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ผลการดําเนินงานสงเสริมสหกรณ/กลุมเกษตรกร
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558

กลุมสงเสริมสหกรณ 1
พื้นท่ีอําเภอ อําเภอเมืองพิจิตร อําเภอสามงาม อําเภอวชิรบารมี อําเภอโพธิ์ประทับชาง อําเภอสากเหล็ก

และอําเภอวังทรายพูน
ผลการดําเนินงานสหกรณ/กลุมเกษตรกร ในรอบปบัญชีลาสุด

ท่ี ช่ือสหกรณ/กลุมเกษตรกร ปบัญชี
จํานวน ปริมาณธุรกิจ กําไร/ขาดทุน ผลการจัด
สมาชิก
(คน)

(บาท) (บาท) มาตรฐาน

อําเภอเมืองพิจิตร
๑ ชสก.พิจิตร จํากัด 31 ตค. ๒๘

สหกรณ
๒๐๗,๔๓๐,๑๓๙.๖๓ ๔,๓๓๖,๒๕๙.๕๐ ดีเลิศ

๒ สกก.เมืองพิจิตร จํากัด 31 พค. ๑,๑๓๙ ๒๐๓,๑๕๐,๓๕๒.๓๖ ๓๐๔,๘๒๓.๘๔ ดีเลิศ
๓ สกต.พิจิตร จํากัด 31 มีค. ๕๕,๖๘๘ ๓๐๖,๕๘๖,๓๓๑.๓๓ ๕๒๑,๐๑๗.๘๑ ดีเลิศ
๔ สกก.บานสามขา จํากัด 30 มิย. ๑๖๘ ๑,๓๑๒,๘๙๕.๖๐ ๓๑,๒๓๘.๗๒ ดีมาก
๕ สกก.วังกรด จํากัด 31 มีค. ๑๐๑ ๑,๒๔๓,๐๓๐.๓๐ ๒๕,๙๒๐.๖๕ ตั้งใหม
๖ สก.บึงสีไฟ จํากัด 31 พค. ๔๗๘ ๙๘,๑๗๔.๐๐ (๓๓๑,๖๔๔.๙๖) ประชุมใหญ

ไมได
๗ สผน.ทุงเศรษฐีตอนสาม จํากัด 31 มีค. ๑๘๖ ๘,๐๕๔,๕๙๖.๕๐ ๑๑๐,๗๐๖.๔๐ ดีเลิศ
๘ สผน.วังจันทรตอนหนึ่ง จํากัด 31 มีค. หยุดดําเนินงาน ไมนํามาจัด
๙ สผน.ชาละวัน จํากัด 31 มีค. ๑๗๒ ๕,๔๗๒,๓๒๔.๗๑ ๑๑๕,๙๖๖.๒๕ ดีเลิศ

๑๐ สผน.บานไผขวาง(๑) จํากัด 30 กย. ๒๐๑ ๓,๙๙๘,๗๕๔.๐๑ ๓๖,๐๖๖.๐๔ ดีเลิศ
๑๑ สผน.บานวังกระจะ จํากัด 31 กค. ๗๕ ๒,๘๗๖,๐๒๔.๔๓ ๙๖,๕๒๙.๑๖ ดีมาก
๑๒ สบ.ชุมชนตําบลปากทาง จํากัด 31 ธค. ๑๙๙ ๒๖,๖๘๙,๔๔๕.๔๘ (๔๒๙,๗๐๓.๗๐) ดีมาก
๑๓ สก.เคหสถานบานม่ันคงตําบลทา

ฬอ จํากัด
31 ธค. ๔๒ ๗๗๔,๘๒๐.๐๐ (๑๐,๑๒๒.๗๑) ไมผาน

๑๔ สบ.ชุมชนบานเอ้ืออาทรพิจิตร จํากัด 31 ธค. ระหวางชําระบัญชี เลิก
๑๕ สอ.ครูพิจิตร จํากัด 30 พย. ๑๒,๐๗๔ ๙,๑๗๑,๐๙๘,๘๓๖.๗๑ ๒๘๗,๔๔๗,๖๕๕.๗๙ ดีเลิศ
๑๖ สอ.ตํารวจภูธรจังหวัดพิจิตร จํากัด 30 กย. ๑,๔๐๔ ๖๔๐,๗๙๓,๐๖๓.๘๑ ๖๐,๙๕๕,๔๑๗.๖๒ ดีเลิศ
๑๗ สอ.สาธารณสุขพิจิตร จํากัด 30 กย. ๒,๓๒๔ ๑,๒๕๕,๑๒๕,๙๗๑.๒๐ ๖๕,๕๙๘,๒๕๙.๒๖ ดีเลิศ
๑๘ สอ.สมาชิก อส.พิจิตร จํากัด 30 กย. ๘๙ ๑,๔๔๐,๐๐๐.๐๐ ๓๑,๒๗๐.๐๒ ดีมาก
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ท่ี ช่ือสหกรณ/กลุมเกษตรกร ปบัญชี
จํานวน ปริมาณธุรกิจ กําไร/ขาดทุน ผลการจัด
สมาชิก
(คน)

(บาท) (บาท) มาตรฐาน

๑๙ กลุมเกษตรกรทํานาคลองคะเชนทร 31 มีค. ๑๐๔ ๖๖๓,๒๒๔.๐๐ ๓๕,๙๓๐.๐๐ ผาน
๒๐ กลุมเกษตรกรทํานาโรงชาง 31 มีค. ๔๙ ๘๗๘,๘๕๓.๔๗ ๒๙,๒๖๘.๓๐ ผาน
๒๑ กลุมเกษตรกรทํานาไผขวาง 31 มีค. ๑๖๙ ๕๔๐,๘๑๕.๐๐ ๑๘,๕๘๔.๐๒ ผาน
๒๒ กลุมเกษตรกรทํานาเมืองเกา 31 มีค. ๑๓๐ ๑,๐๑๘,๓๕๐.๐๐ ๒๔,๕๔๓.๔๔ ผาน
๒๓ กลุมเกษตรกรทํานายานยาว 31 มีค. ๘๔ ๗๖๖,๔๓๐.๓๑ ๕,๓๔๙.๖๗ ผาน
๒๔ กลุมเกษตรกรทํานาบานบุง 31 มีค. ๑,๑๔๘ ๗๙๒,๘๐๐.๐๐ ๑๙,๑๐๑.๖๕ ผาน
๒๕ กลุมเกษตรกรทํานาปามะคาบ 31 มีค. ๙๓๕ ๑๐๕,๐๐๐ ๒๘,๕๔๐.๙๔ ผาน
๒๖ กลุมเกษตรกรทํานาดงปาคํา 31 มีค. ๑๐๑ ๙๗๙,๘๒๕.๒๘ ๔๑,๒๒๒.๔๙ ผาน
๒๗ กลุมเกษตรกรทํานาสายคําโห 31 มีค. ๔๖ ๖๔๕,๙๗๐.๓๐ ๑๙,๖๐๐.๐๘ ผาน
อําเภอสามงาม
๑ สกก.สามงาม จํากัด 30 กย. ๒,๒๔๑ ๑๑๙,๙๓๕,๕๐๒.๐๗ ๑,๑๗๖,๖๓๕.๓๐ ดีเลิศ
๒ สกป.สามงามหนึ่ง จํากัด 31 มีค. ๘๓๒ ๑๗,๙๗๒,๑๔๖.๕๔ ๓๔,๕๑๗.๖๙ ดีเลิศ
๓ สผน.บานกําแพงดิน จํากัด 30 กย. ๑๔๒ ๑๓,๗๐๕,๐๔๗.๘๐ ๕๐,๓๕๙.๓๔ ดีมาก
๔ สผน.บานวังลูกชาง จํากัด 30 มิย. ปดบัญชีพรอมกัน ๓ ป ไมผาน
๕ สผน.บานทาแห จํากัด 30 กย. ๑๕๑ ๓๑๓,๘๒๕.๕๔ ๕๑,๒๕๓.๒๙ ไมผาน
๖ สกป.สถาบันการเงินชุมชน

