไปตามเปูาหมายท่ีวางไว้ 
     สาเหตุประกอบ : อยูร่ะหว่างดําเนินธุรกิจ (ระหว่างปีบัญชีของสหกรณ์) 
     สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : แนะนําส่งเสริมให้

สหกรณ์ปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนท่ีได้อนุมัติไว้ในท่ีประชุมใหญ่ เพื่อให้การดําเนินงานของสหกรณ์บรรลุ
เปูาหมายท่ีได้วางไว้ 
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13. สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านย่านเจ้า  จ ากัด ประเภท : สหกรณ์การเกษตร   

 ผลการด าเนินงานตามแผนการแนะน า ส่งเสรมิ และพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เป้าประสงค์ : พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ 

เป้าหมายการพัฒนา :  
1. ผลักดันให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์และรักษาสหกรณ์เปูาหมายท่ีผ่านเกณฑ์

มาตรฐานปี 2561 

งานที่ด าเนินการ :  
1.  แนะนําให้สหกรณ์ยึดถือการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปี ท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุม

ใหญ่เป็นแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายเงินของสหกรณ์ 
2.  แนะนําให้สหกรณ์กระจายแผนงานลงสู่การปฏิบัติเป็นรายเดือน มอบหมายผู้ปฏิบัติให้ชัดเจน และ

มีผู้รับผิดชอบและติดตามผลการปฏิบัติงาน ท้ังฝุายกรรมการและฝุายจัดการ 
3.  แนะนําให้สหกรณ์คณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงานของสหกรณ์รายเดือน ในท่ีประชุม

คณะกรรมการดําเนินการงบทดลองประจําเดือน และงบรับ – จ่าย ของสหกรณ์ 
4.  แนะนําให้สหกรณ์คณะกรรมการติดตามผลการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์เป็นประจําเดือนเพื่อ

ทราบผลประกอบการและปัญหาอุปสรรคต่างๆ   จากการดําเนินธุรกิจ 
5.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์ควรมีการควบคุมภายในของสหกรณ์ และติดตามผลเป็นประจําเดือน   
6.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์จัดทําบัญชีให้เป็นปัจจุบัน 
7.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์มีการตรวจนับเงินสด เพื่อตรวจสอบเงินสดคงเหลือเป็นไปตามท่ีกําหนด

ในระเบียบ 
8.  แนะนําให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ี ดําเนินการ ดังนี้ 

(1)  ตรวจสอบคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
(2)  ตรวจสอบหลักประกันของเจ้าหน้าท่ี 
(3)  มีคําส่ังมอบหมายหน้าท่ีให้ปฏิบัติงานของกรรมการ และเจ้าหน้าท่ีอย่างชัดเจน 

9.  แนะนําให้ ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ เข้าตรวจสหกรณ์และรายงานผลในท่ีประชุม
คณะกรรมการฯเป็นประจําทุกเดือน 

10. มีการตรวจสอบระเบียบ / ข้อบังคับของสหกรณ์ว่าเหมาะสมครบถ้วน กับการปฏิบัติงานหรือไม่ 
11. แนะนําให้สหกรณ์มีการจัดสรรกําไรสุทธิตามข้อบังคับ โดยเฉพาะการจัดสวัสดิการสมาชิกและทุน

สาธารณะประโยชน์ และมีการจ่ายเงินทุนสวัสดิการและสาธารณประโยชน์ในแต่ละรอบปีบัญชี 
12.  แนะนําให้สหกรณ์จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ภายใน 150 วันนับแต่วันส้ินปีทางบัญชี 
13.  แนะนําให้สหกรณ์ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ังนายทะเบียนสหกรณ์ 
14.  แนะนําให้สหกรณ์ส่งเสริมให้สมาชิกมาทําธุรกิจกับสหกรณ์ โดยดําเนินการดังนี้ 

-  สหกรณ์จะต้องทําธุรกิจตามความต้องการของสมาชิก 
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-  สหกรณ์จะต้องทําความเข้าใจกับสมาชิกถึงวิธีการและขั้นตอนการทําธุรกิจของสหกรณ์ ให้
ความยุติธรรมกับสมาชิกในด้านราคาผลผลิต ราคาขายสินค้าและบริการ อัตราดอกเบ้ีย ตลอดจนรับผิดชอบต่อ
อุปกรณ์การตลาดท่ีบริการสมาชิก และทําความเข้าใจในผลประโยชน์ท่ีสมาชิกจะได้รับในการดําเนินธุรกิจกับ
สหกรณ ์ได้แก่ เงินเฉล่ียคืนตามส่วนธุรกิจ และเงินปันผลตามหุ้น อัตราผลตอบแทนท่ีแตกต่าง เป็นต้น 

-  สหกรณ์จะต้องเน้นให้เห็นถึงการบริการท่ีแตกต่าง ระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอก 
เช่น ราคาท่ีแตกต่าง การบริการท่ีแตกต่าง อัตราผลตอบแทนท่ีแตกต่าง 

-  สหกรณ์จะต้องช่วยเหลือสมาชิกตามสมควร เมื่อสมาชิกได้รับความเดือดร้อนด้านการ
ประกอบอาชีพ และด้านอื่นๆ เช่น การเจ็บปุวยฯลฯ เป็นต้น 

-  สหกรณ์ต้องมีข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นของสมาชิกในเรื่อง การผลิต ปัจจัยการผลิต รายได้ 
รายจ่าย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการทําธุรกิจกับสมาชิกต่อไป 

-  หากสหกรณ์มีกําไรควรจัดสรรเป็นเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนตามส่วนธุรกิจให้กับสมาชิก 
 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์และรักษาสหกรณ์เปูาหมายท่ีผ่านเกณฑ์

มาตรฐานปี 2561 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : 

- ไม่มี - 
เป้าประสงค์ : แก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์ 

เป้าหมายการแก้ไขปัญหาการด าเนินงาน :  

6. แก้ไขปัญหาลูกหนี้ค้างนาน 
งานที่ด าเนินการ :  

1. การวิเคราะห์ลูกหนี้และศักยภาพของลูกหนี้    
2. การวิเคราะห์ปัญหาลูกหนี้ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์มีแนวทางการบริหารจัดการหนี้ค้างชําระของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ  
2. สหกรณ์สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านสินเช่ือ แก้ไขปัญหาลูกหนี้เงินกู้ท่ีผิดนัดชําระ

หนี้ ลูกหนี้ค้างชําระและบริหารจัดการธุรกิจด้านสินเช่ือของสหกรณ ์ 
3. สหกรณม์ีศักยภาพในการดําเนินธุรกิจให้ครอบคลุมทุกธุรกิจ 
4. คณะกรรมการมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการสหกรณ์ การบริหารธุรกิจสหกรณ์ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง

กับสหกรณ ์
5. คณะกรรมการทราบถึงบทบาท ภารกิจในฐานะคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เข้าใจถึง ขอบเขต

อํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ 
เชิงปริมาณ   

สมาชิกมาเข้าร่วมโครงการในปี 62  จํานวน……ราย 
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สมาชิกมาเข้าร่วมโครงการในปี 63  จํานวน……ราย 
กรรมการและผู้นํากลุ่มสหกรณ์ท่ีเข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยกว่า ร้อยละ 80 

 ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปีของสหกรณ ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ผลการดําเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ บางส่วน (ให้ระบุ

ประเด็นหรือแผนท่ีไม่เป็นไปตามเปูาหมายพร้อมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  
     สรุปประเด็นหรือแผนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : สหกรณ์อยู่ระหว่างดําเนินธุรกิจระหว่างปี ทํา

ให้ผลการดําเนินงานยังไม่เป็นไปตามเปูาหมายท่ีวางไว้ 
     สาเหตุประกอบ : อยูร่ะหว่างดําเนินธุรกิจ (ระหว่างปีบัญชีของสหกรณ์) 
     สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : แนะนําส่งเสริมให้

สหกรณ์ปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนท่ีได้อนุมัติไว้ในท่ีประชุมใหญ่ เพื่อให้การดําเนินงานของสหกรณ์บรรลุ
เปูาหมายท่ีได้วางไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



126 | ห น้ า  Template รายงานผลการแนะนําส่งเสริม พัฒนา และกํากับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

14. สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านวังด้ง  จ ากัด  ประเภท : สหกรณ์การเกษตร   

 ผลการด าเนินงานตามแผนการแนะน า ส่งเสรมิ และพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เป้าประสงค์ : พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ 

เป้าหมายการพัฒนา :  
1. ผลักดันให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์และรักษาสหกรณ์เปูาหมายท่ีผ่านเกณฑ์

มาตรฐานปี 2561 

งานที่ด าเนินการ :  
1.  แนะนําให้สหกรณ์ยึดถือการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปี ท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุม

ใหญ่เป็นแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายเงินของสหกรณ์ 
2.  แนะนําให้สหกรณ์กระจายแผนงานลงสู่การปฏิบัติเป็นรายเดือน มอบหมายผู้ปฏิบัติให้ชัดเจน และ

มีผู้รับผิดชอบและติดตามผลการปฏิบัติงาน ท้ังฝุายกรรมการและฝุายจัดการ 
3.  แนะนําให้สหกรณ์คณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงานของสหกรณ์รายเดือน ในท่ีประชุม

คณะกรรมการดําเนินการงบทดลองประจําเดือน และงบรับ – จ่าย ของสหกรณ์ 
4.  แนะนําให้สหกรณ์คณะกรรมการติดตามผลการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์เป็นประจําเดือนเพื่อ

ทราบผลประกอบการและปัญหาอุปสรรคต่างๆ   จากการดําเนินธุรกิจ 
5.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์ควรมีการควบคุมภายในของสหกรณ์ และติดตามผลเป็นประจําเดือน   
6.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์จัดทําบัญชีให้เป็นปัจจุบัน 
7.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์มีการตรวจนับเงินสด เพื่อตรวจสอบเงินสดคงเหลือเป็นไปตามท่ีกําหนด

ในระเบียบ 
8.  แนะนําให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ี ดําเนินการ ดังนี้ 

(1)  ตรวจสอบคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
(2)  ตรวจสอบหลักประกันของเจ้าหน้าท่ี 
(3)  มีคําส่ังมอบหมายหน้าท่ีให้ปฏิบัติงานของกรรมการ และเจ้าหน้าท่ีอย่างชัดเจน 

9.  แนะนําให้ ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ เข้าตรวจสหกรณ์และรายงานผลในท่ีประชุม
คณะกรรมการฯเป็นประจําทุกเดือน 

10. มีการตรวจสอบระเบียบ / ข้อบังคับของสหกรณ์ว่าเหมาะสมครบถ้วน กับการปฏิบัติงานหรือไม่ 
11. แนะนําให้สหกรณ์มีการจัดสรรกําไรสุทธิตามข้อบังคับ โดยเฉพาะการจัดสวัสดิการสมาชิกและทุน

สาธารณะประโยชน์ และมีการจ่ายเงินทุนสวัสดิการและสาธารณประโยชน์ในแต่ละรอบปีบัญชี 
12.  แนะนําให้สหกรณ์จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ภายใน 150 วันนับแต่วันส้ินปีทางบัญชี 
13.  แนะนําให้สหกรณ์ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ังนายทะเบียนสหกรณ์ 
14.  แนะนําให้สหกรณ์ส่งเสริมให้สมาชิกมาทําธุรกิจกับสหกรณ์ โดยดําเนินการดังนี้ 

-  สหกรณ์จะต้องทําธุรกิจตามความต้องการของสมาชิก 
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-  สหกรณ์จะต้องทําความเข้าใจกับสมาชิกถึงวิธีการและขั้นตอนการทําธุรกิจของสหกรณ์ ให้
ความยุติธรรมกับสมาชิกในด้านราคาผลผลิต ราคาขายสินค้าและบริการ อัตราดอกเบ้ีย ตลอดจนรับผิดชอบต่อ
อุปกรณ์การตลาดท่ีบริการสมาชิก และทําความเข้าใจในผลประโยชน์ท่ีสมาชิกจะได้รับในการดําเนินธุรกิจกับ
สหกรณ ์ได้แก่ เงินเฉล่ียคืนตามส่วนธุรกิจ และเงินปันผลตามหุ้น อัตราผลตอบแทนท่ีแตกต่าง เป็นต้น 

-  สหกรณ์จะต้องเน้นให้เห็นถึงการบริการท่ีแตกต่าง ระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอก 
เช่น ราคาท่ีแตกต่าง การบริการท่ีแตกต่าง อัตราผลตอบแทนท่ีแตกต่าง 

-  สหกรณ์จะต้องช่วยเหลือสมาชิกตามสมควร เมื่อสมาชิกได้รับความเดือดร้อนด้านการ
ประกอบอาชีพ และด้านอื่นๆ เช่น การเจ็บปุวยฯลฯ เป็นต้น 

-  สหกรณ์ต้องมีข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นของสมาชิกในเรื่อง การผลิต ปัจจัยการผลิต รายได้ 
รายจ่าย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการทําธุรกิจกับสมาชิกต่อไป 

-  หากสหกรณ์มีกําไรควรจัดสรรเป็นเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนตามส่วนธุรกิจให้กับสมาชิก 
 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์และรักษาสหกรณ์เปูาหมายท่ีผ่านเกณฑ์

มาตรฐานปี 2561 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : 

- ไม่มี - 
เป้าประสงค์ : แก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์ 

เป้าหมายการแก้ไขปัญหาการด าเนินงาน :  

7. แก้ไขปัญหาลูกหนี้ค้างนาน 
งานที่ด าเนินการ :  

1. การวิเคราะห์ลูกหนี้และศักยภาพของลูกหนี้    
2. การวิเคราะห์ปัญหาลูกหนี้ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์มีแนวทางการบริหารจัดการหนี้ค้างชําระของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ  
2. สหกรณ์สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านสินเช่ือ แก้ไขปัญหาลูกหนี้เงินกู้ท่ีผิดนัดชําระ

หนี้ ลูกหนี้ค้างชําระและบริหารจัดการธุรกิจด้านสินเช่ือของสหกรณ ์ 
3. สหกรณม์ีศักยภาพในการดําเนินธุรกิจให้ครอบคลุมทุกธุรกิจ 
4. คณะกรรมการมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการสหกรณ์ การบริหารธุรกิจสหกรณ์ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง

กับสหกรณ ์
5. คณะกรรมการทราบถึงบทบาท ภารกิจในฐานะคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เข้าใจถึง ขอบเขต

อํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ 
เชิงปริมาณ   

สมาชิกมาเข้าร่วมโครงการในปี 62  จํานวน……ราย 
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สมาชิกมาเข้าร่วมโครงการในปี 63  จํานวน……ราย 
กรรมการและผู้นํากลุ่มสหกรณ์ท่ีเข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยกว่า ร้อยละ 80 

 ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปีของสหกรณ ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ผลการดําเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ บางส่วน (ให้ระบุ

ประเด็นหรือแผนท่ีไม่เป็นไปตามเปูาหมายพร้อมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  
     สรุปประเด็นหรือแผนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : สหกรณ์อยู่ระหว่างดําเนินธุรกิจระหว่างปี ทํา

ให้ผลการดําเนินงานยังไม่เป็นไปตามเปูาหมายท่ีวางไว้ 
     สาเหตุประกอบ : อยูร่ะหว่างดําเนินธุรกิจ (ระหว่างปีบัญชีของสหกรณ์) 
     สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : แนะนําส่งเสริมให้

สหกรณ์ปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนท่ีได้อนุมัติไว้ในท่ีประชุมใหญ่ เพื่อให้การดําเนินงานของสหกรณ์บรรลุ
เปูาหมายท่ีได้วางไว้ 
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15. สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านหนองบัว  จ ากัด ประเภท : สหกรณ์การเกษตร   

 ผลการด าเนินงานตามแผนการแนะน า ส่งเสรมิ และพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เป้าประสงค์ : พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ 

เป้าหมายการพัฒนา :  
1. ผลักดันให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์และรักษาสหกรณ์เปูาหมายท่ีผ่านเกณฑ์

มาตรฐานปี 2561 

งานที่ด าเนินการ :  
1.  แนะนําให้สหกรณ์ยึดถือการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปี ท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุม

ใหญ่เป็นแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายเงินของสหกรณ์ 
2.  แนะนําให้สหกรณ์กระจายแผนงานลงสู่การปฏิบัติเป็นรายเดือน มอบหมายผู้ปฏิบัติให้ชัดเจน และ

มีผู้รับผิดชอบและติดตามผลการปฏิบัติงาน ท้ังฝุายกรรมการและฝุายจัดการ 
3.  แนะนําให้สหกรณ์คณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงานของสหกรณ์รายเดือน ในท่ีประชุม

คณะกรรมการดําเนินการงบทดลองประจําเดือน และงบรับ – จ่าย ของสหกรณ์ 
4.  แนะนําให้สหกรณ์คณะกรรมการติดตามผลการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์เป็นประจําเดือนเพื่อ

ทราบผลประกอบการและปัญหาอุปสรรคต่างๆ   จากการดําเนินธุรกิจ 
5.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์ควรมีการควบคุมภายในของสหกรณ์ และติดตามผลเป็นประจําเดือน   
6.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์จัดทําบัญชีให้เป็นปัจจุบัน 
7.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์มีการตรวจนับเงินสด เพื่อตรวจสอบเงินสดคงเหลือเป็นไปตามท่ีกําหนด

ในระเบียบ 
8.  แนะนําให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ี ดําเนินการ ดังนี้ 

(1)  ตรวจสอบคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
(2)  ตรวจสอบหลักประกันของเจ้าหน้าท่ี 
(3)  มีคําส่ังมอบหมายหน้าท่ีให้ปฏิบัติงานของกรรมการ และเจ้าหน้าท่ีอย่างชัดเจน 

9.  แนะนําให้ ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ เข้าตรวจสหกรณ์และรายงานผลในท่ีประชุม
คณะกรรมการฯเป็นประจําทุกเดือน 

10. มีการตรวจสอบระเบียบ / ข้อบังคับของสหกรณ์ว่าเหมาะสมครบถ้วน กับการปฏิบัติงานหรือไม่ 
11. แนะนําให้สหกรณ์มีการจัดสรรกําไรสุทธิตามข้อบังคับ โดยเฉพาะการจัดสวัสดิการสมาชิกและทุน

สาธารณะประโยชน์ และมีการจ่ายเงินทุนสวัสดิการและสาธารณประโยชน์ในแต่ละรอบปีบัญชี 
12.  แนะนําให้สหกรณ์จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ภายใน 150 วันนับแต่วันส้ินปีทางบัญชี 
13.  แนะนําให้สหกรณ์ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ังนายทะเบียนสหกรณ์ 
14.  แนะนําให้สหกรณ์ส่งเสริมให้สมาชิกมาทําธุรกิจกับสหกรณ์ โดยดําเนินการดังนี้ 

-  สหกรณ์จะต้องทําธุรกิจตามความต้องการของสมาชิก 
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-  สหกรณ์จะต้องทําความเข้าใจกับสมาชิกถึงวิธีการและขั้นตอนการทําธุรกิจของสหกรณ์ ให้
ความยุติธรรมกับสมาชิกในด้านราคาผลผลิต ราคาขายสินค้าและบริการ อัตราดอกเบ้ีย ตลอดจนรับผิดชอบต่อ
อุปกรณ์การตลาดท่ีบริการสมาชิก และทําความเข้าใจในผลประโยชน์ท่ีสมาชิกจะได้รับในการดําเนินธุรกิจกับ
สหกรณ ์ได้แก่ เงินเฉล่ียคืนตามส่วนธุรกิจ และเงินปันผลตามหุ้น อัตราผลตอบแทนท่ีแตกต่าง เป็นต้น 

-  สหกรณ์จะต้องเน้นให้เห็นถึงการบริการท่ีแตกต่าง ระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอก 
เช่น ราคาท่ีแตกต่าง การบริการท่ีแตกต่าง อัตราผลตอบแทนท่ีแตกต่าง 

-  สหกรณ์จะต้องช่วยเหลือสมาชิกตามสมควร เมื่อสมาชิกได้รับความเดือดร้อนด้านการ
ประกอบอาชีพ และด้านอื่นๆ เช่น การเจ็บปุวยฯลฯ เป็นต้น 

-  สหกรณ์ต้องมีข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นของสมาชิกในเรื่อง การผลิต ปัจจัยการผลิต รายได้ 
รายจ่าย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการทําธุรกิจกับสมาชิกต่อไป 

-  หากสหกรณ์มีกําไรควรจัดสรรเป็นเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนตามส่วนธุรกิจให้กับสมาชิก 
 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์และรักษาสหกรณ์เปูาหมายท่ีผ่านเกณฑ์

มาตรฐานปี 2561 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : 

- ไม่มี - 
เป้าประสงค์ : แก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์ 

เป้าหมายการแก้ไขปัญหาการด าเนินงาน :  

8. แก้ไขปัญหาลูกหนี้ค้างนาน 
งานที่ด าเนินการ :  

1. การวิเคราะห์ลูกหนี้และศักยภาพของลูกหนี้    
2. การวิเคราะห์ปัญหาลูกหนี้ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์มีแนวทางการบริหารจัดการหนี้ค้างชําระของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ  
2. สหกรณ์สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านสินเช่ือ แก้ไขปัญหาลูกหนี้เงินกู้ท่ีผิดนัดชําระ

หนี้ ลูกหนี้ค้างชําระและบริหารจัดการธุรกิจด้านสินเช่ือของสหกรณ ์ 
3. สหกรณม์ีศักยภาพในการดําเนินธุรกิจให้ครอบคลุมทุกธุรกิจ 
4. คณะกรรมการมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการสหกรณ์ การบริหารธุรกิจสหกรณ์ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง

กับสหกรณ ์
5. คณะกรรมการทราบถึงบทบาท ภารกิจในฐานะคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เข้าใจถึง ขอบเขต

อํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ 
เชิงปริมาณ   

สมาชิกมาเข้าร่วมโครงการในปี 62  จํานวน……ราย 
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สมาชิกมาเข้าร่วมโครงการในปี 63  จํานวน……ราย 
กรรมการและผู้นํากลุ่มสหกรณ์ท่ีเข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยกว่า ร้อยละ 80 

 ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปีของสหกรณ ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ผลการดําเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ บางส่วน (ให้ระบุ

ประเด็นหรือแผนท่ีไม่เป็นไปตามเปูาหมายพร้อมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  
     สรุปประเด็นหรือแผนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : สหกรณ์อยู่ระหว่างดําเนินธุรกิจระหว่างปี ทํา

ให้ผลการดําเนินงานยังไม่เป็นไปตามเปูาหมายท่ีวางไว้ 
     สาเหตุประกอบ : อยูร่ะหว่างดําเนินธุรกิจ (ระหว่างปีบัญชีของสหกรณ์) 
     สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : แนะนําส่งเสริมให้

สหกรณ์ปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนท่ีได้อนุมัติไว้ในท่ีประชุมใหญ่ เพื่อให้การดําเนินงานของสหกรณ์บรรลุ
เปูาหมายท่ีได้วางไว้ 
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16. สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านหนองหญ้า  จ ากัด ประเภท : สหกรณ์การเกษตร   

 ผลการด าเนินงานตามแผนการแนะน า ส่งเสรมิ และพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เป้าประสงค์ : พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ 

เป้าหมายการพัฒนา :  
1. ผลักดันให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์และรักษาสหกรณ์เปูาหมายท่ีผ่านเกณฑ์

มาตรฐานปี 2561 

งานที่ด าเนินการ :  
1.  แนะนําให้สหกรณ์ยึดถือการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปี ท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุม

ใหญ่เป็นแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายเงินของสหกรณ์ 
2.  แนะนําให้สหกรณ์กระจายแผนงานลงสู่การปฏิบัติเป็นรายเดือน มอบหมายผู้ปฏิบัติให้ชัดเจน และ

มีผู้รับผิดชอบและติดตามผลการปฏิบัติงาน ท้ังฝุายกรรมการและฝุายจัดการ 
3.  แนะนําให้สหกรณ์คณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงานของสหกรณ์รายเดือน ในท่ีประชุม

คณะกรรมการดําเนินการงบทดลองประจําเดือน และงบรับ – จ่าย ของสหกรณ์ 
4.  แนะนําให้สหกรณ์คณะกรรมการติดตามผลการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์เป็นประจําเดือนเพื่อ

ทราบผลประกอบการและปัญหาอุปสรรคต่างๆ   จากการดําเนินธุรกิจ 
5.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์ควรมีการควบคุมภายในของสหกรณ์ และติดตามผลเป็นประจําเดือน   
6.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์จัดทําบัญชีให้เป็นปัจจุบัน 
7.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์มีการตรวจนับเงินสด เพื่อตรวจสอบเงินสดคงเหลือเป็นไปตามท่ีกําหนด

ในระเบียบ 
8.  แนะนําให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ี ดําเนินการ ดังนี้ 

(1)  ตรวจสอบคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
(2)  ตรวจสอบหลักประกันของเจ้าหน้าท่ี 
(3)  มีคําส่ังมอบหมายหน้าท่ีให้ปฏิบัติงานของกรรมการ และเจ้าหน้าท่ีอย่างชัดเจน 

9.  แนะนําให้ ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ เข้าตรวจสหกรณ์และรายงานผลในท่ีประชุม
คณะกรรมการฯเป็นประจําทุกเดือน 

10. มีการตรวจสอบระเบียบ / ข้อบังคับของสหกรณ์ว่าเหมาะสมครบถ้วน กับการปฏิบัติงานหรือไม่ 
11. แนะนําให้สหกรณ์มีการจัดสรรกําไรสุทธิตามข้อบังคับ โดยเฉพาะการจัดสวัสดิการสมาชิกและทุน

สาธารณะประโยชน์ และมีการจ่ายเงินทุนสวัสดิการและสาธารณประโยชน์ในแต่ละรอบปีบัญชี 
12.  แนะนําให้สหกรณ์จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ภายใน 150 วันนับแต่วันส้ินปีทางบัญชี 
13.  แนะนําให้สหกรณ์ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ังนายทะเบียนสหกรณ์ 
14.  แนะนําให้สหกรณ์ส่งเสริมให้สมาชิกมาทําธุรกิจกับสหกรณ์ โดยดําเนินการดังนี้ 

-  สหกรณ์จะต้องทําธุรกิจตามความต้องการของสมาชิก 
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-  สหกรณ์จะต้องทําความเข้าใจกับสมาชิกถึงวิธีการและขั้นตอนการทําธุรกิจของสหกรณ์ ให้
ความยุติธรรมกับสมาชิกในด้านราคาผลผลิต ราคาขายสินค้าและบริการ อัตราดอกเบ้ีย ตลอดจนรับผิดชอบต่อ
อุปกรณ์การตลาดท่ีบริการสมาชิก และทําความเข้าใจในผลประโยชน์ท่ีสมาชิกจะได้รับในการดําเนินธุรกิจกับ
สหกรณ ์ได้แก่ เงินเฉล่ียคืนตามส่วนธุรกิจ และเงินปันผลตามหุ้น อัตราผลตอบแทนท่ีแตกต่าง เป็นต้น 

-  สหกรณ์จะต้องเน้นให้เห็นถึงการบริการท่ีแตกต่าง ระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอก 
เช่น ราคาท่ีแตกต่าง การบริการท่ีแตกต่าง อัตราผลตอบแทนท่ีแตกต่าง 

-  สหกรณ์จะต้องช่วยเหลือสมาชิกตามสมควร เมื่อสมาชิกได้รับความเดือดร้อนด้านการ
ประกอบอาชีพ และด้านอื่นๆ เช่น การเจ็บปุวยฯลฯ เป็นต้น 

-  สหกรณ์ต้องมีข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นของสมาชิกในเรื่อง การผลิต ปัจจัยการผลิต รายได้ 
รายจ่าย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการทําธุรกิจกับสมาชิกต่อไป 

-  หากสหกรณ์มีกําไรควรจัดสรรเป็นเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนตามส่วนธุรกิจให้กับสมาชิก 
 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์และรักษาสหกรณ์เปูาหมายท่ีผ่านเกณฑ์

มาตรฐานปี 2561 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : 

- ไม่มี - 
เป้าประสงค์ : แก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์ 

เป้าหมายการแก้ไขปัญหาการด าเนินงาน :  

9. แก้ไขปัญหาลูกหนี้ค้างนาน 
งานที่ด าเนินการ :  

1. การวิเคราะห์ลูกหนี้และศักยภาพของลูกหนี้    
2. การวิเคราะห์ปัญหาลูกหนี้ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์มีแนวทางการบริหารจัดการหนี้ค้างชําระของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ  
2. สหกรณ์สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านสินเช่ือ แก้ไขปัญหาลูกหนี้เงินกู้ท่ีผิดนัดชําระ

หนี้ ลูกหนี้ค้างชําระและบริหารจัดการธุรกิจด้านสินเช่ือของสหกรณ ์ 
3. สหกรณม์ีศักยภาพในการดําเนินธุรกิจให้ครอบคลุมทุกธุรกิจ 
4. คณะกรรมการมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการสหกรณ์ การบริหารธุรกิจสหกรณ์ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง

กับสหกรณ ์
5. คณะกรรมการทราบถึงบทบาท ภารกิจในฐานะคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เข้าใจถึง ขอบเขต

อํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ 
เชิงปริมาณ   

สมาชิกมาเข้าร่วมโครงการในปี 62  จํานวน……ราย 
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สมาชิกมาเข้าร่วมโครงการในปี 63  จํานวน……ราย 
กรรมการและผู้นํากลุ่มสหกรณ์ท่ีเข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยกว่า ร้อยละ 80 

 ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปีของสหกรณ ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ผลการดําเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ บางส่วน (ให้ระบุ

ประเด็นหรือแผนท่ีไม่เป็นไปตามเปูาหมายพร้อมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  
     สรุปประเด็นหรือแผนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : สหกรณ์อยู่ระหว่างดําเนินธุรกิจระหว่างปี ทํา

ให้ผลการดําเนินงานยังไม่เป็นไปตามเปูาหมายท่ีวางไว้ 
     สาเหตุประกอบ : อยูร่ะหว่างดําเนินธุรกิจ (ระหว่างปีบัญชีของสหกรณ์) 
     สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : แนะนําส่งเสริมให้

สหกรณ์ปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนท่ีได้อนุมัติไว้ในท่ีประชุมใหญ่ เพื่อให้การดําเนินงานของสหกรณ์บรรลุ
เปูาหมายท่ีได้วางไว้ 
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17. สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านหัวหิน  จ ากัด ประเภท : สหกรณ์การเกษตร   

 ผลการด าเนินงานตามแผนการแนะน า ส่งเสรมิ และพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เป้าประสงค์ : พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ 

เป้าหมายการพัฒนา :  
1. ผลักดันให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์และรักษาสหกรณ์เปูาหมายท่ีผ่านเกณฑ์

มาตรฐานปี 2561 

งานที่ด าเนินการ :  
1.  แนะนําให้สหกรณ์ยึดถือการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปี ท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุม

ใหญ่เป็นแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายเงินของสหกรณ์ 
2.  แนะนําให้สหกรณ์กระจายแผนงานลงสู่การปฏิบัติเป็นรายเดือน มอบหมายผู้ปฏิบัติให้ชัดเจน และ

มีผู้รับผิดชอบและติดตามผลการปฏิบัติงาน ท้ังฝุายกรรมการและฝุายจัดการ 
3.  แนะนําให้สหกรณ์คณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงานของสหกรณ์รายเดือน ในท่ีประชุม

คณะกรรมการดําเนินการงบทดลองประจําเดือน และงบรับ – จ่าย ของสหกรณ์ 
4.  แนะนําให้สหกรณ์คณะกรรมการติดตามผลการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์เป็นประจําเดือนเพื่อ

ทราบผลประกอบการและปัญหาอุปสรรคต่างๆ   จากการดําเนินธุรกิจ 
5.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์ควรมีการควบคุมภายในของสหกรณ์ และติดตามผลเป็นประจําเดือน   
6.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์จัดทําบัญชีให้เป็นปัจจุบัน 
7.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์มีการตรวจนับเงินสด เพื่อตรวจสอบเงินสดคงเหลือเป็นไปตามท่ีกําหนด

ในระเบียบ 
8.  แนะนําให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ี ดําเนินการ ดังนี้ 

(1)  ตรวจสอบคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
(2)  ตรวจสอบหลักประกันของเจ้าหน้าท่ี 
(3)  มีคําส่ังมอบหมายหน้าท่ีให้ปฏิบัติงานของกรรมการ และเจ้าหน้าท่ีอย่างชัดเจน 

9.  แนะนําให้ ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ เข้าตรวจสหกรณ์และรายงานผลในท่ีประชุม
คณะกรรมการฯเป็นประจําทุกเดือน 

10. มีการตรวจสอบระเบียบ / ข้อบังคับของสหกรณ์ว่าเหมาะสมครบถ้วน กับการปฏิบัติงานหรือไม่ 
11. แนะนําให้สหกรณ์มีการจัดสรรกําไรสุทธิตามข้อบังคับ โดยเฉพาะการจัดสวัสดิการสมาชิกและทุน

สาธารณะประโยชน์ และมีการจ่ายเงินทุนสวัสดิการและสาธารณประโยชน์ในแต่ละรอบปีบัญชี 
12.  แนะนําให้สหกรณ์จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ภายใน 150 วันนับแต่วันส้ินปีทางบัญชี 
13.  แนะนําให้สหกรณ์ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ังนายทะเบียนสหกรณ์ 
14.  แนะนําให้สหกรณ์ส่งเสริมให้สมาชิกมาทําธุรกิจกับสหกรณ์ โดยดําเนินการดังนี้ 

-  สหกรณ์จะต้องทําธุรกิจตามความต้องการของสมาชิก 
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-  สหกรณ์จะต้องทําความเข้าใจกับสมาชิกถึงวิธีการและขั้นตอนการทําธุรกิจของสหกรณ์ ให้
ความยุติธรรมกับสมาชิกในด้านราคาผลผลิต ราคาขายสินค้าและบริการ อัตราดอกเบ้ีย ตลอดจนรับผิดชอบต่อ
อุปกรณ์การตลาดท่ีบริการสมาชิก และทําความเข้าใจในผลประโยชน์ท่ีสมาชิกจะได้รับในการดําเนินธุรกิจกับ
สหกรณ ์ได้แก่ เงินเฉล่ียคืนตามส่วนธุรกิจ และเงินปันผลตามหุ้น อัตราผลตอบแทนท่ีแตกต่าง เป็นต้น 

-  สหกรณ์จะต้องเน้นให้เห็นถึงการบริการท่ีแตกต่าง ระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอก 
เช่น ราคาท่ีแตกต่าง การบริการท่ีแตกต่าง อัตราผลตอบแทนท่ีแตกต่าง 

-  สหกรณ์จะต้องช่วยเหลือสมาชิกตามสมควร เมื่อสมาชิกได้รับความเดือดร้อนด้านการ
ประกอบอาชีพ และด้านอื่นๆ เช่น การเจ็บปุวยฯลฯ เป็นต้น 

-  สหกรณ์ต้องมีข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นของสมาชิกในเรื่อง การผลิต ปัจจัยการผลิต รายได้ 
รายจ่าย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการทําธุรกิจกับสมาชิกต่อไป 

-  หากสหกรณ์มีกําไรควรจัดสรรเป็นเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนตามส่วนธุรกิจให้กับสมาชิก 
 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์และรักษาสหกรณ์เปูาหมายท่ีผ่านเกณฑ์

มาตรฐานปี 2561 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : 

- ไม่มี - 
เป้าประสงค์ : แก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์ 

เป้าหมายการแก้ไขปัญหาการด าเนินงาน :  

10. แก้ไขปัญหาลูกหนี้ค้างนาน 
งานที่ด าเนินการ :  

1. การวิเคราะห์ลูกหนี้และศักยภาพของลูกหนี้    
2. การวิเคราะห์ปัญหาลูกหนี้ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์มีแนวทางการบริหารจัดการหนี้ค้างชําระของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ  
2. สหกรณ์สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านสินเช่ือ แก้ไขปัญหาลูกหนี้เงินกู้ท่ีผิดนัดชําระ

หนี้ ลูกหนี้ค้างชําระและบริหารจัดการธุรกิจด้านสินเช่ือของสหกรณ ์ 
3. สหกรณม์ีศักยภาพในการดําเนินธุรกิจให้ครอบคลุมทุกธุรกิจ 
4. คณะกรรมการมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการสหกรณ์ การบริหารธุรกิจสหกรณ์ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง

กับสหกรณ ์
5. คณะกรรมการทราบถึงบทบาท ภารกิจในฐานะคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เข้าใจถึง ขอบเขต

อํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ 
เชิงปริมาณ   

สมาชิกมาเข้าร่วมโครงการในปี 62  จํานวน……ราย 
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สมาชิกมาเข้าร่วมโครงการในปี 63  จํานวน……ราย 
กรรมการและผู้นํากลุ่มสหกรณ์ท่ีเข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยกว่า ร้อยละ 80 

 ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปีของสหกรณ ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ผลการดําเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ บางส่วน (ให้ระบุ

ประเด็นหรือแผนท่ีไม่เป็นไปตามเปูาหมายพร้อมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  
     สรุปประเด็นหรือแผนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : สหกรณ์อยู่ระหว่างดําเนินธุรกิจระหว่างปี ทํา

ให้ผลการดําเนินงานยังไม่เป็นไปตามเปูาหมายท่ีวางไว้ 
     สาเหตุประกอบ : อยูร่ะหว่างดําเนินธุรกิจ (ระหว่างปีบัญชีของสหกรณ์) 
     สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : แนะนําส่งเสริมให้

สหกรณ์ปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนท่ีได้อนุมัติไว้ในท่ีประชุมใหญ่ เพื่อให้การดําเนินงานของสหกรณ์บรรลุ
เปูาหมายท่ีได้วางไว้ 
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18. สหกรณ์หมู่บ้านชายแดนฯ บ้านพุน้ าร้อน จ ากัด ประเภท : สหกรณ์การเกษตร   

 ผลการด าเนินงานตามแผนการแนะน า ส่งเสรมิ และพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เป้าประสงค์ : พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ 

เป้าหมายการพัฒนา :  
1. ผลักดันให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์และรักษาสหกรณ์เปูาหมายท่ีผ่านเกณฑ์

มาตรฐานปี 2561 

งานที่ด าเนินการ :  
1.  แนะนําให้สหกรณ์ยึดถือการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปี ท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุม

ใหญ่เป็นแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายเงินของสหกรณ์ 
2.  แนะนําให้สหกรณ์กระจายแผนงานลงสู่การปฏิบัติเป็นรายเดือน มอบหมายผู้ปฏิบัติให้ชัดเจน และ

มีผู้รับผิดชอบและติดตามผลการปฏิบัติงาน ท้ังฝุายกรรมการและฝุายจัดการ 
3.  แนะนําให้สหกรณ์คณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงานของสหกรณ์รายเดือน ในท่ีประชุม

คณะกรรมการดําเนินการงบทดลองประจําเดือน และงบรับ – จ่าย ของสหกรณ์ 
4.  แนะนําให้สหกรณ์คณะกรรมการติดตามผลการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์เป็นประจําเดือนเพื่อ

ทราบผลประกอบการและปัญหาอุปสรรคต่างๆ   จากการดําเนินธุรกิจ 
5.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์ควรมีการควบคุมภายในของสหกรณ์ และติดตามผลเป็นประจําเดือน   
6.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์จัดทําบัญชีให้เป็นปัจจุบัน 
7.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์มีการตรวจนับเงินสด เพื่อตรวจสอบเงินสดคงเหลือเป็นไปตามท่ีกําหนด

ในระเบียบ 
8.  แนะนําให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ี ดําเนินการ ดังนี้ 

(1)  ตรวจสอบคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
(2)  ตรวจสอบหลักประกันของเจ้าหน้าท่ี 
(3)  มีคําส่ังมอบหมายหน้าท่ีให้ปฏิบัติงานของกรรมการ และเจ้าหน้าท่ีอย่างชัดเจน 

9.  แนะนําให้ ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ เข้าตรวจสหกรณ์และรายงานผลในท่ีประชุม
คณะกรรมการฯเป็นประจําทุกเดือน 

10. มีการตรวจสอบระเบียบ / ข้อบังคับของสหกรณ์ว่าเหมาะสมครบถ้วน กับการปฏิบัติงานหรือไม่ 
11. แนะนําให้สหกรณ์มีการจัดสรรกําไรสุทธิตามข้อบังคับ โดยเฉพาะการจัดสวัสดิการสมาชิกและทุน

สาธารณะประโยชน์ และมีการจ่ายเงินทุนสวัสดิการและสาธารณประโยชน์ในแต่ละรอบปีบัญชี 
12.  แนะนําให้สหกรณ์จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ภายใน 150 วันนับแต่วันส้ินปีทางบัญชี 
13.  แนะนําให้สหกรณ์ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ังนายทะเบียนสหกรณ์ 
14.  แนะนําให้สหกรณ์ส่งเสริมให้สมาชิกมาทําธุรกิจกับสหกรณ์ โดยดําเนินการดังนี้ 

-  สหกรณ์จะต้องทําธุรกิจตามความต้องการของสมาชิก 
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-  สหกรณ์จะต้องทําความเข้าใจกับสมาชิกถึงวิธีการและขั้นตอนการทําธุรกิจของสหกรณ์ ให้
ความยุติธรรมกับสมาชิกในด้านราคาผลผลิต ราคาขายสินค้าและบริการ อัตราดอกเบ้ีย ตลอดจนรับผิดชอบต่อ
อุปกรณ์การตลาดท่ีบริการสมาชิก และทําความเข้าใจในผลประโยชน์ท่ีสมาชิกจะได้รับในการดําเนินธุรกิจกับ
สหกรณ ์ได้แก่ เงินเฉล่ียคืนตามส่วนธุรกิจ และเงินปันผลตามหุ้น อัตราผลตอบแทนท่ีแตกต่าง เป็นต้น 

-  สหกรณ์จะต้องเน้นให้เห็นถึงการบริการท่ีแตกต่าง ระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอก 
เช่น ราคาท่ีแตกต่าง การบริการท่ีแตกต่าง อัตราผลตอบแทนท่ีแตกต่าง 

-  สหกรณ์จะต้องช่วยเหลือสมาชิกตามสมควร เมื่อสมาชิกได้รับความเดือดร้อนด้านการ
ประกอบอาชีพ และด้านอื่นๆ เช่น การเจ็บปุวยฯลฯ เป็นต้น 

-  สหกรณ์ต้องมีข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นของสมาชิกในเรื่อง การผลิต ปัจจัยการผลิต รายได้ 
รายจ่าย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการทําธุรกิจกับสมาชิกต่อไป 

-  หากสหกรณ์มีกําไรควรจัดสรรเป็นเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนตามส่วนธุรกิจให้กับสมาชิก 
 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์และรักษาสหกรณ์เปูาหมายท่ีผ่านเกณฑ์

มาตรฐานปี 2561 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : 

- ไม่มี - 
เป้าประสงค์ : แก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์ 

เป้าหมายการแก้ไขปัญหาการด าเนินงาน :  

11. แก้ไขปัญหาลูกหนี้ค้างนาน 
งานที่ด าเนินการ :  

1. การวิเคราะห์ลูกหนี้และศักยภาพของลูกหนี้    
2. การวิเคราะห์ปัญหาลูกหนี้ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์มีแนวทางการบริหารจัดการหนี้ค้างชําระของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ  
2. สหกรณ์สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านสินเช่ือ แก้ไขปัญหาลูกหนี้เงินกู้ท่ีผิดนัดชําระ

หนี้ ลูกหนี้ค้างชําระและบริหารจัดการธุรกิจด้านสินเช่ือของสหกรณ ์ 
3. สหกรณม์ีศักยภาพในการดําเนินธุรกิจให้ครอบคลุมทุกธุรกิจ 
4. คณะกรรมการมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการสหกรณ์ การบริหารธุรกิจสหกรณ์ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง

กับสหกรณ ์
5. คณะกรรมการทราบถึงบทบาท ภารกิจในฐานะคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เข้าใจถึง ขอบเขต

อํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ 
เชิงปริมาณ   

สมาชิกมาเข้าร่วมโครงการในปี 62  จํานวน……ราย 
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สมาชิกมาเข้าร่วมโครงการในปี 63  จํานวน……ราย 
กรรมการและผู้นํากลุ่มสหกรณ์ท่ีเข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยกว่า ร้อยละ 80 

 ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปีของสหกรณ ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ผลการดําเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ บางส่วน (ให้ระบุ

ประเด็นหรือแผนท่ีไม่เป็นไปตามเปูาหมายพร้อมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  
     สรุปประเด็นหรือแผนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : สหกรณ์อยู่ระหว่างดําเนินธุรกิจระหว่างปี ทํา

ให้ผลการดําเนินงานยังไม่เป็นไปตามเปูาหมายท่ีวางไว้ 
     สาเหตุประกอบ : อยูร่ะหว่างดําเนินธุรกิจ (ระหว่างปีบัญชีของสหกรณ์) 
     สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : แนะนําส่งเสริมให้

สหกรณ์ปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนท่ีได้อนุมัติไว้ในท่ีประชุมใหญ่ เพื่อให้การดําเนินงานของสหกรณ์บรรลุ
เปูาหมายท่ีได้วางไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



141 | ห น้ า  Template รายงานผลการแนะนําส่งเสริม พัฒนา และกํากับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

19. สหกรณ์บ้านเขาเม็งพัฒนา จ ากัด  ประเภท : สหกรณ์การเกษตร   

 ผลการด าเนินงานตามแผนการแนะน า ส่งเสรมิ และพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เป้าประสงค์ : พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ 

เป้าหมายการพัฒนา :  
1. ผลักดันให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์และรักษาสหกรณ์เปูาหมายท่ีผ่านเกณฑ์

มาตรฐานปี 2561 

งานที่ด าเนินการ :  
1.  แนะนําให้สหกรณ์ยึดถือการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปี ท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุม

ใหญ่เป็นแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายเงินของสหกรณ์ 
2.  แนะนําให้สหกรณ์กระจายแผนงานลงสู่การปฏิบัติเป็นรายเดือน มอบหมายผู้ปฏิบัติให้ชัดเจน และ

มีผู้รับผิดชอบและติดตามผลการปฏิบัติงาน ท้ังฝุายกรรมการและฝุายจัดการ 
3.  แนะนําให้สหกรณ์คณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงานของสหกรณ์รายเดือน ในท่ีประชุม

คณะกรรมการดําเนินการงบทดลองประจําเดือน และงบรับ – จ่าย ของสหกรณ์ 
4.  แนะนําให้สหกรณ์คณะกรรมการติดตามผลการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์เป็นประจําเดือนเพื่อ

ทราบผลประกอบการและปัญหาอุปสรรคต่างๆ   จากการดําเนินธุรกิจ 
5.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์ควรมีการควบคุมภายในของสหกรณ์ และติดตามผลเป็นประจําเดือน   
6.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์จัดทําบัญชีให้เป็นปัจจุบัน 
7.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์มีการตรวจนับเงินสด เพื่อตรวจสอบเงินสดคงเหลือเป็นไปตามท่ีกําหนด

ในระเบียบ 
8.  แนะนําให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ี ดําเนินการ ดังนี้ 

(1)  ตรวจสอบคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
(2)  ตรวจสอบหลักประกันของเจ้าหน้าท่ี 
(3)  มีคําส่ังมอบหมายหน้าท่ีให้ปฏิบัติงานของกรรมการ และเจ้าหน้าท่ีอย่างชัดเจน 

9.  แนะนําให้ ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ เข้าตรวจสหกรณ์และรายงานผลในท่ีประชุม
คณะกรรมการฯเป็นประจําทุกเดือน 

10. มีการตรวจสอบระเบียบ / ข้อบังคับของสหกรณ์ว่าเหมาะสมครบถ้วน กับการปฏิบัติงานหรือไม่ 
11. แนะนําให้สหกรณ์มีการจัดสรรกําไรสุทธิตามข้อบังคับ โดยเฉพาะการจัดสวัสดิการสมาชิกและทุน

สาธารณะประโยชน์ และมีการจ่ายเงินทุนสวัสดิการและสาธารณประโยชน์ในแต่ละรอบปีบัญชี 
12.  แนะนําให้สหกรณ์จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ภายใน 150 วันนับแต่วันส้ินปีทางบัญชี 
13.  แนะนําให้สหกรณ์ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ังนายทะเบียนสหกรณ์ 
14.  แนะนําให้สหกรณ์ส่งเสริมให้สมาชิกมาทําธุรกิจกับสหกรณ์ โดยดําเนินการดังนี้ 

-  สหกรณ์จะต้องทําธุรกิจตามความต้องการของสมาชิก 
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-  สหกรณ์จะต้องทําความเข้าใจกับสมาชิกถึงวิธีการและขั้นตอนการทําธุรกิจของสหกรณ์ ให้
ความยุติธรรมกับสมาชิกในด้านราคาผลผลิต ราคาขายสินค้าและบริการ อัตราดอกเบ้ีย ตลอดจนรับผิดชอบต่อ
อุปกรณ์การตลาดท่ีบริการสมาชิก และทําความเข้าใจในผลประโยชน์ท่ีสมาชิกจะได้รับในการดําเนินธุรกิจกับ
สหกรณ ์ได้แก่ เงินเฉล่ียคืนตามส่วนธุรกิจ และเงินปันผลตามหุ้น อัตราผลตอบแทนท่ีแตกต่าง เป็นต้น 

-  สหกรณ์จะต้องเน้นให้เห็นถึงการบริการท่ีแตกต่าง ระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอก 
เช่น ราคาท่ีแตกต่าง การบริการท่ีแตกต่าง อัตราผลตอบแทนท่ีแตกต่าง 

-  สหกรณ์จะต้องช่วยเหลือสมาชิกตามสมควร เมื่อสมาชิกได้รับความเดือดร้อนด้านการ
ประกอบอาชีพ และด้านอื่นๆ เช่น การเจ็บปุวยฯลฯ เป็นต้น 

-  สหกรณ์ต้องมีข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นของสมาชิกในเรื่อง การผลิต ปัจจัยการผลิต รายได้ 
รายจ่าย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการทําธุรกิจกับสมาชิกต่อไป 

-  หากสหกรณ์มีกําไรควรจัดสรรเป็นเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนตามส่วนธุรกิจให้กับสมาชิก 
 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์และรักษาสหกรณ์เปูาหมายท่ีผ่านเกณฑ์

มาตรฐานปี 2561 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : 

- ไม่มี - 
เป้าประสงค์ : แก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์ 

เป้าหมายการแก้ไขปัญหาการด าเนินงาน :  

12. แก้ไขปัญหาลูกหนี้ค้างนาน 
งานที่ด าเนินการ :  

1. การวิเคราะห์ลูกหนี้และศักยภาพของลูกหนี้    
2. การวิเคราะห์ปัญหาลูกหนี้ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์มีแนวทางการบริหารจัดการหนี้ค้างชําระของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ  
2. สหกรณ์สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านสินเช่ือ แก้ไขปัญหาลูกหนี้เงินกู้ท่ีผิดนัดชําระ

หนี้ ลูกหนี้ค้างชําระและบริหารจัดการธุรกิจด้านสินเช่ือของสหกรณ ์ 
3. สหกรณม์ีศักยภาพในการดําเนินธุรกิจให้ครอบคลุมทุกธุรกิจ 
4. คณะกรรมการมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการสหกรณ์ การบริหารธุรกิจสหกรณ์ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง

กับสหกรณ ์
5. คณะกรรมการทราบถึงบทบาท ภารกิจในฐานะคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เข้าใจถึง ขอบเขต

อํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ 
เชิงปริมาณ   

สมาชิกมาเข้าร่วมโครงการในปี 62  จํานวน……ราย 
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สมาชิกมาเข้าร่วมโครงการในปี 63  จํานวน……ราย 
กรรมการและผู้นํากลุ่มสหกรณ์ท่ีเข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยกว่า ร้อยละ 80 

 ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปีของสหกรณ ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ผลการดําเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ บางส่วน (ให้ระบุ

ประเด็นหรือแผนท่ีไม่เป็นไปตามเปูาหมายพร้อมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  
     สรุปประเด็นหรือแผนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : สหกรณ์อยู่ระหว่างดําเนินธุรกิจระหว่างปี ทํา

ให้ผลการดําเนินงานยังไม่เป็นไปตามเปูาหมายท่ีวางไว้ 
     สาเหตุประกอบ : อยูร่ะหว่างดําเนินธุรกิจ (ระหว่างปีบัญชีของสหกรณ์) 
     สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : แนะนําส่งเสริมให้

สหกรณ์ปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนท่ีได้อนุมัติไว้ในท่ีประชุมใหญ่ เพื่อให้การดําเนินงานของสหกรณ์บรรลุ
เปูาหมายท่ีได้วางไว้ 
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20. ร้านสหกรณ์กองทัพภาคท่ี 1 จ ากัด  ประเภท : สหกรณ์ร้านค้า  

 ผลการด าเนินงานตามแผนการแนะน า ส่งเสรมิ และพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เป้าประสงค์ : พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ 

เป้าหมายการพัฒนา :  
1. ผลักดันให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์และรักษาสหกรณ์เปูาหมายท่ีผ่านเกณฑ์

มาตรฐานปี 2561 

งานที่ด าเนินการ :  
1.  แนะนําให้สหกรณ์ยึดถือการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปี ท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุม

ใหญ่เป็นแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายเงินของสหกรณ์ 
2.  แนะนําให้สหกรณ์กระจายแผนงานลงสู่การปฏิบัติเป็นรายเดือน มอบหมายผู้ปฏิบัติให้ชัดเจน และ

มีผู้รับผิดชอบและติดตามผลการปฏิบัติงาน ท้ังฝุายกรรมการและฝุายจัดการ 
3.  แนะนําให้สหกรณ์คณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงานของสหกรณ์รายเดือน ในท่ีประชุม

คณะกรรมการดําเนินการงบทดลองประจําเดือน และงบรับ – จ่าย ของสหกรณ์ 
4.  แนะนําให้สหกรณ์คณะกรรมการติดตามผลการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์เป็นประจําเดือนเพื่อ

ทราบผลประกอบการและปัญหาอุปสรรคต่างๆ   จากการดําเนินธุรกิจ 
5.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์ควรมีการควบคุมภายในของสหกรณ์ และติดตามผลเป็นประจําเดือน   
6.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์จัดทําบัญชีให้เป็นปัจจุบัน 
7.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์มีการตรวจนับเงินสด เพื่อตรวจสอบเงินสดคงเหลือเป็นไปตามท่ีกําหนด

ในระเบียบ 
8.  แนะนําให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ี ดําเนินการ ดังนี้ 

(1)  ตรวจสอบคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
(2)  ตรวจสอบหลักประกันของเจ้าหน้าท่ี 
(3)  มีคําส่ังมอบหมายหน้าท่ีให้ปฏิบัติงานของกรรมการ และเจ้าหน้าท่ีอย่างชัดเจน 

9.  แนะนําให้ ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ เข้าตรวจสหกรณ์และรายงานผลในท่ีประชุม
คณะกรรมการฯเป็นประจําทุกเดือน 

10. มีการตรวจสอบระเบียบ / ข้อบังคับของสหกรณ์ว่าเหมาะสมครบถ้วน กับการปฏิบัติงานหรือไม่ 
11. แนะนําให้สหกรณ์มีการจัดสรรกําไรสุทธิตามข้อบังคับ โดยเฉพาะการจัดสวัสดิการสมาชิกและทุน

สาธารณะประโยชน์ และมีการจ่ายเงินทุนสวัสดิการและสาธารณประโยชน์ในแต่ละรอบปีบัญชี 
12.  แนะนําให้สหกรณ์จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ภายใน 150 วันนับแต่วันส้ินปีทางบัญชี 
13.  แนะนําให้สหกรณ์ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ังนายทะเบียนสหกรณ์ 
14.  แนะนําให้สหกรณ์ส่งเสริมให้สมาชิกมาทําธุรกิจกับสหกรณ์ โดยดําเนินการดังนี้ 

-  สหกรณ์จะต้องทําธุรกิจตามความต้องการของสมาชิก 
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-  สหกรณ์จะต้องทําความเข้าใจกับสมาชิกถึงวิธีการและขั้นตอนการทําธุรกิจของสหกรณ์ ให้
ความยุติธรรมกับสมาชิกในด้านราคาผลผลิต ราคาขายสินค้าและบริการ อัตราดอกเบ้ีย ตลอดจนรับผิดชอบต่อ
อุปกรณ์การตลาดท่ีบริการสมาชิก และทําความเข้าใจในผลประโยชน์ท่ีสมาชิกจะได้รับในการดําเนินธุรกิจกับ
สหกรณ ์ได้แก่ เงินเฉล่ียคืนตามส่วนธุรกิจ และเงินปันผลตามหุ้น อัตราผลตอบแทนท่ีแตกต่าง เป็นต้น 

-  สหกรณ์จะต้องเน้นให้เห็นถึงการบริการท่ีแตกต่าง ระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอก 
เช่น ราคาท่ีแตกต่าง การบริการท่ีแตกต่าง อัตราผลตอบแทนท่ีแตกต่าง 

-  สหกรณ์จะต้องช่วยเหลือสมาชิกตามสมควร เมื่อสมาชิกได้รับความเดือดร้อนด้านการ
ประกอบอาชีพ และด้านอื่นๆ เช่น การเจ็บปุวยฯลฯ เป็นต้น 

-  สหกรณ์ต้องมีข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นของสมาชิกในเรื่อง การผลิต ปัจจัยการผลิต รายได้ 
รายจ่าย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการทําธุรกิจกับสมาชิกต่อไป 

-  หากสหกรณ์มีกําไรควรจัดสรรเป็นเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนตามส่วนธุรกิจให้กับสมาชิก 
 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์และรักษาสหกรณ์เปูาหมายท่ีผ่านเกณฑ์

มาตรฐานปี 2561 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : 

- ไม่มี - 
เป้าประสงค์ : แก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์ 

เป้าหมายการแก้ไขปัญหาการด าเนินงาน :  

13. แก้ไขปัญหาลูกหนี้ค้างนาน 
งานที่ด าเนินการ :  

1. การวิเคราะห์ลูกหนี้และศักยภาพของลูกหนี้    
2. การวิเคราะห์ปัญหาลูกหนี้ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์มีแนวทางการบริหารจัดการหนี้ค้างชําระของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ  
2. สหกรณ์สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านสินเช่ือ แก้ไขปัญหาลูกหนี้เงินกู้ท่ีผิดนัดชําระ

หนี้ ลูกหนี้ค้างชําระและบริหารจัดการธุรกิจด้านสินเช่ือของสหกรณ ์ 
3. สหกรณม์ีศักยภาพในการดําเนินธุรกิจให้ครอบคลุมทุกธุรกิจ 
4. คณะกรรมการมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการสหกรณ์ การบริหารธุรกิจสหกรณ์ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง

กับสหกรณ ์
5. คณะกรรมการทราบถึงบทบาท ภารกิจในฐานะคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เข้าใจถึง ขอบเขต

อํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ 
เชิงปริมาณ   

สมาชิกมาเข้าร่วมโครงการในปี 62  จํานวน……ราย 
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สมาชิกมาเข้าร่วมโครงการในปี 63  จํานวน……ราย 
กรรมการและผู้นํากลุ่มสหกรณ์ท่ีเข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยกว่า ร้อยละ 80 

 ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปีของสหกรณ ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ผลการดําเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ บางส่วน (ให้ระบุ

ประเด็นหรือแผนท่ีไม่เป็นไปตามเปูาหมายพร้อมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  
     สรุปประเด็นหรือแผนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : สหกรณ์อยู่ระหว่างดําเนินธุรกิจระหว่างปี ทํา

ให้ผลการดําเนินงานยังไม่เป็นไปตามเปูาหมายท่ีวางไว้ 
     สาเหตุประกอบ : อยูร่ะหว่างดําเนินธุรกิจ (ระหว่างปีบัญชีของสหกรณ์) 
     สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : แนะนําส่งเสริมให้

สหกรณ์ปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนท่ีได้อนุมัติไว้ในท่ีประชุมใหญ่ เพื่อให้การดําเนินงานของสหกรณ์บรรลุ
เปูาหมายท่ีได้วางไว้ 
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21. ร้านสหกรณ์ค่ายสุรสีห์ จ ากัด  ประเภท : สหกรณ์บริการ   

 ผลการด าเนินงานตามแผนการแนะน า ส่งเสรมิ และพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เป้าประสงค์ : พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ 

เป้าหมายการพัฒนา :  
1. ผลักดันให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์และรักษาสหกรณ์เปูาหมายท่ีผ่านเกณฑ์

มาตรฐานปี 2561 

งานที่ด าเนินการ :  
1.  แนะนําให้สหกรณ์ยึดถือการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปี ท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุม

ใหญ่เป็นแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายเงินของสหกรณ์ 
2.  แนะนําให้สหกรณ์กระจายแผนงานลงสู่การปฏิบัติเป็นรายเดือน มอบหมายผู้ปฏิบัติให้ชัดเจน และ

มีผู้รับผิดชอบและติดตามผลการปฏิบัติงาน ท้ังฝุายกรรมการและฝุายจัดการ 
3.  แนะนําให้สหกรณ์คณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงานของสหกรณ์รายเดือน ในท่ีประชุม

คณะกรรมการดําเนินการงบทดลองประจําเดือน และงบรับ – จ่าย ของสหกรณ์ 
4.  แนะนําให้สหกรณ์คณะกรรมการติดตามผลการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์เป็นประจําเดือนเพื่อ

