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สารบัญ 
 

 หน้า 
ส่วนที่ 1 : สรุปผลการแนะน าส่งเสริม พัฒนา ก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

             ภาพรวมจังหวัด 
1 

   - จ านวนและสถานะของสหกรณ์ 1 
   - จ านวนและสถานะของกลุ่มเกษตรกร 1 
   - ผลส าเร็จของการด าเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2-17 
            - สรุปกิจกรรมส าคัญ/ผลงานโดดเด่นที่เกิดจากการเข้าแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไข   
              ปัญหาของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

18-32 

            - ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 33 
ส่วนที่ 2 : ผลการด าเนินงานจากการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์/ 

             กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รายแห่ง) 
... 

              สหกรณ์ในจังหวัดเลย  
               กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อ าเภอเมืองเลย , นาด้วง) 
                 สหกรณ์ในอ าเภอเมืองเลย 

 
 
 
 

                 1) ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยาง กยท.จ.เลย จ ากัด 34-36 
                 2) สหกรณ ์สกย.การเกษตรกกดู่รุ่งเรือง จ ากัด 37-39 
                 3) สหกรณก์ารเกษตรปศุสัตว์จังหวัดเลย จ ากัด 
                 4) สหกรณก์ารเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส เลย จ ากัด 
                 5) สหกรณก์ารเกษตรเมืองเลย จ ากัด 
                 6) สหกรณผ์ู้ปลูกปาลืมน  ามันและพืชพลังงานจังหวัดเลย จ ากัด 
                 7) สหกรณผ์ู้เลี ยงผึ งเมืองเลย จ ากัด 
                 8) สหกรณอ์อมทรัพย์ อบจ.เลย จ ากัด 
                 9) สหกรณอ์อมทรัพย์กรมทหารพรานที่ 21 จ ากัด 
                10) สหกรณอ์อมทรัพย์ก านันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเลย จ ากัด 
                11) สหกรณอ์อมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จ ากัด 
                12) สหกรณอ์อมทรัพย์ครู-บุคลากร อปท.เลย จ ากัด 
                13) สหกรณอ์อมทรัพย์ครูเลย จ ากัด 
                14) สหกรณอ์อมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดเลย จ ากัด 
                15) สหกรณอ์อมทรัพย์ทหารศรีสองรัก จ ากัด 
                16) สหกรณอ์อมทรัพย์โรงพยาบาลเลย จ ากัด 
                17) สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จ ากัด 

40-41 
42-43 
44-46 
47-49 
50-51 
52-53 
54-55 
56-57 
58-60 
61-63 
64-66 
67-70 
71-72 
73-75 
76-78 
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                 18) ร้านสหกรณ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย จ ากัด 
                 19) สหกรณเ์คหะมั่นคงบ้านติ ว จ ากัด 
                 20) สหกรณ์เคหะสถานบ้านมั่นคงนาอ้อ จ ากัด 
                 21) สหกรณบ์ริการสวัสดิการไทเลย 
                 22) สหกรณบ์ริการออมทรัพย์มั่นคงฟากเลย จ ากัด 
                 23) สหกรณเ์มืองเลยเดินรถ จ ากัด 
                     สหกรณ์ในอ าเภอนาด้วง 
                24) สหกรณก์ารเกษตรนาด้วง จ ากัด 
                25) สหกรณก์ารเกษตรผู้ปลูกยางพารานาด้วง จ ากัด 
                26) สหกรณผ์ู้ปลูกสับปะรดจังหวัดเลย จ ากัด 
                27) สหกรณบ์ริการเดินรถนาด้วง จ ากัด 
                กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อ าเภอหนองหิน, ภูกระดึง ผาขาว) 
                     สหกรณ์ในอ าเภอภูกระดึง 
                28) สหกรณก์ารเกษตรภูกระดึง จ ากัด 
                29) สหกรณก์ารเกษตรผู้ปลูกไผ่เลี ยงภูกระดึง จ ากัด 
                    สหกรณ์ในอ าเภอผาขาว 
                30) สหกรณก์ารเกษตรผาขาว จ ากัด 
                31) สหกรณช์าวสวนยาง กยท.โนนสว่างบ้านเพิ่ม จ ากัด 
               กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อ าเภอวังสะพุง, ภูหลวง  เอราวัณ) 
               สหกรณ์ในอ าเภอวังสะพุง 
                32) สหกรณ ์กยท.บึงสวรรค์ก้าวหน้า จ ากัด 
                33) สหกรณก์องทุนสวนยางนาวัวพัฒนา จ ากัด 
                34) สหกรณก์องทุนสวนยางพาราผาน้อย จ ากัด 
                35) สหกรณก์องทุนสวนยางศรีอุบล จ ากัด 
                36) สหกรณก์ารเกษตรชาวสวนยาง กยท.กกบก จ ากัด 
                37) สหกรณก์ารเกษตรวังสะพุง จ ากัด 
                38) สหกรณช์าวสวนยางภูทับฟ้า จ ากัด 
                39) สหกรณบ์ริการพัฒนาอาชีพชุมชน จ ากัด 
                40) สหกรณช์าวไร่อ้อยจังหวัดเลย จ ากัด 
                41) สหกรณ์หัตถกรรมไหมพรมบ้านขอนยาง จ ากัด(ถอนชื่อระหว่างปี) 
               สหกรณ์ในอ าเภอภูหลวง 
                42) สหกรณก์ารเกษตรผู้ปลูกไม้ผลภูหลวง จ ากัด 
                43) สหกรณก์ารเกษตรภูหลวง จ ากัด 
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              สหกรณ์ในอ าเภอเอราวัณ 
                44) สหกรณก์องทุนสวนยางเอราวัณพัฒนา จ ากัด 
                45) สหกรณก์ารเกษตรเอราวัณ จ ากัด 
                46) สหกรณผ์ู้เลี ยงโคเนื อ-โคนมเอราวัณ จ ากัด 
                กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อ าเภอเชียงคาน  ปากชม  ท่าลี่) 
                สหกรณ์ในอ าเภอเชียงคาน 
                47) สหกรณก์ารเกษตรยางพาราตาดซ้อเขาแก้ว จ ากัด 
                48) สหกรณช์าวสวนยาง กยท.บ้านน  าพร จ ากัด 
                49) สหกรณผ์ู้ใช้น  าสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าบ้านคกมาด จ ากัด 
                50) สหกรณผ์ู้ใช้น  าสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าบ้านท่าเรือเก่าวัดป่ากลางเชียงคาน จ ากัด 
                51) สหกรณผ์ู้ใช้น  าสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าบ้านน้อย จ ากัด 
                52) สหกรณผ์ู้ผู้ใช้น  าสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าบ้านผาแบ่น จ ากัด 
                53) สหกรณพั์ฒนาอาชีพโครงการเทิดพระเกียรติบ้านคกงิ ว จ ากัด 
                54) สหกรณเ์คหะเชียงคาน จ ากัด 
                55) สหกรณผ์ลิตภัณฑ์มะพร้าวแก้วแก่งคุดคู้บ้านน้อย จ ากัด 
                56) สหกรณฟ้์าใสเดินรถ จ ากัด 
                57) สหกรณห์ัตถกรรมนาป่าหนาด จ ากัด 
                58) สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านสงเปือย 
                สหกรณ์ในอ าเภอปากชม 
                59) สหกรณก์องทุนสวนยางเชียงกลม จ ากัด 
                60) สหกรณก์ารเกษตร กรป.กลาง นพค.เลย จ ากัด 
               สหกรณ์ในอ าเภอท่าลี่ 
                61) สหกรณก์องทุนสวนยางท่าลี่ จ ากัด 
                62) สหกรณก์ารเกษตรท่าลี่ จ ากัด 
                63) สหกรณผ์ู้ใช้น  าท่าลี่ จ ากัด 
                64) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสัจจะท่าลี่ จ ากัด 
               กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (อ าเภอภูเรือ  ด่านซ้าย นาแห้ว) 
               สหกรณ์ในอ าเภอภูเรือ 
                65) สหกรณ์การเกษตรภูเรือ จ ากัด 
                66) สหกรณ์สภาเกษตรภูเรือ จ ากัด 
                67) สหกรณ์ออมทรัพย์เทศบาลต าบลภูเรือ จ ากัด 
               สหกรณ์ในอ าเภอด่านซ้าย 
                68) สหกรณ์กองทุนสวนยางภูเรือ ด่านซ้าย นาแห้ว จ ากัด 
                69) สหกรณ์การเกษตรด่านซ้าย จ ากัด 
                70) สหกรณ์การเกษตรต าบลนาดี จ ากัด 
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163-163 
164-166 
167-169 
170-172 
173-175 
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177-179 
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197-199 
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               สหกรณ์ในอ าเภอนาแห้ว 
                71) สหกรณ์การเกษตรสร้างป่าสร้างรายได้นาแห้ว จ ากัด 
               
               กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดเลย  
                กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อ าเภอเมืองเลย , นาด้วง) 
               อ าเภอเมืองเลย 
                 1) กลุ่มเกษตรกรท าไร่ศรีสองรัก 
                 2) กลุ่มเกษตรกร กยท.ท าสวนยางบ้านสูบ 
                 3) กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง กยท.บ้านก าพี  
                 4) กลุ่มเกษตรกรท าสวนกกดู่ 
                 5) กลุ่มเกษตรกรท าสวนยาง กยท.เจริญสุข 
                 6) กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพาราเสี ยว 
                7) กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางโนนตะวัน-ยั่งยืน(ช าระบัญชีระหว่างปี) 
                อ าเภอนาด้วง 
                 8) กลุ่มเกษตรกรท าไร่ท่าสะอาด 
                 9) กลุ่มเกษตรกรท าไร่นาด้วง 
                10) กลุ่มเกษตรกรท าไร่นาดอกค า 
                11) กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง กยท.นาด้วงรวมยาง 
                12) กลุ่มเกษตรกรท าสวนท่าสวรรค์ 
                13) กลุ่มเกษตรกรยางบ้านโพนสว่าง-วังเย็น 
                 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อ าเภอหนองหิน, ภูกระดึง ผาขาว) 
                อ าเภอหนองหิน 
                14) กลุ่มเกษตรกรท าสวนปวนพ ุ
                15) กลุ่มเกษตรกรท าไร่ตาดข่า 
               16) กลุ่มเกษตรกรท าไร่หนองหิน 
               อ าเภอภูกระดึง 
                17) กลุ่มเกษตรกรท านาผานกเค้า 
                18) กลุ่มเกษตรกรท าไร่ภูกระดึง 
               อ าเภอผาขาว 
                19) กลุ่มเกษตรกรท านาโนนป่าซาง 
                20) กลุ่มเกษตรกรท าไร่โนนปอแดง 
                21) กลุ่มเกษตรกรท าไร่บ้านเพิ่ม 
                22) กลุ่มเกษตรกรท าไร่ผาขาว 
                23) กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพาราบ้านเพ่ิม 
                24) กลุ่มเกษตรกรซ ากกค้อ (ถอนชื่อ) 

 
226-227 
 
 
 
 
228-230 
231-233 
234-235 
236-237 
238-240 
241-243 
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246-248 
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267-269 
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273-275 
276-278 
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282-284 
285-287 
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               กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อ าเภอวังสะพุง, ภูหลวง  เอราวัณ) 
               อ าเภอวังสะพุง 
                25) กลุ่มเกษตรกรท านาผาน้อย 
                26) กลุ่มเกษตรกรท าไร่ผาบิ ง 
                27) กลุ่มเกษตรกรท าไร่ศรีสงคราม 
                28) กลุ่มเกษตรกรหนองงิ ว 
                29) กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง กยท.บ้านโพนทอง 
                30) กลุ่มเกษตรกรท าสวนทรายขาว 
                31) กลุ่มเกษตรกรยางพาราร่วมใจโคกขมิ น 
               อ าเภอภูหลวง 
                32) กลุ่มเกษตรกรท านาแก่งศรีภูมิ 
                33) กลุ่มเกษตรกรท านาหนองคัน 
                34) กลุ่มเกษตรกรท าไร่ภูหอ 
                35) กลุ่มเกษตรกรท าไร่ห้วยสีเสียด 
               อ าเภอเอราวัณ 
                36) กลุ่มเกษตรกรท าไร่ทรัพย์ไพวัลย์ 
                37) กลุ่มเกษตรกรท าสวนเอราวัณผาอินทร์แปลง 
              
               กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อ าเภอเชียงคาน  ปากชม  ท่าลี่) 
               อ าเภอเชียงคาน 
                38) กลุ่มเกษตรกรท าไร่จอมศรี 
                39) กลุ่มเกษตรกรท าไร่ธาตุ 
                40) กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางปากตมพัฒนาคุณภาพยาง(จัดตั งใหม่ปี2563) 
                41) กลุ่มเกษตรกร กยท.เขาแก้ว 
                42) กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง กยท.บ้านนาจาน หมู่ 7 
                43) กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง กยท.บ้านพรเจริญ 
                44) กลุ่มเกษตรกรท าสวนเขาแก้ว 
                45) กลุ่มเกษตรกรท าสวนปากตม 
               อ าเภอปากชม 
                46) กลุ่มเกษตรกรท าไร่ห้วยบ่อซืน 
                47) กลุ่มเกษตรกรท าไร่หาดคัมภีร์(หยุดด าเนินการ) 
                48) กลุ่มเกษตรกรท าสวนเชียงกลม 
                49) กลุ่มเกษตรกรท าสวนปากชม(หยุดด าเนินการ) 
 

 
 
 
290-292 
293-295 
296-298 
299-301 
302-304 
305-307 
308-310 
 
311-313 
314-316 
317-319 
320-322 
 
323-324 
325-327 
 
 
 
328-330 
331-332 
333-333 
334-336 
337-338 
339-340 
341-343 
344-345 
 
346-348 
349-349 
350-352 
353-353 
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                อ าเภอท่าลี่ 
                50) กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง กยท.ต าบลโคกใหญ่ 
                51) กลุ่มเกษตรกรท าสวนหนองผือ 
                52) กลุ่มเกษตรกร ผู้เลี ยงโค-กระบือ บ้านยาง-กกก้านเหลือง 
                53) กลุ่มเกษตรกรปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ หมู่ 9 
             กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (อ าเภอภูเรือ  ด่านซ้าย นาแห้ว) 
               อ าเภอภูเรือ 
                54) กลุ่มเกษตรกรบ้านท่าศาลา 
                55) กลุ่มเกษตรกรท าสวนร่องจิก 
                56) กลุ่มเกษตรกรไม้ดอกไม้ประดับหนองบัว 
              อ าเภอทด่านซ้าย 
                57) กลุ่มเกษตรกรท าไร่บ้านทุ่งเทิง 
                58) กลุ่มเกษตรกรท าสวนบ้านน  าพุ 
               อ าเภอนาแห้ว 
                59) กลุ่มเกษตรกรท านานามาลา 
                60) กลุ่มเกษตรกรท าไร่แสงภา 
                61) กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางนามาลา(จัดตั งใหม่ปี2563) 
 

 
354-356 
357-359 
360-361 
362-364 
 
 
365-366 
367-368 
369-370 
 
371-372 
373-374 
 
375-376 
377-378 
379-379 
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ข้อมูลล่าสุดของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 

 จ านวนและสถานะของสหกรณ์  

หน่วย : แห่ง 

ประเภทสหกรณ์ 
สถานะสหกรณ์ รวม 

ด าเนินงาน 
ยังไม่เริ่ม

ด าเนินงาน 
เลิก/ช าระบัญชี 

สหกรณ์ภาคการเกษตร     

1. สหกรณ์การเกษตร 43 2 50 95 
2. สหกรณ์ประมง - - - - 
3. สหกรณ์นิคม - - - - 
สหกรณ์นอกภาคการเกษตร     
4. สหกรณ์ออมทรัพย์ 11 - 2 13 
5. สหกรณ์ร้านค้า 1 - 3 4 
6. สหกรณ์บริการ 10 1 8 19 
7. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 1 - 1 2 

รวม 66 3 64 133 

 จ านวนและสถานะของกลุ่มเกษตรกร  
หน่วย : แห่ง 

ประเภทกลุ่มเกษตรกร 
สถานะกลุ่มเกษตรกร 

รวม 
ด าเนินงาน 

ยังไม่เริ่ม
ด าเนินงาน 

เลิก/ช าระบัญชี 

1. กลุ่มเกษตรกรท านา 7 - 4 11 
2. กลุ่มเกษตรกรท าสวน 26 2 8 36 
3. กลุ่มเกษตรกรเลี ยงสัตว์ - - 3 4 
4. กลุ่มเกษตรกรท าไร่ 22 - 13 35 
5. กลุ่มเกษตรกรท าประมง - - - - 
6. กลุ่มเกษตรกรอ่ืน ๆ (ระบุ) - - - - 

รวม 56 2 28 86 

 

ส่วนที่ 1 : สรุปผลการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรภาพรวมจังหวัด 
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 ผลส าเร็จของการด าเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

สหกรณ์ : 
1. ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ (ข้อมูลผลประเมินล่าสุดของสหกรณ์ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ผลการพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์  
      ด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิก (ข้อมูลปีบัญชีล่าสุดของสหกรณ์ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563) 

 - สหกรณท์ี่มีสมาชิกมาใช้บริการร้อยละ 70 ขึ นไป   จ านวน   22  แห่ง 
 - สหกรณท์ี่มีสมาชิกมาใช้บริการร้อยละ 60 - 69   จ านวน    2  แห่ง 
 - สหกรณท์ี่มีสมาชิกมาใช้บริการต่ ากว่าร้อยละ 60    จ านวน    4  แห่ง 
 ด้านการควบคุมภายใน (ข้อมูลจากรายงานของผู้สอบบัญชี ปีบัญชีล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563) 
 - สหกรณ์ท่ีมีการควบคุมภายในอยู่ในระดับ “ดีมาก”  จ านวน .....-.. แห่ง 

 - สหกรณ์ท่ีมีการควบคุมภายในอยู่ในระดับ “ดี”  จ านวน   15  แห่ง 

 - สหกรณ์ท่ีมีการควบคุมภายในอยู่ในระดับ “พอใช้”  จ านวน     8  แห่ง 

 - สหกรณ์ท่ีมีการควบคุมภายในอยู่ในระดับ “ต้องปรับปรุง” จ านวน    10 แห่ง 

 - สหกรณ์ท่ีไม่มีการควบคุมภายใน    จ านวน    10 แห่ง 

 ด้านประสิทธิภาพการบริหารงาน (ข้อมูลจากระบบข้อบกพร่อง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563) 
  - สหกรณ์ท่ีไม่มีข้อบกพร่อง    จ านวน  59 แห่ง 

  หรือด าเนินการแก้ไขแล้วเสร็จสมบูรณ์ 
  - สหกรณ์ท่ีแก้ไขข้อบกพร่องแล้วเสร็จต้องติดตาม  จ านวน 12  แห่ง 
    หรืออยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไข 
  - สหกรณ์ท่ีมีข้อบกพร่องและยังไม่เริ่มด าเนินการแก้ไข จ านวน ...-... แห่ง 
3. ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์ (ท่ีมีวันสิ นปีทางบัญชีเดือน ส.ค. 62 - ก.ค. 63) รวม   30   แห่ง 

 ปิดบัญชีได้และส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชีภายใน 30 วัน   จ านวน ..30. แห่ง 
  ปิดบัญชีได้และส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชีภายใน 31 - 180 วัน จ านวน .....-. แห่ง 
  ปิดบัญชีได้และส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชีเกิน 180 วัน  จ านวน ...... แห่ง 

 ปิดบัญชีไมไ่ด้/ไม่สามารถจัดท างบการเงินได้   จ านวน ...... แห่ง 
 

สหกรณ์ที่น ามาจัดมาตรฐานในปี 2563  
จ านวน   61    แห่ง มีผลการประเมิน ดังนี  
     ระดับดีเลิศ  จ านวน  10  แห่ง 
      ระดับดีมาก   จ านวน   4  แห่ง 
      ระดับดี    จ านวน   7  แห่ง 
      ไม่ผ่านมาตรฐาน  จ านวน   7  แห่ง 
ยังไม่ออกผลประเมิน  จ านวน  33  แห่ง 

สหกรณ์ที่ไม่น ามาจัดมาตรฐานในปี 2563  
จ านวน   72    แห่ง เนื่องจาก 

    จัดตั งไม่ครบ 2 ปี จ านวน    3   แห่ง 
     หยุดด าเนินงาน จ านวน    5   แห่ง 
     ช าระบัญชี  จ านวน   64  แห่ง 
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4. ผลการประชุมใหญ่ประจ าปีของสหกรณ์ (ที่มีวันสิ นปีทางบัญชีเดือน มี.ค. 62 - ก.พ. 63)  รวม    28  แห่ง 

 ประชุมใหญ่สามัญ ภายใน 150 วัน     จ านวน   25  แห่ง 
  ประชุมใหญ่สามัญ เกิน 150 วัน     จ านวน    3  แห่ง 

 ไม่สามารถจัดประชุมใหญ่สามัญไดเ้กินกว่า 6 เดือน  จ านวน     0 แห่ง 

โดยมีรายละเอียดเป็นรายสหกรณ์ ดังนี  

ที ่ ชื่อสหกรณ์ 

ปีบัญชี ผลการจัด
มาตรฐาน 

(ระบุผล ดีเลิศ
,  

ดีมาก, ดี,  
ไม่ผ่าน) 

การปิดบัญชี 
(ระบุวันที่

ผู้สอบรับรอง
งบการเงิน) 

การประชุมใหญ ่
(ระบุวันที่จัด
ประชุมใหญ่) 

 อ าเภอเมืองเลย     
1 ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยาง กยท.จ.เลย จ ากัด เม.ย. 2562 ดีมาก  24 ก.ค.2562 
2 สหกรณ์ สกย. การเกษตรกกดู่รุ่งเรือง จ ากัด  มี.ค. 2563    
3 สหกรณ์การเกษตรปศุสัตว์จังหวัดเลย จ ากัด ธ.ค. 2562 ไม่ผ่าน 31 ธ.ค.2562 20 ก.ค.2563 
4 สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.

เลย จ ากัด 
ก.ย. 2562 ดี 30 ก.ย. 

2563 
21 ก.พ.2563 

5 สหกรณ์การเกษตรเมืองเลย จ ากัด มี.ค. 2563  31 มี.ค.2562  
6 สหกรร์ผู้ปลูกปาล์มน  ามันและพืชพลังงาน

จังหวัดเลย จ ากัด 
มี.ค. 2563    

7 สหกรณ์ผู้เลี ยงผึ งเมืองเลย จ ากัด พ.ค. 2562  31 พ.ค.62  
8 สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.เลย จ ากัด ก.ย. 2562 ดีมาก 30 ก.ย.2562 25 ก.พ.2563 
9 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทหารพรานที่ 21 จ ากัด ก.ย. 2562 ดีเลิศ 30 ก.ย.2562 14 ก.พ.2563 
10 สหกรณ์ออมทรัพย์ก านันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเลย 

จ ากัด 
ก.ย. 2563 ดี  27 ก.พ.2563 

11 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัด
เลย จ ากัด 

ก.ย. 2562 ดี 30 ก.ย.2562 22 ก.พ.2563 

12 สหกรณ์ออมทรัพย์ครู-บุคลากร อปท.เลย จ ากัด พ.ย. 2563    
13 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด ก.พ. 2563 ดีเลิศ 29 ก.พ.2562 4 เม.ย.2563 
14 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดเลย จ ากัด ก.ย. 2562 ดีเลิศ 30 ก.ย.2562 28 ต.ค.2562 
15 สหกรณ์ออมทรัพย์ทหารศรีสองรัก จ ากัด ธ.ค. 2562 ดีเลิศ 31 .ค.2562 11 มี.ค.2563 
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ที ่ ชื่อสหกรณ์ 

ปีบัญชี ผลการจัด
มาตรฐาน 

(ระบุผล ดีเลิศ
,  

ดีมาก, ดี,  
ไม่ผ่าน) 

การปิดบัญชี 
(ระบุวันที่

ผู้สอบรับรอง
งบการเงิน) 

การประชุมใหญ ่
(ระบุวันที่จัด
ประชุมใหญ่) 

16 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลย จ ากัด ธ.ค. 2562 ดีเลิศ  31 ม.ค.2563 
17 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จ ากัด พ.ย. 2562 ดีเลิศ 30 พ.ย. 

2563 
15 ธ.ค.2562 

18 ร้านสหกรณ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย จ ากัด ธ.ค. 2563    
19 สหกรณ์เคหะมั่นคงบ้านติ ว จ ากัด ก.พ. 2563 ไม่ผ่าน  20 ก.ค.2563 
20 สหกรณ์เคหะสถานบ้านมั่นคงนาอ้อ จ ากัด มิ.ย. 2562 ไม่ผ่าน  27 พ.ย.2562 
21 สหกรณ์บริการสวัสดิการไทเลย จ ากัด ม.ค. 2563    
22 สหกรณ์บริการออมทรัพย์มั่นคงฟากเลย จ ากัด   ม.ค. 2563    
23 สหกรณ์เมืองเลยเดินรถ จ ากัด  ธ.ค. 2562 ดี  29 พ.ค.2563 
 อ าเภอนาด้วง     

24 สหกรณ์การเกษตรนาด้วง จ ากัด  มิ.ย.2562 ดีมาก 30 มิ.ย.2562 26 พ.ย.2562 
25 สหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกยางพารานาด้วง จ ากัด เม.ย. 2563    
26 สหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรดจังหวัดเลย จ ากัด ก.ย. 2563    
27 สหกรณ์บริการเดินรถนาด้วง จ ากัด ธ.ค. 2562 ดี 31 ธ.ค.2562 29 พ.ค.2563 
 อ าเภอภูกระดึง     

28 สหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกไผ่เลี ยงภูกระดึง จ ากัด มี.ค. 2563    
29 สหกรณ์การเกษตรภูกระดึง จ ากัด มี.ค. 2563    
 อ าเภอผาขาว     

30 สหกรณ์การเกษตรผาขาว จ ากัด มี.ค. 2563  31 มี.ค.2563  
31 สหกรณ์ชาวสวนยาง กยท.โนนสว่างบ้านเพิ่ม 

จ ากัด 
มี.ค. 2563    

 อ าเภอวังสะพุง     
32 สหกรณ์ กยท. บึงสวรรค์ก้าวหน้า จ ากัด มี.ค. 2563    
33 สหกรณ์กองทุนสวนยางนาวัวพัฒนา จ ากัด ก.พ. 2563    
34 สหกรณ์กองทุนสวนยางพาราผาน้อย จ ากัด มี.ค. 2563    
35 สหกรณ์กองทุนสวนยางศรีอุบล จ ากัด มี.ค. 2562  31 มี.ค.2563  
36 สหกรณ์การเกษตรชาวสวนยาง กยท.กกบก 

จ ากัด 
มี.ค. 2562  31 มี.ค.2563  

37 สหกรณ์การเกษตรวังสะพุง จ ากัด มี.ค. 2563    
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ที ่ ชื่อสหกรณ์ 

ปีบัญชี ผลการจัด
มาตรฐาน 

(ระบุผล ดีเลิศ
,  

ดีมาก, ดี,  
ไม่ผ่าน) 

การปิดบัญชี 
(ระบุวันที่

ผู้สอบรับรอง
งบการเงิน) 

การประชุมใหญ ่
(ระบุวันที่จัด
ประชุมใหญ่) 

38 สหกรณ์ชาวสวนยางภูทับฟ้า จ ากัด มี.ค. 2563    
39 สหกรณ์บริการพัฒนาอาชีพชุมชน จ ากัด ธ.ค. 2562 ไม่ผ่าน 31 ธ.ค.2562 4 มิ.ย.2563 
40 สหกรณ์ชาวไร่อ้อยจังหวัดเลย จ ากัด มิ.ย.2563 ดี 30 มิ.ย.2562 22 พ.ย.2562 
41 สหกรณ์หัตถกรรมไหมพรมบ้านขอนยางจ ากัด  

(ถอนชื่อระหว่างปี) 
    

 อ าเภอภูหลวง     
42 สหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกไม้ผลภูหลวง จ ากัด พ.ค. 2562 ดีมาก 31 พ.ค.2562 18 ต.ค.2562 
43 สหกรณ์การเกษตรภูหลวง จ ากัด มี.ค. 2563 ดีเลิศ 31 มี.ค.2563 17 ก.ค.2563 
 อ าเภอเอราวัณ     

44 สหกรณ์กองทุนสวนยางเอราวัณพัฒนา จ ากัด มี.ค. 2563    
45 สหกรณ์การเกษตรเอราวัณ จ ากัด มี.ค. 2563  10 ก.ค.2563  
46 สหกรณ์ผู้เลี ยงโคเนื อ-โคนมเอราวัณ จ ากัด มี.ค. 2562  31 มี.ค. 

2562 
 

 อ าเภอเชียงคาน     
47 สหกรณ์การเกษตรยางพาราตาดซ้อเขาแก้ว 

จ ากัด 
มี.ค. 2563    

48 สหกรณ์ชาวสวนยาง กยท. บ้านน  าพร จ ากัด ธ.ค. 2562 ดีเลิศ 31 ธ.ค.2562 30 พ.ค.2563 
49 สหกรณ์ผู้ใช้น  าสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าบ้านคก

มาด จ ากัด 
พ.ค. 2562 ไม่ผ่าน 31 พ.ค. 

2562 
25 ต.ค.2562 

50 สหกรณ์ผู้ใช้น  าสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าบ้านท่าเรือ
เก่าวัดป่ากลางเชียงคาน จ ากัด 

มี.ค. 2563    

51 สหกรณ์ผู้ใช้น  าสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าบ้านน้อย 
จ ากัด 

มิ.ย. 2562 ไม่ผ่าน  27 พ.ย.2562 

52 สหกรณ์ผู้ใช้น  าสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าบ้านผา
แบ่น จ ากัด 

พ.ค. 2563    

53 สหกรณ์พัฒนาอาชีพโครงการเทิดพระเกียรติบ้า
นคกงิ ว จ ากัด 

มี.ค. 2563    

54 สหกรณ์เคหะเชียงคาน ธ.ค. 2563    
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ร 

ที ่ ชื่อสหกรณ์ 

ปีบัญชี ผลการจัด
มาตรฐาน 

(ระบุผล ดีเลิศ
,  

ดีมาก, ดี,  
ไม่ผ่าน) 

การปิดบัญชี 
(ระบุวันที่

ผู้สอบรับรอง
งบการเงิน) 

การประชุมใหญ ่
(ระบุวันที่จัด
ประชุมใหญ่) 

55 สหกรณ์ผลิตภัณฑ์มะพร้าวแก้วแก่งคุดคู้บ้าน
น้อย จ ากัด 

ก.ย. 2562 ดีเลิศ  21 ก.พ.2563 

56 สหกรณ์ฟ้าใสเดินรถ จ ากัด ธ.ค. 2562    
57 สหกรณ์หัตถกรรมนาป่าหนาด จ ากัด ธ.ค. 2562  31 ธ.ค.2562  
58 สหกรณ์กองทุนส่วนยางบ้านสงเปือย จ ากัด 31 มี.ค.

2562 
   

 อ าเภอปากชม     
59 สหกรณ์กองทุนสวนยางเชียงกลม จ ากัด มี.ค. 2562  31 มี.ค.2562  
60 สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง นพค.เลย จ ากัด มี.ค. 2563    
 อ าเภอท่าลี่     

61 สหกรณ์กองทุนสวนยางท่าลี่ จ ากัด มี.ค. 2563  31 มี.ค.2563  
62 สหกรณ์การเกษตรท่าลี่ จ ากัด มี.ค. 2563  31 มี.ค.2563  
63 สหกรณ์ผู้ใช้น  าท่าลี่ จ ากัด พ.ค. 2563 ดีเลิศ  22 ต.ค.2562 
64 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสัจจะท่าลี่ จ ากัด ธ.ค. 2563    
 อ าเภอภูเรือ     

65 สหกรณ์การเกษตรภูเรือ จ ากัด มี.ค. 2563    
66 สหกรณ์สภาเกษตรภูเรือ จ ากัด ม.ค. 2563    
67 สหกรณ์ออมทรัพย์เทศบาลต าบลภูเรือ จ ากัด ธ.ค. 2563 ไม่ผ่าน  29 มิ.ย.2563 
 อ าเภอด่านซ้าย     

68 สหกรณ์กองทุนสวนยางภูเรือ ด่านซ้าย นาแห้ว 
จ ากัด 

ธ.ค. 2562 ดี 31 ธ.ค.2562 20 มิ.ย.2563 

69 สหกรณ์การเกษตรด่านซ้าย จ ากัด มี.ค. 2563  31 มี.ค.2563  
70 สหกรณ์การเกษตรต าบลนาดี จ ากัด ธ.ค. 2563    
 อ าเภอนาแห้ว     

71 สหกรณ์การเกษตรสร้างป่าสร้างรายได้นาแห้ว 
จ ากัด 

มี.ค. 2563    

หมายเหตุ : เป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงานประจ าปี 2563 (สหกรณ์รวมทั งสิ น 71 แห่ง)  
1. สหกรณ์ภาคการเกษตร จ านวน  46 แห่ง 
2. สหกรณ์นอกภาคการเกษตร จ านวน 25 แห่ง 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ร 

 

กลุ่มเกษตรกร :  
1. ผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร  (ข้อมูลผลประเมินล่าสุดของกลุ่มเกษตรกร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563) 
 
 
 
 
 
 
 

2. ผลการปิดบัญชีของกลุ่มเกษตรกร (ท่ีมีวันสิ นปีทางบัญชีเดือน ส.ค. 62 - ก.ค. 63) รวม ......29..... แห่ง 

 ปิดบัญชีได้และส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชีภายใน 30 วัน       จ านวน ...19. แห่ง 
  ปิดบัญชีได้และส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชีภายใน 31 - 180 วัน    จ านวน ....10 แห่ง 
  ปิดบัญชีได้และส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชีเกิน 180 วัน   จ านวน ...... แห่ง 

 ปิดบัญชีไมไ่ด้/ไม่สามารถจัดท างบการเงินได้        จ านวน ...... แห่ง 
3. ผลการประชุมใหญ่ประจ าปีของกลุ่มเกษตรกร (ท่ีมีวันสิ นปีทางบัญชีเดือน มี.ค. 62 - ก.พ. 63) รวม 13 แห่ง 

 ประชุมใหญ่สามัญ ภายใน 150 วัน         จ านวน  13  แห่ง 
  ประชุมใหญ่สามัญ เกิน 150 วัน         จ านวน ...-... แห่ง 

 ไม่สามารถจัดประชุมใหญ่สามัญไดเ้กินกว่า 6 เดือน      จ านวน ...-... แห่ง 

โดยมีรายละเอียดเป็นรายกลุ่มเกษตรกร ดังนี  

ที ่ ชื่อกลุ่มเกษตรกร 

ปีบัญชี ผลการจัด
มาตรฐาน 

(ระบุผ่าน หรือ 
ไม่ผ่าน) 

การปิดบัญชี 

(ระบุวันที่ผู้สอบ
รับรองงบ
การเงิน) 

การประชุม
ใหญ่ 

(ระบุวันที่จัด
ประชุมใหญ่) 

 กลุ่มเกษตรกรในอ าเภอเมืองเลย     
1 กลุ่มเกษตรกรท าไร่ศรีสองรัก มี.ค. 2563  31 มี.ค.2563  
2 กลุ่มเกษตรกร กยท.ท าสวนยางบ้านสูบ ก.พ. 2563 ผ่าน 28 ก.พ.2562 22 ก.ค.2563 
3 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง กยท.บ้านก าพี  ธ.ค. 2562 ผ่าน  22 พ.ค.2563 
4 กลุ่มเกษตรกรท าสวนกกดู่ มี.ค. 2562  31 มี.ค.2562  
5 กลุ่มเกษตรกรท าสวนยาง กยท.เจริญสุข มี.ค. 2563 ผ่าน  25 มิ.ย.2563 
6 กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพาราเสี ยว มี.ค. 2563    
7 กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางโนนตะวัน-ยั่งยืน 

(ช าระบัญชีระหว่างปี) 
    

      

กลุ่มเกษตรกร ที่น ามาจัดมาตรฐานในปี 2563  
จ านวน ....55...... แห่ง มีผลการประเมิน ดังนี  
     ผ่านมาตรฐาน  จ านวน ..11.. แห่ง 
      ไม่ผ่านมาตรฐาน  จ านวน ....2.. แห่ง
ยังไม่ออกผลประเมิน  จ านวน ...42. แห่ง 

กลุ่มเกษตรกร ทีไ่ม่น ามาจัดมาตรฐานในปี 2563  
จ านวน ...31.... แห่ง เนื่องจาก 

     จัดตั งไม่ครบ 2 ปี จ านวน ...2.. แห่ง 
     หยุดด าเนินงาน จ านวน ...1.. แห่ง 
     ช าระบัญชี  จ านวน ..28. แห่ง 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ร 

ที ่ ชื่อกลุ่มเกษตรกร 

ปีบัญชี ผลการจัด
มาตรฐาน 

(ระบุผ่าน หรือ 
ไม่ผ่าน) 

การปิดบัญชี 

(ระบุวันที่ผู้สอบ
รับรองงบ
การเงิน) 

การประชุม
ใหญ่ 

(ระบุวันที่จัด
ประชุมใหญ่) 

อ าเภอนาด้วง 
8 กลุ่มเกษตรกรท าไร่ท่าสะอาด มี.ค. 2563    
9 กลุ่มเกษตรกรท าไร่นาด้วง มี.ค. 2563    
10 กลุ่มเกษตรกรท าไร่นาดอกค า มี.ค. 2563    
11 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง กยท.นาด้วงรวม

ยาง 
เม.ย. 2562 ผ่าน 30 เม.ย.2562 25 ก.ย.2562 

12 กลุ่มเกษตรกรท าสวนท่าสวรรค์ มี.ค. 2563    
13 กลุ่มเกษตรกรยางบ้านโพนสว่าง-วังเย็น

(ช าระบัญชีระหว่างปี) 
    

 อ าเภอหนองหิน     
14 กลุ่มเกษตรกรท านาปวนพุ มี.ค. 2563    
15 กลุ่มเกษตรกรท าไร่ตาดข่า มี.ค. 2563    
16 กลุ่มเกษตรกรท าไร่หนองหิน มี.ค. 2563    
 อ าเภอภูกระดึง     