หนองโสน จํากัด
31 มีค. ๔๔ เก็บคาหุนอยางเดียว ตั้งใหม

๗ กลุมเกษตรกรทํานาเนินปอ 31 มีค. ๖๒๒ ๑,๒๒๓,๘๓๖.๐๑ ๒,๕๓๑.๙๒ ผาน
๘ กลุมเกษตรกรทํานาสามงาม 31 มีค. ๘๐ ๑,๓๒๙,๗๕๐.๐๐ ๔๓,๙๓๘.๑๘ ผาน
๙ กลุมเกษตรกรพอเพียงตําบล

รังนก
30 กย. ๑๖๒ ๑,๔๙๘,๕๗๕.๐๐ ๒๔,๗๕๕.๗๕ ผาน

๑๐ กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตว
หนองโสน

30 เมย. ๔๓ ๑,๒๓๖,๑๒๓.๐๐ ๔๙,๖๔๕.๐๐ ผาน

อําเภอวชิรบารมี

๑ สก.ชาวนาวชิรบารมี จํากัด 30 มิย. ๒,๒๗๒ ๓๐๔,๔๖๐,๕๕๑.๔๑ ๙๔๗,๒๖๖.๕๐ ดีเลิศ
๒ กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตวบานนา ๓๑ ธ๕ ๔๖ ๒๐๕,๐๐๐.๐๐ (8,835.35) เลิก
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ท่ี ช่ือสหกรณ/กลุมเกษตรกร ปบัญชี
จํานวน ปริมาณธุรกิจ กําไร/ขาดทุน ผลการจัด
สมาชิก
(คน)

(บาท) (บาท) มาตรฐาน

อําเภอโพธิ์ประทับชาง
๑ สกก.โพธิ์ประทับชาง จํากัด 31 มีค. ๙๑๐ ๓๕,๓๒๕,๐๗๕.๐๑ (378,615.27) ดี
๒ สกก.เนินสวาง จํากัด 31 มีค. ๑๘๑ ๑,๙๓๘,๕๓๘.๙๙ ๘๘,๔๑๐.๕๒ ดี
๓ สผน.พระเจาเสือ จํากัด 30 พย. ๑๓๗ ๓,๖๘๐,๘๓๘.๐๑ ๑๗๕,๕๒๗.๑๕ ดีเลิศ
๔ กลุมเกษตรกรทํานาไผทาโพ 31 มีค. ๘๐ ๑,๐๘๐,๕๖๐.๐๐ ๒๐,๕๗๙.๐๘ ผาน
๕ กลุมเกษตรกรทํานาเนินสวาง 31 ธค. ๘๒ ๗๘๘,๓๐๐.๐๐ ๑๕,๐๒๐.๕๒ ผาน
๖ กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตวทุงใหญ 31 ธค. ๑๓๐ ๒,๔๐๓,๓๒๖.๐๐ ๖๐,๘๗๐.๖๘ ผาน
อําเภอสากเหล็ก
๑ สกก.สากเหล็ก จํากัด 31 พค. ๔๑๓ ๗๙๘,๕๕๙.๒๙ (๒๓๔,๒๘๓.๘๑) ไมผาน
๒ กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตววังทับไทร 30 เมย. ๖๔ ๑,๖๗๙,๘๒๖.๖๕ ๕๓,๖๗๘.๘๓ ผาน
๓ กลุมแกษตรกรเลี้ยงสัตวสากเหล็ก 31 มีค. ๖๙ ๘๑๖,๔๙๗.๙๑ ๑๒,๗๓๘.๓๕ ผาน
๔ กลุมเกษตรกรทําไรทาเยี่ยม 31 มีค. ๕๙ ๔๔๘,๐๐๐.๐๐ ๒๖,๖๔๐.๘๐ ผาน
อําเภอวังทรายพูน
๑ สกก.วังทรายพูน จํากัด 31 มีค. 1,751 ๑๒๓,๖๘๑,๖๐๗.๔๑ ๑๘,๓๑๘.๑๘ ดีเลิศ
๒ สก.ชาวนาวังทรายพูน จํากัด 31 มีค. ๖๕๑ ๗๒,๒๗๕,๔๔๓.๑๔ ๑,๑๐๙,๕๕๘.๔๙ ดีเลิศ
๓ กลุมเกษตรกรทํานาวังทรายพูน 31 มีค. ๑๑๐ ๓๙๙,๒๙๘.๕๔ ๖๕๓.๘๙ ผาน
๔ กลุมเกษตรกรทํานาหนองพระ 31 มีค. ๓๒๑ ๙๘๒,๙๐๐.๐๐ ๑๙,๖๑๖.๓๓ ผาน
๕ กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตวหนองปลาไหล 31 มีค. ๔๓ ๒,๕๔๕,๖๐๐.๐๐ ๗๔,๘๑๙.๑๕ ผาน
๖ กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตววังทราย

พูน
สิ้นเดือน

กพ.
๕๖ ๑,๙๗๙,๓๑๖.๕๕ ๔๔,๖๑๖.๓๔ ผาน

๗ กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตวหนองพระ 31 มีค. ๔๘ ๒,๔๙๔,๖๓๙.๕๘ ๗๔,๖๗๕.๑๘ ผาน

- ผลการเขาแนะนําสงเสริมสหกรณและกลุมเกษตรกรตามระบบการสงเสริมสหกรณ ( CPS)
ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ กลุมสงเสริมสหกรณ ๑ สํานักงานสหกรณจังหวัดพิจิตร ไดจัดทําแผนปฏิบัติ