ทราบผลประกอบการและปัญหาอุปสรรคต่างๆ   จากการดําเนินธุรกิจ 
5.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์ควรมีการควบคุมภายในของสหกรณ์ และติดตามผลเป็นประจําเดือน   
6.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์จัดทําบัญชีให้เป็นปัจจุบัน 
7.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์มีการตรวจนับเงินสด เพื่อตรวจสอบเงินสดคงเหลือเป็นไปตามท่ีกําหนด

ในระเบียบ 
8.  แนะนําให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ี ดําเนินการ ดังนี้ 

(1)  ตรวจสอบคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
(2)  ตรวจสอบหลักประกันของเจ้าหน้าท่ี 
(3)  มีคําส่ังมอบหมายหน้าท่ีให้ปฏิบัติงานของกรรมการ และเจ้าหน้าท่ีอย่างชัดเจน 

9.  แนะนําให้ ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ เข้าตรวจสหกรณ์และรายงานผลในท่ีประชุม
คณะกรรมการฯเป็นประจําทุกเดือน 

10. มีการตรวจสอบระเบียบ / ข้อบังคับของสหกรณ์ว่าเหมาะสมครบถ้วน กับการปฏิบัติงานหรือไม่ 
11. แนะนําให้สหกรณ์มีการจัดสรรกําไรสุทธิตามข้อบังคับ โดยเฉพาะการจัดสวัสดิการสมาชิกและทุน

สาธารณะประโยชน์ และมีการจ่ายเงินทุนสวัสดิการและสาธารณประโยชน์ในแต่ละรอบปีบัญชี 
12.  แนะนําให้สหกรณ์จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ภายใน 150 วันนับแต่วันส้ินปีทางบัญชี 
13.  แนะนําให้สหกรณ์ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ังนายทะเบียนสหกรณ์ 
14.  แนะนําให้สหกรณ์ส่งเสริมให้สมาชิกมาทําธุรกิจกับสหกรณ์ โดยดําเนินการดังนี้ 

-  สหกรณ์จะต้องทําธุรกิจตามความต้องการของสมาชิก 
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-  สหกรณ์จะต้องทําความเข้าใจกับสมาชิกถึงวิธีการและขั้นตอนการทําธุรกิจของสหกรณ์ ให้
ความยุติธรรมกับสมาชิกในด้านราคาผลผลิต ราคาขายสินค้าและบริการ อัตราดอกเบ้ีย ตลอดจนรับผิดชอบต่อ
อุปกรณ์การตลาดท่ีบริการสมาชิก และทําความเข้าใจในผลประโยชน์ท่ีสมาชิกจะได้รับในการดําเนินธุรกิจกับ
สหกรณ ์ได้แก่ เงินเฉล่ียคืนตามส่วนธุรกิจ และเงินปันผลตามหุ้น อัตราผลตอบแทนท่ีแตกต่าง เป็นต้น 

-  สหกรณ์จะต้องเน้นให้เห็นถึงการบริการท่ีแตกต่าง ระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอก 
เช่น ราคาท่ีแตกต่าง การบริการท่ีแตกต่าง อัตราผลตอบแทนท่ีแตกต่าง 

-  สหกรณ์จะต้องช่วยเหลือสมาชิกตามสมควร เมื่อสมาชิกได้รับความเดือดร้อนด้านการ
ประกอบอาชีพ และด้านอื่นๆ เช่น การเจ็บปุวยฯลฯ เป็นต้น 

-  สหกรณ์ต้องมีข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นของสมาชิกในเรื่อง การผลิต ปัจจัยการผลิต รายได้ 
รายจ่าย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการทําธุรกิจกับสมาชิกต่อไป 

-  หากสหกรณ์มีกําไรควรจัดสรรเป็นเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนตามส่วนธุรกิจให้กับสมาชิก 
 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์และรักษาสหกรณ์เปูาหมายท่ีผ่านเกณฑ์

มาตรฐานปี 2561 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : 

- ไม่มี - 
เป้าประสงค์ : แก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์ 

เป้าหมายการแก้ไขปัญหาการด าเนินงาน :  

14. แก้ไขปัญหาลูกหนี้ค้างนาน 
งานที่ด าเนินการ :  

1. การวิเคราะห์ลูกหนี้และศักยภาพของลูกหนี้    
2. การวิเคราะห์ปัญหาลูกหนี้ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์มีแนวทางการบริหารจัดการหนี้ค้างชําระของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ  
2. สหกรณ์สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านสินเช่ือ แก้ไขปัญหาลูกหนี้เงินกู้ท่ีผิดนัดชําระ

หนี้ ลูกหนี้ค้างชําระและบริหารจัดการธุรกิจด้านสินเช่ือของสหกรณ ์ 
3. สหกรณม์ีศักยภาพในการดําเนินธุรกิจให้ครอบคลุมทุกธุรกิจ 
4. คณะกรรมการมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการสหกรณ์ การบริหารธุรกิจสหกรณ์ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง

กับสหกรณ ์
5. คณะกรรมการทราบถึงบทบาท ภารกิจในฐานะคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เข้าใจถึง ขอบเขต

อํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ 
เชิงปริมาณ   

สมาชิกมาเข้าร่วมโครงการในปี 62  จํานวน……ราย 
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สมาชิกมาเข้าร่วมโครงการในปี 63  จํานวน……ราย 
กรรมการและผู้นํากลุ่มสหกรณ์ท่ีเข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยกว่า ร้อยละ 80 

 ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปีของสหกรณ ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ผลการดําเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ บางส่วน (ให้ระบุ

ประเด็นหรือแผนท่ีไม่เป็นไปตามเปูาหมายพร้อมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  
     สรุปประเด็นหรือแผนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : สหกรณ์อยู่ระหว่างดําเนินธุรกิจระหว่างปี ทํา

ให้ผลการดําเนินงานยังไม่เป็นไปตามเปูาหมายท่ีวางไว้ 
     สาเหตุประกอบ : อยูร่ะหว่างดําเนินธุรกิจ (ระหว่างปีบัญชีของสหกรณ์) 
     สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : แนะนําส่งเสริมให้

สหกรณ์ปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนท่ีได้อนุมัติไว้ในท่ีประชุมใหญ่ เพื่อให้การดําเนินงานของสหกรณ์บรรลุ
เปูาหมายท่ีได้วางไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



150 | ห น้ า  Template รายงานผลการแนะนําส่งเสริม พัฒนา และกํากับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

22. ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี จ ากัด  ประเภท : สหกรณ์บริการ  

 ผลการด าเนินงานตามแผนการแนะน า ส่งเสรมิ และพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เป้าประสงค์ : พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ 

เป้าหมายการพัฒนา :  
1. ผลักดันให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์และรักษาสหกรณ์เปูาหมายท่ีผ่านเกณฑ์

มาตรฐานปี 2561 

งานที่ด าเนินการ :  
1.  แนะนําให้สหกรณ์ยึดถือการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปี ท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุม

ใหญ่เป็นแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายเงินของสหกรณ์ 
2.  แนะนําให้สหกรณ์กระจายแผนงานลงสู่การปฏิบัติเป็นรายเดือน มอบหมายผู้ปฏิบัติให้ชัดเจน และ

มีผู้รับผิดชอบและติดตามผลการปฏิบัติงาน ท้ังฝุายกรรมการและฝุายจัดการ 
3.  แนะนําให้สหกรณ์คณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงานของสหกรณ์รายเดือน ในท่ีประชุม

คณะกรรมการดําเนินการงบทดลองประจําเดือน และงบรับ – จ่าย ของสหกรณ์ 
4.  แนะนําให้สหกรณ์คณะกรรมการติดตามผลการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์เป็นประจําเดือนเพื่อ

ทราบผลประกอบการและปัญหาอุปสรรคต่างๆ   จากการดําเนินธุรกิจ 
5.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์ควรมีการควบคุมภายในของสหกรณ์ และติดตามผลเป็นประจําเดือน   
6.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์จัดทําบัญชีให้เป็นปัจจุบัน 
7.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์มีการตรวจนับเงินสด เพื่อตรวจสอบเงินสดคงเหลือเป็นไปตามท่ีกําหนด

ในระเบียบ 
8.  แนะนําให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ี ดําเนินการ ดังนี้ 

(1)  ตรวจสอบคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
(2)  ตรวจสอบหลักประกันของเจ้าหน้าท่ี 
(3)  มีคําส่ังมอบหมายหน้าท่ีให้ปฏิบัติงานของกรรมการ และเจ้าหน้าท่ีอย่างชัดเจน 

9.  แนะนําให้ ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ เข้าตรวจสหกรณ์และรายงานผลในท่ีประชุม
คณะกรรมการฯเป็นประจําทุกเดือน 

10. มีการตรวจสอบระเบียบ / ข้อบังคับของสหกรณ์ว่าเหมาะสมครบถ้วน กับการปฏิบัติงานหรือไม่ 
11. แนะนําให้สหกรณ์มีการจัดสรรกําไรสุทธิตามข้อบังคับ โดยเฉพาะการจัดสวัสดิการสมาชิกและทุน

สาธารณะประโยชน์ และมีการจ่ายเงินทุนสวัสดิการและสาธารณประโยชน์ในแต่ละรอบปีบัญชี 
12.  แนะนําให้สหกรณ์จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ภายใน 150 วันนับแต่วันส้ินปีทางบัญชี 
13.  แนะนําให้สหกรณ์ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ังนายทะเบียนสหกรณ์ 
14.  แนะนําให้สหกรณ์ส่งเสริมให้สมาชิกมาทําธุรกิจกับสหกรณ์ โดยดําเนินการดังนี้ 

-  สหกรณ์จะต้องทําธุรกิจตามความต้องการของสมาชิก 
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-  สหกรณ์จะต้องทําความเข้าใจกับสมาชิกถึงวิธีการและขั้นตอนการทําธุรกิจของสหกรณ์ ให้
ความยุติธรรมกับสมาชิกในด้านราคาผลผลิต ราคาขายสินค้าและบริการ อัตราดอกเบ้ีย ตลอดจนรับผิดชอบต่อ
อุปกรณ์การตลาดท่ีบริการสมาชิก และทําความเข้าใจในผลประโยชน์ท่ีสมาชิกจะได้รับในการดําเนินธุรกิจกับ
สหกรณ ์ได้แก่ เงินเฉล่ียคืนตามส่วนธุรกิจ และเงินปันผลตามหุ้น อัตราผลตอบแทนท่ีแตกต่าง เป็นต้น 

-  สหกรณ์จะต้องเน้นให้เห็นถึงการบริการท่ีแตกต่าง ระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอก 
เช่น ราคาท่ีแตกต่าง การบริการท่ีแตกต่าง อัตราผลตอบแทนท่ีแตกต่าง 

-  สหกรณ์จะต้องช่วยเหลือสมาชิกตามสมควร เมื่อสมาชิกได้รับความเดือดร้อนด้านการ
ประกอบอาชีพ และด้านอื่นๆ เช่น การเจ็บปุวยฯลฯ เป็นต้น 

-  สหกรณ์ต้องมีข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นของสมาชิกในเรื่อง การผลิต ปัจจัยการผลิต รายได้ 
รายจ่าย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการทําธุรกิจกับสมาชิกต่อไป 

-  หากสหกรณ์มีกําไรควรจัดสรรเป็นเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนตามส่วนธุรกิจให้กับสมาชิก 
 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์และรักษาสหกรณ์เปูาหมายท่ีผ่านเกณฑ์

มาตรฐานปี 2561 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : 

- ไม่มี - 
เป้าประสงค์ : แก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์ 

เป้าหมายการแก้ไขปัญหาการด าเนินงาน :  

15. แก้ไขปัญหาลูกหนี้ค้างนาน 
งานที่ด าเนินการ :  

1. การวิเคราะห์ลูกหนี้และศักยภาพของลูกหนี้    
2. การวิเคราะห์ปัญหาลูกหนี้ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์มีแนวทางการบริหารจัดการหนี้ค้างชําระของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ  
2. สหกรณ์สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านสินเช่ือ แก้ไขปัญหาลูกหนี้เงินกู้ท่ีผิดนัดชําระ

หนี้ ลูกหนี้ค้างชําระและบริหารจัดการธุรกิจด้านสินเช่ือของสหกรณ ์ 
3. สหกรณม์ีศักยภาพในการดําเนินธุรกิจให้ครอบคลุมทุกธุรกิจ 
4. คณะกรรมการมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการสหกรณ์ การบริหารธุรกิจสหกรณ์ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง

กับสหกรณ ์
5. คณะกรรมการทราบถึงบทบาท ภารกิจในฐานะคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เข้าใจถึง ขอบเขต

อํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ 
เชิงปริมาณ   

สมาชิกมาเข้าร่วมโครงการในปี 62  จํานวน……ราย 
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สมาชิกมาเข้าร่วมโครงการในปี 63  จํานวน……ราย 
กรรมการและผู้นํากลุ่มสหกรณ์ท่ีเข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยกว่า ร้อยละ 80 

 ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปีของสหกรณ ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ผลการดําเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ บางส่วน (ให้ระบุ

ประเด็นหรือแผนท่ีไม่เป็นไปตามเปูาหมายพร้อมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  
     สรุปประเด็นหรือแผนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : สหกรณ์อยู่ระหว่างดําเนินธุรกิจระหว่างปี ทํา

ให้ผลการดําเนินงานยังไม่เป็นไปตามเปูาหมายท่ีวางไว้ 
     สาเหตุประกอบ : อยูร่ะหว่างดําเนินธุรกิจ (ระหว่างปีบัญชีของสหกรณ์) 
     สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : แนะนําส่งเสริมให้

สหกรณ์ปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนท่ีได้อนุมัติไว้ในท่ีประชุมใหญ่ เพื่อให้การดําเนินงานของสหกรณ์บรรลุ
เปูาหมายท่ีได้วางไว้ 
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23. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทหารปืนใหญ่ท่ี 9 จ ากัด  ประเภท : สหกรณ์ออมทรัพย์ 

 ผลการด าเนินงานตามแผนการแนะน า ส่งเสรมิ และพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เป้าประสงค์ : พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ 

เป้าหมายการพัฒนา :  
1. ผลักดันให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์และรักษาสหกรณ์เปูาหมายท่ีผ่านเกณฑ์

มาตรฐานปี 2561 

งานที่ด าเนินการ :  
1.  แนะนําให้สหกรณ์ยึดถือการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปี ท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุม

ใหญ่เป็นแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายเงินของสหกรณ์ 
2.  แนะนําให้สหกรณ์กระจายแผนงานลงสู่การปฏิบัติเป็นรายเดือน มอบหมายผู้ปฏิบัติให้ชัดเจน และ

มีผู้รับผิดชอบและติดตามผลการปฏิบัติงาน ท้ังฝุายกรรมการและฝุายจัดการ 
3.  แนะนําให้สหกรณ์คณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงานของสหกรณ์รายเดือน ในท่ีประชุม

คณะกรรมการดําเนินการงบทดลองประจําเดือน และงบรับ – จ่าย ของสหกรณ์ 
4.  แนะนําให้สหกรณ์คณะกรรมการติดตามผลการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์เป็นประจําเดือนเพื่อ

ทราบผลประกอบการและปัญหาอุปสรรคต่างๆ   จากการดําเนินธุรกิจ 
5.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์ควรมีการควบคุมภายในของสหกรณ์ และติดตามผลเป็นประจําเดือน   
6.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์จัดทําบัญชีให้เป็นปัจจุบัน 
7.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์มีการตรวจนับเงินสด เพื่อตรวจสอบเงินสดคงเหลือเป็นไปตามท่ีกําหนด

ในระเบียบ 
8.  แนะนําให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ี ดําเนินการ ดังนี้ 

(1)  ตรวจสอบคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
(2)  ตรวจสอบหลักประกันของเจ้าหน้าท่ี 
(3)  มีคําส่ังมอบหมายหน้าท่ีให้ปฏิบัติงานของกรรมการ และเจ้าหน้าท่ีอย่างชัดเจน 

9.  แนะนําให้ ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ เข้าตรวจสหกรณ์และรายงานผลในท่ีประชุม
คณะกรรมการฯเป็นประจําทุกเดือน 

10. มีการตรวจสอบระเบียบ / ข้อบังคับของสหกรณ์ว่าเหมาะสมครบถ้วน กับการปฏิบัติงานหรือไม่ 
11. แนะนําให้สหกรณ์มีการจัดสรรกําไรสุทธิตามข้อบังคับ โดยเฉพาะการจัดสวัสดิการสมาชิกและทุน

สาธารณะประโยชน์ และมีการจ่ายเงินทุนสวัสดิการและสาธารณประโยชน์ในแต่ละรอบปีบัญชี 
12.  แนะนําให้สหกรณ์จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ภายใน 150 วันนับแต่วันส้ินปีทางบัญชี 
13.  แนะนําให้สหกรณ์ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ังนายทะเบียนสหกรณ์ 
14.  แนะนําให้สหกรณ์ส่งเสริมให้สมาชิกมาทําธุรกิจกับสหกรณ์ โดยดําเนินการดังนี้ 

-  สหกรณ์จะต้องทําธุรกิจตามความต้องการของสมาชิก 
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-  สหกรณ์จะต้องทําความเข้าใจกับสมาชิกถึงวิธีการและขั้นตอนการทําธุรกิจของสหกรณ์ ให้
ความยุติธรรมกับสมาชิกในด้านราคาผลผลิต ราคาขายสินค้าและบริการ อัตราดอกเบ้ีย ตลอดจนรับผิดชอบต่อ
อุปกรณ์การตลาดท่ีบริการสมาชิก และทําความเข้าใจในผลประโยชน์ท่ีสมาชิกจะได้รับในการดําเนินธุรกิจกับ
สหกรณ ์ได้แก่ เงินเฉล่ียคืนตามส่วนธุรกิจ และเงินปันผลตามหุ้น อัตราผลตอบแทนท่ีแตกต่าง เป็นต้น 

-  สหกรณ์จะต้องเน้นให้เห็นถึงการบริการท่ีแตกต่าง ระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอก 
เช่น ราคาท่ีแตกต่าง การบริการท่ีแตกต่าง อัตราผลตอบแทนท่ีแตกต่าง 

-  สหกรณ์จะต้องช่วยเหลือสมาชิกตามสมควร เมื่อสมาชิกได้รับความเดือดร้อนด้านการ
ประกอบอาชีพ และด้านอื่นๆ เช่น การเจ็บปุวยฯลฯ เป็นต้น 

-  สหกรณ์ต้องมีข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นของสมาชิกในเรื่อง การผลิต ปัจจัยการผลิต รายได้ 
รายจ่าย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการทําธุรกิจกับสมาชิกต่อไป 

-  หากสหกรณ์มีกําไรควรจัดสรรเป็นเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนตามส่วนธุรกิจให้กับสมาชิก 
 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์และรักษาสหกรณ์เปูาหมายท่ีผ่านเกณฑ์

มาตรฐานปี 2561 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : 

- ไม่มี - 
เป้าประสงค์ : แก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์ 

เป้าหมายการแก้ไขปัญหาการด าเนินงาน :  

16. แก้ไขปัญหาลูกหนี้ค้างนาน 
งานที่ด าเนินการ :  

1. การวิเคราะห์ลูกหนี้และศักยภาพของลูกหนี้    
2. การวิเคราะห์ปัญหาลูกหนี้ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์มีแนวทางการบริหารจัดการหนี้ค้างชําระของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ  
2. สหกรณ์สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านสินเช่ือ แก้ไขปัญหาลูกหนี้เงินกู้ท่ีผิดนัดชําระ

หนี้ ลูกหนี้ค้างชําระและบริหารจัดการธุรกิจด้านสินเช่ือของสหกรณ ์ 
3. สหกรณม์ีศักยภาพในการดําเนินธุรกิจให้ครอบคลุมทุกธุรกิจ 
4. คณะกรรมการมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการสหกรณ์ การบริหารธุรกิจสหกรณ์ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง

กับสหกรณ ์
5. คณะกรรมการทราบถึงบทบาท ภารกิจในฐานะคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เข้าใจถึง ขอบเขต

อํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ 
เชิงปริมาณ   

สมาชิกมาเข้าร่วมโครงการในปี 62  จํานวน……ราย 
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สมาชิกมาเข้าร่วมโครงการในปี 63  จํานวน……ราย 
กรรมการและผู้นํากลุ่มสหกรณ์ท่ีเข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยกว่า ร้อยละ 80 

 ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปีของสหกรณ ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ผลการดําเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ บางส่วน (ให้ระบุ

ประเด็นหรือแผนท่ีไม่เป็นไปตามเปูาหมายพร้อมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  
     สรุปประเด็นหรือแผนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : สหกรณ์อยู่ระหว่างดําเนินธุรกิจระหว่างปี ทํา

ให้ผลการดําเนินงานยังไม่เป็นไปตามเปูาหมายท่ีวางไว้ 
     สาเหตุประกอบ : อยูร่ะหว่างดําเนินธุรกิจ (ระหว่างปีบัญชีของสหกรณ์) 
     สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : แนะนําส่งเสริมให้

สหกรณ์ปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนท่ีได้อนุมัติไว้ในท่ีประชุมใหญ่ เพื่อให้การดําเนินงานของสหกรณ์บรรลุ
เปูาหมายท่ีได้วางไว้ 
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24. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทหารราบท่ี 19 จ ากัด  ประเภท : สหกรณ์ออมทรัพย์ 

 ผลการด าเนินงานตามแผนการแนะน า ส่งเสรมิ และพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เป้าประสงค์ : พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ 

เป้าหมายการพัฒนา :  
1. ผลักดันให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์และรักษาสหกรณ์เปูาหมายท่ีผ่านเกณฑ์

มาตรฐานปี 2561 

งานที่ด าเนินการ :  
1.  แนะนําให้สหกรณ์ยึดถือการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปี ท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุม

ใหญ่เป็นแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายเงินของสหกรณ์ 
2.  แนะนําให้สหกรณ์กระจายแผนงานลงสู่การปฏิบัติเป็นรายเดือน มอบหมายผู้ปฏิบัติให้ชัดเจน และ

มีผู้รับผิดชอบและติดตามผลการปฏิบัติงาน ท้ังฝุายกรรมการและฝุายจัดการ 
3.  แนะนําให้สหกรณ์คณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงานของสหกรณ์รายเดือน ในท่ีประชุม

คณะกรรมการดําเนินการงบทดลองประจําเดือน และงบรับ – จ่าย ของสหกรณ์ 
4.  แนะนําให้สหกรณ์คณะกรรมการติดตามผลการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์เป็นประจําเดือนเพื่อ

ทราบผลประกอบการและปัญหาอุปสรรคต่างๆ   จากการดําเนินธุรกิจ 
5.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์ควรมีการควบคุมภายในของสหกรณ์ และติดตามผลเป็นประจําเดือน   
6.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์จัดทําบัญชีให้เป็นปัจจุบัน 
7.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์มีการตรวจนับเงินสด เพื่อตรวจสอบเงินสดคงเหลือเป็นไปตามท่ีกําหนด

ในระเบียบ 
8.  แนะนําให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ี ดําเนินการ ดังนี้ 

(1)  ตรวจสอบคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
(2)  ตรวจสอบหลักประกันของเจ้าหน้าท่ี 
(3)  มีคําส่ังมอบหมายหน้าท่ีให้ปฏิบัติงานของกรรมการ และเจ้าหน้าท่ีอย่างชัดเจน 

9.  แนะนําให้ ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ เข้าตรวจสหกรณ์และรายงานผลในท่ีประชุม
คณะกรรมการฯเป็นประจําทุกเดือน 

10. มีการตรวจสอบระเบียบ / ข้อบังคับของสหกรณ์ว่าเหมาะสมครบถ้วน กับการปฏิบัติงานหรือไม่ 
11. แนะนําให้สหกรณ์มีการจัดสรรกําไรสุทธิตามข้อบังคับ โดยเฉพาะการจัดสวัสดิการสมาชิกและทุน

สาธารณะประโยชน์ และมีการจ่ายเงินทุนสวัสดิการและสาธารณประโยชน์ในแต่ละรอบปีบัญชี 
12.  แนะนําให้สหกรณ์จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ภายใน 150 วันนับแต่วันส้ินปีทางบัญชี 
13.  แนะนําให้สหกรณ์ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ังนายทะเบียนสหกรณ์ 
14.  แนะนําให้สหกรณ์ส่งเสริมให้สมาชิกมาทําธุรกิจกับสหกรณ์ โดยดําเนินการดังนี้ 

-  สหกรณ์จะต้องทําธุรกิจตามความต้องการของสมาชิก 
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-  สหกรณ์จะต้องทําความเข้าใจกับสมาชิกถึงวิธีการและขั้นตอนการทําธุรกิจของสหกรณ์ ให้
ความยุติธรรมกับสมาชิกในด้านราคาผลผลิต ราคาขายสินค้าและบริการ อัตราดอกเบ้ีย ตลอดจนรับผิดชอบต่อ
อุปกรณ์การตลาดท่ีบริการสมาชิก และทําความเข้าใจในผลประโยชน์ท่ีสมาชิกจะได้รับในการดําเนินธุรกิจกับ
สหกรณ ์ได้แก่ เงินเฉล่ียคืนตามส่วนธุรกิจ และเงินปันผลตามหุ้น อัตราผลตอบแทนท่ีแตกต่าง เป็นต้น 

-  สหกรณ์จะต้องเน้นให้เห็นถึงการบริการท่ีแตกต่าง ระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอก 
เช่น ราคาท่ีแตกต่าง การบริการท่ีแตกต่าง อัตราผลตอบแทนท่ีแตกต่าง 

-  สหกรณ์จะต้องช่วยเหลือสมาชิกตามสมควร เมื่อสมาชิกได้รับความเดือดร้อนด้านการ
ประกอบอาชีพ และด้านอื่นๆ เช่น การเจ็บปุวยฯลฯ เป็นต้น 

-  สหกรณ์ต้องมีข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นของสมาชิกในเรื่อง การผลิต ปัจจัยการผลิต รายได้ 
รายจ่าย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการทําธุรกิจกับสมาชิกต่อไป 

-  หากสหกรณ์มีกําไรควรจัดสรรเป็นเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนตามส่วนธุรกิจให้กับสมาชิก 
 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์และรักษาสหกรณ์เปูาหมายท่ีผ่านเกณฑ์

มาตรฐานปี 2561 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : 

- ไม่มี - 
เป้าประสงค์ : แก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์ 

เป้าหมายการแก้ไขปัญหาการด าเนินงาน :  

17. แก้ไขปัญหาลูกหนี้ค้างนาน 
งานที่ด าเนินการ :  

1. การวิเคราะห์ลูกหนี้และศักยภาพของลูกหนี้    
2. การวิเคราะห์ปัญหาลูกหนี้ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์มีแนวทางการบริหารจัดการหนี้ค้างชําระของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ  
2. สหกรณ์สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านสินเช่ือ แก้ไขปัญหาลูกหนี้เงินกู้ท่ีผิดนัดชําระ

หนี้ ลูกหนี้ค้างชําระและบริหารจัดการธุรกิจด้านสินเช่ือของสหกรณ ์ 
3. สหกรณม์ีศักยภาพในการดําเนินธุรกิจให้ครอบคลุมทุกธุรกิจ 
4. คณะกรรมการมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการสหกรณ์ การบริหารธุรกิจสหกรณ์ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง

กับสหกรณ ์
5. คณะกรรมการทราบถึงบทบาท ภารกิจในฐานะคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เข้าใจถึง ขอบเขต

อํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ 
เชิงปริมาณ   

สมาชิกมาเข้าร่วมโครงการในปี 62  จํานวน……ราย 
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สมาชิกมาเข้าร่วมโครงการในปี 63  จํานวน……ราย 
กรรมการและผู้นํากลุ่มสหกรณ์ท่ีเข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยกว่า ร้อยละ 80 

 ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปีของสหกรณ ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ผลการดําเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ บางส่วน (ให้ระบุ

ประเด็นหรือแผนท่ีไม่เป็นไปตามเปูาหมายพร้อมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  
     สรุปประเด็นหรือแผนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : สหกรณ์อยู่ระหว่างดําเนินธุรกิจระหว่างปี ทํา

ให้ผลการดําเนินงานยังไม่เป็นไปตามเปูาหมายท่ีวางไว้ 
     สาเหตุประกอบ : อยูร่ะหว่างดําเนินธุรกิจ (ระหว่างปีบัญชีของสหกรณ์) 
     สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : แนะนําส่งเสริมให้

สหกรณ์ปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนท่ีได้อนุมัติไว้ในท่ีประชุมใหญ่ เพื่อให้การดําเนินงานของสหกรณ์บรรลุ
เปูาหมายท่ีได้วางไว้ 
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25. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทหารราบท่ี 29 จ ากัด  ประเภท : สหกรณ์ออมทรัพย์ 

 ผลการด าเนินงานตามแผนการแนะน า ส่งเสรมิ และพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เป้าประสงค์ : พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ 

เป้าหมายการพัฒนา :  
1. ผลักดันให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์และรักษาสหกรณ์เปูาหมายท่ีผ่านเกณฑ์

มาตรฐานปี 2561 

งานที่ด าเนินการ :  
1.  แนะนําให้สหกรณ์ยึดถือการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปี ท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุม

ใหญ่เป็นแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายเงินของสหกรณ์ 
2.  แนะนําให้สหกรณ์กระจายแผนงานลงสู่การปฏิบัติเป็นรายเดือน มอบหมายผู้ปฏิบัติให้ชัดเจน และ

มีผู้รับผิดชอบและติดตามผลการปฏิบัติงาน ท้ังฝุายกรรมการและฝุายจัดการ 
3.  แนะนําให้สหกรณ์คณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงานของสหกรณ์รายเดือน ในท่ีประชุม

คณะกรรมการดําเนินการงบทดลองประจําเดือน และงบรับ – จ่าย ของสหกรณ์ 
4.  แนะนําให้สหกรณ์คณะกรรมการติดตามผลการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์เป็นประจําเดือนเพื่อ

ทราบผลประกอบการและปัญหาอุปสรรคต่างๆ   จากการดําเนินธุรกิจ 
5.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์ควรมีการควบคุมภายในของสหกรณ์ และติดตามผลเป็นประจําเดือน   
6.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์จัดทําบัญชีให้เป็นปัจจุบัน 
7.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์มีการตรวจนับเงินสด เพื่อตรวจสอบเงินสดคงเหลือเป็นไปตามท่ีกําหนด

ในระเบียบ 
8.  แนะนําให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ี ดําเนินการ ดังนี้ 

(1)  ตรวจสอบคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
(2)  ตรวจสอบหลักประกันของเจ้าหน้าท่ี 
(3)  มีคําส่ังมอบหมายหน้าท่ีให้ปฏิบัติงานของกรรมการ และเจ้าหน้าท่ีอย่างชัดเจน 

9.  แนะนําให้ ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ เข้าตรวจสหกรณ์และรายงานผลในท่ีประชุม
คณะกรรมการฯเป็นประจําทุกเดือน 

10. มีการตรวจสอบระเบียบ / ข้อบังคับของสหกรณ์ว่าเหมาะสมครบถ้วน กับการปฏิบัติงานหรือไม่ 
11. แนะนําให้สหกรณ์มีการจัดสรรกําไรสุทธิตามข้อบังคับ โดยเฉพาะการจัดสวัสดิการสมาชิกและทุน

สาธารณะประโยชน์ และมีการจ่ายเงินทุนสวัสดิการและสาธารณประโยชน์ในแต่ละรอบปีบัญชี 
12.  แนะนําให้สหกรณ์จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ภายใน 150 วันนับแต่วันส้ินปีทางบัญชี 
13.  แนะนําให้สหกรณ์ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ังนายทะเบียนสหกรณ์ 
14.  แนะนําให้สหกรณ์ส่งเสริมให้สมาชิกมาทําธุรกิจกับสหกรณ์ โดยดําเนินการดังนี้ 

-  สหกรณ์จะต้องทําธุรกิจตามความต้องการของสมาชิก 
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-  สหกรณ์จะต้องทําความเข้าใจกับสมาชิกถึงวิธีการและขั้นตอนการทําธุรกิจของสหกรณ์ ให้
ความยุติธรรมกับสมาชิกในด้านราคาผลผลิต ราคาขายสินค้าและบริการ อัตราดอกเบ้ีย ตลอดจนรับผิดชอบต่อ
อุปกรณ์การตลาดท่ีบริการสมาชิก และทําความเข้าใจในผลประโยชน์ท่ีสมาชิกจะได้รับในการดําเนินธุรกิจกับ
สหกรณ ์ได้แก่ เงินเฉล่ียคืนตามส่วนธุรกิจ และเงินปันผลตามหุ้น อัตราผลตอบแทนท่ีแตกต่าง เป็นต้น 

-  สหกรณ์จะต้องเน้นให้เห็นถึงการบริการท่ีแตกต่าง ระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอก 
เช่น ราคาท่ีแตกต่าง การบริการท่ีแตกต่าง อัตราผลตอบแทนท่ีแตกต่าง 

-  สหกรณ์จะต้องช่วยเหลือสมาชิกตามสมควร เมื่อสมาชิกได้รับความเดือดร้อนด้านการ
ประกอบอาชีพ และด้านอื่นๆ เช่น การเจ็บปุวยฯลฯ เป็นต้น 

-  สหกรณ์ต้องมีข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นของสมาชิกในเรื่อง การผลิต ปัจจัยการผลิต รายได้ 
รายจ่าย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการทําธุรกิจกับสมาชิกต่อไป 

-  หากสหกรณ์มีกําไรควรจัดสรรเป็นเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนตามส่วนธุรกิจให้กับสมาชิก 
 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์และรักษาสหกรณ์เปูาหมายท่ีผ่านเกณฑ์

มาตรฐานปี 2561 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : 

- ไม่มี - 
เป้าประสงค์ : แก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์ 

เป้าหมายการแก้ไขปัญหาการด าเนินงาน :  

18. แก้ไขปัญหาลูกหนี้ค้างนาน 
งานที่ด าเนินการ :  

1. การวิเคราะห์ลูกหนี้และศักยภาพของลูกหนี้    
2. การวิเคราะห์ปัญหาลูกหนี้ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์มีแนวทางการบริหารจัดการหนี้ค้างชําระของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ  
2. สหกรณ์สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านสินเช่ือ แก้ไขปัญหาลูกหนี้เงินกู้ท่ีผิดนัดชําระ

หนี้ ลูกหนี้ค้างชําระและบริหารจัดการธุรกิจด้านสินเช่ือของสหกรณ ์ 
3. สหกรณม์ีศักยภาพในการดําเนินธุรกิจให้ครอบคลุมทุกธุรกิจ 
4. คณะกรรมการมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการสหกรณ์ การบริหารธุรกิจสหกรณ์ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง

กับสหกรณ ์
5. คณะกรรมการทราบถึงบทบาท ภารกิจในฐานะคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เข้าใจถึง ขอบเขต

อํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ 
เชิงปริมาณ   

สมาชิกมาเข้าร่วมโครงการในปี 62  จํานวน……ราย 
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สมาชิกมาเข้าร่วมโครงการในปี 63  จํานวน……ราย 
กรรมการและผู้นํากลุ่มสหกรณ์ท่ีเข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยกว่า ร้อยละ 80 

 ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปีของสหกรณ ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ผลการดําเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ บางส่วน (ให้ระบุ

ประเด็นหรือแผนท่ีไม่เป็นไปตามเปูาหมายพร้อมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  
     สรุปประเด็นหรือแผนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : สหกรณ์อยู่ระหว่างดําเนินธุรกิจระหว่างปี ทํา

ให้ผลการดําเนินงานยังไม่เป็นไปตามเปูาหมายท่ีวางไว้ 
     สาเหตุประกอบ : อยูร่ะหว่างดําเนินธุรกิจ (ระหว่างปีบัญชีของสหกรณ์) 
     สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : แนะนําส่งเสริมให้

สหกรณ์ปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนท่ีได้อนุมัติไว้ในท่ีประชุมใหญ่ เพื่อให้การดําเนินงานของสหกรณ์บรรลุ
เปูาหมายท่ีได้วางไว้ 
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26. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทหารราบท่ี 9 จ ากัด ประเภท : สหกรณ์ออมทรัพย์ 

 ผลการด าเนินงานตามแผนการแนะน า ส่งเสรมิ และพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เป้าประสงค์ : พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ 

เป้าหมายการพัฒนา :  
1. ผลักดันให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์และรักษาสหกรณ์เปูาหมายท่ีผ่านเกณฑ์

มาตรฐานปี 2561 

งานที่ด าเนินการ :  
1.  แนะนําให้สหกรณ์ยึดถือการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปี ท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุม

ใหญ่เป็นแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายเงินของสหกรณ์ 
2.  แนะนําให้สหกรณ์กระจายแผนงานลงสู่การปฏิบัติเป็นรายเดือน มอบหมายผู้ปฏิบัติให้ชัดเจน และ

มีผู้รับผิดชอบและติดตามผลการปฏิบัติงาน ท้ังฝุายกรรมการและฝุายจัดการ 
3.  แนะนําให้สหกรณ์คณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงานของสหกรณ์รายเดือน ในท่ีประชุม

คณะกรรมการดําเนินการงบทดลองประจําเดือน และงบรับ – จ่าย ของสหกรณ์ 
4.  แนะนําให้สหกรณ์คณะกรรมการติดตามผลการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์เป็นประจําเดือนเพื่อ

ทราบผลประกอบการและปัญหาอุปสรรคต่างๆ   จากการดําเนินธุรกิจ 
5.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์ควรมีการควบคุมภายในของสหกรณ์ และติดตามผลเป็นประจําเดือน   
6.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์จัดทําบัญชีให้เป็นปัจจุบัน 
7.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์มีการตรวจนับเงินสด เพื่อตรวจสอบเงินสดคงเหลือเป็นไปตามท่ีกําหนด

ในระเบียบ 
8.  แนะนําให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ี ดําเนินการ ดังนี้ 

(1)  ตรวจสอบคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
(2)  ตรวจสอบหลักประกันของเจ้าหน้าท่ี 
(3)  มีคําส่ังมอบหมายหน้าท่ีให้ปฏิบัติงานของกรรมการ และเจ้าหน้าท่ีอย่างชัดเจน 

9.  แนะนําให้ ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ เข้าตรวจสหกรณ์และรายงานผลในท่ีประชุม
คณะกรรมการฯเป็นประจําทุกเดือน 

10. มีการตรวจสอบระเบียบ / ข้อบังคับของสหกรณ์ว่าเหมาะสมครบถ้วน กับการปฏิบัติงานหรือไม่ 
11. แนะนําให้สหกรณ์มีการจัดสรรกําไรสุทธิตามข้อบังคับ โดยเฉพาะการจัดสวัสดิการสมาชิกและทุน

สาธารณะประโยชน์ และมีการจ่ายเงินทุนสวัสดิการและสาธารณประโยชน์ในแต่ละรอบปีบัญชี 
12.  แนะนําให้สหกรณ์จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ภายใน 150 วันนับแต่วันส้ินปีทางบัญชี 
13.  แนะนําให้สหกรณ์ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ังนายทะเบียนสหกรณ์ 
14.  แนะนําให้สหกรณ์ส่งเสริมให้สมาชิกมาทําธุรกิจกับสหกรณ์ โดยดําเนินการดังนี้ 

-  สหกรณ์จะต้องทําธุรกิจตามความต้องการของสมาชิก 
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-  สหกรณ์จะต้องทําความเข้าใจกับสมาชิกถึงวิธีการและขั้นตอนการทําธุรกิจของสหกรณ์ ให้
ความยุติธรรมกับสมาชิกในด้านราคาผลผลิต ราคาขายสินค้าและบริการ อัตราดอกเบ้ีย ตลอดจนรับผิดชอบต่อ
อุปกรณ์การตลาดท่ีบริการสมาชิก และทําความเข้าใจในผลประโยชน์ท่ีสมาชิกจะได้รับในการดําเนินธุรกิจกับ
สหกรณ ์ได้แก่ เงินเฉล่ียคืนตามส่วนธุรกิจ และเงินปันผลตามหุ้น อัตราผลตอบแทนท่ีแตกต่าง เป็นต้น 

-  สหกรณ์จะต้องเน้นให้เห็นถึงการบริการท่ีแตกต่าง ระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอก 
เช่น ราคาท่ีแตกต่าง การบริการท่ีแตกต่าง อัตราผลตอบแทนท่ีแตกต่าง 

-  สหกรณ์จะต้องช่วยเหลือสมาชิกตามสมควร เมื่อสมาชิกได้รับความเดือดร้อนด้านการ
ประกอบอาชีพ และด้านอื่นๆ เช่น การเจ็บปุวยฯลฯ เป็นต้น 

-  สหกรณ์ต้องมีข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นของสมาชิกในเรื่อง การผลิต ปัจจัยการผลิต รายได้ 
รายจ่าย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการทําธุรกิจกับสมาชิกต่อไป 

-  หากสหกรณ์มีกําไรควรจัดสรรเป็นเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนตามส่วนธุรกิจให้กับสมาชิก 
 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์และรักษาสหกรณ์เปูาหมายท่ีผ่านเกณฑ์

มาตรฐานปี 2561 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : 

- ไม่มี - 
เป้าประสงค์ : แก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์ 

เป้าหมายการแก้ไขปัญหาการด าเนินงาน :  

19. แก้ไขปัญหาลูกหนี้ค้างนาน 
งานที่ด าเนินการ :  

1. การวิเคราะห์ลูกหนี้และศักยภาพของลูกหนี้    
2. การวิเคราะห์ปัญหาลูกหนี้ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์มีแนวทางการบริหารจัดการหนี้ค้างชําระของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ  
2. สหกรณ์สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านสินเช่ือ แก้ไขปัญหาลูกหนี้เงินกู้ท่ีผิดนัดชําระ

หนี้ ลูกหนี้ค้างชําระและบริหารจัดการธุรกิจด้านสินเช่ือของสหกรณ ์ 
3. สหกรณม์ีศักยภาพในการดําเนินธุรกิจให้ครอบคลุมทุกธุรกิจ 
4. คณะกรรมการมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการสหกรณ์ การบริหารธุรกิจสหกรณ์ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง

กับสหกรณ ์
5. คณะกรรมการทราบถึงบทบาท ภารกิจในฐานะคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เข้าใจถึง ขอบเขต

อํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ 
เชิงปริมาณ   

สมาชิกมาเข้าร่วมโครงการในปี 62  จํานวน……ราย 
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สมาชิกมาเข้าร่วมโครงการในปี 63  จํานวน……ราย 
กรรมการและผู้นํากลุ่มสหกรณ์ท่ีเข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยกว่า ร้อยละ 80 

 ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปีของสหกรณ ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ผลการดําเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ บางส่วน (ให้ระบุ

ประเด็นหรือแผนท่ีไม่เป็นไปตามเปูาหมายพร้อมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  
     สรุปประเด็นหรือแผนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : สหกรณ์อยู่ระหว่างดําเนินธุรกิจระหว่างปี ทํา

ให้ผลการดําเนินงานยังไม่เป็นไปตามเปูาหมายท่ีวางไว้ 
     สาเหตุประกอบ : อยูร่ะหว่างดําเนินธุรกิจ (ระหว่างปีบัญชีของสหกรณ์) 
     สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : แนะนําส่งเสริมให้

สหกรณ์ปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนท่ีได้อนุมัติไว้ในท่ีประชุมใหญ่ เพื่อให้การดําเนินงานของสหกรณ์บรรลุ
เปูาหมายท่ีได้วางไว้ 
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27. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสนับสนุนกองพลทหารราบท่ี 9 จ ากัด  ประเภท : สหกรณ์ออมทรัพย์  

 ผลการด าเนินงานตามแผนการแนะน า ส่งเสรมิ และพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เป้าประสงค์ : พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ 

เป้าหมายการพัฒนา :  
1. ผลักดันให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์และรักษาสหกรณ์เปูาหมายท่ีผ่านเกณฑ์

มาตรฐานปี 2561 

งานที่ด าเนินการ :  
1.  แนะนําให้สหกรณ์ยึดถือการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปี ท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุม

ใหญ่เป็นแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายเงินของสหกรณ์ 
2.  แนะนําให้สหกรณ์กระจายแผนงานลงสู่การปฏิบัติเป็นรายเดือน มอบหมายผู้ปฏิบัติให้ชัดเจน และ

มีผู้รับผิดชอบและติดตามผลการปฏิบัติงาน ท้ังฝุายกรรมการและฝุายจัดการ 
3.  แนะนําให้สหกรณ์คณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงานของสหกรณ์รายเดือน ในท่ีประชุม

คณะกรรมการดําเนินการงบทดลองประจําเดือน และงบรับ – จ่าย ของสหกรณ์ 
4.  แนะนําให้สหกรณ์คณะกรรมการติดตามผลการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์เป็นประจําเดือนเพื่อ

ทราบผลประกอบการและปัญหาอุปสรรคต่างๆ   จากการดําเนินธุรกิจ 
5.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์ควรมีการควบคุมภายในของสหกรณ์ และติดตามผลเป็นประจําเดือน   
6.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์จัดทําบัญชีให้เป็นปัจจุบัน 
7.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์มีการตรวจนับเงินสด เพื่อตรวจสอบเงินสดคงเหลือเป็นไปตามท่ีกําหนด

ในระเบียบ 
8.  แนะนําให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ี ดําเนินการ ดังนี้ 

(1)  ตรวจสอบคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
(2)  ตรวจสอบหลักประกันของเจ้าหน้าท่ี 
(3)  มีคําส่ังมอบหมายหน้าท่ีให้ปฏิบัติงานของกรรมการ และเจ้าหน้าท่ีอย่างชัดเจน 

9.  แนะนําให้ ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ เข้าตรวจสหกรณ์และรายงานผลในท่ีประชุม
คณะกรรมการฯเป็นประจําทุกเดือน 

10. มีการตรวจสอบระเบียบ / ข้อบังคับของสหกรณ์ว่าเหมาะสมครบถ้วน กับการปฏิบัติงานหรือไม่ 
11. แนะนําให้สหกรณ์มีการจัดสรรกําไรสุทธิตามข้อบังคับ โดยเฉพาะการจัดสวัสดิการสมาชิกและทุน

สาธารณะประโยชน์ และมีการจ่ายเงินทุนสวัสดิการและสาธารณประโยชน์ในแต่ละรอบปีบัญชี 
12.  แนะนําให้สหกรณ์จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ภายใน 150 วันนับแต่วันส้ินปีทางบัญชี 
13.  แนะนําให้สหกรณ์ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ังนายทะเบียนสหกรณ์ 
14.  แนะนําให้สหกรณ์ส่งเสริมให้สมาชิกมาทําธุรกิจกับสหกรณ์ โดยดําเนินการดังนี้ 

-  สหกรณ์จะต้องทําธุรกิจตามความต้องการของสมาชิก 
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-  สหกรณ์จะต้องทําความเข้าใจกับสมาชิกถึงวิธีการและขั้นตอนการทําธุรกิจของสหกรณ์ ให้
ความยุติธรรมกับสมาชิกในด้านราคาผลผลิต ราคาขายสินค้าและบริการ อัตราดอกเบ้ีย ตลอดจนรับผิดชอบต่อ
อุปกรณ์การตลาดท่ีบริการสมาชิก และทําความเข้าใจในผลประโยชน์ท่ีสมาชิกจะได้รับในการดําเนินธุรกิจกับ
สหกรณ ์ได้แก่ เงินเฉล่ียคืนตามส่วนธุรกิจ และเงินปันผลตามหุ้น อัตราผลตอบแทนท่ีแตกต่าง เป็นต้น 

-  สหกรณ์จะต้องเน้นให้เห็นถึงการบริการท่ีแตกต่าง ระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอก 
เช่น ราคาท่ีแตกต่าง การบริการท่ีแตกต่าง อัตราผลตอบแทนท่ีแตกต่าง 

-  สหกรณ์จะต้องช่วยเหลือสมาชิกตามสมควร เมื่อสมาชิกได้รับความเดือดร้อนด้านการ
ประกอบอาชีพ และด้านอื่นๆ เช่น การเจ็บปุวยฯลฯ เป็นต้น 

-  สหกรณ์ต้องมีข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นของสมาชิกในเรื่อง การผลิต ปัจจัยการผลิต รายได้ 
รายจ่าย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการทําธุรกิจกับสมาชิกต่อไป 

-  หากสหกรณ์มีกําไรควรจัดสรรเป็นเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนตามส่วนธุรกิจให้กับสมาชิก 
 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์และรักษาสหกรณ์เปูาหมายท่ีผ่านเกณฑ์

มาตรฐานปี 2561 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : 

- ไม่มี - 
เป้าประสงค์ : แก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์ 

เป้าหมายการแก้ไขปัญหาการด าเนินงาน :  

20. แก้ไขปัญหาลูกหนี้ค้างนาน 
งานที่ด าเนินการ :  

1. การวิเคราะห์ลูกหนี้และศักยภาพของลูกหนี้    
2. การวิเคราะห์ปัญหาลูกหนี้ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์มีแนวทางการบริหารจัดการหนี้ค้างชําระของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ  
2. สหกรณ์สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านสินเช่ือ แก้ไขปัญหาลูกหนี้เงินกู้ท่ีผิดนัดชําระ

หนี้ ลูกหนี้ค้างชําระและบริหารจัดการธุรกิจด้านสินเช่ือของสหกรณ ์ 
3. สหกรณม์ีศักยภาพในการดําเนินธุรกิจให้ครอบคลุมทุกธุรกิจ 
4. คณะกรรมการมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการสหกรณ์ การบริหารธุรกิจสหกรณ์ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง

กับสหกรณ ์
5. คณะกรรมการทราบถึงบทบาท ภารกิจในฐานะคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เข้าใจถึง ขอบเขต

อํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ 
เชิงปริมาณ   

สมาชิกมาเข้าร่วมโครงการในปี 62  จํานวน……ราย 
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สมาชิกมาเข้าร่วมโครงการในปี 63  จํานวน……ราย 
กรรมการและผู้นํากลุ่มสหกรณ์ท่ีเข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยกว่า ร้อยละ 80 

 ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปีของสหกรณ ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ผลการดําเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ บางส่วน (ให้ระบุ

ประเด็นหรือแผนท่ีไม่เป็นไปตามเปูาหมายพร้อมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  
     สรุปประเด็นหรือแผนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : สหกรณ์อยู่ระหว่างดําเนินธุรกิจระหว่างปี ทํา

ให้ผลการดําเนินงานยังไม่เป็นไปตามเปูาหมายท่ีวางไว้ 
     สาเหตุประกอบ : อยูร่ะหว่างดําเนินธุรกิจ (ระหว่างปีบัญชีของสหกรณ์) 
     สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : แนะนําส่งเสริมให้

สหกรณ์ปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนท่ีได้อนุมัติไว้ในท่ีประชุมใหญ่ เพื่อให้การดําเนินงานของสหกรณ์บรรลุ
เปูาหมายท่ีได้วางไว้ 
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28. สหกรณ์ออมทรัพย์กองการสัตว์และเกษตรกรรมท่ี 1 จ ากัด ประเภท : สหกรณ์ออมทรัพย์ 

 ผลการด าเนินงานตามแผนการแนะน า ส่งเสรมิ และพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เป้าประสงค์ : พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ 

เป้าหมายการพัฒนา :  
1. ผลักดันให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์และรักษาสหกรณ์เปูาหมายท่ีผ่านเกณฑ์

มาตรฐานปี 2561 

งานที่ด าเนินการ :  
1.  แนะนําให้สหกรณ์ยึดถือการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปี ท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุม

ใหญ่เป็นแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายเงินของสหกรณ์ 
2.  แนะนําให้สหกรณ์กระจายแผนงานลงสู่การปฏิบัติเป็นรายเดือน มอบหมายผู้ปฏิบัติให้ชัดเจน และ

มีผู้รับผิดชอบและติดตามผลการปฏิบัติงาน ท้ังฝุายกรรมการและฝุายจัดการ 
3.  แนะนําให้สหกรณ์คณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงานของสหกรณ์รายเดือน ในท่ีประชุม

คณะกรรมการดําเนินการงบทดลองประจําเดือน และงบรับ – จ่าย ของสหกรณ์ 
4.  แนะนําให้สหกรณ์คณะกรรมการติดตามผลการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์เป็นประจําเดือนเพื่อ

ทราบผลประกอบการและปัญหาอุปสรรคต่างๆ   จากการดําเนินธุรกิจ 
5.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์ควรมีการควบคุมภายในของสหกรณ์ และติดตามผลเป็นประจําเดือน   
6.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์จัดทําบัญชีให้เป็นปัจจุบัน 
7.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์มีการตรวจนับเงินสด เพื่อตรวจสอบเงินสดคงเหลือเป็นไปตามท่ีกําหนด

ในระเบียบ 
8.  แนะนําให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ี ดําเนินการ ดังนี้ 

(1)  ตรวจสอบคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
(2)  ตรวจสอบหลักประกันของเจ้าหน้าท่ี 
(3)  มีคําส่ังมอบหมายหน้าท่ีให้ปฏิบัติงานของกรรมการ และเจ้าหน้าท่ีอย่างชัดเจน 

9.  แนะนําให้ ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ เข้าตรวจสหกรณ์และรายงานผลในท่ีประชุม
คณะกรรมการฯเป็นประจําทุกเดือน 

10. มีการตรวจสอบระเบียบ / ข้อบังคับของสหกรณ์ว่าเหมาะสมครบถ้วน กับการปฏิบัติงานหรือไม่ 
11. แนะนําให้สหกรณ์มีการจัดสรรกําไรสุทธิตามข้อบังคับ โดยเฉพาะการจัดสวัสดิการสมาชิกและทุน

สาธารณะประโยชน์ และมีการจ่ายเงินทุนสวัสดิการและสาธารณประโยชน์ในแต่ละรอบปีบัญชี 
12.  แนะนําให้สหกรณ์จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ภายใน 150 วันนับแต่วันส้ินปีทางบัญชี 
13.  แนะนําให้สหกรณ์ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ังนายทะเบียนสหกรณ์ 
14.  แนะนําให้สหกรณ์ส่งเสริมให้สมาชิกมาทําธุรกิจกับสหกรณ์ โดยดําเนินการดังนี้ 

-  สหกรณ์จะต้องทําธุรกิจตามความต้องการของสมาชิก 
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-  สหกรณ์จะต้องทําความเข้าใจกับสมาชิกถึงวิธีการและขั้นตอนการทําธุรกิจของสหกรณ์ ให้
ความยุติธรรมกับสมาชิกในด้านราคาผลผลิต ราคาขายสินค้าและบริการ อัตราดอกเบ้ีย ตลอดจนรับผิดชอบต่อ
อุปกรณ์การตลาดท่ีบริการสมาชิก และทําความเข้าใจในผลประโยชน์ท่ีสมาชิกจะได้รับในการดําเนินธุรกิจกับ
สหกรณ ์ได้แก่ เงินเฉล่ียคืนตามส่วนธุรกิจ และเงินปันผลตามหุ้น อัตราผลตอบแทนท่ีแตกต่าง เป็นต้น 

-  สหกรณ์จะต้องเน้นให้เห็นถึงการบริการท่ีแตกต่าง ระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอก 
เช่น ราคาท่ีแตกต่าง การบริการท่ีแตกต่าง อัตราผลตอบแทนท่ีแตกต่าง 

-  สหกรณ์จะต้องช่วยเหลือสมาชิกตามสมควร เมื่อสมาชิกได้รับความเดือดร้อนด้านการ
ประกอบอาชีพ และด้านอื่นๆ เช่น การเจ็บปุวยฯลฯ เป็นต้น 

-  สหกรณ์ต้องมีข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นของสมาชิกในเรื่อง การผลิต ปัจจัยการผลิต รายได้ 
รายจ่าย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการทําธุรกิจกับสมาชิกต่อไป 

-  หากสหกรณ์มีกําไรควรจัดสรรเป็นเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนตามส่วนธุรกิจให้กับสมาชิก 
 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์และรักษาสหกรณ์เปูาหมายท่ีผ่านเกณฑ์

มาตรฐานปี 2561 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : 

- ไม่มี - 
เป้าประสงค์ : แก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์ 

เป้าหมายการแก้ไขปัญหาการด าเนินงาน :  

21. แก้ไขปัญหาลูกหนี้ค้างนาน 
งานที่ด าเนินการ :  

1. การวิเคราะห์ลูกหนี้และศักยภาพของลูกหนี้    
2. การวิเคราะห์ปัญหาลูกหนี้ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์มีแนวทางการบริหารจัดการหนี้ค้างชําระของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ  
2. สหกรณ์สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านสินเช่ือ แก้ไขปัญหาลูกหนี้เงินกู้ท่ีผิดนัดชําระ

หนี้ ลูกหนี้ค้างชําระและบริหารจัดการธุรกิจด้านสินเช่ือของสหกรณ ์ 
3. สหกรณม์ีศักยภาพในการดําเนินธุรกิจให้ครอบคลุมทุกธุรกิจ 
4. คณะกรรมการมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการสหกรณ์ การบริหารธุรกิจสหกรณ์ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง

กับสหกรณ ์
5. คณะกรรมการทราบถึงบทบาท ภารกิจในฐานะคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เข้าใจถึง ขอบเขต

อํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ 
เชิงปริมาณ   

สมาชิกมาเข้าร่วมโครงการในปี 62  จํานวน……ราย 
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สมาชิกมาเข้าร่วมโครงการในปี 63  จํานวน……ราย 
กรรมการและผู้นํากลุ่มสหกรณ์ท่ีเข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยกว่า ร้อยละ 80 

 ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปีของสหกรณ ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ผลการดําเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ บางส่วน (ให้ระบุ

ประเด็นหรือแผนท่ีไม่เป็นไปตามเปูาหมายพร้อมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  
     สรุปประเด็นหรือแผนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : สหกรณ์อยู่ระหว่างดําเนินธุรกิจระหว่างปี ทํา

ให้ผลการดําเนินงานยังไม่เป็นไปตามเปูาหมายท่ีวางไว้ 
     สาเหตุประกอบ : อยูร่ะหว่างดําเนินธุรกิจ (ระหว่างปีบัญชีของสหกรณ์) 
     สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : แนะนําส่งเสริมให้

สหกรณ์ปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนท่ีได้อนุมัติไว้ในท่ีประชุมใหญ่ เพื่อให้การดําเนินงานของสหกรณ์บรรลุ
เปูาหมายท่ีได้วางไว้ 
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29. สหกรณ์ออมทรัพย์กองพันทหารช่างท่ี 9 จ ากัด  ประเภท : สหกรณ์ออมทรัพย์  

 ผลการด าเนินงานตามแผนการแนะน า ส่งเสรมิ และพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เป้าประสงค์ : พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ 

เป้าหมายการพัฒนา :  
1. ผลักดันให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์และรักษาสหกรณ์เปูาหมายท่ีผ่านเกณฑ์

มาตรฐานปี 2561 

งานที่ด าเนินการ :  
1.  แนะนําให้สหกรณ์ยึดถือการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปี ท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุม

ใหญ่เป็นแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายเงินของสหกรณ์ 
2.  แนะนําให้สหกรณ์กระจายแผนงานลงสู่การปฏิบัติเป็นรายเดือน มอบหมายผู้ปฏิบัติให้ชัดเจน และ

มีผู้รับผิดชอบและติดตามผลการปฏิบัติงาน ท้ังฝุายกรรมการและฝุายจัดการ 
3.  แนะนําให้สหกรณ์คณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงานของสหกรณ์รายเดือน ในท่ีประชุม

คณะกรรมการดําเนินการงบทดลองประจําเดือน และงบรับ – จ่าย ของสหกรณ์ 
4.  แนะนําให้สหกรณ์คณะกรรมการติดตามผลการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์เป็นประจําเดือนเพื่อ

ทราบผลประกอบการและปัญหาอุปสรรคต่างๆ   จากการดําเนินธุรกิจ 
5.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์ควรมีการควบคุมภายในของสหกรณ์ และติดตามผลเป็นประจําเดือน   
6.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์จัดทําบัญชีให้เป็นปัจจุบัน 
7.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์มีการตรวจนับเงินสด เพื่อตรวจสอบเงินสดคงเหลือเป็นไปตามท่ีกําหนด

ในระเบียบ 
8.  แนะนําให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ี ดําเนินการ ดังนี้ 

(1)  ตรวจสอบคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
(2)  ตรวจสอบหลักประกันของเจ้าหน้าท่ี 
(3)  มีคําส่ังมอบหมายหน้าท่ีให้ปฏิบัติงานของกรรมการ และเจ้าหน้าท่ีอย่างชัดเจน 

9.  แนะนําให้ ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ เข้าตรวจสหกรณ์และรายงานผลในท่ีประชุม
คณะกรรมการฯเป็นประจําทุกเดือน 

10. มีการตรวจสอบระเบียบ / ข้อบังคับของสหกรณ์ว่าเหมาะสมครบถ้วน กับการปฏิบัติงานหรือไม่ 
11. แนะนําให้สหกรณ์มีการจัดสรรกําไรสุทธิตามข้อบังคับ โดยเฉพาะการจัดสวัสดิการสมาชิกและทุน