17 กลุ่มเกษตรกรท านาผานกเค้า มี.ค. 2562  31 มี.ค.2562  
18 กลุ่มเกษตรกรท าไร่ภูกระดึง มี.ค. 2563 ผ่าน 31 มี.ค.2563 30 ก.ค.2563 
 อ าเภอผาขาว     

19 กลุ่มเกษตรกรท านาโนนป่าซาง มี.ค. 2562  31 มี.ค.2562  
20 กลุ่มเกษตรกรท าไร่โนนปอแดง มี.ค. 2563    
21 กลุ่มเกษตรกรท าไร่บ้านเพ่ิม มี.ค. 2563    
22 กลุ่มเกษตรกรท าไร่ผาขาว มี.ค. 2563    
23 กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพาราบ้านเพิ่ม มี.ค. 2563    
24 กลุ่มเกษตรกรซ ากกค้อ (ถอนชื่อระหว่างปี)     
 อ าเภอวังสะพุง     

25 กลุ่มเกษตรกรท านาผาน้อย ธ.ค. 2563    
26 กลุ่มเกษตรกรท าไร่ผาบิ ง มี.ค. 2563    
27 กลุ่มเกษตรกรท าไร่ศรีสงคราม มี.ค. 2563  31 มี.ค.2562  
28 กลุ่มเกษตรกรท าไร่หนองงิ ว มี.ค. 2563    
29 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง กยท.บ้านโพน

ทอง 
ม.ค. 2563 ผ่าน 31 ม.ค.2563 19 มิ.ย.2563 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ร 

ที ่ ชื่อกลุ่มเกษตรกร 

ปีบัญชี ผลการจัด
มาตรฐาน 

(ระบุผ่าน หรือ 
ไม่ผ่าน) 

การปิดบัญชี 

(ระบุวันที่ผู้สอบ
รับรองงบ
การเงิน) 

การประชุม
ใหญ่ 

(ระบุวันที่จัด
ประชุมใหญ่) 

30 กลุ่มเกษตรกรท าสวนทรายขาว ธ.ค. 2562  31 ธ.ค.2562  
31 กลุ่มเกษตรกรยางพาราร่วมใจโคกขมิ น ธ.ค. 2562 ผ่าน  26 พ.ค.2563 
 อ าเภอภูหลวง     

32 กลุ่มเกษตรกรท านาแก่งศรีภูมิ 
(หยุดด าเนินการ) 

มี.ค. 2563    

33 กลุ่มเกษตรกรท านาหนองคัน มี.ค. 2563 ผ่าน 31 มี.ค.2563 21 ก.ค.2563 
34 กลุ่มเกษตรกรท าไร่ภูหอ มี.ค. 2562  31 มี.ค.2562  
35 กลุ่มเกษตรกรท าไร่ห้วยสีเสียด มี.ค. 2562  31 มี.ค.2562  
 อ าเภอเอราวัณ     

36 กลุ่มเกษตรกรท าไร่ทรัพย์ไพวัลย์ มี.ค. 2563    
37 กลุ่มเกษตรกรท าสวนเอราวัณผาอินทร์

แปลง 
มี.ค. 2563    

 อ าเภอเชียงคาน     
38 กลุ่มเกษตรกรท าไร่จอมศรี ธ.ค. 2562    
39 กลุ่มเกษตรกรท าไร่ธาตุ มี.ค. 2563    
40 กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางปากตมพัฒนา

คุณภาพยาง(จัดตั งใหม่ปี 2563) 
ก.พ.2563    

41 กลุ่มเกษตรกร กยท.เขาแก้ว ก.พ. 2563    
42 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง กยท..บ้านนา

จาน หมู่ 7 
ก.พ. 2563  29 ก.พ.2563  

43 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง กยท.บ้านพร
เจริญ 

ก.พ. 2563  29 ก.พ.2563  

44 กลุ่มเกษตรกรท าสวนเขาแก้ว ก.พ. 2563  29 ก.พ.2563  
45 กลุ่มเกษตรกรท าสวนปากตม มี.ค. 2563    
 อ าเภอปากชม     

46 กลุ่มเกษตรกรท าไร่ห้วยบ่อซืน มี.ค. 2563    
47 กลุ่มเกษตรกรท าไร่หาดคัมภีร์ 

(หยุดด าเนินการ) 
มี.ค. 2563    

48 กลุ่มเกษตรกรท าสวนเชียงกลม ก.พ. 2563    
49 กลุ่มเกษตรกรท าสวนปากชม ธ.ค. 2563    
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ที ่ ชื่อกลุ่มเกษตรกร 

ปีบัญชี ผลการจัด
มาตรฐาน 

(ระบุผ่าน หรือ 
ไม่ผ่าน) 

การปิดบัญชี 

(ระบุวันที่ผู้สอบ
รับรองงบ
การเงิน) 

การประชุม
ใหญ่ 

(ระบุวันที่จัด
ประชุมใหญ่) 

(หยุดด าเนินการ) 
 อ าเภอท่าลี่     

50 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง กยท.ต าบลโคก
ใหญ ่

ม.ค. 2563  31 ม.ค.2563  

51 กลุ่มเกษตรกรท าสวนหนองผือ มี.ค. 2563  31 มี.ค.2563  
52 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี ยงโค-กระบือ บ้านยาง -

กกก้านเหลือง 
เม.ย. 2562 ผ่าน 30 เม.ย.62 23 ก.ย.2562 

53 กลุ่มเกษตรกรปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ หมู่ 9 เม.ย. 2563 ผ่าน  20 ก.ย.2562 
 อ าเภอภูเรือ     

54 กลุ่มเกษตรกรบ้านท่าศาลา เม.ย. 2562 ไม่ผ่าน 30 เม.ย.2562 23 ก.ย.2562 
55 กลุ่มเกษตรกรท าสวนร่องจิก มี.ค. 2563    
56 กลุ่มเกษตรกรไม้ดอกไม้ประดับหนองบัว เม.ย. 2563 ไม่ผ่าน  23 ก.ย.2562 
 อ าเภอด่านซ้าย     

57 กลุ่มเกษตรกรท าไร่บ้านทุ่งเทิง เม.ย. 2562 ผ่าน  22 ส.ค.2562 
58 กลุ่มเกษตรกรท าสวนบ้านน  าพุ มี.ค. 2563    
 อ าเภอนาแห้ว     

59 กลุ่มเกษตรกรท านานามาลา ธ.ค. 2563    
60 กลุ่มเกษตรกรท าไร่แสงภา ธ.ค. 2562  31 ธ.ค.2562  
61 กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางนามาลา 

(จัดตั งใหม่ในปี 2563) 
    

หมายเหตุ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้มีการจัดตั งกลุ่มเกษตรกร จ านวน 2 กลุ่ม ได้แก่ 

1. กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางนามาลา(จัดตั งใหม่ปี 2563) 
2. กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางปากตมพัฒนาคุณภาพยาง(จัดตั งใหม่ปี 2563) 
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สรุปกิจกรรมส าคัญ/ผลงานโดดเดน่ที่เกิดจากการเข้าแนะน าส่งเสรมิ พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

กลุ่มจัดตั้งและสง่เสริมสหกรณ์ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย 

1. โครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ตามพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า สมเด็จ

กระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  
 

หลักการและเหตุผล 

  ตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ส านักงานสหกรณ์
จังหวัดเลย  ได้รับอนุมัติงบประมาณ เพ่ือการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนตามแผน พัฒนาเด็กและเยาวชนใน
ถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารีและส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนเพียงหลวง ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริ
วัฒนาพรรณวดี โดยได้ก าหนดแนวทางในการส่งเสริมสหกรณ์ในรูปแบบของกิจกรรมต่าง ๆ ให้เด็กนักเรียนมี
ความรู้ด้านสหกรณ์ทั งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติที่สามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้ โดยได้ก าหนดการในพื นที่
เป้าหมายในโรงเรียนสังกัดต ารวจตระเวนชายแดน จ านวน ๘ โรงเรียน และโรงเรียนเพียงหลวง 18 จ านวน 1 
โรงเรียน ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย จึงได้จัดท าโครงการนี ขึ น เพ่ือน านักเรียนและครูที่รับผิดชอบกิจกรรม
สหกรณ์นักเรียนไปทัศนศึกษาดูงานสหกรณ์ในพื นที่จริง ซึ่งมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ส าหรับนักเรียนโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดนและโรงเรียนเพียงหลวง เพราะจะท าให้เด็กนักเรียนสามารถน าความรู้ภาคทฤษฎีที่ได้ศึกษา
มาแล้วรวมกับการทัศนศึกษาดูงานเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้ และท าให้เด็กนักเรียนสามารถมองภาพ
ทัศน์ได้อย่างถูกต้องเป็นรูปธรรมยิ่งขึ น 
 

วัตถุประสงค ์   

  ๑. เพ่ือเป็นการศึกษาเพ่ิมเติมจากการเรียนการสอนในห้องเรียนโดยศึกษาจากสถานที่ปฏิบัติจริง 
  2. เพื่อให้เด็กนักเรียนได้น าความรู้จากประสบการณ์ศึกษาดูงานในครั งนี น าไป ปรับใช้ในชีวิตจริงได้ 

กลุ่มเป้าหมาย 

  คณะกรรมการสหกรณ์นักเรียนพร้อมคณะครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน โรงเรียน

ต ารวจตระเวนชายแดนในจังหวัดเลย จ านวน ๘ โรงเรียน  และโรงเรียนเพียงหลวง 18 จ านวน 1 โรงเรียน พร้อม

คณะผู้สังเกตการณ์ รวม ๑40 คน  

 งบประมาณ 

  จากแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3        งาน

ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริ สมเด็จ  พระ

กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ านวน 76,800 บาท  และส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์

นักเรียนในโรงเรียนเพียงหลวง ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จ านวน 9,600 บาท 

รวมจ านวน 86,4๐๐ บาท(แปดหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
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ผลการด าเนินการ 

  ด าเนินการในวันที่ 29 กรกฎาคม ๒๕63 เพ่ือศึกษาดูงานสหกรณ์การเกษตรภูกระดึง จ ากัด อ าเภอภูกระดึง  

จังหวัดเลย  และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงคุณเฉลิมชัย อินทรชัยศรี (ปราชญ์ชุมชน) อ าเภอหนองหิน จังหวัดเลย  
 

ผลลัพธ์ 

 เด็กนักเรียนได้เรียนรู้การจัดการเรียนการสอนเรื่องการสหกรณ์จากสถานที่ปฏิบัติจริง           

และเกิดทักษะการเรียนรู้และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  

 

ปัญหาอุปสรรค  - ไม่มี- 

 

ภาพกิจกรรม 
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2. โครงการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรตามโครงการรักษ์น  าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน               

      ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖3 

หลักการและเหตุผล 

  สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เป็นสถาบันที่เกิดจากการรวมตัวกันของบุคคลที่มีความต้องการจะ

ช่วยเหลือกันในทางเศรษฐกิจและสังคม โดยอาศัยอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ในการด าเนินงาน โดย

จดทะเบียนจัดตั งเป็นสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร มีฐานะเป็นนิติบุคคลดังนั น  ในการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่ม

เกษตรกร ที่จะประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของการ จัดตั งสมาชิกผู้เป็นเจ้าของ ผู้รับบริการและผู้บริหารงาน

แทนนิติบุคคล จะต้องรู้และเข้าใจในบทบาทหน้าที่ สิทธิที่จะได้รับตลอดจน หลักการบริหารงานโครงการ

พระราชด าริฯ ที่ส าคัญที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมด าเนินการส่วนใหญ่ไม่มีการจัดตั งสหกรณ์ในพื นที่โครงการฯ แต่มี

การด าเนินกิจกรรมกลุ่มในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพซึ่งส่วนใหญ่มีอาชีพหลักในการท า

เกษตรกรรมรวมไปถึง การส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมรายได้ของสมาชิกในพื นที่ดังกล่าว     ซึ่งมีความจ าเป็น

ในการแนะน า การด าเนินการในรูปกลุ่มด าเนินกิจกรรมโดยใช้รูปแบบสหกรณ์เพ่ือให้สามารถบริหารการจัดการได้

อย่าง มีประสิทธิภาพ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย จึงได้จัดอบรมให้ความรู้ แก่เกษตรกรที่มีการด าเนินการ

 ในรูปกลุ่มธรรมชาติ กลุ่มต่าง ๆ ที่อยู่ในพื นที่เป้าหมายโครงการรักษ์น  าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน เพ่ือ

เกษตรกรจะได้น าความรู้ในรูปแบบสหกรณ์ไปใช้ในการด าเนินงานในกลุ่มและพัฒนาเป็นสหกรณ์ที่ จดทะเบียน

เป็นนิติบุคคลที่ถูกต้องต่อไป 

วัตถุประสงค์ 

  ๑.  ผู้เข้ารับอบรมได้รู้และเข้าใจในหลักการ อุดมการณ์และวิธีการสหกรณ์ 

  ๒.  ผู้เข้ารับการอบรมได้รู้ถึงอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการหรือผู้บริหารกลุ่ม  

  ๓.  ผู้เข้ารับการอบรมได้รู้ถึงระบบการบริหารงานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร     

กลุ่มเป้าหมาย  

  เกษตรกรที่มีอยู่ในพื นที่โครงการรักษ์น  าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน ต าบลกกสะทอน               

  อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย จ านวน 3๐ คน  

งบประมาณ    

  จากแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 กิจกรรม

ส่งเสริมความรู้ด้านการสหกรณ์แก่ชาวบ้าน จ านวน ๑1,7๐๐.- บาท 

ผลการด าเนินการ    

  ด าเนินการในวันที่  10 มิถุนายน  2563 บ้านนาหว้าน้อย ต าบลกกสะทอน  อ าเภอด่านซ้าย  จังหวัด

เลย โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้แก่เกษตรกรในพื นที่โครงการฯ เพ่ือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหลักการ 

อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์ เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มและน ารูปแบบไปใช้ในการบริหารกลุ่ม 
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ผลลัพธ์ 

  เกษตรกรได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักการ อุดมการณ์และวิธีการสหกรณ์  ขบวนการ

ขั นตอนการจัดตั งสหกรณ์ แนวทางบริหารงานกลุ่มและการจัดท าแผนการด าเนินกิจกรรมในรูปแบบของกลุ่มเตรียม

สหกรณ ์จ านวน 30 คน คิดเป็น ร้อยละ 100 

ปัญหาอุปสรรค  ไม่มี 

ภาพกิจกรรม 
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3. โครงการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรตามโครงการบูรณาการพัฒนาตามพระราชด าริ               

      ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

หลักการและเหตุผล 

  สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เป็นสถาบันที่เกิดจากการรวมตัวกันของบุคคลที่มีความต้องการจะ

ช่วยเหลือกันในทางเศรษฐกิจและสังคม โดยอาศัยอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ในการด าเนินงาน โดย

จดทะเบียนจัดตั งเป็นสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร มีฐานะเป็นนิติบุคคลดังนั น  ในการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่ม

เกษตรกร ที่จะประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของการ จัดตั งสมาชิกผู้เป็นเจ้าของ ผู้รับบริการและผู้บริหารงาน

แทนนิติบุคคล จะต้องรู้และเข้าใจในบทบาทหน้าที่ สิทธิที่จะได้รับตลอดจน หลักการบริหารงานโครงการ

พระราชด าริฯ ที่ส าคัญที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมด าเนินการส่วนใหญ่ไม่มีการจัดตั งสหกรณ์ในพื นที่โครงการฯ แต่มี

การด าเนินกิจกรรมกลุ่มในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพซึ่งส่วนใหญ่มีอาชีพหลักในการท า

เกษตรกรรมรวมไปถึง การส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมรายได้ของสมาชิกในพื นที่ดังกล่าว     ซึ่งมีความจ าเป็น

ในการแนะน า การด าเนินการในรูปกลุ่มด าเนินกิจกรรมโดยใช้รูปแบบสหกรณ์เพ่ือให้สามารถบริหารการจัดการได้

อย่าง มีประสิทธิภาพ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย จึงได้จัดอบรมให้ความรู้ แก่เกษตรกรที่มีการด าเนินการ

  ในรูปกลุ่มธรรมชาติ กลุ่มต่าง ๆ ที่อยู่ในพื นที่ในการดูแลศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด าริ

จังหวัดเลย เพ่ือเกษตรกรจะได้น าความรู้ในรูปแบบสหกรณ์ไปใช้ในการด าเนินงานในกลุ่มและพัฒนาเป็นสหกรณ์ที่

จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ถูกต้องต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ 

  ๑.  ผู้เข้ารับอบรมได้รู้และเข้าใจในหลักการ อุดมการณ์และวิธีการสหกรณ์ 

  ๒.  ผู้เข้ารับการอบรมได้รู้ถึงอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการหรือผู้บริหารกลุ่ม  

  ๓.  ผู้เข้ารับการอบรมได้รู้ถึงระบบการบริหารงานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร   

กลุ่มเป้าหมาย  

  เกษตรกรที่มีอยู่ในพื นที่ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ด่านซ้าย อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ต าบลนาดี               

อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย จ านวน 3๐ คน  

งบประมาณ    

  จากแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 กิจกรรม

ส่งเสริมความรู้ด้านการสหกรณ์แก่ชาวบ้าน จ านวน ๑1,7๐๐.- บาท 

ผลการด าเนินการ    

  ด าเนินการในวันที่ 8 มิถุนายน  2563 บ้านนาหว้าน้อย ต าบลกกสะทอน อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย   โดย

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้แก่เกษตรกรในพื นที่โครงการฯ เพ่ือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหลักการ อุดมการณ์ 

วิธีการสหกรณ์ เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มและน ารูปแบบไปใช้ในการบริหารกลุ่ม 
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ผลลัพธ์ 

  เกษตรกรได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักการ อุดมการณ์และวิธีการสหกรณ์  ขบวนการ

ขั นตอนการจัดตั งสหกรณ์ แนวทางบริหารงานกลุ่มและการจัดท าแผนการด าเนินกิจกรรมในรูปแบบของกลุ่มเตรียม

สหกรณ ์จ านวน 30 คน คิดเป็น ร้อยละ 100 

ปัญหาอุปสรรค   - ไม่มี - 

ภาพกิจกรรม 
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กลุ่มตรวจการสหกรณ(์ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย) 
 

โครงการประชุมคณะท างานระดับจังหวัดเพื่อแก้ไขปัญหาการด าเนนิงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มี
ข้อบกพร่อง (จกบ.) 

1.วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ได้รับทราบข้อมูลที่เกี่ยวกับผลการด าเนินการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่อง 
 2. เพ่ือพัฒนาปรับเปลี่ยนแนวทางวิธีปฏิบัติให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจและสังคม 
 3. เพ่ือก าหนดแนวทางการแนะน าส่งเสริมก ากับดูแลและป้องกันปราบปรามพฤติกรรมเสี่ยงอันเป็นสาเหตุ
ท าให้เกิดข้อบกพร่องหรือท าให้เกิดความเสียหายต่อผลประโยชน์ของมวลสมาชิก 
 

2. เป้าหมาย 
 1. คณะท างานฯ แก้ไขปัญหาในการด าเนินงานของสหกรณ์ 
 2. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ 
 3. ผู้แทนสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง 
 4. ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง 
 

3.พื้นที่ด าเนินงานโครงการ 
 ณ ห้องประชุมส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย  
 

4.ผลการด าเนินงาน : 
 ประชุมครั งที่ 1 เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2563 
 ประชุมครั งที่ 2 เดือน  มีนาคม   พ.ศ. 2563 
 ประชุมครั งที่ 3 เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2563 
 ประชุมครั งที่ 4 เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2563 
 

5.ผลลัพธ์ 
 ผลลัพธ์เชิงปริมาณ  : ประชุม  4  ครั ง 
 ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ :  สหกรณ์ได้น ามติที่ประชุมไปด าเนินการแก้ไข 
 

6. ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงานและแนวทางแก้ไข  - ไม่ม-ี 
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  ภาพกิจกรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

โครงการประชุมคณะท างานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการด าเนินงานของสหกรณ์                   
และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง 

 

  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย โดยกลุ่มตรวจการสหกรณ์ จัดประชุมคณะท างานระดับจังหวัดแก้ไข
ปัญหาในการด าเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ณ ห้องประชุมส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย โดยมีนายพิสิฐ เพิ่มพูน เป็นประธานในการประชุม 
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 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

      1. งานที่ด าเนินการ : การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 ๑. สหกรณ์การเกษตรนาด้วง จ ากัด  กรณี  จัดหาสินค้ามาจ าหน่ายไม่ส ารวจความต้องการจาก
สมาชิก   
    ความเสียหาย 1,889,745 บาท คงเหลือ 1,592,415 บาท 
   - ปัจจุบันอยู่ระหว่างประกาศขายหลักทรัพย์ทอดตลาด (ทรัพย์กรรมการ) 
 

 2. สหกรณ์ สกย.การเกษตรกกดู่รุ่งเรือง จ ากัด กรณี เงินสดขาดบัญชี 
     ความเสียหาย 485,065.35 บาท คงเหลือ 83,286.46 บาท 
 - สหกรณ์ยื่นฟ้องด าเนินคดีกับอดีตประธานฯและ  เมื่อวันที่ 16 มีนาคม  2563  ได้มีการไกล่เกลี่ย 
 ที่ศาล จึงพิพากษาตามยอมให้อดีตประธานฯ ชดใช้แก่สหกรณ์ จ านวน 83,286.46 บาทพร้อมดอกเบี ย อัตรา 
ร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยช าระรายเดือนๆ ละไม่ต่ ากว่า 3,000 บาท โดยช าระงวดแรกในวันที่ 31 มีนาคม 2563 
คงเหลือ 83,286.46 บาท  
 

 3. สหกรณ์การเกษตรภูกระดึง จ ากัด กรณี เงินสดขาดบัญชี ,สินค้าขาดบัญช ี
     ความเสียหาย เงินสดขาดฯ 717,360.69 บาท คงเหลือ 555,628 บาท / ลูกหนี สินค้าขาดฯ 645,269.67 
บาท คงเหลือ 359,970 บาท 

 - อยู่ในกระบวนการทางกฎหมาย (ทนายความยื่นฟ้องศาลแล้ว) 

 4. สหกรณ์บริการสวัสดิการไทเลย จ ากัด กรณี สลากฯ 
  ความเสียหาย 872,292,207.31 บาท คงเหลือ 408,540,994 บาท 
 - นายทะเบียนสหกรณ์ขยายเวลาแก้ไขข้อบกพร่อง ถึง 31 ตุลาคม 2563 
 5. สหกรณ์การเกษตรเมืองเลย จ ากัด  กรณี สลากฯ 
     ความเสียหาย 10,488,322 บาท คงเหลือ 8,853,000 บาท 
   (พิพากษาศาลฎีกาแล้ว อยู่ระหว่างสืบทรัพย์บังคับคดี) คงเหลือ 8,853,000 บาท 
 6. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. เลย จ ากัด กรณี ไม่ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการ
รวบรวมฯ 
 ความเสียหาย 59,623,407 บาท  คงเหลือ ดังนี       
 - บริษัทสหฟาร์ม จ ากัด คงเหลือ 11,425,643.17 บาท  
      - บริษัทโกลเด้นไลน์ บิสซิเนส จ ากัด คงเหลือ 38,650,029.88 บาท 
 7. ร้านสหกรณ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย จ ากัด กรณี ลูกหนี้ค้างนาน 
 ความเสียหาย  788,503 บาท คงเหลือ 788,503 บาท 
 - อยู่ในกระบวนการทางกฎหมาย (ศาลปกครอง) 
 
 8. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด  กรณี สลากฯ 
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 ความเสียหาย  490,000,000 บาท คงเหลือ ความเสียหาย  490,000,000 บาท   
 - คณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 56/2563 ฟ้องด าเนินคดีข้อหาหรือฐานความผิด ตัวแทน ละเมิด           
เรียกค่าเสียหาย กับนายก๊ก ดอนส าราญกับพวกรวม 19 คน จ านวนทุนทรัพย์ 241,600,000 บาท(145,600,000 
บาท พร้อมดอกเบี ย 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2554 ถึงวันฟ้องเป็นเวลา 8 ปี 9 เดือน 18 วัน เป็นเงิน 
96,088,520.55) ตามค าฟ้องคดีหมายเลขด าที่ พ 390/2563 วันที่ 22 พ.ค. 2563 ต่อมาเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 
2563 สหกรณ์ฯ ได้ยื่นค าร้องขอแก้ไขเพ่ิมเติมฟ้องในคดีหมายเลขด าท่ี พ 390/2563 (ฟ้องเดิม) โดยเพิ่มเติม
จ านวนทุนทรัพย์จากเดิม 241,688,520.55 บาท  เป็น 809,352,897.26 บาทแยกเป็นต้นเงิน 490,000,000 บาท 
และดอกเบี ยคิดจากต้นเงินนับจนถึงวันฟ้อง 319,352,897.26 บาท 
 9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จ ากัด   
  กรณี สลากฯ ความเสียหาย  1,220,440,000 บาท   
       - พิพากษาศาลฎีกาแล้ว อยู่ระหว่างขั นตอนกฎหมาย      
 กรณี ทุจริตเกี่ยวกับเงินกู้โดยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ความเสียหาย  จ านวน 3,367,981 บาท 
 - ปัจจุบันสหกรณ์ฯ ได้มีมติไล่เจ้าหน้าที่ดังกล่าวออกแล้ว และได้ด าเนินการแจ้งความด าเนินคดีแล้ว 
 10. สหกรณ์การเกษตรด่านซ้าย จ ากัด  กรณี ลูกหนี้สินค้าขาดบัญชี 
  ความเสียหาย  17,808,434.50 บาท  คงเหลือ 15,612,940 บาท 
 - อยู่ในความรับผิดชอบของผู้จัดการสหกรณ์ โดยท าสัญญารับสภาพความผิด  
 11. สหกรณ์การเกษตรวังสะพุง จ ากัด  กรณี เงินสดขาดบัญชี , สลากฯ , เงินยืมทดรอง   
      กรณี ลูกหนี้เงินสดขาดบัญชี   จ าวน 1,469,046.90 บาท  (อยู่ในกระบวนการทางกฎหมาย)   
      กรณี สินค้าขาดบัญชี  จ านวน 363,199.64 บาท (อยู่ในกระบวนการทางกฎหมาย) 
      กรณี สลากฯ 99,928,750.- บาท (อยู่ในกระบวนการทางกฎหมาย)                  
      กรณี คณะกรรมการอนุมัติเงินยืมทดรองให้ผู้จัดการโอนให้บริษัทซัคเซสเพาเวอร์(น้ ามัน) 
      จ านวน 45,000,000 บาท (อยู่ในกระบวนการทางกฎหมาย)       
      กรณี สหกรณ์ด าเนินการเข้าข่ายการท าประกันชีวิต    
      - สหกรณ์ได้รับการจดทะเบียนสมาคมฌาปณกิจสงเคราะแล้ว เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 (แก้ไข แล้ว
เสร็จ) 
 12. สหกรณ์การเกษตรเอราวัณ จ ากัด กรณี สหกรณ์ด าเนินการเข้าข่ายการท าประกันชีวิต 
 - ปัจจุบันนายทะเบียนได้รับจดทะเบียนสมาคมฌาปกิจสงเคราะห์สมาชิกและพนักงานสหกรณ์แล้ว          
ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2562 (แก้ไขแล้วเสร็จ) 

2. การด าเนินการช าระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  

 ขั นตอนที่ 1 ประกาศ/เผยแพร่การเลิกและผู้ช าระบัญชี 
 ขั นตอนที่ 2 รับมอบทรัพย์สินและจัดท างบดุล มาตรา 80 
 ขั นตอนที่ 3 ส่งงบดุลให้ผู้สอบบัญชี มาตรา 80 
 ขั นตอนที่ 4  ผู้สอบบัญชีรับรองงบดุล มาตรา 80 
 ขั นตอนที่ 5 อนุมัติงบดุลที่ประชุมใหญ่/นายทะเบียนสหกรณ์ 
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 ขั นตอนที่ 6 ด าเนินการจัดการทรัพย์สินและหนี สิน 
 ขั นตอนที่ 7 ส่งรายงานการช าระบัญชี มาตรา 87 
 ขั นตอนที่ 8  ผู้สอบรับรอง มาตรา 87 
 ขั นตอนที่ 9 ถอนชื่อ 
 ขั นตอนที่ 10 ส่งมอบบรรดาสมุด 
3. รายช่ือสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่อยู่ระหว่างการช าระบัญชี ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563  
(ใส่รายละเอียดของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรว่าอยู่ในขั นตอนใดของการช าระบัญชีเมื่อต้นปีงบประมาณ                  
และความก้าวหน้า/ขั นตอน เมื่อสิ นปีงบประมาณ) 

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

ขั้นตอนการ
ช าระบัญชี  
ณ วันที่        

 1 ต.ค. 2562 

ความก้าวหน้า/
ขั้นตอน 
ณ วันที่          

31 ก.ค.2563 
1. สหกรณ์การเกษตรปากปวน ขั นตอนที่ 1 ขั นตอนที่ 2 
2. สหกรณ์ผู้ใช้น  าสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าบ้านนาดี ขั นตอนที่ 1 ขั นตอนที่ 2 
3. สหกรณ์การเกษตรวังลาน จ ากัด ขั นตอนที่ 2 ขั นตอนที่ 2 
4. สหกรณ์ผู้ใช้น  าอ่างเก็บน  าห้วยยาง ขั นตอนที่ 2 ขั นตอนที่ 3 
5. สหกรณ์ผู้เลี ยงโคนมในเขตปฎิรูปที่ดินจังหวัดเลย จ ากัด ขั นตอนที่ 2 ขั นตอนที่ 2 
6. สหกรณ์การเกษตรปากชม จ ากัด ขั นตอนที่ 2 ขั นตอนที่ 3 
7. สหกรณ์การเกษตรมหาชนผาขาว จ ากัด ขั นตอนที่ 2 ขั นตอนที่ 2 
8. สหกรณ์บริการผู้ค้าล็อตเตอรี่ครูชายแดนเลย จ ากัด ขั นตอนที่ 2 ขั นตอนที่ 2 
9. สหกรณ์การเกษตรบ้านห้วยหินขาว จ ากัด ขั นตอนที่ 2 ขั นตอนที่ 2 
10. สหกรณ์การเกษตรชายแดนสามัคคีนาแห้ว จ ากัด ขั นตอนที่ 2 ขั นตอนที่ 2 
11. สหกรณ์การเกษตรสมัชชาสามัคคีด่านซ้าย จ ากัด ขั นตอนที่ 2 ขั นตอนที่ 2 
12. สหกรณ์การเกษตรประชาสามัคคีต าบลท่าช้างคล้อง จ ากัด ขั นตอนที่ 2 ขั นตอนที่ 3 
13. สหกรณ์การเกษตรนาแห้ว จ ากัด ขั นตอนที่ 2 ขั นตอนที่ 2 
14. สหกรณ์ผู้ปลูกพืชอนามัยปลอดภัยสารพิษห้วยตาด จ ากัด ขั นตอนที่ 2 ขั นตอนที่ 2 
15. สหกรณ์การเกษตรหนองหิน จ ากัด ขั นตอนที่ 2 ขั นตอนที่ 2 
16. สหกรณ์การเกษตรอาฮีพัฒนา จ ากัด ขั นตอนที่ 2 ขั นตอนที่ 2 
17. สหกรณ์เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูจังหวัดเลย จ ากัด ขั นตอนที่ 2 ขั นตอนที่ 3 
18. สหกรณ์การเกษตรต าบลทรายขาว จ ากัด ขั นตอนที่ 2 ขั นตอนที่ 2 
19. สหกรณ์การเกษตรภูสน จ ากัด ขั นตอนที่ 2 ขั นตอนที่ 3 
20. สหกรณ์การเกษตรประชาสามัคคีภูหลวง  จ ากัด ขั นตอนที่ 2 ขั นตอนที่ 3 
21. ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรเลย จ ากัด ขั นตอนที่ 2 ขั นตอนที่ 2 
22. สหกรณ์ผู้ใช้น  าสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าบ้านสามแยก จ ากัด ขั นตอนที่ 2 ขั นตอนที่ 3 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ร 

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

ขั้นตอนการ
ช าระบัญชี  
ณ วันที่        

 1 ต.ค. 2562 

ความก้าวหน้า/
ขั้นตอน 
ณ วันที่          

31 ก.ค.2563 
23. สหกรณ์การเกษตรประชาสามัคคีตาดข่า จ ากกัด ขั นตอนที่ 2 ขั นตอนที่ 2 
24. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจังหวัดเลย ขั นตอนที่ 2 ขั นตอนที่ 2 
25. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการผลิตประชาสามัคคีเอราวัณ จ ากัด ขั นตอนที่ 2 ขั นตอนที่ 2 
26. สหกรณ์การเกษตรประชาสามัคคีพรสวรรค์ จ ากัด ขั นตอนที่ 3 ขั นตอนที่ 3 
27. สหกรณ์ยางพาราเลย จ ากัด ขั นตอนที่ 3 ขั นตอนที่ 3 
28. สหกรณ์เครือข่ายชุมชนต าบลศรีสองรักเข้มแข็ง จ ากัด ขั นตอนที่ 3 ขั นตอนที่ 3 
29. สหกรณ์ผู้ใช้น  าผาน้อย จ ากัด ขั นตอนที่ 3 ขั นตอนที่ 4 
30. สหกรณ์การเกษตรผสมผสานจังหวัดเลย จ ากัด ขั นตอนที่ 3 ขั นตอนที่ 3 
31. สหกรณ์การเกษตรประชาสามัคคีวังสะพุง จ ากัด ขั นตอนที่ 3 ขั นตอนที่ 3 
32. สหกรณ์ผู้ค้าล๊อตเตอรี่ต าบลทรายขาว จ ากัด ขั นตอนที่ 2 ขั นตอนที่ 3 
33. สหกรณ์การเกษตรสมัชชาสามัคคีห้วยบ่อซืน จ ากัด ขั นตอนที่ 3 ขั นตอนที่ 3 
34. ร้านสหกรณ์เลย จ ากัด ขั นตอนที่ 3 ขั นตอนที่ 3 
35. สหกรณ์บริการผู้ค้าล็อตเตอรี่เมืองเลย ขั นตอนที่ 3 ขั นตอนที่ 3 
36. สหกรณ์ปศุสัตว์นาด้วง จ ากัด ขั นตอนที่ 3 ขั นตอนที่ 3 
37. สหกรณ์บริการศูนย์พัฒนาจังหวัดเลย จ ากัด ขั นตอนที่ 2 ขั นตอนที่ 3 
38. สหกรณ์การเกษตรห้วยบ่อซืน จ ากัด ขั นตอนที่ 3 ขั นตอนที่ 3 
39. สหกรณ์การเกษตรบ้านสูบ จ ากัด ขั นตอนที่ 3 ขั นตอนที่ 3 
40. สหกรณ์กองทุนสวนยางด่านซ้าย จ ากัด ขั นตอนที่ 3 ขั นตอนที่ 3 
41. สหกรณ์การเกษตรประชาสามัคคีผาขาว ขั นตอนที่ 3 ขั นตอนที่ 3 
42. ร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคเลย จ ากัด ขั นตอนที่ 3 ขั นตอนที่ 3 
43. สหกรณ์ผู้ใช้น  าบ้านธาตุ จ ากัด ขั นตอนที่ 3 ขั นตอนที่ 3 
44. สหกรณ์การเกษตรประชาสามัคคีต าบลผาน้อย จ ากัด ขั นตอนที่ 3 ขั นตอนที่ 3 
45. สหกรณ์ผู้ใช้น  าสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าห้วยโตก จ ากัด ขั นตอนที่ 3 ขั นตอนที่ 3 
46. สหกรณ์ฮักเลย  จ ากัด ขั นตอนที่ 3 ขั นตอนที่ 3 
47. สหกรณ์การเกษตรนาดอกค าพัฒนา จ ากัด ขั นตอนที่ 3 ขั นตอนที่ 3 
48. สหกรณ์ปศุสัตว์เอราวัณ จ ากัด ขั นตอนที่ 3 ขั นตอนที่ 3 
49. สหกรณ์ออมทรัพย์เพ่ือพัฒนาข้าราชการจังหวัดเลย จ ากัด ขั นตอนที่ 3 ขั นตอนที่ 3 
50. ร้านสหกรณ์สวัสดิการครู-บุคลากร อปท.เลย จ ากัด ขั นตอนที่ 3 ขั นตอนที่ 3 
51. สหกรณ์ สกย.อุตสาหกรรมการเกษตรเลย จ ากัด ขั นตอนที่ 3 ขั นตอนที่ 4 



30 | ห น้ า  Template รายงานผลการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ร 

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

ขั้นตอนการ
ช าระบัญชี  
ณ วันที่        

 1 ต.ค. 2562 

ความก้าวหน้า/
ขั้นตอน 
ณ วันที่          

31 ก.ค.2563 
52. สหกรณ์การเกษตรหนองหินพัฒนา จ ากัด ขั นตอนที่ 3 ขั นตอนที่ 4 

53. สหกรณ์การเกษตรชายแดนบ้านนาข่า จ ากัด ขั นตอนที่ 3 ขั นตอนที่ 3 

54. สหกรณ์การเกษตรประชาสามัคคีต าบลโนนปอแดง จ ากัด ขั นตอนที่ 2 ขั นตอนที่ 3 

55. สหกรณ์การเกษตรพระธาตุเชียงคาน จ ากัด ขั นตอนที่ 2 ขั นตอนที่ 3 

56. สหกรณ์ผู้ปลูกมันฝรั่งภูเรือ จ ากัด ขั นตอนที่ 2 ขั นตอนที่ 2 

57. สหกรณ์การเกษตรหนองหญ้าปล้อง จ ากัด ขั นตอนที่ 4 ขั นตอนที่ 4 

58. สหกรณ์การเกษตรภูผาขาว จ ากัด ขั นตอนที่ 5 ขั นตอนที่ 9 

59. สหกรณ์การเกษตรข้าวหลามห้วยเหล็ก จ ากัด ขั นตอนที่ 5 ขั นตอนที่ 7 

60. สหกรณ์การเกษตรโนนป่าซาง จ ากัด ขั นตอนที่ 5 ขั นตอนที่ 5 

61. สหกรณ์ผู้ใช้น  าด้วยไฟฟ้าบ้านปากปวน จ ากัด ขั นตอนที่ 3 ขั นตอนที่ 5 

62. สหกรณ์การเกษตรหมู่บ้าน ปชด.คกเลาใต้ จ ากัด ขั นตอนที่ 7 ขั นตอนที่ 7 

63. สหกรณ์การเกษตรนาดินด าพัฒนา จ ากัด ขั นตอนที่ 5 ขั นตอนที่ 9 

64. สหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกมะขามหวานภูกระดึง จ ากัด ขั นตอนที่ 5 ขั นตอนที่ 7 