การ (ActionPlan) ในการเขาสงเสริมการดําเนินงานของสหกรณและกลุมเกษตรกร ท้ัง ๕๖ แหง จํานวนรวมท้ังสิ้น
๔๘๒ ครั้ง เปนการสงเสริมในรูปแบบของการเขารวมประชุมคณะกรรมการดําเนินการ การประชุมใหญ การตรวจการ
สหกรณ และการตรวจเยี่ยมแนะนําท่ีมิใชการประชุม ตอมากรมสงเสริมสหกรณไดมีนโยบายใหเจาหนาท่ีสงเสริม
สหกรณ สังกัดกลุมสงเสริมสหกรณ เขารวมประชุมกลุมสมาชิกสหกรณภาคการเกษตรอีกไมนอยกวารอยละ ๕๐
ของจํานวนกลุมสมาชิกสหกรณภาคการเกษตรท่ีรับผิดชอบ
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ในการเขาสงเสริม แนะนําการดําเนินงานของสหกรณและกลุมเกษตรกร เจาหนาท่ีสงเสริมสหกรณท้ัง ๕ คน
ไดทําการ วิเคราะหและกําหนดประเด็นในการแนะนําสงเสริมออกเปน ๒ ประเภท คือ (๑) ประเด็นท่ีไดวิเคราะหไว
ลวงหนากอนเขาสงเสริม กับ (๒) ประเด็นท่ีพบเห็นซึ่งหนาในขณะท่ีเขาสงเสริม โดยมีประเด็นท่ีบันทึกใน CPD - Card
ท้ัง ๕๖ แหงจํานวน ๖๗๗ ประเด็น

ผลการเขาแนะนําสงเสริม ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ บุคคลากรสังกัดกลุมสงเสริมสหกรณ ๑ เขาสงเสริม
การดําเนินงานของสหกรณและกลุมเกษตรกรในความรับผิดชอบท้ังสิ้น ๕๕๘ ครั้ง แมจะเกินแผนปฏิบัติการท่ีไดจัดทํา
ไวแตก็เปนไปตามนโยบายของกรมสงเสริมสหกรณท่ีกําหนดใหเขารวมประชุมกลุมสมาชิกสหกรณภาคการเกษตร
ไมนอยกวา ๕๐ % ของจํานวนกลุมสมาชิกสหกรณภาคการเกษตรท้ังหมดท่ีกลาวขางตน ท้ังนี้ผลการสงเสริมการ
ดําเนินงานของสหกรณและกลุมเกษตรกรสามารถจําแนกไดดังนี้
๑.ผลการสงเสริมการดําเนินงานในภาพรวม

๑.๑ สหกรณ/กลุมเกษตรกรท่ีมีผลงานโดดเดน
ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของกลุมสงเสริมสหกรณ ๑ มีกลุมเกษตรกรท่ีมีผลงานโดดเดน

ระดับประเทศ ๑ กลุมคือกลุมเกษตรกรพอเพียงตําบลรังนก เปนกลุมเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการเสริมสรางความ
เขมแข็งใหแกกลุมเกษตรกร โดยไดรับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ท้ังนี้แนวทางการสงเสริมท่ีสงผลใหกลุมเกษตรกร
แหงนี้มีผงานท่ีโดดเดนมีผลมาจากการท่ีกลุมสงเสริมสหกรณ ๑ ไดเขาไปดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธตามหลัก
วิชาการ อยางจริงจัง โดยการชี้แจงความมุงหมาย เหตุผล ความจําเปนและความสําคัญใหคณะกรรมการดําเนินการ
ไดรับทราบและตระหนัก มีการวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมภายในโดยใชเครื่องมือ 7'S, Value Chain Analysis
การวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกดวยเครื่องมือ PEST - Analysis, Porter's 5 Force Model และ Issue
Priority Matrix มีการสรางกลยุทธดวยเครื่องมือTOWS Matrix, Stakeholder และ Blue - Ocean มีการกําหนด
วิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ และวัฒนธรรมองคกร มีการลงมือทํากลยุทธโดยมีมุมมองดานการเงิน ดานลูกคา ดาน
กระบวนการภายใน และดานการเรียนรูและพัฒนาทรัพยากรมนุษยมีการจัดทําแผนงาน/โครงการและมีการขับเคลื่อน
หรือปฏิบัติตามแผนกลยุทธท่ีจัดทํารวมท้ังมีการประเมินผลและควบคุมอยางสมํ่าเสมอ ท่ีสําคัญ เจาหนาท่ีสงเสริม
สหกรณ สามารถวิเคราะหและแนะนําสงเสริมการดําเนินงาน รวมท้ังติดตามผลอยางเปนระบบ ซึ่งสงผลใหบุคคลากร
ของกลุมเกษตรกร สามารถขับเคลื่อนองคกรไดอยางโดดเดนเปนท่ีประจักษ ดังท่ีกลาว

๑.๒ สหกรณ/กลุมเกษตรกร ท่ีมีผลการดําเนินงานอยูในเกณฑท่ีดี
ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ กลุมสงเสริมสหกรณ ๑ สํานักงานสหกรณจังหวัดพิจิตร รับผิดชอบสงเสริมการ

ดําเนินงานของสหกรณ จํานวน ๓๒ แหง ผลการประเมินมาตรฐานระดับดีเลิศ ดีมาก และดี รวมท้ังสิ้น ๒๒ แหง
กลุมท่ีมีผลงานอยูในเกณฑท่ีดีคือสหกรณท่ีมีผลการประเมินมาตรฐานในระดับดีเลิศและดีมากจํานวน ๒๐ แหง
อยางไรก็ตามสหกรณท้ัง ๒๐ แหง นี้ยังจะตองติดตาม สงเสริมและสนับสนุนอยางใกลชิดตอไป ท้ังนี้เนื่องจากยังมี
จุดออนในหลายเรื่อง เชนการมุงแสวงหากําไรมากกวาการสรางความพึงพอใจใหแกสมาชิก การทําธุรกิจกับ
บุคคลภายนอกมากกวาสมาชิก การขาดความระมัดระวังและไมตระหนักตอระเบียบและขอบังคับท่ีกําหนดข้ึนถือใช
การใชรูปแบบหรือระบบราชการมากกวาความเปนสหกรณ การไมตระหนักและขาดความละเอียดรอบคอบในการทํา
ธุรกรรมทางการเงินกับองคกรอ่ืน การขับเคลื่อนหรือดําเนินงานโดยไมมีทิศทางท่ีชัดเจนหรือขาดแผนกลยุทธท่ีจัดทํา/
ทบทวนตามหลักวิชาการ กรณีตัวอยางท่ีพบเห็นไดแกการแสวงหาเงินทุนจากภายนอกมาทําธุรกิจโดยไมคํานึงถึงหลัก
กฎหมายสหกรณและกฎหมายอ่ืน ๆ เพียงเพราะอัตราดอกเบี้ยท่ีต่ําสามารถทํากําไรใหกับสหกรณไดเปนจํานวนมาก
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หากแตเม่ือมีการทักทวงจากเจาหนาท่ีสงเสริมสหกรณจึงมีการแกไขปรับปรุง หรือกรณีทําธุรกิจกับบุคคลภายนอก
มากกวาสมาชิกโดยปลอยปละละเลยใหสมาชิกเกาลาออกจนจํานวนสมาชิกลดลงและเหลือเพียง ๖ - ๗๐๐ คน
ในขณะท่ีสหกรณมีรายจายประจําเฉพาะเงินเดือนและคาจางปละหลายลาน แตสหกรณถือวาตนเองมีรายไดจากการ
ทําธุรกิจกับบุคคลภายนอกเพียงพอท่ีจะจายเปนเงินเดือนและคาจาง บางแหงมีการขายสินคาและไมไดรับเงินเปน
จํานวนท่ีสูงและมีหนี้คางเปนเวลานาน บางแหงมีการจัดซื้อหรือกอสรางทรัพยสินเปนมูลคาท่ีสูงแตยังไมสามารถใช
ประโยชนไดเต็มท่ีแตยังมีแผนงานหรือโครงการท่ีจะจัดซื้อหรือกอสรางอ่ืน ๆ ตอไป บางแหงใชระบบราชการในการ
บริหารงานอยางไรก็ตามหากจะพัฒนาใหสหกรณในกลุมนี้มีผลงานท่ีโดดเดนเปนท่ีประจักษก็จะมีเพียงประมาณ ๑๐
แหง ซึ่งจะตองทุมเทสรรพกําลังเขาไปดําเนินการอยางเต็มท่ี เชนการแนะนําใหจัดทํา/ทบทวนแผนกยุทธตามหลัก
วิชาการและยึดแผนกยุทธเปนกรอบหรือเครื่องมือในการขับเคลื่อนองคกร การใหความรูเรื่องการสหกรณการสราง
จิตสํานึกความเปนสหกรณตลอดจนเรื่องการดําเนินธุรกิจในรูปแบบสหกรณ เปนตน ท้ังนี้กลุมสงเสริมสหกรณ ๑
พยายามดําเนินการตามแนวทางท่ีกลาวอยูแลว