สาธารณะประโยชน์ และมีการจ่ายเงินทุนสวัสดิการและสาธารณประโยชน์ในแต่ละรอบปีบัญชี 
12.  แนะนําให้สหกรณ์จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ภายใน 150 วันนับแต่วันส้ินปีทางบัญชี 
13.  แนะนําให้สหกรณ์ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ังนายทะเบียนสหกรณ์ 
14.  แนะนําให้สหกรณ์ส่งเสริมให้สมาชิกมาทําธุรกิจกับสหกรณ์ โดยดําเนินการดังนี้ 

-  สหกรณ์จะต้องทําธุรกิจตามความต้องการของสมาชิก 
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-  สหกรณ์จะต้องทําความเข้าใจกับสมาชิกถึงวิธีการและขั้นตอนการทําธุรกิจของสหกรณ์ ให้
ความยุติธรรมกับสมาชิกในด้านราคาผลผลิต ราคาขายสินค้าและบริการ อัตราดอกเบ้ีย ตลอดจนรับผิดชอบต่อ
อุปกรณ์การตลาดท่ีบริการสมาชิก และทําความเข้าใจในผลประโยชน์ท่ีสมาชิกจะได้รับในการดําเนินธุรกิจกับ
สหกรณ ์ได้แก่ เงินเฉล่ียคืนตามส่วนธุรกิจ และเงินปันผลตามหุ้น อัตราผลตอบแทนท่ีแตกต่าง เป็นต้น 

-  สหกรณ์จะต้องเน้นให้เห็นถึงการบริการท่ีแตกต่าง ระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอก 
เช่น ราคาท่ีแตกต่าง การบริการท่ีแตกต่าง อัตราผลตอบแทนท่ีแตกต่าง 

-  สหกรณ์จะต้องช่วยเหลือสมาชิกตามสมควร เมื่อสมาชิกได้รับความเดือดร้อนด้านการ
ประกอบอาชีพ และด้านอื่นๆ เช่น การเจ็บปุวยฯลฯ เป็นต้น 

-  สหกรณ์ต้องมีข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นของสมาชิกในเรื่อง การผลิต ปัจจัยการผลิต รายได้ 
รายจ่าย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการทําธุรกิจกับสมาชิกต่อไป 

-  หากสหกรณ์มีกําไรควรจัดสรรเป็นเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนตามส่วนธุรกิจให้กับสมาชิก 
 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์และรักษาสหกรณ์เปูาหมายท่ีผ่านเกณฑ์

มาตรฐานปี 2561 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : 

- ไม่มี - 
เป้าประสงค์ : แก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์ 

เป้าหมายการแก้ไขปัญหาการด าเนินงาน :  

22. แก้ไขปัญหาลูกหนี้ค้างนาน 
งานที่ด าเนินการ :  

1. การวิเคราะห์ลูกหนี้และศักยภาพของลูกหนี้    
2. การวิเคราะห์ปัญหาลูกหนี้ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์มีแนวทางการบริหารจัดการหนี้ค้างชําระของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ  
2. สหกรณ์สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านสินเช่ือ แก้ไขปัญหาลูกหนี้เงินกู้ท่ีผิดนัดชําระ

หนี้ ลูกหนี้ค้างชําระและบริหารจัดการธุรกิจด้านสินเช่ือของสหกรณ ์ 
3. สหกรณม์ีศักยภาพในการดําเนินธุรกิจให้ครอบคลุมทุกธุรกิจ 
4. คณะกรรมการมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการสหกรณ์ การบริหารธุรกิจสหกรณ์ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง

กับสหกรณ ์
5. คณะกรรมการทราบถึงบทบาท ภารกิจในฐานะคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เข้าใจถึง ขอบเขต

อํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ 
เชิงปริมาณ   

สมาชิกมาเข้าร่วมโครงการในปี 62  จํานวน……ราย 



173 | ห น้ า  Template รายงานผลการแนะนําส่งเสริม พัฒนา และกํากับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สมาชิกมาเข้าร่วมโครงการในปี 63  จํานวน……ราย 
กรรมการและผู้นํากลุ่มสหกรณ์ท่ีเข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยกว่า ร้อยละ 80 

 ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปีของสหกรณ ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ผลการดําเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ บางส่วน (ให้ระบุ

ประเด็นหรือแผนท่ีไม่เป็นไปตามเปูาหมายพร้อมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  
     สรุปประเด็นหรือแผนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : สหกรณ์อยู่ระหว่างดําเนินธุรกิจระหว่างปี ทํา

ให้ผลการดําเนินงานยังไม่เป็นไปตามเปูาหมายท่ีวางไว้ 
     สาเหตุประกอบ : อยูร่ะหว่างดําเนินธุรกิจ (ระหว่างปีบัญชีของสหกรณ์) 
     สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : แนะนําส่งเสริมให้

สหกรณ์ปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนท่ีได้อนุมัติไว้ในท่ีประชุมใหญ่ เพื่อให้การดําเนินงานของสหกรณ์บรรลุ
เปูาหมายท่ีได้วางไว้ 
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30. สหกรณ์ออมทรัพย์กองพันทหารม้าท่ี 19 จ ากัด  ประเภท : สหกรณ์ออมทรัพย์ 

 ผลการด าเนินงานตามแผนการแนะน า ส่งเสรมิ และพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เป้าประสงค์ : พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ 

เป้าหมายการพัฒนา :  
1. ผลักดันให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์และรักษาสหกรณ์เปูาหมายท่ีผ่านเกณฑ์

มาตรฐานปี 2561 

งานที่ด าเนินการ :  
1.  แนะนําให้สหกรณ์ยึดถือการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปี ท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุม

ใหญ่เป็นแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายเงินของสหกรณ์ 
2.  แนะนําให้สหกรณ์กระจายแผนงานลงสู่การปฏิบัติเป็นรายเดือน มอบหมายผู้ปฏิบัติให้ชัดเจน และ

มีผู้รับผิดชอบและติดตามผลการปฏิบัติงาน ท้ังฝุายกรรมการและฝุายจัดการ 
3.  แนะนําให้สหกรณ์คณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงานของสหกรณ์รายเดือน ในท่ีประชุม

คณะกรรมการดําเนินการงบทดลองประจําเดือน และงบรับ – จ่าย ของสหกรณ์ 
4.  แนะนําให้สหกรณ์คณะกรรมการติดตามผลการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์เป็นประจําเดือนเพื่อ

ทราบผลประกอบการและปัญหาอุปสรรคต่างๆ   จากการดําเนินธุรกิจ 
5.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์ควรมีการควบคุมภายในของสหกรณ์ และติดตามผลเป็นประจําเดือน   
6.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์จัดทําบัญชีให้เป็นปัจจุบัน 
7.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์มีการตรวจนับเงินสด เพื่อตรวจสอบเงินสดคงเหลือเป็นไปตามท่ีกําหนด

ในระเบียบ 
8.  แนะนําให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ี ดําเนินการ ดังนี้ 

(1)  ตรวจสอบคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
(2)  ตรวจสอบหลักประกันของเจ้าหน้าท่ี 
(3)  มีคําส่ังมอบหมายหน้าท่ีให้ปฏิบัติงานของกรรมการ และเจ้าหน้าท่ีอย่างชัดเจน 

9.  แนะนําให้ ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ เข้าตรวจสหกรณ์และรายงานผลในท่ีประชุม
คณะกรรมการฯเป็นประจําทุกเดือน 

10. มีการตรวจสอบระเบียบ / ข้อบังคับของสหกรณ์ว่าเหมาะสมครบถ้วน กับการปฏิบัติงานหรือไม่ 
11. แนะนําให้สหกรณ์มีการจัดสรรกําไรสุทธิตามข้อบังคับ โดยเฉพาะการจัดสวัสดิการสมาชิกและทุน

สาธารณะประโยชน์ และมีการจ่ายเงินทุนสวัสดิการและสาธารณประโยชน์ในแต่ละรอบปีบัญชี 
12.  แนะนําให้สหกรณ์จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ภายใน 150 วันนับแต่วันส้ินปีทางบัญชี 
13.  แนะนําให้สหกรณ์ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ังนายทะเบียนสหกรณ์ 
14.  แนะนําให้สหกรณ์ส่งเสริมให้สมาชิกมาทําธุรกิจกับสหกรณ์ โดยดําเนินการดังนี้ 

-  สหกรณ์จะต้องทําธุรกิจตามความต้องการของสมาชิก 
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-  สหกรณ์จะต้องทําความเข้าใจกับสมาชิกถึงวิธีการและขั้นตอนการทําธุรกิจของสหกรณ์ ให้
ความยุติธรรมกับสมาชิกในด้านราคาผลผลิต ราคาขายสินค้าและบริการ อัตราดอกเบ้ีย ตลอดจนรับผิดชอบต่อ
อุปกรณ์การตลาดท่ีบริการสมาชิก และทําความเข้าใจในผลประโยชน์ท่ีสมาชิกจะได้รับในการดําเนินธุรกิจกับ
สหกรณ ์ได้แก่ เงินเฉล่ียคืนตามส่วนธุรกิจ และเงินปันผลตามหุ้น อัตราผลตอบแทนท่ีแตกต่าง เป็นต้น 

-  สหกรณ์จะต้องเน้นให้เห็นถึงการบริการท่ีแตกต่าง ระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอก 
เช่น ราคาท่ีแตกต่าง การบริการท่ีแตกต่าง อัตราผลตอบแทนท่ีแตกต่าง 

-  สหกรณ์จะต้องช่วยเหลือสมาชิกตามสมควร เมื่อสมาชิกได้รับความเดือดร้อนด้านการ
ประกอบอาชีพ และด้านอื่นๆ เช่น การเจ็บปุวยฯลฯ เป็นต้น 

-  สหกรณ์ต้องมีข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นของสมาชิกในเรื่อง การผลิต ปัจจัยการผลิต รายได้ 
รายจ่าย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการทําธุรกิจกับสมาชิกต่อไป 

-  หากสหกรณ์มีกําไรควรจัดสรรเป็นเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนตามส่วนธุรกิจให้กับสมาชิก 
 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์และรักษาสหกรณ์เปูาหมายท่ีผ่านเกณฑ์

มาตรฐานปี 2561 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : 

- ไม่มี - 
เป้าประสงค์ : แก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์ 

เป้าหมายการแก้ไขปัญหาการด าเนินงาน :  

23. แก้ไขปัญหาลูกหนี้ค้างนาน 
งานที่ด าเนินการ :  

1. การวิเคราะห์ลูกหนี้และศักยภาพของลูกหนี้    
2. การวิเคราะห์ปัญหาลูกหนี้ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์มีแนวทางการบริหารจัดการหนี้ค้างชําระของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ  
2. สหกรณ์สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านสินเช่ือ แก้ไขปัญหาลูกหนี้เงินกู้ท่ีผิดนัดชําระ

หนี้ ลูกหนี้ค้างชําระและบริหารจัดการธุรกิจด้านสินเช่ือของสหกรณ ์ 
3. สหกรณม์ีศักยภาพในการดําเนินธุรกิจให้ครอบคลุมทุกธุรกิจ 
4. คณะกรรมการมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการสหกรณ์ การบริหารธุรกิจสหกรณ์ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง

กับสหกรณ ์
5. คณะกรรมการทราบถึงบทบาท ภารกิจในฐานะคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เข้าใจถึง ขอบเขต

อํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ 
เชิงปริมาณ   

สมาชิกมาเข้าร่วมโครงการในปี 62  จํานวน……ราย 
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สมาชิกมาเข้าร่วมโครงการในปี 63  จํานวน……ราย 
กรรมการและผู้นํากลุ่มสหกรณ์ท่ีเข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยกว่า ร้อยละ 80 

 ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปีของสหกรณ ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ผลการดําเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ บางส่วน (ให้ระบุ

ประเด็นหรือแผนท่ีไม่เป็นไปตามเปูาหมายพร้อมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  
     สรุปประเด็นหรือแผนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : สหกรณ์อยู่ระหว่างดําเนินธุรกิจระหว่างปี ทํา

ให้ผลการดําเนินงานยังไม่เป็นไปตามเปูาหมายท่ีวางไว้ 
     สาเหตุประกอบ : อยูร่ะหว่างดําเนินธุรกิจ (ระหว่างปีบัญชีของสหกรณ์) 
     สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : แนะนําส่งเสริมให้

สหกรณ์ปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนท่ีได้อนุมัติไว้ในท่ีประชุมใหญ่ เพื่อให้การดําเนินงานของสหกรณ์บรรลุ
เปูาหมายท่ีได้วางไว้ 
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31. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จ ากัด ประเภท : สหกรณ์ออมทรัพย์ 

 ผลการด าเนินงานตามแผนการแนะน า ส่งเสรมิ และพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เป้าประสงค์ : พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ 

เป้าหมายการพัฒนา :  
1. ผลักดันให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์และรักษาสหกรณ์เปูาหมายท่ีผ่านเกณฑ์

มาตรฐานปี 2561 

งานที่ด าเนินการ :  
1.  แนะนําให้สหกรณ์ยึดถือการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปี ท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุม

ใหญ่เป็นแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายเงินของสหกรณ์ 
2.  แนะนําให้สหกรณ์กระจายแผนงานลงสู่การปฏิบัติเป็นรายเดือน มอบหมายผู้ปฏิบัติให้ชัดเจน และ

มีผู้รับผิดชอบและติดตามผลการปฏิบัติงาน ท้ังฝุายกรรมการและฝุายจัดการ 
3.  แนะนําให้สหกรณ์คณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงานของสหกรณ์รายเดือน ในท่ีประชุม

คณะกรรมการดําเนินการงบทดลองประจําเดือน และงบรับ – จ่าย ของสหกรณ์ 
4.  แนะนําให้สหกรณ์คณะกรรมการติดตามผลการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์เป็นประจําเดือนเพื่อ

ทราบผลประกอบการและปัญหาอุปสรรคต่างๆ   จากการดําเนินธุรกิจ 
5.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์ควรมีการควบคุมภายในของสหกรณ์ และติดตามผลเป็นประจําเดือน   
6.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์จัดทําบัญชีให้เป็นปัจจุบัน 
7.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์มีการตรวจนับเงินสด เพื่อตรวจสอบเงินสดคงเหลือเป็นไปตามท่ีกําหนด

ในระเบียบ 
8.  แนะนําให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ี ดําเนินการ ดังนี้ 

(1)  ตรวจสอบคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
(2)  ตรวจสอบหลักประกันของเจ้าหน้าท่ี 
(3)  มีคําส่ังมอบหมายหน้าท่ีให้ปฏิบัติงานของกรรมการ และเจ้าหน้าท่ีอย่างชัดเจน 

9.  แนะนําให้ ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ เข้าตรวจสหกรณ์และรายงานผลในท่ีประชุม
คณะกรรมการฯเป็นประจําทุกเดือน 

10. มีการตรวจสอบระเบียบ / ข้อบังคับของสหกรณ์ว่าเหมาะสมครบถ้วน กับการปฏิบัติงานหรือไม่ 
11. แนะนําให้สหกรณ์มีการจัดสรรกําไรสุทธิตามข้อบังคับ โดยเฉพาะการจัดสวัสดิการสมาชิกและทุน

สาธารณะประโยชน์ และมีการจ่ายเงินทุนสวัสดิการและสาธารณประโยชน์ในแต่ละรอบปีบัญชี 
12.  แนะนําให้สหกรณ์จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ภายใน 150 วันนับแต่วันส้ินปีทางบัญชี 
13.  แนะนําให้สหกรณ์ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ังนายทะเบียนสหกรณ์ 
14.  แนะนําให้สหกรณ์ส่งเสริมให้สมาชิกมาทําธุรกิจกับสหกรณ์ โดยดําเนินการดังนี้ 

-  สหกรณ์จะต้องทําธุรกิจตามความต้องการของสมาชิก 
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-  สหกรณ์จะต้องทําความเข้าใจกับสมาชิกถึงวิธีการและขั้นตอนการทําธุรกิจของสหกรณ์ ให้
ความยุติธรรมกับสมาชิกในด้านราคาผลผลิต ราคาขายสินค้าและบริการ อัตราดอกเบ้ีย ตลอดจนรับผิดชอบต่อ
อุปกรณ์การตลาดท่ีบริการสมาชิก และทําความเข้าใจในผลประโยชน์ท่ีสมาชิกจะได้รับในการดําเนินธุรกิจกับ
สหกรณ ์ได้แก่ เงินเฉล่ียคืนตามส่วนธุรกิจ และเงินปันผลตามหุ้น อัตราผลตอบแทนท่ีแตกต่าง เป็นต้น 

-  สหกรณ์จะต้องเน้นให้เห็นถึงการบริการท่ีแตกต่าง ระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอก 
เช่น ราคาท่ีแตกต่าง การบริการท่ีแตกต่าง อัตราผลตอบแทนท่ีแตกต่าง 

-  สหกรณ์จะต้องช่วยเหลือสมาชิกตามสมควร เมื่อสมาชิกได้รับความเดือดร้อนด้านการ
ประกอบอาชีพ และด้านอื่นๆ เช่น การเจ็บปุวยฯลฯ เป็นต้น 

-  สหกรณ์ต้องมีข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นของสมาชิกในเรื่อง การผลิต ปัจจัยการผลิต รายได้ 
รายจ่าย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการทําธุรกิจกับสมาชิกต่อไป 

-  หากสหกรณ์มีกําไรควรจัดสรรเป็นเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนตามส่วนธุรกิจให้กับสมาชิก 
 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์และรักษาสหกรณ์เปูาหมายท่ีผ่านเกณฑ์

มาตรฐานปี 2561 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : 

- ไม่มี - 
เป้าประสงค์ : แก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์ 

เป้าหมายการแก้ไขปัญหาการด าเนินงาน :  

24. แก้ไขปัญหาลูกหนี้ค้างนาน 
งานที่ด าเนินการ :  

1. การวิเคราะห์ลูกหนี้และศักยภาพของลูกหนี้    
2. การวิเคราะห์ปัญหาลูกหนี้ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์มีแนวทางการบริหารจัดการหนี้ค้างชําระของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ  
2. สหกรณ์สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านสินเช่ือ แก้ไขปัญหาลูกหนี้เงินกู้ท่ีผิดนัดชําระ

หนี้ ลูกหนี้ค้างชําระและบริหารจัดการธุรกิจด้านสินเช่ือของสหกรณ ์ 
3. สหกรณม์ีศักยภาพในการดําเนินธุรกิจให้ครอบคลุมทุกธุรกิจ 
4. คณะกรรมการมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการสหกรณ์ การบริหารธุรกิจสหกรณ์ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง

กับสหกรณ ์
5. คณะกรรมการทราบถึงบทบาท ภารกิจในฐานะคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เข้าใจถึง ขอบเขต

อํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ 
เชิงปริมาณ   

สมาชิกมาเข้าร่วมโครงการในปี 62  จํานวน……ราย 
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สมาชิกมาเข้าร่วมโครงการในปี 63  จํานวน……ราย 
กรรมการและผู้นํากลุ่มสหกรณ์ท่ีเข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยกว่า ร้อยละ 80 

 ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปีของสหกรณ ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ผลการดําเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ บางส่วน (ให้ระบุ

ประเด็นหรือแผนท่ีไม่เป็นไปตามเปูาหมายพร้อมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  
     สรุปประเด็นหรือแผนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : สหกรณ์อยู่ระหว่างดําเนินธุรกิจระหว่างปี ทํา

ให้ผลการดําเนินงานยังไม่เป็นไปตามเปูาหมายท่ีวางไว้ 
     สาเหตุประกอบ : อยูร่ะหว่างดําเนินธุรกิจ (ระหว่างปีบัญชีของสหกรณ์) 
     สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : แนะนําส่งเสริมให้

สหกรณ์ปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนท่ีได้อนุมัติไว้ในท่ีประชุมใหญ่ เพื่อให้การดําเนินงานของสหกรณ์บรรลุ
เปูาหมายท่ีได้วางไว้ 
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32. สหกรณ์ออมทรัพย์เครือยง  จ ากัด ประเภท : สหกรณ์ออมทรัพย์   

 ผลการด าเนินงานตามแผนการแนะน า ส่งเสรมิ และพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เป้าประสงค์ : พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ 

เป้าหมายการพัฒนา :  
1. ผลักดันให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์และรักษาสหกรณ์เปูาหมายท่ีผ่านเกณฑ์

มาตรฐานปี 2561 

งานที่ด าเนินการ :  
1.  แนะนําให้สหกรณ์ยึดถือการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปี ท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุม

ใหญ่เป็นแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายเงินของสหกรณ์ 
2.  แนะนําให้สหกรณ์กระจายแผนงานลงสู่การปฏิบัติเป็นรายเดือน มอบหมายผู้ปฏิบัติให้ชัดเจน และ

มีผู้รับผิดชอบและติดตามผลการปฏิบัติงาน ท้ังฝุายกรรมการและฝุายจัดการ 
3.  แนะนําให้สหกรณ์คณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงานของสหกรณ์รายเดือน ในท่ีประชุม

คณะกรรมการดําเนินการงบทดลองประจําเดือน และงบรับ – จ่าย ของสหกรณ์ 
4.  แนะนําให้สหกรณ์คณะกรรมการติดตามผลการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์เป็นประจําเดือนเพื่อ

ทราบผลประกอบการและปัญหาอุปสรรคต่างๆ   จากการดําเนินธุรกิจ 
5.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์ควรมีการควบคุมภายในของสหกรณ์ และติดตามผลเป็นประจําเดือน   
6.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์จัดทําบัญชีให้เป็นปัจจุบัน 
7.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์มีการตรวจนับเงินสด เพื่อตรวจสอบเงินสดคงเหลือเป็นไปตามท่ีกําหนด

ในระเบียบ 
8.  แนะนําให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ี ดําเนินการ ดังนี้ 

(1)  ตรวจสอบคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
(2)  ตรวจสอบหลักประกันของเจ้าหน้าท่ี 
(3)  มีคําส่ังมอบหมายหน้าท่ีให้ปฏิบัติงานของกรรมการ และเจ้าหน้าท่ีอย่างชัดเจน 

9.  แนะนําให้ ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ เข้าตรวจสหกรณ์และรายงานผลในท่ีประชุม
คณะกรรมการฯเป็นประจําทุกเดือน 

10. มีการตรวจสอบระเบียบ / ข้อบังคับของสหกรณ์ว่าเหมาะสมครบถ้วน กับการปฏิบัติงานหรือไม่ 
11. แนะนําให้สหกรณ์มีการจัดสรรกําไรสุทธิตามข้อบังคับ โดยเฉพาะการจัดสวัสดิการสมาชิกและทุน

สาธารณะประโยชน์ และมีการจ่ายเงินทุนสวัสดิการและสาธารณประโยชน์ในแต่ละรอบปีบัญชี 
12.  แนะนําให้สหกรณ์จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ภายใน 150 วันนับแต่วันส้ินปีทางบัญชี 
13.  แนะนําให้สหกรณ์ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ังนายทะเบียนสหกรณ์ 
14.  แนะนําให้สหกรณ์ส่งเสริมให้สมาชิกมาทําธุรกิจกับสหกรณ์ โดยดําเนินการดังนี้ 

-  สหกรณ์จะต้องทําธุรกิจตามความต้องการของสมาชิก 
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-  สหกรณ์จะต้องทําความเข้าใจกับสมาชิกถึงวิธีการและขั้นตอนการทําธุรกิจของสหกรณ์ ให้
ความยุติธรรมกับสมาชิกในด้านราคาผลผลิต ราคาขายสินค้าและบริการ อัตราดอกเบ้ีย ตลอดจนรับผิดชอบต่อ
อุปกรณ์การตลาดท่ีบริการสมาชิก และทําความเข้าใจในผลประโยชน์ท่ีสมาชิกจะได้รับในการดําเนินธุรกิจกับ
สหกรณ ์ได้แก่ เงินเฉล่ียคืนตามส่วนธุรกิจ และเงินปันผลตามหุ้น อัตราผลตอบแทนท่ีแตกต่าง เป็นต้น 

-  สหกรณ์จะต้องเน้นให้เห็นถึงการบริการท่ีแตกต่าง ระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอก 
เช่น ราคาท่ีแตกต่าง การบริการท่ีแตกต่าง อัตราผลตอบแทนท่ีแตกต่าง 

-  สหกรณ์จะต้องช่วยเหลือสมาชิกตามสมควร เมื่อสมาชิกได้รับความเดือดร้อนด้านการ
ประกอบอาชีพ และด้านอื่นๆ เช่น การเจ็บปุวยฯลฯ เป็นต้น 

-  สหกรณ์ต้องมีข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นของสมาชิกในเรื่อง การผลิต ปัจจัยการผลิต รายได้ 
รายจ่าย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการทําธุรกิจกับสมาชิกต่อไป 

-  หากสหกรณ์มีกําไรควรจัดสรรเป็นเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนตามส่วนธุรกิจให้กับสมาชิก 
 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์และรักษาสหกรณ์เปูาหมายท่ีผ่านเกณฑ์

มาตรฐานปี 2561 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : 

- ไม่มี - 
เป้าประสงค์ : แก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์ 

เป้าหมายการแก้ไขปัญหาการด าเนินงาน :  

25. แก้ไขปัญหาลูกหนี้ค้างนาน 
งานที่ด าเนินการ :  

1. การวิเคราะห์ลูกหนี้และศักยภาพของลูกหนี้    
2. การวิเคราะห์ปัญหาลูกหนี้ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์มีแนวทางการบริหารจัดการหนี้ค้างชําระของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ  
2. สหกรณ์สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านสินเช่ือ แก้ไขปัญหาลูกหนี้เงินกู้ท่ีผิดนัดชําระ

หนี้ ลูกหนี้ค้างชําระและบริหารจัดการธุรกิจด้านสินเช่ือของสหกรณ ์ 
3. สหกรณม์ีศักยภาพในการดําเนินธุรกิจให้ครอบคลุมทุกธุรกิจ 
4. คณะกรรมการมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการสหกรณ์ การบริหารธุรกิจสหกรณ์ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง

กับสหกรณ ์
5. คณะกรรมการทราบถึงบทบาท ภารกิจในฐานะคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เข้าใจถึง ขอบเขต

อํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ 
เชิงปริมาณ   

สมาชิกมาเข้าร่วมโครงการในปี 62  จํานวน……ราย 
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สมาชิกมาเข้าร่วมโครงการในปี 63  จํานวน……ราย 
กรรมการและผู้นํากลุ่มสหกรณ์ท่ีเข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยกว่า ร้อยละ 80 

 ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปีของสหกรณ ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ผลการดําเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ บางส่วน (ให้ระบุ

ประเด็นหรือแผนท่ีไม่เป็นไปตามเปูาหมายพร้อมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  
     สรุปประเด็นหรือแผนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : สหกรณ์อยู่ระหว่างดําเนินธุรกิจระหว่างปี ทํา

ให้ผลการดําเนินงานยังไม่เป็นไปตามเปูาหมายท่ีวางไว้ 
     สาเหตุประกอบ : อยูร่ะหว่างดําเนินธุรกิจ (ระหว่างปีบัญชีของสหกรณ์) 
     สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : แนะนําส่งเสริมให้

สหกรณ์ปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนท่ีได้อนุมัติไว้ในท่ีประชุมใหญ่ เพื่อให้การดําเนินงานของสหกรณ์บรรลุ
เปูาหมายท่ีได้วางไว้ 
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33. สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี จ ากัด ประเภท : สหกรณ์ออมทรัพย์ 

 ผลการด าเนินงานตามแผนการแนะน า ส่งเสรมิ และพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เป้าประสงค์ : พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ 

เป้าหมายการพัฒนา :  
1. ผลักดันให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์และรักษาสหกรณ์เปูาหมายท่ีผ่านเกณฑ์

มาตรฐานปี 2561 

งานที่ด าเนินการ :  
1.  แนะนําให้สหกรณ์ยึดถือการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปี ท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุม

ใหญ่เป็นแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายเงินของสหกรณ์ 
2.  แนะนําให้สหกรณ์กระจายแผนงานลงสู่การปฏิบัติเป็นรายเดือน มอบหมายผู้ปฏิบัติให้ชัดเจน และ

มีผู้รับผิดชอบและติดตามผลการปฏิบัติงาน ท้ังฝุายกรรมการและฝุายจัดการ 
3.  แนะนําให้สหกรณ์คณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงานของสหกรณ์รายเดือน ในท่ีประชุม

คณะกรรมการดําเนินการงบทดลองประจําเดือน และงบรับ – จ่าย ของสหกรณ์ 
4.  แนะนําให้สหกรณ์คณะกรรมการติดตามผลการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์เป็นประจําเดือนเพื่อ

ทราบผลประกอบการและปัญหาอุปสรรคต่างๆ   จากการดําเนินธุรกิจ 
5.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์ควรมีการควบคุมภายในของสหกรณ์ และติดตามผลเป็นประจําเดือน   
6.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์จัดทําบัญชีให้เป็นปัจจุบัน 
7.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์มีการตรวจนับเงินสด เพื่อตรวจสอบเงินสดคงเหลือเป็นไปตามท่ีกําหนด

ในระเบียบ 
8.  แนะนําให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ี ดําเนินการ ดังนี้ 

(1)  ตรวจสอบคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
(2)  ตรวจสอบหลักประกันของเจ้าหน้าท่ี 
(3)  มีคําส่ังมอบหมายหน้าท่ีให้ปฏิบัติงานของกรรมการ และเจ้าหน้าท่ีอย่างชัดเจน 

9.  แนะนําให้ ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ เข้าตรวจสหกรณ์และรายงานผลในท่ีประชุม
คณะกรรมการฯเป็นประจําทุกเดือน 

10. มีการตรวจสอบระเบียบ / ข้อบังคับของสหกรณ์ว่าเหมาะสมครบถ้วน กับการปฏิบัติงานหรือไม่ 
11. แนะนําให้สหกรณ์มีการจัดสรรกําไรสุทธิตามข้อบังคับ โดยเฉพาะการจัดสวัสดิการสมาชิกและทุน

สาธารณะประโยชน์ และมีการจ่ายเงินทุนสวัสดิการและสาธารณประโยชน์ในแต่ละรอบปีบัญชี 
12.  แนะนําให้สหกรณ์จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ภายใน 150 วันนับแต่วันส้ินปีทางบัญชี 
13.  แนะนําให้สหกรณ์ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ังนายทะเบียนสหกรณ์ 
14.  แนะนําให้สหกรณ์ส่งเสริมให้สมาชิกมาทําธุรกิจกับสหกรณ์ โดยดําเนินการดังนี้ 

-  สหกรณ์จะต้องทําธุรกิจตามความต้องการของสมาชิก 
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-  สหกรณ์จะต้องทําความเข้าใจกับสมาชิกถึงวิธีการและขั้นตอนการทําธุรกิจของสหกรณ์ ให้
ความยุติธรรมกับสมาชิกในด้านราคาผลผลิต ราคาขายสินค้าและบริการ อัตราดอกเบ้ีย ตลอดจนรับผิดชอบต่อ
อุปกรณ์การตลาดท่ีบริการสมาชิก และทําความเข้าใจในผลประโยชน์ท่ีสมาชิกจะได้รับในการดําเนินธุรกิจกับ
สหกรณ ์ได้แก่ เงินเฉล่ียคืนตามส่วนธุรกิจ และเงินปันผลตามหุ้น อัตราผลตอบแทนท่ีแตกต่าง เป็นต้น 

-  สหกรณ์จะต้องเน้นให้เห็นถึงการบริการท่ีแตกต่าง ระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอก 
เช่น ราคาท่ีแตกต่าง การบริการท่ีแตกต่าง อัตราผลตอบแทนท่ีแตกต่าง 

-  สหกรณ์จะต้องช่วยเหลือสมาชิกตามสมควร เมื่อสมาชิกได้รับความเดือดร้อนด้านการ
ประกอบอาชีพ และด้านอื่นๆ เช่น การเจ็บปุวยฯลฯ เป็นต้น 

-  สหกรณ์ต้องมีข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นของสมาชิกในเรื่อง การผลิต ปัจจัยการผลิต รายได้ 
รายจ่าย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการทําธุรกิจกับสมาชิกต่อไป 

-  หากสหกรณ์มีกําไรควรจัดสรรเป็นเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนตามส่วนธุรกิจให้กับสมาชิก 
 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์และรักษาสหกรณ์เปูาหมายท่ีผ่านเกณฑ์

มาตรฐานปี 2561 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : 

- ไม่มี - 
เป้าประสงค์ : แก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์ 

เป้าหมายการแก้ไขปัญหาการด าเนินงาน :  

26. แก้ไขปัญหาลูกหนี้ค้างนาน 
งานที่ด าเนินการ :  

1. การวิเคราะห์ลูกหนี้และศักยภาพของลูกหนี้    
2. การวิเคราะห์ปัญหาลูกหนี้ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์มีแนวทางการบริหารจัดการหนี้ค้างชําระของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ  
2. สหกรณ์สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านสินเช่ือ แก้ไขปัญหาลูกหนี้เงินกู้ท่ีผิดนัดชําระ

หนี้ ลูกหนี้ค้างชําระและบริหารจัดการธุรกิจด้านสินเช่ือของสหกรณ ์ 
3. สหกรณม์ีศักยภาพในการดําเนินธุรกิจให้ครอบคลุมทุกธุรกิจ 
4. คณะกรรมการมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการสหกรณ์ การบริหารธุรกิจสหกรณ์ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง

กับสหกรณ ์
5. คณะกรรมการทราบถึงบทบาท ภารกิจในฐานะคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เข้าใจถึง ขอบเขต

อํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ 
เชิงปริมาณ   

สมาชิกมาเข้าร่วมโครงการในปี 62  จํานวน……ราย 
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สมาชิกมาเข้าร่วมโครงการในปี 63  จํานวน……ราย 
กรรมการและผู้นํากลุ่มสหกรณ์ท่ีเข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยกว่า ร้อยละ 80 

 ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปีของสหกรณ ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ผลการดําเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ บางส่วน (ให้ระบุ

ประเด็นหรือแผนท่ีไม่เป็นไปตามเปูาหมายพร้อมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  
     สรุปประเด็นหรือแผนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : สหกรณ์อยู่ระหว่างดําเนินธุรกิจระหว่างปี ทํา

ให้ผลการดําเนินงานยังไม่เป็นไปตามเปูาหมายท่ีวางไว้ 
     สาเหตุประกอบ : อยูร่ะหว่างดําเนินธุรกิจ (ระหว่างปีบัญชีของสหกรณ์) 
     สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : แนะนําส่งเสริมให้

สหกรณ์ปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนท่ีได้อนุมัติไว้ในท่ีประชุมใหญ่ เพื่อให้การดําเนินงานของสหกรณ์บรรลุ
เปูาหมายท่ีได้วางไว้ 
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34. สหกรณ์ออมทรัพย์มณทลทหารบกท่ี 17  จ ากัด ประเภท : สหกรณ์ออมทรัพย์ 

 ผลการด าเนินงานตามแผนการแนะน า ส่งเสรมิ และพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เป้าประสงค์ : พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ 

เป้าหมายการพัฒนา :  
1. ผลักดันให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์และรักษาสหกรณ์เปูาหมายท่ีผ่านเกณฑ์

มาตรฐานปี 2561 

งานที่ด าเนินการ :  
1.  แนะนําให้สหกรณ์ยึดถือการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปี ท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุม

ใหญ่เป็นแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายเงินของสหกรณ์ 
2.  แนะนําให้สหกรณ์กระจายแผนงานลงสู่การปฏิบัติเป็นรายเดือน มอบหมายผู้ปฏิบัติให้ชัดเจน และ

มีผู้รับผิดชอบและติดตามผลการปฏิบัติงาน ท้ังฝุายกรรมการและฝุายจัดการ 
3.  แนะนําให้สหกรณ์คณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงานของสหกรณ์รายเดือน ในท่ีประชุม

คณะกรรมการดําเนินการงบทดลองประจําเดือน และงบรับ – จ่าย ของสหกรณ์ 
4.  แนะนําให้สหกรณ์คณะกรรมการติดตามผลการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์เป็นประจําเดือนเพื่อ

ทราบผลประกอบการและปัญหาอุปสรรคต่างๆ   จากการดําเนินธุรกิจ 
5.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์ควรมีการควบคุมภายในของสหกรณ์ และติดตามผลเป็นประจําเดือน   
6.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์จัดทําบัญชีให้เป็นปัจจุบัน 
7.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์มีการตรวจนับเงินสด เพื่อตรวจสอบเงินสดคงเหลือเป็นไปตามท่ีกําหนด

ในระเบียบ 
8.  แนะนําให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ี ดําเนินการ ดังนี้ 

(1)  ตรวจสอบคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
(2)  ตรวจสอบหลักประกันของเจ้าหน้าท่ี 
(3)  มีคําส่ังมอบหมายหน้าท่ีให้ปฏิบัติงานของกรรมการ และเจ้าหน้าท่ีอย่างชัดเจน 

9.  แนะนําให้ ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ เข้าตรวจสหกรณ์และรายงานผลในท่ีประชุม
คณะกรรมการฯเป็นประจําทุกเดือน 

10. มีการตรวจสอบระเบียบ / ข้อบังคับของสหกรณ์ว่าเหมาะสมครบถ้วน กับการปฏิบัติงานหรือไม่ 
11. แนะนําให้สหกรณ์มีการจัดสรรกําไรสุทธิตามข้อบังคับ โดยเฉพาะการจัดสวัสดิการสมาชิกและทุน

สาธารณะประโยชน์ และมีการจ่ายเงินทุนสวัสดิการและสาธารณประโยชน์ในแต่ละรอบปีบัญชี 
12.  แนะนําให้สหกรณ์จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ภายใน 150 วันนับแต่วันส้ินปีทางบัญชี 
13.  แนะนําให้สหกรณ์ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ังนายทะเบียนสหกรณ์ 
14.  แนะนําให้สหกรณ์ส่งเสริมให้สมาชิกมาทําธุรกิจกับสหกรณ์ โดยดําเนินการดังนี้ 

-  สหกรณ์จะต้องทําธุรกิจตามความต้องการของสมาชิก 
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-  สหกรณ์จะต้องทําความเข้าใจกับสมาชิกถึงวิธีการและขั้นตอนการทําธุรกิจของสหกรณ์ ให้
ความยุติธรรมกับสมาชิกในด้านราคาผลผลิต ราคาขายสินค้าและบริการ อัตราดอกเบ้ีย ตลอดจนรับผิดชอบต่อ
อุปกรณ์การตลาดท่ีบริการสมาชิก และทําความเข้าใจในผลประโยชน์ท่ีสมาชิกจะได้รับในการดําเนินธุรกิจกับ
สหกรณ ์ได้แก่ เงินเฉล่ียคืนตามส่วนธุรกิจ และเงินปันผลตามหุ้น อัตราผลตอบแทนท่ีแตกต่าง เป็นต้น 

-  สหกรณ์จะต้องเน้นให้เห็นถึงการบริการท่ีแตกต่าง ระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอก 
เช่น ราคาท่ีแตกต่าง การบริการท่ีแตกต่าง อัตราผลตอบแทนท่ีแตกต่าง 

-  สหกรณ์จะต้องช่วยเหลือสมาชิกตามสมควร เมื่อสมาชิกได้รับความเดือดร้อนด้านการ
ประกอบอาชีพ และด้านอื่นๆ เช่น การเจ็บปุวยฯลฯ เป็นต้น 

-  สหกรณ์ต้องมีข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นของสมาชิกในเรื่อง การผลิต ปัจจัยการผลิต รายได้ 
รายจ่าย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการทําธุรกิจกับสมาชิกต่อไป 

-  หากสหกรณ์มีกําไรควรจัดสรรเป็นเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนตามส่วนธุรกิจให้กับสมาชิก 
 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์และรักษาสหกรณ์เปูาหมายท่ีผ่านเกณฑ์

มาตรฐานปี 2561 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : 

- ไม่มี - 
เป้าประสงค์ : แก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์ 

เป้าหมายการแก้ไขปัญหาการด าเนินงาน :  

27. แก้ไขปัญหาลูกหนี้ค้างนาน 
งานที่ด าเนินการ :  

1. การวิเคราะห์ลูกหนี้และศักยภาพของลูกหนี้    
2. การวิเคราะห์ปัญหาลูกหนี้ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์มีแนวทางการบริหารจัดการหนี้ค้างชําระของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ  
2. สหกรณ์สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านสินเช่ือ แก้ไขปัญหาลูกหนี้เงินกู้ท่ีผิดนัดชําระ

หนี้ ลูกหนี้ค้างชําระและบริหารจัดการธุรกิจด้านสินเช่ือของสหกรณ ์ 
3. สหกรณม์ีศักยภาพในการดําเนินธุรกิจให้ครอบคลุมทุกธุรกิจ 
4. คณะกรรมการมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการสหกรณ์ การบริหารธุรกิจสหกรณ์ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง

กับสหกรณ ์
5. คณะกรรมการทราบถึงบทบาท ภารกิจในฐานะคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เข้าใจถึง ขอบเขต

อํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ 
เชิงปริมาณ   

สมาชิกมาเข้าร่วมโครงการในปี 62  จํานวน……ราย 
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สมาชิกมาเข้าร่วมโครงการในปี 63  จํานวน……ราย 
กรรมการและผู้นํากลุ่มสหกรณ์ท่ีเข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยกว่า ร้อยละ 80 

 ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปีของสหกรณ ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ผลการดําเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ บางส่วน (ให้ระบุ

ประเด็นหรือแผนท่ีไม่เป็นไปตามเปูาหมายพร้อมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  
     สรุปประเด็นหรือแผนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : สหกรณ์อยู่ระหว่างดําเนินธุรกิจระหว่างปี ทํา

ให้ผลการดําเนินงานยังไม่เป็นไปตามเปูาหมายท่ีวางไว้ 
     สาเหตุประกอบ : อยูร่ะหว่างดําเนินธุรกิจ (ระหว่างปีบัญชีของสหกรณ์) 
     สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : แนะนําส่งเสริมให้

สหกรณ์ปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนท่ีได้อนุมัติไว้ในท่ีประชุมใหญ่ เพื่อให้การดําเนินงานของสหกรณ์บรรลุ
เปูาหมายท่ีได้วางไว้ 
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35. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จ ากัด ประเภท : สหกรณ์ออมทรัพย์ 

 ผลการด าเนินงานตามแผนการแนะน า ส่งเสรมิ และพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เป้าประสงค์ : พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ 

เป้าหมายการพัฒนา :  
1. ผลักดันให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์และรักษาสหกรณ์เปูาหมายท่ีผ่านเกณฑ์

มาตรฐานปี 2561 

งานที่ด าเนินการ :  
1.  แนะนําให้สหกรณ์ยึดถือการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปี ท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุม

ใหญ่เป็นแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายเงินของสหกรณ์ 
2.  แนะนําให้สหกรณ์กระจายแผนงานลงสู่การปฏิบัติเป็นรายเดือน มอบหมายผู้ปฏิบัติให้ชัดเจน และ

มีผู้รับผิดชอบและติดตามผลการปฏิบัติงาน ท้ังฝุายกรรมการและฝุายจัดการ 
3.  แนะนําให้สหกรณ์คณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงานของสหกรณ์รายเดือน ในท่ีประชุม

คณะกรรมการดําเนินการงบทดลองประจําเดือน และงบรับ – จ่าย ของสหกรณ์ 
4.  แนะนําให้สหกรณ์คณะกรรมการติดตามผลการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์เป็นประจําเดือนเพื่อ

ทราบผลประกอบการและปัญหาอุปสรรคต่างๆ   จากการดําเนินธุรกิจ 
5.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์ควรมีการควบคุมภายในของสหกรณ์ และติดตามผลเป็นประจําเดือน   
6.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์จัดทําบัญชีให้เป็นปัจจุบัน 
7.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์มีการตรวจนับเงินสด เพื่อตรวจสอบเงินสดคงเหลือเป็นไปตามท่ีกําหนด

ในระเบียบ 
8.  แนะนําให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ี ดําเนินการ ดังนี้ 

(1)  ตรวจสอบคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
(2)  ตรวจสอบหลักประกันของเจ้าหน้าท่ี 
(3)  มีคําส่ังมอบหมายหน้าท่ีให้ปฏิบัติงานของกรรมการ และเจ้าหน้าท่ีอย่างชัดเจน 

9.  แนะนําให้ ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ เข้าตรวจสหกรณ์และรายงานผลในท่ีประชุม
คณะกรรมการฯเป็นประจําทุกเดือน 

10. มีการตรวจสอบระเบียบ / ข้อบังคับของสหกรณ์ว่าเหมาะสมครบถ้วน กับการปฏิบัติงานหรือไม่ 
11. แนะนําให้สหกรณ์มีการจัดสรรกําไรสุทธิตามข้อบังคับ โดยเฉพาะการจัดสวัสดิการสมาชิกและทุน

สาธารณะประโยชน์ และมีการจ่ายเงินทุนสวัสดิการและสาธารณประโยชน์ในแต่ละรอบปีบัญชี 
12.  แนะนําให้สหกรณ์จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ภายใน 150 วันนับแต่วันส้ินปีทางบัญชี 
13.  แนะนําให้สหกรณ์ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ังนายทะเบียนสหกรณ์ 
14.  แนะนําให้สหกรณ์ส่งเสริมให้สมาชิกมาทําธุรกิจกับสหกรณ์ โดยดําเนินการดังนี้ 

-  สหกรณ์จะต้องทําธุรกิจตามความต้องการของสมาชิก 
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-  สหกรณ์จะต้องทําความเข้าใจกับสมาชิกถึงวิธีการและขั้นตอนการทําธุรกิจของสหกรณ์ ให้
ความยุติธรรมกับสมาชิกในด้านราคาผลผลิต ราคาขายสินค้าและบริการ อัตราดอกเบ้ีย ตลอดจนรับผิดชอบต่อ
อุปกรณ์การตลาดท่ีบริการสมาชิก และทําความเข้าใจในผลประโยชน์ท่ีสมาชิกจะได้รับในการดําเนินธุรกิจกับ
สหกรณ ์ได้แก่ เงินเฉล่ียคืนตามส่วนธุรกิจ และเงินปันผลตามหุ้น อัตราผลตอบแทนท่ีแตกต่าง เป็นต้น 

-  สหกรณ์จะต้องเน้นให้เห็นถึงการบริการท่ีแตกต่าง ระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอก 
เช่น ราคาท่ีแตกต่าง การบริการท่ีแตกต่าง อัตราผลตอบแทนท่ีแตกต่าง 

-  สหกรณ์จะต้องช่วยเหลือสมาชิกตามสมควร เมื่อสมาชิกได้รับความเดือดร้อนด้านการ
ประกอบอาชีพ และด้านอื่นๆ เช่น การเจ็บปุวยฯลฯ เป็นต้น 

-  สหกรณ์ต้องมีข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นของสมาชิกในเรื่อง การผลิต ปัจจัยการผลิต รายได้ 
รายจ่าย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการทําธุรกิจกับสมาชิกต่อไป 

-  หากสหกรณ์มีกําไรควรจัดสรรเป็นเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนตามส่วนธุรกิจให้กับสมาชิก 
 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์และรักษาสหกรณ์เปูาหมายท่ีผ่านเกณฑ์

มาตรฐานปี 2561 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : 

- ไม่มี - 
เป้าประสงค์ : แก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์ 

เป้าหมายการแก้ไขปัญหาการด าเนินงาน :  

28. แก้ไขปัญหาลูกหนี้ค้างนาน 
งานที่ด าเนินการ :  

1. การวิเคราะห์ลูกหนี้และศักยภาพของลูกหนี้    
2. การวิเคราะห์ปัญหาลูกหนี้ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์มีแนวทางการบริหารจัดการหนี้ค้างชําระของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ  
2. สหกรณ์สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านสินเช่ือ แก้ไขปัญหาลูกหนี้เงินกู้ท่ีผิดนัดชําระ

หนี้ ลูกหนี้ค้างชําระและบริหารจัดการธุรกิจด้านสินเช่ือของสหกรณ ์ 
3. สหกรณม์ีศักยภาพในการดําเนินธุรกิจให้ครอบคลุมทุกธุรกิจ 
4. คณะกรรมการมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการสหกรณ์ การบริหารธุรกิจสหกรณ์ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง

กับสหกรณ ์
5. คณะกรรมการทราบถึงบทบาท ภารกิจในฐานะคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เข้าใจถึง ขอบเขต

อํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ 
เชิงปริมาณ   

สมาชิกมาเข้าร่วมโครงการในปี 62  จํานวน……ราย 
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สมาชิกมาเข้าร่วมโครงการในปี 63  จํานวน……ราย 
กรรมการและผู้นํากลุ่มสหกรณ์ท่ีเข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยกว่า ร้อยละ 80 

 ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปีของสหกรณ ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ผลการดําเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ บางส่วน (ให้ระบุ

ประเด็นหรือแผนท่ีไม่เป็นไปตามเปูาหมายพร้อมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  
     สรุปประเด็นหรือแผนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : สหกรณ์อยู่ระหว่างดําเนินธุรกิจระหว่างปี ทํา

ให้ผลการดําเนินงานยังไม่เป็นไปตามเปูาหมายท่ีวางไว้ 
     สาเหตุประกอบ : อยูร่ะหว่างดําเนินธุรกิจ (ระหว่างปีบัญชีของสหกรณ์) 
     สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : แนะนําส่งเสริมให้

สหกรณ์ปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนท่ีได้อนุมัติไว้ในท่ีประชุมใหญ่ เพื่อให้การดําเนินงานของสหกรณ์บรรลุ
เปูาหมายท่ีได้วางไว้ 
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36. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาญจนบุรี จ ากัด ประเภท : สหกรณ์ออมทรัพย์   

 ผลการด าเนินงานตามแผนการแนะน า ส่งเสรมิ และพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เป้าประสงค์ : พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ 

เป้าหมายการพัฒนา :  
1. ผลักดันให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์และรักษาสหกรณ์เปูาหมายท่ีผ่านเกณฑ์

มาตรฐานปี 2561 

งานที่ด าเนินการ :  
1.  แนะนําให้สหกรณ์ยึดถือการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปี ท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุม

ใหญ่เป็นแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายเงินของสหกรณ์ 
2.  แนะนําให้สหกรณ์กระจายแผนงานลงสู่การปฏิบัติเป็นรายเดือน มอบหมายผู้ปฏิบัติให้ชัดเจน และ

มีผู้รับผิดชอบและติดตามผลการปฏิบัติงาน ท้ังฝุายกรรมการและฝุายจัดการ 
3.  แนะนําให้สหกรณ์คณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงานของสหกรณ์รายเดือน ในท่ีประชุม

คณะกรรมการดําเนินการงบทดลองประจําเดือน และงบรับ – จ่าย ของสหกรณ์ 
4.  แนะนําให้สหกรณ์คณะกรรมการติดตามผลการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์เป็นประจําเดือนเพื่อ

ทราบผลประกอบการและปัญหาอุปสรรคต่างๆ   จากการดําเนินธุรกิจ 
5.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์ควรมีการควบคุมภายในของสหกรณ์ และติดตามผลเป็นประจําเดือน   
6.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์จัดทําบัญชีให้เป็นปัจจุบัน 
7.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์มีการตรวจนับเงินสด เพื่อตรวจสอบเงินสดคงเหลือเป็นไปตามท่ีกําหนด

ในระเบียบ 
8.  แนะนําให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ี ดําเนินการ ดังนี้ 

(1)  ตรวจสอบคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
(2)  ตรวจสอบหลักประกันของเจ้าหน้าท่ี 
(3)  มีคําส่ังมอบหมายหน้าท่ีให้ปฏิบัติงานของกรรมการ และเจ้าหน้าท่ีอย่างชัดเจน 

9.  แนะนําให้ ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ เข้าตรวจสหกรณ์และรายงานผลในท่ีประชุม
คณะกรรมการฯเป็นประจําทุกเดือน 

10. มีการตรวจสอบระเบียบ / ข้อบังคับของสหกรณ์ว่าเหมาะสมครบถ้วน กับการปฏิบัติงานหรือไม่ 
11. แนะนําให้สหกรณ์มีการจัดสรรกําไรสุทธิตามข้อบังคับ โดยเฉพาะการจัดสวัสดิการสมาชิกและทุน

สาธารณะประโยชน์ และมีการจ่ายเงินทุนสวัสดิการและสาธารณประโยชน์ในแต่ละรอบปีบัญชี 
12.  แนะนําให้สหกรณ์จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ภายใน 150 วันนับแต่วันส้ินปีทางบัญชี 
13.  แนะนําให้สหกรณ์ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ังนายทะเบียนสหกรณ์ 
14.  แนะนําให้สหกรณ์ส่งเสริมให้สมาชิกมาทําธุรกิจกับสหกรณ์ โดยดําเนินการดังนี้ 

-  สหกรณ์จะต้องทําธุรกิจตามความต้องการของสมาชิก 
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-  สหกรณ์จะต้องทําความเข้าใจกับสมาชิกถึงวิธีการและขั้นตอนการทําธุรกิจของสหกรณ์ ให้
ความยุติธรรมกับสมาชิกในด้านราคาผลผลิต ราคาขายสินค้าและบริการ อัตราดอกเบ้ีย ตลอดจนรับผิดชอบต่อ
อุปกรณ์การตลาดท่ีบริการสมาชิก และทําความเข้าใจในผลประโยชน์ท่ีสมาชิกจะได้รับในการดําเนินธุรกิจกับ
สหกรณ ์ได้แก่ เงินเฉล่ียคืนตามส่วนธุรกิจ และเงินปันผลตามหุ้น อัตราผลตอบแทนท่ีแตกต่าง เป็นต้น 

-  สหกรณ์จะต้องเน้นให้เห็นถึงการบริการท่ีแตกต่าง ระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอก 
เช่น ราคาท่ีแตกต่าง การบริการท่ีแตกต่าง อัตราผลตอบแทนท่ีแตกต่าง 

-  สหกรณ์จะต้องช่วยเหลือสมาชิกตามสมควร เมื่อสมาชิกได้รับความเดือดร้อนด้านการ
ประกอบอาชีพ และด้านอื่นๆ เช่น การเจ็บปุวยฯลฯ เป็นต้น 

-  สหกรณ์ต้องมีข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นของสมาชิกในเรื่อง การผลิต ปัจจัยการผลิต รายได้ 
รายจ่าย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการทําธุรกิจกับสมาชิกต่อไป 

-  หากสหกรณ์มีกําไรควรจัดสรรเป็นเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนตามส่วนธุรกิจให้กับสมาชิก 
 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์และรักษาสหกรณ์เปูาหมายท่ีผ่านเกณฑ์

มาตรฐานปี 2561 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : 

- ไม่มี - 
เป้าประสงค์ : แก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์ 

เป้าหมายการแก้ไขปัญหาการด าเนินงาน :  

29. แก้ไขปัญหาลูกหนี้ค้างนาน 
งานที่ด าเนินการ :  

1. การวิเคราะห์ลูกหนี้และศักยภาพของลูกหนี้    
2. การวิเคราะห์ปัญหาลูกหนี้ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์มีแนวทางการบริหารจัดการหนี้ค้างชําระของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ  
2. สหกรณ์สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านสินเช่ือ แก้ไขปัญหาลูกหนี้เงินกู้ท่ีผิดนัดชําระ

หนี้ ลูกหนี้ค้างชําระและบริหารจัดการธุรกิจด้านสินเช่ือของสหกรณ ์ 
3. สหกรณม์ีศักยภาพในการดําเนินธุรกิจให้ครอบคลุมทุกธุรกิจ 
4. คณะกรรมการมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการสหกรณ์ การบริหารธุรกิจสหกรณ์ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง

กับสหกรณ ์
5. คณะกรรมการทราบถึงบทบาท ภารกิจในฐานะคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เข้าใจถึง ขอบเขต

อํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ 
เชิงปริมาณ   

สมาชิกมาเข้าร่วมโครงการในปี 62  จํานวน……ราย 
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สมาชิกมาเข้าร่วมโครงการในปี 63  จํานวน……ราย 
กรรมการและผู้นํากลุ่มสหกรณ์ท่ีเข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยกว่า ร้อยละ 80 

 ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปีของสหกรณ ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ผลการดําเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ บางส่วน (ให้ระบุ

ประเด็นหรือแผนท่ีไม่เป็นไปตามเปูาหมายพร้อมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  
     สรุปประเด็นหรือแผนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : สหกรณ์อยู่ระหว่างดําเนินธุรกิจระหว่างปี ทํา

ให้ผลการดําเนินงานยังไม่เป็นไปตามเปูาหมายท่ีวางไว้ 
     สาเหตุประกอบ : อยูร่ะหว่างดําเนินธุรกิจ (ระหว่างปีบัญชีของสหกรณ์) 
     สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : แนะนําส่งเสริมให้

สหกรณ์ปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนท่ีได้อนุมัติไว้ในท่ีประชุมใหญ่ เพื่อให้การดําเนินงานของสหกรณ์บรรลุ
เปูาหมายท่ีได้วางไว้ 
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37. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคิ้วนาง จ ากัด  ประเภท : สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 

 ผลการด าเนินงานตามแผนการแนะน า ส่งเสรมิ และพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เป้าประสงค์ : พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ 

เป้าหมายการพัฒนา :  
1. ผลักดันให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์และรักษาสหกรณ์เปูาหมายท่ีผ่านเกณฑ์

มาตรฐานปี 2561 

งานที่ด าเนินการ :  
1.  แนะนําให้สหกรณ์ยึดถือการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปี ท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุม

ใหญ่เป็นแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายเงินของสหกรณ์ 
2.  แนะนําให้สหกรณ์กระจายแผนงานลงสู่การปฏิบัติเป็นรายเดือน มอบหมายผู้ปฏิบัติให้ชัดเจน และ

มีผู้รับผิดชอบและติดตามผลการปฏิบัติงาน ท้ังฝุายกรรมการและฝุายจัดการ 
3.  แนะนําให้สหกรณ์คณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงานของสหกรณ์รายเดือน ในท่ีประชุม

คณะกรรมการดําเนินการงบทดลองประจําเดือน และงบรับ – จ่าย ของสหกรณ์ 
4.  แนะนําให้สหกรณ์คณะกรรมการติดตามผลการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์เป็นประจําเดือนเพื่อ

ทราบผลประกอบการและปัญหาอุปสรรคต่างๆ   จากการดําเนินธุรกิจ 
5.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์ควรมีการควบคุมภายในของสหกรณ์ และติดตามผลเป็นประจําเดือน   
6.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์จัดทําบัญชีให้เป็นปัจจุบัน 
7.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์มีการตรวจนับเงินสด เพื่อตรวจสอบเงินสดคงเหลือเป็นไปตามท่ีกําหนด

ในระเบียบ 
8.  แนะนําให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ี ดําเนินการ ดังนี้ 

(1)  ตรวจสอบคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
(2)  ตรวจสอบหลักประกันของเจ้าหน้าท่ี 
(3)  มีคําส่ังมอบหมายหน้าท่ีให้ปฏิบัติงานของกรรมการ และเจ้าหน้าท่ีอย่างชัดเจน 

9.  แนะนําให้ ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ เข้าตรวจสหกรณ์และรายงานผลในท่ีประชุม
คณะกรรมการฯเป็นประจําทุกเดือน 

10. มีการตรวจสอบระเบียบ / ข้อบังคับของสหกรณ์ว่าเหมาะสมครบถ้วน กับการปฏิบัติงานหรือไม่ 
11. แนะนําให้สหกรณ์มีการจัดสรรกําไรสุทธิตามข้อบังคับ โดยเฉพาะการจัดสวัสดิการสมาชิกและทุน

สาธารณะประโยชน์ และมีการจ่ายเงินทุนสวัสดิการและสาธารณประโยชน์ในแต่ละรอบปีบัญชี 
12.  แนะนําให้สหกรณ์จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ภายใน 150 วันนับแต่วันส้ินปีทางบัญชี 
13.  แนะนําให้สหกรณ์ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ังนายทะเบียนสหกรณ์ 
14.  แนะนําให้สหกรณ์ส่งเสริมให้สมาชิกมาทําธุรกิจกับสหกรณ์ โดยดําเนินการดังนี้ 

-  สหกรณ์จะต้องทําธุรกิจตามความต้องการของสมาชิก 
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-  สหกรณ์จะต้องทําความเข้าใจกับสมาชิกถึงวิธีการและขั้นตอนการทําธุรกิจของสหกรณ์ ให้
ความยุติธรรมกับสมาชิกในด้านราคาผลผลิต ราคาขายสินค้าและบริการ อัตราดอกเบ้ีย ตลอดจนรับผิดชอบต่อ
อุปกรณ์การตลาดท่ีบริการสมาชิก และทําความเข้าใจในผลประโยชน์ท่ีสมาชิกจะได้รับในการดําเนินธุรกิจกับ
สหกรณ ์ได้แก่ เงินเฉล่ียคืนตามส่วนธุรกิจ และเงินปันผลตามหุ้น อัตราผลตอบแทนท่ีแตกต่าง เป็นต้น 

-  สหกรณ์จะต้องเน้นให้เห็นถึงการบริการท่ีแตกต่าง ระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอก 
เช่น ราคาท่ีแตกต่าง การบริการท่ีแตกต่าง อัตราผลตอบแทนท่ีแตกต่าง 

-  สหกรณ์จะต้องช่วยเหลือสมาชิกตามสมควร เมื่อสมาชิกได้รับความเดือดร้อนด้านการ
ประกอบอาชีพ และด้านอื่นๆ เช่น การเจ็บปุวยฯลฯ เป็นต้น 

-  สหกรณ์ต้องมีข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นของสมาชิกในเรื่อง การผลิต ปัจจัยการผลิต รายได้ 
รายจ่าย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการทําธุรกิจกับสมาชิกต่อไป 