65. สหกรณ์บริการเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ประชาคมเลย จ ากัด ขั นตอนที่ 6 ขั นตอนที่ 10 

66. สหกรณ์ผู้ใช้น  าฝายกกต้อง จ ากัด ขั นตอนที่ 2 ขั นตอนที่ 10 

67. สหกรณ์คริสเตียนจังหวัดเลย จ ากัด ขั นตอนที่ 7 ขั นตอนที่ 10 

68. กลุ่มเกษตรกรท าไร่นาพึง ขั นตอนที่ 1 ขั นตอนที่ 2 

69. กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางโนนตะวันยั่งยืน ขั นตอนที่ 1 ขั นตอนที่ 3 

70. กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางศรีอุบล ขั นตอนที่ 3 ขั นตอนที่ 2 

71. กลุ่มเกษตรกรโค-กระบือหนองคัน ขั นตอนที่ 2 ขั นตอนที่ 2 
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สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

ขั้นตอนการ
ช าระบัญชี  
ณ วันที่        

 1 ต.ค. 2562 

ความก้าวหน้า/
ขั้นตอน 
ณ วันที่          

31 ก.ค.2563 
72.กลุ่มเกษตรกรสมาคมเครือข่ายสถาบันเกษตรกร(ค.ส.ก.)บ้านซ าม่วง ขั นตอนที่ 2 ขั นตอนที่ 3 

73. กลุ่มเกษตรกรยางพาราผาสะนาอุดมทรัพย์ ขั นตอนที่ 2 ขั นตอนที่ 2 

74. กลุ่มเกษตรกรท าไร่หนองบัว ขั นตอนที่ 2 ขั นตอนที่ 3 

75. กลุ่มเกษตรกรท านานาพึง ขั นตอนที่ 2 ขั นตอนที่ 2 

76. กลุ่มเกษตรกรท านาศรีฐาน ขั นตอนที่ 2 ขั นตอนที่ 2 

77. กลุ่มเกษตรกรท าไร่นาแห้ว ขั นตอนที่ 1 ขั นตอนที่ 2 

78. กลุ่มเกษตรกรท าไร่นาดี ขั นตอนที่ 3 ขั นตอนที่ 3 

79. กลุ่มเกษตรกรท าสวนน  าสวย ขั นตอนที่ 3 ขั นตอนที่ 3 

80. กลุ่มเกษตรกรท าไร่ผาสามยอด ขั นตอนที่ 3 ขั นตอนที่ 3 

81. กลุ่มเกษตรกรท าไร่ผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ จังหวัดเลย ขั นตอนที่ 3 ขั นตอนที่ 3 

82. กลุ่มเกษตรเลี ยงสัตว์ท่าลี่ ขั นตอนที่ 3 ขั นตอนที่ 3 

83. กลุ่มเกษตรกรท านาท่าช้างคล้อง ขั นตอนที่ 3 ขั นตอนที่ 3 

84. กลุ่มเกษตรกรยางทรัพย์มงคล ขั นตอนที่ 3 ขั นตอนที่ 3 

85. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี ยงกระบือต าบลปวนพุ ขั นตอนที่ 3 ขั นตอนที่ 3 

86. กลุ่มเกษตรกร กยท.บ้านผาสะนา ขั นตอนที่ 3 ขั นตอนที่ 3 

87. กลุ่มเกษตรกรท าไร่ท่าลี่ ขั นตอนที่ 3 ขั นตอนที่ 3 

88. กลุ่มเกษตรกรท าสวนนาอาน ขั นตอนที่ 4 ขั นตอนที่ 4 

89. กลุ่มเกษตรกรท าไร่ปากชม ขั นตอนที่ 4 ขั นตอนที่ 4 

90. กลุ่มเกษตรกรท าสวนด่านซ้าย ขั นตอนที่ 4 ขั นตอนที่ 6 

91. กลุ่มเกษตรกรท าไร่นาหอ ขั นตอนที่ 7 ขั นตอนที่ 7 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ร 

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

ขั้นตอนการ
ช าระบัญชี  
ณ วันที่        

 1 ต.ค. 2562 

ความก้าวหน้า/
ขั้นตอน 
ณ วันที่          

31 ก.ค.2563 
92. กลุ่มเกษตรกรท าไร่น  าสวย ขั นตอนที่ 7 ขั นตอนที่ 7 

93. กลุ่มเกษตรกรท าสวนห้วยส้ม ขั นตอนที่ 3 ขั นตอนที่ 10 

94. กลุ่มเกษตรกรท าไร่เหล่ากอหก ขั นตอนที่ 2 ขั นตอนที่ 10 

95. กลุ่มเกษตรกร กยท.หัวฝายพัฒนายาง ขั นตอนที่ 7 ขั นตอนที่ 10 

96. กลุ่มเกษตรกรท านาโคกขมิ น ขั นตอนที่ 7 ขั นตอนที่ 10 

97. กลุ่มเกษตรกร กยท.ซ ากกค้อ ขั นตอนที่ 1 ขั นตอนที่ 10 

3. รายชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่สามารถถอนชื่อได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

      - สหกรณ์          1. สหกรณ์ผู้ใช้น  าฝายกกต้อง จ ากัด 
                   2. สหกรณ์คริสเตียนจังหวัดเลย จ ากัด  
                   3. สหกรณ์บริการเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ประชาคมเลย จ ากัด 
                   4. สหกรณ์การเกษตรนาดินด าพัฒนา จ ากัด  
                   5. สหกรณ์การเกษตรภูผาขาว จ ากัด  
     - กลุ่มเกษตรกร    1. กลุ่มเกษตรกร กยท.หัวฝายพัฒนายาง  
                   2. กลุ่มเกษตรกรท านาโคกขมิ น 
                   3. กลุ่มเกษตรกรท าไร่เหล่ากอหก 
                   4. กลุ่มเกษตรกร กยท.ซ ากกค้อ  
                   5. กลุ่มเกษตรกรท าสวนห้วยส้ม 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ร 

ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม 
          

       จากการที่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ได้เข้าส่งเสริมและแนะน าการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในปี 
งบประมาณ พ.ศ.563 ได้สรุปประเด็น/สาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนี  

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

 สหกรณ์ไม่ได้ตั งแผนการด าเนินงานของสหกรณ์ไว้ จึงไม่สามารถเปรียบเทียบแผนผลเพ่ือการวิเคราะห์ได้
 สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :   

1. ให้สหกรณ์จัดท าแผนการด าเนินงานเพิ่มเติมเพ่ือเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 
2. ส่งเสริมสหกรณ์ให้สหกรณ์เพ่ิมทุนภายใน เพ่ือลดต้นทุนหรือดอกเบี ยจ่ายจากเงินทุนภายนอก 
3. ติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์อย่างใกล้ชิด 
4. ส่งเสริมให้สหกรณ์ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสหกรณ์ 
5. ก ากับ แนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์ บริหารจัดการตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
         

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 

 1. สหกรณ์ด าเนินธุรกิจในปีแรกเพียงด้านเดียวคือจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายให้กับสมาชิก ยังไม่ได้ด าเนินการ
ธุรกิจอ่ืนตามแผน 
 2. เงินทุนของสหกรณ์ยังไม่เพียงพอในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ 
 3. สหกรณ์มีจ านวนสมาชิกน้อย การรับสมาชิกเป็นไปได้ยากเนื่องจากไม่เป็นไปตามคุณสมบัติของสมาชิก 
ตามข้อบังคับของสหกรณ์ และเงื่อนไขที่ต้องขึ นทะเบียนเป็นสหกรณ์กับการยางแห่งประเทศไทย 

สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :   
 1. แนะน า ส่งเสริมสหกรณ์ให้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ พรบ.สหกรณ์ ประกาศนายทะเบียน
สหกรณ์ และค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 
 2. แนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์ยกระดับประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ 
 3. แนะน าให้สหกรณ์จัดท าแผนการด าเนินงานในด้านการจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย และการรวบรวม
ผลผลิตของสหกรณ์ให้สอดคล้องกับการจัดหาเงินทุนของสหกรณ์  
 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ 

           1. ผู้จัดท าบัญชีของสหกรณ์ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดท าบัญชี ท าให้การด าเนินการล่าช้า ไม่

ต่อเนื่อง และไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 2. คณะกรรมการของสหกรณ์ยังขาดการเอาใจใส่ในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ร 

 
 
 
 
 
 

 
อ าเภอเมืองเลย 

 

1. ชมุนมุสหกรณช์ำวสวนยำง กยท.จ.เลย จ ำกดั 

ประเภท : สหกรณก์ารเกษตร   ปีบัญชีของสหกรณ์  30 เมษายน 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์ 
1. รวบรวมผลผลิต  
2. จัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 

 ระดับมาตรฐานสหกรณ์ ระดับดีมาก(B) 

 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)  .ชั น 1  

 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงิน : อยู่ระหว่างรอผู้สอบบัญชีตรวจสอบ 

 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ จัดประชุมเม่ือวันที่  24 กรกฎาคม 2562 
 
 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

    งานที่ด าเนินการ :  
1. จัดท าแผนการส่งเสริมและก าหนดประเด็นการส่งเสริมให้ชัดเจน 
2. แนะน า ส่งเสริม รักษามาตรฐานการด าเนินงานของสหกรณ์ 
3. แนะน า ส่งเสริม ให้สหกรณ์มีแผนการควบคุมภายในตามหลักการควบคุมภายในที่ดี 

 4. ด าเนินการแนะน า ส่งเสริม ก ากับดูแล ให้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง โดยเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ และให้ค าแนะน าในการแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ ให้
เป็นไปตามค าแนะน าของนายทะเบียนสหกรณ์ 
 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดีมาก ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
2. การปิดบัญชีสหกรณ์ ปัจจุบันสหกรณ์ได้จัดส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชี และอยู่ระหว่างผู้สอบบัญชีเข้า 

ตรวจสอบ 
 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : - 

ส่วนที่ 2 : ผลการด าเนินงานจากการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร     

                ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รายสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร) 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ ์1 (อ ำเภอเมืองเลย นำดว้ง) 
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 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 

งานที่ด าเนินการ :  

1. จัดท าแผนการส่งเสริมสหกรณ์และก าหนดประเด็นการส่งเสริมให้ชัดเจน 

 2. แนะน าให้สหกรณ์จัดท าแผนการด าเนินงานในด้านการจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย ด้านการรวบรวม และ

เชื่อมโยงเครือข่ายเพ่ือการจ าหน่ายผลผลิต 

 3. แนะน าให้สหกรณ์วางแผนการเพ่ิมจ านวนสมาชิก 
 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจกับสหกรณ์ มีสัดส่วนสมาชิกมาใช้บริการมากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 80 
 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

 1. ความพร้อมของอุปกรณ์ 

 2. การรับสมาชิกเป็นไปได้ยากเนื่องจากคุณสมบัติไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด  

 3. การรวบรวมผลผลิตไม่สามารถสู้ราคาการรับซื อผลผลิตกับพ่อค้าในพื นที่ไม่ได้ 
 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ 

งานที่ด าเนินการ :  

1. จัดท าแผนการส่งเสริมสหกรณ์และก าหนดประเด็นการส่งเสริมให้ชัดเจน 

2. ด าเนินการแนะน า ส่งเสริม ก ากับดูแล ให้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่ 

เกี่ยวข้อง โดยเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ และให้ค าแนะน าในการแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ ให้

เป็นไปตามค าแนะน าของนายทะเบียนสหกรณ์ 
 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์ไม่มีข้อบกพร่อง 

 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : - 
 

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์ ปีบัญชี เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก ราย 2 - 0 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

 
บาท 
บาท 

 
27,000.00 
100,000.00 

 
- 
- 
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กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเชื่อ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ  

 
 
- 
- 

บาท 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 

15,872,000.00 
51,000,000.00 
9,500,000.00 
3,000,000.00 

 
 
 
 

416,700.00 
- 
- 
- 

 
 
 
 

2.62 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได ้
   - ค่าใช้จ่าย 
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
143,782,000.00 
142,515,400.00 
1,266,600.00 

 
420,843.73 
408,410.00 
12,433.73 

 
0.29 
0.28 
0.98 

 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :  

 1. สหกรณ์ด าเนินธุรกิจในปีแรกเพียงด้านเดียวคือจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายให้กับสมาชิก ยังไม่ได้ด าเนินการ
ธุรกิจอ่ืนตามแผน 
 2. เงินทุนของสหกรณ์ยังไม่เพียงพอในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ 
 3. สหกรณ์มีจ านวนสมาชิกน้อย การรับสมาชิกเป็นไปได้ยากเนื่องจากไม่เป็นไปตามคุณสมบัติของสมาชิก 
ตามข้อบังคับของสหกรณ์ และเงื่อนไขที่ต้องขึ นทะเบียนเป็นสหกรณ์กับการยางแห่งประเทศไทย 
 

สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :   
 1. แนะน า ส่งเสริมสหกรณ์ให้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ พรบ.สหกรณ์ ประกาศนายทะเบียน
สหกรณ์ และค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 
 2. แนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์ยกระดับประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ 
 3. แนะน าให้สหกรณ์จัดท าแผนการด าเนินงานในด้านการจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย และการรวบรวม
ผลผลิตของสหกรณ์ให้สอดคล้องกับการจัดหาเงินทุนของสหกรณ์  
 
 
 

      ลงช่ือ  นางสาวนงคราญ  ศรีจันทร์   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
       (นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ) 

         วันที่ 31 เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 

2) สหกรณ ์สกย.กำรเกษตรกกด ู่ร ุง่เรอืง จ ำกดั   
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ประเภท : สหกรณ์การเกษตร  ปีบัญชขีองสหกรณ์ 31 มีนาคม ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์ รวบรวมผลผลิตยางพาราจากสมาชิก จัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 

 ระดับมาตรฐานสหกรณ์ (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563) 

             ไม่ผ่านมาตรฐาน เนื่องจากไม่ส่งงบการเงินประจ าปีเพ่ือให้สอบบัญชีรับรอง  

 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)  ชั น 3 

 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ 10 ตุลาคม 2561 

 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ จัดประชุมเม่ือวันที่ 27 สิงหาคม 2562 
 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

    งานที่ด าเนินการ :  
1. เข้าแนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์ด าเนินงานตามแผนงานประจ าปี 2563 โดยการรวบรวมผลผลิตยางพารา

จากสมาชิก จัดหาสินค้ามาจ าหน่ายให้แก่สมาชิก ซึ่งสหกรณ์ได้จัดให้มีการรวบรวมผลผลิตยางพาราจากสมาชิก

เดือนละ 2 ครั ง และมีการจัดหาปุ๋ย และน  ากรด เพ่ือเกษตรด้านยางพารามาจ าหน่ายให้สมาชิกในราคายุติธรรม 

2. แนะน าการด าเนินงานการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ โดยสหกรณ์ได้ด าเนินการฟ้องร้องต่อศาล 

เพ่ือให้นายไพสาร โสภาภักดิ์ ผู้รับผิดชอบในการเกิดข้อบกพร่องของสหกรณ์ให้ชดใช้คืนสหกรณ์ 

3. แนะน าการเร่งรัดการปิดบัญชีสหกรณ์ โดยให้คณะกรรมการประชุมเพ่ือมอบหมายให้คณะกรรมการ

ด าเนินการประสานกับส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย ในการแก้ไขงบการเงินและปิดบัญชี 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. การรวบรวมผลผลิต และจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย โดยรวบรวมผลผลิตยางพาราจากสมาชิกเดือนละ 2 

ครั ง ท าให้สมาชิกมีแหล่งรวบรวมผลผลิตและขายผลผลิตได้ในราคายุติธรรม และการจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 

สหกรณ์ได้จัดหาปุ๋ยและน  ากรดเพ่ือยางพารามาจ าหน่ายให้แก่สมาชิก ท าให้สมาชิกซื อสินค้าเพ่ือการเกษตรใน

ราคายุติธรรม และลดต้นทุนการผลิตให้แก่สมาชิก 

2. การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ สหกรณ์ฟ้องร้องต่อศาลเพื่อให้ผู้รับผิดชอบชดใช้คืนแก่สหกรณ์ และ

ศาลตัดสินนายไพสาร โสภาภกัดิ์ ผู้รับผิดชอบชดใช้คืนสหกรณ์ขั นต่ าเดือนละ 3,000 บาท จนกว่าจะช าระคืนหมด 

3. การปิดบัญชีสหกรณ์ คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายได้ประสานกับส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย 

เพ่ือแก้ไขและปรับปรุงงบการเงินตามที่ผู้สอบบัญชีแนะน า ปัจจุบันสหกรณ์ได้จัดส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชี และ

อยู่ระหว่างผู้สอบบัญชีเข้าตรวจสอบ 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด :  - 
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 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 

งานที่ด าเนินการ :  

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และติดตามผลการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ และแนะน าให้สหกรณ์

ด าเนินธุรกิจตามข้อบังคับ ระเบียบสหกรณ์  

2. การบัญชี การเงินของสหกรณ์ แนะน าการบันทึกบัญชีให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. สมาชิกมีแหล่งรวบรวมผลผลิตยางพาราที่แน่นอน และมีสมาชิกน าผลผลิตมาจ าหน่ายให้แก่สหกรณ์

มากขึ นเรื่อย ๆ 

2. สหกรณ์มีการบันทึกบัญชีเป็นปัจจุบันทั งเงินสดและไม่ใช่เงินสด 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1. ยอดการรวบรวมผลผลิตยังไม่เท่ากับแผนการที่ก าหนดไว้ เนื่องจากมีคู่แข่งในการรวบรวมผลผลิตมาก

ในพื นที่ และการแปรผันของราคาผลผลิตยางพารา 

2. ยอดจ าหน่ายสินค้ายังไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ เนื่องจากร้านค้าใหญ่ลดราคาลงมามากเพ่ือ

ให้บริการลูกค้า และสมาชิกใช้บริการกับร้านค้ามากขึ น 

 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ 

งานที่ด าเนินการ :  

1. การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ สหกรณ์ได้ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง โดยฟ้องร้องต่อศาลให้

ผู้รับผิดชอบชดใช้คืนสหกรณ์ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : (ระบุผลที่เกิดจากกิจกรรมที่ด าเนินการแล้วเกิดผลลัพธ์/ผลประโยชน์ต่อ

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและสมาชิก โดยควรมีข้อมูลเชิงปริมาณประกอบเพ่ือสนับสนุนผลการด าเนินงานด้วย  

และหากผลงานไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดให้ระบุสาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคด้วย) 

การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ สหกรณ์ฟ้องร้องต่อศาลเพื่อให้ผู้รับผิดชอบชดใช้คืนแก่สหกรณ์ และ

ศาลตัดสินนายไพสาร โสภาภกัดิ์ ผู้รับผิดชอบชดใช้คืนสหกรณ์ขั นต่ าเดือนละ 3,000 บาท จนกว่าจะช าระคืนหมด 

 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด :  - 
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ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์ ปีบัญชี 2563 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก คน 5   
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

 
บาท 
บาท 

 
180,000 
10,000 

 
 
 

 

3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเชื่อ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 

 
 

บาท 
บาท 
บาท 
บาท 

 
 

10,000 
3,000,000 
1,000,000 
5,000,000 

  

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได ้
   - ค่าใช้จ่าย 
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
430,100 
274,800 
155,300 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
หมายเหตุ : ยังไม่มีผลและร้อยละผลส าเร็จเมื่อเทียบกับแผน เนื่องจากสหกรณ์ยังไม่ได้ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 
และอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล 

สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :  
การเปลี่ยนแปลงผันผวนขอราคายางพารา และราคาสินค้าเพ่ือการเกษตรมีการแข่งขันสูง ท าให้สหกรณ์

ด าเนินธุรกิจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด  
 
สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :   
สหกรณ์ต้องมีการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีสมาชิกผลิตยางพารา เพ่ือรวบรวม

ยางพาราทั งหมดในเขตพื นที่ และต่อรองการซื อขายกับผู้รับซื อยางพาราระดับภูมิภาค เพ่ือเป็นการยกระดับราคา
ผลผลิตให้สูงขึ น  
 

ลงช่ือ        นายจตุพร  สุนาทร      เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
          (นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ) 

             วันที ่31 เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
3. สหกรณก์ำรเกษตรปศสุตัวจ์งัหวดัเลย จ ำกดั 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ร 

ประเภท สหกรณ์การเกษตร ปีบัญชีของสหกรณ์ 31 ธันวาคม ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์ ธุรกิจสินเชื่อและธุรกิจเงินรับฝาก 

 ระดับมาตรฐานสหกรณ์ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  

 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) ชั น 2 

 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ 25 มีนาคม 2563 

 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ จัดประชุมเม่ือวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 
 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 
    งานที่ด าเนินการ :  

1. เข้าแนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์ด าเนินงานตามแผนงานประจ าปี 2563  ธุรกิจสินเชื่อให้กับสมาชิก
ดอกเบี ยต่ าและเงินรับฝากของสมาชิก 

2. แนะน าการด าเนินงานกรณีสหกรณ์มีเงินลูกหนี เงินกู้ระยะสั น จ านวน 50,000.- บาท ให้คณะกรรมการ
ด าเนินการติดตามลูกหนี จ านวนดังกล่าว 

3. แนะน าการเร่งรัดการปิดบัญชีสหกรณ์ โดยให้คณะกรรมการประชุมเพ่ือมอบหมายให้เลขานุการ
ด าเนินการประสานกับส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย เพื่อให้ผู้สอบบัญชีรับรองงบทันประชุมใหญ่ภายใน 150 
วัน 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. ธุรกิจสินเชื่อให้แก่สมาชิก ดอกเบี ยต่ า และเงินรับฝากจากสมาชิก 
2. แนะน าการด าเนินงานกรณีสหกรณ์มีเงินลูกหนี เงินกู้ระยะสั น จ านวน 50,000.- บาท ให้คณะกรรมการ

ด าเนินการติดตามลูกหนี จ านวนดังกล่าว 
3. การปิดบัญชีกลุ่มฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการประสานกับส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย และ 

ปัจจุบันสหกรณ์ได้จัดส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชี และอยู่ระหว่างผู้สอบบัญชีเข้าตรวจสอบ 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด :  - 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 
งานที่ด าเนินการ :  
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และติดตามผลการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ และแนะน าให้สหกรณ์

ด าเนินธุรกิจตามข้อบังคับ ระเบียบสหกรณ์ 
2. การบัญชี การเงินของสหกรณ์ แนะน าการบันทึกบัญชีให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สมาชิกได้ดอกเบี ยเงินกู้ในอัตราต่ า 
2. สหกรณ์มีการบันทึกบัญชีเป็นปัจจุบัน 
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สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. สหกรณ์มีลูกหนี เงินกู้ระยะสั น ณ วันสิ นปี 

 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ 
งานที่ด าเนินการ :  การด าเนินธุรกิจสินเชื่อ และเงินรับฝากสมาชิก 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : สหกรณ์ได้ปล่อยสินเชื่อให้กับสมาชิกและรับเงินรับฝากจากสมาชิก 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : - 
   
ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์ ปีบัญชี 2563 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก คน 50   
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม 

 
บาท 

 
25,000 

  

3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจสินเชื่อ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย    
 

 
 

บาท 
บาท 

 
 

280,000 
 50,000 

 
 

280,000 
  50,000 

 
 

100% 
100% 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได ้
   - ค่าใช้จ่าย 
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
380,000 
370,200 
   9,800 

 
380,000 
370,200 
   9,800 

 
100% 
100% 
100% 

 
 

สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : - 
 

สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  สหกรณ์มีเป้าหมายในการ
ระดมทุนจากสมาชิกและการติดตามทวงถามหนี จากสมาชิกสหกรณ์ 

 
 

ลงช่ือ     นายยอดมนูญ  ก้อนมณี     เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
                                                            (นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ) 

           วันที่ 31  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
 

4) สหกรณก์ำรเกษตรเพ่ือกำรตลำดลกูคำ้ ธ.ก.ส.เลย จ ำกดั   
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ประเภท : สหกรณ์การเกษตร  ปีบัญชขีองสหกรณ์ 30 กันยายน ของทุกปี   

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์ รวบรวมผลผลิต และจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย   

 ระดับมาตรฐานสหกรณ์ (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563) 

           ระดับมาตรฐาน B 

 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)  ชั น 2 

 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ 27 ธันวาคม 2562 

 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ จัดประชุมเม่ือวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 
 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

    งานที่ด าเนินการ :  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการ เพ่ือแนะน าส่งเสริมการด าเนินงาน และ
ติดตามผลการด าเนินงานสหกรณ์  

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  สหกรณ์มีผลการด าเนินงานยังไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด จากการรายงาน

ผลการด าเนินงานในที่ประชุมคณะกรรมการ เนื่องจากธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายมีการแข่งขันด้านธุรกิจสูง 

แข่งขันด้านราคา และต้นทุนของสหกรณ์มีมากกว่าร้านใหญ่ที่สามารถจ าหน่ายสินค้าได้ในราคาท่ีถูกกว่าสหกรณ์  

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

 1. มีการแข่งขันด้านธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย และการรวบรวมผลผลิตอ้อยจากสมาชิก ท าให้สมาชิกมี

ตัวเลือกในการซื อสินค้าและขายสินค้าของตนเอง จึงส่งผลให้การด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ไม่เป็นไปตามแผนที่

ก าหนด 

 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 

งานที่ด าเนินการ :  

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และติดตามผลการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ และแนะน าให้สหกรณ์

ด าเนินธุรกิจตามข้อบังคับ ระเบียบสหกรณ์  

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

สหกรณ์รายงานข้อมูลผลการด าเนินงานเป็นประจ าทุกเดือน และผลการการด าเนินงานยังไม่เป็นไปตาม

เป้าหมายที่ก าหนด ทั งด้านการจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย และการรวบรวมผลผลิตจากสมาชิก 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

สหกรณ์มีผลการด าเนินงานยังไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด จากการรายงานผลการด าเนินงานในที่ประชุม
คณะกรรมการ เนื่องจากธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายมีการแข่งขันด้านธุรกิจสูง แข่งขันด้านราคา และต้นทุนของ
สหกรณ์มีมากกว่าร้านใหญ่ที่สามารถจ าหน่ายสินค้าได้ในราคาท่ีถูกกว่าสหกรณ์ 
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ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ 
งานที่ด าเนินการ :  สหกรณ์ได้ยื่นขอรับช าระหนี ต่อบริษัทผู้บริหารแผนฟ้ืนฟู ของบริษัท โกลเด้นไลน์บิส

เนส จ ากัด และบริษัท สหฟาร์ม จ ากัด จ านวนเงิน 80 ล้านบาท ปัจจุบันคงเหลือ 59.6 ล้านบาท 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ บริษัทผู้บริหารแผนฟ้ืนฟูได้ช าระคืน

สหกรณ์เป็นไตรมาสตามค าสั่งศาลจนกว่าจะช าระคืนหมด โดยจะสิ นสุดใน พ.ศ.2570 ซึ่งบริษัทมีการช าระคืนเป็น
ปัจจุบัน 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด :  - 
 

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์ ปีบัญชีเดือนกันยายน พ.ศ.2563 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก คน 1,500   
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม 

 
บาท 

 
10,000 

  

3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 

 
 

บาท 
บาท 

 
 

252,000,000 
30,000,000 

  

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได ้
   - ค่าใช้จ่าย 
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
292,344,000 
283,114,000 
2,382,000 

 
 
 
 

 
 
 
 

หมายเหตุ : ยังไม่มีผลและร้อยละผลส าเร็จเมื่อเทียบกับแผน เนื่องจากสหกรณ์ยังไม่สิ้นสุดปีบัญชีสหกรณ์ 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : การแข่งขันด้านการตลาดค่อนข้างมาก ท าให้

การขายสินค้ามีการแข่งขันกันด้านราคา และสินค้าเพ่ือการเกษตรบางอย่างของสหกรณ์สูงกว่าท้องตลาดเนื่องจาก
ต้นทุนของสหกรณ์สูงกว่า ท าให้สหกรณ์ด าเนินธุรกิจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

 

สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : สหกรณ์ต้องมีการเชื่อมโยง
เครือข่ายกับโรงงานผู้ผลิตโดยตรงเพ่ือลดต้นทุน และจัดหาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของสมาชิกและพื นที่ท า
กาเกษตรของสมาชิก  

 
ลงช่ือ          นายจตุพร  สุนาทร        เจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

          (นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ) 

              วันที่ 31  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
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5. สหกรณก์ำรเกษตรเมืองเลย  จ ำกดั   

ประเภท  : สหกรณ์การเกษตร  ปีบัญชขีองสหกรณ์ 31 มีนาคม ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์ ข้าวโพด  ยางพารา อ้อย น  านมดิบ/สินเชื่อ จัดหาสินค้ามา
จ าหน่าย/รวบรวม 

 ระดับมาตรฐานสหกรณ์ (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563) A 

 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)  2 

 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์   ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ 23 สิงหาคม 2562 

 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์  จัดประชุมเม่ือวันที่  27 สิงหาคม 2562 
 
ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

งานที่ด าเนินการ :  

1. แนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์รักษาระดับมาตรฐานสหกรณ์ 

2. ขับเคลื่อนให้สหกรณ์เป็นองค์กรหลักระดับอ าเภอ 

3. ส่งเสริมการบริหารการจัดการด้ายการควบคุมภายในส าหรับสหกรณ์ 

4. การแก้ไขปัญหาหนี ค้างนาน 

5. การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในระดับ ดีเลศ 

2. สหกรณ์มีติดตามแก้ไขข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีเป็นประจ าทุกเดือน 

3. สหกรณ์ด าเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินธรรมาภิบาลของสหกรณ์ 

4. สหกรณ์ปฏิบัติตามแผนงานที่ได้อนุมัติจากท่ีประชุมใหญ่ 

5. สหกรณ์ติดตามการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องของสหกรณ์ 

6. สหกรณ์มีแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี ค้างนานของสมาชิก 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1. คณะกรรมการด าเนินการ/ฝ่ายจัดการ ขาดความรู้ และประสบการณ์ ในการด าเนินธุรกิจและการ 

บริหารจัดการสหกรณ์ ฝ่ายจัดการขาดการติดตามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

2. สมาชิกขาดความรู้ความเข้าใจในระบบสหกรณ์ หลักการสหกรณ์ อุดมการณ์สหกรณ์ วิธีการสหกรณ์ 
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 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 

งานที่ด าเนินการ :  

1. แนะน าส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการด าเนินธุรกิจกับสหกรณ์ 

2. แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ในการรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกนอกเหนือจากการรวบรวมน  านมดิบ 

 3. ในการจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายให้กับสมาชิก ต้องมีการส ารวจความต้องการของสมาชิก เข้าถึงและ

บริการสมาชิก รวมถึงจัดหาสินค้าที่มีราคาต่ ากว่าหรือราคาตามท้องตลาดมาบริการ 
 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. สหกรณ์มีสมาชิกมาด าเนินธุรกิจและมีส่วนร่วม เกินร้อยละ 70 ของสมาชิก 

2. สมาชิกร่วมธุรกิจฝากเงินกับสหกรณ์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการออม 
 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1. สหกรณ์ขาดความรู้ความสามารถในการรวบรวมผลผลิต 

2. ฝ่ายจัดการไม่กระตือรือร้นในการปฏิบัติงานการรวมรวมผลิต 

3. ขาดความจริงจังในการติดตามหนี ค้างนานของสมาชิกรวมถึงขาดข้อมูลพื นฐานของสมาชิก 
 

ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ 

งานที่ด าเนินการ :  

1. แนะน าส่งเสริมการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ 

2. แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ปฏิบัติตาม ระเบียบ ข้องบังคับสหกรณ์ พรบ.สหกรณ์ ประกาศนายทะเบียน

สหกรณ์ ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ อย่างเคร่งครัด 
 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. สหกรณ์ปฏิบัติเป็นไปตาม ระเบียบ ข้อบังคับสหกรณ์ พรบ.สหกรณ์ ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ 

ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ อย่างเคร่งครัด 

2. สหกรณ์สามารถแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ซึ่งอยู่ในขั นตอนของกฎหมาย และอย่างระหว่างการสืบ

ทรัพย์บังคับคดีจ าเลยทั ง 5 
 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด :  - 

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์ ปีบัญชี 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก คน 240 167 69.58 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม 

 
บาท 

 
25,000,000 

 
15,297,640 

 
61.19 
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กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

    - รับฝากเงินเพิ่ม บาท 292,500,000 274,622,554.40 93.89 
3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเชื่อ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

 
 

บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 

 
 

292,500,000 
400,000,000 
80,000,000 
63,000,000 

 
 

274,622,554.40 
292,586,000 

76,354,198.50 
51,908,287.39 

 
 

93.89 
73.15 
95.44 
82.39 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได ้
   - ค่าใช้จ่าย 
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
270,677,000 
256,899,000 
13,778,000 

 
217,237,359.99 
207,350,354.00 
9,887,005.39 

 
80.26 
80.71 
71.76 

 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :  
1. การรับสมาชิกเป็นไปได้ยากเนื่องจากเกษตรกรในพื นที่มีจ านวนจ ากัดและเข้าเป็นลูกค้า ธ.ก.ส. 
2. การรวบรวมผลผลิต สหกรณ์ยังไม่สามารถท าการรวมผลผลิตทางการเกษตรของสมาชิกได้ ยกเว้น

น  านมดิบ 
สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  
1. แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ให้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ พรบ.สหกรณ์ ประกาศนายทะเบียน

สหกรณ์ และ ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 
2. แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ให้บริหารจัดการว่าด้วยการควบคุมภายในส าหรับสหกรณ์ 
3. แนะน าสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 
4. ติดตามการแก้ไขข้อสังเกตข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 
5. แนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมใน

การด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ ให้มากยิ่งขึ น 
 
 
 
 

ลงช่ือ  นางพิชญ์สิณี สว่างโรจน์      เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
                                                       (นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ) 

           วันที่ 31  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
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6. สหกรณผ์ ูป้ลกูปำลม์น ้ำมนัและพืชพลงังำนทดแทนจงัหวดัเลย จ ำกดั   

ประเภท : สหกรณ์การเกษตร  ปีบัญชขีองสหกรณ์   31 มีนาคม 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์ : ธุรกิจรวบรวม/ธุรกิจสินเชื่อ/ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 

 ระดับมาตรฐานสหกรณ์  (สหกรณ์หยุดด าเนินกิจการ) 

 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)    2  

 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ : สหกรณ์ไม่สามารถปิดบัญชีได้ตั งแต่ปี 

2560 - ปีปัจจุบัน 

 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ จัดประชุมเม่ือวันที่ : สหกรณ์ไม่สามารถประชุมใหญ่ได้เนื่องจากไม่ครบ

องค์ประชุม 
 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

    งานที่ด าเนินการ :  
1. แนะน า ส่งเสริมให้สหกรณ์ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ประกาศ

นายทะเบียนสหกรณ ์
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :   - 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

 1. คณะกรรมการขาดความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ ในการด าเนินธุรกิจ และการบริหารจัดการ
สหกรณ์ และขาดการติดตามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
 2. สมาชิกขาดการมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจกับสหกรณ์ ท าให้สหกรณ์ไม่สามารถแข่งขันกับพ่อค้าคน
กลางได้ 
 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 
งานที่ด าเนินการ :  
1. ติดตามหนี กองทุนพัฒนาสหกรณ์ของสหกรณ์ ให้สหกรณ์สามารถส่งช าระคืนเงินกู้ทั งเงินต้นและ

ดอกเบี ยได้ครบตามจ านวนที่ค้างช าระ 
 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์มีการช าระหนี กองทุนพัฒนาสหกรณ์ แต่ยังไม่สามารถช าระคืนได้ทั งหมด ปัจจุบันอยู่ใน 

ขั นตอนตามกฎหมาย   
 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
 1. สหกรณ์หยุดด าเนินกิจการ 
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 2. คณะกรรมการขาดความสนใจในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์และขาดการติดตามการปฏิบัติงานอยาง
ต่อเนื่อง 
 3. สมาชิกขาดการมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจร่วมกับสหกรณ์  
 

ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ 

งานที่ด าเนินการ :  

1. แนะน า ส่งเสริมสหกรณ์ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์ พรบ.สหกรณ์ ประกาศนายทะเบียน
สหกรณ์ ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์อย่างเคร่งครัด 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :   -  
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ขาดการเอาใจใส่ ขาดการติดตามการปฏิบัติงาน 

 
ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์ ปีบัญชี เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก ราย - -  
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 
 

 
บาท 
บาท 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
 

3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเชื่อ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ  
 

 
 

บาท 
บาท 

- 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได ้
   - ค่าใช้จ่าย 
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 
 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ร 

 
 
 
 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :  

 1. สหกรณ์ปิดบัญชีไม่ได้ตั งแต่ปีบัญชี 2560 ถึงปัจจุบัน  
 2. สหกรณ์ยังไม่สามารถช าระหนี กองทุนพัฒนาสหกรณ์ได้ครบตามจ านวน ยังมีหนี ค้างช าระท่ีไม่สามารถ
ช าระคืนได้ทั งหมด 
 3. สหกรณ์หยุดด าเนินธุรกิจ 
 

สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :   
1. แนะน าให้คณะกรรมการเร่งรัดติดตามหนี  เพ่ือให้สมาชิกที่ค้างช าระหนี หรือผิดนัดช าระหนี มาช าระหนี 

กับสหกรณ ์
2. ร่วมประชุมเพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการด าเนินงานของสหกรณ์ 
 
 
 

  
ลงช่ือ     นางสาวนงคราญ  ศรีจันทร์     เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
         (นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ) 

              วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
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7) สหกรณผ์ ูเ้ลี้ยงผึ้งเมืองเลย จ ำกดั   
 

ประเภท : สหกรณ์การเกษตร  ปีบัญชขีองสหกรณ์ 31 พฤษภาคม ของทุกปี   

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์ รวบรวมผลผลิต และจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย   