ในสวนของกลุมเกษตรกร ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ กลุมสงเสริมสหกรณ ๑ สํานักงานสหกรณจังหวัด
พิจิตร มีกลุมเกษตรกรท่ีจะตองรับผิดชอบสงเสริมการดําเนินงานจํานวน ๒๕ กลุม แตมีการเลิกในระหวาง
ปงบประมาณ จํานวน ๑ กลุมคือกลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตวบานนา โดยท่ีประชุมใหญมีมติใหเลิก เนื่องจากสมาชิกเห็นวา
ไมมีอาชีพการเลี้ยงสัตวรวมท้ังไมมีกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการเลี้ยงสัตว และไมมีผูประสงคจะเปนคณะกรรมการ
ดําเนินการ จึงไดรายงานเลิก ขณะนี้อยูระหวางการชําระบัญชี สวนกลุมเกษตรกรท่ีเหลือ ๒๔ กลุม เปนกลุมเกษตรกร
ท่ีดําเนินงานตามปกติ ผลการประเมินมาตรฐานของสํานักงานสหกรณจังหวัดพิจิตร ปรากฏวาผานเกณฑมาตรฐานท้ัง
๒๔ กลุม อยางไรก็ตาม หากจะพัฒนาใหโดดเดนเปนท่ีประจักษก็ไมสามารถทําไดมากนัก เนื่องจากเปนกลุมท่ีรับการ
ถายโอนมาจากหนวยงานเดิม ไมใชเกิดจากการจัดตั้งข้ึนมาใหมท่ีเปนความตองการของเกษตรกรอยางแทจริงเหมือน
เชนกลุมเกษตรกรพอเพียงตําบลรังนก ประกอบกับการท่ีมีทุนดําเนินงานนอยไมสามารถระดมทุนไดอยางเต็มท่ี
เพราะเกษตรกรสมาชิกเหลานั้นไดสมัครเขารวมกับองคกรอ่ืน ๆ หรือเปนสมาชิกซ้ําซอนและมีหนี้สินหลายทางอยูแลว

๑.๓ สหกรณท่ีมีผลการดําเนินงานท่ีไมดี/มีขอบกพรองในการดําเนินงาน
ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ มีสหกรณท่ีมีผลการดําเนินงานท่ีไมดีหรือมีขอบกพรอง จํานวน ๘ แหง ซึ่งผล

การประเมินมาตรฐาน เปนสหกรณท่ีไมผานมาตรฐานจํานวน ๖ แหงผานมาตรฐาน ๒ แหง คือสหกรณการเกษตรโพธิ์
ประทับชาง จํากัดและสหกรณการเกษตรเนินสวาง จํากัด ท่ีไมผานมาตรฐานท้ัง ๖ แหงมีสาเหตุสําคัญท่ีเกิดจากการ
ทุจริตหรือมีขอบกพรองมาหลายป ปจจุบันยังไมสามารถแกไขปญหาแลวเสร็จ สวนใหญอยูในกระบวนการทาง
กฎหมาย ทําใหสมาชิกไมศรัทธา ไมใหความรวมมือทํากิจกรรมใดๆ บางแหงไมสามารถรับรองงบการเงินไดหลายป
ติดตอกันแมวากลุมสงเสริมสหกรณ ๑ จะไดชวยเหลือจัดทําและสงงบการเงินใหผูสอบบัญชีไปหลายครั้งแลวก็ตาม
เชนสหกรณผูใชน้ําวังจันทรตอนหนึ่ง จํากัด ปดบัญชีไมไดติดตอกัน ๙ ปทางบัญชี ซึ่งหากในปงบประมาณนี้ยังไมมี
ความคืบหนาก็จําเปนจะตองเลิกแมวาคณะกรรมการดําเนินการจะยังยินดีรวมมือกันแกปญหาก็ตาม นอกจากนี้ยังมี
สหกรณผูใชน้ําสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานวังลูกชาง จํากัด ซึ่งอยูระหวางการปดบัญชี ๓ ปติดตอกันโดยกลุมสงเสริม
สหกรณ ๑ ไดระดมเจาหนาท่ีสงเสริมสหกรณและพนักงานราชการไปชวยเหลือในการจัดทําเอกสารหลายครั้งแลวก็
ตามแตยังไมสามารถรับรองงบการเงินได สวนสหกรณท่ีเหลือนอกจากจะมีขอบกพรองและไดใหความชวยเหลือท้ัง
การแกไขขอบกพรองและการจัดทําบัญชีมาตลอดเวลาแลวก็ตาม แตคณะกรรมการดําเนินการและสมาชิกก็ไม
ตระหนักรวมท้ังไมใหความรวมมือ ทําใหเกิดปญหาซ้ําซากซึ่งอาจจะตองเลิกในท่ีสุด ท้ังนี้เปนเพราะสหกรณเหลานี้
ไมไดเกิดจากความตองการของสมาชิกอยางแทจริง
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๒.ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานของสหกรณ/กลุมเกษตรกร
๒.๑ การจัดตั้งไมไดเกิดจากความตองการของประชาชน
ในอดีตการจัดตั้งสหกรณมักจะไมไดเกิดจากความตองการของประชาชนอยางแทจริง หากแตเปนความ