-  หากสหกรณ์มีกําไรควรจัดสรรเป็นเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนตามส่วนธุรกิจให้กับสมาชิก 
 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์และรักษาสหกรณ์เปูาหมายท่ีผ่านเกณฑ์

มาตรฐานปี 2561 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : 

- ไม่มี - 
เป้าประสงค์ : แก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์ 

เป้าหมายการแก้ไขปัญหาการด าเนินงาน :  

30. แก้ไขปัญหาลูกหนี้ค้างนาน 
งานที่ด าเนินการ :  

1. การวิเคราะห์ลูกหนี้และศักยภาพของลูกหนี้    
2. การวิเคราะห์ปัญหาลูกหนี้ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์มีแนวทางการบริหารจัดการหนี้ค้างชําระของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ  
2. สหกรณ์สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านสินเช่ือ แก้ไขปัญหาลูกหนี้เงินกู้ท่ีผิดนัดชําระ

หนี้ ลูกหนี้ค้างชําระและบริหารจัดการธุรกิจด้านสินเช่ือของสหกรณ ์ 
3. สหกรณม์ีศักยภาพในการดําเนินธุรกิจให้ครอบคลุมทุกธุรกิจ 
4. คณะกรรมการมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการสหกรณ์ การบริหารธุรกิจสหกรณ์ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง

กับสหกรณ ์
5. คณะกรรมการทราบถึงบทบาท ภารกิจในฐานะคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เข้าใจถึง ขอบเขต

อํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ 
เชิงปริมาณ   

สมาชิกมาเข้าร่วมโครงการในปี 62  จํานวน……ราย 
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สมาชิกมาเข้าร่วมโครงการในปี 63  จํานวน……ราย 
กรรมการและผู้นํากลุ่มสหกรณ์ท่ีเข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยกว่า ร้อยละ 80 

 ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปีของสหกรณ ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ผลการดําเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ บางส่วน (ให้ระบุ

ประเด็นหรือแผนท่ีไม่เป็นไปตามเปูาหมายพร้อมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  
     สรุปประเด็นหรือแผนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : สหกรณ์อยู่ระหว่างดําเนินธุรกิจระหว่างปี ทํา

ให้ผลการดําเนินงานยังไม่เป็นไปตามเปูาหมายท่ีวางไว้ 
     สาเหตุประกอบ : อยูร่ะหว่างดําเนินธุรกิจ (ระหว่างปีบัญชีของสหกรณ์) 
     สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : แนะนําส่งเสริมให้

สหกรณ์ปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนท่ีได้อนุมัติไว้ในท่ีประชุมใหญ่ เพื่อให้การดําเนินงานของสหกรณ์บรรลุ
เปูาหมายท่ีได้วางไว้ 
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38. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านเขาแหลม จ ากัด ประเภท : สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  

 ผลการด าเนินงานตามแผนการแนะน า ส่งเสรมิ และพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เป้าประสงค์ : พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ 

เป้าหมายการพัฒนา :  
1. ผลักดันให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์และรักษาสหกรณ์เปูาหมายท่ีผ่านเกณฑ์

มาตรฐานปี 2561 

งานที่ด าเนินการ :  
1.  แนะนําให้สหกรณ์ยึดถือการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปี ท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุม

ใหญ่เป็นแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายเงินของสหกรณ์ 
2.  แนะนําให้สหกรณ์กระจายแผนงานลงสู่การปฏิบัติเป็นรายเดือน มอบหมายผู้ปฏิบัติให้ชัดเจน และ

มีผู้รับผิดชอบและติดตามผลการปฏิบัติงาน ท้ังฝุายกรรมการและฝุายจัดการ 
3.  แนะนําให้สหกรณ์คณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงานของสหกรณ์รายเดือน ในท่ีประชุม

คณะกรรมการดําเนินการงบทดลองประจําเดือน และงบรับ – จ่าย ของสหกรณ์ 
4.  แนะนําให้สหกรณ์คณะกรรมการติดตามผลการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์เป็นประจําเดือนเพื่อ

ทราบผลประกอบการและปัญหาอุปสรรคต่างๆ   จากการดําเนินธุรกิจ 
5.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์ควรมีการควบคุมภายในของสหกรณ์ และติดตามผลเป็นประจําเดือน   
6.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์จัดทําบัญชีให้เป็นปัจจุบัน 
7.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์มีการตรวจนับเงินสด เพื่อตรวจสอบเงินสดคงเหลือเป็นไปตามท่ีกําหนด

ในระเบียบ 
8.  แนะนําให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ี ดําเนินการ ดังนี้ 

(1)  ตรวจสอบคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
(2)  ตรวจสอบหลักประกันของเจ้าหน้าท่ี 
(3)  มีคําส่ังมอบหมายหน้าท่ีให้ปฏิบัติงานของกรรมการ และเจ้าหน้าท่ีอย่างชัดเจน 

9.  แนะนําให้ ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ เข้าตรวจสหกรณ์และรายงานผลในท่ีประชุม
คณะกรรมการฯเป็นประจําทุกเดือน 

10. มีการตรวจสอบระเบียบ / ข้อบังคับของสหกรณ์ว่าเหมาะสมครบถ้วน กับการปฏิบัติงานหรือไม่ 
11. แนะนําให้สหกรณ์มีการจัดสรรกําไรสุทธิตามข้อบังคับ โดยเฉพาะการจัดสวัสดิการสมาชิกและทุน

สาธารณะประโยชน์ และมีการจ่ายเงินทุนสวัสดิการและสาธารณประโยชน์ในแต่ละรอบปีบัญชี 
12.  แนะนําให้สหกรณ์จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ภายใน 150 วันนับแต่วันส้ินปีทางบัญชี 
13.  แนะนําให้สหกรณ์ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ังนายทะเบียนสหกรณ์ 
14.  แนะนําให้สหกรณ์ส่งเสริมให้สมาชิกมาทําธุรกิจกับสหกรณ์ โดยดําเนินการดังนี้ 

-  สหกรณ์จะต้องทําธุรกิจตามความต้องการของสมาชิก 
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-  สหกรณ์จะต้องทําความเข้าใจกับสมาชิกถึงวิธีการและขั้นตอนการทําธุรกิจของสหกรณ์ ให้
ความยุติธรรมกับสมาชิกในด้านราคาผลผลิต ราคาขายสินค้าและบริการ อัตราดอกเบ้ีย ตลอดจนรับผิดชอบต่อ
อุปกรณ์การตลาดท่ีบริการสมาชิก และทําความเข้าใจในผลประโยชน์ท่ีสมาชิกจะได้รับในการดําเนินธุรกิจกับ
สหกรณ ์ได้แก่ เงินเฉล่ียคืนตามส่วนธุรกิจ และเงินปันผลตามหุ้น อัตราผลตอบแทนท่ีแตกต่าง เป็นต้น 

-  สหกรณ์จะต้องเน้นให้เห็นถึงการบริการท่ีแตกต่าง ระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอก 
เช่น ราคาท่ีแตกต่าง การบริการท่ีแตกต่าง อัตราผลตอบแทนท่ีแตกต่าง 

-  สหกรณ์จะต้องช่วยเหลือสมาชิกตามสมควร เมื่อสมาชิกได้รับความเดือดร้อนด้านการ
ประกอบอาชีพ และด้านอื่นๆ เช่น การเจ็บปุวยฯลฯ เป็นต้น 

-  สหกรณ์ต้องมีข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นของสมาชิกในเรื่อง การผลิต ปัจจัยการผลิต รายได้ 
รายจ่าย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการทําธุรกิจกับสมาชิกต่อไป 

-  หากสหกรณ์มีกําไรควรจัดสรรเป็นเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนตามส่วนธุรกิจให้กับสมาชิก 
 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์และรักษาสหกรณ์เปูาหมายท่ีผ่านเกณฑ์

มาตรฐานปี 2561 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : 

- ไม่มี - 
เป้าประสงค์ : แก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์ 

เป้าหมายการแก้ไขปัญหาการด าเนินงาน :  

31. แก้ไขปัญหาลูกหนี้ค้างนาน 
งานที่ด าเนินการ :  

1. การวิเคราะห์ลูกหนี้และศักยภาพของลูกหนี้    
2. การวิเคราะห์ปัญหาลูกหนี้ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์มีแนวทางการบริหารจัดการหนี้ค้างชําระของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ  
2. สหกรณ์สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านสินเช่ือ แก้ไขปัญหาลูกหนี้เงินกู้ท่ีผิดนัดชําระ

หนี้ ลูกหนี้ค้างชําระและบริหารจัดการธุรกิจด้านสินเช่ือของสหกรณ ์ 
3. สหกรณม์ีศักยภาพในการดําเนินธุรกิจให้ครอบคลุมทุกธุรกิจ 
4. คณะกรรมการมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการสหกรณ์ การบริหารธุรกิจสหกรณ์ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง

กับสหกรณ ์
5. คณะกรรมการทราบถึงบทบาท ภารกิจในฐานะคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เข้าใจถึง ขอบเขต

อํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ 
เชิงปริมาณ   

สมาชิกมาเข้าร่วมโครงการในปี 62  จํานวน……ราย 
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สมาชิกมาเข้าร่วมโครงการในปี 63  จํานวน……ราย 
กรรมการและผู้นํากลุ่มสหกรณ์ท่ีเข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยกว่า ร้อยละ 80 

 ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปีของสหกรณ ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ผลการดําเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ บางส่วน (ให้ระบุ

ประเด็นหรือแผนท่ีไม่เป็นไปตามเปูาหมายพร้อมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  
     สรุปประเด็นหรือแผนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : สหกรณ์อยู่ระหว่างดําเนินธุรกิจระหว่างปี ทํา

ให้ผลการดําเนินงานยังไม่เป็นไปตามเปูาหมายท่ีวางไว้ 
     สาเหตุประกอบ : อยูร่ะหว่างดําเนินธุรกิจ (ระหว่างปีบัญชีของสหกรณ์) 
     สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : แนะนําส่งเสริมให้

สหกรณ์ปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนท่ีได้อนุมัติไว้ในท่ีประชุมใหญ่ เพื่อให้การดําเนินงานของสหกรณ์บรรลุ
เปูาหมายท่ีได้วางไว้ 
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39. สหกรณ์บริการชุมชนสะพานข้ามแม่น้ าแคว จ ากัด ประเภท : สหกรณ์บริการ 

 ผลการด าเนินงานตามแผนการแนะน า ส่งเสรมิ และพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เป้าประสงค์ : พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ 

เป้าหมายการพัฒนา :  
1. ผลักดันให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์และรักษาสหกรณ์เปูาหมายท่ีผ่านเกณฑ์

มาตรฐานปี 2561 

งานที่ด าเนินการ :  
1.  แนะนําให้สหกรณ์ยึดถือการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปี ท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุม

ใหญ่เป็นแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายเงินของสหกรณ์ 
2.  แนะนําให้สหกรณ์กระจายแผนงานลงสู่การปฏิบัติเป็นรายเดือน มอบหมายผู้ปฏิบัติให้ชัดเจน และ

มีผู้รับผิดชอบและติดตามผลการปฏิบัติงาน ท้ังฝุายกรรมการและฝุายจัดการ 
3.  แนะนําให้สหกรณ์คณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงานของสหกรณ์รายเดือน ในท่ีประชุม

คณะกรรมการดําเนินการงบทดลองประจําเดือน และงบรับ – จ่าย ของสหกรณ์ 
4.  แนะนําให้สหกรณ์คณะกรรมการติดตามผลการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์เป็นประจําเดือนเพื่อ

ทราบผลประกอบการและปัญหาอุปสรรคต่างๆ   จากการดําเนินธุรกิจ 
5.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์ควรมีการควบคุมภายในของสหกรณ์ และติดตามผลเป็นประจําเดือน   
6.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์จัดทําบัญชีให้เป็นปัจจุบัน 
7.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์มีการตรวจนับเงินสด เพื่อตรวจสอบเงินสดคงเหลือเป็นไปตามท่ีกําหนด

ในระเบียบ 
8.  แนะนําให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ี ดําเนินการ ดังนี้ 

(1)  ตรวจสอบคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
(2)  ตรวจสอบหลักประกันของเจ้าหน้าท่ี 
(3)  มีคําส่ังมอบหมายหน้าท่ีให้ปฏิบัติงานของกรรมการ และเจ้าหน้าท่ีอย่างชัดเจน 

9.  แนะนําให้ ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ เข้าตรวจสหกรณ์และรายงานผลในท่ีประชุม
คณะกรรมการฯเป็นประจําทุกเดือน 

10. มีการตรวจสอบระเบียบ / ข้อบังคับของสหกรณ์ว่าเหมาะสมครบถ้วน กับการปฏิบัติงานหรือไม่ 
11. แนะนําให้สหกรณ์มีการจัดสรรกําไรสุทธิตามข้อบังคับ โดยเฉพาะการจัดสวัสดิการสมาชิกและทุน

สาธารณะประโยชน์ และมีการจ่ายเงินทุนสวัสดิการและสาธารณประโยชน์ในแต่ละรอบปีบัญชี 
12.  แนะนําให้สหกรณ์จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ภายใน 150 วันนับแต่วันส้ินปีทางบัญชี 
13.  แนะนําให้สหกรณ์ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ังนายทะเบียนสหกรณ์ 
14.  แนะนําให้สหกรณ์ส่งเสริมให้สมาชิกมาทําธุรกิจกับสหกรณ์ โดยดําเนินการดังนี้ 

-  สหกรณ์จะต้องทําธุรกิจตามความต้องการของสมาชิก 
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-  สหกรณ์จะต้องทําความเข้าใจกับสมาชิกถึงวิธีการและขั้นตอนการทําธุรกิจของสหกรณ์ ให้
ความยุติธรรมกับสมาชิกในด้านราคาผลผลิต ราคาขายสินค้าและบริการ อัตราดอกเบ้ีย ตลอดจนรับผิดชอบต่อ
อุปกรณ์การตลาดท่ีบริการสมาชิก และทําความเข้าใจในผลประโยชน์ท่ีสมาชิกจะได้รับในการดําเนินธุรกิจกับ
สหกรณ ์ได้แก่ เงินเฉล่ียคืนตามส่วนธุรกิจ และเงินปันผลตามหุ้น อัตราผลตอบแทนท่ีแตกต่าง เป็นต้น 

-  สหกรณ์จะต้องเน้นให้เห็นถึงการบริการท่ีแตกต่าง ระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอก 
เช่น ราคาท่ีแตกต่าง การบริการท่ีแตกต่าง อัตราผลตอบแทนท่ีแตกต่าง 

-  สหกรณ์จะต้องช่วยเหลือสมาชิกตามสมควร เมื่อสมาชิกได้รับความเดือดร้อนด้านการ
ประกอบอาชีพ และด้านอื่นๆ เช่น การเจ็บปุวยฯลฯ เป็นต้น 

-  สหกรณ์ต้องมีข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นของสมาชิกในเรื่อง การผลิต ปัจจัยการผลิต รายได้ 
รายจ่าย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการทําธุรกิจกับสมาชิกต่อไป 

-  หากสหกรณ์มีกําไรควรจัดสรรเป็นเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนตามส่วนธุรกิจให้กับสมาชิก 
 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์และรักษาสหกรณ์เปูาหมายท่ีผ่านเกณฑ์

มาตรฐานปี 2561 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : 

- ไม่มี - 
เป้าประสงค์ : แก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์ 

เป้าหมายการแก้ไขปัญหาการด าเนินงาน :  

32. แก้ไขปัญหาลูกหนี้ค้างนาน 
งานที่ด าเนินการ :  

1. การวิเคราะห์ลูกหนี้และศักยภาพของลูกหนี้    
2. การวิเคราะห์ปัญหาลูกหนี้ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์มีแนวทางการบริหารจัดการหนี้ค้างชําระของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ  
2. สหกรณ์สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านสินเช่ือ แก้ไขปัญหาลูกหนี้เงินกู้ท่ีผิดนัดชําระ

หนี้ ลูกหนี้ค้างชําระและบริหารจัดการธุรกิจด้านสินเช่ือของสหกรณ ์ 
3. สหกรณม์ีศักยภาพในการดําเนินธุรกิจให้ครอบคลุมทุกธุรกิจ 
4. คณะกรรมการมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการสหกรณ์ การบริหารธุรกิจสหกรณ์ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง

กับสหกรณ ์
5. คณะกรรมการทราบถึงบทบาท ภารกิจในฐานะคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เข้าใจถึง ขอบเขต

อํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ 
เชิงปริมาณ   

สมาชิกมาเข้าร่วมโครงการในปี 62  จํานวน……ราย 



203 | ห น้ า  Template รายงานผลการแนะนําส่งเสริม พัฒนา และกํากับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สมาชิกมาเข้าร่วมโครงการในปี 63  จํานวน……ราย 
กรรมการและผู้นํากลุ่มสหกรณ์ท่ีเข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยกว่า ร้อยละ 80 

 ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปีของสหกรณ ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ผลการดําเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ บางส่วน (ให้ระบุ

ประเด็นหรือแผนท่ีไม่เป็นไปตามเปูาหมายพร้อมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  
     สรุปประเด็นหรือแผนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : สหกรณ์อยู่ระหว่างดําเนินธุรกิจระหว่างปี ทํา

ให้ผลการดําเนินงานยังไม่เป็นไปตามเปูาหมายท่ีวางไว้ 
     สาเหตุประกอบ : อยูร่ะหว่างดําเนินธุรกิจ (ระหว่างปีบัญชีของสหกรณ์) 
     สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : แนะนําส่งเสริมให้

สหกรณ์ปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนท่ีได้อนุมัติไว้ในท่ีประชุมใหญ่ เพื่อให้การดําเนินงานของสหกรณ์บรรลุ
เปูาหมายท่ีได้วางไว้ 
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40. สหกรณ์บริการเพ่ือประชาชนชาวกาญจน์  จ ากัด ประเภท : สหกรณ์บริการ 

 ผลการด าเนินงานตามแผนการแนะน า ส่งเสรมิ และพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เป้าประสงค์ : พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ 

เป้าหมายการพัฒนา :  
1. ผลักดันให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์และรักษาสหกรณ์เปูาหมายท่ีผ่านเกณฑ์

มาตรฐานปี 2561 

งานที่ด าเนินการ :  
1.  แนะนําให้สหกรณ์ยึดถือการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปี ท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุม

ใหญ่เป็นแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายเงินของสหกรณ์ 
2.  แนะนําให้สหกรณ์กระจายแผนงานลงสู่การปฏิบัติเป็นรายเดือน มอบหมายผู้ปฏิบัติให้ชัดเจน และ

มีผู้รับผิดชอบและติดตามผลการปฏิบัติงาน ท้ังฝุายกรรมการและฝุายจัดการ 
3.  แนะนําให้สหกรณ์คณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงานของสหกรณ์รายเดือน ในท่ีประชุม

คณะกรรมการดําเนินการงบทดลองประจําเดือน และงบรับ – จ่าย ของสหกรณ์ 
4.  แนะนําให้สหกรณ์คณะกรรมการติดตามผลการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์เป็นประจําเดือนเพื่อ

ทราบผลประกอบการและปัญหาอุปสรรคต่างๆ   จากการดําเนินธุรกิจ 
5.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์ควรมีการควบคุมภายในของสหกรณ์ และติดตามผลเป็นประจําเดือน   
6.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์จัดทําบัญชีให้เป็นปัจจุบัน 
7.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์มีการตรวจนับเงินสด เพื่อตรวจสอบเงินสดคงเหลือเป็นไปตามท่ีกําหนด

ในระเบียบ 
8.  แนะนําให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ี ดําเนินการ ดังนี้ 

(1)  ตรวจสอบคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
(2)  ตรวจสอบหลักประกันของเจ้าหน้าท่ี 
(3)  มีคําส่ังมอบหมายหน้าท่ีให้ปฏิบัติงานของกรรมการ และเจ้าหน้าท่ีอย่างชัดเจน 

9.  แนะนําให้ ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ เข้าตรวจสหกรณ์และรายงานผลในท่ีประชุม
คณะกรรมการฯเป็นประจําทุกเดือน 

10. มีการตรวจสอบระเบียบ / ข้อบังคับของสหกรณ์ว่าเหมาะสมครบถ้วน กับการปฏิบัติงานหรือไม่ 
11. แนะนําให้สหกรณ์มีการจัดสรรกําไรสุทธิตามข้อบังคับ โดยเฉพาะการจัดสวัสดิการสมาชิกและทุน

สาธารณะประโยชน์ และมีการจ่ายเงินทุนสวัสดิการและสาธารณประโยชน์ในแต่ละรอบปีบัญชี 
12.  แนะนําให้สหกรณ์จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ภายใน 150 วันนับแต่วันส้ินปีทางบัญชี 
13.  แนะนําให้สหกรณ์ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ังนายทะเบียนสหกรณ์ 
14.  แนะนําให้สหกรณ์ส่งเสริมให้สมาชิกมาทําธุรกิจกับสหกรณ์ โดยดําเนินการดังนี้ 

-  สหกรณ์จะต้องทําธุรกิจตามความต้องการของสมาชิก 
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-  สหกรณ์จะต้องทําความเข้าใจกับสมาชิกถึงวิธีการและขั้นตอนการทําธุรกิจของสหกรณ์ ให้
ความยุติธรรมกับสมาชิกในด้านราคาผลผลิต ราคาขายสินค้าและบริการ อัตราดอกเบ้ีย ตลอดจนรับผิดชอบต่อ
อุปกรณ์การตลาดท่ีบริการสมาชิก และทําความเข้าใจในผลประโยชน์ท่ีสมาชิกจะได้รับในการดําเนินธุรกิจกับ
สหกรณ ์ได้แก่ เงินเฉล่ียคืนตามส่วนธุรกิจ และเงินปันผลตามหุ้น อัตราผลตอบแทนท่ีแตกต่าง เป็นต้น 

-  สหกรณ์จะต้องเน้นให้เห็นถึงการบริการท่ีแตกต่าง ระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอก 
เช่น ราคาท่ีแตกต่าง การบริการท่ีแตกต่าง อัตราผลตอบแทนท่ีแตกต่าง 

-  สหกรณ์จะต้องช่วยเหลือสมาชิกตามสมควร เมื่อสมาชิกได้รับความเดือดร้อนด้านการ
ประกอบอาชีพ และด้านอื่นๆ เช่น การเจ็บปุวยฯลฯ เป็นต้น 

-  สหกรณ์ต้องมีข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นของสมาชิกในเรื่อง การผลิต ปัจจัยการผลิต รายได้ 
รายจ่าย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการทําธุรกิจกับสมาชิกต่อไป 

-  หากสหกรณ์มีกําไรควรจัดสรรเป็นเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนตามส่วนธุรกิจให้กับสมาชิก 
 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์และรักษาสหกรณ์เปูาหมายท่ีผ่านเกณฑ์

มาตรฐานปี 2561 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : 

- ไม่มี - 
เป้าประสงค์ : แก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์ 

เป้าหมายการแก้ไขปัญหาการด าเนินงาน :  

33. แก้ไขปัญหาลูกหนี้ค้างนาน 
งานที่ด าเนินการ :  

1. การวิเคราะห์ลูกหนี้และศักยภาพของลูกหนี้    
2. การวิเคราะห์ปัญหาลูกหนี้ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์มีแนวทางการบริหารจัดการหนี้ค้างชําระของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ  
2. สหกรณ์สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านสินเช่ือ แก้ไขปัญหาลูกหนี้เงินกู้ท่ีผิดนัดชําระ

หนี้ ลูกหนี้ค้างชําระและบริหารจัดการธุรกิจด้านสินเช่ือของสหกรณ ์ 
3. สหกรณม์ีศักยภาพในการดําเนินธุรกิจให้ครอบคลุมทุกธุรกิจ 
4. คณะกรรมการมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการสหกรณ์ การบริหารธุรกิจสหกรณ์ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง

กับสหกรณ ์
5. คณะกรรมการทราบถึงบทบาท ภารกิจในฐานะคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เข้าใจถึง ขอบเขต

อํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ 
เชิงปริมาณ   

สมาชิกมาเข้าร่วมโครงการในปี 62  จํานวน……ราย 
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สมาชิกมาเข้าร่วมโครงการในปี 63  จํานวน……ราย 
กรรมการและผู้นํากลุ่มสหกรณ์ท่ีเข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยกว่า ร้อยละ 80 

 ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปีของสหกรณ ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ผลการดําเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ บางส่วน (ให้ระบุ

ประเด็นหรือแผนท่ีไม่เป็นไปตามเปูาหมายพร้อมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  
     สรุปประเด็นหรือแผนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : สหกรณ์อยู่ระหว่างดําเนินธุรกิจระหว่างปี ทํา

ให้ผลการดําเนินงานยังไม่เป็นไปตามเปูาหมายท่ีวางไว้ 
     สาเหตุประกอบ : อยูร่ะหว่างดําเนินธุรกิจ (ระหว่างปีบัญชีของสหกรณ์) 
     สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : แนะนําส่งเสริมให้

สหกรณ์ปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนท่ีได้อนุมัติไว้ในท่ีประชุมใหญ่ เพื่อให้การดําเนินงานของสหกรณ์บรรลุ
เปูาหมายท่ีได้วางไว้ 
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41. สหกรณ์บ้านมั่นคงปากแพรก  จ ากัด  ประเภท : สหกรณ์บริการ 

 ผลการด าเนินงานตามแผนการแนะน า ส่งเสรมิ และพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เป้าประสงค์ : พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ 

เป้าหมายการพัฒนา :  
1. ผลักดันให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์และรักษาสหกรณ์เปูาหมายท่ีผ่านเกณฑ์

มาตรฐานปี 2561 

งานที่ด าเนินการ :  
1.  แนะนําให้สหกรณ์ยึดถือการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปี ท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุม

ใหญ่เป็นแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายเงินของสหกรณ์ 
2.  แนะนําให้สหกรณ์กระจายแผนงานลงสู่การปฏิบัติเป็นรายเดือน มอบหมายผู้ปฏิบัติให้ชัดเจน และ

มีผู้รับผิดชอบและติดตามผลการปฏิบัติงาน ท้ังฝุายกรรมการและฝุายจัดการ 
3.  แนะนําให้สหกรณ์คณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงานของสหกรณ์รายเดือน ในท่ีประชุม

คณะกรรมการดําเนินการงบทดลองประจําเดือน และงบรับ – จ่าย ของสหกรณ์ 
4.  แนะนําให้สหกรณ์คณะกรรมการติดตามผลการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์เป็นประจําเดือนเพื่อ

ทราบผลประกอบการและปัญหาอุปสรรคต่างๆ   จากการดําเนินธุรกิจ 
5.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์ควรมีการควบคุมภายในของสหกรณ์ และติดตามผลเป็นประจําเดือน   
6.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์จัดทําบัญชีให้เป็นปัจจุบัน 
7.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์มีการตรวจนับเงินสด เพื่อตรวจสอบเงินสดคงเหลือเป็นไปตามท่ีกําหนด

ในระเบียบ 
8.  แนะนําให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ี ดําเนินการ ดังนี้ 

(1)  ตรวจสอบคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
(2)  ตรวจสอบหลักประกันของเจ้าหน้าท่ี 
(3)  มีคําส่ังมอบหมายหน้าท่ีให้ปฏิบัติงานของกรรมการ และเจ้าหน้าท่ีอย่างชัดเจน 

9.  แนะนําให้ ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ เข้าตรวจสหกรณ์และรายงานผลในท่ีประชุม
คณะกรรมการฯเป็นประจําทุกเดือน 

10. มีการตรวจสอบระเบียบ / ข้อบังคับของสหกรณ์ว่าเหมาะสมครบถ้วน กับการปฏิบัติงานหรือไม่ 
11. แนะนําให้สหกรณ์มีการจัดสรรกําไรสุทธิตามข้อบังคับ โดยเฉพาะการจัดสวัสดิการสมาชิกและทุน

สาธารณะประโยชน์ และมีการจ่ายเงินทุนสวัสดิการและสาธารณประโยชน์ในแต่ละรอบปีบัญชี 
12.  แนะนําให้สหกรณ์จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ภายใน 150 วันนับแต่วันส้ินปีทางบัญชี 
13.  แนะนําให้สหกรณ์ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ังนายทะเบียนสหกรณ์ 
14.  แนะนําให้สหกรณ์ส่งเสริมให้สมาชิกมาทําธุรกิจกับสหกรณ์ โดยดําเนินการดังนี้ 

-  สหกรณ์จะต้องทําธุรกิจตามความต้องการของสมาชิก 
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-  สหกรณ์จะต้องทําความเข้าใจกับสมาชิกถึงวิธีการและขั้นตอนการทําธุรกิจของสหกรณ์ ให้
ความยุติธรรมกับสมาชิกในด้านราคาผลผลิต ราคาขายสินค้าและบริการ อัตราดอกเบ้ีย ตลอดจนรับผิดชอบต่อ
อุปกรณ์การตลาดท่ีบริการสมาชิก และทําความเข้าใจในผลประโยชน์ท่ีสมาชิกจะได้รับในการดําเนินธุรกิจกับ
สหกรณ ์ได้แก่ เงินเฉล่ียคืนตามส่วนธุรกิจ และเงินปันผลตามหุ้น อัตราผลตอบแทนท่ีแตกต่าง เป็นต้น 

-  สหกรณ์จะต้องเน้นให้เห็นถึงการบริการท่ีแตกต่าง ระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอก 
เช่น ราคาท่ีแตกต่าง การบริการท่ีแตกต่าง อัตราผลตอบแทนท่ีแตกต่าง 

-  สหกรณ์จะต้องช่วยเหลือสมาชิกตามสมควร เมื่อสมาชิกได้รับความเดือดร้อนด้านการ
ประกอบอาชีพ และด้านอื่นๆ เช่น การเจ็บปุวยฯลฯ เป็นต้น 

-  สหกรณ์ต้องมีข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นของสมาชิกในเรื่อง การผลิต ปัจจัยการผลิต รายได้ 
รายจ่าย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการทําธุรกิจกับสมาชิกต่อไป 

-  หากสหกรณ์มีกําไรควรจัดสรรเป็นเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนตามส่วนธุรกิจให้กับสมาชิก 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์และรักษาสหกรณ์เปูาหมายท่ีผ่านเกณฑ์
มาตรฐานปี 2561 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : 

- ไม่มี - 

 ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปีของสหกรณ ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ผลการดําเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ บางส่วน (ให้ระบุ

ประเด็นหรือแผนท่ีไม่เป็นไปตามเปูาหมายพร้อมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  
     สรุปประเด็นหรือแผนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : สหกรณ์อยู่ระหว่างดําเนินธุรกิจระหว่างปี ทํา

ให้ผลการดําเนินงานยังไม่เป็นไปตามเปูาหมายท่ีวางไว้ 
     สาเหตุประกอบ : อยูร่ะหว่างดําเนินธุรกิจ (ระหว่างปีบัญชีของสหกรณ์) 
     สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : แนะนําส่งเสริมให้

สหกรณ์ปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนท่ีได้อนุมัติไว้ในท่ีประชุมใหญ่ เพื่อให้การดําเนินงานของสหกรณ์บรรลุ
เปูาหมายท่ีได้วางไว้ 
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42. สหกรณ์รถยนต์โดยสารกาญจนบุรี จ ากัด ประเภท : สหกรณ์บริการ 

 ผลการด าเนินงานตามแผนการแนะน า ส่งเสรมิ และพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เป้าประสงค์ : พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ 

เป้าหมายการพัฒนา :  
1. ผลักดันให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์และรักษาสหกรณ์เปูาหมายท่ีผ่านเกณฑ์

มาตรฐานปี 2561 

งานที่ด าเนินการ :  
1.  แนะนําให้สหกรณ์ยึดถือการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปี ท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุม

ใหญ่เป็นแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายเงินของสหกรณ์ 
2.  แนะนําให้สหกรณ์กระจายแผนงานลงสู่การปฏิบัติเป็นรายเดือน มอบหมายผู้ปฏิบัติให้ชัดเจน และ

มีผู้รับผิดชอบและติดตามผลการปฏิบัติงาน ท้ังฝุายกรรมการและฝุายจัดการ 
3.  แนะนําให้สหกรณ์คณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงานของสหกรณ์รายเดือน ในท่ีประชุม

คณะกรรมการดําเนินการงบทดลองประจําเดือน และงบรับ – จ่าย ของสหกรณ์ 
4.  แนะนําให้สหกรณ์คณะกรรมการติดตามผลการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์เป็นประจําเดือนเพื่อ

ทราบผลประกอบการและปัญหาอุปสรรคต่างๆ   จากการดําเนินธุรกิจ 
5.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์ควรมีการควบคุมภายในของสหกรณ์ และติดตามผลเป็นประจําเดือน   
6.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์จัดทําบัญชีให้เป็นปัจจุบัน 
7.  แนะนําให้สหกรณ์สหกรณ์มีการตรวจนับเงินสด เพื่อตรวจสอบเงินสดคงเหลือเป็นไปตามท่ีกําหนด

ในระเบียบ 
8.  แนะนําให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ี ดําเนินการ ดังนี้ 

(1)  ตรวจสอบคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
(2)  ตรวจสอบหลักประกันของเจ้าหน้าท่ี 
(3)  มีคําส่ังมอบหมายหน้าท่ีให้ปฏิบัติงานของกรรมการ และเจ้าหน้าท่ีอย่างชัดเจน 

9.  แนะนําให้ ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ เข้าตรวจสหกรณ์และรายงานผลในท่ีประชุม
คณะกรรมการฯเป็นประจําทุกเดือน 

10. มีการตรวจสอบระเบียบ / ข้อบังคับของสหกรณ์ว่าเหมาะสมครบถ้วน กับการปฏิบัติงานหรือไม่ 
11. แนะนําให้สหกรณ์มีการจัดสรรกําไรสุทธิตามข้อบังคับ โดยเฉพาะการจัดสวัสดิการสมาชิกและทุน

สาธารณะประโยชน์ และมีการจ่ายเงินทุนสวัสดิการและสาธารณประโยชน์ในแต่ละรอบปีบัญชี 
12.  แนะนําให้สหกรณ์จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ภายใน 150 วันนับแต่วันส้ินปีทางบัญชี 
13.  แนะนําให้สหกรณ์ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ังนายทะเบียนสหกรณ์ 
14.  แนะนําให้สหกรณ์ส่งเสริมให้สมาชิกมาทําธุรกิจกับสหกรณ์ โดยดําเนินการดังนี้ 

-  สหกรณ์จะต้องทําธุรกิจตามความต้องการของสมาชิก 
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-  สหกรณ์จะต้องทําความเข้าใจกับสมาชิกถึงวิธีการและขั้นตอนการทําธุรกิจของสหกรณ์ ให้
ความยุติธรรมกับสมาชิกในด้านราคาผลผลิต ราคาขายสินค้าและบริการ อัตราดอกเบ้ีย ตลอดจนรับผิดชอบต่อ
อุปกรณ์การตลาดท่ีบริการสมาชิก และทําความเข้าใจในผลประโยชน์ท่ีสมาชิกจะได้รับในการดําเนินธุรกิจกับ
สหกรณ ์ได้แก่ เงินเฉล่ียคืนตามส่วนธุรกิจ และเงินปันผลตามหุ้น อัตราผลตอบแทนท่ีแตกต่าง เป็นต้น 

-  สหกรณ์จะต้องเน้นให้เห็นถึงการบริการท่ีแตกต่าง ระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอก 
เช่น ราคาท่ีแตกต่าง การบริการท่ีแตกต่าง อัตราผลตอบแทนท่ีแตกต่าง 

-  สหกรณ์จะต้องช่วยเหลือสมาชิกตามสมควร เมื่อสมาชิกได้รับความเดือดร้อนด้านการ
ประกอบอาชีพ และด้านอื่นๆ เช่น การเจ็บปุวยฯลฯ เป็นต้น 

-  สหกรณ์ต้องมีข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นของสมาชิกในเรื่อง การผลิต ปัจจัยการผลิต รายได้ 
รายจ่าย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการทําธุรกิจกับสมาชิกต่อไป 

-  หากสหกรณ์มีกําไรควรจัดสรรเป็นเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนตามส่วนธุรกิจให้กับสมาชิก 
 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์และรักษาสหกรณ์เปูาหมายท่ีผ่านเกณฑ์
มาตรฐานปี 2561 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : 

- ไม่มี - 
เป้าประสงค์ : แก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์ 

เป้าหมายการแก้ไขปัญหาการด าเนินงาน  

1. แก้ไขปัญหาลูกหนี้ค้างนาน 
งานที่ด าเนินการ :  

1. การวิเคราะห์ลูกหนี้และศักยภาพของลูกหนี้    
2. การวิเคราะห์ปัญหาลูกหนี้ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์มีแนวทางการบริหารจัดการหนี้ค้างชําระของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ  
2. สหกรณ์สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านสินเช่ือ แก้ไขปัญหาลูกหนี้เงินกู้ท่ีผิดนัดชําระ

หนี้ ลูกหนี้ค้างชําระและบริหารจัดการธุรกิจด้านสินเช่ือของสหกรณ ์ 
3. สหกรณม์ีศักยภาพในการดําเนินธุรกิจให้ครอบคลุมทุกธุรกิจ 
4. คณะกรรมการมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการสหกรณ์ การบริหารธุรกิจสหกรณ์ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง

กับสหกรณ ์
5. คณะกรรมการทราบถึงบทบาท ภารกิจในฐานะคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เข้าใจถึง ขอบเขต

อํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ 
เชิงปริมาณ   

1. สมาชิกมาเข้าร่วมโครงการในปี 62  จํานวน……ราย 
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2. สมาชิกมาเข้าร่วมโครงการในปี 63  จํานวน……ราย 
3. กรรมการและผู้นํากลุ่มสหกรณ์ท่ีเข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยกว่า ร้อยละ 80 

 ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปีของสหกรณ ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ผลการดําเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ บางส่วน (ให้ระบุ

ประเด็นหรือแผนท่ีไม่เป็นไปตามเปูาหมายพร้อมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  
     สรุปประเด็นหรือแผนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : สหกรณ์อยู่ระหว่างดําเนินธุรกิจระหว่างปี ทํา

ให้ผลการดําเนินงานยังไม่เป็นไปตามเปูาหมายท่ีวางไว้ 
     สาเหตุประกอบ : อยูร่ะหว่างดําเนินธุรกิจ (ระหว่างปีบัญชีของสหกรณ์) 
     สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : แนะนําส่งเสริมให้

สหกรณ์ปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนท่ีได้อนุมัติไว้ในท่ีประชุมใหญ่ เพื่อให้การดําเนินงานของสหกรณ์บรรลุ
เปูาหมายท่ีได้วางไว้ 
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กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 

1. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลมะการักษ์ จ ากัด  ประเภท : สหกรณ์ออมทรัพย์     
 ผลการด าเนินงานตามแผนการแนะน า ส่งเสรมิ และพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เป้าประสงค์ : พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ 
เป้าหมายการพัฒนา  

1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
2. เพิ่มศักยภาพในการดําเนินธุรกิจ 

งานที่ด าเนินการ : 
1. แนะนําส่งเสริม ผลักดันให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์และรักษาสหกรณ์

เปูาหมายท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
2. จัดเก็บข้อมูลการฝากเงินและการกู้เงินระหว่างสหกรณ์นอกภาคการเกษตรทุกแห่ง 
3. จัดเก็บข้อมูลอัตราส่วนเงินออมต่อหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์นอกภาคการเกษตร 
4. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้สหกรณ์นอกภาคการเกษตรนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา

ใช้เป็นแนวทางหลักในการดําเนินกิจการและร่วมขับเคล่ือนกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่สมาชิกและชุมชน 
ให้ได้รับประโยชน์ในรูปแบบสหกรณ์ 

5. ส่งเสริม และสนับสนุนการบริหารการจัดการสหกรณ์ การพัฒนาธุรกิจและการกํากับดูแลกิจการท่ี
ดี ตามหลักธรรมาภิบาลร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจให้กับสหกรณ์นอกภาค
เกษตร ตามวัตถุประสงค์ในการขับเคล่ือนงานตามนโยบายรัฐบาล 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : 

สหกรณ์มีทุนการดําเนินงาน 222,104,157.50 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียน 66,099,824.58 บาท มี
หนี้สิน 52,905,860.32 บาท มีทุนเรือนหุ้น 199,898,860 บาท ทุนสํารอง 9,830,195.94 บาท  

การดําเนินงานระหว่างปี ดังตาราง 
ที ่ เรื่อง แผน ผลการดําเนินงาน ร้อยละของ

เปูาหมาย 
1. รับสมาชิกเพ่ิม 50 คน 66 132 
2. รับฝากเงินจากสมาชิก 35,000,000 บาท 51,949,182.45 บาท 148.43 
3. จ่ายเงินกู้ให้แก่สมาชิก 104,450,000 บาท 138,073,315 บาท 132.19 
4. รับชําระหน้ีจากสมาชิก 100,650,000 บาท 121,082,940 บาท 120.30 
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 ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปีของสหกรณ ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ผลการดําเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ  
     สรุปผลงานตามแผนประจ าปีของสหกรณ์ : ผลการดําเนินงานระหว่างปี ในเรื่องการรับสมาชิก

เพิ่ม การรับฝากเงินจากสมาชิก การจ่ายเงินกู้ให้สมาชิก และการรับชําระหนี้จากสมาชิก มีค่าเกินกว่าเปูาหมาย
ท่ีกําหนดไว้ ในผลการดําเนินงานปีบัญชีส้ินสุด 30 กันยายน 2561  สหกรณ์สามารถตรวจสอบปิดบัญชี
ประจําปีและจัดประชุมใหญ่สามัญประจําปีภายใน 150 วัน  เพื่อแถลงผลการดําเนินงานต่อท่ีประชุมใหญ่ เมื่อ
วันท่ี 20 พฤศจิกายน 2561 และพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีได้ตามท่ีกําหนดในไว้ข้อบังคับ สหกรณ์จึง
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ในระดับดีเลิศ 
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2. สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดนท่ี 13 จ ากัด  ประเภท : สหกรณ์ออมทรัพย์     

 ผลการด าเนินงานตามแผนการแนะน า ส่งเสรมิ และพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เป้าประสงค์ : พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ 

เป้าหมายการพัฒนา : 
1. แนะนําส่งเสริม ผลักดันให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
2. เพิ่มศักยภาพในการดําเนินธุรกิจ 

งานที่ด าเนินการ : 
1. แนะนําส่งเสริม ผลักดันให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
2. จัดเก็บข้อมูลการฝากเงินและการกู้เงินระหว่างสหกรณ์นอกภาคการเกษตรทุกแห่ง 
3. จัดเก็บข้อมูลอัตราส่วนเงินออมต่อหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์นอกภาคการเกษตร 
4. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้สหกรณ์นอกภาคการเกษตรนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา

ใช้เป็นแนวทางหลักในการดําเนินกิจการและร่วมขับเคล่ือนกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่สมาชิกและชุมชน 
ให้ได้รับประโยชน์ในรูปแบบสหกรณ์ 

5. ส่งเสริม และสนับสนุนการบริหารการจัดการสหกรณ์ การพัฒนาธุรกิจและการกํากับดูแลกิจการท่ี
ดี ตามหลักธรรมาภิบาลร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจให้กับสหกรณ์นอกภาค
เกษตร ตามวัตถุประสงค์ในการขับเคล่ือนงานตามนโยบายรัฐบาล 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : 

สหกรณ์มีทุนดําเนินงาน 366,571,042.94 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียน 101,349,756.39 บาท หนี้สิน 
455,176,261.43 บาท  มีทุนเรือนหุ้น 299,368,770 บาท ทุนสํารอง 37,105,382.88 บาท การดําเนินงานใน
ระหว่างปี ได้รับฝากเงินจากสมาชิก 84,576,582.69  บาท จ่ายเงินกู้ให้แก่สมาชิกเป็นเงิน 61,337,868 บาท 
รับชําระหนี้จากสมาชิก 55,971,892 บาท ผลการดําเนินงานปีบัญชีส้ินสุด 30 กันยายน 2561  สหกรณ์
สามารถตรวจสอบปิดบัญชีประจําปีและจัดประชุมใหญ่สามัญประจําปีภายใน 150 วัน  เพื่อแถลงผลการ
ดําเนินงานต่อท่ีประชุมใหญ่ เมื่อวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2561 และพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีได้ตามท่ี
กําหนดในไว้ข้อบังคับ สหกรณจึ์งผ่านเกณฑ์มาตรฐานขอกรมส่งเสริมสหกรณ์ในระดับดีเลิศ 

 ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปีของสหกรณ ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ผลการดําเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ  
     สรุปผลงานตามแผนประจ าปีของสหกรณ์ : สหกรณ์สามารถบันทึกบัญชี และจัดทําเอกสาร

ประกอบได้อย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และมีความสามารถในการดําเนินงานปีบัญชีส้ินสุดได้ สหกรณ์จึงผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานขอกรมส่งเสริมสหกรณ์ในระดับดีเลิศ 
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3. สหกรณ์การเกษตรแสนตอ จ ากัด  ประเภท : สหกรณ์การเกษตร 

 ผลการด าเนินงานตามแผนการแนะน า ส่งเสรมิ และพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เป้าประสงค์ : พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ 
เป้าหมายการพัฒนา : 

1. สหกรณผ่์านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
2. สหกรณ์สามารถบันทึกบัญชี และจัดทําเอกสารประกอบได้อย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
3. สหกรณ์มีความเข้มแข็ง และธุรกิจของสหกรณ์มีอัตราการขยายตัว 

งานที่ด าเนินการ : 
1. แนะนําส่งเสริม ผลักดันให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์และผ่านเกณฑ์มาตรฐานปี 
2. ส่งเสริม แนะนํา และพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรให้เป็นไปตามแผนการดําเนินงานของสหกรณ์

และแผนการส่งเสริมรายสหกรณ์ 
3. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้

เป็นแนวทางหลักในการดําเนินการและร่วมขับเคล่ือนกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่สมาชิกและชุมชนให้ได้รับ
ประโยชน์ในรูปแบบสหกรณ์ 

4. ส่งเสริม และสนับสนุนการบริหารการจัดการองค์กร การพัฒนาธุรกิจ และการกํากับดูแลกิจการท่ี
ดี ตามหลักธรรมาภิบาลร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจให้กับสหกรณ์ภาค
การเกษตรตามวัตถุประสงค์ในการขับเคล่ือนงานตามนโยบาลรัฐบาล 

5. จัดทําฐานข้อมูลด้านการเงินและการบัญชีของสหกรณ์ 
6. จัดเก็บข้อมูลการฝากเงินและการกู้เงินระหว่างสหกรณ์ทุกแห่ง 
7. จัดเก็บข้อมูลอัตราส่วนเงินออมต่อหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : 
1. สหกรณผ่์านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์และผ่านเกณฑ์มาตรฐานในระดับดีมาก 
2. สหกรณ์สามารถบันทึกบัญชี และจัดทําเอกสารให้เป็นปัจจุบันได้ 
3. สหกรณ์มีกําไรเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 
4. ด้านสภาพคล่อง สหกรณ์มีอัตราส่วนทุนหมุนเวียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
5. ประสิทธิภาพในการควบคุมภายในยังอยู่ในระดับพอใช้ 
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 ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปีของสหกรณ ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ผลการดําเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ บางส่วน 
     สรุปประเด็นหรือแผนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : ประสิทธิภาพด้านการควบคุมภายในยังอยู่ใน

ระดับพอใช้ 
     สาเหตุประกอบ : สหกรณ์ไม่ได้จัดจ้างเจ้าหน้าท่ี แต่มีการมอบหมายให้คณะกรรมการร่วมกัน

รับผิดชอบ แต่คณะกรรมการไม่ค่อยมีเวลา ทําให้ประธานกรรมการต้องเป็นผู้ทําหน้าท่ีเกือบทุกด้านเพียงผู้เดียว 
     สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : แนะนําแนวทาง

การจัดทําเอกสารต่างๆ ให้แก่คณะกรรมการท่ีรับผิดชอบ สร้างความเข้าใจในการจัดทําเอกสารมากขึ้น เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมภายในต่อไป 
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4. สหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง จ ากัด  ประเภท : สหกรณ์ออมทรัพย์     

 ผลการด าเนินงานตามแผนการแนะน า ส่งเสรมิ และพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เป้าประสงค์ : พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ 

เป้าหมายการพัฒนา : 
1. สหกรณผ่์านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ ์
2. สหกรณ์มีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 

งานที่ด าเนินการ : 
1. แนะนําส่งเสริม ผลักดันให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์และรักษาสหกรณ์

เปูาหมายท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
2. จัดเก็บข้อมูลการฝากเงินและการกู้เงินระหว่างสหกรณ์นอกภาคการเกษตรทุกแห่ง 
3. จัดเก็บข้อมูลอัตราส่วนเงินออมต่อหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์นอกภาคการเกษตร 
4. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้สหกรณ์นอกภาคการเกษตรนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา

ใช้เป็นแนวทางหลักในการดําเนินกิจการและร่วมขับเคล่ือนกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่สมาชิกและชุมชน 
ให้ได้รับประโยชน์ในรูปแบบสหกรณ์ 

5. ส่งเสริม และสนับสนุนการบริหารการจัดการสหกรณ์ การพัฒนาธุรกิจและการกํากับดูแลกิจการท่ี
ดี ตามหลักธรรมาภิบาลร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจให้กับสหกรณ์นอกภาค
เกษตร ตามวัตถุประสงค์ในการขับเคล่ือนงานตามนโยบายรัฐบาล 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : 

1. สหกรณ์มีการจัดทําและนําเสนองบการเงิน การบันทึกบัญชีส่วนใหญ่ของสหกรณ์ครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบัน มีเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีครบถ้วน สามารถจัดทํางบการเงินโดยถูกต้องตามท่ีควรใน
สาระสําคัญตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กําหนด รวมท้ังยังจัดทําบัญชีแยกประเภท โดยในส่วนของบัญชี
แยกประเภทได้มีการทํามือคู่ขนานไปด้วยเพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการบันทึกบัญชี ซึ่งสามารถทําได้อย่าง
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน ตลอดจนการทําบัญชีเป็นไปตามแบบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์กําหนด 

2. สหกรณ์ มีทุนดําเนินงาน 1,134,151,033.61 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียน 314,727,067.60 บาท 
มีหนี้สิน 759,548,750.84 บาท  มีทุนเรือนหุ้น 963,678,040 บาท ทุนสํารอง 98,242,369.09 บาท การ
ดําเนินงานในระหว่างปีได้รับสมาชิกเพิ่ม 73 คน ในรอบปี สหกรณ์มีกําไรสุทธิ 69,372,576.64 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้น
จากปีก่อนหน้า 5,847,267.24 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.3 ผลการดําเนินงานปีบัญชีส้ินสุด 31 ธันวาคม 2561  
สหกรณ์สามารถตรวจสอบปิดบัญชีประจําปีและจัดประชุมใหญ่สามัญประจําปีภายใน 150 วัน  เพื่อแถลงผล
การดําเนินงานต่อท่ีประชุมใหญ่ เมื่อวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2562 และพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีได้ตามท่ี
กําหนดในไว้ข้อบังคับ สหกรณ์จึงผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ในระดับดีเลิศ 
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 ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปีของสหกรณ ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ผลการดําเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ  
     สรุปผลงานตามแผนประจ าปีของสหกรณ์ : สหกรณ์สามารถบันทึกบัญชี และจัดทําเอกสาร

ประกอบได้อย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และมีความสามารถในการดําเนินงานปีบัญชีส้ินสุดได้ สหกรณ์จึงผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานขอกรมส่งเสริมสหกรณ์ในระดับดีเลิศ 
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5. สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยเคนเปเปอร์ จ ากัด  ประเภท : สหกรณ์ออมทรัพย์     

 ผลการด าเนินงานตามแผนการแนะน า ส่งเสรมิ และพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เป้าประสงค์ : พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ 

เป้าหมายการพัฒนา : 
1. สหกรณ์ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มีการรายงานข้อมูลต่างๆ ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

อย่างถูกต้องและตรงตามกําหนด 
2. สหกรณส์ามารถควบคุมระบบการหมุนเวียนของเงินและวางแผนทางการเงินได้ 
3. สหกรณ์ผ่านเกณ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

งานที่ด าเนินการ : 
1. ส่งเสริมควบคุมให้สหกรณ์ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มีการรายงานข้อมูลต่างๆ ให้

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอย่างถูกต้องและตรงตามกําหนด 
2. แนะนําให้สหกรณ์ควบคุมระบบการหมุนเวียนของเงิน การวางแผนทางการเงินให้สามารถ

ดําเนินงานไปได้โดยราบรื่น 
3. แนะนําส่งเสริม ผลักดันให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
4. จัดเก็บข้อมูลการฝากเงินและการกู้เงินระหว่างสหกรณ์นอกภาคการเกษตรทุกแห่ง 
5. จัดเก็บข้อมูลอัตราส่วนเงินออมต่อหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์นอกภาคการเกษตร 
6. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้สหกรณ์นอกภาคการเกษตรนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา

ใช้เป็นแนวทางหลักในการดําเนินกิจการและร่วมขับเคล่ือนกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่สมาชิกและชุมชน 
ให้ได้รับประโยชน์ในรูปแบบสหกรณ ์

7. ส่งเสริม และสนับสนุนการบริหารการจัดการสหกรณ์ การพัฒนาธุรกิจและการกํากับดูแลกิจการท่ี
ดี ตามหลักธรรมาภิบาลร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจให้กับสหกรณ์นอกภาค
เกษตร ตามวัตถุประสงค์ในการขับเคล่ือนงานตามนโยบายรัฐบาล 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : 

สหกรณ์มีทุนดําเนินงาน 31,093,513.30 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียน 12,947,786.19 บาท มีหนี้สิน 
25,457 บาท  มีทุนเรือนหุ้น 26,328,600 บาท ทุนสํารอง 1,590,720.24 บาท มีผลกําไร 2,435,141.57 ซึ่ง
เพิ่มข้ึนจากปีก่อน การดําเนินงานในระหว่างปีได้รับสมาชิกเพิ่ม 15 คน ระหว่างปีสหกรณ์ให้เงินกู้ยืมแก่สมาชิก
จํานวน 125 ราย เป็นเงิน 43,2224380 บาท ณ รับชําระหนี้จากสมาชิก 41,763,703 บาท ผลการดําเนินงาน
ปีบัญชีส้ินสุด สหกรณ์สามารถตรวจสอบปิดบัญชีประจําปีและจัดประชุมใหญ่สามัญประจําปีภายใน 150 วัน  
เพื่อแถลงผลการดําเนินงานต่อท่ีประชุมใหญ่ เมื่อวันท่ี 21 พฤษภาคม 2562 และพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิ
ประจําปีได้ตามท่ีกําหนดในไว้ข้อบังคับ สหกรณ์จึงผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ในระดับดีมาก 
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สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : 
1. ในด้านการบริหารความเส่ียง คือการให้กู้เงินแก่สมาชิก สมาชิกหนึ่งคนอาจเป็นได้ท้ังผู้กู้และผู้คํ้า

ประกันในเวลาเดียวกัน ความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นอาจจะเกิดจากการคํ้าประกันให้กับผู้กู้ได้หลายคน 

 ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปีของสหกรณ ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ผลการดําเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ บางส่วน 
สรุปประเด็นหรือแผนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : ด้านการบริหารความเส่ียง มีความเส่ียงท่ีอาจจะ

เกิดขึ้นจากการคํ้าประกันให้กับผู้กู้ได้หลายคน ซึ่งสมาชิกอาจไม่มีความสามารถในการชําระหนี้เงินกู้ของตนเอง
ได้ หากต้องรับผิดชอบในฐานะผู้คํ้าประกันด้วย และถ้าไม่สามารถชําระหนี้ได้ตามกําหนด อาจส่งผลให้
กลายเป็นลูกหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ซึ่งมีผลกระทบต่อสหกรณ ์

สาเหตุประกอบ : สมาชิกเป็นผู้คํ้าประกันมากกว่า 2 คนในเวลาเดียวกัน 17 ราย 
สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : แนะนําส่งเสริมสหกรณ์ 

วิเคราะห์ให้สหกรณ์เห็นว่า ผลเสียท่ีเกิดขึ้นจากการคํ้าประกันให้กับผู้กู้หลายคน และเร่งดําเนินการแก้ไขให้
เปล่ียนผู้คํ้าประกันรายใหม่ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีกําหนด 

 

  



221 | ห น้ า  Template รายงานผลการแนะนําส่งเสริม พัฒนา และกํากับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

6. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนกขมิ้น จ ากัด  ประเภท : สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน     
 ผลการด าเนินงานตามแผนการแนะน า ส่งเสรมิ และพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เป้าประสงค์ : พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ 

เป้าหมายการพัฒนา : 
1. สหกรณผ่์านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

2. ลูกหนี้ค้างนานได้มีการดําเนินการวิเคราะห์สภาพ และอายุหนี้ เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณา
ดําเนินการตามกฎหมายต่อไป 

3. สหกรณ์มีประสิทธิภาพด้านการบริหารงานท่ัวไป  ด้านการเงินและบัญชี  ด้านการดําเนินธุรกิจของ
สหกรณ ์
งานที่ด าเนินการ : 

1. วิเคราะห์สภาพลูกหนี้ อายุหนี้ 
2. จัดเก็บข้อมูลการฝากเงินและการกู้เงินระหว่างสหกรณ์นอกภาคการเกษตรทุกแห่ง 
3. จัดเก็บข้อมูลอัตราส่วนเงินออมต่อหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์นอกภาคการเกษตร 
4. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้สหกรณ์นอกภาคการเกษตรนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา

ใช้เป็นแนวทางหลักในการดําเนินกิจการและร่วมขับเคล่ือนกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่สมาชิกและชุมชน 
ให้ได้รับประโยชน์ในรูปแบบสหกรณ์ 

5. ส่งเสริม และสนับสนุนการบริหารการจัดการสหกรณ์ การพัฒนาธุรกิจและการกํากับดูแลกิจการท่ี
ดี ตามหลักธรรมาภิบาลร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจให้กับสหกรณ์นอกภาค
เกษตร ตามวัตถุประสงค์ในการขับเคล่ือนงานตามนโยบายรัฐบาล 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : 

1. สหกรณผ่์านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ในระดับดีมาก 

2. สหกรณ์มีทุนดําเนินงาน 9,918,110.63 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียน 9,760,644.56 บาท มีหนี้สิน 

255,444.46 บาท  มีทุนเรือนหุ้น 9,240,260 บาท ทุนสํารอง 304,446.30 บาท การดําเนินงานในระหว่างปี

ได้รับสมาชิกเพิ่ม 18 คน ระหว่างปีสหกรณ์ให้เงินกู้ยืมแก่สมาชิกจํานวน 125 ราย เป็นเงิน 3,615,000 บาท ณ 

วันส้ินปีสหกรณ์มีลูกหนี้เงินกู้คงเหลือจํานวน 4,371,863 บาท สหกรณ์มีลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้ จํานวน 94 ราย 

เป็นเงิน 1,983,573 บาท ซึ่งในจํานวนลูกหนี้ท่ีผิดนัดชําระหนี้มีลูกหนี้ค้างเกิน 10 ปี จํานวน 3 ราย เป็นเงิน 

40,000 บาท มีกําไรจากจัดหาสินค้ามาจําหน่าย 10,364.40 บาท ผลการดําเนินงานปีบัญชีส้ินสุด 31 ธันวาคม 

2561  สหกรณ์สามารถตรวจสอบปิดบัญชีประจําปีและจัดประชุมใหญ่สามัญประจําปีภายใน 150 วัน  เพื่อ

แถลงผลการดําเนินงานต่อท่ีประชุมใหญ่ เมื่อวันท่ี 27 พฤษภาคม 2562 และพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิ

ประจําปีได้ตามท่ีกําหนดในไว้ข้อบังคับ 
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 ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปีของสหกรณ ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลการดําเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ  
     สรุปผลงานตามแผนประจ าปีของสหกรณ์ : สหกรณ์สามารถบันทึกบัญชี และจัดทําเอกสาร

ประกอบได้อย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน มีประสิทธิภาพด้านการบริหารงานท่ัวไป  ด้านการเงินและบัญชี  
ด้านการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ และมีความสามารถในการดําเนินงานปีบัญชีส้ินสุดได้ สหกรณ์จึงผ่านเกณฑ์
มาตรฐานขอกรมส่งเสริมสหกรณ์ในระดับดีมาก 
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7. สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จ ากัด  ประเภท : สหกรณ์การเกษตร  

 ผลการด าเนินงานตามแผนการแนะน า ส่งเสรมิ และพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เป้าประสงค์ : พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ 

เป้าหมายการพัฒนา : 
1. สหกรณผ่์านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

2. สหกรณ์มีประสิทธิภาพด้านการบริหารงานท่ัวไป  ด้านการเงินและบัญชี  ด้านการดําเนินธุรกิจของ
สหกรณ ์
งานที่ด าเนินการ : 

1. แนะนําส่งเสริม ผลักดันให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์และรักษาสหกรณ์
เปูาหมายท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานปี 2561 ในระดับดีเลิศ 

2. ติดตาม ตรวจสอบ แนะนํา การแก้ไขปัญหา และรายงานผลการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์/
ส่ิงก่อสร้างท่ีสหกรณ์ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ/แผนการผลิต/
แผนการใช้ประโยชน์ของสหกรณ์ 