 ระดับมาตรฐานสหกรณ์ (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563) 

          ไม่ผ่านมาตรฐาน เนื่องจากเป็นสหกรณ์จัดตั งใหม่ (จัดตั งเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562) 

 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)  ชั น 3 

 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ 31 มกราคม 2563 

 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ จัดประชุมเม่ือวันที่ 19 ตุลาคม 2562 
 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

    งานที่ด าเนินการ :  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการ เพ่ือแนะน าส่งเสริมการด าเนินงาน และ
ติดตามผลการด าเนินงานสหกรณ์ โดยแนะน าใหสหกรณ์ด าเนินธุรกิจตามข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  สหกรณ์มีผลการด าเนินงานใกล้เคียงกับแผนที่ก าหนดไว้ เนื่องจากสมาชิกมี

ส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์มากขึ น ทั งธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายและรวบรวมผลผลิตน  าผึ งของ

สมาชิก 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด :  -   
 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 

งานที่ด าเนินการ :  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และติดตามผลการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ และ

แนะน าให้สหกรณ์ด าเนินธุรกิจตามข้อบังคับ ระเบียบสหกรณ์  

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  สหกรณ์มีการรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการ 

ทั งด้านการจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย และการรวบรวมผลผลิตจากสมาชิก และก าหนดแผนและมอบหมายผู้กระท า

การ ส าหรับการด าเนินธุรกิจครั งต่อไป 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด :  - 
 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ 

งานที่ด าเนินการ :  เข้าร่วมประชุมและแนะน าการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ให้เป็นไปตามข้อบังคับ และ

ระเบียบของสหกรณ์ รวมถึงการแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : สหกรณ์มีการรวบรวมน  าผึ งจากสมาชิกทุกฤดูกาลเก็บเกี่ยว ท าให้สมาชิกมี
แหล่งจ าหน่ายผลผลิตของตนเองและจ าหน่ายได้ในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดทั่วไป รวมถึงการจัดหาสินค้าเพ่ือการ
เลี ยงผึ งมาให้บริการสมาชิกท าให้สมาชิกลดต้นทุนการผลิตและซื ออุปกรณ์การเลี ยงผึ งที่ยุติธรรม 
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สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : -- 
ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์ ปีบัญชีเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก คน 10   
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม 

 
บาท 

 
40,000 

  

3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - สินเชื่อ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 

 
 

บาท 
บาท 

 
 

500,000 
600,000 

1,120,000 

  

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได ้
   - ค่าใช้จ่าย 
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
492,000 
66,000 
426,000 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

หมายเหตุ : ยังไม่มีผลและร้อยละผลส าเร็จเมื่อเทียบกับแผน เนื่องจากสหกรณ์ยังไม่มีการประชุมใหญ่ และอยู่
ระหว่างการรวบรวมข้อมูล 
 

สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :  - 
 

สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : สหกรณ์ต้องมีการเชื่อมโยง
เครือข่ายกับโรงงานผู้ผลิตโดยตรงเพ่ือจัดหาสินค้าราคาถูกมาให้บริการสมาชิก เพ่ือลดต้นทุนการผลิตให้แก่สมาชิก 
และรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกให้มากขึ นเพ่ือต่อรองให้ได้ราคาสินค้าที่สูงขึ น  
 
 
 

ลงช่ือ         นายจตุพร  สุนาทร        เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
           (นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ) 

                 วันที่   31 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
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8. สหกรณอ์อมทรพัย ์อบจ.เลย จ ำกดั 

ประเภท  สหกรณ์ออมทรัพย์   ปีบัญชขีองสหกรณ์ 30 กันยายน ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์ ธุรกิจสินเชื่อและธุรกิจเงินรับฝาก 

 ระดับมาตรฐานสหกรณ์ ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เพราะการควบคุมภายใน 

 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) ชั น 2 

 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 

 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ จัดประชุมเม่ือวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 
 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

    งานที่ด าเนินการ :  
1. เข้าแนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์ด าเนินงานตามแผนงานประจ าปี 2563  ธุรกิจสินเชื่อให้กับสมาชิก

ดอกเบี ยต่ าและเงินรับฝากของสมาชิก 

2. แนะน าการด าเนินงานกรณีสหกรณ์มีเงินลูกหนี เงินกู้สั น จ านวน 5,309,211.00- บาท และเงินเบิกเกิน

บัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั น จ านวน 3,589,392.42- บาท ให้คณะกรรมการด าเนินการติดตามลูกหนี 

จ านวนดังกล่าว 

3. แนะน าการเร่งรัดการปิดบัญชีสหกรณ์ โดยให้คณะกรรมการประชุมเพ่ือมอบหมายให้เลขานุการ

ด าเนินการประสานกับส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลยเพื่อให้ผู้สอบบัญชีรับรองงบทันประชุมใหญ่ภายใน 150 วัน 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. ธุรกิจสินเชื่อให้แก่สมาชิก ดอกเบี ยต่ า และเงินรับฝากจากสมาชิก 

2. แนะน าการด าเนินงานกรณีสหกรณ์มีเงินลูกหนี เงินกู้ระยะสั น จ านวน 5,309,211.00- บาท และเงิน

เบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั น จ านวน 3,589,392.42- บาท ให้คณะกรรมการด าเนินการติดตาม

ลูกหนี จ านวนดังกล่าว 

3. การปิดบัญชีสหกรณ์ สหกรณ์จัดท าบัญชีโดยใช้โปรแกรมระบบบัญชีออมทรัพย์ Versions 2  

สหกรณ์สามารถใช้โปรแกรมระบบบัญชีได้อย่างถูกต้องและปรับปรุงบัญชีให้เป็นปัจจุบันโดยสม่ าเสมอ 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : - 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 
งานที่ด าเนินการ :  
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และติดตามผลการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ และแนะน าให้สหกรณ์

ด าเนินธุรกิจตามข้อบังคับ ระเบียบสหกรณ์ 
2. การบัญชี การเงินของสหกรณ์ แนะน าการบันทึกบัญชีให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ 
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ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สมาชิกได้ดอกเบี ยเงินกู้ในอัตราต่ า 
2. สหกรณ์มีการบันทึกบัญชีเป็นปัจจุบันโดยใช้โปรมแกรมบัญชี 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. สหกรณ์มีลูกหนี เงินกู้ระยะสั น ณ วันสิ นปี 
2. สหกรณ์มีเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั น ณ วันสิ นปี 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ 
งานที่ด าเนินการ :  การด าเนินธุรกิจสินเชื่อ และเงินรับฝากสมาชิก 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : สหกรณ์ได้ปล่อยสินเชื่อให้กับสมาชิกและรับเงินรับฝากจากสมาชิก 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด :- 
ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์ ปีบัญชี 2563 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก คน 50 12 24% 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม 

 
บาท 

 
8,600,000 

 
6,685,180 

 
77.73% 

3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจสินเชื่อ 
    - ธุรกิจเงินรับฝาก     

 
 

บาท 
บาท 

 
 

77,000,000 
13,000,000 

 
 

55,724,900 
10,245,298.58 

 
 

72.37% 
78.80% 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได ้
   - ค่าใช้จ่าย 
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
13,020,000 
8,817,000 
12,138,300 

 
10,446,527.46 
 7,564,717.35 
 2,881,810.11 

 
80.23% 
85.79% 
23.74% 

 

สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : - 
 
สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  สหกรณ์มีเป้าหมายในการ

ระดมทุนจากสมาชิกและการติดตามทวงถามหนี จากสมาชิกสหกรณ์ 
 
 

ลงช่ือ     นายยอดมนูญ  ก้อนมณี      เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
         (นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ) 

               วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
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9) สหกรณอ์อมทรพัยก์รมทหำรพรำนท่ี 21 จ ำกดั   

ประเภท : สหกรณ์การเกษตร  ปีบัญชขีองสหกรณ์ 30 กันยายน ของทุกปี   

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์ สินเชื่อ และเงินรับฝากออมทรัพย์จากสมาชิก     

 ระดับมาตรฐานสหกรณ์ (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563)   

ระดับมาตรฐาน A  

 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)   ชั น 1   

 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ 31 มกราคม 2562 

 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ จัดประชุมเม่ือวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 
 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

    งานที่ด าเนินการ :  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ติดตามผลการด าเนินงาน เพ่ือแนะน า
ส่งเสริมการด าเนินงาน  โดยแนะน าให้สหกรณ์ด าเนินธุรกิจตามข้อบังคับ ระเบียบที่ก าหนดของสหกรณ์   

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  สหกรณ์มีผลการด าเนินงานเป็นไปแผนที่ก าหนดไว้ เนื่องจากสมาชิกส่วน

ใหญ่มีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจกับสหกรณ์ และการด าเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบของ

สหกรณ์ก าหนด              

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด :  -   

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 

งานที่ด าเนินการ :  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และติดตามผลการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ และ

แนะน าให้สหกรณ์ด าเนินธุรกิจตามข้อบังคับ ระเบียบสหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์มีการด าเนินธุรกิจให้เงินกู้ประเภทฉุกเฉิน

และสามัญ และรับฝากเงินออมทรัพย์จากสมาชิก  

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  สหกรณ์ได้ให้บริการแก่สมาชิกด้านเชื่อและรับเงินฝากออมทรัพย์จาก

สมาชิก ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ก าหนด 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : - 
 

      ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ 
งานที่ด าเนินการ :  เข้าร่วมประชุมและแนะน าการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ให้เป็นไปตามข้อบังคับ และ

ระเบียบของสหกรณ์ รวมถึงการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ ระเบียบให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2562  

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  สหกรณ์มีการด าเนินงานในธุรกิจสินเชื่อและรับฝากเงินออมทรัพย์จาก
สมาชิก เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบสหกรณ์ และได้แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับยกเล่ม เพ่ือให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.
สหกรณ์ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2562  
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สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
- 
 

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีบัญชีเดือนกันยายน พ.ศ.2563 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก คน 70 -  
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม 

 
บาท 

 
5,000,000 

  

3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - สินเชื่อ 
    - เงินรับฝากออมทรัพย์ 

 
 

บาท 
บาท 

 
 

13,000,000 
4,000,000 

  

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได ้
   - ค่าใช้จ่าย 
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
2,201,400 
710,000 

1,491,400 

  

 

หมายเหตุ : ยังไม่มีผลและร้อยละผลส าเร็จเมื่อเทียบกับแผน เนื่องจากสหกรณ์ยังไม่สิ้นปีบัญชีสหกรณ์ 
 

สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :  - 
สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ .ศ. 2564 : แนะน าให้สหกรณ์

ด าเนินงานตามข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ และให้ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ เข้าตรวจสอบการด าเนินงาน
ของสหกรณ์ในด้านเอกสารทางบัญชี การเงิน และการให้สินเชื่อ เพ่ือเป็นการตรวจทานการท างานของ
คณะกรรมการด าเนินการ  
 
 
 

ลงช่ือ          นายจตุพร  สุนาทร     เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
          (นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ) 

                วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
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10. สหกรณอ์อมทรพัยก์ ำนนัผ ูใ้หญ่บำ้นจงัหวดัเลย จ ำกดั 

ประเภท สหกรณ์ออมทรัพย์  ปีบัญชีของสหกรณ์ 30 กันยายน ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์ ธุรกิจสินเชื่อ 

 ระดับมาตรฐานสหกรณ์ (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562) ดี 

          (หากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไม่ผ่านมาตรฐานให้ระบุสาเหตุด้วย) 

 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)  ชั น 2 

 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ 29 มีนาคม 2562 

 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ จัดประชุมเม่ือวันที่ 27 ก.พ. 2563 
 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

    งานที่ด าเนินการ :  
1. เข้าแนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์ด าเนินงานตามแผนงานประจ าปี 2563  ธุรกิจสินเชื่อให้กับสมาชิก

ดอกเบี ยต่ า 

2. แนะน าการด าเนินงานกรณีสหกรณ์มีเงินลูกหนี เงินกู้ให้ยืมระยะยาว จ านวน 1,875,978.15- บาท และ

ลูกหนี เงินกู้ระยะสั น จ านวน 1,832,924.- บาท ให้คณะกรรมการด าเนินการติดตามลูกหนี จ านวนดังกล่าว 

3. แนะน าการเร่งรัดการปิดบัญชีสหกรณ์ โดยให้คณะกรรมการประชุมเพ่ือมอบหมายให้เลขานุการ

ด าเนินการประสานกับส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย เพื่อให้ผู้สอบบัญชีรับรองงบทันประชุมใหญ่ภายใน 150 

วัน 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. ธุรกิจสินเชื่อให้แก่สมาชิก ดอกเบี ยต่ า 

2. แนะน าการด าเนินงานกรณีสหกรณ์มีเงินลูกหนี เงินกู้ให้ยืมระยะยาว จ านวน 1,875,978.15- บาท และ

ลูกหนี เงินกู้ระยะสั น จ านวน 1,832,924.- บาท ให้คณะกรรมการด าเนินการติดตามลูกหนี จ านวนดังกล่าว 

3. การปิดบัญชีสหกรณ์ ได้มอบหมายให้เลขานุการประสานกับส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย และ 

ปัจจุบันสหกรณ์ได้จัดส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชี และอยู่ระหว่างผู้สอบบัญชีเข้าตรวจสอบ 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด :     - 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 

งานที่ด าเนินการ :  

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และติดตามผลการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ และแนะน าให้สหกรณ์

ด าเนินธุรกิจตามข้อบังคับ ระเบียบสหกรณ์ 

2. การบัญชี การเงินของสหกรณ์ แนะน าการบันทึกบัญชีให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ 
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ผลที่ได้จากการด าเนินงาน  

1. สมาชิกได้ดอกเบี ยเงินกู้ในอัตราต่ า 

2.สหกรณ์มีการบันทึกบัญชีเป็นปัจจุบันโดยใช้โปรมแกรมบัญชี 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1. สหกรณ์มีลูกหนี เงินกู้ให้ยืมระยะยาว ณ วันสิ นปี 

2. สหกรณ์มีลูกหนี เงินกู้ระยะสั น ณ วันสิ นป ี

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ 

งานที่ด าเนินการ :  การด าเนินธุรกิจจัดหาสินเชื่อ 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : สหกรณ์ได้ปล่อยสินเชื่อให้กับสมาชิก 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
- สหกรณ์ไม่สามารถติดตามหนี ค้างจากสมาชิกได้ 

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์ ปีบัญชี 2563 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก คน 5   
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม 

 
บาท 

 
360,000 

 
14,400 

 
4% 

3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจสินเชื่อ 
    - ธุรกิจเงินรับฝาก     

 
 

บาท 
บาท 

 
 

10,000,000 
    240,000 

 
 

500,000 
- 

 
 

5% 
- 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได ้
   - ค่าใช้จ่าย 
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
311,000 
246,400 
 45,000 

 
134,365.22 
209,798.48 
-75,433.26 

 
43% 
85% 

-167% 
 

สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : - 
สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  สหกรณ์มีเป้าหมายในการ

ระดมทุนจากสมาชิกและการติดตามทวงถามหนี จากสมาชิกสหกรณ์ 
 
 

ลงช่ือ     นางสาวพรนภา  น้อยอ่อนโพธิ์      เจ้าหน้าที่ผู้รบัผิดชอบ 
            (เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์) 

                วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
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11) สหกรณอ์อมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จ ากัด   
ประเภท : สหกรณ์ออมทรัพย์  ปีบัญชขีองสหกรณ์ 30 กันยายน ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์ สินเชื่อ และการรับฝากเงิน 

 ระดับมาตรฐานสหกรณ์ (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) 

          ระดับ C 

 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)  ชั น 2 

 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 

 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ จัดประชุมเม่ือวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 
 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

    งานที่ด าเนินการ :  
1. แนะน า ส่งเสริมให้สหกรณ์ปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด โดยน าข้อสังเกตของผู้สอบ

บัญชี ผู้ตรวจสอบกิจการ หารือในที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการเพ่ือหาแนวทางแก้ไข รวมถึงเข้าตรวจการ
สหกรณ์  

2. แนะน า ส่งเสริมให้ สหกรณ์ ระดมทุนจากสมาชิก เช่น การเพ่ิมหุ้นของสมาชิก ส่งเสริมการออมเงินให้
ฝากเงินกับสหกรณ์ ในแผนการด าเนินงานประจ าปี เพ่ือน าเงินดังกล่าวมาให้สมาชิกกู้ยืม เพ่ือลดต้นทุนทางการเงิน
และลดความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี ยเงินกู้ปรับสูงขึ น 

3. วิเคราะห์ผลการด าเนินงานของสหกรณ์ ด้านการด าเนินธุรกิจและการบริหารงานภายในสหกรณ์ในปีที่
ผ่านมา สหกรณ์ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ชี แจงเหตุผลที่สหกรณ์ ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และให้แก้ไขเพ่ือผลักดัน
สหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

 

งานที่ด าเนินการ :  
1. สหกรณ์พิจารณาด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง และสหกรณ์ได้รายงานข้อบกพร่องสม่ าเสมอ  โดย 

สหกรณ์ได้น าข้อบกพร่องหารือและลงมติในการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ เพ่ือด าเนินการตามขั นตอน
ปัจจุบัน คดสีลากกินแบ่งรัฐบาล 1,220 ล้านบาท ศาลฎีกาพิพากษาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการชดใช้ค่าเสียหาย
จากจ าเลย 

- สหกรณ์รับฝากเงิน ณ 31 ก.ย.62  382,644,914.29 บาท เพ่ิมขึ นจากปีก่อนจ านวน 3,043,713.89 
บาท คิดเป็นเงิน 0.80 ล้านบาท 

      - การให้เงินกู้ยืมแก่สมาชิก 31 ก.ย.62  มีลูกหนี เงินให้กู้คงเหลือ 1,961,858,910.23 บาท ลดลงปี
ก่อน 121,268,439.06 บาท 

- สหกรณ์ผ่านมาตรฐานสหกรณ์ระดับ C ปีก่อนสหกรณ์ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
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สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

 1. การให้สินเชื่อของสหกรณ์ ลดลง สาเหตุจากสหกรณ์มีเงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอ และสมาชิกที่มี
คุณสมบัติในการกู้เงินลดลงเกิดจาการผิดนัดช าระหนี  และวงเงินกู้เต็ม รวมถึงระเบียบเงินคงเหลือของ
กระทรวงศึกษาธิการในการก าหนดเงินคงเหลือของบุคคลกร 
  2. การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ ไม่สามารถด าเนินการแก้ไขแล้วเสร็จให้ได้ผลทันที เนื่องจากการ
ฟ้องร้องด าเนินคดีค่อนข้างใช้เวลานาน 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 

งานที่ด าเนินการ :  

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และติดตามผลการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ และแนะน าให้สหกรณ์

ด าเนินธุรกิจตามระเบียบ และข้อบังคับสหกรณ์ 

2. ส่งเสริมการออมเงินโดยการฝากเงินกับสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์มีทุนภายในมากขึ น 

3. ก ากับ แนะน าให้สหกรณ์ ด าเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ  

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. ปัญหาหนี ค้างนานของสหกรณ์ได้รับการแก้ไข โดยมีลูกหนี ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ลดลง 
2. สหกรณ์ฯ สามารถที่หาแหล่งเงินทุนที่มีดอกเบี ยต่ าและจ่ายคืนเงินกู้ท่ีมีดอกเบี ยสูงได้จ านวนหนึ่ง 
3. การปรับปรุงระเบียบว่าด้วยเงินกู้ของสหกรณ์ ท าให้มีหลักประกันเงินกู้ที่ดีเพ่ิมขึ น 

 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

เนื่องจากสหกรณ์มีปัญหาการขาดทุนสะสมเป็นจ านวนมาก สมาชิกจ านวนมากกู้เต็มวงเงินกู้จนไม่สามารถ
หักช าระหนี ได้ตามงวด ก่อให้เกิดปัญหา NPL จึงต้องแก้ปัญหามากว่าการพัฒนา 

ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ 

งานที่ด าเนินการ :  

1. การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ กรณีความเสียหายจากสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยการติดตามการ

แก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์อย่างใกล้ชิด 

2. ปัญหาหนี ค้างนานของสมาชิกสหกรณ์ และการกู้ไม่เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : (ระบุผลที่เกิดจากกิจกรรมที่ด าเนินการแล้วเกิดผลลัพธ์/ผลประโยชน์ต่อ

สหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรและสมาชิก โดยควรมีข้อมูลเชิงปริมาณประกอบเพื่อสนับสนุนผลการด าเนินงานด้วย  

และหากผลงานไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดให้ระบุสาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคด้วย) 

1. สหกรณม์ีการแก้ไขข้อบกพร่องและรายงานข้อบกพร่องเสมอ โดยสหกรณ์ได้น าข้อบกพร่องหารือและ

ลงมติในการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ เพื่อด าเนินการตามขั นตอนของกฎหมาย 

2. ปัญหาหนี ค้างนานของสหกรณ์ได้รับการแก้ไข โดยการเข้าสู่การปรับโครงสร้างหนี  มีหลักประกันที่มั่ง
คง ลูกหนี ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ลดลง  

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด :  - 
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ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์ ปีบัญชี 2562เดือนกันยายน พ.ศ.2562 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก คน 50 32 64 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

 
บาท 
บาท 

 
8,000,000 
20,000,000 

 
19,945,062 

3,043,713.89 

 
249.31 

3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเชื่อ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 

 
 

บาท 
บาท 
บาท 
บาท 

 
 

200,000,000 
100,000,000 

 

 
 

3,043,713.89 
(81,855,549.45) 

 
 

1.52 
-81.86 

4. แผนประมาณการรายได้ - 
ค่าใช้จ่าย 
   - รายได ้
   - ค่าใช้จ่าย 
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
 

 
177,425,744.69 
252,060,996.05 
(74,635,251.36) 

 

 

สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :  
      1. การรับสมาชิกใหม่ แผนตั งไว้ 50 ราย ผลมีสมาชิกเข้าใหม่ระหว่างปี 32 ราย  

2. เงินรับฝากจากสมาชิก แผนตั งไว้ เพิ่มระหว่างปี 200 ล้านบาท ผล เงินรับฝากจากสมาชิก3.04 
ล้านบาท 
3. เงินให้กู้แก่สมาชิก แผนตั งไว้ 100 ล้านบาท ผล ลดลงจากปีก่อน 81.85 ล้านบาท  

สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :   
 1. ส่งเสริมสหกรณ์ให้สหกรณ์เพ่ิมทุนภายใน เพ่ือลดต้นทุนหรือดอกเบี ยจ่ายจากเงินทุนภายนอก 

2. ติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์อย่างใกล้ชิด 
3. ส่งเสริมให้สหกรณ์ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสหกรณ์ 
4. ก ากับ แนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์ บริหารจัดการตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 
 

ลงช่ือ     นางพิชญ์สิณี  สว่างโรจน์     เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
       (นักวิชาการสหกรณ์ช านาญพิเศษ) 

                 วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
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12. สหกรณอ์อมทรพัยค์ร-ูบคุลำกร อปท.เลย จ ำกดั   

ประเภท : สหกรณ์ร้านค้า    ปีบัญชีของสหกรณ์   30 พฤศจิกายน 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์   1.ธุรกิจเงินรับฝาก 2. ธุรกิจสินเชื่อ 

 ระดับมาตรฐานสหกรณ์   ไม่ผ่านเกณฑ์ระดับมาตรฐาน (F) เนื่องจากไม่สามารถปิดบัญชีส่งงบไม่ได้เป็น
เวลา 3 ปีบัญชี 

 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)  ชั น 2  

 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ : สหกรณ์ไม่สามารถปิดบัญชีได้ตั งแต่ปี 
2559 - ปีปัจจุบัน 

 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ จัดประชุมเม่ือวันที่ (ปีบัญชี 2562 สหกรณ์ยังไม่มีการประชุมใหญ่)  
ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

    งานที่ด าเนินการ :  
1. จัดท าแผนการส่งเสริมและก าหนดประเด็นการส่งเสริมให้ชัดเจน 

2. แนะน าให้สหกรณ์ ควบคุมในเรื่องของการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างบุคคล ไม่ให้บุคคลเดียวปฏิบัติการ
ตั งแต่ต้นจนจบ เพ่ือป้องกันความเสี่ยงต่อข้อผิดพลาดและการทุจริต และการกระท าไม่เหมาะสม 
 3. ด าเนินการแนะน า ส่งเสริม ก ากับดูแล ให้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง โดยเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ และให้ค าแนะน าในการแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ ให้

เป็นไปตามค าแนะน าของนายทะเบียนสหกรณ์ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  สหกรณ์ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ข้อที่ 1 ,3 ,6 

เนื่องจากสหกรณ์ไม่สามารถปิด บัญชีได้ 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

 1. การด าเนินงานของสหกรณ์ยังไม่เป็นระบบ สหกรณ์มีเจ้าหน้าที่เพียงคนเดียวปฏิบัติงานตั งแต่ต้นจนจบ 

ซึ่งท าให้เกิดความเสี่ยงต่อข้อผิดพลาดและการทุจริต และการกระท าที่ไม่เหมาะสม 

 2. คณะกรรมการยังขาดการใส่ใจในการติดตามผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาสหกรณ์ 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 

งานที่ด าเนินการ :  

1. จัดท าแผนการส่งเสริมสหกรณ์และก าหนดประเด็นการส่งเสริมให้ชัดเจน  

 2. ส่งเสริม แนะน าสหกรณ์เกี่ยวกับการปิดบัญชีและการด าเนินงานไม่ขาดทุน 

 3. ส่งเสริม แนะน าสหกรณ์ให้สมาชิกร่วมท าธุรกิจเพ่ิมขึ น 
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ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจกับสหกรณ์ มีสัดส่วนสมาชิกมาใช้บริการมากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 70 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

 1. ผู้จัดท าบัญชีของสหกรณ์ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดท าบัญชี ท าให้การด าเนินการล่าช้า ไม่

ต่อเนื่อง และไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 2. คณะกรรมการของสหกรณ์ยังขาดการเอาใจใส่ในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ 
 

ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ 

งานที่ด าเนินการ :  

1. แนะน าการเร่งรัดการปิดบัญชีของสหกรณ์ โดยให้เจ้าหน้าที่ที่ได้มอบหมายประสานกับส านักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์เลย ในการแก้ไขงบการเงินและปิดบัญชีให้เป็นปัจจุบัน 

2. แนะน าให้สหกรณ์ ควบคุมในเรื่องของการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างบุคคล ไม่ให้บุคคลเดียวปฏิบัติการ
ตั งแต่ต้นจนจบ เพ่ือป้องกันความเสี่ยงต่อข้อผิดพลาดและการทุจริต และการกระท าไม่เหมาะสม 

3. ด าเนินการแนะน า ส่งเสริม ก ากับดูแล ให้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง โดยเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ และให้ค าแนะน าในการแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ ให้
เป็นไปตามค าแนะน าของนายทะเบียนสหกรณ์ 

ผลทีไ่ด้จากการด าเนินงาน :  
1. เจ้าหน้าที่ผู้จัดท าบัญชีแก้ไขการจัดท าบัญชีตามค าแนะน า 
2. สหกรณ์ไม่มีข้อบกพร่อง 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. สหกรณ์ยังไม่สามารถปิดบัญชีให้เป็นปัจจุบันได้ 

 2. สหกรณ์มีเจ้าหน้าที่เพียงคนเดียวปฏิบัติงานตั งแต่ต้นจนจบ ซึ่งท าให้เกิดความเสี่ยงต่อข้อผิดพลาดและ
การทุจริต และการกระท าที่ไม่เหมาะสม 
 
ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์ ปีบัญชี เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก ราย 20 -  
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

 
บาท 
บาท 

 
500,000.00 

400,000 

 
- 
- 

 
 

3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
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กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเชื่อ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ  

บาท 
บาท 

- 
- 
- 
- 

1,000,000.00 
6,000,000.00 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได ้
   - ค่าใช้จ่าย 
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
454,000.00 
227,000.00 
227,000.00 

 

 
- 
- 
- 

 
 
 
 

 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :  

 1. สหกรณ์ปิดบัญชีไม่ได้ เจ้าหน้าที่ผู้จัดท าบัญชีขาดความช านาญ เมื่อมีการแก้ไขจึงต้องใช้เวลาในการ
แก้ไขท าให้เกิดความล่าช้า และสะสมมานานหลายปี 
 2. คณะกรรมการยังขาดความกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ นขาดการติดตามที่ต่อเนื่อง ท าให้
การแก้ไขปัญหาขาดความต่อเนื่อง ล่าช้า 
 

สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :   
1. ส่งเสริมประสิทธิภาพในการจัดการองค์กร ก าหนดแนวทางในการปฏิบัติ  ติดตามและประเมินผลการ

ควบคุมภายใน ให้คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามท่ีมอบหมาย 
2. แนะน า ส่งเสริมสหกรณ์ให้บริหารจัดการว่าด้วยการควบคุมภายในส าหรับสหกรณ์ 
3. ด าเนินการแนะน า ส่งเสริม ก ากับดูแล ให้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง โดยเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ และให้ค าแนะน าในการแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ ให้
เป็นไปตามค าแนะน าของนายทะเบียนสหกรณ์ 

4. แนะน า ส่งเสริม เร่งรัดการปิดบัญชีและงบการเงินของสหกรณ์ให้เป็นปัจจุบัน 
 
  
 
 

ลงช่ือ  นางสาวนงคราญ  ศรีจันทร์    เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
        (นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ) 

              วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
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13. สหกรณอ์อมทรพัยค์รเูลย จ ำกดั    

ประเภท    สหกรณ์ออมทรัพย์  ปีบัญชขีองสหกรณ์   29 กุมภาพันธ์ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์    สินเชื่อ และการรับฝากเงิน 

 ระดับมาตรฐานสหกรณ์ (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)          ระดับ A 

 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)  ชั น 1 

 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์     ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่  18 มีนาคม 2563 

 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์   จัดประชุมเม่ือวันที่ 4 เมษายน 2563 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

    งานที่ด าเนินการ :  
1. แนะน า ส่งเสริมให้สหกรณ์ปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด โดยน าข้อสังเกตของผู้สอบ

บัญชี ผู้ตรวจสอบกิจการ หารือในที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการเพ่ือหาแนวทางแก้ไข รวมถึงเข้าตรวจการ
สหกรณ์  

2. แนะน า ส่งเสริมให้ สหกรณ์ ระดมทุนจากสมาชิก เช่น การเพ่ิมหุ้นของสมาชิก ส่งเสริมการออมเงินให้
ฝากเงินกับสหกรณ์ ในแผนการด าเนินงานประจ าปี เพ่ือน าเงินดังกล่าวมาให้สมาชิกกู้ยืม เพ่ือลดต้นทุนทางการเงิน
และลดความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี ยเงินกู้ปรับสูงขึ น 

3. วิเคราะห์ผลการด าเนินงานของสหกรณ์ ด้านการด าเนินธุรกิจและการบริหารงานภายในสหกรณ์ในปีที่
ผ่านมา ให้สหกรณ์หาแหล่งเงินทุนที่มีดอกเบี ยต่ า รักษามาตรฐานสหกรณ์ รวมถึงรักษาระดับความเข้มแข็งของ
สหกรณ ์

4. ติดตามแนะน าการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องของสหกรณ์และการติดตามทวงถามเงินฝากสหกรณ์อ่ืนให้
เป็นไปตามข้อตกลง 
งานที่ด าเนินการ :  

1.สหกรณพิ์จารณาด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง และสหกรณ์ได้รายงานข้อบกพร่องสม่ าเสมอ โดยสหกรณ์
ได้น าข้อบกพร่องหารือและลงมติในการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ เพ่ือด าเนินการตามขั นตอน โดยการ
ติดตามกับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เพ่ือจะด าเนินการบังคับคดีตามขั นตอน 
 2.  สหกรณ์ฯ ด าเนินการแจ้งความร้องทุกข์เพ่ือเรียกร้องความเสียหายจากคณะกรรมการชุดที่ท าให้เกิด
ความเสียหาย จากทุนทรัพย์ 490 ล้านบาท บวกดอกเบี ย 7.5 นับจากวันที่ท าให้เกิดความเสียหาย รวม 
809,352,897.26 บาท 
 3. สหกรณ์ด าเนินกิจกรรมตามโครงการและกิจกรรมตามแผนกลยุทธ์ ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ 
จ านวน 9 กลยุทธ์ 
 4. สหกรณ์ ได้แก้ไขระเบียบสหกรณ์บางระเบียบให้สอดคล้องกับบริษัท และ พ.ร.บ. สหกรณ์ 
 5. สหกรณ์ฯ ติดตามการถอนเงินฝากให้เป็นไปตามซึ่งสหกรณ์ได้ด าเนินการจัดท าข้อตกลงฉบับใหม่กับ 
สบ.ล็อตเตอรีไทเลย จ ากัด รวมทั งจัดท าสิทธิเรียกร้องฉบับใหม่ 



65 | ห น้ า  Template รายงานผลการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ร 

6. สหกรณ์ผ่านมาตรฐานสหกรณ์ระดับ A ซึ่งสามารถรักษาระดับมาตรฐานสหกรณ์ได้ 
7. ระดับชั นสหกรณ์ ระดับ 2 
8. สหกรณ์มีก าไรสุทธิประจ าปี 238,930,678.31 บาท 
 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

 การด าเนินการบังคับคดีขาดทอดตลาดทรัพย์ค  าประกันล่าช้าไม่สามารถขายทอดตลาดได้ทันรอบปีบัญชี 
เนื่องจากเก่ียวข้องกับหน่วยงานอื่น ได้แก่ เจ้าพนักงานพิทักษ์ ศาลล้มละลายกลาง เป็นต้น 

 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 

งานที่ด าเนินการ :  

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และติดตามผลการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ และแนะน าให้สหกรณ์

ด าเนินธุรกิจตามระเบียบ และข้อบังคับสหกรณ์ และแผนงานประจ าปีของสหกรณ์ 

2. ส่งเสริมการออมเงินโดยการฝากเงินกับสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์มีทุนภายในมากขึ น 

3. ก ากับ แนะน าให้สหกรณ์ ด าเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ  

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับ A ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
2. สหกรณ์ให้บริการสมาชิกมีปริมาณธุรกิจในรอบปี 2562 ด้านสินเชื่อ 5,443,940,706.49 บาท และ

ธุรกิจเงินรับฝาก 1,813,155,032.13 บาท  
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด :- 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ 

งานที่ด าเนินการ :  

1. การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ กรณีความเสียหายจากสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยการติดตามการ

แก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์อย่างใกล้ชิด 

2. การด าเนินการขอคืนเงินฝากให้เป็นไปตามข้อตกลง 

2. ปัญหาหนี ค้างนานของสมาชิกสหกรณ์ และการกู้ไม่เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ของกระทรวงศึกษา

และค าพิพากษาศาลปกครอง 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. สหกรณม์ีการแก้ไขข้อบกพร่องและรายงานข้อบกพร่องเสมอ โดยสหกรณ์ได้น าข้อบกพร่องหารือและ

ลงมติในการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ เพื่อด าเนินการตามขั นตอนของกฎหมาย 

2. ถอนเงินฝากได้เป็นไปตามข้อตกลงแต่หลังปีบัญชี ซึ่งผู้สอบบันทึกรับรู้การคืนเงินฝากก่อนการรับรอง

งบการเงิน และได้ด าเนินจัดท าข้อตกลงและสิทธิเรียกร้องฉบับใหม่ 

3. ปัญหาหนี ค้างนานของสหกรณ์ได้รับการแก้ไข โดยการเข้าสู่การปรับโครงสร้างหนี  มีหลักประกันที่มั่ง
คง ลูกหนี ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ลดลง  
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สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด :  - 
ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์ปีบัญชี 2562 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก คน  207  
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

 
บาท 
บาท 

 
 

 
628,034,680 

1,813,155,032.13 

 
 

3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเชื่อ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 

 
 

บาท 
บาท 
บาท 
บาท 

  
 

1,813,155,032.13 
5,443,940,706.49 

- 
- 

 
 
 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได ้
   - ค่าใช้จ่าย 
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
741,500,000 
502,972,580 
238,527,420  

 
747,921,017.89 
508,990,339.58 
238,930,678.31 

 
100.87 
101.20 
101.17 

 

สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : สหกรณ์ไม่ได้ตั งแผนการด าเนินงานของสหกรณ์
ไว้ จึงไม่สามารถเปรียบเทียบแผนผลเพื่อการวิเคราะห์ได้  

สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :   
6. ให้สหกรณ์จัดท าแผนการด าเนินงานเพิ่มเติมเพ่ือเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 
7. ส่งเสริมสหกรณ์ให้สหกรณ์เพ่ิมทุนภายใน เพ่ือลดต้นทุนหรือดอกเบี ยจ่ายจากเงินทุนภายนอก 
8. ติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์อย่างใกล้ชิด 
9. ส่งเสริมให้สหกรณ์ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสหกรณ์ 
10. ก ากับ แนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์ บริหารจัดการตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 

ลงช่ือ      นางพิชญ์สิณี สว่างโรจน์       เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

       (นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ) 
                  วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
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14) สหกรณอ์อมทรพัยต์ ำรวจภธูรจงัหวดัเลย จ ำกดั       

ประเภท : สหกรณ์ออมทรัพย์  ปีบัญชขีองสหกรณ์ 30 กันยายน ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์ สินเชื่อ และการรับฝากเงิน 

 ระดับมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) 
          ระดับ B 

 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)  ชั น 1 

 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ 15 ตุลาคม 2562 

 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จัดประชุมเม่ือวันที่ 28 ตุลาคม 2562 
 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลสหกรณ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

    งานที่ด าเนินการ : เข้าแนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์ด าเนินงานตามแผนงานประจ าปีของสหกรณ์  โดย
ปฏิบัติให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ มติที่ประชุมใหญ่ ระเบียบ ข้อบังคับ และพ.ร.บ.
สหกรณ์ ส่งเสริมให้สหกรณ์ปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด และหรือปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับให้
สอดคล้องกับบริบทของสหกรณ์ และสอดคล้องกับ พ.ร.บ.สหกรณ์ 

1. แนะน าให้น าข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบกิจการ หารือในที่ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการเพ่ือหาแนวทางแก้ไข รวมถึงเข้าตรวจการสหกรณ์  และให้สหกรณ์ด าเนินการแก้ไข
ข้อบกพร่อง และข้อสังเกตจากการตรวจการสหกรณ์ การตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ ที่พบ 

