
 
รายงานสรุปผลโครงการเวทีชาวบ้านเพ่ือพัฒนาสหกรณ์ในพ้ืนท่ี 

โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
สหกรณ์การเกษตรบ้านห้วยชัน จ ากัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 
ณ สหกรณ์การเกษตรบ้านห้วยชัน จ ากัด อ าเภอวัฒนานคร  

จังหวัดสระแก้ว 
 
 
 
 

การประชุมร่วมกบัสหกรณห์รือกลุม่เกษตรกรเป้าหมายให้สหกรณป์ระเมินตนเอง 



 
รายงานสรุปผลโครงการเวทีชาวบ้านเพื่อพัฒนาสหกรณ์ในพื้นที ่

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
สหกรณ์การเกษตรบ้านห้วยชัน จ ากัด 

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 
ณ สหกรณ์การเกษตรบ้านห้วยชัน จ ากัด อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 

 
1. เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 30 คน 

1) คณะกรรมการและสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบ้านห้วยชัน จ ากัด จ านวน 25 ราย 
2) เจ้าหน้าท่ีกลุ่มวิชาการ จ านวน 3 คน 
3) เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นท่ี จ านวน 2 คน   

รวมทั้งหมด จ านวน 30 คน  
2. สรุปผลการด าเนินงานในแต่ละข้ันตอนการด าเนนิงาน 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดท าแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560  
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน  และส่งเสริมความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ  และให้ด าเนินการ
ในกิจกรรมโครงการส่งเสริมการสหกรณ์ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   จัดเวทีชาวบ้านหรือประชุมเชิง
ปฏิบัติการ  ประกอบด้วย  เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์  ผู้แทนสหกรณ์  กลุ่มเกษตรกร  ผู้น าชุมชน  เกษตรกรในพื้นท่ี
โครงการฯ  และเจ้าหน้าท่ีจากส่วนราชการอื่นท่ีเกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันจัดท า  ทบทวนแผนกลยุทธ์การพัฒนาสหกรณ์  กลุ่ม
เกษตรกร  การท ากิจกรรมกลุ่ม  โดยใช้รูปแบบสหกรณ์พร้อมท้ังน าโครงการตามแผนกลยุทธ์  ไปปฏิบัติเพื่อพัฒนา
สหกรณ์ในพื้นท่ีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  ให้มีความเข้มแข็ง  สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผล  และมีความยั่งยืน    อ านวยประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจ  และสังคม  แก่สมาชิกสหกรณ์และบุคคลท่ัวไปเป็น
การสนองพระราชด าริ  ซึ่งส านักงานจังหวัดสระแก้วร่วมด าเนินการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  จ านวน 8 
แห่ง  แบ่งออกเป็น 3 โครงการ คือ 

(1)  โครงการพัฒนาพื้นท่ีราบเชิงเขาจังหวัดสระแก้ว-ปราจีนบุรีอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จ านวน 5 แห่ง  อยู่ในเขตพื้นท่ีอ าเภอวัฒนานคร  ได้แก่  สหกรณ์
การเกษตรคลองน้ าเขียว  จ ากัด  สหกรณ์การเกษตรคลองทราย  จ ากัด  สหกรณ์การเกษตรบ้านห้วยชัน  จ ากัด  สหกรณ์
การเกษตรท่าช้าง  จ ากัด  สหกรณ์การเกษตรเขาพรมสุวรรณ์  จ ากัด   

(2)  โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นท่ีรอยต่อ 5 จังหวัดอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ จ านวน 1 แห่ง  อยู่ในเขตพื้นท่ีอ าเภอวังน้ าเย็น  สหกรณ์การเกษตรพัฒนาป่า
เขาฉกรรจ์-โนนสาวเอ้ 123  จ ากัด 

(3)  โครงการทับทิมสยามอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์อัครราชกุมารี จ านวน 2 แห่ง ได้แก่  สหกรณ์การเกษตรทับทิมสยาม  03 จ ากัด  อยู่ในเขตพื้นท่ีอ าเภอตาพระยา  
สหกรณ์การเกษตรทับทิมสยาม  05  จ ากัด  อยู่ในเขตพื้นท่ีอ าเภอคลองหาด  
  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว  จึงจัดโครงการเวทีชาวบ้านเพื่อพัฒนาสหกรณ์ในพื้นท่ีโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560”  เพื่อพัฒนาสหกรณ์ในพื้นท่ีโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ  ให้มีความเข้มแข็ง  ยั่งยืนและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น   
 
 
 
 



2. วัตถุประสงค์ 
1)  เพื่อร่วมกันจัดท า/ทบทวนแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาสหกรณ์การด าเนินกิจกรรมกลุ่มโดยใช้รูปแบบการสหกรณ์

ในพื้นท่ีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 2)  เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมร่วมกับสหกรณ์ประเมินตนเองในการพัฒนาสู่มาตรฐานสหกรณ์ 

3)  เพื่อสนับสนุนและเปิดโอกาสให้กลุ่มองค์กรชุมชนได้มีส่วนร่วมในการรับรู้  ร่วมก าหนดแนวทางการแก้ไข
ปัญหา  การพัฒนา  ให้เกิดความรู้ความเข้าใจในด้านการสหกรณ์ในพื้นท่ีโครงการฯ 
  4)  เพื่อสร้างกระบวนการการแลกเปล่ียนความรู้  ความคิดเห็นซึ่งกันและกันระหว่างส่วนราชการและสหกรณ์
อย่างท่ัวถงึและเท่าเทียม 
 5)  เพื่อได้ข้อสรุปจากการจัดท าเวทีชาวบ้านน าไปสู่การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ  ให้เป็นไปตามความต้องการของ
ภายใต้ระบบสหกรณ์อย่างแท้จริง 
 
3. เนื้อหาโครงการ 
 3.1 ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการสหกรณ์ 
  1) หลักการสหกรณ์ 
  2) อุดมการณ์สหกรณ์ 
  3) วิธีการสหกรณ์ 
  4) หน้าท่ีของคณะกรรมการ และ ผู้ตรวจสอบกิจการ    
  3.2 วิเคราะห์และประเมินผล การด าเนินงานของสหกรณ์ ประเมินตนเองในการพัฒนาสู่มาตรฐาน
สหกรณ์ 

ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์การเกษตรท่าช้าง จ ากัด ประจ าปี 2559 
ล าดับ

ท่ี 
สหกรณ์ ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 

1 สหกรณ์การเกษตรบ้านห้วยชัน จ ากัด / / X X X X / 

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 255๙  ให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว สรุปได้ดังนี้ 
ด้านการบริหารงานท่ัวไป 
- สหกรณ์มีการก าหนดแผนการด าเนินธุรกิจ และประมาณรายจ่ายในการปฏิบัติงาน ผลการ

ปฏิบัติงานการให้สินเช่ือสูงกว่าประมาณการท่ีก าหนดไว้ ส่วนการจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายและการรับฝากเงินไม่เป็นไป
ตามแผนงานท่ีก าหนด ค่าใช้จ่ายโดยรวมไม่เกินงบประมาณท่ีก าหนด และคณะกรรมการด าเนินการขาดการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติตามระบบ 

  - ผู้ตรวจสอบกิจการได้รับเลือกต้ังจากท่ีประชุมใหญ่ ในรอบปีบัญชีไม่ปรากฏรายงานผลการตรวจสอบ
กิจการเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งผู้สอบบัญชีในปีก่อนๆ ได้ให้ข้อสังเกตไว้แล้ว สหกรณ์ควรประสานกับผู้ตรวจสอบกิจการ
ให้เข้าปฏิบัติงานตรวจสอบให้ครบถ้วน ตามท่ีข้อบังคับก าหนดและรายงานผลการตรวจสอบต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการโดยสม่ าเสมอ 

ด้านการเงินการบัญชี 
- สหกรณ์มีทุนด าเนินงานท้ังส้ิน 634,512.59 บาท ลดลงจากปีก่อน 85,355.12 บาท ในรอบ