3. จัดทําฐานข้อมูลอุปกรณ์/ส่ิงก่อสร้างให้เป็นปัจจุบัน และผลักดันให้อุปกรณ์/ส่ิงก่อสร้างของสหกรณ์
ได้ใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : 

ต้นปีบัญชี 31 มีนาคม 2562 สหกรณ์มีทุนดําเนินงาน 265,370,466.37 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียน 
479,434,412.67 บาท หนี้สิน 539,385,363.89 บาท  มีทุนเรือนหุ้น 202,911,820 บาท ทุนสํารอง 
30,598,483.17 บาท การดําเนินงานในระหว่างปี มีสมาชิกเข้าใหม่ 29 คน ได้รับฝากเงินจากสมาชิก 
248,349,954.23  บาท จ่ายเงินกู้ให้แก่สมาชิกเป็นเงิน 270,812,868 บาท รับชําระหนี้จากสมาชิก 
283,091,636.92 บาท จัดหาสินค้ามาจําหน่าย 43,007,608.84 บาท รวบรวมผลผลิตทางการเกษตรจาก
สมาชิก 105,005,032 บาท สหกรณ์มีกําไรสุทธิ 25,198,902.57 บาท สําหรับผลการดําเนินงานปีบัญชีส้ินสุด 
31 มีนาคม 2562  ผู้สอบบัญชีกําลังดําเนินการตรวจสอบปิดบัญชีของสหกรณ์ 

 ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปีของสหกรณ ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ผลการดําเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ  
     สรุปผลงานตามแผนประจ าปีของสหกรณ์ : สหกรณ์สามารถดําเนินการให้เป็นไปตามเปูาหมาย

ท่ีวางไว้ได้ จึงผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์และรักษาสหกรณ์เปูาหมายท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานปี 
2561 ในระดับดีเลิศ 
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8. สหกรณ์พัฒนาชนบททุ่งสมอ จ ากัด  ประเภท : สหกรณ์การเกษตร     

 ผลการด าเนินงานตามแผนการแนะน า ส่งเสรมิ และพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เป้าประสงค์ : พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ 

เป้าหมายการพัฒนา : 
 1. ทําให้สมาชิกมีส่วนร่วมกับสหกรณ์มากขึ้น 
งานที่ด าเนินการ : 

1. แนะนํา การดําเนินธุรกิจตามความต้องการของสมาชิก 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : 

1. สมาชิกทําธุรกิจกับสหกรณ์ในปริมาณท่ีน้อย 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : 

1. สมาชิกไม่เห็นความสําคัญของสหกรณ์ 
เป้าประสงค์ : แก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์ 

เป้าหมายการแก้ไขปัญหาการด าเนินงาน : 
 1. แก้ไขปัญหาลูกหนี้ค้างนาน 
งานที่ด าเนินการ : 

1. ให้คณะกรรมการดําเนินการเร่งรัดติดตามอย่างสม่ําเสมอ 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : 

1. สมาชิกมีการชําระหนี้ยังไม่ดีเท่าท่ีควร 

 ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปีของสหกรณ ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ผลการดําเนินงานของสหกรณ์ไม่เป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ 
     สรุปประเด็นหรือแผนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :  
สหกรณไ์ม่สามารถจัดทํางบการเงินได้ 
     สาเหตุประกอบ :  
สมาชิกให้ความร่วมมือกับสหกรณ์น้อย 
     สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 
- แนะนําการจัดทํางบการเงินให้เรียบร้อยตามช่วงเวลา 
- ส่งเสริมให้สมาชิกเห็นความสําคัญของสหกรณ์ 
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9. สหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่กาญจนบุรี จ ากัด  ประเภท : สหกรณ์การเกษตร 

 ผลการด าเนินงานตามแผนการแนะน า ส่งเสรมิ และพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เป้าประสงค์ : พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ 

เป้าหมายการพัฒนา : 
1. สหกรณ์ผ่านเกณ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
2. สหกรณ์ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มีการรายงานข้อมูลต่างๆ ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

อย่างถูกต้องและตรงตามกําหนด 
3. สหกรณ์มีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 

งานที่ด าเนินการ : 
1. แนะนําส่งเสริม ผลักดันให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์และรักษาสหกรณ์

เปูาหมายท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานในระดับดีเลิศ 
2. ส่งเสริม และสนับสนุนการบริหารการจัดการสหกรณ์ การพัฒนาธุรกิจและการกํากับดูแลกิจการท่ี

ดี ตามหลักธรรมาภิบาลร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจ 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : 

สหกรณ์มีทุนดําเนินงาน 16,462,045.13 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียน 38,626,316.35 บาท มีหนี้สิน 
38,915,014.57 บาท  มีทุนเรือนหุ้น 6,130,710 บาท ทุนสํารอง 4,235,151.88 บาท การดําเนินงานใน
ระหว่างปีได้รับสมาชิกเพิ่ม 17 คน จ่ายเงินกู้ให้แก่สมาชิก 21 สัญญา เป็นเงิน 5,956,957 บาท รับชําระหนี้
จากสมาชิก  2,320,871.71 บาท จัดหาสินค้ามาจําหน่าย  34,234,504.55 บาท รวบรวมผลผลิตทางการ
เกษตรจากสมาชิก 19,755,750 บาท มีกําไรสุทธิ 549,432.53 บาท ผลการดําเนินงานปีบัญชีส้ินสุด 31 
มีนาคม 2561  สหกรณ์สามารถตรวจสอบปิดบัญชีประจําปีและจัดประชุมใหญ่สามัญประจําปีภายใน 150 วัน 

 ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปีของสหกรณ ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ผลการดําเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ  
     สรุปผลงานตามแผนประจ าปีของสหกรณ์ : สหกรณส์ามารถตรวจสอบปิดบัญชีประจําปีและจัด

ประชุมใหญ่สามัญประจําปีภายใน 150 วัน มีประสิทธิภาพในการดําเนินงานในด้านการจัดการ ด้านธุรกิจสน
เช่ือ ธุรกิจการจัดหาสินค้ามาจําหน่วยและธุรกิจรวบรวมผลผลิต จึงผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริม
สหกรณ์และรักษาสหกรณ์เปูาหมายท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานในระดับดีเลิศ 
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10. สหกรณ์ท่าเรือมั่นคง จ ากัด  ประเภท : สหกรณ์บริการ     

 ผลการด าเนินงานตามแผนการแนะน า ส่งเสรมิ และพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เป้าประสงค์ : พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ 

เป้าหมายการพัฒนา : 
1. แก้ไขปัญหาข้อบกพร่องให้แล้วเสร็จ 
2. สหกรณ์ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มีการรายงานข้อมูลต่างๆ ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

อย่างถูกต้องและตรงตามกําหนด 
งานที่ด าเนินการ : 

1. ดําเนินการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องให้แล้วเสร็จ 
2. ส่งเสริมควบคุมให้สหกรณ์ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มีการรายงานข้อมูลต่างๆ ให้

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอย่างถูกต้องและตรงตามกําหนด 
3. เข้าช่วยเหลือแนะนําการจัดทําบัญชี ประสานผู้สอบบัญชีหาเอกสารทดแทน 
4. แนะนําส่งเสริม ผลักดันให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : 
1. สหกรณม์ีข้อบกพร่องท่ีอยู่ในระหว่างกําแก้ไข คือ เจ้าหน้าท่ีร่วมกันยักยอกเงินสหกรณ์ มูลค่า

ความเสียหาย 1,550,233 บาท ซึ่งได้ทําการร้องทุกข์กับผู้กระทําความผิด ขณะนี้อยู่ในระหว่างพนักงาน
สอบสวนดําเนินการสรุปสํานวนส่งพนักงานอัยการ โดยพนักงานสอบสวนได้ดําเนินการสรุปสํานวนท้ังหมดส่ง
พนักงานอัยการแล้ว เมื่อวันท่ี 14 กรกฎาคม 2562 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : 

1. พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบเดิมย้ายไปปฏิบัติหน้าท่ียังสภ. จึงเกิดความล่าช้าและไม่ต่อเนื่อง 

 ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปีของสหกรณ ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ผลการดําเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ บางส่วน  
     สรุปประเด็นหรือแผนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : การดําเนินการแก้ไขปัญหาดําเนินคดี 

เจ้าหน้าท่ีร่วมกันยักยอกเงินสหกรณ์ ยังไม่แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการดําเนินการแก้ไข 
     สาเหตุ : พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบเดิมย้ายไปปฏิบัติหน้าท่ียังสภ. จึงเกิดความล่าช้าและไม่

ต่อเนื่อง 
สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 : ส่งเสริมควบคุมให้

สหกรณ์ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มีการรายงานข้อมูลต่างๆ ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
และตรงตามกําหนด 
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11. สหกรณ์ท่าล้อรวมใจพัฒนา จ ากัด  ประเภท : สหกรณ์บริการ     

 ผลการด าเนินงานตามแผนการแนะน า ส่งเสรมิ และพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เป้าประสงค์ : พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ 

เป้าหมายการพัฒนา : 
1. สหกรณ์สามารถบันทึกบัญชี และจัดทําเอกสารประกอบได้อย่างถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
2. สหกรณ์มีกําไรเพิ่มขึ้น 

งานที่ด าเนินการ : 
1. ให้ความรู้ จัดระบบในด้านการบันทึกบัญชี รายละเอียดประกอบการจัดทําบัญชี ให้จัดทําได้อย่าง

ถูกต้อง 
2. ส่งเสริมให้มีการบริหารเงินทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
3. จัดเก็บข้อมูลการฝากเงินและการกู้เงินระหว่างสหกรณ์นอกภาคการเกษตรทุกแห่ง 
4. จัดเก็บข้อมูลอัตราส่วนเงินออมต่อหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์นอกภาคการเกษตร 
5. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้สหกรณ์นอกภาคการเกษตรนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา

ใช้เป็นแนวทางหลักในการดําเนินกิจการและร่วมขับเคล่ือนกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่สมาชิกและชุมชน 
ให้ได้รับประโยชน์ในรูปแบบสหกรณ์ 

6. ส่งเสริม และสนับสนุนการบริหารการจัดการสหกรณ์ การพัฒนาธุรกิจและการกํากับดูแลกิจการท่ี
ดี ตามหลักธรรมาภิบาลร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจให้กับสหกรณ์นอกภาค
เกษตร ตามวัตถุประสงค์ในการขับเคล่ือนงานตามนโยบายรัฐบาล 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : 
1. สหกรณ์สามารถส่งงบการเงินให้ผู้ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ได้ 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : 
1. สหกรณ์ขาดบุคลากรท่ีทําหน้าท่ีบริหารจัดการงานภายใน 

 ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปีของสหกรณ ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ผลการดําเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ  
     สรุปผลงานตามแผนประจ าปีของสหกรณ์ : สหกรณส์ามารถตรวจสอบปิดบัญชีประจําปีได้ 
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12. สหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกไผ่กาญจนบุรี  ประเภท : สหกรณ์การเกษตร     

 ผลการด าเนินงานตามแผนการแนะน า ส่งเสรมิ และพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เป้าประสงค์ : พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ 

เป้าหมายการพัฒนา : 
1. สหกรณ์สามารถบันทึกบัญชี และจัดทําเอกสารประกอบได้อย่างถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 

งานที่ด าเนินการ : 
1. ส่งเสริม แนะนํา และพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรให้เป็นไปตามแผนการดําเนินงานของสหกรณ์

และแผนการส่งเสริมรายสหกรณ์ 
2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้

เป็นแนวทางหลักในการดําเนินการและร่วมขับเคล่ือนกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่สมาชิกและชุมชนให้ได้รับ
ประโยชน์ในรูปแบบสหกรณ์ 

3. ส่งเสริม และสนับสนุนการบริหารการจัดการองค์กร การพัฒนาธุรกิจ และการกํากับดูแลกิจการท่ี
ดี ตามหลักธรรมาภิบาลร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจให้กับสหกรณ์ภาค
การเกษตรตามวัตถุประสงค์ในการขับเคล่ือนงานตามนโยบาลรัฐบาล 

4. จัดทําฐานข้อมูลด้านการเงินและการบัญชีของสหกรณ์ภาคการเกษตร 
5. จัดเก็บข้อมูลการฝากเงินและการกู้เงินระหว่างสหกรณ์ทุกแห่ง 
6. จัดเก็บข้อมูลอัตราส่วนเงินออมต่อหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตร 
7. จัดทําแผนฟื้นฟูแก้ไขปัญหาสหกรณ์ท่ีมีผลการดําเนินงานท่ีมีทุนเรือนหุ้นมูลค่าเป็นศูนย์บาท 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : 
สหกรณ์อยู่ระหว่างปิดบัญชี 3 ปี 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : 
1. งบการเงินของสหกรณ์คลาดเคล่ือนกับสํานักงานบัญชีสหกรณ์ทําให้สหกรณ์ไม่สามารถปิดบัญชีได้ 
2. สหกรณ์มีหนี้ค้างนานต้ังค่าเผ่ือหนี้สูญ 
3. สหกรณ์ไม่ดําเนินธุรกิจ 

 ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปีของสหกรณ ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ผลการดําเนินงานของสหกรณ์ไม่เป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ 
     สรุปประเด็นหรือแผนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : สหกรณ์ยังไม่สามารถปิดบัญชีได้ 
1. งบการเงินของสหกรณ์คลาดเคล่ือนกับสํานักงานบัญชีสหกรณ์ทําให้สหกรณ์ไม่สามารถปิดบัญชีได้ 
2. สหกรณ์มีหนี้ค้างนานต้ังค่าเผ่ือหนี้สูญ 
3. สหกรณ์ไม่ดําเนินธุรกิจ 

     สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : แนะนําส่งเสริมให้สหกรณ์

เร่งจัดทําแผนแก้ไขฟื้นปัญหาท่ีเกิดขึ้น เพื่อให้การดําเนินงานของสหกรณ์บรรลุเปูาหมายท่ีได้วางไว้  
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กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 

1. สหกรณ์การเกษตรหนองกุ่มพัฒนา จ ากัด  ประเภท : สหกรณ์การเกษตร    

 ผลการด าเนินงานตามแผนการแนะน า ส่งเสรมิ และพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เป้าประสงค์ : พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ 

เป้าหมายการพัฒนา :  
 1. สหกรณ์เริ่มดําเนินธุรกิจอย่างน้อย 1 ธุรกิจ โดยใช้ทุนของตนเองได้ 
งานที่ด าเนินการ :  

1. การจัดประชุมเพื่อช้ีแจงแนวทางการปฏิบัติงานในการดําเนินธุรกิจสินเช่ือ 
2. การจัดระดมทุนโดยให้สมาชิกซื้อหุ้นเพิ่ม 
3. การจัดระบบคิวในการให้เงินกู้ โดยจัดคิวแบ่งตามกลุ่มสมาชิก 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์สามารถให้เงินกู้แก่สมาชิกในงวดแรก 21 ราย 58,800 บาท  

 ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปีของสหกรณ ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ผลการดําเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ  
     สรุปผลงานตามแผนประจ าปีของสหกรณ์ :  

1. แผนระดมทุน  ทุนเรือนหุ้น เปูาหมายกําหนด 19,500 บาท  ทําได้จริง 24,000 บาท 
2. รับสมัครสมาชิกเพิ่ม เปูาหมาย 45  คน สหกรณ์สมัครสมาชิกเพิ่มจริง 52 คน สูงกว่าเปูา 7 คน 
3. แผนการพัฒนาบุคคล เป็นไปตามเปูาหมาย 

 ผลการดําเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ บางส่วน (ให้ระบุ
ประเด็นหรือแผนท่ีไม่เป็นไปตามเปูาหมายพร้อมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  

     สรุปประเด็นหรือแผนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :  
1.  แผนการระดมทุน  เงินฝากออมทรัพย์ต้ังเปูาหมายไว้ที่ 44,400 บาท 

รับเงินฝากออมทรัพย์ได้จริง 9,400 บาท  ตํ่ากว่าเปูาหมาย 35,000  บาท 
2. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย ต้ังเปูาหมายไว้ที่  37,350 บาท 

สหกรณ์จัดหาสินค้ามาจําหน่ายได้จริง 37,195 บาท ตํ่ากว่าเปูา 155 บาท 
3. ประมาณการรายได้ ต้ังเปูาหมายไว้ที่ 499,450 บาท 

รายได้จริง 40,827.01 บาท  ตํ่ากว่าเปูา 458,622.99 บาท 
4. ประมาณการรายจ่าย ต้ังเปูาหมายไว้ที่  373,500 บาท 

รายจ่ายจริง 40,388.51 บาท   
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     สาเหตุประกอบ : สหกรณ์วางแผนกู้เงินจากสหกรณ์อื่นเพื่อให้สมาชิกกู้ แต่ระหว่างปีบัญชี 
สหกรณ์ยังไม่ได้มีการกู้เงินจากสหกรณ์อื่นแต่อย่างใด มีเพียงการให้สินเช่ือจากการระดมทุนในส่วนของสหกรณ์
เอง ทําให้ผลงานไม่เป็นไปตามแผน 

     สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 : ในปี 2563 
สหกรณ์วางแผนกู้เงินสหกรณ์อื่น เพื่อมาดําเนินธุรกิจปล่อยสินเช่ือในระหว่างปีบัญชี  
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2. สหกรณ์ชาวไร่สับปะรดกาญจนบุรี จ ากัด  ประเภท : สหกรณ์การเกษตร  

 ผลการด าเนินงานตามแผนการแนะน า ส่งเสรมิ และพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เป้าประสงค์ : พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ 

เป้าหมายการพัฒนา :  
 1. สหกรณ์ควรเลิกกิจการ เนื่องจากสหกรณ์ไม่สามารถปิดบัญชีได้เป็นเวลา 5 ปีติดต่อกัน 
 
เป้าประสงค์ : แก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์ 

เป้าหมายการแก้ไขปัญหาการด าเนินงาน :  
 1. สหกรณ์สามารถปิดบัญชีระหว่างปี 2558 – 2562 ได้ 
งานที่ด าเนินการ :  

1. ประสานกับสหกรณ์ และผู้ปิดบัญชีถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้น เพื่อให้การปิดบัญชีสามารถสําเร็จได้เร็วขึ้น 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. สหกรณ์ยังไม่สามารถปิดบัญชีได้ 

 ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปีของสหกรณ ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ผลการดําเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ  
     สรุปผลงานตามแผนประจ าปีของสหกรณ์ : สหกรณ์ปิดบัญชีไม่ได้ 4 ปี 
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3. สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง นพค.(3) กาญจนบุรี จ ากัด  ประเภท : สหกรณ์การเกษตร     

 ผลการด าเนินงานตามแผนการแนะน า ส่งเสรมิ และพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เป้าประสงค์ : พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ 

เป้าหมายการพัฒนา :  
 1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
 2. ส่งเสริมการเพิ่มปริมาณธุรกิจ ร้อยละ 4 
 3. ติดตามแก้ไขข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี 
งานที่ด าเนินการ :  
 1.  จัดจ้างเจ้าหน้าท่ีบัญชีท่ีมีความรู้ความสามารถโดยตรง และสหกรณ์ต้องส่งรายละเอียดงบการเงิน 
ปี 2560-2561ให้ผู้สอบบัญชีรับรองได้  

2. สหกรณ์กู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์เพื่อให้สมาชิกกู้ 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. สหกรณ์ส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว 2 ปี 
2. สหกรณ์ยังไม่ได้รับงบการเงินปีล่าสุดจากผู้สอบบัญชี จึงไม่สามารถเปรียบเทียบเปูาหมายได้ 

 
เป้าประสงค์ : แก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์ 

เป้าหมายการแก้ไขปัญหาการด าเนินงาน :  
 1. แก้ไขปัญหาลูกหนี้ค้างนาน  
งานที่ด าเนินการ :  

1. ดําเนินการแต่งต้ังทนายความเพื่อดําเนินการฟูองร้องเรียกหนี้คืนจากลูกหนี้ ตามกําลังทรั พย์ท่ี
สหกรณ์มีอยู่ 

2. ให้คณะกรรมการออกติดตามหนี้ตามกลุ่มสมาชิกท่ีตนเองสังกัด 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. สหกรณ์จัดเตรียมเอกสารให้แก่ทนายความเพื่อดําเนินการฟูองร้อง จํานวน 2 ราย 
 2. สหกรณ์ออกติดตามหนี้ค้าง ได้หนี้คืนมาบางส่วน 

 

 ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปีของสหกรณ ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ผลการดําเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ  
     สรุปผลงานตามแผนประจ าปีของสหกรณ์ :  

การรับเงินฝากออมทรัพย์  ต้ังเปูาหมายไว้ที่  10,000 บาท 
สหกรณ์มีการรับเงินฝากออมทรัพย์จริง 111,600  บาท สูงกว่าเปูา 101,600 บาท 
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 ผลการดําเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ บางส่วน (ให้ระบุ
ประเด็นหรือแผนท่ีไม่เป็นไปตามเปูาหมายพร้อมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  

     สรุปประเด็นหรือแผนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :  
แผนการระดมทุน การถือหุ้นเพิ่ม ต้ังเปูาหมายไว้ที่  57,500 บาท 
สมาชิกถือหุ้นเพิ่มข้ึนจริง 550 บาท  ตํ่ากว่าเปูาหมาย  56,950 บาท 
แผนธุรกิจสินเช่ือ ต้ังเปูาหมายไว้ที่ 1,150,000 บาท 
มีการให้สมาชิกกู้เงินจริง 650,000 บาท ตํ่ากว่าเปูาหมาย 500,000 บาท 
แผนการรับชําระหนี้ของสมาชิก ต้ังเปูาหมายไว้ที่ 1,150,000 บาท 
ได้รับชําระหนี้จากสมาชิกจริง 215,051.20 บาท  ตํ่ากว่าเปูา 934,948.80 บาท 
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4. สหกรณ์การเกษตรโป่งสวรรค์ จ ากัด  ประเภท : สหกรณ์การเกษตร 

 ผลการด าเนินงานตามแผนการแนะน า ส่งเสรมิ และพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เป้าประสงค์ : พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ 

เป้าหมายการพัฒนา :  
 1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
 2. สหกรณ์ปริมาณธุรกิจเพิ่มข้ึนร้อยละ 4 
งานที่ด าเนินการ :  

1. เข้าแนะนําส่งเสริมให้สหกรณ์ปิดบัญชีประจําปีทันตามกําหนดเวลา ดําเนินธุรกิจไม่ขาดทุน 
2. จัดหาแหล่งเงินทุนให้แก่สหกรณ์เพื่อดําเนินธุรกิจเพิ่มเติม 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในปีท่ีผ่านมา 
2. งบการเงินปีล่าสุดผู้สอบบัญชียังตรวจสอบไม่แล้วเสร็จ จึงยังไม่สามารถเปรียบเทียบปริมาณธุรกิจ

ได้ 

 ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปีของสหกรณ ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ผลการดําเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ  
     สรุปผลงานตามแผนประจ าปีของสหกรณ์ :  

1. รับสมัครสมาชิกได้ตามเปูาหมาย 
2. แผนการระดมทุน ทุนเรือนหุ้น ต้ังเปูาหมายไว้ที่ 120,000 บาท 

สหกรณ์ทําได้ 125,000 บาท  สูงกว่าเปูา 5,000 บาท 
3. แผนธุรกิจสินเช่ือ ต้ังเปูาหมายไว้ที่  2,400,000 บาท 

สหกรณ์ทําได้ 2,489,000 บาท  สูงกว่าเปูา 89,000 บาท 
4. ประมาณการรายได้ ต้ังเปูาหมายไว้ที่  182,000 บาท  

สหกรณ์มีรายได้จริง 247,708.63 บาท  สูงกว่าเปูา 65,708.63  บาท 
 ผลการดําเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ บางส่วน (ให้ระบุ

ประเด็นหรือแผนท่ีไม่เป็นไปตามเปูาหมายพร้อมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  
     สรุปประเด็นหรือแผนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :  

1. แผนระดมทุน เงินรับฝากออมทรัพย์  ต้ังเปูาหมายไว้ที่ 90,000 บาท 
สหกรณ์ทําได้จริง 65,500 บาท  ตํ่ากว่าเปูาหมาย 
สาเหตุประกอบ : สหกรณต้ั์งเปูาหมายการรับฝากเงินมากเกินกว่าท่ีสมาชิกจะมีกําลังฝากเงิน 
     สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 :.สหกรณ์ควรมีการ

ปรับลดแผนการรับฝากเงินลง เพื่อเป็นมิให้เป็นภาระแก่สมาชิกจนมากเกินไป 
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5. สหกรณ์เลาขวัญเดินรถ จ ากัด  ประเภท : สหกรณ์บริการ   

 ผลการด าเนินงานตามแผนการแนะน า ส่งเสรมิ และพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เป้าประสงค์ : พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ 

เป้าหมายการพัฒนา :  
 1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 
 2. สหกรณ์มีปริมาณธุรกิจเพิ่มข้ึนร้อยละ 4 
งานที่ด าเนินการ :  

1. แนะนํา ส่งเสริมให้สหกรณ์สามารถปิดบัญชีประจําปีได้ทันตามกําหนดเวลา 
2. ส่งเสริมให้สหกรณ์รับฝากเงินเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการระดมทุนให้สหกรณ์ และเป็นการส่งเสริมการ

ออมให้สมาชิก 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. สหกรณ์ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ในปีปัจจุบัน เนื่องจากจัดประชุมใหญ่โดยไม่มีงบการเงิน
เพื่ออนุมัติในท่ีประชุมใหญ่ 

2.  สมาชิกเข้าร่วมทําธุรกิจเท่าเดิม ไม่มีการฝากเงินเพิ่ม 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : 

1. เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมคนเดิมไม่สามารถปิดบัญชีให้สหกรณ์ได้ เมื่อมีการเปล่ียนเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมคน
ใหม่ จึงสามารถปิดบัญชีให้แก่สหกรณ์เสร็จเรียบร้อย แต่ไม่ทัน 150 วัน 

2. สมาชิกทําธุรกิจสินเช่ือจนเต็มวงเงินแล้ว ไม่สามารถดําเนินธุรกิจต่อได้ เมื่อไม่สามารถกู้เงินเพิ่มได้ 
จึงไม่ได้ให้ความสนใจในการฝากเงินกับสหกรณ์เพิ่มเติม 
 

 ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปีของสหกรณ ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ผลการดําเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ  
     สรุปผลงานตามแผนประจ าปีของสหกรณ์ :  
1.แผนการรับชําระหนี้ สหกรณ์สามารถชําระหนี้ได้ตามเปูาหมาย 
 ผลการดําเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ บางส่วน (ให้ระบุ

ประเด็นหรือแผนท่ีไม่เป็นไปตามเปูาหมายพร้อมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  
     สรุปประเด็นหรือแผนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :  
1. การรับสมาชิกเพิ่ม มีเปูาหมาย 4 คน แต่สหกรณ์รับจริงได้ 1 คน 
2. การระดมทุน ถือหุ้นเพิ่มเปูาหมาย 28,000 บาท  
    สหกรณ์ถือหุ้นเพิ่มจริง  25,000 บาท ตํ่ากว่าเปูาหมาย 3,000 บาท 
3. แผนธุรกิจสินเช่ือ เปูาหมาย 800,000 บาท 
   จ่ายเงินกู้ให้กับสมาชิกจริง  666,000  บาท  ตํ่ากว่าเปูาหมาย 134,000 บาท 
4. ประมาณการรายได้ สูงกว่ารับจริง  
    เปูาหมาย 108,000 บาท  รายได้รับจริง  99,806.13 บาท 
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5. ประมาณการรายจ่าย สูงกว่าเปูาหมาย 112.25 บาท 
   เปูาหมาย 80,400 บาท  จ่ายจริง  80,512.25  บาท 
     สาเหตุประกอบ : สมาชิกสหกรณ์มีความประสงค์ท่ีจะกู้เงินน้อยลงจากปีก่อน ทําให้แผนแต่ละ

รายการไม่ได้ตามเปูาหมายท่ีกําหนด 
     สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 :.สหกรณ์ควรมีการ

ปรับลดแผนการดําเนินงานลง โดยยึดตามผลการดําเนินงานในปีก่อน 
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กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 

1. สหกรณ์ปฏิรูปท่ีดินหนองปรือ จ ากัด  ประเภท : สหกรณ์การเกษตร 

 ผลการด าเนินงานตามแผนการแนะน า ส่งเสริม และพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เป้าประสงค์ : พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ 

เป้าหมายการพัฒนา :  
1. เพิ่มปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ 
2. เพิ่มทุนภายในของสหกรณ์  
3. ผลการดําเนินงานมีกําไร 
4. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

งานที่ด าเนินการ :  
1. แนะนําให้คณะกรรมการมีการระดมทุนภายใน จากเงินฝากของสมาชิกและทุนเรือนหุ้นเพื่อใช้เป็น

ทุนในการดําเนินธุรกิจ 
2. หาแหล่งเงินทุนเพื่อให้สมาชิกใช้เป็นเงินทุน (กพส.) 
3. ลดอัตราดอกเบ้ียเงินกู้จาก ร้อยละ 12 เหลือ ร้อยละ 6  
4. ชําระหนี้เงินกู้ สปก.  
5. ติดตามหนี้ค้างชําระของสมาชิก 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์มีปริมาณธุรกิจเพิ่มข้ึน สมาชิกได้รับการสนับสนุนเงินทุนจาก กพส. เพื่อใช้ในการประกอบ

อาชีพ 
2. สหกรณ์สามารถชําระหนี้เงินกู้ สปก. ซึ่งเป็นหนี้ผิดสัญญาได้ 40,000.00 บาท โดยนําเงินค่าหุ้นจาก

การกู้เงินและลูกหน้เงินสดขาดบัญชีท่ีได้รับชําระไปชําระหนี้ ปัจจุบันมีหนี้คงเหลือ 20,000.00 บาท  
3. สหกรณ์กําหนดหลักเกณฑ์ในการกู้เงินแก่สมาชิกให้ฝากเงิน ปีละ 1,200.00 บาท จึงได้รับอัตรา

ดอกเบ้ียร้อยละ 6 บาทต่อปี 
4. การติดตามหนี้ค้างของสมาชิกซึ่งมีอายุหนี้ไม่เกิน 3 ปี จํานวน 4 ราย สหกรณ์ได้ทําหนังสือแจ้งให้

ชําระหนี้และมีการพูดคุยตกลงรวมท้ังจัดทําหนังสือรับสภาพว่าจะชําระหนี้เป็นรายเดือน จนลูกหนี้ จํานวน 1 
ราย สามารถชําระค่าปรับค้างดอกเบ้ียค้าง รวมท้ังดอกเบ้ียและค่าปรับประจําปี จนสามารถตัดต้นเงินได้ ส่วน
ลูกหนี้อีก 3 ราย สามารถชําระค่าปรับค้างได้เป็นประจํา 

5. ลูกหนี้ท่ีมีอายุเกิน 5 ปี สหกรณ์ได้ทําหนังสือแจ้งเตือนให้มาชําระหนี้ แต่มีสมาชิกติดต่อได้ จํานวน 
1 คน ซึ่งได้ย้ายไปประกอบอาชีพที่จังหวัดอื่นได้ดําเนินการชําระค่าปรับค้างให้กับสหกรณ์  

6. ลูกหนี้ท่ีมีอายุเกิน 5 ปี จํานวน 6 คน 8 สัญญา สหกรณ์ไม่สามารถดําเนินคดีกับสมาชิกได้เนื่องจาก
ไม่มีสัญญาฉบับจริง มีเพียงรายละเอียดลูกหนี้เท่านั้นคณะกรรมการจึงพยายามติดตามโดยการทวงถามหรือ
เจรจา แต่ไม่ได้รับชําระ 
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สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : 

1. ผลการดําเนินงานของสหกรณ์ขาดทุน (งบการเงินปี 2562 ผู้สอบบัญชียังไม่ได้แสดงความเห็น) เกิด
จากรายได้ของสหกรณ์ลดลงจากการปรับอัตราดอกเบ้ียเงินให้กู้เหลือร้อยละ 6 บาท และมีค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มข้ึน
จากการติดตามหนี้ค้าง และค่าตอบแทนคนทําบัญชีท่ีเพิ่มข้ึน 
เป้าประสงค์ : แก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์ 
เป้าหมายการแก้ไขปัญหาการด าเนินงาน :  

1. ลูกหนี้เงินสดขาดบัญชี  
2. ลูกหนี้ค้างชําระ 

งานที่ด าเนินการ :  
  2.1สหกรณ์มีลูกหนี้เงินสดขาดบัญชี 31,600.81 บาท เมื่อได้ทราบว่ามีเงินสดขาดได้เรียกประชุม 

คณะกรรมการเพื่อตรวจสอบยอดเงินขาด ท้ังติดตามทวงถาม และให้คณะกรรมการได้ดําเนินการแจ้งความ
ดําเนินคดีกับเหรัญญิกสหกรณ์ และสามารถติดตามเงินได้กลับมาครบ เมื่อวันท่ี 2 มกราคม 2562 

2.2 สหกรณ์ได้ทําหนังสือติดตามลูกหนี้ค้างชําระ และทําหนังสือรับสภาพชําระหนี้เป็นรายเดือนและ
ได้รับการชําระหนี้เป็นประจํา จนสามารถตัดต้นเงินได้ จํานวน 1 ราย 12,000.00 บาท  
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. ปริมาณธุรกิจเพิ่มข้ึน (สินเช่ือ) 210,000.00 บาท สามารถรับชําระหนี้ได้ หนี้ค้าง 12,00.00 บาท  
หนี้ปกติ 357,026.00  บาท  
ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปีของสหกรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 ผลการดําเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ  
     สรุปผลงานตามแผนประจ าปีของสหกรณ์ :  
      แผน      ผล (บาท) 
เงินรับฝาก     5,000.00     12,600.00 
ทุนเรือนหุ้น   10,000.00     10,500.00  

 ให้การศึกษาอบรม 

 -  คณะกรรมการ  9 คน/6  ครั้ง    6 

 -  สมาชิก  40 คน/2 ครั้ง    2 

 ผลการดําเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ บางส่วน (ให้ระบุ
ประเด็นหรือแผนท่ีไม่เป็นไปตามเปูาหมายพร้อมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  

     สรุปประเด็นหรือแผนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : 
    แผน   ผล (คน) 
สินเช่ือ       400,000.00      210,000.00  
จัดหา        10,000.00      0.00 
สมาชิกเพิ่มขึ้น   5      2 
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กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 

1. สหกรณ์ การเกษตรเตปฏิรูปท่ีดินบ้านภูเตย จ ากัด  ประเภท : การเกษตร     

 ผลการด าเนินงานตามแผนการแนะน า ส่งเสรมิ และพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เป้าประสงค์ : พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ 

เป้าหมายการพัฒนา :  
1. สหกรณผ่์านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 
2. สหกรณ์มีการประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ให้เป็นไปตามข้อบังคับ 
3. สมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมประชุมใหญ่สหกรณ์เพิ่มขึ้น 
4. สหกรณ์มีการรับสมาชิกเพิ่ม 
5. สหกรณ์มีทุนดําเนินงานเพิ่มข้ึน 
6. สหกรณ์มีธุรกิจการดําเนินงานเพิ่มข้ึน 

งานที่ด าเนินการ :  
1. ส่งเสริมแนะนําให้สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้สหกรณ์นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทาง

หลักการในการดําเนินงานและร่วมขับเคล่ือนกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่สมาชิกและชุมชนให้ได้

ประโยชน์ในรูปแบบสหกรณ์ 

3.ส่งเสริมแนะนํา ติดตาม การแก้ไขตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 
4.ส่งเสริมแนะนําให้สหกรณ์มีปริมาณธุรกิจเพิ่มข้ึน 
5.ส่งเสริม แนะนําการจัดทําอัตราส่วนเงินออมต่อหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ 
6.ส่งเสริมให้สมาชิกร่วมทําธุรกิจกับสหกรณ์เพิ่มมากขึ้น 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ ์อยู่ในระดับดีมาก 

2. สหกรณ์มีการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานเป็นประจําทุกเดือน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของ

สหกรณ ์

3. สมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมประชุมใหญ่สหกรณ์เพิ่มข้ึนจากปีก่อนเป็นจํานวนหนึ่ง (ปีก่อน 57 คน  ปี
ปัจจุบัน  64  คน เพิ่มข้ึน 7 คน)   

4. สหกรณ์มีการรับสมาชิกเพิ่ม จํานวน 15 คน 
5. สหกรณ์มีฐานข้อมูลด้านการเงินและบัญชีสหกรณ์ตามรูปแบบวิธีท่ีกรมกําหนด 
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สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : 

1. ทุนการดําเนินงานสหกรณ์มีไม่เพียงพอต่อการให้บริการสมาชิกอย่างท่ัวถึง 

2. ภาระหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์มีจํานวนมากซึ่งรายได้การประกอบอาชีพนั้นขึ้นอยู่กับสภาวะ

เศรษฐกิจราคาพืชผลทางการเกษตรต่ําประกอบกับต้นทุนสูงอาจมีปัญหากระทบกับการดําเนิน

ธุรกิจของสหกรณ์ได้ 

3. การดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ยังไม่คลอบคลุมในอาชีพเกษตรกรรมของสมาชิก 

4. ระยะทางห่างไกล ทางด้านการขอรับความช่วยเหลือทางด้านการดําเนินงานจากทางเจ้าหน้าท่ี

ทางด้านการให้คําปรึกษาและช่วยเหลือทางการดําเนินงานสหกรณ์อาจไม่ทันเวลาในบางครั้ง 

 
เป้าประสงค์ : แก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์ 

เป้าหมายการแก้ไขปัญหาการด าเนินงาน :  
 การจ่ายเงินกู้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ พบว่าสหกรณ์จัดทําเงินกู้ส่วนใหญ่ไม่สมบูรณ์ กล่าวคือ ไม่มีลายมือ
ช่ือผู้อนุมัติ ผู้สอบทาน และพยานรับรองลายมือช่ือ จํานวน 6 สัญญา 
งานที่ด าเนินการ :  

ส่งเสริม แนะนําการทําสัญญาเงินกู้ของสหกรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ระเบียบว่าด้ายการ
ให้สินเช่ือแก่สมาชิก พ.ศ. 2561  
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

ส่งเสริมให้สหกรณ์มีการจัดทําทะเบียนคุมการจ่ายเงินกู้ มีรายการต่างๆท่ีสามารถตรวจสอบได้ 
ประกอบด้วย เลขท่ีหนังสือสัญญาเงินกู้ ช่ือผู้กู้ วงเงินขอกู้ หลักประกันเงินกู้ วงเงินท่ีได้รับอนุมัติ วันท่ีจ่ายเงินกู้ 
และลงนามไว้เป็นหลักฐาน 

 ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปีของสหกรณ ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
      ผลการดําเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ  
     สรุปผลงานตามแผนประจําปีของสหกรณ์ : ผลการดําเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามเปูาหมายท่ี

สหกรณ์กําหนดไว้และผลการดําเนินงานของสหกรณ์มีผลได้กําไรสุทธิเกินกว่าท่ีต้ังเปูาหมายไว้ เปูาหมาย 
13,500 บาท สหกรณ์ได้กําไรสุทธิ 34,121.59 บาท เกินกว่าเปูาหมาย 20,621.59 บาท รับสมาชิกเพิ่มจํานวน 
15 คน 
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2 สหกรณ์ การเกษตรการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง จ ากัด            
ประเภท : การเกษตร     

 ผลการด าเนินงานตามแผนการแนะน า ส่งเสรมิ และพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เป้าประสงค์ : พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ 

เป้าหมายการพัฒนา :  
1. สหกรณ์รักษาเกณฑ์มาตรฐาน  
2. สหกรณ์สามารถดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดําเนินงานประจําปีของสหกรณ์ 
3. สหกรณ์มีการบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาธุรกิจและการกํากับดูแลกิจการท่ีดีตามหลักธรรมภิ

บาลร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจให้กับสหกรณ์ตามวัตถุประสงค์ในการขับเคล่ือน
นโยบายภาครัฐ 

4. สหกรณ์มีฐานข้อมูลด้านการเงินและบัญชีสหกรณ์ตามรูปแบบวิธีท่ีกรมกําหนด 
5. สหกรณ์ดําเนินการเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ 
6.ผลักดันการจัดทําแผนการดําเนินงานของสหกรณ์(บันได 7 ข้ัน) 

งานที่ด าเนินการ :  
1. ส่งเสริมแนะนําให้สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้สหกรณ์นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทาง
หลักการในการดําเนินงานและร่วมขับเคล่ือนกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่สมาชิกและชุมชนให้ได้
ประโยชน์ในรูปแบบสหกรณ์ 
3.ส่งเสริมแนะนํา แผนการดําเนินงานของสหกรณ์ให้เป็นไปตามแผนงานท่ีกําหนดไว้ 
4.ส่งเสริมแนะนําการจัดทําบัญชีให้เป็นปัจจุบัน 
5.ส่งเสริม แนะนําให้สหกรณ์ดําเนินการเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์และไม่ขัดต่อ
กฎหมายอื่นๆ 
6.แนะนํา ติดตามตรวจสอบ การแก้ปัญหาและรายงานผลการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์/ส่ิงก่อสร้างท่ี
ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ/แผนการผลิต/แผนการใช้ประโยชน์
ของสหกรณ์ 
7.ส่งเสริมด้านกาพัฒนาโมเดลธุรกิจ ระบบการจัดการให้ทันสมัยและทําแผนข้อมูลการรายงานผลให้
อยู่ในรูปแบบสารสนเทศเพื่อง่ายต่อการนํามาใช้ตัดสินใจ และมีแนวทางในกาพัฒนาศักยภาพการ
ดําเนินธุรกิจยกระดับมาตรฐานสินค้ามันสําปะหลังเพื่อเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์เพื่อนํามาบรรจุเข้า
แผนพัฒนายกระดับบัน 7 ข้ัน 
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ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1.ผลการประเมินมาตรฐานสหกรณ์อยู่ในระดับ ดี 

2.สหกรณ์มีการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานเป็นประจําทุกเดือน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของ

สหกรณ ์

3.การจัดทําฐานข้อมูลทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้นเป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์ การบันทึก

บัญชีมีการสรุปรายการเดือนละ 1 ครั้งเป็นงบทดลองประจําเดือนเพื่อเป็นข้อมูลนําเสนอท่ีประชุม

คณะกรรม 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : 
   1. ทุนการดําเนินงานสหกรณ์มีไม่เพียงพอต่อการให้บริการสมาชิกอย่างท่ัวถึง ต้องกู้ยืมเงินทุนจาก

ภายนอก 

2.สหกรณ์มีสมาชิกสหกรณ์เป็นจํานวนมากยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการบริหาร

การจัดการ ในเรื่องการปฏิบัติงานบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการและสมาชิก 

3.คณะกรรมการ ฝุายจัดการ และสมาชิกสหกรณ์ยังขาดความรู้ความเข้าใจทางด้านกฎหมาย

สหกรณ์ ระเบียบ ข้อบังคับสหกรณ์ จึงอาจทําให้เกิดความเสียหายทางด้านการดําเนินธุรกิจท่ีขัดต่อ

ระเบียบข้อบังคับสหกรณ์ได้ในภายภาคหน้าทางด้านการให้คําปรึกษาและช่วยเหลือทางการ

ดําเนินงานสหกรณ์อาจไม่ทันเวลาในบางครั้ง 

 
เป้าประสงค์ : แก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์ 

เป้าหมายการแก้ไขปัญหาการด าเนินงาน :  
 การรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรยังขาดอุปกรณ์การตลาดทางด้านการขนย้ายผลผลิตต้องอาศัย
แรงงาน จึงทําให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานสูงประกอบกับราคาผลผลิตท่ีผันผวนไม่คงท่ี อาจเกิดความ
เส่ียงในการดําเนินงานได้หากไม่มีการวางแผนงานการรับซื้อผลผลิตให้รัดกุม  
งานที่ด าเนินการ :  

ส่งเสริม แนะนําการดําเนินธุรกิจในการวางแผนการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรให้รัดกุม และมีแผน
รับรองเพื่อต้ังรับการขนส่งสินค้าท่ีมีราคาผันผวนไม่คงท่ี  
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

สหกรณ์ได้ดําเนินงานวางแผนการดําเนินธุรกิจการรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรและทําสัญญาการ
ซื้อขายกับพ่อค้าในแต่ระยะรอบเวลาท่ีมีผลผลิต 
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 ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปีของสหกรณ ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
      ผลการดําเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ  
     สรุปผลงานตามแผนประจําปีของสหกรณ์ : สหกรณ์มีผลการดําเนินงานการรับสมาชิกเพิ่มจํานวน 

23 คน เกินกว่าเปูาท่ีกําหนดไว้ สหกรณ์มีทุนเรือนหุ้นเพิ่มข้ึน จํานวน 15000 บาท เกินกว่าเปูาหมายท่ีกําหนด
ไว้ สหกรณ์มีรายได้เพิ่มขึ้นจากปีก่อน และมีค่าใช่จ่ายเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเช่นกัน รับการเงินของสหกรณ์อยู่
ระหว่างปิดบัญชีและผู้สอบรับรองงบการเงิน 
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3. สหกรณ์บริการเดินรถทองผาภูมิ จ ากัด  ประเภท : บริการ     

 ผลการด าเนินงานตามแผนการแนะน า ส่งเสรมิ และพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เป้าประสงค์ : พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ 

เป้าหมายการพัฒนา :  
      1. สหกรณ์รักษาเกณฑ์มาตรฐาน  
           2. สหกรณ์สามารถดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดําเนินงานประจําปีของสหกรณ์ 
               3. สหกรณ์มีการบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาธุรกิจและการกํากับดูแลกิจการท่ีดีตาม
หลักธรรมภิบาลร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจให้กับสหกรณ์ตามวัตถุประสงค์ใน
การขับเคล่ือนนโยบายภาครัฐ 
               4. สหกรณ์มีฐานข้อมูลด้านการเงินและบัญชีสหกรณ์ตามรูปแบบวิธีท่ีกรมกําหนด 
งานที่ด าเนินการ :  

 1. ส่งเสริมสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  
           2. ส่งเสริมการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดําเนินงานประจําปีของสหกรณ์ 
               3. ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาธุรกิจและการกํากับดูแลกิจการที่ดีตาม
หลักธรรมภิบาลร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจให้กับสหกรณ์ตามวัตถุประสงค์ใน
การขับเคล่ือนนโยบายภาครัฐ 
               4. สหกรณ์มีฐานข้อมูลด้านการเงินและบัญชีสหกรณ์ตามรูปแบบวิธีท่ีกรมกําหนด 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1.สหกรณ์มีผลการดําเนินไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เนื่องจากได้รับรองงบการเงินจากทางราชการเกิน 
150 วันหลังจากวันสินปีบัญชีสหกรณ์ 
 2. สหกรณ์สามารถดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานประจําปีของสหกรณ์ แต่ผลการดําเนินงาน
สหกรณ์มีกําไรลดลงจากปีก่อนเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายท่ีสูงเกินกว่าแผนงานทางด้านการมีค่าใช้จ่ายนอกเหนือจาก
การบริหารงานคือค่าเส่ือมราคาทรัพย์สินอาคารจึงเป็นค่าใช้จ่ายท่ีไม่ได้กําหนดไว้ในแผนธุรกิจเป็นผลทําให้
กําไรลดลงในส่วนภาพรวมอื่นสามารถดําเนินงานเป็นไปตามแผนงานท่ีกําหนด 
 3.ด้านการบริหารการจัดการสหกรณ์ไม่มีการจัดจ้างเจ้าหน้าท่ีในการปฏิบัติงานด้านการบริหารการ

จัดการมอบหมายคณะกรรมการตามภารกิจหน้าท่ีท่ีระเบียบข้อบังคับกําหนดไว้ ยกเว้นด้านการจัดทําบัญชีมี

การจ้างเหมาเป็นครั้งคราวเพื่อบันทึกบัญชี จัดทํางบทดลองรายเดือน และงบดุล กําไรขาดทุนพร้อม

รายละเอียดประจําปี เนื่องจากสหกรณ์ไม่มีรายได้เพียงพอท่ีจัดจ้างพนักงานประจํา 

 4.การจัดทําฐานข้อมูลทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้นเป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์ การบันทึกบัญชีมี

การสรุปรายการเดือนละ 1 ครั้งเป็นงบทดลองประจําเดือนเพื่อเป็นข้อมูลนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ 
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สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : 
1.สหกรณ์ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการบริหารการจัดการ ในเรื่องการปฏิบัติงาน

บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการและสมาชิก 
2,การจัดทําบัญชีไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เนื่องจากไม่มีผู้มีความรู้ความสามารถทางด้าน

บัญชีท่ีจะทํารายการบัญชีในแต่ละวันให้เป็นปัจจุบัน 
3.ทุนการดําเนินงานสหกรณ์ไม่เพียงพอต่อการให้บริการสมาชิกอย่างท่ัวถึงเนื่องจากนําทุนของ

สหกรณ์ไปลงทุนในทรัพย์สินท่ีดินเพื่อเป็นท่ีต้ังสํานักงานของสหกรณ์ 
เป้าประสงค์ : แก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์ 
 1.จัดกิจกรรมกําหนดแผนพัฒนาบุคลากรด้านความรู้กฎหมายสหกรณ์ ระเบียบข้อบังคับ บทบาทสิทธิ
หน้าท่ีของคณะกรรมการ ฝุายจัดการ และสมาชิกสหกรณ์ 
 2.พัฒนาด้านระบบการบริหารการจัดการข้อมูลสารสนเทศของสหกรณ์ ท้ังด้านข้อมูลสมาชิกและการ
เปิดเผยข้อมูลทางการเงินผลประกอบการดําเนินงานสหกรณ์ให้สมาชิกทราบโดยง่าย 
 3.พัฒนาด้านการดําเนินธุรกิจทางด้านบริการและสินเช่ือควรมีการวางแผนงานวิเคราะห์ข้อมูลความ
ต้องเงินแหล่งเงินทุนของสมาชิกและนํามาวางแผนทางการการระดมทุนจากภายในและจัดหาแหล่งเงินทุนจาก
ภายนอก 
 
เป้าหมายการแก้ไขปัญหาการด าเนินงาน :  

 1. แก้ไขปัญหาลูกหนี้ค้างนาน และมีการต้ังค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 26,230 บาท และค่าเผ่ือหนี้สูญ

ดอกเบ้ียค้าง 6,850 

งานที่ด าเนินการ :  
กํากับ ติดตาม แนะนําส่งเสริมสหกรณ์ในการแก้ไขปัญหาลูกหนี้ค้างนาน ในการประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการประจําเดือน  
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. สหกรณ์มีการบรรจุในวาระติดตามลูกหนี้ค้างนานในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการเป็น

ประจําทุกเดือน 

2. สหกรณ์มีการมอบหมายให้คณะกรรมการเงินกู้เป็นผู้ติดตามทวงถามหนี้แทนสหกรณ์  

 3. คณะกรรมการเงินกู้ได้มีการติดตามลูกหนี้จัดทําหนังสือทวงหนี้ เพื่อมิให้หนี้ขาดอายุความ และการ
เจรจาแก้ไขปัญหาหนี้สิน 
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 ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปีของสหกรณ ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
      ผลการดําเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ  
     สรุปผลงานตามแผนประจ าปีของสหกรณ์ :  สหกรณดํ์าเนินงานประจําปีมีผลกําไรสุทธิประจําปี 

2561 จํานวน 14,964.57 บาท น้อยกว่าแผนท่ีกําหนดไว้เนื่องจากธุรกิจสินเช่ือของสหกรณ์ได้ให้สมาชิกกู้ยืม
น้อยลง เพราะสหกรณ์นําเงินไปลงทุนท่ีทรัพย์ในการจัดซื้อท่ีดิน จึงทําให้ทุนหมุนเวียนในการกู้ยืมลดลง 
สหกรณ์มีทุนเรือนหุ้น จํานวน 100,900 บาท มีรายได้จากการดําเนินงาน 197,117.64 บาท และมีค่าใช้จ่าย
ท้ังส้ิน 182,153.07 บาท 
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4. สหกรณ์บริการการค้าบ้านอิต่อง จ ากัด  ประเภท : บริการ     

 ผลการด าเนินงานตามแผนการแนะน า ส่งเสรมิ และพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เป้าประสงค์ : พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ 

เป้าหมายการพัฒนา :  
      1. สหกรณ์รักษาเกณฑ์มาตรฐาน  
           2. สหกรณ์สามารถดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดําเนินงานประจําปีของสหกรณ์ 
               3. สหกรณ์มีการบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาธุรกิจและการกํากับดูแลกิจการท่ีดีตาม
หลักธรรมภิบาลร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจให้กับสหกรณ์ตามวัตถุประสงค์ใน
การขับเคล่ือนนโยบายภาครัฐ 
               4. สหกรณ์มีฐานข้อมูลด้านการเงินและบัญชีสหกรณ์ตามรูปแบบวิธีท่ีกรมกําหนด 
งานที่ด าเนินการ :  

 1. ส่งเสริมสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  
           2. ส่งเสริมการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดําเนินงานประจําปีของสหกรณ์ 
               3. ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาธุรกิจและการกํากับดูแลกิจการที่ดีตาม
หลักธรรมภิบาลร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจให้กับสหกรณ์ตามวัตถุประสงค์ใน
การขับเคล่ือนนโยบายภาครัฐ 
               4. สหกรณ์มีฐานข้อมูลด้านการเงินและบัญชีสหกรณ์ตามรูปแบบวิธีท่ีกรมกําหนด 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1.สหกรณ์มีผลการดําเนินงานผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  
 2. สหกรณ์สามารถดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานประจําปีของสหกรณ์ แต่ผลการดําเนินงานมีผล
กําไรสุทธิประจําปีภาพรวมอื่นสามารถดําเนินงานเป็นไปตามแผนงานท่ีกําหนด 
 3.ด้านการบริหารการจัดการสหกรณ์ไม่มีการจัดจ้างเจ้าหน้าท่ีในการปฏิบัติงานด้านการบริหารการ
จัดการมอบหมายคณะกรรมการตามภารกิจหน้าท่ีท่ีระเบียบข้อบังคับกําหนดไว้ ยกเว้นด้านการจัดทําบัญชีมี
การจ้างเหมาเป็นครั้งคราวเพื่อบันทึกบัญชี จัดทํางบทดลองรายเดือน และงบดุล กําไรขาดทุนพร้อม
รายละเอียดประจําปี เนื่องจากสหกรณ์ไม่มีรายได้เพียงพอท่ีจัดจ้างพนักงานประจํา 
 4.การจัดทําฐานข้อมูลทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้นเป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์ การบันทึกบัญชีมี
การสรุปรายการเดือนละ 1 ครั้งเป็นงบทดลองประจําเดือนเพื่อเป็นข้อมูลนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ  
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : 

1.สหกรณ์ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการบริหารการจัดการ ในเรื่องการปฏิบัติงาน
บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการและสมาชิก 

2,การจัดทําบัญชีไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เนื่องจากไม่มีผู้มีความรู้ความสามารถทางด้าน
บัญชีท่ีจะทํารายการบัญชีในแต่ละวันให้เป็นปัจจุบัน 

3.ทุนการดําเนินงานสหกรณ์ไม่เพียงพอต่อการให้บริการสมาชิกอย่างท่ัวถึงเนื่องจากสหกรณ์ใช้ทุนของ
สหกรณ์เองและไม่มีการกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินทุนภายนอกจึงควรระดุมหุ้นและเงินรับฝากเพื่อเพิ่มทุน
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หมุนเวียนในสหกรณ์และในการขยายธุรกิจสหกรณ์ควรเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการลูกหนี้
เพื่อให้ลูกหนี้ชําระหนี้ได้ตามกําหนดสัญญา 
เป้าประสงค์ : แก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์ 
 1.จัดกิจกรรมกําหนดแผนพัฒนาบุคลากรด้านความรู้กฎหมายสหกรณ์ ระเบียบข้อบังคับ บทบาทสิทธิ
หน้าท่ีของคณะกรรมการ ฝุายจัดการ และสมาชิกสหกรณ์ 
 2.พัฒนาด้านระบบการบริหารการจัดการข้อมูลสารสนเทศของสหกรณ์ ท้ังด้านข้อมูลสมาชิกและการ
เปิดเผยข้อมูลทางการเงินผลประกอบการดําเนินงานสหกรณ์ให้สมาชิกทราบโดยง่าย 
 3.พัฒนาด้านการดําเนินธุรกิจทางด้านบริการและสินเช่ือควรมีการวางแผนงานวิเคราะห์ข้อมูลความ
ต้องเงินแหล่งเงินทุนของสมาชิกและนํามาวางแผนทางการการระดมทุนจากภายในหากไม่ประสงค์จัดหาจาก
ภายนอก 
เป้าหมายการแก้ไขปัญหาการด าเนินงาน :  
 1. แก้ไขปัญหาลูกหนี้ค้างนาน และมีการต้ังค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 20,000 บาท และค่าเผ่ือหนี้สูญ

ดอกเบ้ียค้าง 11,200 

งานที่ด าเนินการ :  
กํากับ ติดตาม แนะนําส่งเสริมสหกรณ์ในการแก้ไขปัญหาลูกหนี้ค้างนาน ในการประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการประจําเดือน  
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. สหกรณ์มีการบรรจุในวาระติดตามลูกหนี้ค้างนานในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการเป็น

ประจําทุกเดือน 

2. สหกรณ์มีการมอบหมายให้คณะกรรมการเงินกู้เป็นผู้ติดตามทวงถามหนี้แทนสหกรณ์  

 3. คณะกรรมการเงินกู้ได้มีการติดตามลูกหนี้จัดทําหนังสือทวงหนี้ เพื่อมิให้หนี้ขาดอายุความ  และ
การเจรจาแก้ไขปัญหาหนี้สิน 

 ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปีของสหกรณ ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
       ผลการดําเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ  
     สรุปผลงานตามแผนประจ าปีของสหกรณ์ : สหกรณ์มีผลการดําเนินงานประจําปีได้กําไรสุทธิ 

32,018.38 บาท มีทุนเรือนหุ้นจํานวน 228,590 บาท มีรายได้จากการดําเนิน 48,208.38 บาท และมี
ค่าใช้จ่ายท้ังส้ิน 16,190.บาท 

     สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 
กํากับ ติดตาม แนะนําส่งเสริมสหกรณ์ในการแก้ไขปัญหาลูกหนี้ค้างนาน ในการประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการประจําเดือน  และร่วมออกสอบทานหนี้สินของสมาชิกดังกล่าวร่วมกับกรรมการของสหกรณ์ เพื่อให้
เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง   
 
 
 



249 | ห น้ า  Template รายงานผลการแนะนําส่งเสริม พัฒนา และกํากับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

5. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทองผาภูมิ จ ากัด  ประเภท : เครดิตยูเนี่ยน     

 ผลการด าเนินงานตามแผนการแนะน า ส่งเสรมิ และพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เป้าประสงค์ : พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ 
เป้าหมายการพัฒนา :  
      1. สหกรณ์รักษาเกณฑ์มาตรฐาน  

           2. สหกรณ์สามารถดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดําเนินงานประจําปีของสหกรณ์ 

               3. สหกรณ์มีการบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาธุรกิจและการกํากับดูแลกิจการท่ีดีตาม

หลักธรรมภิบาลร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจให้กับสหกรณ์ตามวัตถุประสงค์ใน

การขับเคล่ือนนโยบายภาครัฐ 

               4. สหกรณ์มีฐานข้อมูลด้านการเงินและบัญชีสหกรณ์ตามรูปแบบวิธีท่ีกรมกําหนด 

งานที่ด าเนินการ :  
 1. ส่งเสริมสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  

           2. ส่งเสริมการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดําเนินงานประจําปีของสหกรณ์ 

               3. ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาธุรกิจและการกํากับดูแลกิจการที่ดีตาม

หลักธรรมภิบาลร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจให้กับสหกรณ์ตามวัตถุประสงค์ใน

การขับเคล่ือนนโยบายภาครัฐ 

               4. สหกรณ์มีฐานข้อมูลด้านการเงินและบัญชีสหกรณ์ตามรูปแบบวิธีท่ีกรมกําหนด 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1.สหกรณ์มีผลการดําเนินงานไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เนื่องจากได้รับรองงบการเงินจากทางราชการ

เกิน 150 วันหลังจากวันสินปีบัญชีสหกรณ์  
 2. สหกรณ์สามารถดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานประจําปีของสหกรณ์ แต่ผลการดําเนินงานมีผล

กําไรสุทธิประจําปีลดลงเมื่อเท่ียบกับปีก่อนเนื่องจากปัญหาการถูกต้ังค่าเผ่ือหนีสูญจากลูกหนี้ค้างนานทางด้าน

บัญชีให้สหกรณ์มีค่าใช้จ่ายทางบัญชีท่ีสูงขึ้น ภาพรวมอื่นสามารถดําเนินงานเป็นไปตามแผนงานท่ีกําหนด 

 3.ด้านการบริหารการจัดการสหกรณ์มีการจัดจ้างเจ้าหน้าท่ีในการปฏิบัติงานจํานวน 2 คนในตําแหน่ง

ผู้จัดการ และพนักงานบัญชี ด้านการบริหารการจัดการอื่นๆมีการมอบหมายคณะกรรมการตามภารกิจหน้าท่ีท่ี

ระเบียบข้อบังคับกําหนดไว้ 

 4.การจัดทําฐานข้อมูลทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้นเป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์ การบันทึกบัญชีมี