2. ก ากับ แนะน าให้สหกรณ์ ด าเนินธุรกิจสินเชื่อด้วยความรอบคอบ ตามระเบียบของสหกรณ์ 
3. แนะน าสหกรณ์เข้มแข็งด้วยการยกระดับชั นสหกรณ์ และมาตรฐานสหกรณ์ 

งานที่ด าเนินการ :  
1. การบริหารงานสหกรณ์มีกระบวนการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ที่สร้างความมั่งคงกับสหกรณ์ที่ระบบ 

เป็นไปในทางที่ดีส าหรับสมาชิกสหกรณ์ ดังนี  
 - ก าหนดให้มีระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดเลย จ ากัด พ.ศ. 2562 (ยกเลิก

ระเบียบเดิมฉบับ พ.ศ. 2544 ทั งหมด) จ านวน 25 ระเบียบ โดยให้มีการถือใช้ตั งแต่ 26 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป 
 - เปลี่ยนใช้ข้อบังคับฉบับใหม่แทนฉบับเดิม พ.ศ. 2543 และได้น าร่างของกรมส่งเสริมสหกรณ์มา

ปรับใช้และเป็นไปตาม พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 และ 2562 
 - จ่ายคืนเงินฝากออมทรัพย์เพ่ือความมั่งคงคืนแก่สมาชิกที่กู้เงินสามัญเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี สิน

สมาชิกสหกรณ์ รายละกว่า 60,000 บาท จ านวนทั งหมดว่า 16 ล้านบาท ด้วยเหตุระเบียบว่าด้วยเงินฝากดังกล่าว
ไม่ผ่านความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

 -จากการถือใช้ระเบียบว่าด้วยเงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี ย พ.ศ. 2562 ผลของการกู้ครั งใหม่
สมาชิกจะได้รับเงินฝากค  าประกันที่มีอยู่ตามสัญญาเดิมได้ทั งหมด และสมาชิกไม่ต้องถูกหักเงินค่าเปลี่ยนสัญญา
ร้อยละ 50 สตางค ์
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 -ก าหนดให้ถือหุ้นตามส่วนแห่งรายได้ 5% ของเงินเดือนตามระเบียบว่าด้วยหุ้น เป็นการออมเงิน

โดยวิธีการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์ 
 -จัดให้สมาชิกช าระหนี รายเดือนแบบคงที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 -น าระบบ KTB Corporate Online มาใช้บริการแก่สมาชิก 
2. แนะน า ส่งเสริมให้ สหกรณ์ ระดมทุนจากสมาชิก เช่น การเพ่ิมหุ้นของสมาชิก ส่งเสริมการออมเงินให้

ฝากเงินกับสหกรณ์ ในแผนการด าเนินงานประจ าปี เพ่ือน าเงินดังกล่าวมาให้สมาชิกกู้ยืม เพ่ือลดต้นทุนทางการเงิน
และลดความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี ยเงินกู้ปรับสูงขึ น 

3. วิเคราะห์ผลการด าเนินงานของสหกรณ์ ด้านการด าเนินธุรกิจและการบริหารงานภายในสหกรณ์ในปีที่
ผ่านมา สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดี (B)  

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

สหกรณ์ผ่านมาตรฐานสหกรณ์ระดับ B ไม่สามารถรักษามาตรฐานระดับ A ได้ เนื่องจาก สหกรณ์มีระบบ
การควบคุมภายในของสหกรณ์ยังไม่เพียงพอ อีกทั งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ไม่ถือปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 

 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 

งานที่ด าเนินการ :  

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และติดตามผลการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ และแนะน าให้สหกรณ์

ด าเนินธุรกิจตามระเบียบ และข้อบังคับสหกรณ์ 

2. การปรับเปลี่ยนการค านวณงวดและจ านวนการช าระหนี  และการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามา 

ใช้กับสหกรณ์ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. จัดให้สมาชิกช าระหนี รายเดือนแบบคงที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
2. น าระบบ KTB Corporate Online มาใช้บริการแก่สมาชิกให้สามารถท าธุรกรรมได้อย่างรวดเร็วและ

ตรวจสอบได ้
3. ปรับปรุงระบบโปรแกรมบัญชีให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการ 

ด าเนินงานของสหกรณ์ 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด :  - 

 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ 

งานที่ด าเนินการ :  

1. การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ สหกรณ์ได้ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง จากกรณีการกู้เงินของ
สมาชิกสหกรณ์ตามระเบียบกู้เงินสามัญเพื่อแก้ไขปัญหาหนี สิน (รวมหนี ) และมีสมาชิกน าเงินไปร่วมลงทุนโครงการ
บริหารหนี กับบุคคลภายนอก ซึ่งท าให้สมาชิกเกิดความเดือนร้อน และมีบางรายฟ้องร้องสหกรณ์ 
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2. ตรวจสอบการด าเนินงานตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเรื่องลูกหนี คลาดเคลื่อน และการหักเงิน
ฌาปนกจิที่เรียกเก็บเกิน 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1.การแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือในเบื องต้นด้วยการลดต้นเงินกู้สามัญโครงการรวมหนี ให้กับสมาชิกที่ 

น าเงินไปเข้าร่วมโครงการบริหารหนี  จ านวนคนละ 5,000 บาทต่อเดือน คราวละไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 2 ครั ง 
รวม 12 เดือน 
 2. สหกรณ์คืนเงินฝากออมทรัพย์เพื่อความมั่งคงที่มีระเบียบการกู้เงินระบุให้หักไว้ จ านวน 60,000 บาท 
แก่สมาชิก จ านวน 270 ราย เป็นเงินกว่า 16 ล้านบาท 
 3. ผ่อนปรนให้สิทธิ์ไม่เข้าระบบ Fixed Rate เนื่องจากระบบดังกล่าวจะควบคุมการส่งช าระหนี ให้เป็นไป
ตามสัญญากู้ ซึ่งสมาชิกกลุ่มดังกล่าวเกือบทุกรายหักได้ไม่เป็นไปตามสัญญา 
 4. เร่งคืนเงินฌาปนกิจที่เรียกเก็บเกินแก่สมาชิก 
 5. จากการที่สมาชิกสหกรณ์ฟ้องแพ่งกับสหกรณ์ จ านวน 7 คณะกรรมการชุดที่ 46 มอบหมายให้ทนาย
แก่ต่างในคดีดังกล่าว ปรากฏมีบางส่วนสมาชิกถอนฟ้องและที่เหลือศาลยกฟ้อง 3 คด ี

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด :- 
 

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์ ปีบัญชี 2562 เดือนกนัยายน พ.ศ.2562 
 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก คน 100 24 24 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

 
บาท 
บาท 

 
50,000,000 
100,000,000 

 
41,025,624 

25,783,527.53 

 
82.05 
25.78 

3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเชื่อ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 

 
 

บาท 
บาท 
บาท 
บาท 

 
 

100,000,000 
530,000,000 

 

 
 

25,783,527.53 
328,293,137 

 
 

25.78 
61.94 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได ้
   - ค่าใช้จ่าย 
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
90,000,000 
45,000,000 
45,000,000 

 
81,017,433.03 
37,954,181.32 
43,063,251.71 

 
90.02 
84.34 
95.70 
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สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :  
 -การตรวจสอบลูกหนี คลาดเคลื่อนที่ยังมีความล่าช้าเนื่องจากเป็นลูกหนี สมาชิกต่างจังหวัด ขาด

การติดตามมานาน บางส่วนไม่มีตัวตน บางส่วนลาออก ท าให้ต้องใช้เวลา และการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง 
 -การด าเนินการของคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง ในหลายเรื่องเกี่ยวพันกับบุคคลหลายคน 

เป็นเรื่องยุ่งยากในการสรุปเรื่อง 
 
สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  สหกรณ์ต้องแก้ไขปัญหา

และวางแผนช่วยเหลือสมาชิกท่ีประสบปัญหาในระยะยาว การตรวจสอบอย่างจริงจังเป็นรูปธรรม เพ่ือให้เกิดความ
ยั่งยืนในระยะยาว อีกทั งระดมทุนเพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งจากภายในของสหกรณ์เอง 

 
 
 

 

ลงช่ือ .............พิชญ์สิณี สว่างโรจน์.......... เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

    (นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ) 
              วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
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15. สหกรณอ์อมทรพัยท์หำรศรสีองรกั จ ำกดั 

ประเภท สหกรณ์ออมทรัพย์    ปีบัญชขีองสหกรณ์ 31 ธันวาคม ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์ ธุรกิจสินเชื่อและธุรกิจเงินรับฝาก 

 ระดับมาตรฐานสหกรณ์  ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  

 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) ชั น 1 

 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 

 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ จัดประชุมเม่ือวันที่ 11 มีนาคม 2563 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลสหกรณ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

    งานที่ด าเนินการ :  
1. เข้าแนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์ด าเนินงานตามแผนงานประจ าปี 2563  ธุรกิจสินเชื่อให้กับสมาชิก

ดอกเบี ยต่ าและเงินรับฝากของสมาชิก 
2. แนะน าการด าเนินงานกรณีสหกรณ์มีเงินลูกหนี เงินกู้ระยะสั น จ านวน 29,106,293.43- บาท และ

ลูกหนี ตามค าพิพากษา จ านวน 249,927.- บาท ให้คณะกรรมการด าเนินการติดตามลูกหนี จ านวนดังกล่าว 
3. แนะน าการเร่งรัดการปิดบัญชีสหกรณ์ โดยให้คณะกรรมการประชุมเพ่ือมอบหมายให้เลขานุการ

ด าเนินการประสานกับส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย เพื่อให้ผู้สอบบัญชีรับรองงบทันประชุมใหญ่ภายใน 150 
วัน 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. ธุรกิจสินเชื่อให้แก่สมาชิก ดอกเบี ยต่ า และเงินรับฝากจากสมาชิก 
2. แนะน าการด าเนินงานกรณีสหกรณ์มีเงินลูกหนี เงินกู้ระยะสั น จ านวน 29,106,293.43- บาท และ

ลูกหนี ตามค าพิพากษา จ านวน 249,927.- บาท ให้คณะกรรมการด าเนินการติดตามลูกหนี จ านวนดังกล่าว 
3. การปิดบัญชีสหกรณ์ สหกรณ์ได้น าโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ในการประมวลผลข้อมูล ในส่วนงาน

ด้านเงินรับฝากทุนเรือนหุ้น และลูกหนี เงินให้กู้ และการจัดพิมพ์รายงานต่าง ๆ การประมวลผลเป็นไปอย่างถูกต้อง
ในสาระส าคัญและมีการส ารองข้อมูลไว้ รวมทั งมีระบบมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่เหมาะสม 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด :- 

 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 

งานที่ด าเนินการ :  

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และติดตามผลการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ และแนะน าให้สหกรณ์

ด าเนินธุรกิจตามข้อบังคับ ระเบียบสหกรณ์ 

2. การบัญชี การเงินของสหกรณ์ แนะน าการบันทึกบัญชีให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ 
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ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สมาชิกได้ดอกเบี ยเงินกู้ในอัตราต่ า 
2. สหกรณ์มีการบันทึกบัญชีเป็นปัจจุบันโดยใช้โปรมแกรมบัญชี 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. สหกรณ์มีลูกหนี เงินกู้ระยะสั น ณ วันสิ นปี 
2. สหกรณ์มีลูกหนี ตามค าพิพากษา ณ วันสิ นปี 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ 

งานที่ด าเนินการ :  การด าเนินธุรกิจสินเชื่อ และเงินรับฝากสมาชิก 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : (ระบุผลที่เกิดจากกิจกรรมที่ด าเนินการแล้วเกิดผลลัพธ์/ผลประโยชน์ต่อ

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและสมาชิก โดยควรมีข้อมูลเชิงปริมาณประกอบเพ่ือสนับสนุนผลการด าเนินงานด้วย  

และหากผลงานไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดให้ระบุสาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคด้วย) 

- สหกรณ์ได้ปล่อยสินเชื่อให้กับสมาชิกและรับเงินรับฝากจากสมาชิก 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด :- 

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์ ปีบัญชี 2563 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก คน 100   
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม 

 
บาท 

 
9,000,000 

 
5,999,475 

 
66% 

3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจสินเชื่อ 
    - ธุรกิจเงินรับฝาก     

 
 

บาท 
บาท 

 
 

130,000,000 
 21,000,000 

 
 

113,256,283 
4,169,119.34 

 
 

87% 
88% 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได ้
   - ค่าใช้จ่าย 
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
13,156,000 
5,519,172 
7,636,828 

 
11,435,974 
5,682,407 
5,753,567 

 
87% 
102% 
75% 

 

สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : - 
สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  สหกรณ์มีเป้าหมายในการ

ระดมทุนจากสมาชิกและการติดตามทวงถามหนี จากสมาชิกสหกรณ์ 
ลงช่ือ          นายยอดมนูญ  ก้อนมณี      เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
              (นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ) 

                วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
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16. สหกรณอ์อมทรพัยโ์รงพยำบำลเลย จ ำกดั   

ประเภทสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์. ปีบัญชขีองสหกรณ์   31 ธันวาคม ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์    ธุรกิจเงินรับฝาก  , ธุรกิจสินเชื่อ 

 ระดับมาตรฐานสหกรณ์ ระดับดีเลิศ (A) 

 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)  ชั น 1 

 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์   ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ 16 มกราคม 2563 

 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์    จัดประชุมเม่ือวันที่ 31 มกราคม 2563 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลสหกรณ์ปปีระมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

    งานที่ด าเนินการ :  
1. จัดท าแผนการส่งเสริมและก าหนดประเด็นการส่งเสริมให้ชัดเจน 
2. แนะน า ส่งเสริม รักษามาตรฐานการด าเนินงานของสหกรณ์ให้มั่นคง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
3. แนะน า ส่งเสริม สนับสนุนสหกรณ์ด าเนินธุรกิจด้วยธรรมาภิบาล 
4. ด าเนินการแนะน า ส่งเสริม ก ากับดูแล ให้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง โดยเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ และให้ค าแนะน าในการแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ 
ให้เป็นไปตามค าแนะน าของนายทะเบียนสหกรณ์ 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดีเลิศ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
2. สหกรณ์มีผลการประเมินชั นคุณภาพการควบคุมภายใน (RQ 2) อยู่ในระดับดี 
3. สหกรณ์ด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลไม่พบข้อบกพร่องจากการด าเนินงานของสหกรณ์ 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด :    - 
 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 
งานที่ด าเนินการ :  
1. จัดท าแผนการส่งเสริมสหกรณ์และก าหนดประเด็นการส่งเสริมให้ชัดเจน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์จากงบการเงิน ส่งเสริมการใช้ข้อมูลทางการเงินในการบริหารงาน พัฒนา 

ศักยภาพการใช้ข้อมูลทางการเงิน 
3.แนะน า ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางธุรกิจของสหกรณ์ 
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ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจกับสหกรณ์ ธุรกิจเงินรับฝาก จ านวน 816 ราย ธุรกิจสินเชื่อ 

 จ านวน 730 รายจากสมาชิกทั งหมด1,033 คนสหกรณ์มีสัดส่วนสมาชิกมาใช้บริการมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ70 
 2. ด้านประสิทธิภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ ด้านการบริหารรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมใหญ่ 
9.14 ล้านบาท จ่ายจริง 8.75 ล้านบาท ใช้จ่ายต่ ากว่าแผน 0.39 ล้านบาท ด้านความสามารถในการท าก าไร ในปี
บัญชี 2562 สหกรณ์ประมาณการก าไรไว้ที่ 42.74 ล้านบาท ได้รับจริง 43.78 ล้านบาท สหกรณ์มีก าไรเพ่ิมขึ นจาก
ปี ที่ผ่านมา 2.61 ล้านบาท 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด :  - 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
งานที่ด าเนินการ :  
1. จัดท าแผนการส่งเสริมสหกรณ์และก าหนดประเด็นการส่งเสริมให้ชัดเจน 

 2. ด าเนินการแนะน า ส่งเสริม ก ากับดูแล ให้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง โดยเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ และให้ค าแนะน าในการแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับให้
เป็นไปตามค าแนะน าของนายทะเบียนสหกรณ์ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  สหกรณ์ไม่มีข้อบกพร่อง 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
- 

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก ราย - 58  
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

 
บาท 
บาท 

 
40,000,000.00 

- 

 
44,351,400.00 

- 

 
110.87 

- 
3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเชื่อ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

 
 

บาท 
บาท 

- 
- 
- 
- 

 
 

140,000,000.00 
445,000,000.00 

- 
- 
- 
- 

 
 

120,483,004.17 
461,203,900.00 

- 
- 
- 
- 

 
 

86.05 
103.64 

- 
- 
- 
- 
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กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได ้
   - ค่าใช้จ่าย 
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
52,292,000.00 
9,140,880.00 
42,741,120.00 

 
52,514,911.01 
8,759,968.30 
43,780,442.71 

 
100.42 
95.83 
102.43 

 
     สรุปประเด็นหรือสาเหตุทีแ่ผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : 
  

สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 1. ส่งเสริมให้สหกรณ์ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสหกรณ์ 

  2. ก ากับ แนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์ บริหารจัดการตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  3. แนะน า ส่งเสริมให้สหกรณ์วิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์จากงบการเงิน ส่งเสริมการใช้ข้อมูล
ทางการเงินในการบริหารงาน พัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูลทางการเงิน 

 
 
 

ลงช่ือ      นางสาวนงคราญ  ศรีจันทร์    เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
           (นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ) 

              วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



76 | ห น้ า  Template รายงานผลการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ร 

17. สหกรณอ์อมทรพัยส์ำธำรณสขุเลย  จ ำกดั      

ประเภท  : สหกรณ์ออมทรัพย์  ปีบัญชขีองสหกรณ์ 30 พฤศจิกายนของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์ สินเชื่อ และการรับฝากเงิน 

 ระดับมาตรฐานสหกรณ์ (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) 

          ระดับ A 

 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)  ชั น 1 

 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่  5 ธันวาคม 2562 

 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์จัดประชุมเม่ือวันที่ 15 ธันวาคม 2562 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลสหกรณ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

    งานที่ด าเนินการ :  
1. แนะน า ส่งเสริมให้สหกรณ์ปฏิบัติงานตามมติที่ประชุม ระเบียบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด  
2. แนะน า ส่งเสริมให้ สหกรณ์ ระดมทุนจากสมาชิก เช่น การเพ่ิมหุ้นของสมาชิก ส่งเสริมการออมเงินให้

ฝากเงินกับสหกรณ์ ในแผนการด าเนินงานประจ าปี เพ่ือน าเงินดังกล่าวมาให้สมาชิกกู้ยืม เพ่ือลดต้นทุนทางการเงิน
และลดความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี ยเงินกู้ปรับสูงขึ น 

3. วิเคราะห์ผลการด าเนินงานของสหกรณ์ ด้านการด าเนินธุรกิจและการบริหารงานภายในสหกรณ์ในปีที่
ผ่านมา ให้สหกรณ์หาแหล่งเงินทุนที่มีดอกเบี ยต่ า รักษามาตรฐานสหกรณ์ รวมถึงรักษาระดับความเข้มแข็งของ
สหกรณ ์

 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

 1. สหกรณ์ด าเนินกิจกรรมตามโครงการและกิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ในเรื่องการพัฒนาบุคลากร 
จ านวน 2 โครงการ 
 2. สหกรณ์มีการเพ่ิมช่องทางการรับรู้ข่าวสารส าหรับสมาชิกสหกรณ์และบุคคลทั่วไปให้ได้ทราบถึง
ความก้าวหน้าขององค์กร โดยหนังสือแจ้งเวียน Line ,@Line ชีพจรสาสุข , www.Cooploei.com และ 
Application บนมือถือ 
 3. สหกรณ์ ได้แก้ไขระเบียบสหกรณ์บางระเบียบให้สอดคล้องกับบริษัท และ พ.ร.บ. สหกรณ์  
 4. สหกรณ์จัดให้มีสวัสดิการส าหรับสมาชิกและบุคคลในครอบครัว 
 5. สหกรณ์ได้รับประกาศเชิดชูเกียรติสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล พ.ศ. 2562 ในระดับประเทศ 
 6. สหกรณ์ผ่านมาตรฐานสหกรณ์ระดับ A ซึ่งสามารถรักษาระดับมาตรฐานสหกรณ์ได้ 

7. ระดับชั นสหกรณ์ ระดับ 1 

8. สหกรณ์มีก าไรสุทธิประจ าปี 90,955,690.93 บาท 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
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 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 

งานที่ด าเนินการ :  

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และติดตามผลการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ และแนะน าให้สหกรณ์

ด าเนินธุรกิจตามระเบียบ และข้อบังคับสหกรณ์ และแผนงานประจ าปีของสหกรณ์ 

2. ส่งเสริมการออมเงินโดยการฝากเงินกับสหกรณ์ เพ่ือให้สหกรณ์มีทุนภายในมากขึ น 

3. ก ากับ แนะน าให้สหกรณ์ ด าเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ  

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

 1. สหกรณ์ผ่านมาตรฐานสหกรณ์ระดับ A ซึ่งสามารถรักษาระดับมาตรฐานสหกรณ์ได้ 
2. ระดับชั นสหกรณ์ ระดับ 1 

 3. สหกรณ์ได้ให้บริการเงินฝากแก่สมาชิก ประเภทออมทรัพย์ ออมทรัพย์พิเศษ เงินฝากประจ า ออม

ทรัพย์ทวีสิน เงินฝาก ATM เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการถอนเงินฝากจากตู้กด ATM ของธนาคารกรุงไทย และสหกรณ์

จ่ายเงินกู้เข้าเงินฝากออมทรัพย์ ATM รวมถึงเงินปันผลเฉลี่ยคืน และเงินสวัสดิการต่าง ๆ เพื่อความสะดวกในการ

เบิกถอน อีกทั งเป็นการส่งเสริมการออมของสมาชิกและครอบครัว 

4. สหกรณ์ให้บริการสมาชิกมีปริมาณธุรกิจในรอบปี 2562 ด้านสินเชื่อ 1,101,953,478.13 บาท มีก าไร
สุทธิประจ าปี 90,955,690.93 บาท 
 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

 

- 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ 

งานที่ด าเนินการ : แนะน าให้สหกรณ์ด าเนินงานให้เป็นไปตามมติที่ประชุม ระเบียบ และข้อบังคับของ

สหกรณ์โดยเคร่งครัด 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. จากการตรวจบัญชีของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ พบว่าไม่มีรายการผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับการกระท าของ

คณะกรรมการด าเนินการ หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ระบบการควบคุมภายใน  

2. สหกรณ์ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาทั งหมด เป็นไปตามระเบียบ และข้อก าหนดของหน่วยงานราชการ 

หรือหน่วยงานที่ก ากบัดูแล 

 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด :  

 - 
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ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์ ปีบัญชี 2562 เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.2563 
 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ

เมื่อเทียบกับ
แผน 

1. แผนการรับสมาชิก คน 100 87 87 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

 
บาท 
บาท 

 
110,000,000 
441,000,000 

 
91,307,700 

429,544,788.31 

 
83.01 
97.40 

3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเชื่อ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 

 
 

บาท 
บาท 
บาท 
บาท 

 
 

441,000,000 
1,550,100,000 

 
 

429,544,788.31 
1,238,138,754.13 

 

 
 

97.40 
79.87 

 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได ้
   - ค่าใช้จ่าย 
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
 133,000,000 
61,800,867.83 
71,199,132.17 

 
148,646,908.69 
57,691,217.76 
90,955,690.93 

 
111.76 
93.35 
127.75 

 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :  

  1. ในการให้สินเชื่อกับสมาชิกที่ลดลง เนื่องจากสมาชิกมีความต้องการเงินกู้น้อยลง ส่วนหนึ่ง อีกกู้
เต็มวงเงินกู้แล้ว 
  2. เจอผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน 

สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :   
1. ให้สหกรณ์จัดท าแผนการด าเนินงานเพิ่มเติมเพ่ือเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 
2. ส่งเสริมสหกรณ์ให้สหกรณ์เพ่ิมทุนภายใน เพ่ือลดต้นทุนหรือดอกเบี ยจ่ายจากเงินทุนภายนอก 
3. ส่งเสริมให้สหกรณ์ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสหกรณ์ 
4. ก ากับ แนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์ บริหารจัดการตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 
 

ลงช่ือ        นางพิชญ์สิณี สว่างโรจน์      เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

                                                         (นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ) 
               วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
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18. รำ้นสหกรณวิ์ทยำลยัอำชีวศึกษำเลย จ ำกดั   

ประเภท :  สหกรณ์ร้านค้า ปีบัญชีของสหกรณ์  31 ธันวาคม 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์ : ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 

 ระดับมาตรฐานสหกรณ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ระดับมาตรฐาน (F) เนื่องจากไม่สามารถปิดบัญชีส่งงบไม่ได้เป็น
เวลา 3 ปีบัญชี 

 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)  ชั น 2  

 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ : สหกรณ์ไม่สามารถปิดบัญชีได้ตั งแต่ปี 
2559 - ปีปัจจุบัน 

 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ จัดประชุมเม่ือวันที่ 30 พฤษภาคม  2562(ปีบัญชี 2562 สหกรณ์ยังไม่มี
การประชุมใหญ่)  

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลสหกรณ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

    งานที่ด าเนินการ :  
1. จัดท าแผนการส่งเสริมและก าหนดประเด็นการส่งเสริมให้ชัดเจน 

2. แนะน า ส่งเสริม ยกระดับมาตรฐานการด าเนินงานของสหกรณ์ 

3. แนะน าให้สหกรณ์ ควบคุมในเรื่องของการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างบุคคล ไม่ให้บุคคลเดียวปฏิบัติการ
ตั งแต่ต้นจนจบ เพ่ือป้องกันความเสี่ยงต่อข้อผิดพลาดและการทุจริต และการกระท าไม่เหมาะสม 
 4. ด าเนินการแนะน า ส่งเสริม ก ากับดูแล ให้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง โดยเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ และให้ค าแนะน าในการแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ ให้

เป็นไปตามค าแนะน าของนายทะเบียนสหกรณ์ 

 5. แนะน าการเร่งรัดการปิดบัญชีของสหกรณ์ โดยให้คณะกรรมการประชุมเพ่ือมอบหมายให้

คณะกรรมการด าเนินการประสานกับส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย ในการแก้ไขงบการเงินและปิดบัญชี 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

 1. สหกรณ์ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ข้อที่ 1 ,3 ,6 เนื่องจากสหกรณ์ไม่สามารถปิด 

บัญชีได้ 

2. สหกรณ์ปฏิบัติตามระเบียบ และข้อบังคับ ด าเนินการเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์ 

 3. การปิดบัญชีสหกรณ์ ปัจจุบันสหกรณ์ได้จัดส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชี และอยู่ระหว่างผู้สอบบัญชีเข้า

ตรวจสอบ 
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สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

 1. เนื่องจากมีการเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ในการจัดท าบัญชีบ่อยครั งท าให้การจัดท าบัญชีไม่ต่อเนื่อง เมื่อมีการ

แก้ไขจึงต้องใช้เวลาในการแก้ไขนานท าให้เกิดความล่าช้า และสะสมมานานหลายปี 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 

งานที่ด าเนินการ :  

1. จัดท าแผนการส่งเสริมสหกรณ์และก าหนดประเด็นการส่งเสริมให้ชัดเจน 

 2. แนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์จัดหาสินค้ามาจ าหน่ายตามความต้องการของสมาชิก  

 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิก แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ การด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ให้สามารถ

เอื ออ านวยประโยชน์ให้กับสมาชิกเพ่ิมมากขึ น และสามารถแข่งขันในการด าเนินธุรกิจได้ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจกับสหกรณ์ มีสัดส่วนสมาชิกมาใช้บริการมากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 80 

2. สหกร ณ์สามารถเอื ออ านวยประโยชน์ให้กับสมาชิกเพ่ิมมากขึ น สามารถจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายตาม
ความต้องการของสมาชิกได้ 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

  - 

ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ 

งานที่ด าเนินการ :  

1. เข้าร่วมประชุมฯ เพ่ือหาแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ 
2. ติดตามรายงานผลการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องของสหกรณ์ 
3. แนะน า ส่งเสริมให้สหกรณ์จัดท าบัญชีและงบการเงินของสหกรณ์ให้เป็นปัจจุบันและติดตามการปิด

บัญชีของสหกรณ ์
4. แนะน าให้สหกรณ์ ควบคุมในเรื่องของการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างบุคคล ไม่ให้บุคคลเดียวปฏิบัติการ

ตั งแต่ต้นจนจบ เพ่ือป้องกันความเสี่ยงต่อข้อผิดพลาดและการทุจริต และการกระท าไม่เหมาะสม 
 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. สหกรณ์มีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างบุคลเพื่อป้องกันความเสี่ยงและการกระท าที่ไม่เหมาะสม 
2. ปัจจุบันการฟ้องร้อง การด าเนินคดีอยู่ในขั นตอนกระบวนการศาล 

 3. สหกรณ์จัดท าบัญชีและงบการเงินเป็นปัจจุบัน ปัจจุบันส่งงบรอการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีฯ 
 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

 - 
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ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์ ปีบัญชี เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก ราย - -  
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

 
บาท 
บาท 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
 

3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเชื่อ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ  

 
 

บาท 
บาท 

- 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 

5,700,000.00 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได ้
   - ค่าใช้จ่าย 
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
5,711,000 
5,663,200 

47,800 

 
- 
- 
- 

 
 
 
 

 

สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :  
  1. สหกรณ์ปิดบัญชีไม่ได้ การเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ผู้จัดท าบัญชีบ่อยท าให้การจัดท าบัญชีขาดความ
ต่อเนื่อง เมื่อมีการแก้ไขจึงต้องใช้เวลาในการแก้ไขท าให้เกิดความล่าช้า และสะสมมานานหลายปี 
  2. คณะกรรมการยังขาดความกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ นขาดการติดตามที่ต่อเนื่อง 
ท าให้การแก้ไขปัญหาขาดความต่อเนื่อง ล่าช้า 

สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :   
 1. ส่งเสริมประสิทธิภาพในการจัดการองค์กร ก าหนดแนวทางในการปฏิบัติ  ติดตามและ

ประเมินผลการควบคุมภายใน ให้คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามท่ีมอบหมาย 
 2. แนะน า ส่งเสริม เร่งรัดการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ 
 3. แนะน า ส่งเสริมสหกรณ์ให้บริหารจัดการว่าด้วยการควบคุมภายในส าหรับสหกรณ์ 
 4. ติดตามการแก้ไขข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 

  
ลงช่ือ       นางนงคราญ  ศรีจันทร์      เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
           (นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ) 

             วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
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19) สหกรณบ์รกิำรเคหะมัน่คงบำ้นต้ิว จ ำกดั   

ประเภท : สหกรณ์การเกษตร  ปีบัญชขีองสหกรณ์ 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี   

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์ สินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัย     

 ระดับมาตรฐานสหกรณ์ (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563)   
          ระดับมาตรฐาน C 

 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)  ชั น 2 

 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ 30 กันยายน 2558 

 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ จัดประชุมเม่ือวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 
 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลสหกรณ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

    งานที่ด าเนินการ :  
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ติดตามผลการด าเนินงาน เพื่อแนะน าส่งเสริมการด าเนินงาน  

โดยแนะน าให้สหกรณ์ด าเนินธุรกิจตามข้อบังคับ ระเบียบที่ก าหนดของสหกรณ์ 

2. แนะน าการบันทึกบัญชีให้เป็นปัจจุบัน และการตรวจสอบกิจการของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. สหกรณ์มีผลการด าเนินงานใกล้เคียงกับแผนที่ก าหนดไว้ เนื่องจากสมาชิกมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจ

กับสหกรณ์ทั งหมด คือการกู้เงินกับสหกรณ์เพ่ือสร้างที่อยู่อาศัย และการด าเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตาม

ข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ก าหนด 

2. การบันทึกรายละเอียดด้านบัญชีและการเงินของสหกรณ์เป็นปัจจุบันทุกเดือน และผู้ตรวจสอบกิจการ

ได้เข้าตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เฉลี่ยไตรมาสละ 1 ครั ง 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

-    

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 

งานที่ด าเนินการ  

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และติดตามผลการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ และแนะน าให้สหกรณ์ด าเนิน

ธุรกิจตามข้อบังคับ ระเบียบสหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์มีเพียงธุรกิจเดียวคือ การให้เงินกู้แก่สมาชิกเพ่ือสร้างที่อยู่อาศัย  

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

สหกรณ์ได้ให้บริการแก่สมาชิกด้านเชื่อเพ่ือสร้างที่อยู่อาศัย ซึ่งการพิจารณาเป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ

ที่สหกรณ์ก าหนด  

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : - 
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ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ 

งานที่ด าเนินการ :  

เข้าร่วมประชุมและแนะน าการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ให้เป็นไปตามข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ 

รวมถึงการแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก รวมถึงการปิดบัญชีสหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์ไม่มี

การปิดบัญชีมาตั งแต่ปีบัญชี 2559 (สิ นสุด ณ 28 กุมภาพันธ์ 2559) และได้ให้สหกรณ์ติดตามการจัดท างบการเงิน

ประจ าปีของสหกรณ์ ส่งให้ผู้สอบพิจารณารับรอง 

 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

สหกรณ์มีการด าเนินงานในธุรกิจสินเชื่อเป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบสหกรณ์ และมีการเข้าตรวจสอบ

กิจการของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์เฉลี่ยไตรมาสละ  1 ครั ง และในด้านการปิดบัญชี สหกรณ์มีการจัดจ้าง

บุคคลภายนอกจัดท างบการเงินประจ าปี เพ่ือส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชี ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดท า และเน้นย  าให้

สหกรณ์ติดตามความคืบหน้าเป็นระยะ 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

- 

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์ ปีบัญชีเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก 
 

คน - -  

2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม 
 

 
บาท 

 
80,000 

 
56,400 

 
70.50 % 

3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - สินเชื่อ 
 

 
 

บาท 

 
 

80,000 

 
 

80,000 

 
 

100 % 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได ้
   - ค่าใช้จ่าย 
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 
 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
235,000 
142,970 
82,030 

 
257,842.69 
192,971.30 
64,871.39 

 
109.72 
134.97 
79.08 
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สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :  การระดมทุนเรือนหุ้นเพ่ิมของสมาชิกยังไม่
เป็นไปตามแผน เนื่องจากสมาชิกถือตามสัดส่วนที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับที่ก าหนด ยังไม่มีสมาชิกถือเพ่ิมมากกว่า
สัดส่วนที่ก าหนด ตามท่ีแจ้งไว้ในที่ประชุมใหญ่ 

 
สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ .ศ. 2564 : แนะน าให้สหกรณ์

ด าเนินงานตามข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ และให้ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ เข้าตรวจสอบการด าเนินงาน
ของสหกรณ์ในด้านเอกสารทางบัญชี การเงิน และการให้สินเชื่อ เพ่ือเป็นการตรวจทานการท างานของ
คณะกรรมการด าเนินการ  
 
 
 
 

ลงช่ือ        นายจตุพร  สุนาทร     เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  
         (นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ) 

               วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
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20) สหกรณเ์คหะสถำนบำ้นมัน่คงนำออ้ จ ำกดั   

     ประเภท สหกรณบ์ริการ  ปีบัญชีของสหกรณ์ 30 มิถุนายน ของทุกปี   

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์ สินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัย     

 ระดับมาตรฐานสหกรณ์ (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563)   

        ไม่ผ่านมาตรฐาน เนื่องจากสหกรณ์ไม่ได้จัดส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชี รับรองงบการเงินประจ าปี 2 ปีบัญชี 

 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)   ชั น 2   

 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ 30 เมษายน 2561 

 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ จัดประชุมเม่ือวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 
 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลสหกรณ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

    งานที่ด าเนินการ :  
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ติดตามผลการด าเนินงาน เพื่อแนะน าส่งเสริมการด าเนินงาน  

โดยแนะน าใหสหกรณ์ด าเนินธุรกิจตามข้อบังคับ ระเบียบที่ก าหนดของสหกรณ์ 

2. แนะน าการบันทึกบัญชีให้เป็นปัจจุบัน และการเข้าตรวจสอบกิจการของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. สหกรณ์มีผลการด าเนินงานเป็นไปแผนที่ก าหนดไว้ เนื่องจากสมาชิกมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจกับ

สหกรณ์ทั งหมด คือการกู้เงินกับสหกรณเพ่ือสร้างที่อยู่อาศัย และการด าเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามข้อบังคับ 

ระเบียบของสหกรณ์ก าหนด              

2. การบันทึกรายละเอียดด้านบัญชีและการเงินของสหกรณ์เป็นปัจจุบันทุกเดือน และผู้ตรวจสอบกิจการ

ได้เข้าตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เฉลี่ยไตรมาสละ 1 ครั ง 
 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด :       -   

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 

งานที่ด าเนินการ :  

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และติดตามผลการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ และแนะน าให้สหกรณ์ด าเนิน

ธุรกิจตามข้อบังคับ ระเบียบสหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์มีเพียงธุรกิจเดียวคือ การให้เงินกู้แก่สมาชิกเพ่ือสร้างที่อยู่อาศัย  

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

สหกรณ์ได้ให้บริการแก่สมาชิกด้านเชื่อเพ่ือสร้างที่อยู่อาศัย ซึ่งการพิจารณาเป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ

ที่สหกรณ์ก าหนด  

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
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ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ 

งานที่ด าเนินการ :  

1. เข้าร่วมประชุมและแนะน าการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ให้เป็นไปตามข้อบังคับ และระเบียบของ

สหกรณ์ รวมถึงการแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก รวมถึงการปิดบัญชีสหกรณ์ ซึ่ง

สหกรณ์ไม่มีการปิดบัญชีมาตั งแต่ปีบัญชี 2560 (สิ นสุด ณ 30 มิถุนายน 2561) และได้ให้สหกรณ์ติดตามการจัดท า

งบการเงินประจ าปีของสหกรณ์ ส่งให้ผู้สอบพิจารณารับรอง 

 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. สหกรณ์มีการด าเนินงานในธุรกิจสินเชื่อเป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบสหกรณ์ และมีการเข้าตรวจสอบ

กิจการของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์เฉลี่ยไตรมาสละ  1 ครั ง และในด้านการปิดบัญชี สหกรณ์มีการจัดจ้าง