ตองการของหนวยงานอ่ืนท่ีตองการนําระบบสหกรณไปแกไขปญหาของประชาชนโดยคิดวาสหกรณคือยาเทวดาท่ีจะ
สามารถแกไขปญหาของประชาชนได แตเม่ือจัดตั้งและดําเนินงานไปแลวพบวาระบบสหกรณมีความซับซอนและ
จําเปนตองมีการปฏิบัติหรือดําเนินงานภายใตกรอบ/กติกาท่ีกําหนด การแกปญหาท่ีเกิดข้ึนจึงไมอาจสําเร็จหรือลุลวง
ภายในระยะเวลาอันสั้น ประชาชนผูประสบปญหาจึงขาดศรัทธาและไมใหความรวมมือในการทํากิจกรรม ทําใหไม
สามารถขับเคลื่อนสหกรณดังกลาวตอไปได ในพ้ืนท่ีกลุมสงเสริมสหกรณ ๑ สหกรณท่ีจัดตั้งข้ึนตามแนวทางท่ีกลาว
ขางตนปจจุบันยังคงมีปญหารวมท้ังไมผานเกณฑมาตรฐานท่ีกรมสงเสริมสหกรณกําหนด ไดแกสหกรณท่ีกลาวในขอ
๑.๓ จํานวน ๕ ใน ๖ แหง ซึ่งประกอบดวย (๑) สหกรณผูใชน้ําวังจันทรตอนหนึ่ง จํากัด (๒) สหกรณผูใชน้ําสถานีสูบ
น้ําดวยไฟฟาบานวังลูกชาง จํากัด (๓) สหกรณผูใชน้ําสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานทาแห จํากัด (๔) สหกรณเคหสถาน
บานม่ันคงตําบลทาฬอ จํากัด และ (๕) สหกรณบึงสีไฟ จํากัด

๒.๒ ปญหาการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐ
การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐ เชนบรรดาสหกรณผูใชน้ําตาง ๆ ท่ีกลาวถึงในขอ ๒.๑ ซึ่งเดิมสหกรณเหลานี้

เกิดจากนโยบายของหนวยงานภาครัฐและกฎหมายท่ีเก่ียวของ เชนสหกรณผูใชน้ําในเขตจัดรูปท่ีดินท่ีจัดตั้งข้ึนตาม
พระราชบัญญัติจัดรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม และสหกรณผูใชน้ําในพ้ืนท่ีสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา ซึ่งตอมามีการถายโอน
ภารกิจให อปท.รับไปดําเนินการ ซึ่งเม่ือ อปท.รับไปดําเนินการแลว อปท.เหลานั้นก็มีกฎกติการองรับโดยเฉพาะทําให
กิจกรรมและรายไดท่ีสหกรณเคยไดรับและถือปฏิบัติมาในอดีตมีการเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งหากสหกรณใดมีปจจัย
สภาพแวดลอมภายในท่ีเปนจุดแข็งหรือเปนบวกก็จะสามารถปรับตัวและยืนหยัดหรือดําเนินงานท่ีสามารถตอบสนอง
ความตองการของสมาชิกตอไปได แตหากสหกรณใดไมมีจุดแข็งก็จะมีปญหาในการดําเนินงานดังท่ีกลาว

๒.๓ ปญหาความไมรูและไมเขาใจในเรื่องการสหกรณ
สหกรณเปนองคกรท่ีมีกฎหมายโดยเฉพาะ และกฎหมายสหกรณเปนกฎหมายท่ีจํากัดสิทธิและเสรีภาพ

นอกจากนี้สหกรณยังมีองคประกอบท่ีสําคัญคือ อุดมการณ หลักการ และวิธีการ อันเปนเครื่องมือท่ีจะตองยึดถือและ
ปฏิบัติอยางเครงครัด ซึ่งเครื่องมือดังกลาวหากสมาชิกและบุคคลในสหกรณทุกภาคสวนไมตระหนักและใหความสําคัญ
แลวยอมจะทําใหเกิดปญหาหรือมีขอบกพรองในการดําเนินงาน ประกอบกับบุคคลในสหกรณมีการหมุนเวียนเขาและ
ออกจากการเปนสมาชิกอยูเสมอ ดังนั้นการใหความรูเรื่องการสหกรณจึงเปนเรื่องท่ีสําคัญ แตปจจุบันสหกรณหลาย
แหงไมใหความสําคัญในเรื่องการฝกอบรมแมวาจะมีทุนการศึกษาอบรมท่ีจัดสรรจากกําไรสุทธิไวแลวก็ตาม ในสวน
ของภาครัฐแมวากรมสงเสริมสหกรณ จะตระหนักและใหความสําคัญในเรื่องการเขาประชุมกลุมสมาชิก ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ และประชุมใหญของสหกรณก็ตาม แตการประชุมท่ีกลาวถึงนั้นสามารถใหความรูแก
บุคคลากรของสหกรณไดไมมากนัก เนื่องจากในการจัดประชุมเจาหนาท่ีสงเสริมสหกรณจะตองดําเนินการรวมกับ
สหกรณท้ังหลาย และสหกรณเองก็กําหนดระเบียบวาระการประชุมไวชัดเจนแลว การท่ีเจาหนาท่ีสงเสริมสหกรณจะ
ใชเวลาในการใหความรูแกสมาชิกมากเกินไปยอมทําใหเกิดปญหาในการทํางานรวมกัน จึงมักจะใหความรูกับสมาชิก
ไดไมเต็มท่ี ทําใหบุคคลากรของสหกรณมีความรูในเรื่องการสหกรณนอย สุดทายก็สงผลใหเกิดการปฏิบัติหรือ
การดําเนินงานท่ีไมถูกตองเปนขอบกพรองในท่ีสุด
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๒.๔ ปญหาอ่ืน ๆ
ปญหาอ่ืนๆ ท่ีสงผลกระทบตอการดําเนินงานของสหกรณนอกเหนือจากท่ีกลาวขางตนไดแกปญหาภัย

ธรรมชาติ ปญหาการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การตางประเทศ ทําใหสหกรณหลายแหงไมสามารถ
ดําเนินงานใหมีรายไดเพียงพอตอรายจายประจํา ปญหาการไหลของเงินทุนทําใหบางสหกรณมีแหลงเงินทุนภายนอก
ท่ีมีท่ีมาไมเปนไปตามกรอบของกฎหมายสหกรณ การแขงขันในการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการทําใหมีโครงการ
ประชานิยมและไมสามารถระงับไดปญหาความแตกแยกท่ีเกิดจากการเลือกตั้ง ปญหาท้ังหมดท่ีกลาวถึงสงผลให
สหกรณ/กลุมเกษตรกรมีขอบกพรองในทีสุด

๒.๕ ขอจํากัดท่ีเกิดจากกรมสงเสริมสหกรณ
การท่ีกรมสงเสริมสหกรณมีการจัดโครงสรางอัตรากําลังท่ีไมเอ้ือตอการพัฒนาสหกรณ/กลุมเกษตรกร กลาวคือ