การสรุปรายการเดือนละ 1 ครั้งเป็นงบทดลองประจําเดือนเพื่อเป็นข้อมูลนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ  

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : 
1.สหกรณ์มีมูลค่าหุ้นติดลบและปัญหาหนี้สินลูกหนี้ค้างนานเป็นจํานวนมากและยังถูกต้ังค่าเผ่ือหนี้สูญ

ทางบัญชีไม่ครบถ้วนอาจทําให้ผลการดําเนินงานในปีต่อไปสหกรณ์อาจขาดทุนได้จากค่าใช้จ่ายค่าเผ่ือหนี้สูญ
หากไม่มีการเคล่ือนไหวยอดหนี้ค้างนานและเป็นผลกระทบต่อภาพรวมในการดําเนินงานปัจจุบันได้ 
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2.สหกรณ์ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการบริหารการจัดการ ในเรื่องการปฏิบัติงาน
บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการและสมาชิก 

3.ทุนการดําเนินงานสหกรณ์ไม่เพียงพอต่อการให้บริการสมาชิกอย่างท่ัวถึงเนื่องจากสหกรณ์มีมูลค่า
หุ้นติดลบและยังผ่อนชําระหนี้สินกับ ชสค. ซึ่งยังมีหนี้ค้างจึงต้องหมุนเวียนใช้ทุนของสหกรณ์เองและเงินกู้ยืมท่ี
ยังเป็นหนี้หมุนเวียนดําเนินธุรกิจอยู่เป็นเรื่องยากท่ีจะระดมทุนเพิ่มเติมเนื่องจากสมาชิกอาจมองว่ามูลค่าหุ้นติด
ลบจึงไม่มีแรงจูงใจในการลงทุนเพิ่มจึงควรระดมทุนทางด้านเงินรับฝากเพื่อเพิ่มทุนหมุนเวียนในสหกรณ์และใน
การขยายธุรกิจสหกรณ์ควรเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการลูกหนี้เพื่อให้ลูกหนี้ชําระหนี้ได้ตาม
กําหนดสัญญา 
เป้าประสงค ์: แก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์ 
 1.จัดกิจกรรมกําหนดแผนพัฒนาบุคลากรด้านความรู้กฎหมายสหกรณ์ ระเบียบข้อบังคับ บทบาทสิทธิ
หน้าท่ีของคณะกรรมการ ฝุายจัดการ และสมาชิกสหกรณ์ 
 2.พัฒนาด้านระบบการบริหารการจัดการข้อมูลสารสนเทศของสหกรณ์ ท้ังด้านข้อมูลสมาชิกและการ
เปิดเผยข้อมูลทางการเงินผลประกอบการดําเนินงานสหกรณ์ให้สมาชิกทราบโดยง่าย 
 3.พัฒนาด้านการดําเนินธุรกิจทางด้านบริการและสินเช่ือควรมีการวางแผนงานวิเคราะห์ข้อมูลความ
ต้องเงินแหล่งเงินทุนของสมาชิกและนํามาวางแผนทางการการระดมทุนจากภายในหากไม่ประสงค์จัดหาจาก
ภายนอก 
 

เป้าหมายการแก้ไขปัญหาการด าเนินงาน :  

 1. แก้ไขปัญหาลูกหนี้ค้างนาน และมีการตัง้ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 1,412,457.70 บาท และค่าเผ่ือหนี้

สูญดอกเบ้ียค้าง 1,977,719.60 

งานที่ด าเนินการ :  
กํากับ ติดตาม แนะนําส่งเสริมสหกรณ์ในการแก้ไขปัญหาลูกหนี้ค้างนาน ในการประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการประจําเดือน  
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. สหกรณ์มีการบรรจุในวาระติดตามลูกหนี้ค้างนานในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการเป็น

ประจําทุกเดือน 

2. สหกรณ์มีการมอบหมายให้คณะกรรมการเงินกู้เป็นผู้ติดตามทวงถามหนี้แทนสหกรณ์  

 3. คณะกรรมการเงินกู้ได้มีการติดตามลูกหนี้จัดทําหนังสือทวงหนี้ เพื่อมิให้หนี้ขาดอายุความ และการ
เจรจาแก้ไขปัญหาหนี้สิน 
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 ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปีของสหกรณ ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
       ผลการดําเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ  
     สรุปผลงานตามแผนประจ าปีของสหกรณ์ : สหกรณ์มีผลการดําเนินได้กําไรสุทธิ 90,265.84 

บาท ลดลงจากปีท่ี จํานวน 10,619 บาท สหกรณ์มีทุนเรือนหุ้น 2,879,635 บาท ขาดทุนสะสมจํานวน
1,096,780.40 บาท สหกรณ์ได้นําผลกําไรมาชดเชยขาดทุนสะสมตามแผนท่ีกําหนดไว้ สหกรณ์มีรายได้จาก
การดําเนินงานท้ังส้ิน 329,036.08 บาท มีค่าใช้จ่ายท้ังส้ิน 238,770.24 บาท  

     สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 
กํากับ ติดตาม แนะนําส่งเสริมสหกรณ์ในการแก้ไขปัญหาลูกหนี้ค้างนาน ในการประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการประจําเดือน  และร่วมออกสอบทานหนี้สินของสมาชิกดังกล่าวร่วมกับกรรมการของสหกรณ์ เพื่อให้
เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง   
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6. สหกรณ์กองทุนสวนยางพาราทองผาภูมิ จ ากัด  ประเภท : การเกษตร     

 ผลการด าเนินงานตามแผนการแนะน า ส่งเสรมิ และพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เป้าประสงค์ : พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ 
เป้าหมายการพัฒนา :  
      1. สหกรณ์รักษาเกณฑ์มาตรฐาน  
           2. สหกรณ์สามารถดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดําเนินงานประจําปีของสหกรณ์ 
               3. สหกรณ์มีการบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาธุรกิจและการกํากับดูแลกิจการท่ีดีตาม
หลักธรรมภิบาลร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจให้กับสหกรณ์ตามวัตถุประสงค์ใน
การขับเคล่ือนนโยบายภาครัฐ 
               4. สหกรณ์มีฐานข้อมูลด้านการเงินและบัญชีสหกรณ์ตามรูปแบบวิธีท่ีกรมกําหนด 
งานที่ด าเนินการ :  

 1. ส่งเสริมสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  
           2. ส่งเสริมการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดําเนินงานประจําปีของสหกรณ์ 
               3. ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาธุรกิจและการกํากับดูแลกิจการที่ดีตาม
หลักธรรมภิบาลร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจให้กับสหกรณ์ตามวัตถุประสงค์ใน
การขับเคล่ือนนโยบายภาครัฐ 
               4. สหกรณ์มีฐานข้อมูลด้านการเงินและบัญชีสหกรณ์ตามรูปแบบวิธีท่ีกรมกําหนด 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1.สหกรณ์มีผลการดําเนินงานผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สมาชิกมีส่วนร่วมในการดําเนินงานเป็นอย่างมาก 
 2. สหกรณ์สามารถดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานประจําปีของสหกรณ์ ภาพรวมอื่นๆสามารถ

ดําเนินงานเป็นไปตามแผนงานท่ีกําหนด 

 3.ด้านการบริหารการจัดการสหกรณ์มีการจัดจ้างเจ้าหน้าท่ีในการปฏิบัติงานด้านต่างๆเช่น บัญชี

การเงิน การตลาด งานธุรการ ไม่มีการจัดจ้างผู้จัดการ ด้านการบริหารการจัดการอื่นๆมีการมอบหมาย

คณะกรรมการตามภารกิจหน้าท่ีท่ีระเบียบข้อบังคับกําหนดไว้ 

 4.การจัดทําฐานข้อมูลทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้นเป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์ การบันทึกบัญชี

เป็นปัจจุบัน และนําเสนองบทดลองประจําเดือนเพื่อเป็นข้อมูลนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ  

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : 
1.สหกรณ์มีสมาชิกสหกรณ์เป็นจํานวนมากยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการบริหารการ

จัดการ ในเรื่องการปฏิบัติงานบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการและสมาชิก 
2.คณะกรรมการ ฝุายจัดการ และสมาชิกสหกรณ์ยังขาดความรู้ความเข้าใจทางด้านกฎหมายสหกรณ์ 

ระเบียบ ข้อบังคับสหกรณ์ จึงอาจทําให้เกิดความเสียหายทางด้านการดําเนินธุรกิจท่ีขัดต่อระเบียบข้อบังคับ
สหกรณ์ได้ในภายภาคหน้า 
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เป้าประสงค์ : แก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์ 
 1.จัดกิจกรรมกําหนดแผนพัฒนาบุคลากรด้านความรู้กฎหมายสหกรณ์ ระเบียบข้อบังคับ บทบาทสิทธิ
หน้าท่ีของคณะกรรมการ ฝุายจัดการ และสมาชิกสหกรณ์ 
 2.พัฒนาด้านระบบการบริหารการจัดการข้อมูลสารสนเทศของสหกรณ์ ท้ังด้านข้อมูลสมาชิกและการ
เปิดเผยข้อมูลทางการเงินผลประกอบการดําเนินงานสหกรณ์ให้สมาชิกทราบโดยง่าย 

เป้าหมายการแก้ไขปัญหาการด าเนินงาน :  

 1. แก้ไขปัญหาลูกหนี้การค้าค้างนาน และมีการตัง้ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 109,854.38 บาท และค่า 

งานที่ด าเนินการ :  
กํากับ ติดตาม แนะนําส่งเสริมสหกรณ์ในการแก้ไขปัญหาลูกหนี้ค้างนาน ในการประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการประจําเดือน  
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. สหกรณ์มีการบรรจุในวาระติดตามลูกหนี้ค้างนานในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการเป็น

ประจําทุกเดือน 

2. สหกรณ์มีการมอบหมายให้คณะกรรมการเงินกู้เป็นผู้ติดตามทวงถามหนี้แทนสหกรณ์  

 3. คณะกรรมการเงินกู้ได้มีการติดตามลูกหนี้จัดทําหนังสือทวงหนี้ เพื่อมิให้หนี้ขาดอายุความ และการ
เจรจาแก้ไขปัญหาหนี้สิน 

 ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปีของสหกรณ ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
      ผลการดําเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ  
     สรุปผลงานตามแผนประจ าปีของสหกรณ์ : ผลการดําเนินงานอยู่ปิดบัญชีและระหว่างรับรองงบ

การเงินจากางผู้สอบบัญชีสหกรณ์ คาดว่าผลการดําเนินงานของสหกรณ์จะมีกําไร เนื่องจากในปีนี้มีการรับซื้อ
ยางพาราในปริมาณท่ีเพิ่มข้ึน สหกรณ์มีการรับสมาชิกเพิ่มจํานวน 46 คน ตํากว่าเปูาหมายท่ีกําหนดไว้เล็กน้อย 

     สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 
กํากับ ติดตาม แนะนําส่งเสริมสหกรณ์ในการแก้ไขปัญหาลูกหนี้ค้างนาน ในการประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการประจําเดือน  และร่วมออกสอบทานหนี้สินของสมาชิกดังกล่าวร่วมกับกรรมการของสหกรณ์ เพื่อให้
เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง   
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7. สหกรณ์สวนป่าภาคเอกชนกาญจนบุรี จ ากัด  ประเภท : การเกษตร     

 ผลการด าเนินงานตามแผนการแนะน า ส่งเสรมิ และพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เป้าประสงค์ : พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ 

เป้าหมายการพัฒนา :  
      1. สหกรณ์รักษาเกณฑ์มาตรฐาน  
           2. สหกรณ์สามารถดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดําเนินงานประจําปีของสหกรณ์ 
               3. สหกรณ์มีปริมาณธุรกิจเพิ่มข้ึน 
               4. สหกรณ์มีฐานข้อมูลด้านการเงินและบัญชีสหกรณ์ตามรูปแบบวิธีท่ีกรมกําหนด 
      5. สหกรณ์มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่เพิ่มข้ึน 
      6.สมาชิกสหกรณ์ทราบถึงบทบาทหน้าท่ีของตัวเองเพิ่มมากขึ้น 
งานที่ด าเนินการ :  

 1. ส่งเสริมสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  
           2. ส่งเสริมการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดําเนินงานประจําปีของสหกรณ์ 
               3. ส่งเสริมให้สหกรณ์ดําเนินธุรกิจหลายด้านตามความต้องการของสมาชิก 
               4. ส่งเสริมสหกรณ์มีฐานข้อมูลด้านการเงินและบัญชีสหกรณ์ตามรูปแบบวิธีท่ีกรมกําหนด 
               5. ส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการดําเนินธุรกิจต่างๆของสหกรณ์ 
      6. ส่งเสริม แนะนําให้สหกรณ์อยู่ในธรรมาภิบาลท่ีดี ช้ีแจงระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์ 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1.สหกรณ์มีผลการดําเนินงานไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เนื่องจากได้รับรองงบการเงินจากทางราชการ
เกิน 150 วันหลังจากวันสินปีบัญชีสหกรณ์  
 2. สหกรณ์สามารถดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานประจําปีของสหกรณ์ แต่ผลการดําเนินงานมีผล

กําไรสุทธิประจําปีลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนเนื่องจากปัญหาการถูกต้ังค่าเผ่ือหนีสูญจากลูกหนี้ค้างนานทางด้าน

บัญชีให้สหกรณ์มีค่าใช้จ่ายทางบัญชีท่ีสูงขึ้น ภาพรวมอื่นสามารถดําเนินงานเป็นไปตามแผนงานท่ีกําหนด 

 3.ด้านการบริหารการจัดการสหกรณ์มีการจัดจ้างเจ้าหน้าท่ีในการปฏิบัติงานจํานวน 2 คนในตําแหน่ง

ผู้จัดการ และพนักงานบัญชี ด้านการบริหารการจัดการอื่นๆมีการมอบหมายคณะกรรมการตามภารกิจหน้าท่ีท่ี

ระเบียบข้อบังคับกําหนดไว้ 

 4.การจัดทําฐานข้อมูลทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้นเป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์ การบันทึกบัญชีมี
การสรุปรายการเดือนละ 1 ครั้งเป็นงบทดลองประจําเดือนเพื่อเป็นข้อมูลนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ  
           5.สหกรณ์รับสมัครสมาชิกเพิ่ม จํานวน 5 คน 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : 

1.สหกรณ์มีมูลค่าหุ้นติดลบและปัญหาหนี้สินลูกหนี้ค้างนานเป็นจํานวนมากและยังถูกต้ังค่าเผ่ือหนี้สูญ
ทางบัญชีไม่ครบถ้วนอาจทําให้ผลการดําเนินงานในปีต่อไปสหกรณ์อาจขาดทุนได้จากค่าใช้จ่ายค่าเผ่ือหนี้สูญ
หากไม่มีการเคล่ือนไหวยอดหนี้ค้างนานและเป็นผลกระทบต่อภาพรวมในการดําเนินงานปัจจุบันได้ 
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2.สหกรณ์ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการบริหารการจัดการ ในเรื่องการปฏิบัติงาน
บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการและสมาชิก 

3.ทุนการดําเนินงานสหกรณ์ไม่เพียงพอต่อการให้บริการสมาชิกอย่างท่ัวถึงเนื่องจากสหกรณ์มีมูลค่า
หุ้นติดลบ ซึ่งยังมีหนี้ค้างจึงต้องหมุนเวียนใช้ทุนของสหกรณ์เองและเงินกู้ยืมท่ียังเป็นหนี้หมุนเวียนดําเนินธุรกิจ
อยู่เป็นเรื่องยากท่ีจะระดมทุนเพิ่มเติมเนื่องจากสมาชิกอาจมองว่ามูลค่าหุ้นติดลบจึงไม่มีแรงจูงใจในการลงทุน
เพิ่มจึงควรระดมทุนทางด้านเงินรับฝากเพื่อเพิ่มทุนหมุนเวียนในสหกรณ์และในการขยายธุรกิจสหกรณ์ควรเพิ่ม
ประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการลูกหนี้เพื่อให้ลูกหนี้ชําระหนี้ได้ตามกําหนดสัญญา 
เป้าประสงค์ : แก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์ 
 1.จัดกิจกรรมกําหนดแผนพัฒนาบุคลากรด้านความรู้กฎหมายสหกรณ์ ระเบียบข้อบังคับ บทบาทสิทธิ
หน้าท่ีของคณะกรรมการ ฝุายจัดการ และสมาชิกสหกรณ์ 
 2.พัฒนาด้านระบบการบริหารการจัดการข้อมูลสารสนเทศของสหกรณ์ ท้ังด้านข้อมูลสมาชิกและการ
เปิดเผยข้อมูลทางการเงินผลประกอบการดําเนินงานสหกรณ์ให้สมาชิกทราบโดยง่าย 
 3.พัฒนาด้านการดําเนินธุรกิจทางด้านบริการและสินเช่ือควรมีการวางแผนงานวิเคราะห์ข้อมูลความ
ต้องเงินแหล่งเงินทุนของสมาชิกและนํามาวางแผนทางการการระดมทุนจากภายในหากไม่ประสงค์จัดหาจาก
ภายนอก 
 

เป้าหมายการแก้ไขปัญหาการด าเนินงาน :  

 1. แก้ไขปัญหาลูกหนี้ค้างนาน และมีการต้ังค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 94,870 บาท และค่าเผ่ือหนี้สูญ

ดอกเบ้ียค้าง 13,047 บาท 

งานที่ด าเนินการ :  
กํากับ ติดตาม แนะนําส่งเสริมสหกรณ์ในการแก้ไขปัญหาลูกหนี้ค้างนาน ในการประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการประจําเดือน  
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. สหกรณ์มีการบรรจุในวาระติดตามลูกหนี้ค้างนานในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการเป็น
ประจําทุกเดือน 

2. สหกรณ์มีการมอบหมายให้คณะกรรมการเงินกู้เป็นผู้ติดตามทวงถามหนี้แทนสหกรณ์  
 3. คณะกรรมการเงินกู้ได้มีการติดตามลูกหนี้จัดทําหนังสือทวงหนี้ เพื่อมิให้หนี้ขาดอายุความ  และ
การเจรจาแก้ไขปัญหาหนี้สิน 
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 ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปีของสหกรณ ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
      ผลการดําเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ  
     สรุปผลงานตามแผนประจ าปีของสหกรณ์ : สหกรณ์มีผลการดําเนินงานขาดทุนสุทธิ 605.23 

บาท เนื่องจากในปีนี้สหกรณ์โดยต้ังค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญเต็มจํานวนจึงทําให้ขาดทุน สหกรณ์มีทุนเรือนหุ้น 
82,910 บาท ขาดทุนสะสมจํานวน 236,603.48 บาท สหกรณ์มีรายได้จากการดําเนินงานท้ังส้ิน 366,06.74
บาท มีค่าใช้จ่ายท้ังส้ิน 367,011.97 บาท  

     สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 
กํากับ ติดตาม แนะนําส่งเสริมสหกรณ์ในการแก้ไขปัญหาลูกหนี้ค้างนาน ในการประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการประจําเดือน  และร่วมออกสอบทานหนี้สินของสมาชิกดังกล่าวร่วมกับกรรมการของสหกรณ์ เพื่อให้
เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง   
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กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7 

1. สหกรณ์การเกษตรเมืองไทรโยค  จ ากัด  ประเภท : การเกษตร  

 ผลการด าเนินงานตามแผนการแนะน า ส่งเสรมิ และพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เป้าประสงค์ : พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ 

เป้าหมายการพัฒนา :  
     1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์ช้ีวัดระดับมาตรฐาน 
     2. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับความเข้มแข็งสหกรณ์ ช้ันท่ี 1 
     3. สหกรณ์มีปริมาณธุรกิจเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 4 
     4. สหกรณ์แก้ไขตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีสหกรณ์แล้วเสร็จ 
     5. สหกรณ์มีการประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ให้เป็นไปตามข้อบังคับ 
     6. สมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมประชุมใหญ่สหกรณ์เพิ่มข้ึน 
     7. สหกรณ์มีการรับสมาชิกเพิ่ม 
     8. สหกรณ์มีทุนดําเนินงานเพิ่มข้ึน 
     9. สหกรณ์มีการจัดทําฐานข้อมูล/ใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์/ส่ิงก่อสร้างท่ีสหกรณ์ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากภาครัฐให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ/แผนการผลิต/แผนการใช้ประโยชน์ของสหกรณ์  
     10. สหกรณ์ปิดบัญชีได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันส้ินปีทางบัญชี ตามคําส่ังนายทะเบียนสหกรณ์ 
งานที่ด าเนินการ :  
     1. กํากับ ติดตาม แนะนําส่งเสริมการรักษาระดับมาตรฐานสหกรณ์ 
     2. กํากับ ติดตาม แนะนําส่งเสริมการรักษาระดับความเข้มแข็งสหกรณ์ 
     3. กํากับ ติดตาม แนะนําส่งเสริมสหกรณ์ให้มีปริมาณธุรกิจเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 
     4. กํากับ ติดตาม แนะนําส่งเสริมการแก้ไขตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 
     5. กํากับ ติดตาม แนะนําส่งเสริมสหกรณ์ให้มีการประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับ 
     6. กํากับ ติดตาม แนะนําส่งเสริมใหส้มาชิกสหกรณ์เข้าร่วมประชุมใหญ่สหกรณ์เพิ่มขึ้น 
     7. กํากับ ติดตาม แนะนําส่งเสริมใหส้หกรณ์มีการรับสมาชิกเพิ่ม 
     8. กํากับ ติดตาม แนะนําส่งเสริมให้สหกรณ์มีทุนดําเนินงานเพิ่มข้ึน 
     9. กํากับ ติดตาม แนะนําส่งเสริมสหกรณ์ให้มีการจัดทําฐานข้อมูล/ใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์/ส่ิงก่อสร้างท่ี
สหกรณ์ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ/แผนการผลิต/แผนการใช้ประโยชน์
ของสหกรณ์ 
     10. กํากับ ติดตามสหกรณ์ปิดบัญชีได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันส้ินปีทางบัญชี ตามคําส่ังนายทะเบียน
สหกรณ ์
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
     1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์ช้ีวัดมาตรฐานซึ่งเป็นการรักษาระดับมาตรฐานสหกรณ์ อยู่ในระดับดี 
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     2. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์ประเมินการจัดระดับความเข้มแข็งสหกรณ์ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ อยู่ในระดับ 
ช้ันท่ี 2 ซึ่งยังไม่สามารถพัฒนาเข้าสู่ช้ันท่ี 1 ได้ เนื่องจาก  
        2.1 ไม่ผ่านเกณฑ์ความสามารถในการบริการสมาชิก เนื่องจากเมื่อเริ่มจัดต้ังสหกรณ์  ได้มีการเชิญชวน
ผู้สนใจสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์เพื่อดําเนินธุรกิจด้านการรวบรวมยางพาราซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกสหกรณ์ส่ง
ยางพาราขายผ่านสหกรณ์ จํานวน 26 ราย รับฝากเงิน  จํานวน 29 ราย จากสมาชิกท้ังหมด 97 ราย  ซึ่งบาง
รายยางพารายังกรีดไม่ได้ และสหกรณ์ไม่ได้ดําเนินธุรกิจด้านอื่น  
     2.2 ไม่เกณฑ์ประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ เนื่องจากสหกรณ์เป็นสหกรณ์ขนาดเล็กเงินทุนของสหกรณ์
ยังมีจํานวนน้อย และการดําเนินธุรกิจยังไม่มาก โดยในปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 มี.ค. 2562 สหกรณ์ฯ ได้ขอกู้ยืม
เงิน กพส. จํานวน 300,000 บาท สําหรับใช้ในการดําเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่ายให้แก่สมาชิก โดยจ่าย
ในลักษณะของเงินกู้ยืม และได้ขอเปิดวงเงินกู้กับ ธ.ก.ส. จํานวน 2,500,000 บาท เพื่อใช้เป็นทุนในการดําเนิน
ธุรกิจรวบรวมยางพาราจากสมาชิกสหกรณ์ ซึ่งจะทําให้สมาชิกสหกรณ์ให้ความร่วมมือในการดําเนินธุรกิจกับ
สหกรณ์เพิ่มขึ้น ส่งผลให้สถานะทางการเงินของสหกรณ์มีทิศทางท่ีดีขึ้น 
        2.3 ไม่ผ่านเกณฑ์ประสิทธิภาพในการจัดการองค์กร เนื่องจากสหกรณ์เป็นสหกรณ์ขนาดเล็ก ซึ่งส่วน
ใหญ่อาศัยกรรมการทําหน้าท่ีต่างๆ  โดยขาดกระบวนควบคุมเพื่อให้เป็นไปตามหลักควบคุมภายในท่ีดี 
     3. สหกรณ์มีปริมาณธุรกิจเพิ่มข้ึนจากปีก่อน (ปีก่อน 8,392,943.29 บาท ปีปัจจุบัน 10,279,068.88 บาท 
ลดลง  1,886,125.59 บาท)  โดยธุรกิจหลักของสหกรณ์ ได้แก่ ธุรกิจรวบรวม (ยางพารา) รองลงมาคือธุรกิจ
สินเช่ือ  ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย และธุรกิจรับฝากเงินเป็นลําดับสุดท้าย 
     4. สหกรณ์มีข้อสังเกตุของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ จํานวน 5 เรื่อง แก้ไขสําเร็จ 1 เรื่อง  และอยู่ระหว่าง
ดําเนินการแก้ไขซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ  4  เรื่อง 
     5. สหกรณย์ังจัดประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ไม่เป็นประจําทุกเดือน ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อบังคับ  
เนื่องจากสหกรณ์เป็นสหกรณ์ขนาดเล็ก คณะกรรมการส่วนใหญ่มีอาชีพการเกษตร (ปลูกยางพารา) เมื่อหมด
ช่วงรับซื้อยางพารา จึงไม่มีกิจกรรมอื่นเคล่ือนไหว  กรรมการจึงไม่มีการจัดประชุม 
     6. สมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมประชุมใหญ่สหกรณ์เพิ่มขึ้นจากปีก่อน (ปีก่อน 46 คน  ปีปัจจุบัน  50  คน 
เพิ่มข้ึน  4 คน)   
     7. สหกรณ์มีการรับสมาชิกเพิ่ม จํานวน 14 คน ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกคงเหลือ 89 คน 
     8. สหกรณ์มีทุนดําเนินงานเพิ่มขึ้น ( ปีก่อน 221,793.03 บาท ปีปัจจุบัน 276,978.10 บาท เพิ่มขึ้น 
55,185.07) 
     9. สหกรณ์ขอนุญาตใช้อาคารจากองค์การบริหารส่วนตําบลบ้องต้ี  เพื่อใช้เป็นจุดรวบรวมยางพาราใน
อําเภอไทรโยค และได้รับการสนับสนุนเงินทุนเพื่อปรับปรุงอาคารจากการยางแห่งประเทศไทย ซึ่งสหกรณ์มี
การจัดทําฐานข้อมูล/และใช้ประโยชน์จากอาคารดังกล่าวในการรับซื้อยางพาราจากสมาชิกสหกรณ์และ
เกษตรกรทั่วไปในอําเภอไทรโยค ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562 ปริมาณ 266 ตัน เป็น
เงิน   7,769,921.51 บาท ส่ิงก่อสร้างท่ีสหกรณ์ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐให้เป็นไปตามแผน  
     10. สหกรณ์ปิดบัญชีได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันส้ินปีทางบัญชี  (31 มีนาคม 2562) โดยจัดส่งให้ผู้สอบ
บัญชี ในวันท่ี 25 เมษายน 2562  เป็นไปตามตามคําส่ังนายทะเบียนสหกรณ์ 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : 
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     1.  ปัญหาด้านคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์   
          คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์บางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการรวมกลุ่มในรูปแบบ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร รวมถึงยังขาดความรู้ความสามารถในการบริการจัดการสหกรณ์ 
     2.  ปัญหาด้านสมาชิกสหกรณ์ 

2.1  จํานวนสมาชิกสหกรณ์มีจํานวนน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนประชากรในพื้นท่ีอําเภอไทรโยค  
ทําให้การขยายตัวทางธุรกิจเป็นไปอย่างค่อนข้างช้า 

2.2  การประกอบอาชีพ ส่วนใหญ่สมาชิกประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรและฐานะยากจน  พืชท่ี
ปลูก  ได้แก่ มันสําปะหลัง  ยางพารา ข้าวโพด  และพืชสวน  เป็นต้น พื้นท่ีครอบครองส่วนใหญ่ไม่มีเอกสาร
สิทธิ์ เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วมีการรวมกันขายในสหกรณ์จํานวนน้อย เนื่องจากสมาชิกท่ีมีจํานวนน้อยทําให้
ขาดอํานาจการต่อรองในเรื่องต่าง ๆ  
     3.  สมาชิกยังขาดองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ความเข้าใจในเรื่องสหกรณ์ทําให้เมื่อรวมกลุ่มกันใน
รูปแบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรแล้ว ยังไม่มีการดําเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์รวมถึงองค์ความรู้ในเรื่อง
การผลิตด้านการเกษตร ทําให้เมื่อทําการเกษตรรายได้ไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายท่ีลงทุนไป 
     4.  ปัญหาด้านทุนดําเนินงาน 
          สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ีอําเภอไทรโยคเป็นสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรขนาดเล็ก ยังมีทุนดําเนินงาน
ไม่เพียงพอในการดําเนินธุรกิจบริการสมาชิกได้อย่างท่ัวถึง   

 
เป้าประสงค์ : แก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์ 

เป้าหมายการแก้ไขปัญหาการด าเนินงาน :  
     1. สหกรณ์ไม่ผ่านการประเมินระดับช้ันจากช้ันท่ี 2  สู่ช้ันท่ี  1 
     2. สหกรณ์มีสมาชิกจํานวนน้อย 
     3. การแก้ไขข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 
งานที่ด าเนินการ :  
     1. กํากับ ติดตาม  แนะนําส่งเสริมสหกรณ์ให้ผ่านการประเมินระดับช้ันสหกรณ์  สู่ช้ันท่ี  1 โดยการศึกษา
วิเคราะห์การดําเนินงานสหกรณ์  และนําเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการหาแนวแก้ไขปัญหา  
     2. กํากับ ติดตาม  แนะนําส่งเสริมให้คณะกรรมการมีการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในพื้นท่ีเข้ามาสมัคร
สมาชิกสหกรณ์เพิ่มขึ้น  รวมถึงการวางแผนดําเนินธุรกิจให้หลากหลายเพื่อจูงใจให้เกษตรกรเห็นความสําคัญ
ของสหกรณ์ 
     3. กํากับ ติดตาม  แนะนําส่งเสริมให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์แก้ไขข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี
สหกรณใ์ห้แล้วเสร็จ 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
     1. สหกรณย์ังไม่ผ่านการประเมินระดับช้ันสหกรณ์  สู่ช้ันท่ี  1  โดยอยู่ระหว่างการพัฒนาให้ผ่านการ
ประเมิน 
     2. คณะกรรมการมีการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในพื้นท่ีเข้ามาสมัครสมาชิกสหกรณ์เพิ่มขึ้น  ในรอบปี 
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จํานวน 14 ราย รวมถึงการวางแผนดําเนินธุรกิจเพิ่มข้ึนจากเดิม ได้แก่ ธุรกิจสินเช่ือ  และธุรกิจจัดหาสินค้ามา
จําหน่าย   
     3. สหกรณม์ีข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ จํานวน 5 เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ จํานวน 1 เรื่อง อยู่ระหว่าง
ดําเนินการแก้ไข 4 เรื่อง  
 

 

 ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปีของสหกรณ ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ค าอธิบาย :  
 ผลการดําเนินงานของสหกรณ์ส่วนใหญ่ยังไม่เป็นไปตามแผนการดําเนินงานประจําปีท่ีได้รับการอนุมัติ
จากท่ีประชุมใหญ่ ประจําปีบัญชีล่าสุด  

 ผลการด าเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนฯ  
     สรุปผลงานตามแผนประจ าปีของสหกรณ์ :  
 1.  แผนจัดหาสินค้ามาจําหน่าย แผนงาน  220,000 บาท  ผลงาน 257,000 บาท 
 ผลการด าเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนฯ บางส่วน  

      สรุปประเด็นหรือแผนที่ไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย : - 
      1. แผนรับสมัครสมาชิกเพิ่ม (แผนงาน 20 คน ผลงาน 14 คน) 
 2. แผนระดมทุน  (แผนงาน  3,560,000.00 ผลงาน  2,753,400.00 บาท) 
 3. แผนธุรกิจรวบรวม  (ยางพารา) แผนงาน  15,000,000.00 บาท ผลงาน 11,141,585.44 บาท 
      สาเหตุประกอบ :  
 สหกรณ์ดําเนินธุรกิจรวบรวม  (ยางพารา) เป็นธุรกิจหลัก  โดยได้กําหนดแผนการรับสมัคร
เกษตรกรที่ปลูกยางพาราในพื้นท่ีเข้ามาเป็นสมาชิก  แต่มีเกษตรกรมาสมัครเข้าเป็นสมาชิกไม่เป็นไปตามแผน 
และแต่ละรายมีผลผลิตไม่มาก  จึงทําให้ยอดรวบรวมตํ่ากว่าเปูาหมายท่ีกําหนดไว้  และส่งผลกระทบให้
แผนงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องไม่เป็นไปตามแผนท่ีกําหนดไว้ 
 สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 
 1. กํากับ ติดตาม  แนะนําส่งเสริมให้สหกรณ์มีการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในพื้นท่ีมาสมัคร
เข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์เพิ่มขึ้น   
 2. กํากับ ติดตาม  แนะนําส่งเสริมให้สหกรณ์มีการขยายธุรกิจให้หลากหลาย 
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2. สหกรณ์บริการเพ่ิมพูน  จ ากัด จ ากัด  ประเภท : บริการ  

 ผลการด าเนินงานตามแผนการแนะน า ส่งเสรมิ และพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เป้าประสงค์ : พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ 

เป้าหมายการพัฒนา :  
     1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์ช้ีวัดระดับมาตรฐาน 
     2. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับความเข้มแข็งสหกรณ์ ช้ันท่ี 1 
     3. สหกรณ์มีปริมาณธุรกิจเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 4 
     4. สหกรณ์แก้ไขตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีสหกรณ์แล้วเสร็จ 
     5. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์การประเมินธรรมาภิบาลในสหกรณ์ 
     6. สหกรณ์มีการประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ให้เป็นไปตามข้อบังคับ 
     7. สมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมประชุมใหญ่สหกรณ์เพิ่มข้ึน 
     8. สหกรณ์มีการรับสมาชิกเพิ่ม 
     9. สหกรณ์มีทุนดําเนินงานเพิ่มข้ึน 
     10. สหกรณ์ปิดบัญชีได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันส้ินปีทางบัญชี ตามคําส่ังนายทะเบียนสหกรณ์ 
งานที่ด าเนินการ  
     1. กํากับ ติดตาม แนะนําส่งเสริมการรักษาระดับมาตรฐานสหกรณ์ 
     2. กํากับ ติดตาม แนะนําส่งเสริมการรักษาระดับความเข้มแข็งสหกรณ์ 
     3. กํากับ ติดตาม แนะนําส่งเสริมสหกรณ์ให้มีปริมาณธุรกิจเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 
     4. กํากับ ติดตาม แนะนําส่งเสริมการแก้ไขตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 
     5. กํากับ ติดตาม แนะนําส่งเสริมธรรมาภิบาลในสหกรณ์ 
     6. กํากับ ติดตาม แนะนําส่งเสริมสหกรณ์ให้มีการประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับ 
     7. กํากับ ติดตาม แนะนําส่งเสริมใหส้มาชิกสหกรณ์เข้าร่วมประชุมใหญ่สหกรณ์เพิ่มขึ้น 
     8. กํากับ ติดตาม แนะนําส่งเสริมใหส้หกรณ์มีการรับสมาชิกเพิ่ม 
     9. กํากับ ติดตาม แนะนําส่งเสริมใหส้หกรณ์มีทุนดําเนินงานเพิ่มข้ึน 
     10. กํากับ ติดตาม แนะนําส่งเสริมสหกรณ์ปิดบัญชีได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันส้ินปีทางบัญชี ตามคําส่ัง
นายทะเบียนสหกรณ์ 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
     1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์ช้ีวัดมาตรฐานซึ่งเป็นการรักษาระดับมาตรฐานสหกรณ์ อยู่ในระดับดีมาก 
     2. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์ประเมินการจัดระดับความเข้มแข็งสหกรณ์ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ อยู่ในระดับ 
ช้ันท่ี 1 
     3. สหกรณ์มีปริมาณธุรกิจลดลงจากปีก่อน (ปีก่อน 58,755,198.91 บาท ปีปัจจุบัน 27,453,479.22 บาท 
ลดลง  31,301,719.69 บาท)  อันเนื่องมาจากการเพิ่มความเข้มงวดในการให้เงินกู้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ และ
การจํากัดการรับฝากเงิน เนื่องจากสหกรณ์มีสภาพคล่องส่วนเกินจํานวนมาก โดยธุรกิจหลักของสหกรณ์ ได้แก่ 
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ธุรกิจสินเช่ือ รองลงมาคือธุรกิจรับฝากเงิน 
     4. สหกรณ์มีการแก้ไขตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีสหกรณ์  สําเร็จ 1 เรื่อง  (การกําหนดระเบียบว่าด้วย
การควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยสําหรับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีใช้โปรแกรมระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูล พ.ศ. 2553 และอยู่ระหว่างดําเนินการจํานวน 1 เรื่อง (การแก้ไขลูกหนี้ค้าง
ชําระ จํานวน 3 ราย) 
     5. สหกรณ์ยังไม่ผ่านการประเมินธรรมาภิบาล เนื่องจากสหกรณ์ไม่มีเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานประจํา และ
กรรมการของสหกรณ์ส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างในโรงงาน ซึ่งไม่มีเวลาในการปฏิบัติหน้าท่ี ทําให้มีคะแนนประเมิน 
59.78 จาก 100 คะแนน 
     6. สหกรณ์มีการประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เป็นประจําทุกเดือน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับ 
     7. สมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมประชุมใหญ่สหกรณ์ลดลงจากปีก่อน (ปีก่อน 214 คน  ปีปัจจุบัน  209  คน 
ลดลง 5 คน)  เนื่องจากส่วนใหญ่ติดภาระงานประจําท่ีสําคัญของโรงงาน 
     8. สหกรณ์มีการรับสมาชิกเพิ่ม จํานวน 16 คน 
     9. สหกรณ์มีทุนดําเนินงานลดลง  ( ปีก่อน 21,120,730.87 บาท ปีปัจจุบัน 20,498,554.15 บาท 
เนื่องจากในรอบปีมีสมาชิกลาออกจากงานเพื่อเปล่ียนงานใหม่  และลาออกจากสหกรณ์จํานวน 34 คน ซึ่ งมี
การจ่ายคืนค่าหุ้นให้แก่สมาชิก จึงทําให้ทุนของสหกรณ์ลดลง 
     10. สหกรณ์ปิดบัญชีได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันส้ินปีทางบัญชี  (30 เมษายน 2562) โดยจัดส่งให้ผู้สอบ
บัญชี ในวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562  เป็นไปตามตามคําส่ังนายทะเบียนสหกรณ์ 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : 

ปัจจุบันกรรมการของสหกรณ์มีการระมัดระวังในเรื่องการเข้าออกของสมาชิก  และเข้มงวดในการให้
เงินกู้ยืมแก่สมาชิกมาก  เนื่องจากสหกรณ์จัดต้ังในสถานประกอบการ  มีสมาชิกเข้าออกเป็นประจํา  ซึ่งอาจ
ส่งผลต่อการเป็นหนี้ค้างชําระในสหกรณ์  ส่งผลให้สหกรณ์มีสภาพคล่องทางการเงินมาก  จนต้องจํากัดการรับ
ฝากเงินจากสมาชิก  และนําเงินไปซื้อสลากออมสิน/ฝากกับสหกรณ์อื่น   

 
เป้าประสงค์ : แก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์ 

เป้าหมายการแก้ไขปัญหาการด าเนินงาน :  

     1. แก้ไขปัญหาลูกหนี้ค้างนาน  ซึ่งเป็นของสมาชิกท่ีออกจากงานโดยไม่ได้แจ้งลาออกกับสหกรณ์รวมท้ัง
เป็นลูกหนี้ท่ีผู้คํ้าประกันบกพร่อง 3 ราย จํานวน 66 ,824.07 บาท และมีการต้ังค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญท้ัง
จํานวน 
งานที่ด าเนินการ :  
     กํากับ ติดตาม แนะนําส่งเสริมสหกรณ์ในการแก้ไขปัญหาลูกหนี้ค้างนาน ในการประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการประจําเดือน  
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. สหกรณ์มีการบรรจุในวาระติดตามลูกหนี้ค้างนานในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการเป็น
ประจําทุกเดือน 
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2. สหกรณ์มีการมอบหมายให้คณะกรรมการเงินกู้เป็นผู้ติดตามทวงถามหนี้แทนสหกรณ์  
 3. คณะกรรมการเงินกู้ได้มีการติดตามลูกหนี้ท้ัง 3 ราย ซึ่งปัจจุบันทราบแหล่งท่ีอยู่แล้ว และอยู่
ระหว่างการจัดทําหนังสือรับสภาพหนี้ เพื่อมิให้หนี้ขาดอายุความ  และการเจรจาแก้ไขปัญหาหนี้สิน 

 

 ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปีของสหกรณ ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ผลการดําเนินงานของสหกรณ์ส่วนใหญ่เป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนการดําเนินงาน
ประจําปท่ีีได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมใหญ่ ประจําปีบัญชีล่าสุด (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562)  

 ผลการดําเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ  
     สรุปผลงานตามแผนประจ าปีของสหกรณ์ :  

ท่ี รายการ หน่วยนับ แผนงาน ผลงาน ผลต่าง 
1. แผนการรับสมาชิกเพิ่ม ราย 20 16 -4 
2. แผนให้การศึกษาอบรมสมาชิก ครั้ง 1 1 - 
3. การระดมทุน  บาท    
 3.1 ส่งเสริมสมาชิกถือหุ้นเพิ่ม บาท 3,000,000.00 2,947,540.00 +52,460.00 
 3.2 ส่งเสริมสมาชิกฝากเงิน บาท 550,000.00 601,577.44 +51,577.44 
4. แผนธุรกิจสินเช่ือ  33,000,000.00 35,163,300.00 +2,163,300.00 
 4.1 การให้เงินกู้แก่สมาชิก บาท 33,000,000.00 35,163,300.00 +2,163,300.00 
 4.2 การรับชําระหนี้ บาท 33,000,000.00 34,898,633.95 +1,898,633.95 
5 รายได้ – ค่าใช้จ่าย     
 5.1 รายได้  1,150,000.00 1,154,504.89 +4,504.89 
 5.2 ค่าใช้จ่าย  299,300.00 273,505.31 -25,794.69 
 5.3 กําไร (ขาดทุน)  850,700.00 880,999.58 +30,299.58 

 
 ผลการดําเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ บางส่วน  

      สรุปประเด็นหรือแผนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :  
 1.แผนรับสมัครสมาชิกเพิ่ม แผนงาน 20 คน ผลงาน 16 คน 
      สาเหตุประกอบ : เนื่องจากสหกรณ์ต้ังอยู่ในสถานประกอบการ  การรับสมัครสมาชิกจึงขึ้นอยู่กับ
การเข้าออกของลูกจ้างของสถานประกอบการเป็นหลัก 
      สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 
 ติดตามแนะนําส่งเสริมสหกรณ์เพื่อรับสมัครสมาชิกใหม่ กรณีท่ีมี ผู้เข้ามาทํางานในสถาน
ประกอบการ 

 ผลการดําเนินงานของสหกรณ์ไม่เป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ (ให้ระบุประเด็นหรือ
แผนท่ีไม่เป็นไปตามเปูาหมายพร้อมสาเหตุประกอบพอสังเขป) 
      สรุปประเด็นหรือแผนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :  
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 แผนงานการแก้ไขปัญหาลูกหนี้ค้างนาน 3 ราย จํานวน 66,824.07 บาท 
      สาเหตุประกอบ : สมาชิกท่ีออกจากงานโดยไม่ได้แจ้งลาออกกับสหกรณ์ และเป็นลูกหนี้อื่นท่ีค้าง
นาน โดยขาดการติดตามแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง 
      สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 
 กํากับ ติดตาม แนะนําส่งเสริมสหกรณ์ในการแก้ไขปัญหาลูกหนี้ ค้างนาน ในการประชุม
คณะกรรมการดําเนินการประจําเดือน  และร่วมออกสอบทานหนี้สินของสมาชิกดังกล่าวร่วมกับกรรมการของ
สหกรณ์ เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง   
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3. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทไวต้าฟู้ดส์แฟคทอรี่ 1989 จ ากัด ประเภท : สหกรณ์ออมทรัพย์  

 ผลการด าเนินงานตามแผนการแนะน า ส่งเสรมิ และพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เป้าประสงค์ : พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ 

เป้าหมายการพัฒนา :  
     1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์ช้ีวัดระดับมาตรฐาน 
     2. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับความเข้มแข็งสหกรณ์ ช้ันท่ี 1 
     3. สหกรณ์มีปริมาณธุรกิจเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 4 
     4. สหกรณ์แก้ไขตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีสหกรณ์แล้วเสร็จ 
     5. สหกรณ์มีการประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ให้เป็นไปตามข้อบังคับ 
     6. สมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมประชุมใหญ่สหกรณ์เพิ่มข้ึน 
     7. สหกรณ์มีการรับสมาชิกเพิ่ม 
     8. สหกรณ์มีทุนดําเนินงานเพิ่มข้ึน 
     9. สหกรณ์ปิดบัญชีได้ภายใน 30 วัน นับแต่วนัส้ินปีทางบัญชี ตามคําส่ังนายทะเบียนสหกรณ์ 
งานที่ด าเนินการ :  
     1. กํากับ ติดตาม แนะนําส่งเสริมการรักษาระดับมาตรฐานสหกรณ์ 
     2. กํากับ ติดตาม แนะนําส่งเสริมการรักษาระดับความเข้มแข็งสหกรณ์ 
     3. กํากับ ติดตาม แนะนําส่งเสริมสหกรณ์ให้มีปริมาณธุรกิจเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 
     4. กํากับ ติดตาม แนะนําส่งเสริมการแก้ไขตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 
     5. กํากับ ติดตาม แนะนําส่งเสริมสหกรณ์ให้มีการประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับ 
     6. กํากับ ติดตาม แนะนําส่งเสริมใหส้มาชิกสหกรณ์เข้าร่วมประชุมใหญ่สหกรณ์เพิ่มขึ้น 
     7. กํากับ ติดตาม แนะนําส่งเสริมใหส้หกรณ์มีการรับสมาชิกเพิ่ม 
     8. กํากับ ติดตาม แนะนําส่งเสริมใหส้หกรณ์มีทุนดําเนินงานเพิ่มข้ึน 
     9. กํากับ ติดตาม แนะนําส่งเสริมสหกรณ์ปิดบัญชีได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันส้ินปีทางบัญชี ตามคําส่ังนาย
ทะเบียนสหกรณ์ 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
     1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์ช้ีวัดมาตรฐานซึ่งเป็นการรักษาระดับมาตรฐานสหกรณ์ อยู่ในระดับดีมาก 
     2. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์ประเมินการจัดระดับความเข้มแข็งสหกรณ์ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ อยู่ในระดับ 
ช้ันท่ี 1 
     3. สหกรณ์มีปริมาณธุรกิจลดลงจากปีก่อน (ปีก่อน 7,084,560.00 บาท ปีปัจจุบัน4,490,400.00 บาท 
ลดลง  2,594,160.00 บาท)  เนื่องมาจากสมาชิกมีการลาออกและถอนเงินค่าหุ้นเป็นจํานวนค่อนข้างมาก  
โดยการโยกย้ายถ่ินทํางานและไปประกอบอาชีพอื่น  ซึ่งเกิดจากโรงงานขาดสภาพคล่อง  มีการจ่ายเงินค่าจ้าง
ล่าช้า 
     4. สหกรณ์มีข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีสหกรณ์  จํานวน 3 เรื่อง สําเร็จ 2 เรื่อง ได้แก่ การมอบหมาย
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กรรมการทําหน้าท่ีสอบทานการปฏิบัติงานด้านบัญชีของเจ้าหน้าท่ีโดยสม่ําเสมอ และการปฏิบัติหน้าท่ีของ
ผู้ตรวจการสหกรณ์ ไม่สําเร็จ 1 เรื่อง ได้แก่ สมาชิกมีการลาออกและถอนเงินค่าหุ้นเป็นจํานวนค่อนข้างมาก  
โดยการโยกย้ายถ่ินทํางานและไปประกอบอาชีพอื่น  ซึ่งเกิดจากโรงงานขาดสภาพคล่อง 
     6. สหกรณ์มีการประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เป็นประจําทุกเดือน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับ 
     7. สมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมประชุมใหญ่สหกรณ์ลดลงจากปีก่อน (ปีก่อน 93 คน  ปีปัจจุบัน  78  คน ลดลง 
15 คน)  เนื่องจากสมาชิกมีจํานวนลดลงจากปีก่อนจํานวนมาก 
     8. สหกรณ์มีการรับสมาชิกเพิ่ม จํานวน 1 คน เนื่องจากสหกรณ์จัดต้ังในหน่วยราชการ จึงขึ้นอยู่กับบุคลกร
ท่ีย้ายสับเปล่ียนกัน 
     9. สหกรณ์มีทุนดําเนินงานลดลง (ปีก่อน 813,300.87 บาท ปีปัจจุบัน  806,587.36 บาท เนื่องจาก
สหกรณ์มียอดขายสินค้าลดลง ส่งผลให้กําไรลดลงจากปีก่อน 
     10. สหกรณ์ปิดบัญชีได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันส้ินปีทางบัญชี  (31 พฤษภาคม 262) โดยจัดส่งให้ผู้สอบ
บัญชี ในวันท่ี 27 มิถุนายน  2562  เป็นไปตามตามคําส่ังนายทะเบียนสหกรณ์ 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : 

สมาชิกมีการลาออกและถอนเงินค่าหุ้นเป็นจํานวนค่อนข้างมาก  โดยการโยกย้ายถิ่นทํางานและไป
ประกอบอาชีพอื่น  ซึ่งเกิดจากโรงงานขาดสภาพคล่อง  มีการจ่ายเงินค่าจ้างล่าช้า  คณะกรรมการดําเนินการ
ของสหกรณ์จึงมีการระมัดระวังในเรื่องการเข้าออกของสมาชิก  และเข้มงวดในการให้เงินกู้ยืมแก่สมาชิกมาก  
เนื่องจากสหกรณ์จัดต้ังในสถานประกอบการ  มีสมาชิกเข้าออกเป็นประจํา  ซึ่งอาจส่งผลต่อการเป็นหนี้ค้าง
ชําระในสหกรณ์    

 

เป้าประสงค์ : แก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์ 

เป้าหมายการแก้ไขปัญหาการด าเนินงาน :  
     1. สหกรณ์ไม่ผ่านการประเมินระดับช้ันจากช้ันท่ี 2  สู่ช้ันท่ี  1 
     2. การแก้ไขข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 
งานที่ด าเนินการ :  
     1. กํากับ ติดตาม  แนะนําส่งเสริมสหกรณ์ให้ผ่านการประเมินระดับช้ันสหกรณ์  สู่ช้ันท่ี  1 โดยการศึกษา
วิเคราะห์การดําเนินงานสหกรณ์  และนําเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการหาแนวแก้ไขปัญหา  
     2. กํากับ ติดตาม  แนะนําส่งเสริมให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์แก้ไขข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี
สหกรณใ์ห้แล้วเสร็จ 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
     1. สหกรณ์ผ่านการประเมินระดับช้ันสหกรณ์  สู่ช้ันท่ี  1  
     2. สหกรณม์ีข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ จํานวน 3 เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ จํานวน 2 เรื่อง อยู่ระหว่าง
ดําเนินการแก้ไข 1 เรื่อง  
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 ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปีของสหกรณ ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ค าอธิบาย :  
 ผลการดําเนินงานของสหกรณ์ส่วนใหญ่ยังไม่เป็นไปตามแผนการดําเนินงานประจําปีท่ีได้รับการอนุมัติ
จากท่ีประชุมใหญ่ ประจําปีบัญชีล่าสุด  

     สรุปผลงานตามแผนประจ าปีของสหกรณ์ :  - 
 ผลการดําเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ บางส่วน (ให้ระบุ
ประเด็นหรือแผนท่ีไม่เป็นไปตามเปูาหมายพร้อมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  

      สรุปประเด็นหรือแผนที่ไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย : - 
      1. แผนรับสมัครสมาชิกเพิ่ม   
 2. แผนระดมทุน 
 3. แผนธุรกิจสินเช่ือ  
      สาเหตุประกอบ : สมาชิกมีการลาออกและถอนเงินค่าหุ้นเป็นจํานวนค่อนข้างมากโดยการ
โยกย้ายถิ่นทํางานและไปประกอบอาชีพอื่น  ซึ่งเกิดจากสถานประกอบการท่ีสมาชิกทํางานขาดสภาพคล่อง   
มีการจ่ายเงินค่าจ้างล่าช้า  คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์จึงมีการระมัดระวังในเรื่องการเข้าออกของ
สมาชิก  และเข้มงวดในการให้เงินกู้ยืมแก่สมาชิกมาก เพื่อลดความเส่ียงต่อการเป็นหนี้ค้างชําระในสหกรณ์ 
โดยปัจจุบันสถานประกอบการยังไม่ส่งเงินท่ีหักจากสมาชิกสหกรณ์ให้กับสหกรณ์ ต้ังแต่เดือนเมษายน – 
มิถุนายน 2562 รวมเป็นเงิน 731,869  บาท  
 สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 
 1. กํากับ ติดตาม  แนะนําส่งเสริมให้สหกรณ์ในการระมัดระวังการให้เงินกู้ยืมแก่สมาชิก เพื่อ
ปูองกันปัญหาหนี้สินค้างชําระ 
 2. กํากับ ติดตาม แนะนําส่งเสริมสหกรณ์ในการใช้มาตรการด้านกฎหมายกับสถานประกอบการ 
กรณีไม่ส่งเงินท่ีหักจากรายได้รายเดือนของสมาชิกส่งให้กับสหกรณ์ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553   
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4. สหกรณ์บริการกองการเกษตรและสหกรณ์ กรป.กลาง ช่องเขาขาด จ ากัด ประเภท : 
สหกรณ์บริการ  

 ผลการด าเนินงานตามแผนการแนะน า ส่งเสรมิ และพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เป้าประสงค์ : พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ 

เป้าหมายการพัฒนา :  
     1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์ช้ีวัดระดับมาตรฐาน 
     2. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับความเข้มแข็งสหกรณ์ ช้ันท่ี 1 
     3. สหกรณ์มีปริมาณธุรกิจเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 4 
     4. สหกรณ์แก้ไขตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีสหกรณ์แล้วเสร็จ 
     5. สหกรณ์มีการประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ให้เป็นไปตามข้อบังคับ 
     6. สมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมประชุมใหญ่สหกรณ์เพิ่มข้ึน 
     7. สหกรณ์มีการรับสมาชิกเพิ่ม 
     8. สหกรณ์มีทุนดําเนินงานเพิ่มข้ึน 
     9. สหกรณ์ปิดบัญชีได้ภายใน 30 วัน นับแต่วนัส้ินปีทางบัญชี ตามคําส่ังนายทะเบียนสหกรณ์ 
งานที่ด าเนินการ :  
     1. กํากับ ติดตาม แนะนําส่งเสริมการรักษาระดับมาตรฐานสหกรณ์ 
     2. กํากับ ติดตาม แนะนําส่งเสริมการรักษาระดับความเข้มแข็งสหกรณ์ 
     3. กํากับ ติดตาม แนะนําส่งเสริมสหกรณ์ให้มีปริมาณธุรกิจเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 
     4. กํากับ ติดตาม แนะนําส่งเสริมการแก้ไขตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 
     5. กํากับ ติดตาม แนะนําส่งเสริมสหกรณ์ให้มีการประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับ 
     6. กํากับ ติดตาม แนะนําส่งเสริมใหส้มาชิกสหกรณ์เข้าร่วมประชุมใหญ่สหกรณ์เพิ่มขึ้น 
     7. กํากับ ติดตาม แนะนําส่งเสริมใหส้หกรณ์มีการรับสมาชิกเพิ่ม 
     8. กํากับ ติดตาม แนะนําส่งเสริมใหส้หกรณ์มีทุนดําเนินงานเพิ่มข้ึน 
     9. กํากับ ติดตาม แนะนําส่งเสริมสหกรณ์ปิดบัญชีได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันส้ินปีทางบัญชี ตามคําส่ังนาย
ทะเบียนสหกรณ์ 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
     1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์ช้ีวัดมาตรฐานซึ่งเป็นการรักษาระดับมาตรฐานสหกรณ์ อยู่ในระดับดี 
     2. สหกรณไ์ม่ผ่านเกณฑ์ประเมินการจัดระดับความเข้มแข็งสหกรณ์ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ สู่ช้ันท่ี 1 
     3. สหกรณ์มีปริมาณธุรกิจลดลงจากปีก่อน (ปีก่อน 1,020,054.12 บาท ปีปัจจุบัน 788,610.00 บาท 
ลดลง  231,444.12 บาท)  เนื่องมาจากหน่วยงานได้มอบหมายให้บุคลากรทําหน้าท่ีขายสินค้าในร้านค้าของ
สหกรณ์ต้ังแต่เวลา 07.00 น. – 17.00 น.  และมีสินค้าขาดบัญชี จึงยกเลิกให้ผู้ทําหน้าท่ีเดิม และมอบหมายให้
กรรมการผลัดเปล่ียนกันทําหน้าท่ีคนละ 1 เดือน  และเปิดขายเฉพาะช่วงเวลา 15.00 – 18.00 น. จึงทําให้
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ยอดขายสินค้าลดลง จึงได้เข้าพบหัวหน้าหน่วยงานเพื่อหาแนวทางแก้ไข ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานได้อนุญาตให้มี
การเปิดขายสินค้าเพิ่มเติมในช่วงเช้า เวลา 07.00- 09.30 น. ทําให้ยอดขายสินค้าในเดือนกรกฎาคม 2562 
เพิ่มข้ึนจากในช่วงท่ีผ่านมา และมียอดใกล้เคียงกับเดือนเดียวกันของปีท่ีผ่านมา 
     4. สหกรณ์มีข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีสหกรณ์  จํานวน 3 เรื่อง สําเร็จ 2 เรื่อง ได้แก่ 1) การแก้ไขปัญหา
สินค้าขาดบัญชี  จํานวน 45,533.00 บาท ซึ่งได้รับการชดใช้ครบท้ังจํานวน  2) สหกรณ์มีลูกหนี้ค้างชําระ ซึ่ง
สหกรณ์ได้ต้ังค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การค้าไว้ จํานวน 4,705.25 บาท โดยได้รับชําระครบท้ังจํานวนแล้ว 
ยังไม่สําเร็จ 1 เรื่อง ได้แก่  การปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ เนื่องจาก  ผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ได้ย้ายไปช่วยราชการในจังหวัดอื่น และสหกรณ์อยู่ระหว่างเรียกผู้ตรวจสอบกิจการเข้าปฏิบัติหน้าท่ี
แทน 
     6. สหกรณย์ังจัดประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ไม่เป็นประจําทุกเดือน ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อบังคับ 
     7. สมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมประชุมใหญ่สหกรณ์ลดลงจากปีก่อน (ปีก่อน 92 คน  ปีปัจจุบัน  83  คน ลดลง 
9 คน)  เนื่องจากสมาชิกติดภาระกิจของหน่วยงาน 
     8. สหกรณ์มีการรับสมาชิกเพิ่ม จํานวน 2 คน ส่วนใหญ่ลาออก เนื่องจากสถานประกอบการขาดสภาพ
คล่อง 
     9. สหกรณ์มีทุนดําเนินงานลดลง (ปีก่อน 8,254,206.26 บาท ปีปัจจุบัน 8,135,056.24 บาท เนื่องจากใน
รอบปีมีสมาชิกลาออกจากงานเพื่อเปล่ียนงานใหม่  และลาออกจากสหกรณ์จํานวน 31 คน ซึ่งมีการจ่ายคืนค่า
หุ้นให้แก่สมาชิก จึงทําให้ทุนของสหกรณ์ลดลง 
     10. สหกรณ์ปิดบัญชีได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันส้ินปีทางบัญชี  (30 พฤศจิกายน 2561) โดยจัดส่งให้
ผู้สอบบัญชี ในวันท่ี 28 ธันวาคม  2561  เป็นไปตามตามคําส่ังนายทะเบียนสหกรณ์ 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : 

หน่วยงานได้มอบหมายให้บุคลากรทําหน้าท่ีขายสินค้าในร้านค้าของสหกรณ์ต้ังแต่เวลา 07.00 น. – 
17.00 น.  และมีสินค้าขาดบัญชี จึงยกเลิกให้ผู้ทําหน้าท่ีเดิม และมอบหมายให้กรรมการผลัดเปล่ียนกันทํา
หน้าท่ีคนละ 1 เดือน  และเปิดขายเฉพาะช่วงเวลา 15.00 – 18.00 น. จึงทําให้ยอดขายสินค้าลดลง  

 