บุคคลภายนอกจัดท างบการเงินประจ าปี เพ่ือส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชี ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดท า และเน้นย  าให้

สหกรณ์ติดตามความคืบหน้าเป็นระยะ  
 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

 

- 

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์ ปีบัญชีเดือนมิถุนายน พ.ศ.2562 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก คน - -  
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม 

 
บาท 

 
11,700 

  

3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - สินเชื่อ 

 
 

บาท 

 
 
- 

  

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได ้
   - ค่าใช้จ่าย 
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
659,600 

197,566.50 
462,033.50 

  

 

หมายเหตุ : ยังไม่มีผลและร้อยละผลส าเร็จเมื่อเทียบกับแผน เนื่องจากสหกรณ์ยังไม่มีการประชุมใหญ่ และอยู่ระหว่างการ
รวบรวมข้อมูล สิ้นสุด ณ 30 มิ.ย. 63 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ร 

 
 
 
 
 

สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :  - 
 
สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : 
 แนะน าให้สหกรณ์ด าเนินงานตามข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ และให้ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ 

เข้าตรวจสอบการด าเนินงานของสหกรณ์ในด้านเอกสารทางบัญชี การเงิน และการให้สินเชื่อ เพ่ือเป็นการ
ตรวจทานการท างานของคณะกรรมการด าเนินการ  
 

 

 

 

ลงช่ือ           นายจตุพร  สนุาทร      เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

           (นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ) 
               วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ร 

21. สหกรณบ์รกิำรสวสัดิกำรไทเลย  จ ำกดั     

ประเภท  : สหกรณ์บริการ  ปีบัญชีของสหกรณ์ 31 มกราคม ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์ สินเชื่อ และบริการรับขึ นเงินรางวัล 

 ระดับมาตรฐานสหกรณ์ (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) ระดับ C 

 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)  ชั น 2 

 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่  23 มิถุนายน 2562 

 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ จัดประชุมเม่ือวันที่ 29 มิถุนายน 2562 
 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลสหกรณ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 
    งานที่ด าเนินการ :  

1. แนะน า ส่งเสริมให้สหกรณ์ปฏิบัติงานตามมติที่ประชุม ระเบียบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด  
2. แนะน า ส่งเสริมให้ สหกรณ์ให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการท าธุรกิจกับสหกรณ์ 
3. วิเคราะห์ผลการด าเนินงานของสหกรณ์ด้านการด าเนินธุรกิจ/การบริหารงานการควบคุมภายในสหกรณ์ 

4. ด าเนินการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องของสหกรณ์ 
งานที่ด าเนินการ :  

 1. สหกรณ์มุ่งเน้นเรื่องการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องของสหกรณ์ ที่เกิดขึ นและนายทะเบียนสหกรณ์มีค าสั่ง
ให้เรียกเงินคืนตั งแต่ ปี 2556 โดยสามารถเรียกคืนได้เป็นบางส่วน แต่สหกรณ์ยังมีหลักประกันคงเหลือ ที่เป็นที่ดิน 
127 แปลง มูลค่าประเมินทางราชการ 1,010,219,735 บาท และสิ่งปลูกสร้าง 6 แปลง มูลค่าราคา 168,197,000 
บาท รวมมูลค่าหลักประกัน 1,178,416,735 บาท 
 2. สหกรณ์คืนเงินฝากให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด ณ วันสิ นปีทางบัญชี คงเหลือจ านวน 
389,000,000 บาท 
 3. สหกรณ์ยังคงมีเงินรับฝากจากบุคคลภายนอก ซึ่งเดิมบุคคลเหล่านี เป็นสมาชิกของสหกรณ์ แต่ได้ขาด
จากการเป็นสมาชิกไปแล้ว โดยสหกรณ์ได้แจ้งแล้ว 
 4. สหกรณ์ผ่านมาตรฐานสหกรณ์ระดับ C ซ่ึงยังไม่สามารถผลักดันได้  

5. ระดับชั นสหกรณ์ ระดับ 2 
6. สหกรณ์มีก าไรสุทธิประจ าปี 1,756,527.09 บาท  
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

 - สหกรณ์ต้องแก้ไขปัญหาข้อบกพร่อง ซึ่งเป็นเงินจ านวนมาก ในขณะที่ลูกหนี ของสหกรณ์ต้องอาศัยการ
ขายหลักทรัพย์ค  าประกันเพ่ือชดใช้หนี ให้กับสหกรณ์ 
 -ในการคืนเงินฝากให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด สหกรณ์ต้องอาศัยเงินที่ได้จากการช าระหนี จาก
ลูกหนี ซึ่ง การช าระไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ได้ก าหนดไว้ 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ร 

 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 

งานที่ด าเนินการ :  

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และติดตามผลการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ และแนะน าให้สหกรณ์

ด าเนินธุรกิจตามระเบียบ และข้อบังคับสหกรณ์ และแผนงานประจ าปีของสหกรณ์ 

2. แนะน าให้สหกรณ์ด าเนินธุรกิจและเพ่ิมการมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจของสมาชิกสหกรณ์ 

3. ก ากับ แนะน าให้สหกรณ์ ด าเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ  

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

 1. สหกรณ์ได้ด าเนินการให้บริการรับขึ นเงินสลากเพ่ิมมากขึ น 
2. สหกรณ์ให้บริการสมาชิกมีปริมาณธุรกิจในรอบปี 2562 ด้านสินเชื่อเพียง 372,927 บาท มีก าไรสุทธิ

ประจ าปี 1,756,527.09 บาท ซึ่งเป็นก าไรที่เกิดจากดอกเบี ยเงินลงทุนกับบุคคลภายนอก 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1. สหกรณ์ยังไม่สามารถพัฒนาการด าเนินงานของสหกรณ์ได้ คณะกรรมการมุ่งเน้นการแก้ไขข้อบกพร่อง
ของสหกรณ์ ตามค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 

2. เงินที่มีอยู่มุ่งเน้นคืนเงินฝากให้กับสหกรณ์อ่ืนก่อนเป็นอันดับแรก เพ่ือให้เป็นไปตามข้อตกลง 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ 

งานที่ด าเนินการ  

1. ให้สหกรณ์ด าเนินงานให้เป็นไปตามมติที่ประชุม ระเบียบ และข้อบังคับของสหกรณ์โดยเคร่งครัด และ

ป้องกันการเกิดปัญหาใหม ่

2. ให้สหกรณ์แก้ไขข้อบกพร่อง  

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

 1. สหกรณ์มุ่งเน้นเรื่องการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องของสหกรณ์ ที่เกิดขึ นและนายทะเบียนสหกรณ์มีค าสั่ง
ให้เรียกเงินคืนตั งแต่ ปี 2556 โดยสามารถเรียกคืนได้เป็นบางส่วน แต่สหกรณ์ยังมีหลักประกันคงเหลือ ที่เป็นที่ดิน 
127 แปลง มูลค่าประเมินทางราชการ 1,010,219,735 บาท และสิ่งปลูกสร้าง 6 แปลง มูลค่าราคา 168,197,000 
บาท รวมมูลค่าหลักประกัน 1,178,416,735 บาท 
 2. สหกรณ์คืนเงินฝากให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด ณ วันสิ นปีทางบัญชี คงเหลือจ านวน 
389,000,000 บาท  

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด :  

  1. สหกรณ์ต้องแก้ไขปัญหาข้อบกพร่อง ซึ่งเป็นเงินจ านวนมาก ในขณะที่ลูกหนี ของสหกรณ์ต้องอาศัยการ
ขายหลักทรัพย์ค  าประกันเพ่ือชดใช้หนี ให้กับสหกรณ์ 
 2. ในการคืนเงินฝากให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด สหกรณ์ต้องอาศัยเงินที่ได้จากการช าระหนี 
จากลูกหนี ซึ่ง การช าระไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ได้ก าหนดไว้ 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ร 

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์ ปีบัญชี 2562 เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก คน  -  
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

 
บาท 
บาท 

  
727,110 

- 

 

3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเชื่อ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 

 
 

บาท 
บาท 
บาท 
บาท 

  
 
- 

530,000 

 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได ้
   - ค่าใช้จ่าย 
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

  
28,507,651.12 
26751124.03 
1,756,527.09 

 

 

สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :  
1. สหกรณ์ยังไม่สามารถพัฒนาการด าเนินงานของสหกรณ์ได้ คณะกรรมการมุ่งเน้นการแก้ไขข้อบกพร่อง

ของสหกรณ์ ตามค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 
2. เงินที่มีอยู่มุ่งเน้นคืนเงินฝากให้กับสหกรณ์อ่ืนก่อนเป็นอันดับแรก เพ่ือให้เป็นไปตามข้อตกลง 
 

สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 :   
1. ให้สหกรณ์จัดท าแผนการด าเนินงานเพิ่มเติมเพ่ือเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 
2. ด าเนินการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา 
3. ส่งเสริมให้สหกรณ์ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสหกรณ์ 
4. ก ากับ แนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์ บริหารจัดการตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 
 

ลงช่ือ       นางพิชญ์สิณี สว่างโรจน์     เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

       (นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ) 
                 วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
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22. สหกรณบ์รกิำรออมทรพัยม์ัน่คงฟำกเลย จ ำกดั 

ประเภท สหกรณ์บริการ ปีบัญชีของสหกรณ์ 31 มกราคม ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์ ธุรกิจสินเชื่อและธุรกิจเงินรับฝาก 

 ระดับมาตรฐานสหกรณ์  ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  

 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) ชั น 2 

 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ 31 สิงหาคม 2557 

 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ จัดประชุมเม่ือวันที่ 25 มิถุนายน 2562 
 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลสหกรณ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

    งานที่ด าเนินการ :  
1. เข้าแนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์ด าเนินงานตามแผนงานประจ าปี 2563  ธุรกิจสินเชื่อให้กับสมาชิก

ดอกเบี ยต่ าและเงินรับฝากของสมาชิก 

2. แนะน าการด าเนินงานกรณีสหกรณ์มีเงินลูกหนี ค่าบ้านคลาดเคลื่อน จ านวน 185,447.49- บาท และ

ลูกหนี ค่าบ้านระยะสั น จ านวน 547,853.49- บาท ให้คณะกรรมการด าเนินการติดตามลูกหนี จ านวนดังกล่าว 

3. แนะน าการเร่งรัดการปิดบัญชีสหกรณ์ โดยให้คณะกรรมการประชุมเพ่ือมอบหมายให้เลขานุการ

ด าเนินการประสานกับส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลยเพื่อให้ผู้สอบบัญชีรับรองงบทันประชุมใหญ่ภายใน 150 วัน 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. ธุรกิจสินเชื่อให้แก่สมาชิก ดอกเบี ยต่ า และเงินรับฝากจากสมาชิก 

2. แนะน าการด าเนินงานกรณีสหกรณ์มีเงินลูกหนี ค่าบ้านคลาดเคลื่อน จ านวน 185,447.49- บาท และ

ลูกหนี ค่าบ้านระยะสั น จ านวน 547,853.49- บาท ให้คณะกรรมการด าเนินการติดตามลูกหนี จ านวนดังกล่าว 

3. การปิดบัญชีสหกรณ์ สหกรณ์ได้น าโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ในการประมวลผลข้อมูล ในส่วนงาน

ด้านเงินรับฝากทุนเรือนหุ้น และลูกหนี เงินให้กู้ และการจัดพิมพ์รายงานต่าง ๆ การประมวลผลเป็นไปอย่างถูกต้อง

ในสาระส าคัญและมีการส ารองข้อมูลไว้ รวมทั งมีระบบมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่เหมาะสม 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

- 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 

งานที่ด าเนินการ :  

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และติดตามผลการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ และแนะน าให้สหกรณ์

ด าเนินธุรกิจตามข้อบังคับ ระเบียบสหกรณ์ 

2. การบัญชี การเงินของสหกรณ์ แนะน าการบันทึกบัญชีให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ 
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ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. สมาชิกได้ดอกเบี ยเงินกู้ในอัตราต่ า 

2. สหกรณ์ยังปิดบัญชีไม่เป็นปัจจุบัน 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1. สหกรณ์มีลูกหนี ค่าบ้านคลาดเคลื่อน ณ วันสิ นปี 

2. สหกรณ์มีลูกหนี ค่าบ้านระยะสั น ณ วันสิ นปี 
 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ 

งานที่ด าเนินการ :  การด าเนินธุรกิจสินเชื่อ และเงินรับฝากสมาชิก 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : สหกรณ์ได้ปล่อยสินเชื่อให้กับสมาชิกและรับเงินรับฝากจากสมาชิก 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด :- 

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์ ปีบัญชี 2563 เดือนมนีาคม พ.ศ.2563 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก คน 8   
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม 
    - เงินรับฝากออมทรัพย์ 

 
บาท 
บาท 

 
400 
800 

  

3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจสินเชื่อ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย     

 
 

บาท 
บาท 

 
 

2,000,000 
- 

  

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได ้
   - ค่าใช้จ่าย 
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
 104,580 
   84,800 
   19,780 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  สหกรณ์มีเป้าหมายในการ

ระดมทุนจากสมาชิกและการติดตามทวงถามหนี จากสมาชิกสหกรณ์ 
 

ลงช่ือ     นายยอดมนูญ  ก้อนมณี    เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
          (นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ) 

                วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
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23. สหกรณเ์มืองเลยเดินรถ จ ำกดั   

ประเภท : สหกรณ์บริการ    ปีบัญชีของสหกรณ์   31 ธันวาคม 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์ 

1. ธุรกิจบริการเดินรถโดยสารประจ าทางขนาดเล็ก 

2. ธุรกิจสินเชื่อ 

 ระดับมาตรฐานสหกรณ์ ระดับดี (B) 

 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)  ชั น 2  

 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ .ส าหรับปีสิ นสุดทางบัญชีวันที่ 31 

ธันวาคม 2562 ผู้สอบบัญชียังไม่รับรองงบการเงินของสหกรณ์ 

 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ จัดประชุมเม่ือวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 

 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลสหกรณ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

   งานที่ด าเนินการ :  
1. จัดท าแผนการส่งเสริมและก าหนดประเด็นการส่งเสริมให้ชัดเจน 

2. แนะน า ส่งเสริม รักษามาตรฐานการด าเนินงานของสหกรณ์ 

3. แนะน า ส่งเสริม ให้สหกรณ์มีแผนการควบคุมภายในตามหลักการควบคุมภายในที่ดี 

 4. ด าเนินการแนะน า ส่งเสริม ก ากับดูแล ให้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง โดยเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ และให้ค าแนะน าในการแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ ให้

เป็นไปตามค าแนะน าของนายทะเบียนสหกรณ์ 

 5. แนะน าการเร่งรัดการปิดบัญชีของสหกรณ์ โดยให้คณะกรรมการประชุมเพ่ือมอบหมายให้

คณะกรรมการด าเนินการประสานกับส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย ในการแก้ไขงบการเงินและปิดบัญชี 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดี ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

2. สหกรณ์ปฏิบัติตามระเบียบ และข้อบังคับ ด าเนินการเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์ 

3. การปิดบัญชีสหกรณ์ ปัจจุบันสหกรณ์ได้จัดส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชี และอยู่ระหว่างผู้สอบบัญชีเข้า

ตรวจสอบ 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

  การจัดท าเอกสารของเจ้าหน้าที่บัญชียังขาดความเชี่ยวชาญในการจัดท าบัญชีจึงท าให้เกิดความ

ผิดพลาด ซึ่งส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการจัดส่งเอกสารบัญชีให้ผู้สอบรับรอง 
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 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 

งานทีด่ าเนินการ :  

1. จัดท าแผนการส่งเสริมสหกรณ์และก าหนดประเด็นการส่งเสริมให้ชัดเจน 

 2. แนะน า ส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์มีการบริการลูกค้า สร้างความประทับใจให้กับลูกค้า ปฏิบัติตาม

กฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีต่อสหกรณ์ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจกับสหกรณ์ มีสัดส่วนสมาชิกมาใช้บริการมากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 70 

2. สมาชิกปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์ ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร ไม่มีข้อร้องเรียนจาก 

ผู้ใช้บริการ  

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

         เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้มีผู้ใช้บริการ

ลดน้อยลงส่งผลให้รายรับของสมาชิกลดลง 

 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ 

งานที่ด าเนินการ :  

1. จัดท าแผนการส่งเสริมสหกรณ์และก าหนดประเด็นการส่งเสริมให้ชัดเจน 

2. ด าเนินการแนะน า ส่งเสริม ก ากับดูแล ให้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่ 

เกี่ยวข้อง โดยเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ และให้ค าแนะน าในการแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ ให้

เป็นไปตามค าแนะน าของนายทะเบียนสหกรณ์ 

 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. สหกรณ์ไม่มีข้อบกพร่อง 

2. สหกรณ์ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

3. สหกรณ์มีการแบ่งแย่งหน้าที่ระหว่างบุคคล เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ น 

 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

 สหกรณ์ขาดอุปกรณ์และบุคลากรของสหกรณ์ในการจัดท าเอกสารต่าง ๆ ท าให้เกิดความล่าช้าในการ

ปฎิบัติงาน 
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ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์ ปีบัญชี เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก ราย 2   
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

 
บาท 
บาท 

 
10,000.00 

- 

 
 

 
 

3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเชื่อ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ (บริการเดินรถ) 

 
 

บาท 
บาท 

- 
- 
- 
- 

 
 

10,000.00 
400,000.00 

- 
- 
- 

200,000 

 
 
 

 
 
 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได ้
   - ค่าใช้จ่าย 
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
326,200 
214,000 
112,200 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :  

 1. การจัดท าเอกสารของเจ้าหน้าที่บัญชียังขาดความเชี่ยวชาญในการจัดท าบัญชีจึงท าให้เกิดความ
ผิดพลาด ซึ่งส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการจัดส่งเอกสารบัญชีให้ผู้สอบรับรอง 
 2. เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้มีผู้ใช้บริการลด
น้อยลงส่งผลให้รายรับของสมาชิกลดลง 

สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :   
 1. แนะน า ส่งเสริมสหกรณ์ควบคุมค่าใช้จ่ายโดยอาศัยหลักประหยัดและคุ้มค่า 

 2. แนะน า ส่งเสริมให้สหกรณ์เร่งรัดลูกหนี เงินกู้ที่ยังค้างช าระให้สามารถช าระได้ตามก าหนดเวลา 

 3. แนะน า ส่งเสริมสหกรณ์ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของสหกรณ์บริการรูบแบบ

สหกรณ์เดินรถ 
 

ลงช่ือ    นางสาวนงคราญ  ศรีจันทร์    เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

           (นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ) 
              วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ร 

อ าเภอนาด้วง 
24. สหกรณก์ำรเกษตรนำดว้ง จ ำกดั   

ประเภท  :  สหกรณ์การเกษตร   ปีบัญชขีองสหกรณ์ 31 มีนาคม ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์ ข้าวโพด มันส าปะหลัง อ้อย และยางพารา /ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจรับ

ฝาก ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย ธุรกิจรวบรวมผลผลิต ธุรกิจแปรรูปผลผลิต 

 ระดับมาตรฐานสหกรณ์(ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563) ดี 

 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)  2 

 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์   ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ 7 พฤศจิกายน  2562 

 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์  จัดประชุมเม่ือวันที่  26  พฤศจิกายน  2562 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

งานที่ด าเนินการ :  

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการเพ่ือแนะน าส่งเสริม ก ากับดูแลการด าเนินงานให้ปฎิบัติตาม

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และให้สหกรณ์รักษาระดับมาตรฐานสหกรณ์ 

2. ขับเคลื่อนให้สหกรณ์เป็นองค์กรหลักระดับอ าเภอ 

3. ส่งเสริมการบริหารการจัดการด้ายการควบคุมภายในส าหรับสหกรณ์ 

4. การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ 

5. แนะน าให้สหกรณ์บริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

6. การติดตามเร่งรัดหนี ค้างนานของสหกรณ์ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. สหกรณ์รักษามาตรฐานในระดับ ดี 

2. สหกรณ์มีการติดตามแก้ไขข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีเป็นประจ าทุกเดือน 

3. สหกรณ์ด าเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินธรรมาภิบาลของสหกรณ์ 

4. สหกรณ์ไม่ได้ปฏิบัติตามแผนงานที่ได้ร่วมกับสหกรณ์ในจัดท าแผนความเข้มแข็งของสหกรณ์ 

แผนพัฒนาธุรกิจ อย่างเป็นรูปธรรม 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1. คณะกรรมการด าเนินการ/ฝ่ายจัดการ ขาดความรู้ และประสบการณ์ ในการด าเนินธุรกิจและการ

บริหารจัดการสหกรณ์ ฝ่ายจัดการยังขาดความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน และขาดการติดตามการ

ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

2. ธุรกิจสินเชื่อไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ในการติดตามเร่งรัดหนี จากสมาชิก เนื่องจากเกิดปัญหา

ผลผลิตไม่ได้ตามที่ต้องการจากภัยแล้ง ปัญหาโรคระบาด  
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ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 
งานที่ด าเนินการ :  
1. แนะน าส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการด าเนินธุรกิจกับสหกรณ์ 
2. แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ในการรวบรวมผลผลิตจากสมาชิก 
3. แนะน าการติดตามเร่งรัดหนี สินของสหกรณ์ 
 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : สหกรณ์มีสมาชิกมาด าเนินธุรกิจและมีส่วนร่วม เกินร้อยละ 75 ของสมาชิก 
 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. สหกรณ์ขาดความรู้ความสามารถในการบริหารงานด้านรวบรวมผลผลิต 
2. ฝ่ายจัดการยังขาดความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานด้านการรวมรวมผลผลิตและการแปรรูป 
3. ความพร้อมของอุปกรณ์มีไม่เพียงพอ และเกิดการช ารุดเสียหายในขณะปฏิบัติงาน 
4. การติดตามเร่งรัดหนี สินจากสมาชิกไม่เป็นไปตามเป้าหมายเนื่องจากเกิดปัญหาการเก็บเกี่ยวผลผลิตภัย
แล้ง และการเกิดโรคระบาด  
 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ 
งานที่ด าเนินการ :  
1. แนะน าส่งเสริมติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ 
2. แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ปฏิบัติตาม ระเบียบ ข้องบังคับสหกรณ์ พรบ.สหกรณ์ ประกาศนายทะเบียน
สหกรณ์ ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ อย่างเคร่งครัด 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์ปฏิบัติเป็นไปตาม ระเบียบ ข้อบังคับสหกรณ์ พรบ.สหกรณ์ ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ 
ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ อย่างเคร่งครัด 
2. สหกรณ์สามารถแก้ไขข้อบกพร่องได้ตามขั นตอน 
 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
                        - 

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์ ปีบัญชี 30  เดือน มถิุนายน พ.ศ. 2562 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก คน 30 19 63.34 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

 
บาท 
บาท 

 
  4,500,000 

  50,000,000 

 
 2,093,400.00 
20,992,071.19 

  
       46.52 

41.99             
3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/     
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กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเชื่อ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป    

 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 

 
50,000,000 
96,000,000 
86,000,000 
4,,500,000 
6,500,000 

 
20,992,071.19 
97,359,784.76 
33,557,466.39 
1,767,167.50 
1,912,109.25 

 
41.99 

101.42 
39.02 
39.27 
29.42 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได ้
   - ค่าใช้จ่าย 
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
65,,400,000 
63,400,000 
2,000,000. 

 
4,850,563.18 
4,645,197.97 
  205,365.21 

 
7.42 
7.33 

10.27 
 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :  
1. การรับสมาชิกเป็นไปได้อยากเนื่องจากเกษตรกรในพื นที่มีจ านวนจ ากัดและเป็นลูกค้า ธ.ก.ส. 
2. การรวบรวมผลผลิตไม่สามารถสู้ราคาการรับซื อผลผลิตกับพ่อค้าในพื นที่ได้ 
3. การแปรรูปผลผลิตขาดการบริหารจัดการที่ดีท าให้มีจ านวนค่าใช้จ่ายสูง 
3. การติดตามการช าระหนี ของสมาชิกไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจากการเก็บผลผลิตตามธรรมชาติเกิดภาวะฝนแลง้

และโรคระบาด 
 
สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  
1. แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ให้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ พรบ.สหกรณ์ ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์  

ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
2. แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ให้บริหารจัดการว่าด้วยการควบคุมภายในที่ดีส าหรับสหกรณ์ 
3. แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
4. ติดตามการแก้ไขข้อสังเกตข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีสหกรณ์และข้อบกพร่อง 
5. แนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่ อสร้างการมีส่วนร่วมในการ

ด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ ให้มากยิ่งขึ น 
 
 
ลงช่ือ  นางสาวนฤทัย  ชัยชนะ    เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

  (เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส) 
           วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
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25. สหกรณก์ำรเกษตรผ ูป้ลกูยำงพำรำนำดว้ง จ ำกดั   

ประเภท  : สหกรณ์การเกษตร ปีบัญชขีองสหกรณ์ 31 ธันวาคม ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์  ยางพารา 

 ระดับมาตรฐานสหกรณ์(ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563)  

ไม่น ามาจัดเนื่องจากจัดตั งไม่ถึงสองปี 

 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)  3 

 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์   ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงิน    - 

 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์  จัดประชุมเม่ือวันที่  -       

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลสหกรณ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

งานที่ด าเนินการ :  

1. แนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์ฯ ด าเนินงานให้เป็นตามเป้าหมายการจัดตั งสหกรณ์ เนื่องจากเป็น
สหกรณ์ตั งใหม่ และยังไม่เริ่มด าเนินธุรกิจ 

2. แนะน าส่งเสริมการงานของสหกรณ์โดยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
3. ส่งเสริมให้สหกรณ์มีส่วนร่วมในการด าเนินงานของสหกรณ์และด าเนินธุรกิจอย่างน้อย 1 ธุรกิจ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์ยังไม่มีการด าเนินธุรกิจ ไม่มีการจัดจ้างพนักงานจัดท าบัญชี มีเพียงคณะกรรมการที่

ได้รับมอบหมายเป็นผู้จัดท าแต่ยังไม่มีความรู้ความสามารถจัดท าได้ 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1. คณะกรรมการด าเนินการขาดความเอาใจใส่ในการบริหารงาน สมาชิกไม่ทราบบทบาทและ
หน้าที่ของตนเอง การนัดประชุมคณะกรรมการและนัดประชุมใหญ่ฯไม่สามารถเรียกประชุมได้ครบองค์
ประชุม และประสบการณ์ ในการด าเนินธุรกิจและการบริหารจัดการสหกรณ์ และขาดการติดตามการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

2. สมาชิกขาดความรู้ความเข้าใจในระบบสหกรณ์ หลักการสหกรณ์ อุดมการณ์สหกรณ์ วิธีการ
สหกรณ์ 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 

งานที่ด าเนินการ :  

1. แนะน าส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการด าเนินธุรกิจกับสหกรณ์ 

2. แนะน าให้สหกรณ์ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ และด าเนินธุรกิจอย่างน้อย 1 ธุรกิจ 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ร 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  สหกรณ์ไม่สามารถนัดประชุมคณะกรรมการด าเนินการและประชุมใหญ่

แรกตั งได ้

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

          สหกรณ์ไม่สามารถด าเนินงานให้เป็นผลดีได้เนื่องจากขาดประสิทธิภาพในการบริหารงานของ

คณะกรรมการด าเนินการและสมาชิกไม่ทราบบทบาทและหน้าของตนเอง 

ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ 

งานที่ด าเนินการ :  แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ ข้องบังคับสหกรณ์ พรบ.สหกรณ์ 

ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  สหกรณ์ไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตาม ระเบียบ ข้อบังคับสหกรณ์ พรบ.

สหกรณ์ ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ได้ 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด :คณะกรรมการด าเนินการ 

ของสหกรณ์ขาดความเอาใจใส่ในการปฏิบัติงาน การเรือกประชุมคณะกรรมการด าเนินการและการประชุมใหญ่

แรกตั งมาไม่ครบองค์ประชุม  และไม่สามารถด าเนินงานสหกรณ์ให้เป็นผลดีได้                

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์ ปีบัญชี -  เดือน - พ.ศ. - 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก คน - - - 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

 
บาท 
บาท 

 
- 

 
- 

 
- 

3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเชื่อ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

 
 

บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 

 
 

 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 
 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได ้
   - ค่าใช้จ่าย 
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 
 

 
บาท 
บาท 
บาท 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ร 

 
 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
           คณะกรรมการด าเนินการขาดความเอาใจใส่ในการบริหารงาน สมาชิกไม่ทราบบทบาทและ
หน้าที่ของตนเอง การเรือกประชุมคณะกรรมการและประชุมใหญ่ฯไม่สามารถเรือกประชุมใหญ่ได้ครบ
องค์ประชุม จึงไม่สามารถจัดท าแผนงานประจ าปีได้     
           
สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  
           เห็นควรให้นายทะเบียนสั่งเลิก เนื่องจากสหกรณ์ไม่สามารถด าเนินงานให้เป็นผลดีได้    

 

 

 

 

ลงช่ือ     นางสาวนฤทัย  ชัยชนะ      เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

      (เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส) 
               วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
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26. สหกรณผ์ ูป้ลกูสบัปะรดจงัหวดัเลย  จ ำกดั   

ประเภท : สหกรณ์การเกษตร  ปีบัญชขีองสหกรณ์ 30 กันยายน ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์  สับปะรด  

 ระดับมาตรฐานสหกรณ์(ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563)  

ไม่ผ่านมาตรฐาน  เนื่องจากสหกรณ์ไม่สามารถส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชีรับรองไม่ได้ เป็นเวลา 3 ปีบัญชี 

 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)  2 

 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์   ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงิน   - 

 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์  จัดประชุมเม่ือวันที่  - 
 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลสหกรณ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

งานที่ด าเนินการ :  

1. แนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

2.แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ให้ปฏิบัติตาม กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ พรบ.สหกรณ์ ค าสั่งนายทะเบียน 

ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ 
 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : - 

     -  

          สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1. คณะกรรมการด าเนินการขาดการเอาใจใส่ในการบริหารงานให้เกิดผลดี ในการด าเนินธุรกิจและการ

บริหารจัดการสหกรณ์ และขาดการติดตามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

2. สมาชิกไม่ให้ความร่วมมือในการด าเนินธุรกิจ 

 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 

งานที่ด าเนินการ :  ติดตามหนี ค้างกองทุนพัฒนาสหกรณ์ของสหกรณ์ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : ติดตามหนี กองทุนพัฒนาสหกรณ์ได้ในบางส่วน 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1. สหกรณ์หยุดด าเนินกิจการ 

2. คณะกรรมการขาดความสนใจและการมีส่วนร่วม 
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 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ 

งานที่ด าเนินการ :  

1. แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ปฏิบัติตาม ระเบียบ ข้องบังคับสหกรณ์ พรบ.สหกรณ์ ประกาศนายทะเบียน

สหกรณ์ ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ อย่างเคร่งครัด 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน    - 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

           1. คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ไม่เอาใจใส่ 

 2.  สมาชิกไม่เข้าใจ หลักการ วิธีการ อุดมการณ์สหกรณ์ และการรวมกลุ่ม 

           3. สหกรณ์ไม่สามารถนัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปีได้ เนื่องจากสมาชิกมาไม่ครบองค์ประชุม  

 
ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์ ปีบัญชี31  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก คน 5 - - 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

 
บาท 
บาท 

 
5000 

- 

 
- 
- 

 
- 
- 

3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเชื่อ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

 
 

บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 

 
 

50,000 
2,000,00 

- 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได ้
   - ค่าใช้จ่าย 
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 
 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
70,000 
62,000 
8,000 

 
- 
- 
- 
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สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไป      
 สหกรณ์ปิดบัญชีไม่ได้ สมาชิกไม่ช าระหนี   สหกรณ์เป็นลูกหนี กองทุนพัฒนาสหกรณ์ค้างช าระ 
สหกรณ์ไม่ด าเนินธุรกิจมาเป็นเวลา 2 ปี       
  
สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  
1. แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ให้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ พรบ.สหกรณ์ ประกาศนายทะเบียน

สหกรณ์ และ ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 
2. แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ให้บริหารจัดการว่าด้วยการควบคุมภายในส าหรับสหกรณ์ 
3. แนะน าสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 
4. ติดตามการปิดบัญชีของสหกรณ์ให้สามารถส่งงบการเงินผู้สอบบัญชีได้ 

 

 

 

ลงช่ือ     นางสาวนฤทัย  ชัยชนะ       เจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

   (เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส) 
             วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
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27. สหกรณบ์รกิำรเดินรถนำดว้ง จ ำกดั   

ประเภท  :  สหกรณ์บริการ ปีบัญชีของสหกรณ์ 31 มีนาคม ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์ ธุรกิจสินเชื่อ และ ธุรกิจบริการเดินรถ 

 ระดับมาตรฐานสหกรณ์(ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563) ดี 

 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) 2 

 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์   ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงิน  31 มีนาคม 2563 

 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์  จัดประชุมเม่ือวันที่  29 พฤษภาคม 2563 

 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลสหกรณ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

งานที่ด าเนินการ :  

1. แนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์รักษาระดับมาตรฐานสหกรณ์ 

2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการแนะน าการบริหารงานให้ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับของสหกรณ์โดยเคร่งครัด 

3. ส่งเสริมการบริหารการจัดการด้ายการควบคุมภายในส าหรับสหกรณ์ 

4. ส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในระดับ ดี 

2. สหกรณ์มีติดตามและแก้ไขข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี 

3. สหกรณ์ด าเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินธรรมาภิบาลของสหกรณ์ 

4. สหกรณ์ไม่พบข้อบกพร่องจากการด าเนินงานที่ร้ายแรง 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1. คณะกรรมการด าเนินการ/ฝ่ายจัดการ ขาดความรู้ และประสบการณ์ ในการด าเนินธุรกิจและการ

บริหารจัดการสหกรณ์  และขาดการติดตามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

2. สหกรณ์มีลูกหนี ค้างนาน ไม่สามารถเก็บหนี ได้ท าให้กระทบต่อผลการด าเนินงานมีการตั งหนี สงสัยจะ

สูญ การบริหารลูกหนี ของคณะกรรมการยังไม่ดีเท่าที่ควร 

3.การด าเนินธุรกิจด้านบริการเดินรถไม่ประสบผลส าเร็จ เนื่องจากมีคู่แข่งทางการตลาดมากไม่สามารถ

แข่งขันเอกชนได้ 
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 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 

งานที่ด าเนินการ :  

1.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการ แนะน าส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการด าเนินธุรกิจ 

กับสหกรณ์ 

2. แนะน าส่งเสริมการบริหารด้านธุรกิจสินเชื่อ หนี ค้างให้มีประสิทธิ์ภาพและสามารถให้สมาชิกช าระหนี  

ได้ตามก าหนด 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  สหกรณ์มีสมาชิกมาด าเนินธุรกิจและมีส่วนร่วม ร้อยละ 60 ของสมาชิก 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1. คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ขาดความเชี่ยวชาญในการบริหารงาน 

2. การเร่งรัดติดตามหนี ของสมาชิกไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด เนื่องจากสมาชิกไม่สามารถช าระหนี ได้ 

เกิดจากการไม่ใส่ใจ ขาดความรับผิดชอบของสมาชิก 

3. คณะกรรมการด าเนินการ ไม่มีความกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหาการติดตามเร่งรัดหนี จากสมาชิก 

 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ 

งานที่ด าเนินการ :  

แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ ข้องบังคับสหกรณ์ พรบ.สหกรณ์ ประกาศนายทะเบียน

สหกรณ์ ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ อย่างเคร่งครัด 
 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  สหกรณ์ปฏิบัติเป็นไปตาม ระเบียบ ข้อบังคับสหกรณ์ พรบ.สหกรณ์ 

ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ อย่างเคร่งครัด 
 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

 สหกรณ์มีลูกหนี ผิดนัดช าระหนี ค้างนาน ลูกหนี ไม่สามารถน าเงินมาช าระได้ เนื่องจาก  การเกิดโรค 

ระบาด การแข่งขันทางธุรกิจ ภาวะฝนแล้ง ท าให้สมาชิกไม่มีรายได้ในการประกอบอาชีพท าให้ และค่าครองชีพสูง 

ท าให้สมาชิกไม่สามารถช าระหนี   

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์ ปีบัญชี 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก คน 3 - - 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

 
บาท 
บาท 

 
7,200- 

- 

 
- 
- 

 
- 
- 
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กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจบริการ 
    - ธุรกิจสินเชื่อ 
 

 
 

บาท 
บาท 

 
 

   70,000 
1,000,000 

 
 

72,750 
  480,000.00 

 
 

103.93 
48.00 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได ้
   - ค่าใช้จ่าย 
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 
 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
139,100 
 125,000 
   14,000 

 
128,135.12 
119,807.00 
  8,328.12 

 
92.12 
95.85 
59.49 

 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :  
                                                      - 
สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  
1. แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ให้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ พรบ.สหกรณ์ ประกาศนายทะเบียน

สหกรณ์ และ ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 
2. แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ให้บริหารจัดการว่าด้วยการควบคุมภายในส าหรับสหกรณ์ 
3. แนะน าสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 
4. ติดตามการแก้ไขข้อสังเกตข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 
5. แนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมใน

การด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ ให้มากยิ่งขึ น 
 
 
 

ลงช่ือ     นางสาวนฤทัย  ชัยชนะ    เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
     (เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส) 

               วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ ์2 (อ ำเภอหนองหิน ภกูระดึง ผำขำว) 

 



108 | ห น้ า  Template รายงานผลการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ร 

 

อ ำเภอภูกระดึง 
 

28. สหกรณก์ำรเกษตรภกูระดึง จ ำกดั  
  

ประเภท : สหกรณ์การเกษตร ปีบัญชขีองสหกรณ์  31 มีนาคม  

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์ สินเชื่อ, จัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 

 ระดับมาตรฐานสหกรณ์ (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563).............. 