ในสวนภูมิภาค กรมสงเสริมสหกรณกําหนดใหกลุมสงเสริมสหกรณทําหนาท่ีสงเสริมการดําเนินงานของสหกรณและ
กลุมเกษตรกรซึ่งเปนภารกิจหลักของกรมฯ แตในการสรางขวัญและกําลังใจ กลับไมสอดรับกับภารกิจท่ีอางวาสําคัญ
หรือยิ่งใหญและเปนภารกิจหลักของกรมสงเสริมสหกรณ ท้ังนี้เนื่องจากการกําหนดตําแหนงใหฝายวิชาการซึ่งเปนฝาย
สนับสนุนมีความเจริญกาวหนามากกวาฝายสงเสริม ท่ีเห็นชัดเจนคือการใหผูอํานวยการกลุมวิชาการเปนระดับชํานาญ
การพิเศษ แตผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณเปนเพียงระดับชํานาญการ ในปจจุบันแมวากรมฯจะพยายามเพ่ิมเติม
ระดับชํานาญการพิเศษใหกลุมสงเสริมสหกรณบางก็ตามแตก็ไมมากนักและยังไมเปนสัดสวนท่ีเปนธรรม แนวคิด
ดังกลาวของกรมสงเสริมสหกรณจึงเปนแนวคิดท่ีผิดหลักการโดยท่ัวไป เพราะทําใหผูปฏิบัติงานหลักมีตําแหนงท่ีต่ํา
กวาผูสนับสนุน ทําใหบุคคลากรของกรมฯขาดขวัญและกําลังใจในการทํางาน สุดทายทําใหการพัฒนาสหกรณและ
กลุมเกษตรกรไมเปนไปตามท่ีคาดหวัง
๓.ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไขปญหา

๓.๑ การแกไขปญหาภายในของกรมสงเสริมสหกรณ
ปญหาภายในของกรมสงเสริมสหกรณในเรื่องการเสริมสรางขวัญกําลังใจ การมีธรรมาภิบาลในการกําหนด

ตําแหนงของบุคคลากร การคัดเลือกบุคคลากรเขาสูตําแหนง เปนตน หากไมสามารถปรับเปลี่ยนแนวคิดหรือทัศนคติ
ในเรื่องการใหผูสนับสนุนกาวหนากวาผูปฏิบัติหนาท่ีหลัก ยอมไมสามารถแกไขพัฒนาสหกรณ/กลุมเกษตรกรใหมี
ความเขมแข็งไดเพราะบุคคลากรท่ีทําหนาท่ีหลักจะทําหนาท่ีไมครบถวนไมสมบูรณหรือไมทําหนาท่ี แตจะพยายาม
วิ่งเตนใหผูบังคับบัญชารูจักและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึนมากกวาการปฏิบัติหนาท่ีในการสงเสริมการดําเนินงาน
ของสหกรณและกลุมเกษตรกร ท้ังนี้ในการแกไขปญหาท่ีกลาวถึงนี้ หาใชปรับตําแหนงใหฝายสนับสนุนมีตําแหนงท่ี
ต่ํากวาฝายสงเสริมสหกรณ หากแตตองใหทุกฝายมีตําแหนงท่ีทัดเทียมกันและมีความรูสึกท่ีดีตอกัน
๔.สรุป

สหกรณและกลุมเกษตรกรมีฐานะเปนนิติบุคคลท่ีมีอํานาจกระทําการตามท่ีกฎหมายกําหนด ดังนั้นการปฏิบัติ
หรือดําเนินงานอาจมีผิดบางถูกบางเปนเรื่องปกติท่ัวไป แตหากมีการกระทําผิดแลวไดรับการแกไขอยางรวดเร็ว
ทันทวงทีและไมกอใหเกิดความเสียหายตอสมาชิก ตอองคกร และตอระบบสหกรณในภาพรวมตางหากคือความ
คาดหวัง ท่ีสําคัญการแกปญหาของสหกรณและกลุมเกษตรกรจึงเปนภาระหนาท่ีของกรมฯตลอดไปตราบเทาท่ีมี
สหกรณ/กลุมเกษตรกร หรือจนกวาจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในอนาคต การท่ีจะไมใหสหกรณและกลุม
เกษตรกรมีปญหาหรือไมใหมีขอบกพรองจึงไมใชเรื่องท่ีถูกตอง ดังนั้นกรมฯจึงควรดําเนินการในขอ ๓.๑ อยาง
ทันที เพื่อใหไดคนท่ีมีศักยภาพมีความพรอมและมีความมุงม่ันท่ีจะพัฒนาสหกรณ/กลุมเกษตรกรมาปฏิบัติงานใน
กลุมสงเสริมสหกรณ โดยจะตองดําเนินการทันทีและพรอม ๆ กันทุกจังหวัดเพื่อใหภารกิจบรรลุเปาหมายท่ีกรม
สงเสริมสหกรณคาดหวังโดยเร็ว
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กลุมสงเสริมสหกรณ 2
พื้นท่ีอําเภอ โพทะเล บางมูลนาก บึงนาราง.

ผลการดําเนินงานของสหกรณ/กลุมเกษตรกร ในรอบบัญชีลาสุด

ท่ี สหกรณ/กลุมเกษตรกร ปบัญชี
จํานวน ปริมาณธุรกิจ กําไร/ขาดทุน ผลการจัด
สมาชิก
(คน)

(บาท) (บาท) มาตรฐาน

อําเภอ  โพทะเล
1 สหกรณการเกษตรโพทะเล จก. 30-มิ.ย.-58 1,538 198,795,179.55 1,739,911.34 A
2 สหกรณการเกษตรบางคลาน จก. 30-ก.ย.-58 47 1,333,954.44 25,185.68 B
3 สหกรณโคนมการเกษตรพิจิตร จก. 30-เม.ย.-58 133 6,118,427.72 190,117.13 B
4 สหกรณการเกษตรตําบลทุงนอย จก. 30-ก.ย.-49 322 13,082,819.95 68,791.16 -
5 สหกรณการเกษตรชุมชนต.วัดขวาง จก. 30-เม.ย.-58 95 3,181,512.24 124,268.67 B
6 กลุมเกษตรกรทํานาทาบัว 31-มี.ค.-58 254 867,298.00 516.67 ไมผาน
7 กลุมเกษตรกรทํานาทาน่ัง 31-ก.ค.-58 78 1,174,000.00 13,960.56 ผาน
8 กลุมเกษตรกรทํานาโพทะเล 31-มี.ค.-58 43 830,000.00 43,270.33 ผาน
9 กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตวทาบัว 31-มี.ค.-58 57 1,458,440.00 42,456.93 ผาน

10 กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตวนํ้าทุงนอย 30-ก.ย.-57 50 1,530,900 36,196.76 ผาน
11 กลุมเกษตรกรทําสวนบางคลาน 31-มี.ค.-58 62 672,000.00 9,581.33 ผาน
อําเภอ  บางมูลนาก
1 สหกรณการเกษตรบางมูลนาก จก. 31-มี.ค.-58 1,039 248,191,958.56 4,085,348.74 A