เป้าประสงค์ : แก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์ 

เป้าหมายการแก้ไขปัญหาการด าเนินงาน :  
     1. แก้ไขปัญหาสินค้าขาดบัญชี 
     2. แก้ไขปัญหาลูกหนี้การค้าค้างนาน 
     3. แก้ไขการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 

 งานที่ด าเนินการ :  
     1. กํากับ ติดตาม  แนะนําส่งเสริมสหกรณ์ในการแก้ไขปัญหาสินค้าขาดบัญชี 
     2. กํากับ ติดตาม  แนะนําส่งเสริมสหกรณ์ในการแก้ไขปัญหาลูกหนี้ค้างนาน 
     3. กํากับ ติดตาม แนะนําส่งเสริมสหกรณ์แก้ไขปัญหาการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ตรวจการสหกรณ์ 
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ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
     1. สหกรณ์ได้รับชําระเงินค่าสินค้าขาดบัญชี จํานวน 45,533.00 บาท ครบถ้วนท้ังจํานวน และสหกรณ์มี
การวางระบบควบคุมสินค้า โดยมีการอนุมัติก่อนซือ้สินค้าจากผู้ท่ีได้รับมอบหมาย มีการตรวจรับสินค้า มีการ
ตรวจนับสินค้าคงเหลือเป็นประจํา ทําให้ปัจจุบันไม่มีสินค้าเส่ือมสภาพและขาดบัญชี 
     2. สหกรณไ์ด้รับชําระเงินจากลูกหนี้การค้า ครบถ้วนท้ังจํานวน เป็นเงิน 38,900.00 และปัจจุบันไม่มี
ลูกหนี้การค้าค้างนานเกิน 3 เดือน   
     3. การแก้ไขการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ซึ่งผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ได้ย้ายไป
ช่วยราชการในจังหวัดอื่น ทําให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้  จึงได้แนะนําให้เรียกผู้ตวรจสอบกิจการสํารองเข้า
ปฏิบัติหน้าท่ีแทน และอยู่ระหว่างการเรียนรู้งาน 

 ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปีของสหกรณ ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ค าอธิบาย :  
 ผลการดําเนินงานของสหกรณ์ส่วนใหญ่ยังไม่เป็นไปตามแผนการดําเนินงานประจําปีท่ีได้รับการอนุมัติ
จากท่ีประชุมใหญ่ ประจําปีบัญชีล่าสุด  

 ผลการดําเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ บางส่วน (ให้ระบุ
ประเด็นหรือแผนท่ีไม่เป็นไปตามเปูาหมายพร้อมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  

      สรุปประเด็นหรือแผนที่ไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย : - 
 1. แผนธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย  
      สาเหตุประกอบ : เนื่องมาจากหน่วยงานได้มอบหมายให้บุคลากรทําหน้าท่ีขายสินค้าในร้านค้า
ของสหกรณ์ต้ังแต่เวลา 07.00 น. – 17.00 น.  และมีสินค้าขาดบัญชี จึงยกเลิกให้ผู้ทําหน้าท่ีเดิม และ
มอบหมายให้กรรมการผลัดเปล่ียนกันทําหน้าท่ีคนละ 1 เดือน  และเปิดขายเฉพาะช่วงเวลา 15.00 – 18.00 
น. จึงทําให้ยอดขายสินค้าลดลง จึงได้เข้าพบหัวหน้าหน่วยงานเพื่อหาแนวทางแก้ไข ซึง่หัวหน้าหน่วยงานได้
อนุญาตให้มีการเปิดขายสินค้าเพิ่มเติมในช่วงเช้า เวลา 07.00- 09.30 น. ทําให้ยอดขายสินค้าในเดือน
กรกฎาคม 2562 เพิ่มขึ้นจากในช่วงท่ีผ่านมา และมียอดใกล้เคียงกับเดือนเดียวกันของปีท่ีผ่านมา สรุป
แนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 
 1. กํากับ ติดตาม  แนะนําส่งเสริมให้สหกรณ์ดําเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่ายให้เป็นไปตาม
ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดเพื่อปูองกันปัญหาสินค้าขาดบัญชี และปริมาณธุรกิจท่ี
ลดลง 
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5. สหกรณ์โคนมกาญจนบุรี จ ากัด  ประเภท : สหกรณ์การเกษตร  

 ผลการด าเนินงานตามแผนการแนะน า ส่งเสรมิ และพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เป้าประสงค์ : พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ 

เป้าหมายการพัฒนา :  
     1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์ช้ีวัดระดับมาตรฐาน 
     2. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับความเข้มแข็งสหกรณ์ ช้ันท่ี 1 
     3. สหกรณ์มีปริมาณธุรกิจเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 4 
     4. สหกรณ์แก้ไขตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีสหกรณ์แล้วเสร็จ 
     5. สหกรณ์มีการประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ให้เป็นไปตามข้อบังคับ 
     6. สมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมประชุมใหญ่สหกรณ์เพิ่มข้ึน 
     7. สหกรณ์มีการรับสมาชิกเพิ่ม 
     8. สหกรณ์มีทุนดําเนินงานเพิ่มข้ึน 
     9. สหกรณ์ปิดบัญชีได้ภายใน 30 วัน นับแต่วนัส้ินปีทางบัญชี ตามคําส่ังนายทะเบียนสหกรณ์ 
     10. สหกรณ์มีการจัดทําฐานข้อมูล/ใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์/ส่ิงก่อสร้างท่ีสหกรณ์ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากภาครัฐให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ/แผนการผลิต/แผนการใช้ประโยชน์ของสหกรณ์ 
     11. สหกรณ์มีการส่งเงินบริจาคสมทบเข้ากองทุนพัฒนาสหกรณ์  โครงการเงินกู้เพื่อปรับโครงสรา้งภาคเกษตร  
(ASPL) 
     12. สหกรณ์มีลูกหนี้สินค้างชําระลดลง 
     13. สหกรณ์มีผลการดําเนินงานขาดทุนลดลง 
งานที่ด าเนินการ : (อธิบายลักษณะงานท่ีเข้าไปปฏิบัติท่ีสหกรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และส่งผลให้เกิดผล
สําเร็จตามเปูาหมายท่ีกําหนด) 
     1. กํากับ ติดตาม แนะนําส่งเสริมการรักษาระดับมาตรฐานสหกรณ์ 
     2. กํากับ ติดตาม แนะนําส่งเสริมการรักษาระดับความเข้มแข็งสหกรณ์ 
     3. กํากับ ติดตาม แนะนําส่งเสริมสหกรณ์ให้มีปริมาณธุรกิจเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 
     4. กํากับ ติดตาม แนะนําส่งเสริมการแก้ไขตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 
     5. กํากับ ติดตาม แนะนําส่งเสริมสหกรณ์ให้มีการประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับ 
     6. กํากับ ติดตาม แนะนําส่งเสริมใหส้มาชิกสหกรณ์เข้าร่วมประชุมใหญ่สหกรณ์เพิ่มขึ้น 
     7. กํากับ ติดตาม แนะนําส่งเสริมใหส้หกรณ์มีการรับสมาชิกเพิ่ม 
     8. กํากับ ติดตาม แนะนําส่งเสริมใหส้หกรณ์มีทุนดําเนินงานเพิ่มข้ึน 
     9. กํากับ ติดตาม แนะนําส่งเสริมสหกรณ์ปิดบัญชีได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันส้ินปีทางบัญชี ตามคําส่ังนาย
ทะเบียนสหกรณ์ 
     10. กํากับ ติดตาม แนะนําส่งเสริมสหกรณ์ให้มีการจัดทําฐานข้อมูล/ใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์/ส่ิงก่อสร้างท่ี
สหกรณ์ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ/แผนการผลิต/แผนการใช้ประโยชน์ของ
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สหกรณ ์
     11. กํากับ ติดตาม  แนะนําส่งเสริมสหกรณ์ให้มีการส่งเงินบริจาคสมทบเข้ากองทุนพัฒนาสหกรณ์  โครงการ
เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างภาคเกษตร (ASPL) ให้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลง 
     12. กํากับ ติดตาม  แนะนําส่งเสริมการแก้ไขปัญหาลูกหนี้การค้าค้างชําระ 
     13. กํากับ ติดตาม  แนะนําส่งเสริมสหกรณแ์ก้ไขปัญหาการดําเนินงานขาดทุนสะสม 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
     1. สหกรณไ์ม่ผ่านเกณฑ์ช้ีวัดมาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เนื่องจากมีผลการดําเนินงานขาดทุน 
     2. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์ประเมินการจัดระดับความเข้มแข็งสหกรณ์ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ อยู่ในระดับ 
ช้ันท่ี 2 เนื่องจากปัญหาต่างๆ ดังนี้ 
        2.1 ไม่ผ่านเกณฑ์ความสามารถในการบริการสมาชิกเนื่องจากสมาชิกสหกรณ์มีส่วนร่วมในการดําเนินธุรกิจ
ไม่ถึงร้อยละ 70 โดยปัจจุบันสหกรณ์มีสมาชิก จํานวน 74 ราย ร่วมทําธุรกิจกับสหกรณ์ 29 ราย คิดเป็นร้อยละ 
39.19 ส่วนท่ีเหลือได้เลิกเล้ียงโค แต่ยังไม่ได้ลาออกจากสหกรณ์ ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการได้มีการพิจารณาผล
การตรวจสอบสถานภาพของสมาชิกสหกรณ์แล้ว ซึ่งมีสมาชิกท่ีไม่ได้ร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการดําเนินธุรกิจ
ไม่น้อยกว่า 3 ปี จํานวน 40 ราย และจะได้นําเสนอให้ท่ีประชุมใหญ่ในคราวต่อไปพิจารณา 
        2.2 ไม่ผ่านเกณฑ์ประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ  เนื่องจากสหกรณ์ดําเนินงานประสบภาวะขาดทุน อัน
เนื่องมาจากปัญหาหนี้สินค้างชําระ ซึ่งถูกต้ังสํารองค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ และปริมาณโคท่ีลดลงทําให้รายได้จาก
ธุรกิจการรวบรวมน้ํานมดิบลดลง แต่มีค่าใช้จ่ายคงท่ี 
        2.3 ไม่ผ่านเกณฑ์ประสิทธิภาพในการจัดการองค์กร เนื่องจากกรรมการและเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ขาดการ
เอาใจใส่ในการดําเนินกิจการ ทําให้มีจุดอ่อนด้านการควบคุมภายใน ซึ่งคณะกรรมการของสหกรณ์มีการมอบหมาย
หน้าท่ีต่างๆ  แล้ว แต่ผู้ท่ีได้รับมอบหมายไม่ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายให้เกิดผลดีกับสหกรณ์ 
     3. สหกรณ์มีปริมาณธุรกิจลดลงจากปีก่อน (ปีก่อน 27,103,478.51 บาท ปีปัจจุบัน 23,469,622.91 บาท 
ลดลง  3,633,855.60 บาท)  เนื่องปัจจุบันศูนย์รับนมของเอกชนมีการแย่งเกษตรกรผู้เล้ียงโคนม โดยในช่วงแรกมี
การจูงใจในเรื่องของเงินกู้ และราคาน้ํานมดิบท่ีสูงกว่าสหกรณ์ ทําให้สมาชิกหนีไปส่งให้กับศูนย์เอกชน 
     4. สหกรณ์มีข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีสหกรณ์  จํานวน 5 เรื่อง ซึ่งอยู่ระหว่างการดําเนินการแก้ไข 
     5. สหกรณไ์ม่มีการประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เป็นประจําทุกเดือน ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อบังคับ 
     6. สมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมประชุมใหญ่สหกรณ์ลดลงจากปีก่อน (ปีก่อน 40 คน  ปีปัจจุบัน  20 คน ลดลง 20 
คน)  เนื่องจากสมาชิกมีจํานวนลดลงจากปีก่อน 
     7. สหกรณ์ไม่มีการรับสมาชิกเพิ่ม เนื่องจากปัจจุบันการเล้ียงโคนมจะต้องใช้เงินทุนท่ีสูง ทําให้เกษตรกรราย
ใหม่ไม่สามารถปรับเปล่ียนอาชีพเดิมมาเล้ียงโคนม  จึงทําให้การรับสมาชิกใหม่ไม่เป็นไปตามเปูาหมาย 
     8. สหกรณ์มีทุนดําเนินงานเพิ่มข้ึน (ปีก่อน 6,939,584.20  บาท ปีปัจจุบัน 7,184,376.85 บาท ) 
     9. สหกรณ์ปิดบัญชีเกิน 180 วัน นับแต่วันส้ินปีทางบัญชี  (30 กันยายน 2562) โดยจัดส่งให้ผู้สอบบัญชี ใน
วันท่ี 12 มิถุนายน  2562  ซึ่งไม่เป็นไปตามตามคําส่ังนายทะเบียนสหกรณ์  ปัจจุบันอยู่ระหว่างผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบ 
     10. สหกรณ์ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์การตลาดจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ และมีการใช้ประโยชน์ดังนี้ 
          10.1 ศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบ  ปัจจุบันสหกรณ์ใช้ในการรวบน้ํานมดิบจากสมาชิก จํานวน 32 ราย ปริมาณ
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การรวบรวมเฉล่ียประมาณ 3.5 ตันต่อวัน ซึ่งไม่เต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากสมาชิกผู้เล้ียงโคนมลดลง  
          10.2 ตาช่ังขนาดไม่น้อยกว่า 20 ตัน ซึ่งสหกรณ์ได้รับการสนับสนุนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดย
สหกรณ์มีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ และมีการใช้งานแต่ยังไม่เต็มประสิทธิภาพ 
     11. สหกรณ์ให้มีการส่งเงินบริจาคสมทบเข้ากองทุนพัฒนาสหกรณ์  โครงการเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างภาค
เกษตร (ASPL) จํานวน 50,000 บาท  เป็นไปตามบันทึกข้อตกลง 
     12. สหกรณ์มีลูกหนี้การค้าค้างชําระ ลดลงจากเดิม  (ปีก่อน 4,001,501.56 บาท ปีปัจจุบัน  3,934,638.76 
บาท 
     13. สหกรณ์อยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหาขาดทุนสะสม โดยในปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2560 สหกรณ์ มี
ผลการดําเนินงานขาดทุนสะสมคงเหลือ 356,659.71  บาท ปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 สหกรณ์มีผล
การดําเนินงานขาดทุนสะสมคงเหลือ 61,907.77  บาท   
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : 

สหกรณ์ได้กู้ยืมเงินตามโครงการปรับโครงสร้างภาคการเกษตร (ASPL) เพื่อก่อสร้างศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบ 
และต้ังค่าเส่ือมราคาทางบัญชี ทําให้สหกรณ์ต้องประสบภาวะขาดทุน ติดต่อกันมากว่า 10 ปี อันเนื่องมาจากมีการ
แข่งขันทางธุรกิจมีการแย่งเกษตรกรผู้เล้ียงโคนม ทําให้สมาชิกผู้เล้ียงโคนมลดน้อยลง สหกรณ์มีรายได้ไม่คุ้มกับ
ค่าใช้จ่าย ในปัจจุบันสหกรณ์เริ่มดําเนินงานมีกําไรสุทฺธิประจําปี ซึ่งจะต้องพัฒนาไปสู่ความเข้มแข็งต่อไป  

เป้าประสงค์ : แก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์ 

เป้าหมายการแก้ไขปัญหาการด าเนินงาน :  
     1. การแก้ไขปัญหาลูกหนี้ค่าสินค้างชําระ 
     2. การแก้ไขปัญหาขาดทุนสะสม 
     3. การจัดทํางบการเงินส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562  ส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ 
     4. การนําแนวทางควบคุมภายในมาใช้ในการดําเนินงานในสหกรณ์     
งานที่ด าเนินการ :  
     1. กํากับ ติดตาม  แนะนําส่งเสริมให้สหกรณ์แก้ไขปัญหาลูกหนี้การค้าค้างชําระ 
     2. กํากับ ติดตาม  แนะนําส่งเสริมสหกรณ์ในการแก้ไขปัญหาขาดทุนสะสม 
     3. กํากับ ติดตาม  แนะนําส่งเสริมสหกรณ์ในการจัดทํางบการเงินประจําปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 
ส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ 
     4. กํากับ ติดตาม  แนะนําส่งเสริมสหกรณ์ให้นําแนวทางการควบคุมภายในมาใช้ในการดําเนินงานอย่าง
จริงจัง  เพื่อลดปัญหาข้อบกพร่องในการดําเนินงาน 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
     1. สหกรณ์มีลูกหนี้การค้าค้างชําระ ลดลงจากเดิม  (ปีก่อน 4,001,501.56 บาท ปีปัจจุบัน  3,934,638.76 
บาท 
     2. สหกรณ์อยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหาขาดทุนสะสม โดยในปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2560 สหกรณ์ 
มีผลการดําเนินงานขาดทุนสะสมคงเหลือ 356,659.71  บาท ปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 สหกรณ์มี
ผลการดําเนินงานขาดทุนสะสมคงเหลือ 61,907.77  บาท    



274 | ห น้ า  Template รายงานผลการแนะนําส่งเสริม พัฒนา และกํากับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

     3. สหกรณ์ปิดบัญชีเกิน 180 วัน นับแต่วันส้ินปีทางบัญชี  (30 กันยายน 2561)  โดยจัดส่งให้ผู้สอบบัญชี  
ในวันท่ี 12 มิถุนายน  2562 และอยู่ระหว่างการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีสหกรณ์  
     4. สหกรณ์มีการนําแนวทางควบคุมภายในมาใช้ในการดําเนินงานในสหกรณ์ส่งผลให้สหกรณ์มีข้อบกพร่อง
ในการดําเนินงานลดลง  แต่ยังมีบางส่วนท่ีต้องติดตามแก้ไขอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ข้อบกพร่องเสร็จส้ิน 

 

 ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปีของสหกรณ ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ผลการดําเนินงานของสหกรณ์ส่วนใหญ่ไม่เป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนการดําเนินงาน
ประจําปีท่ีได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมใหญ่ ประจําปีบัญชีล่าสุด (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562) 
เนื่องจากปัญหาสมาชิกผู้เล้ียงโคนมลดลง รายได้ลดลงตามส่วนแ ต่ค่าใช้จ่ายคงท่ี ซึ่งอยู่ระหว่งสหกรณ์
ดําเนินการแก้ไขปัญหา 

 ผลการดําเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ บางส่วน  
      สรุปประเด็นหรือแผนที่ไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย :  
 1. แผนรับสมาชิกใหม่ 
 2. แผนธุรกิจรวบรวม 
 3. แผนธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย 
      สาเหตุ :  
 1. แผนรับสมาชิกใหม่ ไม่เป็นไปตามเปูาหมายเนื่องจากปัจจุบันการเล้ียงโคนมจะต้องใช้เงินทุนท่ี
สูง ทําให้เกษตรกรรายใหม่ไม่สามารถปรับเปล่ียนอาชีพเดิมมาเล้ียงโคนม  จึงทําให้การรับสมาชิกใหม่ไม่เป็นไป
ตามเปูาหมาย 
 2. แผนธุรกิจรวบรวม ไม่เป็นไปตามเปูาหมายเนื่องจากสมาชิกผู้เล้ียงโคนมได้เลิกเล้ียงโค และ  
ศูนย์รับนมของเอกชนมีการแย่งเกษตรกรผู้เล้ียงโคนม โดยในช่วงแรกมีการจูงใจในเรื่องของเงินกู้ และราคา
น้ํานมดิบท่ีสูงกว่าสหกรณ์ บางรายจึงหนีไปส่งให้กับศูนย์เอกชนทําให้ปริมาณโคท่ีให้นมลดลง  และมีการส่ง
น้ํานมดิบขายให้กับสหกรณ์ลดลงด้วย 
 3. แผนธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย ไม่เป็นไปตามเปูาหมายเนื่องจากสมาชิกผู้เล้ียงโคนมได้เลิก
เล้ียงโค และศูนย์รับนมของเอกชนมีการแย่งเกษตรกรผู้เล้ียงโคนม  ทําให้สมาชิกบางรายหนีไปส่งให้กับศูนย์
เอกชนทําให้ยอดจําหน่ายสินค้าของสหกรณ์ลดลงด้วย  และปัจจุบันมีการปรับเปล่ียนอาหารสําหรับโคนมโดย
เน้นการลดต้นทุนการผลิตซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบในท้องท่ี  (หญ้า)  ทําให้ยอดขายสินค้าลดลง  
      สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 1. ธุรกิจรวบรวม  ปูองกันปัญหาน้ํานมดิบไมไ่ด้คุณภาพ และส่งเสริมการเพิ่มปริมาณโคในฟาร์ม
ของสมาชิกให้เพิ่มมากขึ้น 
 2. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย โดยการส่งเสริมผู้ผลิตอาหารหยาบ (หญ้าเนเปียร์) เพื่อรวบรวม
ส่งจําหน่ายให้แก่สมาชิกสหกรณ์  รวมถึงการวิเคราะห์การให้อาหารโครายฟาร์มเพื่อส่งเสริมการให้อาหาร
สําหรับโคนให้เหมาะสม 
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6. สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปท่ีดินต าบลสิงห์ จ ากัด  ประเภท : สหกรณ์การเกษตร  

 ผลการด าเนินงานตามแผนการแนะน า ส่งเสรมิ และพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เป้าประสงค์ : พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ 

เป้าหมายการพัฒนา :  
     1. สหกรณไ์ด้รับการพัฒนาเพื่อเตรียมการเข้าสู่เกณฑ์ช้ีวัดระดับมาตรฐาน 
     2. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับความเข้มแข็งสหกรณ์ ช้ันท่ี 2 
     3. สหกรณ์มีปริมาณธุรกิจเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 4 
     4. สหกรณ์แก้ไขตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีสหกรณ์แล้วเสร็จ 
     5. สหกรณ์มีการประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ให้เป็นไปตามข้อบังคับ 
     6. สมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมประชุมใหญ่สหกรณ์เพิ่มข้ึน 
     7. สหกรณ์มีการรับสมาชิกเพิ่ม 
     8. สหกรณ์มีทุนดําเนินงานเพิ่มข้ึน 
     9. สหกรณ์ปิดบัญชีได้ภายใน 30 วัน นับแต่วนัส้ินปีทางบัญชี ตามคําส่ังนายทะเบียนสหกรณ์ 
     10. สหกรณ์มีการจัดทําฐานข้อมูล/ใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์/ส่ิงก่อสร้างท่ีสหกรณ์ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากภาครัฐให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ/แผนการผลิต/แผนการใช้ประโยชน์ของสหกรณ์ 
     11. สหกรณ์ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนตามโครงการจัดท่ีดินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) 
งานที่ด าเนินการ :  
     1. กํากับ ติดตาม แนะนําส่งเสริมพัฒนาสหกรณเ์พื่อเตรียมการเข้าสู่เกณฑ์ช้ีวัดระดับมาตรฐาน 
     2. กํากับ ติดตาม แนะนําส่งเสริมการรักษาระดับความเข้มแข็งสหกรณ์ 
     3. กํากับ ติดตาม แนะนําส่งเสริมสหกรณ์ให้มีปริมาณธุรกิจเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 
     4. กํากับ ติดตาม แนะนําส่งเสริมการแก้ไขตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 
     5. กํากับ ติดตาม แนะนําส่งเสริมสหกรณ์ให้มีการประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับ 
     6. กํากับ ติดตาม แนะนําส่งเสริมใหส้มาชิกสหกรณ์เข้าร่วมประชุมใหญ่สหกรณ์เพิ่มขึ้น 
     7. กํากับ ติดตาม แนะนําส่งเสริมใหส้หกรณ์มีการรับสมาชิกเพิ่ม 
     8. กํากับ ติดตาม แนะนําส่งเสริมใหส้หกรณ์มีทุนดําเนินงานเพิ่มข้ึน 
     9. กํากับ ติดตาม แนะนําส่งเสริมสหกรณ์ปิดบัญชีได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันส้ินปีทางบัญชี ตามคําส่ังนาย
ทะเบียนสหกรณ์ 
     10. กํากับ ติดตาม แนะนําส่งเสริมสหกรณ์ให้มีการจัดทําฐานข้อมูล/ใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์/ส่ิงก่อสร้างท่ี
สหกรณ์ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ/แผนการผลิต/แผนการใช้ประโยชน์ของ
สหกรณ ์
     11. กํากับ ติดตาม  แนะนําส่งเสริมสนับสนุนตามโครงการจัดท่ีดินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
     1. สหกรณไ์ด้รับการพัฒนาเพื่อเตรียมการเข้าสู่เกณฑ์ช้ีวัดมาตรฐาน แต่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ช้ีวัด ในส่วนของการมี
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ส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์  เนื่องจากสมาชิกยังอยู่ในภูมิลําเนาเดิมยังไม่เข้าอยู่ในพื้นท่ีท่ีได้รับการจัดสรรท่ีดินตาม
โครงการจัดท่ีดินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล พื้นท่ีปฏิรูปท่ีดินตําบลสิงห์ 
     2. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์ประเมินการจัดระดับความเข้มแข็งสหกรณ์ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ อยู่ในระดับ 
ช้ันท่ี 2 เนื่องจากปัญหาต่างๆ ดังนี้ 
        2.1 ไม่ผ่านเกณฑ์ความสามารถในการบริการสมาชิก เนื่องจากเป็นสหกรณ์จัดต้ังใหม่ภายใต้โครงการจัดท่ีดิน
ให้ให้ชุมชน ปัจจุบันสมาชิกสหกรณ์ยังไม่เข้าอยู่ในพื้นท่ีท่ีได้รับการจัดสรร และยังอยู่ในภูมิลําเนาเดิม และมีสมาชิก
ท่ีมีส่วนร่วมในการดําเนินธุรกิจเพียง จํานวน 10 ราย จากสมาชิกท้ังหมด 276 ราย 
        2.2 ไม่เกณฑ์ประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ เนื่องจากสหกรณ์เป็นสหกรณ์จัดต้ังใหม่ยังมีการดําเนินธุรกิจ
น้อย 
        2.3 ไม่ผ่านเกณฑ์ประสิทธิภาพในการจัดการองค์กร เนื่องจากสหกรณ์เป็นสหกรณ์จัดต้ังใหม่ บุคลากรของ
สหกรณ์ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการนําแนวทางควบคุมภายในมาใช้ในทางปฏิบัติ      
     3. สหกรณ์มีปริมาณธุรกิจลดลงจากปีก่อน (ปีก่อน 35,625.00 บาท ปีปัจจุบัน 472,000.00 บาท ลดลง  
436,375.00 บาท)   
     4. สหกรณ์มีข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีสหกรณ์  จํานวน - เรื่อง  
     5. สหกรณม์ีการประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เป็นประจําทุกเดือน  
     6. สมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมประชุมใหญ่สหกรณ์ลดลงจากปีก่อน (ปีก่อน 169 คน  ปีปัจจุบัน  148  คน ลดลง 
21 คน)  เนื่องจากสมาชิกยังอยู่ในภูมิลําเนาเดิมยังไม่ย้ายเข้าพื้นท่ีท่ีได้รับการจัดสรรท่ีดินตามโครงการจัดท่ีดินให้
ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล 
     7. สหกรณ์มีการรับสมาชิกเพิ่ม จํานวน 23 คน 
     8. สหกรณ์มีทุนดําเนินงานเพิ่มข้ึน (ปีก่อน 53,709.62 บาท ปีปัจจุบัน 2,790,517.84 บาท ) 
     9. สหกรณ์ปิดบัญชีได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันส้ินปีทางบัญชี  (31 ตุลาคม 2561) โดยจัดส่งให้ผู้สอบบัญชี ใน
วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2561  ซึ่งเป็นไปตามตามคําส่ังนายทะเบียนสหกรณ์   
     10. สหกรณ์ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตาม
โครงการไทยนิยมยั่งยนื  สหกรณ์มีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบเสร็จเรียบร้อย และมีการใช้งานแต่ยังไม่เต็ม
ประสิทธิภาพ 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : 

1.เกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน และปัจจุบันยังไม่เข้าอยู่ในแปลงท่ีดินท่ีได้รับการ
จัดสรร และยังอาศัยอยู่ในท้องถิ่นเดิม  เนื่องจากระบบสาธารณูปโภคท่ียังไม่พร้อม  ทําให้เกิดปัญหาด้านการติดต่อ
ประสานงาน 

2. กรรมการของสหกรณ์เป็นกรรมการใหม่และส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร  ยังขาดความรู้  ความสามารถ และไม่
มีประสบการณ์  ในด้านการบริหารจัดการสหกรณ์  ซึ่งต้องมีการให้คําแนะนําทุกขั้นตอน   
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เป้าประสงค์ : แก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์ 

เป้าหมายการแก้ไขปัญหาการด าเนินงาน :  
     1. การนําแนวทางควบคุมภายในมาใช้ในการดําเนินงานในสหกรณ์     
     2. การดําเนินโครงการส่งเสริมอาชีพการเล้ียงแพะ 
งานที่ด าเนินการ :  
     1. กํากับ ติดตาม  แนะนําส่งเสริมให้สหกรณ์นําแนวทางควบคุมภายในมาใช้ในการดําเนินงานในสหกรณ์     
     2. กํากับ ติดตาม  แนะนําส่งเสริมสหกรณ์ในการแก้ไขปัญหาการดําเนินโครงการส่งเสริมอาชีพการเล้ียง
แพะ 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
     1. สหกรณ์มีการนําแนวทางการควบคุมภายในมาใช้ในการดําเนินงาน  แต่ยังไม่เกิดผลในทางปฏิบัติ
เนื่องจากสหกรณ์ไม่มีเจ้าหน้าท่ี  และกรรมการของสหกรณ์ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรยังขาดความรู้ความเข้าใจ
โดยจะต้องให้คําแนะนําอย่างใกล้ชิด 
     2. ปัจจุบันการดําเนินโครงการส่งเสริมอาชีพการเล้ียงแพะ มีสมาชิกสหกรณ์ได้ก่อสร้างโรงเรือนและจัดหา
แพะมาเล้ียงแล้ว จํานวน 3 ราย ส่วนท่ีเหลืออยู่ระหว่างดําเนินการเนื่องจากราคาแพะปัจจุบันมีราคาท่ีสูงกว่า
เมื่อจัดทําโครงการฯ  จึงต้องมีการปรับปรุงโครงการฯ  และขอความเห็นชอบจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 

 ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปีของสหกรณ ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ผลการดําเนินงานของสหกรณ์ส่วนใหญ่ไม่เป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนการดําเนินงาน
ประจําปีท่ีได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมใหญ่ ประจําปีบัญชีล่าสุด (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562) 
เนื่องจากปัญหาสมาชิกผู้เล้ียงโคนมลดลง รายได้ลดลงตามส่วนแต่ค่าใช้จ่ายคงท่ี ซึ่งอยู่ระหว่างสหกรณ์
ดําเนินการแก้ไขปัญหา 

 ผลการดําเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ บางส่วน  
      สรุปประเด็นหรือแผนที่ไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย :  
 1. แผนรับสมาชิกใหม่ 
      สาเหตุ :  
 1. แผนรับสมาชิกใหม่ ไม่เป็นไปตามเปูาหมายเนื่องจากปัจจุบันยังไม่เข้าอยู่ในแปลงท่ีดินท่ีได้รับ
การจัดสรร และยังอาศัยอยู่ในท้องถิ่นเดิม  เนื่องจากระบบสาธารณูปโภคท่ียังไม่พร้อม   
 2. แผนธุรกิจรวบรวม/ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย/ธุรกิจสินเช่ือ   ไม่เป็นไปตามเปูาหมาย
เนื่องจากเกษตรกรยังไม่เข้าอยู่ในพื้นท่ีและยังไม่ได้เริ่มเล้ียงแพะตามโครงการส่งเสริมอาชีพการเล้ียงแพะ 
ภายใต้โครงการจัดท่ีดินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล พื้นท่ีปฏิรูปท่ีดินตําบลสิงห์ 
      สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 1. กํากับ  ติดตาม  แนะนําส่งเสริมสหกรณ์ในการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรที่ได้รับการจัดสรร
ท่ีดินโครงการจัดท่ีดินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล พื้นท่ีปฏิรูปท่ีดินตําบลสิงห์ มาสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ 
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 สรุปประเด็นหรือแผนที่ไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย :  
 1. แผนธุรกิจรวบรวม  ยังไม่มีการดําเนินการ 
 2. แผนธุรกิจสินเช่ือ  ยังไม่มีการดําเนินการ 
 3. แผนธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย  ยังไม่มีการดําเนินการ     
 สาเหตุ : . 
 แผนธุรกิจรวบรวม/ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย/ธุรกิจสินเช่ือ   ไม่เป็นไปตามเปูาหมาย
เนื่องจากเกษตรกรยังไม่เข้าอยู่ในพื้น ท่ีและยังไม่ได้เริ่มเล้ียงแพะตามโครงการส่งเสริมอาชีพการเล้ียงแพะ 
ภายใต้โครงการจัดท่ีดินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล พื้นท่ีปฏิรูปท่ีดินตําบลสิงห์      
 สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 1. กํากับ ติดตาม  แนะนําส่งเสริมสหกรณ์ในการปรับปรุงแผนการดําเนินโครงการส่งเสริมอาชีพ
การเล้ียงแพะ  เพื่อนําเสนอข้อมูลให้กรมปศุสัตว์  ใช้ประกอบการปรับปรุงแผนงานโครงการส่งเสริมอาชีพการ
เล้ียงแพะ  เสนอให้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรพิจารณา 
 2. ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้การสนับสนุนระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานในพื้นท่ี 
ตามโครงการจัดท่ีดินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล พื้นท่ีปฏิรูปท่ีดินตําบลสิงห์  ซึ่งจะทําให้ เกษตรกรเข้าอยู่
อาศัยในพื้นท่ีมากขึ้น  ส่งผลให้สหกรณ์สามารถดําเนินธุรกิจให้เป็นไปตามแผนงานได้ 
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กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 8 

1. สหกรณ์บริการเดินรถสังขละบุรี จ ากัด  ประเภท : สหกรณ์บริการ    

 ผลการด าเนินงานตามแผนการแนะน า ส่งเสรมิ และพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เป้าประสงค์ : พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ 

เป้าหมายการพัฒนา :  
  1. แนะนําส่งเสริม ผลักดันให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์และรักษาสหกรณ์
เปูาหมายท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ปี 2561 
  2. ส่งเสริมแนะนําและพัฒนาสหกรณ์นอกภาคการเกษตรให้เป็นไปตามแผนการดําเนินงาน
ของสหกรณ์และแผนการส่งเสริมรายสหกรณ์ 
  3. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาให้สหกรณ์นอกภาคการเกษตรนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้เป็นแนวทางหลักในการดําเนินกิจการและร่วมขับเคล่ือนกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่สมาชิก
และชุมชน ให้ได้รับประโยชน์ในรูปแบบสหกรณ์ 
  4.จัดเก็บข้อมูลการฝากเงินและการกู้เงินระหว่างสหกรณ์ทุกแห่ง 
งานที่ด าเนินการ :  

 1. แนะนําส่งเสริมให้สมาชิกและคณะกรรมการรู้สิทธิและหน้าท่ีของตนเอง ตามอุดมการณ์ 
หลักการ วิธีการสหกรณ์ การเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจตามหลักธรรมมาภิบาล เล็งเห็นประโยชน์
ส่วนรวมเป็นสําคัญ ผลักดันให้สหกรณ์ดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องงานสหกรณ์ 

 2. แนะนําส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมทําธุรกิจกับสหกรณ์   
 3. แนะนําส่งเสริมให้สมาชิกออม โครงการสัจจะออมทรัพย์เป็นแนวทางท่ีจะช่วยลดปัญหา
ทางการเงินแก่สมาชิกในยามท่ีจําเป็นได้ อีกท้ังยังสร้างความมั่นคงให้กับสหกรณ์ได้อีกทางหนึ่ง จึงได้ก าหนด
โครงการสัจจะออมทรัพย์ขึ้น เพื่อปลูกจิตสํานึกการรักการออมแก่สมาชิก  

  4. แนะนําให้สหกรณ์จัดทํารายงานผู้ตรวจสอบกิจการและเข้าปฏิบัติหน้าท่ีการดําเนินงาน
ของสหกรณ์ 

  5.  แนะนําให้สหกรณ์จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ภายใน  150  วันนับแต่วันส้ินปี
ทางบัญช ีการปิดบัญชีภายใน 30 วัน นับแต่วันส้ินปี 

  6.  แนะนําให้สหกรณ์ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  คําส่ังนายทะเบียนสหกรณ์  
  7.  การส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่นประเภทสหกรณ์บริการ ประจําปี 2562/2563  
  8.  แนะนําการจัดทําทะเบียนหุ้น 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

 1. สหกรณ์บริการเดินรถสังขละบุรี จํากัด สามารถปิดบัญชีได้ภายใน 150 วัน จัดประชุมใหญ่ 
ปีบัญชี 31 ธันวาคม 2561 เมื่อวันท่ี 9 มิถุนายน2562 สมาชิกท้ังส้ิน 58 คน มีทุนดําเนินงานท้ังส้ิน 885,457.77
บาท หนี้สินท้ังส้ิน 62,533.81 บาท ทุนของสหกรณ์ 822,923.96 บาท มีทุนสํารอง 667,972.99 บาท  
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  1.1ดําเนินธุรกิจให้เงินกู้ ระหว่างปี เป็นเงิน 340,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 85 ของ
เปูาหมายท่ีกําหนดไว้ ลูกหนี้ชําระหนี้ได้ตามกําหนดทุกราย สมาชิกได้รับบริการ 17  ราย สหกรณ์มีกําไร
เฉพาะธุรกิจ 20,280.00 บาท  

  1.2 ธุรกิจให้บริการแก่สมาชิก สหกรณ์ให้บริการจัดเส้นทางขนส่งประจําทางรถยนต์
โดยสารขนาดเล็ก 2 เส้นทาง รายได้จากการเก็บค่าบริการจากสมาชิกเป็นเงินท้ังส้ิน จํานวน 277,630 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 99.15 ของเปูาหมาย 

  1.3 ธุรกิจเงินรับฝากจากสมาชิก ระหว่างปีรับฝากเงินจากสมาชิก 27,182.00 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 67.50 ของเปูาหมาย สมาชิกได้รับบริการ 39 ราย คิดเป็นร้อยละ 67.24 ของสมาชิกท้ังหมด 

  1.4 สหกรณ์มีผลกําไร 31 ธ.ค.ปี 2561 จํานวน 22,549.25 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 
2560 จํานวน 2,840.10 บาท 

 2. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์และรักษาสหกรณ์เปูาหมายท่ีผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานปี 2562 อยู่ในระดับดี 

 3. สหกรณ์ดําเนินโครงการออม มีสมาชิกเข้าร่วม 50 ราย  
 4. สหกรณ์ดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องงานสหกรณ์   มีสมาชิกและบุคคลท่ัวไป    

เข้าร่วม 50 ราย มีความเข้าใจมากขึ้น 
 5. สหกรณ์จัดทําทะเบียนหุ้นและทะเบียนสมาชิก ประจําปีบัญชี 31 ธันวาคม 2561   
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : 

   1. ผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้ปฏิบัติหน้าท่ี ตามระเบียบ 
   2. สหกรณ์บริการเดินรถสังขละบุรี จํากัด ถูกเทศบาลตําบลวังกะ อําเภอสังขละบุรี ฟูอง
ดําเนินคดีฐานผิดสัญญาเช่าท่ีดิน โดยศาลช้ันต้นได้พิจารณาแล้วให้สหกรณ์และบริวารขนย้ายส่ิงของออกไป
จากท่ีดินพิพาท และให้ชําระเงินพร้อมดอกเบ้ียรวมไปถึงค่าเสียหายท่ีเกิดขึ้นนับถัดจากวันฟูองจนกว่าจะ
ออกไปจากท่ีดินพิพาท ซึ่งศาลอุทธรณ์ได้พิพากษายืนตามศาลช้ันต้น ปัจจุบันสหกรณ์อยู่ระหว่างการฎีกา    
ศาลจังหวัดทองผาภูมินัดหมายฟังคําพิพากษา วันท่ี 19 สิงหาคม 2562 
เป้าประสงค์ : แก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์ 

 ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปีของสหกรณ ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ผลการดําเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ  
     สรุปผลงานตามแผนประจ าปีของสหกรณ์ :  

1. แผนรายจ่ายต้ังไว้ 497,200 บาท จ่ายจริง 262,544 บาท สหกรณ์จ่ายไม่เกินแผนท่ีกําหนด 
 ผลการดําเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ บางส่วน (ให้ระบุ

ประเด็นหรือแผนท่ีไม่เป็นไปตามเปูาหมายพร้อมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  
 1. แผนการระดมทุน  เงินรับฝากออมทรัพย์ ต้ังเปูาหมายไว้ที่ 40,000 บาท 
    สมาชิกมาฝากเงิน 27,282 บาท  ตํ่ากว่าเปูาหมาย 12,718 บาท 
 2. แผนการให้สินเช่ือ ต้ังเปูาหมายไว้ที่ 400,000 บาท 

 สหกรณ์ทําได้จริง 340,000 บาท ตํ่ากว่าเปูาหมาย 60,000 บาท 
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 3. แผนธุรกิจให้บริการ ต้ังไว้ 280,000 บาท สหกรณ์ทําได้จริง 277,630 บาท ตํ่ากว่าเปูาหมาย 
สรุปประเด็นหรือแผนที่ไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย :  
 1. สมาชิกยังไม่เห็นความสําคัญของการออม  
 2. รายได้ของสมาชิกมีความไม่แน่นอน ไม่อาจกําหนดแผนรายได้ รายจ่ายของตัวเองได้ ราคา

ข้าวของแพงขึ้น ทําให้ภาระมีมากขึ้น  
     สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 1. ปรับลดแผนการออมและแผนสินเช่ือ ให้สอดคล้องกับสภาพของเศรษฐกิจและรายได้ 

รายจ่ายของสมาชิกในภาวะปัจจุบัน 
 2. ส่งเสริมและผลักดันส่งเสริมการออมต่อไปเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับตัวสมาชิกและ

สหกรณ ์
 3. แนะนําส่งเสริมให้สมาชิกและคณะกรรมการรู้สิทธิและหน้าท่ีของตนเอง ตามอุดมการณ์ 

หลักการ วิธีการสหกรณ์ การพัฒนาและการกํากับดูแลกิจการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล 
  4. แนะนําทําความเข้าใจในหน้าท่ีของผู้ตรวจสอบกิจการถึงความสําคัญซึ่งจะต้องปฏิบัติให้
เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ ์
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2. สหกรณ์นิคมสังขละบุรี จ ากัด  ประเภท : สหกรณ์นิคม   

 ผลการด าเนินงานตามแผนการแนะน า ส่งเสรมิ และพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เป้าประสงค์ : พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ 

เป้าหมายการพัฒนา :  
   1. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาให้สหกรณ์นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็น
แนวทางหลักในการดําเนินกิจการและร่วมขับเคล่ือนกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่สมาชิกและชุมชน ให้ได้รับ
ประโยชน์ในรูปแบบสหกรณ์ 
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการองค์การ การพัฒนาธุรกิจและการกํา กับดูแล
กิจการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล  
  3. ส่งเสริมแนะนํา กํากับ ตรวจสอบและคุ้มครองระบบให้สหกรณ์ดําเนินกิจการให้เป็นไป
ตาม ข้อบังคับและระเบียบ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  
  4. ส่งเสริมให้สหกรณ์ดําเนินการจัดทําบัญชี ส่งงบการเงิน จัดประชุมได้ภายใน 150 นับแต่
วันส้ินปีทางบัญชี 
  5. ติดตามการแก้ไขข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี  

  6. สหกรณจั์ดทํารายงานผู้ตรวจสอบกิจการและเข้าปฏิบัติหน้าท่ีการดําเนินงานของสหกรณ์
 งานที่ด าเนินการ :  
  1. แนะนําส่งเสริมให้สหกรณ์ดําเนินธุรกิจ  การระดมทุนจากภายใน การเพิ่มหุ้นและการออม 
เพื่อเพิ่มรายได้เข้าสหกรณ์และมีทุนหมุนเวียน ลดรายจ่ายท่ีไม่จําเป็น ตามแผนฟื้นฟูกิจการ 10ปี ( 2563 -
2572) ตามท่ีอนุมัติในท่ีประชุมใหญ่วิสามัญ เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2561 
  2. แนะนําส่งเสริมให้สมาชิกและคณะกรรมการรู้สิทธิและหน้าท่ีของตนเอง ตามอุดมการณ์ 
หลักการ วิธีการสหกรณ์ การเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจตามหลักธรรมมาภิบาล เล็งเห็นประโยชน์
ส่วนรวมเป็นสําคัญ  
  3. แนะนําส่งเสริมให้สหกรณ์ดําเนินการจัดทําบัญชี ส่งงบการเงิน จัดประชุมได้ภายใน 150 
นับแต่วันส้ินปีทางบัญชี 
  4. แนะนําให้ผู้ตรวจสอบกิจการจัดทํารายงานเป็นลายลักษณ์อักษรและเข้าปฏิบัติหน้าท่ี
ตรวจสอบการดําเนินงานของสหกรณ์ 
  5. แนะนําให้สหกรณ์ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  คําส่ังนายทะเบียนสหกรณ์  
  6. แนะนําให้สหกรณ์แก้ไขข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

 สหกรณ์ดําเนินธุรกิจ มีผลขาดทุนสะสม ณ 31 มีนาคม 2561 จํานวน 1,260,304.23 บาท มี
ส่วนขาดแห่งทุน หรือมีส่วนของหนี้สินสูงกว่าสินทรัพย์ท้ังส้ิน 615,049.77 บาท มูลค่าหุ้นติดลบ 54.16 บาท   

 สําหรับปีบัญชีส้ินสุด 31 มีนาคม 2562 (นัดประชุมใหญ่วันท่ี 22 สิงหาคม 2562) สหกรณ์มี
สมาชิก ณ วันส้ินปี 787 คน ทุนดําเนินงานท้ังส้ิน 2,213,449.21 หนี้สินท้ังส้ิน 2,567,308.34 บาท ทุน
สหกรณ์ (443,859.13)  ทุนเรือนหุ้น 618,200.00 บาท ผลขาดทุนสะสม 1,227,735.70 มูลค่าหุ้นติดลบ 
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51.39 บาท สหกรณ์ดําเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย มียอดขายข้าวสาร 5,320.00 บาท มีกําไรเฉพาะ
ธุรกิจ จํานวน 230.00 บาท  เท่านั้น รายได้ของสหกรณ์ส่วนใหญ่มาจากรายได้ค่าเช่าร้าน ค่าเช่าสถานท่ี และ
รายได้อื่น จํานวน 134,070.08 บาท ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 100,869.44 บาท เงินรับฝากออมทรัพย์
ระหว่างปี 1,789.69 บาท ณ วันส้ินปีมีเงินออมทรัพย์ทั้งส้ิน 54,352.52 บาท  ผลกําไรสุทธิ 24,030.64 บาท 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : 
 1. สหกรณ์มียอดเจ้าหนี้เงินกู้กรมส่งเสริมสหกรณ์ (ตามโครงการเขื่อนเขาแหลม) จํานวน 

2,080,379.30 บาท ส่วนค่าปรับจํานวน 65,660.19 บาท ได้รับการงดเว้น ตามมติคณะกรรมการบริหารเงินกู้
กองทุนส่งเสริมสหกรณ์ตามโครงการเข่ือนเขาแหลม เมื่อวันท่ี 9 ตุลาคม 2559 ยังไม่ได้รับหนังสือ จึงทําให้ยัง
ไม่ได้ตัดหนี้ค่าปรับจํานวนนี้ออกจากบัญชีของสหกรณ์  

 2.สหกรณ์นิคมสังขละบุรี จํากัด ประสบปัญหาขาดทุนสะสมจํานวนมาก ตามท่ีปรากฏในงบ
การเงิน ประจําปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562 จํานวน 1,227,735.70 บาท และมีส่วนขาดแห่งทุนหรือมี
ส่วนของหนี้สินท้ังส้ิน สูงกว่าส่วนของสินทรัพย์ท้ังส้ิน จํานวน 413,859.13 บาท เป็นสาเหตุให้หุ้นของสหกรณ์
มีมูลค่าติดลบ จํานวน 51.39 บาทต่อหุ้น เนื่องมาจากสหกรณ์หยุดดําเนินธุรกิจ ทําให้รายได้ไม่เพียงพอกับ
ค่าใช้จ่ายของสหกรณ์  
  3. สหกรณ์นิคมสังขละบุรี จํากัด ถูกเทศบาลตําบลวังกะ อําเภอสังขละบุรี ฟูองดําเนินคดีฐาน
ผิดสัญญาเช่าท่ีดิน โดยศาลช้ันต้นได้พิจารณาแล้วให้สหกรณ์และบริวารขนย้ายส่ิงของออกไปจากท่ีดินพิพาท 
และให้ชําระเงินพร้อมดอกเบ้ียรวมไปถึงค่าเสียหายท่ีเกิดขึ้นนับถัดจากวันฟูองจนกว่าจะออกไปจากท่ีดินพิพาท 
ซึ่งศาลอุทธรณ์ได้พิพากษายืนตามศาลช้ันต้น ปัจจุบันสหกรณ์อยู่ระหว่างการฎีกา    ศาลจังหวัดทองผาภูมินัด
หมายฟังคําพิพากษา วันท่ี 19 สิงหาคม 2562  
เป้าประสงค์ : แก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์ 

เป้าหมายการแก้ไขปัญหาการด าเนินงาน :  
   การแก้ไขสหกรณ์ขาดทุนสะสมเป็นจํานวน 1,227,735.70 บาท และมีส่วนขาดแห่งทุนหรือมี
ส่วนของหนี้สินท้ังส้ินสูงกว่าส่วนของสินทรัพย์ท้ังส้ิน จํานวน 413,859.13 บาท เป็นสาเหตุให้หุ้นของสหกรณ์มี
มูลค่าติดลบ จํานวน 51.39 บาทต่อหุ้น 
งานที่ด าเนินการ :  
  แนะนําส่งเสริมสหกรณ์ให้ดําเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ 10 ปี (2563-2572) ตามท่ีอนุมัติ
ในท่ีประชุมใหญ่วิสามัญ เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2561  
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

 1. สหกรณ์สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานในการดําเนินธุรกิจ แก้ไขปัญหาการ
ขาดทุนสะสม  

 2. สหกรณ์มีความกระตือรือร้นในการดําเนินการให้เป็นไปตามแผนฟื้นฟูกิจการ เพราะ
สหกรณ์อาจเข้าสู่ภาวะล้มละลาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิก 
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 ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปีของสหกรณ ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลการดําเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ  
          สรุปผลงานตามแผนประจ าปีของสหกรณ์ :  
1. แผนการระดมทุน ทุนเรือนหุ้น ต้ังเปูาหมายไว้ที่ 10,000 บาท 
   สหกรณ์ทําได้ 21,500 บาท  สูงกว่าเปูา 10,500 บาท 
2. แผนการรับสมาชิกเพิ่ม 20 คน ระหว่างปี รับสมาชิกเพิ่ม 43 คน สูงกว่าแผน 23 คน 
3. แผนรายจ่ายรวมต้ังไว้ 177,500 บาท สหกรณ์มีรายจ่ายจริง 100,869.44 บาท ค่าใช้จ่ายไม่เกิน
แผนท่ีกําหนดไว้ 
 ผลการดําเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ บางส่วน (ให้ระบุ

ประเด็นหรือแผนท่ีไม่เป็นไปตามเปูาหมายพร้อมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  
1. แผนรับฝากออมทรัพย์ต้ังไว้ 20,000 บาท ระหว่างปีรับฝากเงิน 1,789.69 บาท ตํ่ากว่าแผน  
2. แผนธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่ายต้ังไว้ 300,000 บาท สหกรณ์ทําได้ 5,320 บาท ตํ่ากว่าแผน 
3. แผนธุรกิจขายวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรตั้งไว้ 100,000 บาท สหกรณ์ไม่ได้ทําธุรกิจนี้ ตํ่ากว่าแผน 
     สรุปประเด็นหรือแผนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :  

1. สหกรณ์ไม่ดําเนินธุรกิจใด ๆ  
2. สมาชิกยังขาดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และความเช่ือมั่นในสหกรณ์ 
3. สมาชิกส่วนใหญ่ต้องการเพียงท่ีดินทํากินเท่านั้นและบางส่วนไปทํากินนอกพื้นท่ี 

     สาเหตุประกอบ :  
1. ส่วนใหญ่เป็นรายได้ค่าเช่าร้าน และสถานท่ี สหกรณ์มีไม่ได้ดําเนินธุรกิจ สหกรณ์ไม่สามารถลด

ค่าใช้จ่ายบางรายการ เช่น ค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์ เป็น Fixed cost ในธุรกิจสหกรณ์รวบรวม ซึ่งเป็นค่าใช้จ่าย
ทางบัญชีซึ่งต้องคิดทุกปี ปัจจุบันสหกรณ์ไม่ได้ทําธุรกิจนี้แล้ว ทําให้สหกรณ์ประสบปัญหาขาดทุนเฉพาะธุรกิจ
รวบรวมผลผลิต 

2. สมาชิกส่วนใหญ่ต้องการเพียงท่ีดินทํากินเท่านั้นและบางส่วนไปทํากินนอกพื้นท่ี ทําให้ไม่มีส่วน
ร่วมทําธุรกิจอื่นกับสหกรณ์  

สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 :. 
1. ส่งเสริมให้สหกรณ์ดําเนินธุรกิจเพื่อเพิ่มรายได้ 
2. ส่งเสริมการระดมทุน เช่น หุ้นและเงินฝาก 
3. ส่งเสริมการมีธรรมาภิบาลในสหกรณ์ 
4. ส่งเสริมให้สมาชิกมามีส่วนร่วมทําธุรกิจกับสหกรณ์ 
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3. สหกรณ์นิคมท่าดินแดง(จองอ่ัว) จ ากัด  ประเภท : สหกรณ์นิคม    

 ผลการด าเนินงานตามแผนการแนะน า ส่งเสรมิ และพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เป้าประสงค์ : พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ 

เป้าหมายการพัฒนา :  
  1. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาให้สหกรณ์นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็น
แนวทางหลักในการดําเนินกิจการและร่วมขับเคล่ือนกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่สมาชิกและชุมชน ให้ได้รับ
ประโยชน์ในรูปแบบสหกรณ์ 
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการองค์การ การพัฒนาธุรกิจและการกํา กับดูแล
กิจการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล  
  3. ส่งเสริมแนะนํา กํากับ ตรวจสอบและคุ้มครองระบบให้สหกรณ์ดําเนินกิจการให้เป็นไป
ตาม ข้อบังคับและระเบียบ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  
  4. ส่งเสริมให้สหกรณ์ดําเนินการจัดทําบัญชี ส่งงบการเงิน จัดประชุมได้ภายใน 150 นับแต่
วันส้ินปีทางบัญชี 
  5. ติดตามการแก้ไขข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี  
  6. สหกรณจั์ดทํารายงานผู้ตรวจสอบกิจการและเข้าปฏิบัติหน้าท่ีการดําเนินงานของสหกรณ์ 
งานที่ด าเนินการ :  

 1. แนะนําให้สหกรณ์พิจารณาวิธีแก้ไขปัญหาลูกหนี้ค้างนาน แยกตามอายุหนี้และ
หลักประกัน และให้พิจารณากฎหมายอื่น เช่น กฎหมายคํ้าประกัน กฎหมายการติดตามทางถามหนี้  

 2. แนะนําให้สหกรณ์จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานเทียบกับแผนปฏิบัติงานประจําปี 
 3. แนะนําให้ผู้ตรวจสอบกิจการท่ียังไม่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการ เข้าอบรม

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 
  4. ส่งเสริมให้สหกรณ์ดําเนินการจัดทําบัญชี ส่งงบการเงิน จัดประชุมได้ภายใน 150 นับแต่
วันส้ินปีทางบัญชี 
  5. แนะนําให้สหกรณ์ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  คําส่ังนายทะเบียนสหกรณ์  
  6. แนะนําให้สหกรณ์แก้ไขข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

 สหกรณ์มีปีบัญชี 31 มีนาคม ของทุกปี  ผลการดําเนิน ณ 31 มีนาคม 2562 (อยู่ระหว่าง
แสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี สหกรณ์ยังไม่ได้จัดการประชุมใหญ่ คาดว่าจะดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
เดือนสิงหาคม 2562) สหกรณ์มีสมาชิก 410 คน ทุนดําเนินงานท้ังส้ิน 1,566,471.87 บาท หนี้สินท้ังส้ิน 
61,202.20 บาท  ทุนเรือนหุ้น 1,493,390.00บาท ทุนสํารอง 11,879.87 บาท ทุนของสหกรณ์ 
1,505,269.87 บาท ขาดทุนสุทธิ 7,041.17 บาท สหกรณ์ดําเนินธุรกิจดังต่อไปนี้ 

 1. ธุรกิจสินเช่ือ สหกรณ์มีรายได้ดอกเบี้ยท้ังส้ิน 160,303.00 บาท กําไรเฉพาะธุรกิจ 
111,852.65 บาท 
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 2. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย ระหว่างปีสหกรณ์ขายเคมีทางการเกษตร เป็นเงิน 23,600 
บาท มีกําไรเฉพาะธุรกิจ 4,843.08 บาท 

 3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร ยางพารา ในปีท่ีผ่านมา ไม่ได้ดําเนินธุรกิจนี้แล้วแต่
สหกรณ์เกิดผลขาดทุน จํานวน 12,011.74 บาท เพราะค่าเส่ือมของอุปกรณ์ทางการตลาด 

 4. สหกรณ์มีรายได้อื่น จํานวน 4,505.29 บาท ค่าใช้จ่าย 116,230.45 บาท 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : 

 1. สหกรณ์มีลูกหนี้ค้างนาน ผิดนัดการชําระหนี้ ทําให้ประมาณการค่าเผ่ือหนี้สงสัยเพิ่มขึ้น  
 2. สมาชิกยังขาดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และความเช่ือมั่นในสหกรณ์ 
 3. สมาชิกส่วนใหญ่ต้องการเพียงท่ีดินทํากินเท่านั้นและบางส่วนไปทํากินนอกพื้นท่ี ไม่มีส่วน

ร่วมในการทําธุรกิจอื่นกับสหกรณ์ 
เป้าประสงค์ : แก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์ 

เป้าหมายการแก้ไขปัญหาการด าเนินงาน :  
  1. แก้ไขปัญหาลูกหนี้ค้างนาน  
  2. แก้ไขปัญหาสหกรณ์มีผลขาดทุนต่อเนื่อง  
  3. สหกรณ์ดําเนินธุรกิจ เพื่อหารายได้ให้เพียงพอกับรายจ่ายและสร้างผลกําไร 
งานที่ด าเนินการ :  

 1. แนะนําส่งเสริมให้คณะกรรมการดําเนินการติดตามเร่งรัดหนี้สินอย่างต่อเนื่องจากสมาชิก
และผู้คํ้าประกัน แยกตามอายุหนี้และหลักประกัน และให้พิจารณากฎหมายอื่น เช่น กฎหมายคํ้าประกัน 
กฎหมายการติดตามทางถามหนี้ หากต้องดําเนินคดี 

 2. ลดค่าใช้จ่ายท่ีไม่จําเป็น 
 3. สหกรณ์โอนทุนสะสมตามข้อบังคับและระเบียบอื่นๆ จํานวน 74,902.00 บาท เข้าทุน

สํารอง ตามมติท่ีประชุมใหญ่ ปี 2561 เนื่องจากทุนดังกล่าวมิได้นํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
  สหกรณ์มีผลขาดทุนสุทธิ ปีบัญชี 31 มีนาคม 2562 จํานวน 7,041.17 บาท  ปีบัญชี 31 
มีนาคม  2561 จํานวน 284,835.40 บาท  

 ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปีของสหกรณ ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 ผลการดําเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ  
     สรุปผลงานตามแผนประจ าปีของสหกรณ์ :  
 1. แผนรับสมาชิกเพิ่ม 2 คน ระหว่างปีสหกรณ์รับสมาชิก 22 คน สูงกว่าแผนท่ีต้ังไว้ 20 คน 
 2. แผนระดมทุนเรือนหุ้น 30,000 บาท ทําได้จริง 45,150 บาท สูงกว่าแผนท่ีต้ังไว้ 
 3. แผนค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานต้ังไว้ 131,340 บาท จ่ายจริง 116,230.45 บาท ไม่เกิน

แผนท่ีกําหนด 
 4. แผนธุรกิจสินเช่ือให้เงินกู้แก่สมาชิก 600,000 บาท ระหว่างปีจ่ายเงินกู้ 629,000 บาท  

สูงกว่าแผนท่ีกําหนด 
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นิคมสหกรณ์ทองผาภูมิ 

1. สหกรณ์ นิคมทองผาภูมิ จ ากัด  ประเภท : นิคม 

ผลการด าเนินงานตามแผนการแนะน า ส่งเสรมิ และพัฒนาสหกรณ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เป้าประสงค์: พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ 
เป้าหมายการพัฒนา : 

1. สหกรณผ่์านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 
2. สหกรณ์มีการประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ให้เป็นไปตามข้อบังคับ 
3. สมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมประชุมใหญ่สหกรณ์เพิ่มขึ้น 
4. สหกรณ์มีการรับสมาชิกเพิ่ม 
5. สหกรณ์มีทุนดําเนินงานเพิ่มข้ึน 
6. สหกรณ์มีธุรกิจการดําเนินงานเพิ่มข้ึน 