          (หากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไม่ผ่านมาตรฐานให้ระบุสาเหตุด้วย) ยังไม่มีการประชุมใหญ่ 

 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)  ชั น 1  

 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์ ผู้สอบบัญชียังไม่เข้าตรวจและรับรองงบการเงิน 

 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ จัดประชุมเม่ือวันที่ ..................................................... 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลสหกรณ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

    งานที่ด าเนินการ :  
1. ให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์มีการรายงานผลการปฏิบัติตามแผน เป็นประจ าทุกเดือน หากกิจกรรมใดไม่

เป็นไปตามแผนได้เสนอแนวทางให้กรรมการพิจารณาแก้ไข 

2. ร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการเป็นประจ าทุกเดือน เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ ไม่ให้คณะกรรมการ

ด าเนินการลงมติขัดหรือฝ่าฝืนต่อระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : (ระบุผลที่เกิดจากกิจกรรมที่ด าเนินการแล้วเกิดผลลัพธ์/ผลประโยชน์ต่อ

สหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรและสมาชิก โดยควรมีข้อมูลเชิงปริมาณประกอบเพื่อสนับสนุนผลการด าเนินงานด้วย  

และหากผลงานไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดให้ระบุสาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคด้วย) 

1. ท าให้สหกรณ์มีผลการด าเนินงานที่เป็นก าไร เป็นไปตามมาตรฐานสหกรณ์ข้อ 1 

2. ท าให้สหกรณ์ไม่มีการกระท าอันถือว่าทุจริต ตามมาตรฐานข้อ 2 และไม่กระท าอันเป็นการฝ่าฝืน

กฎหมาย ระเบียบหรือค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ตามมาตรฐานข้อ 7 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1. ……………………-………………………………………………… 

2. ……………………-………………………………………………… 
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 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 

งานที่ด าเนินการ :  

1.แนะน าให้สหกรณ์หาแหล่งเงินทุนดอกเบี ยต่ า เพ่ือมาให้สมาชิกกู้ เป็นการลดต้นทุนในธุรกิจสินเชื่อ 

2. แนะน าให้สหกรณ์ประชาสัมพันธ์ ส ารวจความต้องการใช้ปุ๋ยเคมีถึงหมู่บ้านและต าบลของสมาชิก  

เนื่องจากสหกรณ์มีธุรกิจแปรรูปปุ๋ยผสมใช้เองในราคาถูกกว่าท้องตลาดและคุณภาพดี 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

           -สหกรณ์ได้รับอนุมัติเงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรปลอดอัตราดอกเบี ย จ านวน 2,050,000 บาท เพ่ือ

ขุดสระเจาะบ่อบาดาลและสระน  า เพื่อบรรเทาภาวะแห้งแล้งของสมาชิกสหกรณ์ ซึ่งมีสามชิกเข้าร่วมโครงการ 

จ านวน 41 ราย 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1. เนื่องจากเกิดภาวะภัยแล้ง รุนแรง ท าให้ผลิตผลของสมาชิกซึ่งเป็นเกษตรกร เกิดความเสียหาย ได้ 

ผลผลิตน้อย คุณภาพไม่ได้มาตรฐาน ท าให้ขายไม่ได้ราคา เกิดภาวะขาดทุน ไม่มีเงินมาช าระหนี  หรือซื อปุ๋ยและ

ปัจจัยการผลิตของสหกรณ์ 
 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ 

งานที่ด าเนินการ : ให้สหกรณ์แก้ไขข้อบกพร่องกรณีเงินสดขาดบัญชี จ านวน 545,628 บาท และสินค้า

ขาดบัญชี จ านวน  427]970 บาท โดยมีผู้รับผิดชอบส่งช าระเป็นรายเดือนโดยมีหลักทรัพย์ค  าประกัน และ

ด าเนินการฟ้องเพ่ือเรียกเงินคืน 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : สหกรณ์ได้ด าเนินการฟ้องร้องเพ่ือเรียกเงินคืนจากกรณีเงินสดขาดบัญชีและ

สินค้าขาดบัญชีแล้วซ่ึงอยู่ขบวนการของศาล 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

…………………………-…………………………………………… 

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์ ปีบัญชี เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 
 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก คน 90 87 78.30 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

 
บาท 
บาท 

 
5,000,000 
5,000,000 

 
3,011,720 
4,731,898 

 
60.23 
94.64 

3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจสินเชื่อ 

 
 

บาท 

 
 

186,000,000 

 
 

147,994,154 

 
 

79.57 
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กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม     

บาท 
บาท 

57,000,000 
3,000,000 

52,452,850.28 
224,000.00 

92.02 
7.47 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได ้
   - ค่าใช้จ่าย 
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
77,400,000 
75,300,000 
2,100,000 

 
62,784,163.10 
62,722,969.02 

61,194.08 

 
81.12 
83.30 
2.91 

 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : เนื่องจากเกิดภาวะภัยแล้ง รุนแรง ท าให้ผลิตผล

ของสมาชิกซึ่งเป็นเกษตรกร เกิดความเสียหาย ได้ผลผลิตน้อย คุณภาพไม่ได้มาตรฐาน สหกรณ์จึงได้รับช าระหนี 
จากสมาชิกไม่เป็นไปตามแผน 

 
สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  สหกรณ์จัดหาแหล่งเงินทุน

ปลอดดอกเบี ยและผ่อนระยะยาวในการให้จัดหาแหล่งน  าเพ่ือการเกษตรให้แก่สมาชิก ส่งเสริมให้สหกรณ์
ด าเนินการตามโครงการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 

 

ลงช่ือ        นายวิชัย    ศรีละ      เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

     (เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส) 

                วันที่  3 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. สหกรณก์ำรเกษตรผ ุป้ลกูไผเ่ลี้ยงภกูระดึง จ ำกดั   (หยดุด ำเนินงำน) 
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ประเภท : สหกรณ์การเกษตร     ปีบัญชขีองสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  31 มีนาคม  

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร     -    

 ระดับมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563)       

 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)                                                    

 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร                   

 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร                         

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลสหกรณ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 
    งานที่ด าเนินการ : (อธิบายลักษณะงานที่เข้าไปปฏิบัติที่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 และส่งผลให้เกิดผลส าเร็จตามแผนที่ก าหนด) 

1.  ………………………………………………………………………………………………………………….. 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : (ระบุผลที่เกิดจากกิจกรรมที่ด าเนินการแล้วเกิดผลลัพธ์/ผลประโยชน์ต่อ

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและสมาชิก โดยควรมีข้อมูลเชิงปริมาณประกอบเพ่ือสนับสนุนผลการด าเนินงานด้วย  
และหากผลงานไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดให้ระบุสาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคด้วย) 

1 ……………………………………………………………………………………………………………….. 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. …………………………………………………………………………………………………………………… 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 
งานที่ด าเนินการ : (อธิบายลักษณะงานที่เข้าไปปฏิบัติที่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 และส่งผลให้เกิดผลส าเร็จตามแผนที่ก าหนด) 
1. ……………………………………………………………………………………………………………………… 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : (ระบุผลที่เกิดจากกิจกรรมที่ด าเนินการแล้วเกิดผลลัพธ์/ผลประโยชน์ต่อ

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและสมาชิก โดยควรมีข้อมูลเชิงปริมาณประกอบเพ่ือสนับสนุนผลการด าเนินงานด้วย  
และหากผลงานไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดให้ระบุสาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคด้วย) 

1. ………………………………………………………………………………………………………… 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. ………………………………………………………………………………………………………… 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ 
งานที่ด าเนินการ : (อธิบายลักษณะงานที่เข้าไปปฏิบัติที่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 และส่งผลให้เกิดผลส าเร็จตามแผนที่ก าหนด) 
1. …………………………………………………………………………………………………………… 
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ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : (ระบุผลที่เกิดจากกิจกรรมที่ด าเนินการแล้วเกิดผลลัพธ์/ผลประโยชน์ต่อ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและสมาชิก โดยควรมีข้อมูลเชิงปริมาณประกอบเพ่ือสนับสนุนผลการด าเนินงานด้วย  
และหากผลงานไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดให้ระบุสาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคด้วย) 

1.    -     
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1.    -     

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 
 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก คน    
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

 
บาท 
บาท 

 
 

 
 

 
 

3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเชื่อ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

 
 

-บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได ้
   - ค่าใช้จ่าย 
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
 

 
 

 
 
 

 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :   

 1. - 
สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :   

 1. - 
    ลงช่ือ       นายวิชัย     ศรีละ     เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
     (เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส) 

                วันที่  3 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 
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30.สหกรณ ์กำรเกษตรผำขำว จ ำกดั   

ประเภท :  สหกรณ์การเกษตร ปีบัญชขีองสหกรณ์   31 มีนาคม  

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์ สินเชื่อ 

 ระดับมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563).............. 

          (หากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไม่ผ่านมาตรฐานให้ระบุสาเหตุด้วย) ยังไม่มีการประชุมใหญ่ 

 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)  ชั น 1  

 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์       ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 

 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ จัดประชุมเม่ือวันที่ ..................................................... 
 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลสหกรณ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

    งานที่ด าเนินการ :  
1. ให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์มีการรายงานผลการปฏิบัติตามแผน เป็นประจ าทุกเดือน หากกิจกรรมใดไม่

เป็นไปตามแผนได้เสนอแนวทางให้กรรมการพิจารณาแก้ไข 

2. ร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการเป็นประจ าทุกเดือน เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ ไม่ให้คณะกรรมการ

ด าเนินการลงมติขัดหรือฝ่าฝืนต่อระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 

 ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. ท าให้สหกรณ์มีผลการด าเนินงานที่เป็นก าไร เป็นไปตามมาตรฐานสหกรณ์ข้อ 1 

2. ท าให้สหกรณ์ไม่มีการกระท าอันถือว่าทุจริต ตามมาตรฐานข้อ 2 และไม่กระท าอันเป็นการฝ่าฝืน

กฎหมาย ระเบียบหรือค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ตามมาตรฐานข้อ 7 
 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด :   - 

 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 

งานที่ด าเนินการ :  

1.แนะน าให้สหกรณ์หาแหล่งเงินทุนดอกเบี ยต่ า เพ่ือมาให้สมาชิกกู้ เป็นการลดต้นทุนในธุรกิจสินเชื่อ 

2. แนะน าให้สหกรณ์ประชาสัมพันธ์ ส ารวจความต้องการใช้ปุ๋ยเคมีถึงหมู่บ้านและต าบลของสมาชิก 

เนื่องจากสหกรณ์มีธุรกิจแปรรูปปุ๋ยผสมใช้เองในราคาถูกกว่าท้องตลาดและคุณภาพดี 
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ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1.สหกรณ์ได้รับอนุมัติเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์อัตราดอกเบี ยต่ า จ านวน 1 โครงการ อัตรา

ดอกเบี ยร้อยละ 1 บาทต่อปี มาให้สมาชิกกู้คิดอัตราร้อยละ 3 จ านวน 2,100,000 บาท และเงินกู้ขุดสระ

เจาะบ่อบาดาลไม่มีดอกเบี ยให้กับสมาชิก 2,010,000 บาท 

2. การขายปุ๋ยผสมใช้เองต่ ากว่าแผน เนื่องจากเกิดภาวะภัยแล้ง ท าให้สมาชิกไม่สามารถใส่ปุ๋ยได้ 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

เนื่องจากเกิดภาวะภัยแล้ง รุนแรง ท าให้ผลิตผลของสมาชิกซึ่งเป็นเกษตรกร เกิดความเสียหาย 

ได้ผลผลิตน้อย คุณภาพไม่ได้มาตรฐาน ท าให้ขายไม่ได้ราคา เกิดภาวะขาดทุน ไม่มีเงินมาช าระหนี  หรือ

ซื อปุ๋ยและปัจจัยการผลิตของสหกรณ์ 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ 

งานที่ด าเนินการ :  

1.ให้สหกรณ์แก้ไข้ตามข้อสังเกตผู้สอบบัญชีในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้และ 

ดอกเบี ย พ.ศ.2560 หลักประกันเงินกู้ สมาชิกของสหกรณ์มีการค  าประกันเงินกู้ส าหรับผู้กู้เกิน 2 คน ในเวลา

เดียวกัน จ านวน 274 คน ซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : ในปีสิ นสุด 31 มีนาคม 2563 สหกรณ์ได้แก้ไขให้เป็นไปตามระเบียบแล้ว

ทั งหมด 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
 

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์ ปีบัญชี เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 
 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก คน 40 11 27.50 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

 
บาท 
บาท 

 
1,500,000 
8,000,000 

 
601,770 

2,456,381 

 
40.12 
30.70 

3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเชื่อ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

 
 

บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 

 
 

8,000,000 
43,000,000 
2,000,000 
1,000,000 
10,000,000 

600,000 

 
 

2,456,381 
23,196,327 

884,960 
0 

1,461,662 
300,590 

 
 

30.70 
53.94 
44.25 

0 
14.62 
50.10 
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กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได ้
   - ค่าใช้จ่าย 
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 

 
18,645,000 
17,321,680 
1,323,320 

 
8,721,471.59 
8,563,923.11 
157,548.48 

 
46.78 
49.44 
11.91 

 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : เนื่องจากเกิดภาวะภัยแล้ง รุนแรง ท าให้ผลิตผล

ของสมาชิกซึ่งเป็นเกษตรกร เกิดความเสียหาย ได้ผลผลิตน้อย คุณภาพไม่ได้มาตรฐาน ท าให้ขายไม่ได้ราคา เกิด
ภาวะขาดทุน ไม่มีเงินมาช าระหนี  หรือซื อปุ๋ยและปัจจัยการผลิตของสหกรณ์  

 
สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  สหกรณ์จัดหาแหล่งเงินทุน

ปลอดดอกเบี ยและผ่อนระยะยาวในการให้จัดหาแหล่งน  าเพ่ือการเกษตรให้แก่สมาชิก 
 
 

ลงช่ือ  นายอุณรุท    พลายศรีโพธิ์       เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
     (เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส) 

                                                       วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
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 31.สหกรณช์ำวสวนยำง กยท.โนนสว่ำงบำ้นเพ่ิม จ ำกดั   

ประเภท  สหกรณ์การเกษตร           ปีบัญชขีองสหกรณ์  31 มีนาคม  

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์     รวบรวมยางพารา    

 ระดับมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563)       

 ยังไม่ได้รับการประเมินมาตรฐานสหกรณ์เหตุเพราะยังไม่ได้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563  

 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)    สหกรณ์จัดตั งเม่ือวันที่ 13 ธันวาคม 2559    

 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่   ตั งแต่จัดตั งสหกรณ์ยังไม่สามารถปิดบัญชี

ไดซ้ึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบงบการเงิน       

 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ จัดประชุมเม่ือวันที่   มีแผนก าหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 

ในวันที่ 21 สิงหาคม 2563         

 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลสหกรณ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

    งานที่ด าเนินการ :  
1. ยกระดับมาตรฐานของสหกรณ์ให้อยู่ในระดับดี (C) หรือ ผ่านมาตรฐานสหกรณ์ 

2. แนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์สามารถด าเนินการปิดบัญชีที่ตกค้างตั งแต่จัดตั งสหกรณ์ให้ได้ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. อยู่ระหว่างการจัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 เพ่ือรับการประเมินมาตรฐานสหกรณ์ในปีแรก

หลังจากท่ีจัดตั งเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 

2. สหกรณด์ าเนินการจัดส่งงบการเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการตรวจสอบบัญชีจากส านักงาน

ตรวจสอบบัญชสีหกรณ์เลย 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

2. สหกรณ์ขาดความรู้ความเชี่ยวชาญในการด าเนินงาน โดยเฉพาะด้านการบัญชีท าให้เกิดความล่าช้า   

ในการด าเนินงาน  

 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 

งานที่ด าเนินการ :  

1. ส่งเสริมสหกรณ์มีปริมาณธุรกิจการรวบรวมยางเพ่ิมขึ น 

2. ส่งเสริมสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพการด าเนินธุรกิจที่ดีขึ น 
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ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ในปี 2562 มีจ านวน 7,907,204.80 บาท และในปี 2563 จ านวน   
2,776,408.00 บาท ซึ่งลดลงเป็นจ านวน 5,130,796.80 บาท  

2. สหกรณ์มีประสิทธิภาพการด าเนินธุรกิจที่ดีขึ นเมื่อเทียบกับปี 2562 โดยพิจารณาจากอัตรา 
ผลตอบแทนต่อทุน (ROE) และอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) ซึ่งในปี 2562 สหกรณ์มีผลการด าเนินงานที่
ขาดทุน    มีค่า ROE และ ROA ติดลบ แต่ในปี 2563 มีผลการด าเนินงานที่เป็นก าไร ท าให้มีค่า ROE และ ROA 
เป็นบวก 
          สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

ปริมาณธุรกิจที่ลดลงเกิดจากสาเหตุของราคายางพาราที่ตกต่ า ผลผลิตน  ายางที่ได้ลดลง ภัยแล้ง 
 

     ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ 

งานที่ด าเนินการ : ติดตามและเฝ้าระวังเพ่ือป้องกันการเกิดข้อบกพร่องและป้องกันการเกิดการทุจริต 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  ปัจจุบันสหกรณ์ไม่มีข้อบกพร่อง 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด :  - 

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์ ปีบัญชี เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก คน 5 - - 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

 
บาท 
บาท 

 
30,000 

 
- 

 
- 

3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเชื่อ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

 
 
- 
- 

บาท 
บาท 

- 
- 

 
 
- 
- 

15,000 
7,000,000 

- 
- 

 
 
- 
- 
0 

2,776,408 
- 
- 

 
 
- 
- 
 

39.66 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได ้
   - ค่าใช้จ่าย 
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
7,205,000.00 
7,111,400.00 

93,600 

 
2,841,672.20 
2,841,207.20 

465 

 
39.44 
39.95 
0.50 

หมายเหตุ : ข้อมูลที่ได้ระบลุงไปเป็นข้อมูลเบื้องตน้ที่ยังไม่ผา่นการรับรองงบการเงนิจากผู้สอบบัญช ี
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สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :   
 1. ธุรกิจรวบรวมที่ลดลงเกิดจากสาเหตุของราคายางพาราที่ตกต่ า ผลผลิตของน  ายางที่ได้ลดลง 
สถานการณ์ภัยแล้ง และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลต่อ
รายได้ที่ลดลงไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  
 2. ขาดแหล่งเงินทุนเนื่องจากสหกรณ์ยังไม่สามารถปิดบัญชีได้ตั งแต่จัดตั งท าให้จัดหาแหล่งเงินทุนได้ยาก 
 

สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :   
 1. ส่งเสริมให้มีการท าธุรกิจหรือบริการเพ่ิมขึ นอย่างน้อย 1 ชนิด เพ่ือเพ่ิมปริมาณธุรกิจภายในสหกรณ์
และส่งผลต่อรายได้ของสหกรณ์ท่ีเพ่ิมขึ น 
 2. แนะน า ส่งเสริมให้สหกรณ์ด าเนินการปิดบัญชีจนกระทั่งได้รับการอนุมัติงบการเงินจากส านักงาน
ตรวจสอบบัญชสีหกรณ์เลย 

 
 
 
 

    ลงช่ือ    สุรัชนา  มงคลกุลรัตน   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
          (นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ) 

                                                          วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
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อ ำเภอวังสะพุง 
 

32. สหกรณ ์กยท.บึงสวรรคก์ำ้วหนำ้ จ ำกดั 

ประเภทสหกรณ์: การเกษตร ปีบัญชีของสหกรณ์    31 มีนาคม ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์ 

1. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต 

2.ธุรกิจสินเชื่อ 

 ระดับมาตรฐานสหกรณ์(ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563) ดีมาก 

 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)  ระดับชั น 2 

 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์ ปิดบัญชีเป็นปัจจุบัน อยู่ระหว่างผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงิน 

 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์    สหกรณ์จัดประชุมภายในเดือน สิงหาคม 2563 
 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลสหกรณ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

งานที่ด าเนินการ :  

1. ให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ ในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 

2. แนะน าสหกรณ์ปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 

3. แนะน า ส่งเสริมให้สหกรณ์สามารถปิดบัญชีได้ ภายใน 30 วัน ให้ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ได้ภายใน 

150  วัน 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน  

1. สหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ระดับดีมาก 

2. สหกรณ์สามารถจัดท าบัญชีและส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบได้เป็นปัจจุบัน 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1. คณะกรรมการด าเนินการขาดความรู้ และประสบการณ์ ในการด าเนินธุรกิจและการบริหารจัดการ

สหกรณ์ และขาดการติดตามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

2. สหกรณ์ขนาดเล็กไม่มีความสามารถในการจ้างพนักงานเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการขาดความรู้ด้านบัญชี

ในการจัดท างบการเงินยังต้องให้หน่วยงานราชการแนะน า 

 

 

 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ ์3 (อ ำเภอวงัสะพุง ภหูลวง เอรำวณั) 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ร 

 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 

งานที่ด าเนินการ :  

1. แนะน าส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการด าเนินธุรกิจกับสหกรณ์ โดยการเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินธุรกิจประจ าปี 

2. แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ในการรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกโดยการเข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิก 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : - 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1. ปัญหาภัยแล้ง ปริมาณน  ายางพาราลดลงจากปีก่อน 

2. ขาดความพร้อมของอุปกรณ์ สหกรณ์มีคู่แข่งในการรับซื อยางพารามีจุดรับซื อมากกว่าสหกรณ์ 

3. ราคาผลผลผลิตยางพาราตกต่ า 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ 

งานที่ด าเนินการ :  

1. ก ากับสหกรณ์ปฏิบัติตาม ระเบียบ ข้องบังคับสหกรณ์ พรบ.สหกรณ์ ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ 

ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ อย่างเคร่งครัด โดยแจ้งสหกรณ์ในการประชุมคณะกรรมการให้แก้ไขตาม

ค าแนะน าของผู้ตรวจการสหกรณ์ 

2.ติดตามแก้ไขตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีในการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. สหกรณ์ปฏิบัติเป็นไปตาม ระเบียบ ข้อบังคับสหกรณ์ พรบ.สหกรณ์ ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ 

ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ อย่างเคร่งครัด 

2. สหกรณ์มีการแก้ไขข้อสังเกตตามข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีและรายงานนายทะเบียนสหกรณ์ 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด :ฝ่ายตรวจสอบหรือผู้

ตรวจสอบกิจการที่ยังไม่มีความรู้ความสามารถในการตรวจสอบเพียงพอ 
 

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์ ปีบัญชี เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 
 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก   9 ราย  
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

   
- 
- 

 

3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/     
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กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเชื่อ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

 
 

บาท 
 

บาท 

 
 
- 
 

9,424,037.00 

 
- 

210,000.00 
- 

10,987,730.00 
- 
- 

 
 
 
 

117 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได ้
   - ค่าใช้จ่าย 
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
9,661,249.91  
 9,621,176.69  

 40,073.22 

 
11,272,074.15  
 11,221,561.20  

 50,512.95 

 
117 
117 
126 

หมายเหตุ : ผลการด าเนินงานใช้ข้อมูลจากงบการเงิน 31 มี.ค.63 อยู่ระหว่างรอผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงิน 
 

สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :............................................................................ 
 

สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  
1. แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ให้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ พรบ.สหกรณ์ ประกาศนายทะเบียน

สหกรณ์ และ ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 
2. แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ให้บริหารจัดการว่าด้วยการควบคุมภายในส าหรับสหกรณ์ 
3. แนะน าสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 
4. ติดตามการแก้ไขข้อสังเกตข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 
5. แนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมใน

การด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ ให้มากยิ่งขึ น 
 
 
 

ลงช่ือ      นายปรีชา  บัวระภา       เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

     (เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส) 
                                              วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
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33. สหกรณก์องทนุสวนยำงนำววัพฒันำ จ ำกดั 

ประเภทสหกรณ์: การเกษตร ปีบัญชีของสหกรณ์   28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์ 

1. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 

2. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต 

3.ธุรกิจสินเชื่อ 

 ระดับมาตรฐานสหกรณ์(ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563) ดีมาก 

 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) ระดับชั น 2 

 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์ ปิดบัญชีเป็นปัจจุบัน อยู่ระหว่างผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงิน 

 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์   สหกรณ์จัดประชุมภายในเดือน สิงหาคม 2563 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลสหกรณ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

งานที่ด าเนินการ :  

1.ให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ ในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 

          2.แนะน าสหกรณ์ปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 

3.แนะน า ส่งเสริมให้สหกรณ์สามารถปิดบัญชีได้ ภายใน 30 วัน ให้ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีได้ภายใน 

 150  วัน 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน  

1. สหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ระดับดีมาก 

2. สหกรณ์สามารถจัดท าบัญชีและส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบได้เป็นปัจจุบัน 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1. คณะกรรมการด าเนินการขาดความรู้ และประสบการณ์ ในการด าเนินธุรกิจและการบริหารจัดการ 

สหกรณ์ และขาดการติดตามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

2.สหกรณ์ขนาดเล็กไม่มีความสามารถในการจ้างพนักงานเจ้าหน้าที่ 

 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 

งานที่ด าเนินการ :  

1. แนะน าส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการด าเนินธุรกิจกับสหกรณ์ 

2. แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ในการรวบรวมผลผลิตจากสมาชิก 
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ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. สหกรณ์มีธุรกิจสินเชื่อและจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายเพ่ิมขึ นจากปีก่อน 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1. สหกรณ์ขาดความรู้ความสามารถในการรวบรวมผลผลิต 

2. ปัญหาภัยแล้ง ปริมาณน  ายางลดลงจากปีก่อนท าให้ธุรกิจรวบรวมผลผลิตต่ ากว่าแผน 

3. ราคาผลผลผลิตยางพาราตกต่ า 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ 

งานที่ด าเนินการ :  

1. ก ากับสหกรณ์ปฏิบัติตาม ระเบียบ ข้องบังคับสหกรณ์ พรบ.สหกรณ์ ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ 

ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ อย่างเคร่งครัด โดยแจ้งสหกรณ์ในการประชุมคณะกรรมการให้แก้ไขตาม

ค าแนะน าของผู้ตรวจการสหกรณ์ 

2.ติดตามแก้ไขตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีในการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : 

1. สหกรณ์ปฏิบัติเป็นไปตาม ระเบียบ ข้อบังคับสหกรณ์ พรบ.สหกรณ์ ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ 

ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ อย่างเคร่งครัด 

2.สหกรณ์มีการแก้ไขข้อสังเกตตามข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีและรายงานนายทะเบียนสหกรณ์ 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1. ฝ่ายตรวจสอบหรือผู้ตรวจสอบกิจการที่ยังไม่มีความรู้ความสามารถในการตรวจสอบเพียงพอ 

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์ ปีบัญชี เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก   -  
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

   
- 
- 

 

3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเชื่อ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

 
 
 

บาท 
บาท 
บาท 

 
 
 
 
 

6,560,614.00 

 
 

- 
100,000.00 
12,120.00 

3,164,732.71 
- 
- 
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กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได ้
   - ค่าใช้จ่าย 
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
6,572,056.00  
 6,530,674.00  
 41,382.00 

 
3,374,338.37 
3,357,815.32 
16,523.05 

 
51 
51 
40 

หมายเหตุ : ผลการด าเนินงานใช้ข้อมูลจากงบการเงิน 31 มี.ค.63 อยู่ระหว่างรอผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงิน 
 

สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย: 
การเปลี่ยนแปลงผันผวนขอราคายางพารา และราคาสินค้าเพ่ือการเกษตรมีการแข่งขันสูง ท าให้สหกรณ์

ด าเนินธุรกิจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 

สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  
1. แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ให้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ พรบ.สหกรณ์ ประกาศนายทะเบียน

สหกรณ์ และ ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 
2. แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ให้บริหารจัดการว่าด้วยการควบคุมภายในส าหรับสหกรณ์ 
3. แนะน าสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 
4. ติดตามการแก้ไขข้อสังเกตข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 
5. แนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมใน

การด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ ให้มากยิ่งขึ น 
 

 

 

 

ลงช่ือ   นางสาวนภัสกร  วรรณชัย    เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

        (นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ) 

            วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 

 

 
 
 
 
 
 



125 | ห น้ า  Template รายงานผลการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ร 

34) สหกรณก์องทนุสวนยำงพำรำผำนอ้ย จ ำกดั 

ประเภทสหกรณ์: การเกษตร ปีบัญชีของสหกรณ์ 31 มีนาคม ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์ ธุรกิจรวบรวมผลผลติ 

 ระดับมาตรฐานสหกรณ์(ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563)    ไม่ผ่าน 

ไม่ผ่านเนื่องจากสหกรณ์ไม่สามารถปิดบัญชีและส่งงบการเงินผู้สอบได้ติดต่อกัน 3 ปีบัญชี แต่ในปี 2563 

สหกรณ์ขอฟ้ืนฟูกิจการเนื่องจากสหกรณ์มีการด าเนินธุรกิจและสามารถปิดบัญชีได้เป็นปัจจุบันอยู่ระหว่าง

ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงิน 

 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) ระดับชั้น 2 

 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์   ปิดบัญชีเป็นปัจจุบัน อยู่ระหว่างผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงิน 

 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์   สหกรณ์จัดประชุมภายในเดือน สิงหาคม 2563 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลสหกรณ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

งานที่ด าเนินการ  

1.ให้คณะกรรมการด าเนินการจัดประชุมเพ่ือพิจารณาเสนอเลิก 

2. ให้จัดประชุมใหญ่เพ่ือลงมติเลิก 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน  

1. สหกรณ์ประชุมใหญ่มีมติไม่เลิกกิจการ ให้ท าจัดท าแผนฟ้ืนฟูกิจการ 

2. จัดท าแผนการส่งเสริมและก าหนดประเด็นการส่งเสริมที่ชัดเจน 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

        สหกรณ์มีการด าเนินธุรกิจ แต่ปิดบัญชีไม่ได้ติดต่อกันหลายปี เนื่องจากสหกรณ์มีการก าหนด

แผนการด าเนินงานและประมาณการรายได้รายจ่ายๆไว้โดยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ ผลปรากฏว่าใน

รอบปีบัญชีค่าใช้จ่ายไม่สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นจริง และมีค่าใช้จ่ายที่สหกรณ์ไม่ได้ประมาณค่าใช้จ่าย

ไว้ แต่มีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นในระหว่างปีบัญชี แต่ปัจจุบัน สหกรณ์มีการจัดท างบการเงินให้ผู้สอบบัญชี

ตรวจสอบจนถึงปีบัญชีปัจจุบันแล้ว รอผู้สอบบัญชีตรวจสอบ 
 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 

งานที่ด าเนินการ : 

1. จัดท าแผนการส่งเสริมและก าหนดประเด็นการส่งเสริมที่ชัดเจน 

2. ส่งเสริมการเพ่ิมปริมาณธุรกิจสหกรณ์ แนะน า ส่งเสริมให้สมาชิกของสหกรณ์มีส่วนร่วมในการด าเนิน

ธุรกิจกับสหกรณ์ ในการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 
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ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : 

1. สมาชิกมีแหล่งรวบรวมผลผลิตยางพาราที่แน่นอน และมีสมาชิกน าผลผลิตมาจ าหน่ายให้แก่สหกรณ์

มากขึ นเรื่อย ๆ 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1. ยอดการรวบรวมผลผลิตยังไม่เท่ากับแผนการที่ก าหนดไว้ เนื่องจากมีคู่แข่งในการรวบรวมผลผลิตมาก

ในพื นที่ และการแปรผันของราคาผลผลิตยางพารา 

2. ประสบปัญหาภัยแล้ง ท าให้ปริมาณรวบรวมยางพาราลดลงไม่เป็นไปตามแผน 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ 

งานที่ด าเนินการ: 

1.การตรวจการสหกรณ์  ได้น าผลการตรวจการสหกรณ์แนะน าสหกรณ์ ในการประชุมคณะกรรมการ

ด าเนินการเพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางการแก้ไขและป้องกันความเสี่ยงด้านการด าเนินงานของสหกรณ์ 

2.ติดตามแก้ไขตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี โดยการแนะน าให้สหกรณ์แก้ไขข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี

และรายงานผลให้นายทะเบียนสหกรณ์รับทราบภายในก าหนด 

3. ส่งเสริมแนะน า สหกรณ์ จัดท าระเบียบ เพ่ือให้นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบ/รับทราบ

ระเบียบของสหกรณ์ ให้เป็นปัจจุบัน 

 4. ติดตามการจัดท างบการเงินให้ผู้สอบบัญชีรับรองให้เป็นปัจจุบัน 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : 

1. สหกรณ์สามารถจัดท างบการเงินถึงปีปัจจุบัน อยู่ระหว่างผู้สอบบัญชีรับรองบัญชี 

2. สหกรณ์สามารถแก้ไขตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีได้ 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1. …สหกรณ์ไม่ได้จัดจ้างเจ้าหน้าที่ มีเพียงแต่มอบหมายหน้าที่ให้แก่คณะกรรมการเป็นผู้ปฎิบัติ……… 

      ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนนิงานของสหกรณ์ ปีบัญชี เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก     
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

   
 

- 

 

3. แผนการด าเนินธุรกิจของ
สหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเชื่อ 

 
 
 
 

บาท 

 
 
 
 

12,343,883.00 

 
 
- 
- 

9,611,479.50 
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กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

- 
- 
- 

4. แผนประมาณการรายได้ - 
ค่าใช้จ่าย 
   - รายได ้
   - ค่าใช้จ่าย 
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

 
 

บาท 
บาท 
บาท 

 
 

12,558,835.51  
12,568,367.26  

(9,531.75) 
 

 
 

9,980,116.96 
9,978,541.76 

1,575.20 

 
 

79.47 
79.39 
16.53 

 

      หมายเหตุ : ผลการด าเนินงานใช้ข้อมูลจากงบการเงิน 31 มี.ค.63 อยู่ระหว่างรอผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงิน 
 

สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย:  
เกิดภัยแล้งในพื นที่ ปริมาณผลผลิตไม่ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด  และราคายางพาราตกต่ า 
 

สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : 
 1. แนะน าส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการด าเนินธุรกิจกับสหกรณ์ 

2. แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ให้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์ 
3.แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ให้มีการบริหารจัดการว่าด้วยการควบคุมภายและการด าเนินธุรกิจ 
4. แนะน าส่งเสริมให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 

 

 

 

ลงช่ือ       นายสุกิจ  สิงห์สถิตย์.     เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

     (เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 

             วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
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35. สหกรณก์องทนุสวนยำงศรอีบุล จ ำกดั 

ประเภท : สหกรณ์การเกษตร ปีบัญชีของสหกรณ์ 31 มีนาคม ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์ 

1. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 

2. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต 

 ระดับมาตรฐานสหกรณ์(ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 )    ดีมาก 

 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)  ระดับชั น 2 

 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์  ปิดบัญชีเป็นปัจจุบัน อยู่ระหว่างผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงิน 

 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์   สหกรณ์จัดประชุมภายในเดือน สิงหาคม 2563 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลสหกรณ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

งานที่ด าเนินการ : 
1. ให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ ในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 
2. แนะน าสหกรณ์ปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 
3. แนะน า ส่งเสริมให้สหกรณ์สามารถปิดบัญชีได้ ภายใน 30 วัน ให้ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ได้

ภายใน 150  วัน 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน  
1.สหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ระดับดีมาก 
2.สหกรณ์สามารถจัดท าบัญชีและส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบได้เป็นปัจจุบัน 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. คณะกรรมการด าเนินการขาดความรู้ และประสบการณ์ ในการด าเนินธุรกิจและการบริหารจัดการ
สหกรณ์ และขาดการติดตามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
2. สมาชิกขาดความรู้ความเข้าใจในระบบสหกรณ์ หลักการสหกรณ์ อุดมการณ์สหกรณ์ วิธีการสหกรณ์ 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 
งานที่ด าเนินการ :  
1. แนะน าส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการด าเนินธุรกิจกับสหกรณ์ 
2. แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ในการรวบรวมผลผลิตจากสมาชิก 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
สหกรณ์มีสมาชิกมาด าเนินธุรกิจและมีส่วนร่วมเพ่ิมขึ น เกินร้อยละ 70 ของสมาชิก 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. สหกรณ์ขาดความรู้ความสามารถในการรวบรวมผลผลิต 
2. ขาดความพร้อมของอุปกรณ์ 
3. ราคาผลผลผลิตยางพาราตกต่ า 
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 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ 
งานที่ด าเนินการ :  
1. ก ากับสหกรณ์ปฏิบัติตาม ระเบียบ ข้องบังคับสหกรณ์ พรบ.สหกรณ์ ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ 

ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ อย่างเคร่งครัด โดยแจ้งสหกรณ์ในการประชุมคณะกรรมการให้แก้ไขตามค าแนะน าของ
ผู้ตรวจการสหกรณ์ 

2.ติดตามแก้ไขตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : 
1. สหกรณ์ปฏิบัติเป็นไปตาม ระเบียบ ข้อบังคับสหกรณ์ พรบ.สหกรณ์ ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์  

ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ อย่างเคร่งครัด 
2.สหกรณ์มีการแก้ไขข้อสังเกตตามข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีและรายงานนายทะเบียนสหกรณ์ 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์ ปีบัญชี เดือน 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก     
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

   
- 
- 

 

3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเชื่อ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

 
 
 
 

บาท 
บาท 
บาท 

 

 
 
 
 

240,775.00   
22,348,625.50  

 58,043.35 

 
 

- 
- 

60,135.00  
 21,872,321.38  

 22,730.74 

 
 
 
 

25 
98 
39 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได ้
   - ค่าใช้จ่าย 
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
23,419,653.61  
23,326,395.34  

93,258.27 

 
23,302,419.63 
22,923,327.80 

379,091.83 

 
99 
98 
406 

 
หมายเหตุ : ผลการด าเนินงานใช้ข้อมูลจากงบการเงิน 31 มี.ค.63 อยู่ระหว่างรอผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงิน 
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สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย: 
การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 โควิด19 ท าให้สมาชิกไม่มีรายได้ในการประกอบอาชีพท าให้สมาชิกไม่

รายได้ประกอบกับการขายผลผลิตยางพารา (ยางก้อนถ้วย) ได้ในราคาที่ต่ า 
 
สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
1. ส่งเสริมการระดมทุนภายใน ถือหุ้น เพ่ิมหุ้น ฝากเงินเพ่ิมขึ น  
2. ติดตามและส่งเสริมให้สหกรณ์ด าเนินงานตามแผนงานที่ก าหนด 
3. แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ให้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ พรบ.สหกรณ์ ประกาศนายทะเบียน

สหกรณ์ และ ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 
4. แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ให้บริหารจัดการว่าด้วยการควบคุมภายในส าหรับสหกรณ์ 
5. แนะน าสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 
6. ติดตามการแก้ไขข้อสังเกตข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 
7. แนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมใน

การด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ ให้มากยิ่งขึ น 
 
 
 