2 สหกรณผูใชนํ้าบานวังกราง จก. 30-มิ.ย.-58 143 6,104,164.81 140,704.30 A
3 สหกรณผูเลี้ยงสุกรพิจิตร จก. 31-ธ.ค.-58 56 299,988.68 125,215.85 B
4 สหกรณการเกษตรเมืองภูมิ จก. 31-พ.ค.-58 109 5,129,196.69 77,558.73 B
5 สหกรณการเกษตรชุมชนต.ลําประดา จก. 30-เม.ย.-58 150 8,351,707.47 187,745.32 B
6 กลุมเกษตรกรทํานาหอไกร 31-มี.ค.-58 62 1,387,402.00 17,319.62 ผาน
7 กลุมเกษตรกรทํานาวังตะกู 31-มี.ค.-58 63 1,669,700.00 40,551.74 ผาน
8 กลุมเกษตรกรทํานาบางไผ 31-มี.ค.-58 37 416,190.00 476.99 ผาน

หมายเหตุ พ้ืนท่ี อ.บึงนาราง  ไมมีสหกรณ และกลุมเกษตรกร
- ผลการเขาแนะนํา สงเสริมสหกรณและกลุมเกษตรกรตามระบบการสงเสริมสหกรณ (CPS)
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1. ผลการเขาแนะนําสงเสริมสหกรณและกลุมเกษตรกร
สหกรณ จํานวน 10 แหง กลุมเกษตรกรจํานวน 9 แหง สามารถดําเนินกิจการไดตามปกติ บางแหงสามารถ

เพ่ิมทุนไดในอัตราท่ีเพ่ิมข้ึนติดตอกันหลายป มีการเชื่อมโยงเครือขายธุรกิจระหวางสหกรณและกลุมเกษตรกร จํานวน
14 แหง ซึ่งสามารถเพ่ิมปริมาณธุรกิจใหกับองคกร และตอบสนองความตองการของสมาชิกไดเปนอยางดี ลดการถูก
เอารัดเอาเปรียบและการแสวงหากําไร ระบบเฝาระวังและเตือนภัยทางการเงินของสหกรณและกลุมเกษตรกร
สวนใหญอยูในเกณฑเฝาระวังปกติ การสรางประเด็นและการเขาแนะนําสงเสริมสามารถติดตามงาน และผลสําเร็จ
ของงานไดเปนอยางดี
2. สหกรณ/กลุมเกษตรกรท่ีมีผลการดําเนินงานเดน

สหกรณการเกษตรบางมูลนาก จํากัด สหกรณมีทุนดําเนินงาน 275,292,554.67 บาท มาจากหนี้สิน
192,138,884.41 บาท และทุนของสหกรณ 83,153,670.26 บาท มีกําไรสุทธิประจําป 4,085,348.74 บาท
มีอัตราการเติบโตเพ่ิมข้ึนในทุกรายการ สหกรณมีการดําเนินธุรกิจ จํานวน  ธุรกิจ ไดแก ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจจัดหา
สินคามาจําหนาย ธุรกิจรวบรวมผลิตผล(ขาวเปลือก) และธุรกิจ และธุรกิจการผลิตสินคา (น้ําดื่ม) มีผลการดําเนิน
ธุรกิจ เพ่ิมและเติบโตทุกธุรกิจ สามารถเอ้ืออํานวยตอสมาชิกและชุมชนไดเปนอยางดี

ดานการพ่ึงตนเอง สหกรณมีการสงเสริมการระดมทุนภายในของสมาชิก โดยเพ่ิมหุนพิเศษ และการฝากเงิน
กับสหกรณ โดยมีการเติบโตของทุนเรือหุน และการรับฝากอยางตอเนื่อง มีการสะสมทุนสํารอง และทุนสะสมตาม
ขอบังคับ อยางตอเนื่อง และการสรางวินัยของสมาชิกในการประชุมกลุมใหสมาชิกมีอัตราการประชุมกลุมท่ีเพ่ิมข้ึน

ดานการทํากําไร สหกรณมีรายไดรวมท้ังสิ้น จํานวน 127,921,936.95 บาท มีคาใชจายท้ังสิ้น จํานวน
123,836,588.21 บาท กําไรสุทธิ 4,085,348.74 บาท

ดานสภาพคลองทางการเงิน สหกรณมีสัดสวนของสินทรัพยหมุนเวียน มากกวา หนี้สินหมุนเวียน 1.09 เทา
แสดงใหเห็นวาสหกรณมีสินทรัพยหมุนเวียนเพียงพอท่ีจะชําระหนี้สินท่ีถึงกําหนดได

สมาชิกมีความภักดีตอสหกรณ คณะกรรมการดําเนินการเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ซื่อสัตย และเสียสละ สหกรณ
มีฐานะการเงินท่ีเขมแข็ง วินัยทางการเงินดี
3. ปญหา อุปสรรคในการดําเนินงานของสหกรณ

3.1 ดานการบริหารจัดการสหกรณการเกษตรตําบลทุงนอยจํากัดปดบัญชีไมไดตั้งแตป 2550 – 2557
รวม 8 ปเนื่องจากป 2550 สหกรณมีขอบกพรองทางการเงิน คือมีเงินสดขาดบัญชี จํานวน 96,533.63 บาท
ซึ่งยังไมไดรับการแกไข ทําใหไมสามารถปดบัญชีได จึงไมสามารถสงสําเนางบดุลตอนายทะเบียนสหกรณได เปนเวลา 8 ป

3.2 ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ภาวะฝนแลง ทําใหไดรับผลกระทบตอการประกอบอาชีพ และรายไดของ
สมาชิก สงผลตอปริมาณธุรกิจของสหกรณและกลุมเกษตร ลดลง และชะลอตัว
4. ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไขปญหา

1. ดานสหกรณสหกรณการเกษตรตําบลทุงนอย จํากัด ใหสหกรณตรวจสอบหาขอเท็จจริงและ
หาผูรับผิดชอบในสวนของเงินสดขาดบัญชี และดําเนินการปดบัญชี ปบัญชี 30 กันยายน 2550 เพ่ือสงเอกสาร
ใหผูสอบบัญชีตรวจสอบ

2. ดานสภาพแวดลอม แนะนําสงเสริมสหกรณ และกลุมเกษตรกร  บริหารจัดการ และปรับตัวในการผลิต
ใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม  ใชกลยุทธการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง โดยพักชะลอ หรือผลิตตามคําเตือนและแนวทาง
ของทางราชการ  และใหมีการชวยเหลือสมาชิกท่ีประสบภัย ดวยสถาบันเอง หรือ ประสานความชวยเหลือจากทาง
ราชการ ตามมาตรการภาครัฐ ผานหนวยงานตาง ๆ
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กลุมสงเสริมสหกรณ 3
พื้นท่ีอําเภอ ตะพานหิน  ทับคลอ  ดงเจริญ .