งานที่ด าเนินการ : 
1. ส่งเสริมแนะนําให้สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
2. ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาให้สหกรณ์นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทาง

หลักการในการดําเนินงานและร่วมขับเคล่ือนกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่สมาชิกและชุมชนให้ได้ประโยชน์

ในรูปแบบสหกรณ์ 

3. ส่งเสริมแนะนําการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ 

4. ส่งเสริมแนะนํา ติดตาม การแก้ไขตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 
5. ส่งเสริมแนะนําให้สหกรณ์มีปริมาณธุรกิจเพิ่มข้ึน 
6. ส่งเสริมแนะนําการจัดทําอัตราส่วนเงินออมต่อหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ 
7. ส่งเสริมให้สมาชิกร่วมทําธุรกิจกับสหกรณ์เพิ่มมากขึ้น 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : 
 1. สหกรณผ่์านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ อยู่ในระดับดี 

2. สหกรณ์มีการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานเป็นประจําทุกเดือน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของ

สหกรณ ์

3. สมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมประชุมใหญ่สหกรณ์เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 
4. สหกรณ์มีการรับสมาชิกเพิ่ม จํานวน 17 คน 
5. สหกรณ์มีฐานข้อมูลทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุ้น และข้อมูลด้านการเงินและบัญชีของสหกรณ์ตาม

รูปแบบวิธีท่ีกรมสหกรณ์เสริมสหกรณก์ําหนด 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย: 

1. ทุนการดําเนินงานสหกรณ์มีไม่เพียงพอต่อการให้บริการสมาชิกอย่างท่ัวถึง 
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2. ภาระหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์มีจํานวนมากซึ่งรายได้การประกอบอาชีพนั้นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ 

เศรษฐกิจราคาพืชผลทางการเกษตรตกตํ่าประกอบกับต้นทุนสูงอาจมีปัญหากระทบกับการดําเนินธุรกิจของ

สหกรณ์ได้ 

3. การดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ยังไม่คลอบคลุมในอาชีพเกษตรกรรมของสมาชิก 

4. สหกรณ์มีข้อบกพร่องท่ียังไม่สามารถดําเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ 

เป้าประสงค์: แก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์ 

เป้าหมายการแก้ไขปัญหาการด าเนินงาน: 
 สหกรณ์มีข้อบกพร่องลูกหนี้ค้างนาน จํานวน 56,477,836.06 บาท ซึ่งสหกรณ์ยังไม่สามารถ
ดําเนินการยื่นบังคับคดีกับลูกหนี้และผู้คํ้าประกันให้ดําเนินการชดใช้หนี้ให้กับสหกรณ์ท้ังจํานวน 
งานที่ด าเนินการ : 

แนะนําส่งเสริมให้สหกรณ์ดําเนินการเร่งรัดแก้ไขข้อบกพร่อง โดยให้ยื่นขอบังคับคดีกลับลูกหนี้และผู้
คํ้าประกันต่อศาล เพื่อให้ชดใช้หนี้กับสหกรณ์โดยเร็ว 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : 

ส่งเสริมให้สหกรณ์มีการจัดทําทะเบียนคุมการจ่ายเงินกู้ มีรายการต่าง ๆ ท่ีสามารถตรวจสอบได้ 
ประกอบด้วย เลขท่ีหนังสือสัญญาเงินกู้ ช่ือผู้กู้ วงเงินขอกู้ หลักประกันเงินกู้ วงเงินท่ีได้รับอนุมัติ วันท่ีจ่ายเงินกู้ 
และลงนามไว้เป็นหลักฐาน 

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปีของสหกรณ ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ผลการด าเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนฯ  
     เนื่องจากงบการเงินประจําปีของสหกรณ์ยังไม่ผ่านการตรวจรับรองจากสํานักงานตรวจบัญชี

สหกรณ์ จึงทําให้ไม่สามารถทราบสถานะผลการดําเนินงานของสหกรณ์ท่ีผ่านมาว่ามีผลการดําเนินงานกําไร
หรือขากทุน สหกรณ์มีการรับสมาชิกเพิ่มระหว่างปี 17 คน 
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2. สหกรณ์ นิคมกุยมั่ง จ ากัด            ประเภท : นิคม     

ผลการด าเนินงานตามแผนการแนะน า ส่งเสรมิ และพัฒนาสหกรณ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เป้าประสงค์: พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ 

เป้าหมายการพัฒนา : 
1. สหกรณ์รักษาเกณฑ์มาตรฐาน  
2. สหกรณ์สามารถดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดําเนินงานประจําปีของสหกรณ์ 
3. สหกรณ์มีการบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาธุรกิจและการกํากับดูแลกิจการท่ีดีตามหลักธรรมภิ

บาลร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจให้กับสหกรณ์ตามวัตถุประสงค์ในการขับเคล่ือน
นโยบายภาครัฐ 

4. สหกรณ์มีฐานข้อมูลด้านการเงินและบัญชีสหกรณ์ตามรูปแบบวิธีท่ีกรมกําหนด 
5. สหกรณ์ดําเนินการเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ 
6. ผลักดันการจัดทําแผนการดําเนินงานของสหกรณ์(บันได 7 ข้ัน) 

งานที่ด าเนินการ : 
1. ส่งเสริมแนะนําให้สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

 2. ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาให้สหกรณ์นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทาง
หลักการในการดําเนินงานและร่วมขับเคล่ือนกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่สมาชิกและชุมชนให้ได้ประโยชน์
ในรูปแบบสหกรณ์ 

3. ส่งเสริมแนะนํา แผนการดําเนินงานของสหกรณ์ให้เป็นไปตามแผนงานท่ีกําหนดไว้ 
4. ส่งเสริมแนะนําการจัดทําบัญชีให้เป็นปัจจุบัน 
5. ส่งเสริม แนะนําให้สหกรณ์ดําเนินการเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์และไม่ขัดต่อ

กฎหมายอื่นๆ 
 6. แนะนํา ติดตามตรวจสอบ การแก้ปัญหาและรายงานผลการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์/ส่ิงก่อสร้างท่ี
ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐให้เป็นไปตามแผนธุรกิ จ/แผนการผลิต/แผนการใช้ประโยชน์ของ
สหกรณ ์
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : 
 1. ผลการประเมินมาตรฐานสหกรณ์อยู่ในระดับ ดี 
 2. สหกรณ์มีการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานเป็นประจําทุกเดือน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของ

สหกรณ ์

 3. การจัดทําฐานข้อมูลทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้นเป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์ การบันทึกบัญชี

มีการสรุปรายการเดือนละ 1 ครั้งเป็นงบทดลองประจําเดือนเพื่อเป็นข้อมูลนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรม 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย: 
   1. ทุนการดําเนินงานสหกรณ์มีไม่เพียงพอต่อการให้บริการสมาชิกอย่างท่ัวถึง ต้องกู้ยืมเงินทุนจาก

ภายนอก 
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2. สมาชิกสหกรณ์ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการบริหารการจัดการ ในเรื่องการ

ปฏิบัติงานบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการและสมาชิก 

3. คณะกรรมการ ฝุายจัดการ และสมาชิกสหกรณ์ยังขาดความรู้ความเข้าใจทางด้านกฎหมาย

สหกรณ์ ระเบียบ ข้อบังคับสหกรณ์ จึงอาจทําให้เกิดความเสียหายทางด้านการดําเนินธุรกิจท่ีขัดต่อระเบียบ

ข้อบังคับสหกรณ์ได้ในภายภาคหน้าทางด้านการให้คําปรึกษาและช่วยเหลือทางการดําเนินงานสหกรณ์อาจไม่

ทันเวลาในบางครั้ง 

เป้าประสงค์: แก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์ 

เป้าหมายการแก้ไขปัญหาการด าเนินงาน: 
 สหกรณ์ดําเนินธุรกิจด้านเดียว คือ การให้สินเช่ือแก่สมาชิก ณ วันส้ินปี สหกรณ์มีลูกหนี้โครงการ
ข้าวโพด จํานวน 126,250.- บาท  และได้ต้ังค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญไว้เต็มจํานวน 
งานที่ด าเนินการ : 

ส่งเสริม แนะนําให้สหกรณ์เพิ่มธุรกิจให้มากขึ้น ส่งเสริมให้สมาชิกของสหกรณ์รู้ถึงสิทธิหน้าท่ีและเข้า
ไปมีส่วนร่วมในการทําธุรกิจและทํากิจกรรมต่าง ๆร่วมกับสหกรณ์ และส่งเสริมให้ดําเนินการแก้ไขและเร่งรัด
ติดตามลูกหนี้โครงการข้าวโพดให้มาชําระหนี้ให้กับสหกรณ์ เพื่อนํามาเป็นทุนหมุนเวียนให้เกิดประโยชน์แก่
สมาชิกและสหกรณ์ต่อไป 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : 

สหกรณ์ได้ดําเนินงานวางแผนการเพิ่มธุรกิจเพื่อให้บริการครอบคลุมตามความต้องการของสมาชิก 

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปีของสหกรณ ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ผลการด าเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนฯ  
     สรุปผลงานตามแผนประจําปีของสหกรณ์ : สหกรณ์มีผลการดําเนินงานการรับสมาชิกเพิ่มจํานวน 

5 คน เกินกว่าเปูาท่ีกําหนดไว้ สหกรณ์มีทุนเรือนหุ้นเพิ่มข้ึน จํานวน 2,210.- บาท เกินกว่าเปูาหมายท่ีกําหนด
ไว้ สหกรณ์มีรายได้เพิ่มขึ้นจากปีก่อน และมีค่าใช่จ่ายเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเช่นกัน รับการเงินของสหกรณ์อยู่
ระหว่างปิดบัญชีและผู้สอบรับรองงบการเงิน 
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กลุ่มเกษตรกร 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 

1. กลุ่มเกษตรกรท าไร่วังศาลา ประเภท : กลุ่มเกษตรกรท าไร่    

 ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปีของกลุ่มเกษตรกร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 ผลการดําเนินงานของกลุ่มเกษตรกรไม่เป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ 
     สรุปประเด็นหรือแผนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :  

1. กลุ่มเกษตรกรไม่สามารถปิดบัญชีได้ต้ังแต่ปี 2559  
     สาเหตุประกอบ :  

1. กลุ่มเกษตรกรไม่มีพนักงานจัดทําบัญชีและไม่มีการดําเนินงาน 
สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 : แนะนําแนวทางการ

จัดทําเอกสารต่างๆ ให้แก่คณะกรรมการท่ีรับผิดชอบ สร้างความเข้าใจในการจัดทําเอกสารมากขึ้น เพื่อให้กลุ่ม
เกษตรกรสามารถปิดบัญชีได้โดยเร็ว 

 

2. กลุ่มเกษตรกรท าสวนต าบลท่าตะคร้อ ประเภท : กลุ่มเกษตรกรท าสวน     
 ผลการดําเนินงานของกลุ่มเกษตรกรเป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ 
สรุปผลงานตามแผนประจ าปีของกลุ่มเกษตรกร : กลุ่มสามารถดําเนินธุรกิจได้ตามแผนท่ีได้รับการ

อนุมัติจากท่ีประชุมใหญ่ ประจําปีบัญชีล่าสุด 31 ธันวาคม 2561  
ที ่ เรื่อง แผน ผลการดําเนินงาน 

ณ 31 กรกฎาคม 2562 
หมายเหตุ 

1. การระดมทุน  
      - ถือหุ้นเพ่ิม 
      - รับเงินฝากออมทรัพย์ 

 
2,000 บาท 

5,000.00 บาท 

 
9,730.00 บาท 

 

2. การจัดหาสินค้า(ปุ๋ย) 
มาจําหน่ายให้แก่สมาชิก 

400,000.00 บาท 632,845.00 บาท    

3. ประมาณการรายได้ 416,800.00 บาท 633,436.28 บาท  
4. ประมาณการรายจ่าย 389,500.00 บาท 630,176.89 บาท  
5. กําไรสุทธิ 27,300.00 บาท 3,259.39 บาท  

 กลุ่มฯ สามารถตรวจสอบปิดบัญชีประจําปีและจัดประชุมใหญ่สามัญประจําปีภายใน 150 วัน เพื่อ

แถลงผลการดําเนินงานต่อท่ีประชุมใหญ่ เมื่อวันท่ี 30 พฤษภาคม 2562 และพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิ

ประจําปีได้ตามท่ีกําหนดในไว้ข้อบังคับ  กลุ่มฯ จึงผ่านการประเมินมาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

กําหนด  และรักษามาตรฐานกลุ่มเกษตรกรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไว้ได้   

 ผลการดําเนินงานของกลุ่มเกษตรกรเป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ บางส่วน 
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สรุปประเด็นหรือแผนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : กําไรสุทธิไม่ถึงครึ่งหนึ่งท่ีกําหนดไว้ในแผน 
     สาเหตุประกอบ : สาเหตุท่ีไม่ได้กําไรตามแผน เนื่องจากผู้สอบบัญชีสหกรณ์มีการต้ังค่าเผ่ือหนี้

สงสัยจะสูญจากลูกหนี้เงินกู้ระยะส้ันข้ามปี เนื่องจากลูกหนี้เงินกู้ระยะส้ันเป็นลูกหนี้ท่ีกู้เงินกองทุนสงเคราะห์
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ มีกําหนดระยะเวลา 365 วันซึ่งกลุ่มได้กู้เงินไว้ในเดือนกรกฎาคม 2561 และมีกําหนด
ชําระคืนในเดือนกรกฎาคม 2562 ลูกหนี้จึงไม่มีใครมาชําระหนี้ก่อนกําหนด แต่ผู้สอบบัญชีต้องปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ 

     สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้สอบบัญชีแนะนํา
ให้กลุ่มเกษตรกรแจ้งให้สมาชิกมาชําระหนี้เงินกู้ระยะส้ัน ระหว่างปีเป็นบางส่วน เพื่อไม่ให้เกิดค่าเผ่ือหนี้สงสัย
จะสูญ 

 
3. กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดหนองตากยา ประเภท : กลุ่มเกษตรกรท าไร่     

 ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปีของกลุ่มเกษตรกร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 ผลการดําเนินงานของกลุ่มเกษตรกรเป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ  
     สรุปผลงานตามแผนประจ าปีของกลุ่มเกษตรกร : กลุ่มสามารถดําเนินธุรกิจได้ตามแผนท่ีได้รับ

การอนุมัติจากท่ีประชุมใหญ่ ประจําปีบัญชีล่าสุด  
ที ่ เรื่อง แผน ผลการดําเนินงาน 

ณ 31 กรกฎาคม 2562 
หมายเหตุ 

1. การระดมทุน (ถือหุ้นเพ่ิม) 5,000 บาท 10,023,.00 บาท  
2. ธุรกิจสินเชื่อ 

    - เงินกู้ระยะสั้น 
    - รับชําระหน้ี 
    -รับชําระดอกเบี้ย. 

 
500,000.00 บาท 
500,000.00 บาท 
40,000.00  บาท 

 
500,000.00 บาท 
619,180.00 บาท 

                   20,887.00     บาท 

 

3. การจัดหาสินค้า(ปุ๋ย) 
มาจําหน่ายให้แก่สมาชิก 

200,000.00 บาท 167,400.00 บาท    

4.  ประมาณการรายได้ 251,000.00 บาท 35,248.61 บาท  
5. ประมาณการรายจ่าย 221,000.00 บาท 18,401.88 บาท  
6. กําไรสุทธิ 30,000.00 16,846.73 บาท  

 กลุ่มฯ สามารถตรวจสอบปิดบัญชีประจําปีและจัดประชุมใหญ่สามัญประจําปีภายใน 150 วัน เพื่อ

แถลงผลการดําเนินงานต่อท่ีประชุมใหญ่ เมื่อวันท่ี 30 พฤษภาคม 2562 และพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิ

ประจําปีได้ตามท่ีกําหนดในไว้ข้อบังคับ  กลุ่มฯ จึงผ่านการประเมินมาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

กําหนด  และรักษามาตรฐานกลุ่มเกษตรกรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไว้ได้   
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4. กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักต าบลวังขนาย ประเภท : กลุ่มเกษตรกรท าสวน     

 ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปีของกลุ่มเกษตรกร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 ผลการดําเนินงานของกลุ่มเกษตรกรเป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ      
สรุปผลงานตามแผนประจ าปีของกลุ่มเกษตรกร : กลุ่มสามารถดําเนินธุรกิจได้ตามแผนท่ีได้รับการ

อนุมัติจากท่ีประชุมใหญ่ ประจําปีบัญชีล่าสุด  
ที ่ เรื่อง แผน ผลการดําเนินงาน 

ณ 31 กรกฎาคม 2562 
1. การระดมทุน (ถือหุ้นเพ่ิม) 5,000 บาท 20,800 บาท 
2. ธุรกิจสินเชื่อ 150,000 บาท 42,500 บาท 
3. ขอกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 100,000 บาท 100,000 บาท 

 
โดยกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักตําบลวังขนาย สามารถตรวจสอบปิดบัญชีประจําปีและจัดประชุมใหญ่

สามัญประจําปีภายใน 150 วัน  เพื่อแถลงผลการดําเนินงานต่อท่ีประชุมใหญ่ เมื่อวันท่ี 29 พฤษภาคม 2562 
และพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีได้ตามท่ีกําหนดในไว้ข้อบังคับ กลุ่มฯ จึงผ่านการประเมินมาตรฐานตาม
เกณฑ์ท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์กําหนด และรักษามาตรฐานกลุ่มเกษตรกรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไว้ได้ 

 

5. กลุ่มเกษตรกรท านาต าบลพระแท่น ประเภท : กลุ่มเกษตรกรท านา     

 ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปีของกลุ่มเกษตรกร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 ผลการดําเนินงานของกลุ่มเกษตรกรเป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ  
     สรุปผลงานตามแผนประจ าปีของกลุ่มเกษตรกร : กลุ่มสามารถดําเนินธุรกิจได้ตามแผนท่ีได้รับ

การอนุมัติจากท่ีประชุมใหญ่ ประจําปีบัญชีล่าสุด  
ที ่ เรื่อง แผน ผลการดําเนินงาน 

ณ 31 กรกฎาคม 2562 
หมายเหตุ 

1. แผนการระดมทุน (เพ่ิมหุ้น) 5,000.00 บาท 10,070.00 บาท  
2. แผนธุรกิจจัดหาสินค้ามา

จําหน่าย 
500,000.00 บาท 1,106,960.00  บาท  

3. แผนรวบรวมข้าวเปลือก  11,000,000.00 บาท 13,064,944.00 บาท  
4. ประมาณการรายได้ 11,607,000.00 บาท  73,476.76 บาท  
5. ประมาณการรายจ่าย   11,565,500.00บาท 23,660.28 บาท  
6. กําไรสุทธิ 41,500.00 บาท 49,816.48 บาท  

กลุ่มฯ สามารถตรวจสอบปิดบัญชีประจําปีและจัดประชุมใหญ่สามัญประจําปีภายใน 150 วัน เพื่อ
แถลงผลการดําเนินงานต่อท่ีประชุมใหญ่ เมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2562 และพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิ
ประจําปีได้ตามท่ีกําหนดในไว้ข้อบังคับ  กลุ่มฯ จึงผ่านการประเมินมาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
กําหนด  และรักษามาตรฐานกลุ่มเกษตรกรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไว้ได้   
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6. กลุ่มเกษตรกรท าไร่ท่ามะกา ประเภท : กลุ่มเกษตรกรท าไร่     

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปีของกลุ่มเกษตรกร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 ผลการดําเนินงานของกลุ่มเกษตรกรเป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ  
สรุปผลงานตามแผนประจ าปีของกลุ่มเกษตรกร : กลุ่มสามารถดําเนินธุรกิจได้ตามแผนท่ีได้รับการ

อนุมัติจากท่ีประชุมใหญ่ ประจําปีบัญชีล่าสุด  
ที ่ เรื่อง แผน ผลการดําเนินงาน ณ 31 กรกฎาคม 2562 
1. แผนการระดมทุน (เพ่ิมหุ้น) 5,000.00 บาท 00.00บาท 
2. แผนธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย 1,045,000.00 บาท 1,339,800.00  บาท 
3. ประมาณการรายได้ 1,032,400.00 บาท 1,356,619.05 บาท 
4. ประมาณการรายจ่าย 1,020,000.00บาท 1,260,333.00 บาท 
5. กําไรสุทธิ 42,400.00 บาท 96,286.05 บาท 

กลุ่มฯ อยู่ระหว่างการตรวจสอบปิดบัญชีประจําปีและจัดประชุมใหญ่สามัญประจําปีภายใน 150 วัน 
เพื่อแถลงผลการดําเนินงานต่อท่ีประชุมใหญ่ภายในเดือนสิงหาคม 2562  ได้ตามท่ีกําหนดในไว้ข้อบังคับกลุ่มฯ 
จึงผ่านการประเมินมาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กําหนด  และรักษามาตรฐานกลุ่มเกษตรกรใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไว้ได้  
 

7. กลุ่มเกษตรกรท าไร่หนองลาน ประเภท : กลุ่มเกษตรกรท าไร่     

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปีของกลุ่มเกษตรกร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 ผลการดําเนินงานของกลุ่มเกษตรกรเป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ  
สรุปผลงานตามแผนประจ าปีของกลุ่มเกษตรกร : กลุ่มสามารถดําเนินธุรกิจได้ตามแผนท่ีได้รับการ

อนุมัติจากท่ีประชุมใหญ่ ประจําปีบัญชีล่าสุด  
ที ่ เรื่อง แผน ผลการดําเนินงาน ณ 31 กรกฎาคม 2562 
1. แผนการระดมทุน (เพ่ิมหุ้น) 2,000.00 บาท 2,460.00บาท 
2. แผนธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย 250,000.00 บาท 75,579.00  บาท 
3. แผนเงินกู้ระยะสั้น  200,000.00 บาท 160,500.00 บาท 
4. ประมาณการรายได้ 260,500.00 บาท 58,265.73 บาท 
5. ประมาณการรายจ่าย      239,500.00บาท 49,540.00 บาท 
6. กําไรสุทธิ 21,000.00 บาท 8,720.73 บาท 

กลุ่มฯ สามารถตรวจสอบปิดบัญชีประจําปีและจัดประชุมใหญ่สามัญประจําปีภายใน 150 วัน กลุ่มฯ 
จึงผ่านการประเมินมาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กําหนด และรักษามาตรฐานกลุ่มเกษตรกรใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไว้ได้  
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8. กลุ่มเกษตรกรท าไร่อุโลกสี่หมื่น ประเภท : กลุ่มเกษตรกรท าไร่     

 ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปีของกลุ่มเกษตรกร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลการดําเนินงานของกลุ่มเกษตรกรเป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ  
          สรุปผลงานตามแผนประจ าปีของกลุ่มเกษตรกร : สรุปผลงานตามแผนประจ าปีของกลุ่ม

เกษตรกร : กลุ่มสามารถดําเนินธุรกิจได้ตามแผนท่ีได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมใหญ่ ประจําปีบัญชีล่าสุด  
ที ่ เรื่อง แผน ผลการดําเนินงาน 

ณ 31 กรกฎาคม 2562 
หมายเหตุ 

1. การจัดหาสินค้า(ปุ๋ย) 
มาจําหน่ายให้แก่สมาชิก 

300,000.00 บาท 268,500.00 บาท    

2. ให้เงินกู้แก่สมาชิก 500,000.00 บาท 549,040.00 บาท  
3. ประมาณการรายได้ 321,000.00 บาท 798,340.44 บาท  
4. ประมาณการรายจ่าย 299,000.00 บาท 773,699.89 บาท  
5. กําไรสุทธิ 22,000.00 บาท 24,640.55  บาท  

 กลุ่มฯ สามารถตรวจสอบปิดบัญชีประจําปีและจัดประชุมใหญ่สามัญประจําปีภายใน 150 วัน 
เพื่อแถลงผลการดําเนินงานต่อท่ีประชุมใหญ่ เมื่อวันท่ี 7 สิงหาคม 2562 และพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิ
ประจําปีได้ตามท่ีกําหนดในไว้ข้อบังคับ  กลุ่มฯ จึงผ่านการประเมินมาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
กําหนด  และรักษามาตรฐานกลุ่มเกษตรกรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไว้ได้ 
 

9. กลุ่มเกษตรกรท าไร่ตะคร้ าเอน ประเภท : กลุ่มเกษตรกรท าไร่     

 ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปีของกลุ่มเกษตรกร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 ผลการดําเนินงานของกลุ่มเกษตรกรเป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ  
     สรุปผลงานตามแผนประจ าปีของกลุ่มเกษตรกร : การดําเนินงานของกลุ่มฯ มีแผนเพิ่มการถือ

หุ้น 2,000 บาท และจัดหาสินค้า (ปุ๋ย) มาจําหน่ายให้แก่สมาชิก จํานวน 350,000 บาท โดยกลุ่มฯมีการถือหุ้น
เพิ่มข้ึน จํานวน 7,170 หุ้น และ มีธุรกิจจัดหาสินค้า (ปุ๋ย) มาจําหน่ายให้แก่สมาชิก จํานวน 453,050 บาท 
 

10. กลุ่มเกษตรกรท านาโคกตะบอง ประเภท : กลุ่มเกษตรกรท านา     

 ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปีของกลุ่มเกษตรกร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 ผลการดําเนินงานของกลุ่มเกษตรกรเป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ  
     สรุปผลงานตามแผนประจ าปีของกลุ่มเกษตรกร : การดําเนินงานของกลุ่มฯ มีแผนเพิ่มการถือหุ้น 4,000 
บาท แผนธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย (ปุ๋ย , ยาปราบศัตรูพืช) จํานวน 1,200,000 บาท และ แผนธุรกิจ
สินเช่ือ (ให้เงินกู้ระยะส้ัน) จํานวน 71,000 บาท โดยกลุ่มฯมีการ เพิ่มการถือหุ้น 3,100 บาท มีธุรกิจจัดหา
สินค้ามาจําหน่าย (ปุ๋ย, ยาปราบศัตรูพืช) จํานวน 1,463,780 บาท และ มีธุรกิจสินเช่ือ (ให้เงินกู้ระยะส้ัน) 
จํานวน 98,324 บาท 
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11. กลุ่มเกษตรกรท านาเขาสามสิบหาบ ประเภท : กลุ่มเกษตรกรท านา     

 ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปีของกลุ่มเกษตรกร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 ผลการดําเนินงานของกลุ่มเกษตรกรเป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ  
สรุปผลงานตามแผนประจ าปีของกลุ่มเกษตรกร : สรุปผลงานตามแผนประจ าปีของกลุ่มเกษตรกร 

: กลุ่มสามารถดําเนินธุรกิจได้ตามแผนท่ีได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมใหญ่ ประจําปีบัญชีล่าสุด  
ที ่ เรื่อง แผน ผลการดําเนินงาน 

ณ 31 กรกฎาคม 2562 
หมายเหตุ 

1. แผนการระดมทุน (เพ่ิมหุ้น) 1,000.00 บาท 7,400.00 บาท  
2. การจัดหาสินค้า(ปุ๋ย) 

มาจําหน่ายให้แก่สมาชิก 
800,000.00 บาท 954,605.00 บาท    

3. กําไรสุทธิ 25,000.00 96,660.00  บาท  

กลุ่มฯ สามารถตรวจสอบปิดบัญชีประจําปีได้ และกําลังรอผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินเพื่อนําเสนอท่ี
ประชุมคณะกรรมการพิจารณารับรอบงบและพิจารณากําหนดวันประชุมใหญ่ในเดือนสิงหาคม 
 

12. กลุ่มเกษตรกรท านาดอนขมิ้น ประเภท : กลุ่มเกษตรกรท านา    

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปีของกลุ่มเกษตรกร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 ผลการดําเนินงานของกลุ่มเกษตรกรเป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ  
สรุปผลงานตามแผนประจ าปีของกลุ่มเกษตรกร : กลุ่มสามารถดําเนินธุรกิจได้ตามแผนท่ีได้รับการ

อนุมัติจากท่ีประชุมใหญ่ ประจําปีบัญชีล่าสุด  
ที ่ เรื่อง แผน ผลการดําเนินงาน 

ณ 31 กรกฎาคม 2562 
หมายเหตุ 

1. แผนการระดมทุน (เพ่ิมหุ้น) 1,000.00 บาท 2,300.00  บาท  
2. แผนธุรกิจจัดหาสินค้ามา

จําหน่าย 
500,000.00 บาท 571,300.00  บาท  

3. ประมาณการรายได้ 534,000.00 บาท 607,575.02  บาท  
4. ประมาณการรายจ่าย        510,500.00 บาท 578,224.00  บาท  
5. กําไรสุทธิ        24,000.00 บาท               29,351.02  บาท  

กลุ่มฯ สามารถตรวจสอบปิดบัญชีประจําปี เพื่อแถลงผลการดําเนินงานต่อท่ีประชุมใหญ่  และ
พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีได้ตามท่ีกําหนดในไว้ข้อบังคับได้ กลุ่มฯ จึงผ่านการประเมินมาตรฐานตาม
เกณฑ์ท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กําหนด  และรักษามาตรฐานกลุ่มเกษตรกรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไว้ได้ 
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13. กลุ่มเกษตรกรท านาท่าไม้ ประเภท : กลุ่มเกษตรกรท านา     

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปีของกลุ่มเกษตรกร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 ผลการดําเนินงานของกลุ่มเกษตรกรเป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ  
สรุปผลงานตามแผนประจ าปีของกลุ่มเกษตรกร : สรุปผลงานตามแผนประจ าปีของกลุ่มเกษตรกร 

: กลุ่มสามารถดําเนินธุรกิจได้ตามแผนท่ีได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมใหญ่ ประจําปีบัญชีล่าสุด ดังนี้   
ที ่ เรื่อง แผน ผลการดําเนินงาน 

ณ 31 กรกฎาคม 2562 
หมายเหตุ 

1. แผนธุรกิจจัดหาสินค้ามา
จําหน่าย 

350,000.00 บาท 513,490.00  บาท  

2. ประมาณการรายได้ 350,500.00 บาท 513,784.70  บาท  
3. ประมาณการรายจ่าย 336,200.00บาท 501,440.00  บาท  
4. กําไรสุทธิ 14,300.00 บาท 12,344.70  บาท  

กลุ่มฯ สามารถตรวจสอบปิดบัญชีประจําปี เพื่อแถลงผลการดําเนินงานต่อท่ีประชุมใหญ่  และ
พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีได้ตามท่ีกําหนดในไว้ข้อบังคับได้ กลุ่มฯ จึงผ่านการประเมินมาตรฐานตาม
เกณฑ์ท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กําหนด  และรักษามาตรฐานกลุ่มเกษตรกรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไว้ได้ 
 

14. กลุ่มเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรท านาหนองสาหร่าย ประเภท : กลุ่มเกษตรกรท านา     

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปีของกลุ่มเกษตรกร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 ผลการดําเนินงานของกลุ่มเกษตรกรเป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ  
สรุปผลงานตามแผนประจ าปีของกลุ่มเกษตรกร : สรุปผลงานตามแผนประจ าปีของกลุ่มเกษตรกร 

: กลุ่มสามารถดําเนินธุรกิจได้ตามแผนท่ีได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมใหญ่ ประจําปีบัญชีล่าสุด ดังนี้   
ที ่ เรื่อง แผน ผลการดําเนินงาน 

ณ 31 กรกฎาคม 2562 
หมายเหตุ 

1. แผนการระดมทุน (เพ่ิมหุ้น) 5,000.00 บาท 0.00  บาท  
2. แผนธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย 500,000.00 บาท   
3. แผนรวบรวมข้าวเปลือก 11,000,000.00 บาท 11,689,558.00  บาท  
4. รายได้ค่าเช่าลานตาก-เครื่องชั่ง 2,000,000.00 บาท 2,132,747.00  บาท  
4. ประมาณการรายได้ 13,760,000.00 บาท 15,458,124.73  บาท  
5. ประมาณการรายจ่าย 13,535,500.00บาท 15,406,731.02  บาท  
6. กําไรสุทธิ 224,500.00 บาท 51,393.71  บาท  

กลุ่มฯ สามารถตรวจสอบปิดบัญชีประจําปี เพื่อแถลงผลการดําเนินงานต่อท่ีประ ชุมใหญ่ และ
พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีได้ตามท่ีกําหนดในไว้ข้อบังคับได้ กลุ่มฯ จึงผ่านการประเมินมาตรฐานตาม
เกณฑ์ท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กําหนด  และรักษามาตรฐานกลุ่มเกษตรกรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไว้ได้ 
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กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 

1. กลุ่มเกษตรกรท าไร่ทุ่งกระบ่ า   ประเภท : ท าไร่     

 ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปีของกลุ่มเกษตรกร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

     สรุปผลงานตามแผนประจ าปีของกลุ่มเกษตรกร :  
1.  แผนการจัดหาทุนภายใน   

 - รับฝากเงิน 50,000  บาท   
: ทําได้ 87,764 บาท เกินเปูาหมาย 37,764 บาท 

2. แผนการจัดหาทุนภายนอก   
- กู้กรมส่งเสริมสหกรณ์ 400,000 บาท 
: ทําได้ตามแผน 400,000 บาท 

3. แผนธุรกิจสินเชื่อ   
- ให้เงินกู้แก่สมาชิก 1,000,000 บาท 
: ทําได้ 1,200,000  บาท  เกินเปูาหมาย  200,000  บาท 

 -รับชําระหนี้เงินกู้ 1,000,000 บาท 
 : ทําได้ 1,015,406.05 บาท  เกินเปูาหมาย  15,406.05 บาท   

 ผลการดําเนินงานของกลุ่มเกษตรกรเป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ บางส่วน (ให้ระบุ
ประเด็นหรือแผนท่ีไม่เป็นไปตามเปูาหมายพร้อมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  

      สรุปประเด็นหรือแผนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  
1. แผนจัดหาทุนภายใน 
    - ถือหุ้นเพิ่ม  120,000 บาท  
    : ทําได้ 60,800 บาท  ไม่เป็นไปตามเปูาหมาย 59,200 บาท 

     สาเหตุประกอบ : สหกรณ์กําหนดแผนมากเกินกว่าท่ีกลุ่มเกษตรกรจะดําเนินการได้ 
     สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กลุ่มเกษตรกรควร

มีการปรับลดแผนการระดมทุนลง เพื่อมิให้เป็นภาระแก่สมาชิกจนมากเกินไป 
 ผลการดําเนินงานของกลุ่มเกษตรกรไม่เป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ (ให้ระบุประเด็น

หรือแผนท่ีไม่เป็นไปตามเปูาหมายพร้อมสาเหตุประกอบพอสังเขป) 
สรุปประเด็นหรือแผนที่ไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย :  

     1. แผนรับสมาชิกเพิ่ม   
- เปูาหมายรับสมาชิกเพิ่ม 5 คน 
: ไม่มีการรับสมาชิกเพิ่ม  ไม่เป็นไปตามเปูาหมาย 
     สาเหตุประกอบ : กลุ่มเกษตรกรเป็นกลุ่มเกษตรกรในหมู่บ้านขนาดเล็ก ประชาชนในหมู่บ้านท่ีมี

ความสนใจเป็นสมาชิก ได้เข้ามาเป็นสมาชิกจนหมดแล้ว การที่กลุ่มเกษตรกรจะรับสมัครสมาชิกเพิ่มได้จะทําได้
ในกรณีให้รุ่นลูกรุ่นหลานเข้ามาเป็นสมาชิกแทนสมาชิกปัจจุบัน 
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     สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : ปรับลดแผนให้
เป็นไปตามสภาพความเป็นจริง 

2. กลุ่มเกษตรกรท าไร่วังไผ่   ประเภท : ท าไร่     

 ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปีของกลุ่มเกษตรกร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 ผลการดําเนินงานของกลุ่มเกษตรกรเป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ  
     สรุปผลงานตามแผนประจ าปีของกลุ่มเกษตรกร :  

1. แผนการระดมทุน 
- ถือหุ้นเพิ่ม 20,000 บาท 
:    ทําได้ 53,050 บาท  เกินเปูาหมาย 33,050 บาท 

2. แผนธุรกิจสินเช่ือ  
- ให้เงินกู้แก่สมาชิก 850,000  บาท 
:    ทําได้ 955,000 บาท  เกินเปูาหมาย 105,000 บาท 

3. แผนรับชําระหนี้จากสมาชิก 
- ยอดหนี้ 842,000 บาท 
:     ได้รับชําระหนี้ 842.000  บาท  เป็นไปตามเปูาหมาย 
 ผลการดําเนินงานของกลุ่มเกษตรกรเป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ บางส่วน (ให้ระบุ

ประเด็นหรือแผนท่ีไม่เป็นไปตามเปูาหมายพร้อมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  
     สรุปประเด็นหรือแผนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :  

1. แผนการรับสมาชิกเพิ่ม 
- เปูาหมายการรับสมาชิกเพิ่ม  5 คน 
:   รับสมาชิกเพิ่มได้ 3 คน  ไม่เป็นไปตามเปูาหมาย  2 คน 

2. แผนการระดมทุน 
- รับเงินฝากออมทรัพย์  70,000 บาท 
:    รับเงินฝากออมทรัพย์ได้ 44,565.1 บาท  ไม่เป็นไปตามเปูาหมาย 25,434.90 บาท 

3. แผนธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย 
- เปูาหมาย 450,000 บาท 
:    จัดหาสินค้าได้  345,000 บาท  ไม่เป็นไปตามเปูาหมาย  105,000 บาท 

4. ประมาณการรายได้  525,000 บาท   
:  มีรายได้จริง  426,008.3 บาท    ไม่เป็นไปตามเปูาหมาย  98,991.70  บาท 

     สาเหตุประกอบ : จากสภาวะปัญหาราคาสินค้าทางการเกษตรตกตํ่า ทําให้สมาชิกให้มีความ
ต้องการลงทุนในการทําการเกษตรมากนัก อีกท้ังมีรายได้น้อยลง ทําให้ไม่สามารถนําเงินฝากกลุ่มเกษตรกรได้
ตามแผน 

     สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กลุ่มเกษตรกรควร
มีการปรับลดแผนการดําเนินงานให้เป็นไปตามสภาพการณ์ในปัจจุบัน 
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3. กลุ่มเกษตรกรท าไร่สับปะรดหลุมรัง  ประเภท : ท าไร่     

 ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปีของกลุ่มเกษตรกร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 ผลการดําเนินงานของกลุ่มเกษตรกรเป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ  
     สรุปผลงานตามแผนประจ าปีของกลุ่มเกษตรกร :  

1. แผนการระดมทุน 
- ถือหุ้นเพิ่ม  130,000 บาท 
:    ทําได้ 151,100 บาท  เกินเปูาหมาย 21,100 บาท 

2. แผนธุรกิจสินเช่ือ 
- รับชําระเงินกู้  2,200,000 บาท 
:    รับชําระเงินกู้จริงได้เต็มจํานวน  เป็นไปตามเปูาหมาย 
 ผลการดําเนินงานของกลุ่มเกษตรกรเป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ บางส่วน (ให้ระบุ

ประเด็นหรือแผนท่ีไม่เป็นไปตามเปูาหมายพร้อมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  
     สรุปประเด็นหรือแผนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :  

1. แผนการรับสมาชิกเพิ่ม 
- เปูาหมาย  5 คน 
:    มีการรับสมาชิกเพิ่ม  1 คน  ไม่เป็นไปตามเปูาหมาย 4 คน 

2. แผนธุรกิจสินเช่ือ 
- ให้เงินกู้แก่สมาชิก  3,000,000  บาท 
:     ทําได้ 2,794,835  บาท  ไม่เป็นไปตามเปูา  205,165 บาท 

3. แผนธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย 
-  เปูาหมาย  3,000,000  บาท 
:     จัดหาสินค้ามาจําหน่ายจริง  2,550,951  บาท  ไม่เป็นไปตามเปูา  449,049 บาท 

4. ประมาณการรายได้  2,816,000  บาท 
- มีรายได้จริง  2,795,149.31 บาท  ไม่เป็นไปตามเปูา 20,850.69 บาท 
          สาเหตุประกอบ : จากสภาวะปัญหาราคาสินค้าทางการเกษตรตกตํ่า ทําให้สมาชิกให้มีความ

ต้องการลงทุนในการทําการเกษตรมากนัก อีกท้ังมีรายได้น้อยลง ทําให้ไม่สามารถนําเงินฝากกลุ่มเกษตรกรได้
ตามแผน 

     สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กลุ่มเกษตรกรควร
มีการปรับลดแผนการดําเนินงานให้เป็นไปตามสภาพการณ์ในปัจจุบัน 
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4. กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดหนองกร่าง  ประเภท : ท าไร่     

 ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปีของกลุ่มเกษตรกร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 ผลการดําเนินงานของกลุ่มเกษตรกรเป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ  
     สรุปผลงานตามแผนประจ าปีของกลุ่มเกษตรกร :  

1. แผนการระดมทุน 
- ถือหุ้นเพิ่ม  100,000 บาท 
:    ทําได้  140,250  บาท  เกินเปูาหมาย  40,250  บาท 
แผนธุรกิจสินเช่ือ 
- ให้เงินกู้แก่สมาชิก  2,000,000  บาท 
:    ทําได้  2,050,000  บาท  เกินเปูาหมาย  50,000  บาท 
- รับชําระหนี้เงินกู้  1,600,000 บาท 
:    รับชําระเงินกู้จริงได้เต็มจํานวน  เป็นไปตามเปูาหมาย  

2. แผนธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย 
- เปูาหมาย  400,000 บาท 
:     จัดหาสินค้ามาจําหน่ายจริง  405,000 บาท  เกินเปูาหมาย  5,000  บาท 
 ผลการดําเนินงานของกลุ่มเกษตรกรไม่เป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ (ให้ระบุประเด็น

หรือแผนท่ีไม่เป็นไปตามเปูาหมายพร้อมสาเหตุประกอบพอสังเขป) 
     สรุปประเด็นหรือแผนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :  

1. แผนการรับสมาชิกเพิ่ม   
- เปูาหมายรับสมาชิกเพิ่ม 5 คน  
:    ไม่มีการรับสมาชิกเพิ่ม ไม่เป็นไปตามเปูาหมาย 
     สาเหตุประกอบ : กลุ่มเกษตรกรเป็นกลุ่มเกษตรกรในหมู่บ้านขนาดเล็ก ประชาชนในหมู่บ้านท่ีมี

ความสนใจเป็นสมาชิก ได้เข้ามาเป็นสมาชิกจนหมดแล้ว การท่ีกลุ่มเกษตรกรจะรับสมัครสมาชิกเพิ่มได้จะทําได้
ในกรณีให้รุ่นลูกรุ่นหลานเข้ามาเป็นสมาชิกแทนสมาชิกปัจจุบัน 

     สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : ปรับลดแผนให้
เป็นไปตามสภาพความเป็นจริง 
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กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 

1. กลุ่มเกษตรกรท าไร่ต าบลหนองปรือ ประเภท : การเกษตร 

 ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปีของกลุ่มเกษตรกร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 ผลการดําเนินงานของกลุ่มเกษตรกรเป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ  
     สรุปผลงานตามแผนประจ าปีของกลุ่มเกษตรกร :   

แผน    ผล (บาท) 
สินเช่ือ   500,000.00    901,500.00 
จัดหาสินค้า            30,000.00    214,400.00 
 ผลการดําเนินงานของกลุ่มเกษตรกรเป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ บางส่วน (ให้ระบุ

ประเด็นหรือแผนท่ีไม่เป็นไปตามเปูาหมายพร้อมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  
     สรุปประเด็นหรือแผนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :  

แผน    ผล (บาท) 
สมาชิก       5     2 
เงินรับฝาก   10,000.00   1,450.00 
ทุนเรือนหุ้น   10,000.00   1,800.00 
     สาเหตุประกอบ :  
1. คณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรไม่มีความร่วมมือในการดําเนินธุรกิจของกลุ่มเกษตรกร มีเพียง 

ประธานเป็นผู้นําหลัก  
2. สมาชิกต้องการเงินทุนในการประกอบอาชีพ ไม่มีความต้องการสินค้ากลุ่มต้องใช้กติกาบังคับ 

เพื่อให้มีรายได้จากการขาย 
3. กลุ่มไม่ต้องการความยุ่งยากในการจัดหาสินค้าท่ีหลากหลายของสมาชิก เนื่องจากไม่มีสถานท่ีทํา 

การเป็นของกลุ่มเอง ประกอบกับไม่ต้องการจัดเก็บสินค้าคงเหลือกรณีสมาชิกมารับสินค้าไม่พร้อมกัน 
4. คณะกรรมการและสมาชิกยังขาดวินัยในเรื่องการออม ท้ังเงินฝากและเงินหุ้น 
     สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 
1. สร้างวินัยเรื่องการออมแก่สมาชิก  
2. ส่งเสริมการจัดทําธุรกิจจัดหาสินค้า 
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2. กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดต าบลหนองปรือ ประเภท : การเกษตร 

 ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปีของกลุ่มเกษตรกร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 ผลการดําเนินงานของกลุ่มเกษตรกรเป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ  
     สรุปผลงานตามแผนประจ าปีของกลุ่มเกษตรกร :   

แผน      ผล (บาท) 
สินเช่ือ   1,500,000.00    1,576,094.00 
จัดหาสินค้า            500,000.00                0.00 
 ผลการดําเนินงานของกลุ่มเกษตรกรเป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ บางส่วน (ให้ระบุ

ประเด็นหรือแผนท่ีไม่เป็นไปตามเปูาหมายพร้อมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  
     สรุปประเด็นหรือแผนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :  

แผน    ผล (บาท) 
สมาชิก       5       1 
ทุนเรือนหุ้น   15,000.00   10,500.00 
     สาเหตุประกอบ :  
1. คณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรไม่มีความร่วมมือในการดําเนินธุรกิจของกลุ่มเกษตรกร มีเพียง 

ประธานเป็นผู้นําหลัก  
2. สมาชิกต้องการเงินทุนในการประกอบอาชีพ ไม่มีความต้องการสินค้า 
3. กลุ่มไม่ต้องการความยุ่งยากในการจัดหาสินค้าท่ีหลากหลายของสมาชิก เนื่องจากไม่มีสถานท่ีทํา 

การเป็นของกลุ่มเอง ประกอบกับไม่ต้องการจัดเก็บสินค้าคงเหลือกรณีสมาชิกมารับสินค้าไม่พร้อมกัน 
     สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 

1. สร้างวินัยเรื่องการออมแก่สมาชิก  
2. ส่งเสริมการจัดทําธุรกิจจัดหาสินค้า 
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กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 

1. กลุ่มเกษตรกร ท าไร่หินดาด ประเภท : การเกษตร 

 ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปีของกลุ่มเกษตรกร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 ผลการดําเนินงานของกลุ่มเกษตรกรเป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ  
     สรุปผลงานตามแผนประจ าปีของกลุ่มเกษตรกร : กลุ่มเกษตรกรฯ มีผลดําเนินงานกําไรสุทธิ 

17,713.04 บาท เพิ่มขึ้นจากปท่ีีแล้วจํานวน 10,198.95 บาท มีหุ้นเพิ่มข้ึนจํานวน 7,000 บาท กลุ่มเกษตรกร 
มีรายได้จากการดําเนินงาน 43,017.33 บาท และมีค่าใช้จ่าย  จํานวน 25,304.29 บาท ซึ่งโดยภาพรวม     
กลุ่มเกษตรกรสามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนการดําเนินงานประจําปีของกลุ่มเกษตรกรทําไร่หินดาด 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



305 | ห น้ า  Template รายงานผลการแนะนําส่งเสริม พัฒนา และกํากับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 

1. กลุ่มเกษตรกรท าไร่แม่กระบุง  ประเภท : ท าไร่     

 ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปีของกลุ่มเกษตรกร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 ผลการดําเนินงานของกลุ่มเกษตรกรเป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ  
     สรุปผลงานตามแผนประจ าปีของกลุ่มเกษตรกร :  
การดําเนินงานกลุ่มเกษตรกรทําไร่แม่กระบุงได้กําหนดแผนการระดมทุนโดยให้สมาชิกถือหุ้นเพิ่มไว้ 

จํานวน 5,000 บาท ผลการดําเนินงานสมาชิกถือหุ้นเพิ่ม จํานวน 26,500 บาท  ซึ่งสูงกว่าแผนท่ีกําหนดการ
ดําเนินธุรกิจสินเช่ือกําหนดแผนให้เงินกู้แก่สมาชิก จํานวน 900,000 บาท และรับชําระหนี้จากสมาชิก จํานวน 
900,000 บาท ผลการดําเนินงานกลุ่มเกษตรกรสามารถจ่ายเงินกู้ให้กับสมาชิกได้ จํานวน 960,000 บาท   
และรับชําระหนี้ได้ จํานวน 1,076,446.00 บาท สูงกว่าแผนท่ีกําหนด สําหรับรายได้ – รายจ่าย กลุ่มเกษตรกร
ต้ังประมาณการรายได้ไว้ จํานวน 31,000 บาท และรายจ่าย จํานวน 17,000 บาท  ผลจากการดําเนินงาน
กลุ่มเกษตรกรมีรายได้ต่างๆ จํานวน 31,361.33 บาท สูงกว่าประมาณการและรายจ่ายจํานวน 9,606.42 บาท 
ตํ่ากว่าประมาณการ และจากผลการดําเนินงานกลุ่มฯ มีกําไรสุทธิประจําปี จํานวน 11,200.84 บาท         
โดยกลุ่มเกษตรกร สามารถตรวจสอบปิดบัญชีประจําปีและจัดประชุมใหญ่สามัญประจําปีภายใน 150 วัน  
เพื่อแถลงผลการดําเนินงานต่อท่ีประชุมใหญ่เมื่อวันท่ี 28 พฤษภาคม 2562 และพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิ
ประจําปีได้ตามท่ีกําหนดในไว้ข้อบังคับกลุ่มเกษตรกรจึงผ่านการประเมินมาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีกรมส่งเสริม
สหกรณก์ําหนด และรักษามาตรฐานกลุ่มเกษตรกรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไว้ได้   
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2. กลุ่มเกษตรกรท าไร่ท่ากระดาน  ประเภท : ท าไร่     

 ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปีของกลุ่มเกษตรกร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 ผลการดําเนินงานของกลุ่มเกษตรกรเป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ  
     สรุปผลงานตามแผนประจ าปีของกลุ่มเกษตรกร :  
การดําเนินงานกลุ่มเกษตรทําไร่ท่ากระดาน ได้กําหนดแผนการระดมทุนโดยรับเงินฝากออมทรัพย์จาก

สมาชิก 10,000 บาท และให้สมาชิกถือหุ้นเพิ่ม จํานวน 40,000 บาท ผลการดําเนินงานรับฝากเงินจากสมาชิก 
45,430 บาท และถือหุ้นเพิ่ม 43,230 บาท ซึ่งสูงกว่าแผนท่ีกําหนด แผนการดําเนินธุรกิจสินเช่ือให้เงินกู้แก่
สมาชิก จํานวน 800,000 บาท และรับชําระหนี้จากสมาชิก จํานวน 800 ,000 บาท ผลการดําเนินงาน      
กลุ่มเกษตรกร สามารถจ่ายเงินกู้ให้กับสมาชิกได้ จํานวน 989,500 บาท สูงกว่าท่ีแผนกําหนดและรับชําระหนี้
ได้ จํานวน 609,550 บาท ตํ่ากว่าแผนท่ีกําหนด แผนการจัดหาสินค้ามาจําหน่าย จัดหาวัสดุการเกษตร และ
สินค้าอุปโภคบริโภค จํานวน 40 ,000 บาท ผลดําเนินการจัดหาวัสดุการเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภคมา
จําหน่าย 85,608 บาท สําหรับประมาณรายได้ - รายจ่าย กลุ่มเกษตรกรต้ังประมาณการรายได้ต่างๆ ไว้ 
จํานวน 105,000 บาท และรายจ่ายต่างๆ จํานวน 69,000 บาท ผลจากการดําเนินงานกลุ่มเกษตรกร มีรายได้
ต่างๆ จํานวน 136,731 บาท สูงกว่าประมาณการ และรายจ่ายต่างๆ โดยรวมจํานวน 92,892.45 บาท สูงกว่า
ประมาณการ ส่วนหนึ่งเป็นค่าสินค้าท่ีกลุ่มเกษตรกรจัดซื้อมาจําหน่ายให้กับสมาชิกซึ่งมีมูลค่าท่ีจําหน่ายสูงกว่า
ประมาณการและจากผลการดําเนินงานกลุ่มฯ ประมาณการมีกําไรสุทธิประจําปี จํานวน 36,000 บาท การ
ดําเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ปีบัญชีปัจจุบันส้ินสุด 31 มีนาคม 2562 ผู้สอบบัญชีได้เสนองบการเงินให้
คณะกรรมการดําเนินการรับรองแล้วเมื่อวันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 มีกําไรสุทธิประจําปี จํานวน 16,350.33 
บาท และได้กําหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจําปีภายใน 150 วัน เพื่อแถลงผลการดําเนินงานต่อท่ีประชุม
ใหญ่ในวันท่ี 28 สิงหาคม 2562 และจะพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีตามท่ีกําหนดในไว้ข้อบังคับคาดว่า
กลุ่มเกษตรกรจะผ่านการประเมินมาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์กําหนด และจะรักษามาตรฐาน
กลุ่มเกษตรกรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไว้ได้  
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กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7 

1. กลุ่มเกษตรกรท าสวนลุ่มสุ่ม  ประเภท : ท าสวน 

 ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปีของกลุ่มเกษตรกร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 ผลการดําเนินงานของกลุ่มเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนการดําเนินงาน
ประจําปีท่ีได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมใหญ่ประจําปีบัญชีล่าสุด   

 ผลการดําเนินงานของกลุ่มเกษตรกรเป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ  
สรุปผลงานตามแผนประจ าปีของกลุ่มเกษตรกร : 

ที่ รายการ หน่วยนับ แผนงาน ผลงาน ผลต่าง 
1 แผนให้การศึกษาอบรมสมาชิก ครั้ง 1 1 - 
2 แผนระดมทุน     
 2.1 ส่งเสริมสมาชิกถือหุ้นเพ่ิม บาท 3,000 9,000 + 6,000 
 2.2 กู้ยืมเงินจากกองทุนสงเคราะห์

เกษตรกร 
บาท 450,000 450,000 - 

3. แผนการดําเนินธุรกิจ     
 3.1 ให้เงินกู้สมาชิกสหกรณ์ บาท 700,000 690,000 -10,000 
 3.2 รับชําระหน้ีเงินกู้ บาท 700,000 571,000 -129,000 
4. รายได้ - รายจ่าย     
 4.1 รายได้  13,100.00 23,170.19 +10,070 
 4.2 ค่าใช้จ่าย  3,600.00 (14,133.32) -17,733 
 4.3 กําไร (ขาดทุน)  9,500.00 37,303.51 +27,804 

 ผลการดําเนินงานของกลุ่มเกษตรกรเป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ บางส่วน (ให้ระบุ
ประเด็นหรือแผนท่ีไม่เป็นไปตามเปูาหมายพร้อมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  

     สรุปประเด็นหรือแผนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :  
1. แผนการจ่ายเงินกู้ยืมให้แก่สมาชิก   
2. แผนการรับชําระคืนเงินกู้   

     สาเหตุประกอบ :  
1. แผนการจ่ายเงินกู้ยืมให้แก่สมาชิก  ผลงานตํ่ากว่าเปูาหมาย จํานวน 10,000 บาทเนื่องจาก

สมาชิกไม่มีความจําเป็นในการกู้ยืมเงิน ซึ่งมีผลงานตํ่ากว่าเปูาหมาย จํานวน 10,000 บาท 
2. แผนการรับชําระคืนเงินกู้  ผลงานตํ่ากว่าเปูาหมาย  จํานวน  -129,000 บาท  เนื่องจากในปี

ก่อนสมาชิกขอกู้ยืมเงินเพียง จํานวน 571,000  บาท ซึ่งได้รับชําระครบถ้วนทุกราย 
     สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 

 1. กํากับ ติดตาม แนะนําส่งเสริมสหกรณ์ ให้มีการจัดทําแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
ข้อเท็จจริงของสหกรณ์ 
 2. กํากับ ติดตาม แนะนําส่งเสริมสหกรณ์ในการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานเป็นประจํา
ทุกเดือน 
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กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 8 
 

1. กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางสังขละบุรี จ ากัด ประเภท : กลุ่มเกษตรกร     

 ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปีของกลุ่มเกษตรกร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 1. แนะนําส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้เป็นไปตามแผนการดําเนินงานของกลุ่ม
เกษตรกร  
  2. แนะนําส่งเสริม ผลักดันให้กลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
และรักษากลุ่มเกษตรกรเปูาหมายท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานปี 2561  
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารการจัดการสหกรณ์ การพัฒนาธุรกิจและการกํากับดูแล
กิจการท่ีดี ตามหลักธรรมาภิบาลร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจให้กับสหกรณ์นอก
ภาคเกษตรตามวัตถุประสงค์ในการขับเคล่ือนงานตามนโยบายรัฐบาล 
   กลุ่มเกษตรกรทําสวนยางสังขละบุรี เป็นสหกรณ์ท่ีจัดต้ังขึ้นใหม่จดทะเบียนเมื่อวันท่ี 14 
ธันวาคม 2560 เนื่องจากสหกรณ์เป็นกลุ่มเกษตรกรจัดต้ังใหม่จึงไม่นํามาจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร  มีปีบัญชี
ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน ของทุกปี กลุ่มเกษตรกรจัดประชุมใหญ่ ประจําปี 2561  แบบไม่มีงบการเงิน เมื่อวันท่ี 
23 พฤศจิกายน 2561 มีสมาชิก 72  ราย มีคณะกรรมการ 7 คน ผู้ตรวจสอบกิจการ 1 คน มีทุนเรือนหุ้น 
273,300.00 บาท มูลค่าหุ้นละ 100 บาท สหกรณ์รับฝากเงินจากสมาชิกเป็นเงิน 8,800.00 สหกรณ์ดําเนินธุรกิจ
รวบรวมยางพาราจากสมาชิกและบุคคลท่ัวไป จํานวน 3,424,405.18 บาท บาท สหกรณ์ไม่มีเจ้าหน้าท่ีบัญชี ณ 
ปัจจุบัน สหกรณ์อยู่ระหว่างดําเนินการปิดบัญชี ปีบัญชี 30 มิถุนายน 2561 และ 30 มิถุนายน 2562 โดยได้รับ
ความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าท่ีทางราชการ  
  ได้มีการขับเคล่ือนการปิดบัญชีประจําปีของกลุ่มฯ เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ จัดหาทีมงานเพื่อ
ช่วยเหลือในการปิดบัญชีประจําปีของกลุ่มเกษตรกร ให้กลุ่มเกษตรกรสามารถปิดบัญชีได้โดยเร็ว เนื่องจากเกิน 
150 วัน หลังจากวันส้ินปีบัญชีของกลุ่มเกษตรกรแล้ว (ปีบัญชี 30 มิถุนายน) ระหว่างวันท่ี 2-4 มกราคม 2561 
ผลสําเร็จของงานกลุ่มฯ สามารถจัดทํางบทดลองได้ ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทําทะเบียนสินค้า และงบการเงินให้
ผู้สอบบัญชีรับรอง 
  กลุ่มเกษตรกรทําสวนยางสังขละบุรี ได้แนะนําแผนการดําเนินงานขับเคล่ือนระบบส่งเสริมแบบ
แปลงใหญ่ ดําเนินการจัดทําแผนการตลาดสินค้าแปลงใหญ่ยางพารา เมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2562  ได้ร่วมกัน
ดําเนินการวางแผนการตลาด จํานวน 1 แผน  

     ผลการดําเนินงานของกลุ่มเกษตรกรไม่เป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ (ให้ระบุ
ประเด็นหรือแผนท่ีไม่เป็นไปตามเปูาหมายพร้อมสาเหตุประกอบพอสังเขป) 

     สรุปประเด็นหรือแผนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : กลุ่มฯ ไม่สามารถปิดบัญชีได้  
     สาเหตุประกอบ : ณ ปัจจุบัน กลุ่มฯ อยู่ระหว่างดําเนินการปิดบัญชี รายละเอียดสินค้าและ

ทะเบียนคุมสินค้าให้เป็นปัจจุบันได้  
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     สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 1. ส่งเสริมการจัดทําบัญชีให้ความรู้และแนะนําส่งเสริมให้กลุ่มฯ มีผู้จัดทําบัญชีท่ีมีความรู้ 

ความสามารถ เพื่อให้บันทึกบัญชีเป็นปัจจุบัน สามารถจัดทําบัญชีขั้นต้นและขั้นปลาย จัดทําทะเบียนคุมต่างๆ 
เนื่องจากเป็นกลุ่มจัดต้ังใหม่ ควรวางรากฐานความมั่นคงทางบัญชี  

 2. ผลักดันให้กลุ่มเกษตรกรดําเนินการระดมทุนภายใน การเพิ่มหุ้นและฝากเงินเพื่อความ
มั่นคงของสมาชิกและกลุ่มเกษตรกรเอง 

 3. ผู้ตรวจสอบกิจการปฏิบัติหน้าท่ีตามระเบียบท่ีนายทะเบียนกําหนด 
 4. ส่งเสริมการมีธรรมาภิบาลในกลุ่มเกษตรกร 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