ปีสหกรณ์มีการด าเนินธุรกิจ 3 ด้าน รวมท้ังส้ิน 401,899.70 บาท ประกอบด้วย การให้สินเช่ือกับสมาชิก 
335,000 บาท จัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 62,500 บาท และรับฝากเงิน 4,399.70 บาท ก าไรสุทธิ 57,799.34 
บาท ก าไรเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 11,936.90 บาท 



- สหกรณ์มีการแบ่งแยกหน้าท่ีด้านการเงิน การบัญชีไว้โดยมอบหมายให้เหรัญญิก เป็นผู้รักษาเงิน
สด ส่วนการบันทึกและจัดท ารายละเอียดประกอบงบการเงินส าหรับสอบบัญชีประจ าปี ได้รับความช่วยเหลือจาก
เจ้าหน้าท่ีส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว   

การติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง 
- สหกรณ์มีลูกหนี้เงินสดขาดบัญชี จ านวน 7,288 บาท ซึ่งรับช าระหนี้แล้วไม่น ามาบันทึกบัญชี

ต้ังแต่ปี 2552 อยู่ในความรับผิดชอบของนายทวี ศรีอ้วน ระหว่างปีได้รับช าระหนี้เรียบร้อยแล้ว 
 3.3 แผนพัฒนาสหกรณ์สู่มาตรฐาน 

ด้านการบริหารงานท่ัวไป 
  - สหกรณ์ก าหนดแผนงานงบประมาณต่อท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปีอนุมัติไว้เป็นเป้าหมายใน
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ โดยประมาณการรายรับรายให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงและสามารถปฏิบัติงาน
ได้ 

  - ให้ผู้ตรวจสอบกิจการได้รับเลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญ่ รายงานผลการตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ควร
ประสานกับผู้ตรวจสอบกิจการให้เข้าปฏิบัติงานและรายงานผลการตรวจสอบต่อท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน
สม่ าเสมอ 

- ให้สหกรณ์มีค าส่ังการแบ่งแยกหน้าท่ีด้านการเงิน การบัญชีไว้โดยมอบหมายให้กรรมการ เป็น
ผู้รักษาเงินสด 

ด้านการเงินการบัญชี 
- สหกรณ์ต้องวางระบบการให้สินเช่ือแก่สมาชิก จูงใจให้สมาชิกเข้ามาช าระหนี้เพื่อไม่ให้เกิดหนี้ค้าง 
- ด้านการจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย ต้องมีการส ารวจความต้องการของสมาชิกสหกรณ์เพื่อจะได้ไม่

เกิดสินค้าคงเหลือ และ ผลผลิตท่ีเป็นไปตามความต้องการของสมาชิก  
- เจ้าหน้าท่ีบัญชีของสหกรณ์ต้องบันทึกบัญชีในสมุดเงินสด สมุดรายวันท่ัวไป สมุดแยกประเภท 

บัญชีย่อยต่างๆ ให้เป็นปัจจุบันและต้องสามารถจัดท างบทดลองและงบการเงินส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและ
รับรองงบการเงินได้ทันภายใน ๑๕๐ วัน นับแต่วันส้ินปีทางบัญชี 

เรื่องอื่น 
- สหกรณ์ต้องมีการวางแผนการด าเนินธุรกิจเพื่อให้สหกรณ์สามารถมีส่วนเหล่ือมจาการด าเนิน

ธุรกิจและชดเชยขาดทุนสะสมได้ครบ และ มีการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนสวัสดิการสมาชิกและทุนสาธารณประโยชน์ 
และมีการจ่ายทุนสวัสดิการสมาชิกและทุนสาธารณประโยชน์    
  3.4 การสง่เสริมการประกอบอาชีพสมาชิกสหกรณ์   
  1) ส่งเสริมอาชีพ เล้ียงหมู 
  2) ส่งเสริมการปลูกเผือก  
  3) ส่งเสริมการเล้ียงกุ้งก้ามแดง 
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