ผลการดําเนินงานของสหกรณ/กลุมเกษตรกร ในรอบบัญชีลาสุด

ท่ี สหกรณ/กลุมเกษตรกร ปบญัชี จํานวน

สมาชิก (คน)

ปริมาณธุรกิจ

(บาท)

กําไร/ขาดทุน

(บาท)

ผลการจัด

มาตรฐาน

อําเภอ  ตะพานหิน

1 สหกรณการเกษตรตะพานหิน จก. 31 มี.ค. 58 3,144 303,987,427.79 6,417,037.52 B

2 สหกรณสงเสริมอาชีพอําเภอตะพานหิน จก. 30 มิ.ย. 58 77 860,929.71 66,357.10 B

3 สหกรณผูใชนํ้าฯ บานไทรโรงโขน จก. 30 ก.ย. 57 499 8,542,656.85 333,730.53 B

4 สหกรณผูใชนํ้าฯ บานตนชุมแสง จก. 30 ก.ย. 57 152 2,066,901.36 197,540.90 B

5 สหกรณสวนปาภาคเอกชนพิจิตร จก. 30 มิ.ย. 58 27 79,000.00 6,316.13 B

6 กลุมเกษตรกรทํานาวังสําโรง 31 ก.ค. 58 123 831,533.15 26,341.59 ผาน

7 กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตววังสําโรง 31 ธ.ค. 57 35 731,000.00 34,438.20 ผาน

8 กลุมเกษตรกรทํานาวังหลุม 31 มี.ค. 58 44 1,517,970.00 23,460.81 ผาน

9 กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตวดงตะขบ 31 ม.ค. 58 61 1,836,600.00 38,521.22 ผาน

10 กลุมเกษตรกรทํานาทุงโพธ์ิ 31 มี.ค. 58 31 625,626.00 17,711.93 ผาน

อําเภอ  ทับคลอ

1 สหกรณการเกษตรทับคลอ จก. 31 มี.ค. 58 2,500 345,569,796.81 3,734,224.10 B

2 สหกรณเคหะสถานบานมั่นคง ทับคลอ จก. 31 ธ.ค. 57 78 3,932,638.98 53,770.74 B

3 สหกรณการเกษตรทายทุง จก. 31 ม.ค. 58 149 3,393,718.74 31,573.31 B

4 สหกรณออมทรัพยอัคราเปยมสุข จก. 31 ธ.ค. 57 70 - - -

5 กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตวเขาเจ็ดลูก 31 มี.ค. 58 39 1,755,089.00 33,247.97 ผาน

6 กลุมเกษตรกรทํานาเขาทราย 2 30 มิ.ย. 57 157 351,100.00 6,560.39 ผาน
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ผลการดําเนินงานของสหกรณ/กลุมเกษตรกร ในรอบบัญชีลาสุด

1. ผลการเขาแนะนําสงเสริมสหกรณและกลุมเกษตรกร
สหกรณ จํานวน 9 แหง กลุมเกษตรกรจํานวน 12 แหง สามารถดําเนินกิจการไดตามปกติ บางแหงสามารถ

เพ่ิมทุนไดในอัตราท่ีเพ่ิมข้ึนติดตอกันหลายป มีการเชื่อมโยงเครือขายธุรกิจระหวางสหกรณและกลุมเกษตรกร จํานวน
9 แหง ซึ่งสามารถเพ่ิมปริมาณธุรกิจใหกับองคกร และตอบสนองความตองการของสมาชิกไดเปนอยางดี ลดการถูก
เอารัดเอาเปรียบและการแสวงหากําไร ระบบเฝาระวังและเตือนภัยทางการเงินของสหกรณและกลุมเกษตรกร
สวนใหญอยูในเกณฑเฝาระวังปกติ การสรางประเด็นและการเขาแนะนําสงเสริมสามารถติดตามงาน และผลสําเร็จ
ของงานไดเปนอยางดี

2. สหกรณ/กลุมเกษตรกรท่ีมีผลการดําเนินงานเดน
สหกรณผูใชน้ําสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานไทรโรงโขน จํากัด สหกรณมีทุนดําเนินงานเปนของตนเอง ไมไดกู

จากแหลงเงินทุนภายนอก ปจจุบันทุนของสหกรณ จํานวน 4,681,949.52 บาท มีกําไรสุทธิประจําป สิ้นสุด
30 กันยายน 2557 จํานวน 333,730.53 บาท ผานมาตรฐานสหกรณ สามารถดําเนินธุรกิจสินเชื่อใหกับสมาชิก
ไดตามความตองการ ตามฤดูการผลิตของสมาชิก โดยระหวางปสหกรณจายเงินกูใหกับสมาชิก จํานวน 8,212,000
บาท สมาชิกสามารถสงชําระหนี้ไดตามกําหนดสัญญา และในวันประชุมใหญสามัญประจําป ของทุกป สมาชิกของ
สหกรณมีการระดมถือหุนพิเศษเพ่ิม เพ่ือเปนการสงเสริมใหสมาชิกมีการออมเงิน

ท่ี สหกรณ/กลุมเกษตรกร ปบัญชี จํานวน

สมาชิก (คน)

ปริมาณธุรกิจ

(บาท)

กําไร/ขาดทุน

(บาท)

ผลการจัด

มาตรฐาน

อําเภอ  ดงเจริญ

1 กลุมเกษตรกรทํานาหวยรวม 31 มี.ค. 58 68 2,053,954.00 37,411.26 ผาน

2 กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตวหวยรวม 31 มี.ค. 58 39 440,696.00 2,642.04 ผาน

3 กลุมเกษตรกรทํานาสํานักขุนเณร 31 มี.ค. 58 30 61,200.00 3,637.74 ผาน

4 กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตวสํานักขุนเณร 31 มี.ค. 58 41 1,205,500.00 6,768.83 ผาน

5 กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตววังง้ิว 31 มี.ค. 58 31 633,613.38 23,381.68 ผาน
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สหกรณใหบริการและสงเสริมการเกษตร ระหวางปสมาชิกใชบริการสูบน้ํา จํานวน 323,571 บาท
มีกําไรเฉพาะธุรกิจจํานวน 109,782.18 บาท

ดานการทํากําไร สหกรณมีรายไดรวมท้ังสิ้น จํานวน 593,153.28 บาท มีคาใชจายท้ังสิ้น
จํานวน 259,422.75 บาท กําไรสุทธิ 333,730.53 บาท

ดานสภาพคลองทางการเงิน สหกรณมีสัดสวนของสินทรัพยหมุนเวียน มากกวา หนี้สินหมุนเวียน
33.61 เทา แสดงใหเห็นวาสหกรณมีสินทรัพยหมุนเวียนเพียงพอท่ีจะชําระหนี้สินท่ีถึงกําหนดได

สมาชิกมีความภักดีตอสหกรณ คณะกรรมการดําเนินการเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ซื่อสัตย และเสียสละ
สหกรณมีฐานะการเงินท่ีเขมแข็ง วินัยทางการเงินดี

3. ปญหา อุปสรรคในการดําเนินงานของสหกรณ
- สหกรณการเกษตรทับคลอ จํากัด เกิดการทุจริตธุรกิจจัดหาสินคามาจําหนาย น้ํามันขาดบัญชี 46,647.24

ลิตร เปนเงิน 1,259,208.99 บาท และลูกหนี้การ จํานวน 4 ราย ปฎิเสธหนี้เปนเงิน 950,000.- บาท

4. ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไขปญหา
คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ ไดแจงความดําเนินคดีเจาหนาท่ี และลูกจางของสหกรณ

จํานวน 3 ราย
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