ลงช่ือ      นายปรีชา  บัวระภา      เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

    (.เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส) 

           วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ร 

36.สหกรณก์ำรเกษตรชำวสวนยำง กยท.กกบก จ ำกดั 

ประเภทสหกรณ์: การเกษตร   ปีบัญชขีองสหกรณ์ 31 มีนาคม ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์   จัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 

 ระดับมาตรฐานสหกรณ์(ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563)   ดีเลิศ 

 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)  ระดับชั น 2 

 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์  ปิดบัญชีเป็นปัจจุบัน อยู่ระหว่างผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงิน 

 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์   สหกรณ์จัดประชุมภายในเดือน สิงหาคม 2563 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลสหกรณ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 
งานที่ด าเนินการ : 
1. แก้ไขด้านการปิดบัญชีของสหกรณ์และเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี 
2. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจงานสหกรณ์ให้มากขึ น 
3.ส่งเสริมแนะน าการบริหารงานของสหกรณ์ การควบคุมภายใน 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : 
1. สหกรณ์ได้จัดส่งบัญชีให้ส านักงานตรวจบัญชีเรียบร้อยแล้วรอผู้สอบบัญชีรับรองให้ความเห็นเกี่ยวกับงบ
การเงินต่อไป 
2. คณะกรรมการสมาชิกมีความรู้ความเข้าใจมากขึ น สนใจงานสหกรณ์มากขึ น 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด :เรื่องของการนัดหมาย 

คณะกรรมการด าเนินการเพื่อเข้าแนะน าส่งเสริมการด าเนินงานของสหกรณ์ค่อนข้างยาก 
 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 
งานที่ด าเนินการ :  
1. แก้ไขการด าเนินงาน การด าเนินธุรกิจ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของสมาชิก 
2. แนะน า ส่งเสริมสหกรณ์ในการรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกโดยการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 
3. แนะน าส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการด าเนินธุรกิจกับสหกรณ์ โดยการเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินธุรกิจประจ าปี 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : 
1. คณะกรรมการด าเนินการมีการก าหนดแผนการด าเนินธุรกิจประจ าปีให้มีการเพ่ิมปริมาณธุรกิจ 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. คณะกรรมการด าเนินการขาดความรู้ และประสบการณ์ ในการด าเนินธุรกิจและการบริหารจัดการ
สหกรณ์ และขาดการติดตามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
2. การนัดหมายสมาชิกสหกรณ์ยาก สหกรณ์ไม่สามารถประชาสัมพันธ์ข่าวสารถึงสมาชิกได้ทั่วถึง 
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 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ 
งานที่ด าเนินการ : 
1. การตรวจการสหกรณ์  ได้น าผลการตรวจการสหกรณ์แนะน าสหกรณ์ ในการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการเพ่ือร่วมกันพิจารณาแนวทางการแก้ไขและป้องกันความเสี่ยงด้านการด าเนินงานของสหกรณ์ 
 2. ติดตามแก้ไขตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี โดยการแนะน าให้สหกรณ์แก้ไขข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี
และรายงานผลให้นายทะเบียนสหกรณ์รับทราบภายในก าหนด 
3. ส่งเสริมแนะน า สหกรณ์ จัดท าระเบียบ เพ่ือให้นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบ/รับทราบ
ระเบียบของสหกรณ์ ให้เป็นปัจจุบัน 

 4. ติดตามการจัดท างบการเงินให้ผู้สอบบัญชีรับรองให้เป็นปัจจุบัน 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : 
1. สหกรณ์ปฏิบัติเป็นไปตาม ระเบียบ ข้อบังคับสหกรณ์ พรบ.สหกรณ์ ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ 
ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ อย่างเคร่งครัด 
2. สหกรณ์มีการแก้ไขข้อสังเกตตามข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีและรายงานนายทะเบียนสหกรณ์ 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. ฝ่ายตรวจสอบหรือผู้ตรวจสอบกิจการที่ยังไม่มีความรู้ความสามารถในการตรวจสอบเพียงพอ 

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์ ปีบัญชี เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 

กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก     
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

    

3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเชื่อ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหนา่ย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

  
 
 
 

34,290.00  
 983,049.70 

 
 
- 
- 

45,560.00 
- 
- 
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4. แผนประมาณการรายได้ - 
ค่าใช้จ่าย 
   - รายได ้
   - ค่าใช้จ่าย 
   - ก าไร (ขาดทนุ) สทุธ ิ

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
1,044,928.68  
 1,030,192.20  

 14,736.48 

 
154,505.82 
120,281.00 
34,224.82 

 
15 
12 
232 

    หมายเหตุ : ผลการด าเนินงานใช้ข้อมูลจากงบการเงิน 31 มี.ค.63 อยู่ระหว่างรอผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงิน 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ร 

 
 
 

สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
1. คณะกรรมการด าเนินการขาดความรู้ และประสบการณ์ ในการด าเนินธุรกิจและการบริหารจัดการ

สหกรณ์ และขาดการติดตามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
2. การนัดหมายสมาชิกสหกรณ์ยาก สหกรณ์ไม่สามารถประชาสัมพันธ์ข่าวสารถึงสมาชิกได้ทั่วถึง 
สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
1. แนะน าสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 
2. ส่งเสริมการเพ่ิมปริมาณธุรกิจสหกรณ์ และส่งเสริมให้สมาชิกของสหกรณ์มีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจ

กับสหกรณ ์
 
 

ลงช่ือ      นายสุกิจ  สิงห์สถิตย์.        เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

      (เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 

             วันที่  31 เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
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37.สหกรณก์ำรเกษตรวงัสะพงุ จ ำกดั จ ำกดั   

ประเภท : สหกรณ์การเกษตร    ปีบัญชขีองสหกรณ์ 31 มีนาคม ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก /ธุรกิจหลักของสหกรณ์ 

1. ธุรกิจสินเชื่อ 

2. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 

3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต 

 ระดับมาตรฐานสหกรณ์(ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563)    ดีมาก 

 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) ชั น 2 

 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์ ปิดบัญชีเป็นปัจจุบัน อยู่ระหว่างผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงิน 

 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์    สหกรณ์จัดประชุมภายในเดือน สิงหาคม 2563 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

งานที่ด าเนินการ : 

1. ให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ 

2. ส่งเสริมให้สหกรณ์ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 

3. แนะน า ส่งเสริมให้สหกรณ์สามารถปิดบัญชีได้ ภายใน 30 วัน 

4. แนะน า ส่งเสริม สหกรณ์ให้ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ได้ภายใน 150  วัน 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน  

1. ปิดบัญชีเป็นปัจจุบันประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ได้ภายใน 150  วัน นับจากวันปิดบัญชี 

2. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ระดับดีมาก 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1. คณะกรรมการด าเนินการ/ฝ่ายจัดการ ขาดความรู้ และประสบการณ์ ในการด าเนินธุรกิจและการ

บริหารจัดการสหกรณ์ ฝ่ายจัดการขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในการท างาน และขาดการติดตาม

การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 

งานที่ด าเนินการ : 

1. การติดตามเร่งรัดดอกเบี ยค้างรับ 

2. ส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ถือหุ้นเพิ่มขึ น 

3. ส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์มีส่วนร่วมทางธุรกิจกับสหกรณ์เพ่ิมขึ น ในการเข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาขิก

กับสหกรณ ์
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ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : 

1. ดอกเบี ยค้างรับลดลง 

2. สหกรณ์มีการระดมทุนภายในโดยสมาชิกถือหุ้นเพ่ิมขึ น ร้อยละ 4 เทียบกับปีก่อน 

3. สหกรณ์มีสมาชิกมาด าเนินธุรกิจและมีส่วนร่วม เกินร้อยละ 70 ของสมาชิก 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1. เกิดภัยแล้งในพื นที่ ปริมาณผลผลิตไม่ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด    
2. ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า สมาชิกมีรายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่าย 

  ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ 

งานที่ด าเนินการ : 

1. การตรวจการสหกรณ์  ได้น าผลการตรวจการสหกรณ์แนะน าสหกรณ์ ในการประชุมคณะกรรมการ

ด าเนินการเพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางการแก้ไขและป้องกันความเสี่ยงด้านการด าเนินงานของสหกรณ์ 

2. ติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ ในการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 

3. ติดตามแก้ไขตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี โดยการแนะน าให้สหกรณ์แก้ไขข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี

และรายงานผลให้นายทะเบียนสหกรณ์รับทราบภายในก าหนด 

4.ส่งเสริมแนะน า สหกรณ์ จัดท าระเบียบ เพ่ือให้นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบ/รับทราบ

ระเบียบของสหกรณ ์ให้เป็นปัจจุบัน 

 5. การให้ความเห็นชอบการก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค  าประกัน ประจ าปีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน  

1. สหกรณ์แก้ปัญหาข้อบกพร่องอย่างต่อเนื่องและสามารถแก้ไขข้อบกพร่องส าเร็จในปี 2563 

2. สหกรณ์สามารถแก้ไขตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีได้ 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1. สหกรณ์ มีผลการด าเนินงานขาดทุนสะสม 

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์ปีบัญชี เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก ราย 200 493  
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

  
12,700,00.00 

 

 
8,045,100.00 

 

 
63 

 

3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 

  
  

35,000,000.00  

 
 

61,572,929.38 

 
 

176 
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กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

    - ธุรกิจสินเชื่อ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

250,000,000.00   
42,500,000.00  

   5,000,000.00  
 

108,268,700.00 
35,441,982.96 

477,875.22 
- 
- 

43 
83 
10 

4. แผนประมาณการรายได้ - 
ค่าใช้จ่าย 
   - รายได ้
   - ค่าใช้จ่าย 
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

 
 
 
 

 
117,731,000.00  
107,401,000.00   
10,330,000.00 

 
92,057,387.07 
85,415,617.37 
6,641,769.70 

 
78 
80 
64 

 

     หมายเหตุ : ผลการด าเนินงานใช้ข้อมูลจากงบการเงิน 31 มี.ค.63 อยู่ระหว่างรอผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงิน 
 

สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
1.เกิดภัยแล้งในพื นที่ ปริมาณผลผลิตไม่ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
2. การรวบรวมผลผลิตไม่สามารถสู้ราคาการรับซื อผลผลิตกับพ่อค้าในพื นที่ได้ 
สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
1. แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ให้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ พรบ.สหกรณ์ ประกาศนายทะเบียน

สหกรณ์ และ ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 
2. แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ให้บริหารจัดการว่าด้วยการควบคุมภายในส าหรับสหกรณ์ 
3. แนะน าสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 
4. ติดตามการแก้ไขข้อสังเกตข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 
5. แนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมใน

การด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ ให้มากยิ่งขึ น 
 
 

ลงช่ือ      นายสุกิจ  สิงห์สถิตย์ .     เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

    (เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส) 

             วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
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38. สหกรณช์ำวสวนยำงภทูบัฟ้ำ จ ำกดั 

ประเภทสหกรณ์: การเกษตร    ปีบัญชขีองสหกรณ์ 31 มีนาคม ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์ 

1. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต 

2.จัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 

 ระดับมาตรฐานสหกรณ์(ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563) ดีมาก 

 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)  ระดับชั น 2 

 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์ ปิดบัญชีเป็นปัจจุบัน อยู่ระหว่างผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงิน 

 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์   สหกรณ์จัดประชุมภายในเดือน สิงหาคม 2563 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลสหกรณ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

งานที่ด าเนินการ : 

1. ให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ ในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 

2. แนะน าสหกรณ์ปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 

3. แนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์สามารถปิดบัญชีได้ภายใน 30 วันให้ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ได้ภายใน 150  วัน 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : 

1.สหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ระดับดีมาก 

2. สหกรณ์สามารถจัดท าบัญชีและส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบได้เป็นปัจจุบัน 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1.คณะกรรมการด าเนินการขาดความรู้ และประสบการณ์ ในการด าเนินธุรกิจและการบริหารจัดการ

สหกรณ์ และขาดการติดตามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 

งานที่ด าเนินการ :  

1. แนะน าส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการด าเนินธุรกิจกับสหกรณ์ 

2. แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ในการรวบรวมผลผลิตจากสมาชิก 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1.จัดหาสินค้ามาจ าหน่ายเพ่ิมขึ นจากปีก่อนเล็กน้อย 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1. สหกรณ์ขาดความรู้ความสามารถในการรวบรวมผลผลิต 

     2. ปัญหาภัยแล้ง ปริมาณน  ายางลดลงจากปีก่อนท าให้ธุรกิจรวบรวมผลผลิตต่ ากว่าแผน 

     3. ราคาผลผลผลิตยางพาราตกต่ า 
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 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ 

งานที่ด าเนินการ : 

1. การตรวจการสหกรณ์  ได้น าผลการตรวจการสหกรณ์แนะน าสหกรณ์ ในการประชุมคณะกรรมการ

ด าเนินการเพ่ือร่วมกันพิจารณาแนวทางการแก้ไขและป้องกันความเสี่ยงด้านการด าเนินงานของสหกรณ์ 

2. ติดตามแก้ไขตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี โดยการแนะน าให้สหกรณ์แก้ไขข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี

และรายงานผลให้นายทะเบียนสหกรณ์รับทราบภายในก าหนด 

3. ส่งเสริมแนะน า สหกรณ์ จัดท าระเบียบ เพ่ือให้นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบ/รับทราบ

ระเบียบของสหกรณ์ ให้เป็นปัจจุบัน 

4. ติดตามการจัดท างบการเงินให้ผู้สอบบัญชีรับรองให้เป็นปัจจุบัน 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : 

1. สหกรณ์ปฏิบัติเป็นไปตาม ระเบียบ ข้อบังคับสหกรณ์ พรบ.สหกรณ์ ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ 

ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ อย่างเคร่งครัด 

2. สหกรณ์มีการแก้ไขข้อสังเกตตามข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีและรายงานนายทะเบียนสหกรณ์ 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1.คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ขาดความรู้ความเข้าใจในระบบสหกรณ์ 

2.ฝ่ายตรวจสอบหรือผู้ตรวจสอบกิจการที่ยังไม่มีความรู้ความสามารถในการตรวจสอบเพียงพอ 
 

           ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์ ปีบัญชี เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก     
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

    

3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเชื่อ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

 
 
 
 

บาท 
บาท 

 
 
 
 

234,000.00  
 3,000,000.00 

 
 

- 
- 

249,090.00 
1,699,750.00 

- 
- 

 
 
 
 

106 
57 
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กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

4. แผนประมาณการรายได้ - 
ค่าใช้จ่าย 
   - รายได ้
   - ค่าใช้จ่าย 
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 

 
3,234,000.00  

 3,036,500.00  
 197,500.00 

 
1,986,971.93 
1,956,639.00 

30,332.93 

 
61 
64 
15 

  หมายเหตุ : ผลการด าเนินงานใช้ข้อมูลจากงบการเงิน 31 มี.ค.63 อยู่ระหว่างรอผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงิน 

 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : 
การเปลี่ยนแปลงผันผวนขอราคายางพารา และราคาสินค้าเพ่ือการเกษตรมีการแข่งขันสูง ท าให้สหกรณ์

ด าเนินธุรกิจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  
1. แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ให้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ พรบ.สหกรณ์ ประกาศนายทะเบียน

สหกรณ์ และ ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 
2. แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ให้บริหารจัดการว่าด้วยการควบคุมภายในส าหรับสหกรณ์ 
3. แนะน าสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 
4. ติดตามการแก้ไขข้อสังเกตข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 
5. แนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมใน

การด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ ให้มากยิ่งขึ น 
 

 

ลงช่ือ       นางสาวนภัสกร  วรรณชัย   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

  (นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ) 

           วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

 

 

 



140 | ห น้ า  Template รายงานผลการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ร 

 

39.สหกรณบ์รกิำรพฒันำอำชีพชมุชน จ ำกดั 

ประเภท :  สหกรณบ์ริการ  ปีบัญชีของสหกรณ์   31 ธันวาคม ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์ 

1. ธุรกิจสินเชื่อ 

2. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 

3. ธุรกิจรับฝาก 

 ระดับมาตรฐานสหกรณ์(ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563) ดี  

          (หากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไม่ผ่านมาตรฐานให้ระบุสาเหตุด้วย) 

 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)  ระดับชั น 2 

 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์  ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ 30 มีนาคม 2563 

 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ จัดประชุมเม่ือวันที่ 4 มิถุนายน 2563 ( เลื่อน พ.ค.63 เนื่องจากปัญหา

Covid-19) 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลสหกรณ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

งานที่ด าเนินการ : 

1. ให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ 

2. ส่งเสริมให้สหกรณ์ด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 

3. ส่งเสริมแนะน า การจัดท าบัญชีแก่คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 
 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. สหกรณส์ามารถปิดบัญชีได้ ภายใน 30 วัน และประชุมใหญ่ได้ภายใน 150 วัน 

2. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ระดับด ี

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

    คณะกรรมการด าเนินการ ขาดความรู้ และประสบการณ์ ในการด าเนินธุรกิจและการบริหารจัดการ

สหกรณ์  

    ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 

งานที่ด าเนินการ  

1. ส่งเสริมให้สหกรณ์มีการเพ่ิมปริมาณธุรกิจ โดยการร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการก าหนด

แผนการด าเนินงานประจ าปีและติดตามการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ 

2.แนะน า ส่งเสริมให้สมาชิกของสหกรณ์มีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจกับสหกรณ์ โดยการเข้าร่วมประชุม

ใหญ่กับสหกรณ ์
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ผลที่ได้จากการด าเนินงาน  

1. สหกรณ์มีปริมาณธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย(สลาก) เพิ่มขึ นจากปีก่อนเกินร้อยละ 50 เมื่อ

เปรียบเทียบกับปีก่อน  

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1. ……………………………………………………………………… 

 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ 

1. แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ให้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ พรบ.สหกรณ์ ประกาศนายทะเบียน

สหกรณ์ และ ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 

2. แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ให้บริหารจัดการว่าด้วยการควบคุมภายในส าหรับสหกรณ์ 

3. แนะน าสหกรณ์ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 

4. ติดตามการแก้ไขข้อสังเกตข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน  

1. สหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1. สหกรณ์ไม่ได้จัดจ้างเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน มอบหมายให้คณะกรรมการด าเนินการช่วยกัน

ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ขาดความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี และ พ.ร.บ.สหกรณ์ ท าให้ยังพบข้อสังเกตที่ตรวจ

พบจากการตรวจสอบบัญชี 

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์ ปีบัญชี เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก คน 10.00 8 80 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

 
บาท 

        
100,000.00  

 

 
34,600 

 
35 

3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเชื่อ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

 
 

บาท 
บาท 
บาท 

 
 

-  
 5,000,000.00  
 5,200,000.00 

 
 

25,192.12  
 1,803,179.84  
 5,899,000.00 

- 
- 

 

 
 
 

36 
113 
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กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได ้
   - ค่าใช้จ่าย 
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 

 
5,460,000.00  
 5,250,000.00 
 210,000.00 

 
6,079,007.63 
5,877,793.50 

201,214.13 

 
111 
112 
96 
 
 

 
 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย: 
- 
สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  
1. แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ให้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ ์
2. แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ให้มีการบริหารจัดการว่าด้วยการควบคุมภายและการด าเนินธุรกิจ 
3. แนะน าส่งเสริมให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ ์
4. ติดตามการแก้ไขข้อสังเกตข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 
 

ลงช่ือ     นายสุกิจ  สิงห์สถิตย์.       เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

                                                        (เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส) 

             วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
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40) สหกรณช์ำวไรอ่อ้ยจงัหวดัเลย จ ำกดั 

ประเภทสหกรณ์: การเกษตร ปีบัญชีของสหกรณ์ 30 มิถุนายน ของทุกปี  
(รับโอนจากกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 เดือน พ.ค.63) 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์   ธุรกิจสินเชื่อ 

 ระดับมาตรฐานสหกรณ์(ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563)   ดีมาก 

 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)  ระดับชั น 2 

 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์ ปิดบัญชีเป็นปัจจุบัน อยู่ระหว่างผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงิน 

 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์   สหกรณ์จัดประชุมภายในเดือน พฤศจิกายน 2563 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลสหกรณ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

งานที่ด าเนินการ : 

1. ให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ 

2. ส่งเสริมให้สหกรณ์ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 

3. แนะน า ส่งเสริมให้สหกรณ์สามารถปิดบัญชีได้ ภายใน 30 วัน 

4. แนะน า ส่งเสริม สหกรณ์ให้ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ได้ภายใน 150  วัน 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน  

1. ปิดบัญชีเป็นปัจจุบัน ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ได้ภายใน 150  วัน นับจากวันปิดบัญชี 

2. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ระดับดีมาก 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1. คณะกรรมการด าเนินการ ขาดความเชี่ยวชาญในการด าเนินธุรกิจและการบริหารจัดการสหกรณ์ 

2. สมาชิกไม่เข้าใจ หลักการ วิธีการ อุดมการณ์สหกรณ์ และการรวมกลุ่ม 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 

งานที่ด าเนินการ : 

1. ส่งเสริมให้สหกรณ์เพ่ิมปริมาณธุรกิจ โดยแนะน าให้สหกรณ์ด าเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย และ

รวบรวมอ้อยส่งโรงงานโดย ร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินธุรกิจประจ าปี 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : 

1. คณะกรรมการด าเนินการมีการจัดท าแผนการด าเนินธุรกิจไว้แต่ยังไม่มีการด าเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามา

จ าหน่าย และรวบรวมอ้อยจากสมาชิก 
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สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1. คู่แข่งทางธุรกิจมีจ านวนมาก ระบบการบริหารจัดการดีกว่าสหกรณ์ ท าให้จูงใจสมาชิกได้มากกว่า 

อ านาจการต่อรองของสหกรณ์น้อยกว่า 

2. คณะกรรมการยังคงขาดความรู้เชิงลึกในเรื่องการด าเนินธุรกิจ อีกทั งขาดแรงจูงใจในการท างาน ท า

ให้การด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ 

งานที่ด าเนินการ :  

1. ก ากับสหกรณ์ปฏิบัติตาม ระเบียบ ข้องบังคับสหกรณ์ พรบ.สหกรณ์ ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ 

ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ อย่างเคร่งครัด โดยแจ้งสหกรณ์ในการประชุมคณะกรรมการให้แก้ไขตาม

ค าแนะน าของผู้ตรวจการสหกรณ์ 

2.ติดตามแก้ไขตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีในการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. สหกรณ์ปฏิบัติเป็นไปตาม ระเบียบ ข้อบังคับสหกรณ์ พรบ.สหกรณ์ ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ 

ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ อย่างเคร่งครัด 

2. สหกรณ์มีการแก้ไขข้อสังเกตตามข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีและรายงานนายทะเบียนสหกรณ์ 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1. ฝ่ายตรวจสอบหรือผู้ตรวจสอบกิจการที่ยังไม่มีความรู้ความสามารถในการตรวจสอบเพียงพอ 

2.คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ขาดความรู้ความเข้าใจในระบบสหกรณ์ 

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์ ปีบัญชี เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก     
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

    

3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเชื่อ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

 
 
 

บาท 

 
 
 

1,430,000 

 
 
 

1,620,000.00 
 

 
 
 

113 
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กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได ้
   - ค่าใช้จ่าย 
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 
 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
100,070.13  
 56,606.00  
 43,464.13 

 
97,663.81 
80,667.99 
16,995.82 

 
98 
143 
39 

หมายเหตุ : ผลการด าเนินงานใช้ข้อมูลจากงบการเงิน 30 ม.ิย.63 อยู่ระหว่างรอผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงิน 
 

สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :- 
 

สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  
1. แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ให้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ พรบ.สหกรณ์ ประกาศนายทะเบียน

สหกรณ์ และ ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 
2. แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ให้บริหารจัดการว่าด้วยการควบคุมภายในส าหรับสหกรณ์ 
3. แนะน าสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 
4. ติดตามการแก้ไขข้อสังเกตข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 
5. แนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมใน

การด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ ให้มากยิ่งขึ น 
 

 

ลงช่ือ       นายสุกิจ  สิงห์สถิต ย์        เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

 (เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส) 

         วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
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41.สหกรณห์ตักรรมไหมพรมบำ้นขอนยำง จ ำกดั(ถอนช่ือระหว่ำงปี) 

   ประเภท : สหกรณ์บริการ     ปีบัญชขีองสหกรณ์  31 มีนาคม  

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร     -    

 ระดับมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563)       
                                                                                                                       

 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)                                                    

 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร                   

 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร                          

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลสหกรณ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

    งานที่ด าเนินการ : (อธิบายลักษณะงานที่เข้าไปปฏิบัติที่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 และส่งผลให้เกิดผลส าเร็จตามแผนที่ก าหนด) 

1.   .................................................... 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : (ระบุผลที่เกิดจากกิจกรรมที่ด าเนินการแล้วเกิดผลลัพธ์/ผลประโยชน์ต่อ

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและสมาชิก โดยควรมีข้อมูลเชิงปริมาณประกอบเพ่ือสนับสนุนผลการด าเนินงานด้วย  

และหากผลงานไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดให้ระบุสาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคด้วย) 

1 -......................................................... 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

               - 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 

งานที่ด าเนินการ : (อธิบายลักษณะงานที่เข้าไปปฏิบัติที่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 และส่งผลให้เกิดผลส าเร็จตามแผนที่ก าหนด) 

1. -....................................................... 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : (ระบุผลที่เกิดจากกิจกรรมที่ด าเนินการแล้วเกิดผลลัพธ์/ผลประโยชน์ต่อ

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและสมาชิก โดยควรมีข้อมูลเชิงปริมาณประกอบเพ่ือสนับสนุนผลการด าเนินงานด้วย  

และหากผลงานไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดให้ระบุสาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคด้วย) 

          1..............................................................– 

          2............................................................. 

 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

          1...................................................................................... 

2.    -      
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 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

งานที่ด าเนินการ : (อธิบายลักษณะงานที่เข้าไปปฏิบัติที่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 และส่งผลให้เกิดผลส าเร็จตามแผนที่ก าหนด) 

 - 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : (ระบุผลที่เกิดจากกิจกรรมที่ด าเนินการแล้วเกิดผลลัพธ์/ผลประโยชน์ต่อ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและสมาชิก โดยควรมีข้อมูลเชิงปริมาณประกอบเพ่ือสนับสนุนผลการด าเนินงานด้วย  
และหากผลงานไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดให้ระบุสาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคด้วย)  

    - 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด :  - 

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก คน    
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

 
บาท 
บาท 

 
 

 
 

 
 

3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเชื่อ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

 
 

-บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได ้
   - ค่าใช้จ่าย 
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
 

 
 

 
 
 

    
 
 ลงช่ือ      นายสุกิจ  สิงห์สถิตย์     เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

          (เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส) 

                วันที่  31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ร 

 

42. สหกรณก์ำรเกษตรผ ูป้ลกูไมผ้ลภหูลวง จ ำกดั 

ประเภทสหกรณ์: การเกษตร ปีบัญชีของสหกรณ์ 31 มีนาคม ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์ 

1.ธุรกิจสินเชื่อ 

 ระดับมาตรฐานสหกรณ์(ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563)    ดีเลิศ 

 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)  ระดับชั น 1 

 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์  ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ 16 กันยายน 2562 

 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ จัดประชุมเม่ือวันที่18 ตุลาคม 2562 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลสหกรณ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

งานที่ด าเนินการ : 

1. ให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ 

2. ส่งเสริมให้สหกรณ์ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 

3. แนะน า ส่งเสริมให้สหกรณ์สามารถปิดบัญชีได้ ภายใน 30 วัน 

4. แนะน า ส่งเสริม สหกรณ์ให้ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ได้ภายใน 150  วัน 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน  

1. ปิดบัญชีเป็นปัจจุบัน ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ได้ภายใน 150  วัน นับจากวันปิดบัญชี 

2. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ระดับดีเลิศ 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1. คณะกรรมการด าเนินการ ขาดความเชี่ยวชาญในการด าเนินธุรกิจและการบริหารจัดการสหกรณ์ 

2. สมาชิกไม่เข้าใจ หลักการ วิธีการ อุดมการณ์สหกรณ์ และการรวมกลุ่ม 

 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 

งานที่ด าเนินการ : ส่งเสริมให้สหกรณ์เพ่ิมปริมาณธุรกิจ โดย ร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการจัดท า

แผนการด าเนินธุรกิจประจ าปี 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : คณะกรรมการด าเนินการมีการจัดท าแผนการด าเนินธุรกิจไว้แต่ยังไม่มีการ

ด าเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย  

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1.คณะกรรมการยังคงขาดความรู้เชิงลึกในเรื่องการด าเนินธุรกิจ อีกทั งขาดแรงจูงใจในการท างาน ท าให้

การด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร 
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 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ 

งานที่ด าเนินการ :  

1. ก ากับสหกรณ์ปฏิบัติตาม ระเบียบ ข้องบังคับสหกรณ์ พรบ.สหกรณ์ ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ 

ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ อย่างเคร่งครัด โดยแจ้งสหกรณ์ในการประชุมคณะกรรมการให้แก้ไขตาม

ค าแนะน าของผู้ตรวจการสหกรณ์ 

2.ติดตามแก้ไขตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีในการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. สหกรณ์ปฏิบัติเป็นไปตาม ระเบียบ ข้อบังคับสหกรณ์ พรบ.สหกรณ์ ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ 

ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ อย่างเคร่งครัด 

2. สหกรณ์มีการแก้ไขข้อสังเกตตามข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีและรายงานนายทะเบียนสหกรณ์ 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1. ฝ่ายตรวจสอบหรือผู้ตรวจสอบกิจการที่ยังไม่มีความรู้ความสามารถในการตรวจสอบเพียงพอ 

2.คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ขาดความรู้ความเข้าใจในระบบสหกรณ์ 

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์ ปีบัญชี เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก   -  
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

  
 

 

 
 

 

3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเชื่อ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

  
 
- 

5,044,300.00  
 191,930.00 

 
 
 

4,734,000.00 

 
 
 

94 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได ้
   - ค่าใช้จ่าย 
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

 
 
 
 

 
593,100.13  
 493,224.01  
 99,876.12 

 

 
384,017.81  
 264,677.85  
 119,339.96 

 

 
65 
54 
119 
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สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : 
ปัญหาภัยแล้ง และการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 โควิด19 ท าให้สมาชิกไม่มีรายได้ในการประกอบ

อาชีพท าให้สมาชิกไม่รายได้ประกอบกับการขายผลผลิตได้ในราคาท่ีต่ า  
 
สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : 
1. แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ให้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ พรบ.สหกรณ์ ประกาศนายทะเบียน

สหกรณ์ และ ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 
2. แนะน าส่งเสริม ให้สหกรณ์ระดมทุนภายใน และเพ่ิมธุรกิจสหกรณ์ เช่น จัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 

รวบรวมผลผลิต  
3. แนะน าสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 
4. ติดตามการแก้ไขข้อสังเกตข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 
5. แนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมใน

การด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ ให้มากยิ่งขึ น 
 
 
 

ลงช่ือ    นางสาวนภัสกร  วรรณชัย   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

         (นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ) 

         วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
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43. สหกรณก์ำรเกษตรภหูลวง จ ำกดั 

ประเภทสหกรณ์: การเกษตร ปีบัญชีของสหกรณ์ 31 มีนาคม ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์ 

1. ธุรกิจสินเชื่อ 

2. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 

3. ธุรกิจรับฝาก 

4.ธุรกิจบริการ 

 ระดับมาตรฐานสหกรณ์(ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563)     ดีเลิศ 

 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)  ระดับชั น 2 

 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์  ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่  29 พฤษภาคม 2563 

 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ จัดประชุมเม่ือวันที่17 กรกฎาคม 2563 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลสหกรณ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

งานที่ด าเนินการ : 

1. ให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ 

2. ส่งเสริมให้สหกรณ์ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 

3. แนะน า ส่งเสริมให้สหกรณ์สามารถปิดบัญชีได้ ภายใน 30 วัน 

4. แนะน า ส่งเสริม สหกรณ์ให้ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ได้ภายใน 150  วัน 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน  

1. ปิดบัญชีได้ภายใน 30 วันและประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ได้ภายใน 150  วัน นับจากวันปิดบัญชี 

2. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ระดับดีเลิศ 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

     1.คณะกรรมการด าเนินการ/ฝ่ายจัดการ ขาดความรู้ และประสบการณ์ ในการด าเนินธุรกิจและการ

บริหารจัดการสหกรณ์ ฝ่ายจัดการขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในการท างาน และขาดการติดตามการปฏิบัติงาน

อย่างต่อเนื่อง 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 

งานที่ด าเนินการ : 

1.ส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ถือหุ้นเพิ่มขึ น 

2.ส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์มีส่วนร่วมทางธุรกิจกับสหกรณ์เพ่ิมขึ น ในการเข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาขิกกับ

สหกรณ ์
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ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : 

1. สหกรณ์มีการระดมทุนภายในโดยสมาชิกถือหุ้นเพ่ิมขึ นจากปีก่อน ร้อยละ 6.6 

2. สหกรณ์มีสมาชิกมาด าเนินธุรกิจและมีส่วนร่วม เกินร้อยละ 70 ของสมาชิก 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1. เกิดภัยแล้งในพื นที่ ปริมาณผลผลิตไม่ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด    
2. ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า สมาชิกมีรายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่าย 

 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ 

งานที่ด าเนินการ : 

1. การตรวจการสหกรณ์  ได้น าผลการตรวจการสหกรณ์แนะน าสหกรณ์ ในการประชุมคณะกรรมการ

ด าเนินการเพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางการแก้ไขและป้องกันความเสี่ยงด้านการด าเนินงานของสหกรณ์ 

2. ติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ ในการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 

3. ติดตามแก้ไขตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี โดยการแนะน าให้สหกรณ์แก้ไขข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี

และรายงานผลให้นายทะเบียนสหกรณ์รับทราบภายในก าหนด 

4. ส่งเสริมแนะน า สหกรณ์ จัดท าระเบียบ เพ่ือให้นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบ/รับทราบ

ระเบียบของสหกรณ ์ให้เป็นปัจจุบัน 

 5. การให้ความเห็นชอบการก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค  าประกัน ประจ าปีของสหกรณ์ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน  

1. สหกรณ์ปฏิบัติเป็นไปตาม ระเบียบ ข้อบังคับสหกรณ์ พรบ.สหกรณ์ ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ 

ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ อย่างเคร่งครัด 

2. สหกรณ์มีการแก้ไขข้อสังเกตตามข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีและรายงานนายทะเบียนสหกรณ์ 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1. ……………………………………………………………………… 

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก     
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

 
บาท 

 
3,800,000.00 

 
2,621,840.00 

 
69% 

3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 

 
 

บาท 

 
 

 
 

44,513,720.95 

 
 

119 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ร 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

    - ธุรกิจสินเชื่อ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

บาท 
บาท 

25,000,000.00  
80,000,000.00  
14,500,000.00 

64,385,880.00 
13,220,927.18 

- 
 

80 
91 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได ้
   - ค่าใช้จ่าย 
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
36,570,000.00  
33,885,000.00  

2,685,000.0 

 
26,275,814.11 
24,319,826.70 
1,955,987.41 

 
72 
72 
73 

 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย: 
การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 โควิด19 ท าให้สมาชิกไม่มีรายได้ในการประกอบอาชีพท าให้สมาชิกไม่

รายได้ประกอบกับการขายผลผลิตได้ในราคาที่ต่ า และค่าครองชีพสูง ท าให้สมาชิกไม่สามารถช าระหนี  ท าให้ไม่

สามารถท าธุรกิจสินเช่ือตามแผน 
 
สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : 
1. แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ให้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ พรบ.สหกรณ์ ประกาศนายทะเบียน

สหกรณ์ และ ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 
2. แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ให้บริหารจัดการลูกหนี ให้มีประสิทธิภาพป้องกันความเสี่ยงการผิดนัดช าระหนี  
3. แนะน าสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ ์
4. ติดตามการแก้ไขข้อสังเกตข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 
5. แนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมใน

การด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ ให้มากยิ่งขึ น 
 
 

 

ลงช่ือ      นายสุกิจ  สิงห์สถิต ย์    เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

  (นายสุกิจ  สิงห์สถิตย์) 

    วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
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44. สหกรณก์องทนุสวนยำงเอรำวณัพฒันำ จ ำกดั 

ประเภทสหกรณ์: การเกษตร ปีบัญชีของสหกรณ์ 31 มีนาคม ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์ 

1. ธุรกิจสินเชื่อ 

2. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 

3. ธุรกิจรับฝาก 

4. ธุรกิจรวบรวมผลผลิตและแปรรูป 

5. ธุรกิจบริการ 

 ระดับมาตรฐานสหกรณ์(ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563) ดีมาก 

 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)  ระดับชั น 2 

 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์ ปิดบัญชีเป็นปัจจุบัน อยู่ระหว่างผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงิน 

 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์   สหกรณ์จัดประชุมภายในเดือน สิงหาคม 2563 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลสหกรณ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

งานที่ด าเนินการ : 

1. ให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ ในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปี

 2. แนะน าสหกรณ์ปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์  

3. แนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์สามารถปิดบัญชีได้ภายใน 30 วัน ให้ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ได้ภายใน 150 วัน 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน  

1. สหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ระดับดีมาก 

2. สหกรณ์สามารถจัดท าบัญชีและส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบได้เป็นปัจจุบัน 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1. คณะกรรมการด าเนินการขาดความรู้ และประสบการณ์ ในการด าเนินธุรกิจและการบริหารจัดการ

สหกรณ์ และขาดการติดตามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

2. สมาชิกขาดความรู้ความเข้าใจในระบบสหกรณ์ หลักการสหกรณ์ อุดมการณ์สหกรณ์ วิธีการสหกรณ์ 

 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 

งานที่ด าเนินการ :  

1. แนะน า ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการด าเนินธุรกิจกับสหกรณ์ 

2. แนะน า ส่งเสริมสหกรณ์ในการรวบรวมผลผลิตจากสมาชิก 

3. แนะน า ส่งเสริมสหกรณ์ ธุรกิจแปรรูปยางพารา 
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ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์มีสมาชิกมาด าเนินธุรกิจและมีส่วนร่วมเพ่ิมขึ น เกินร้อยละ 70 ของสมาชิก 
2. คณะกรรมการด าเนินการมีความรู้เพิ่มเติมด้านการแปรรูปยางพาราและจัดท าแผนการด าเนินธุรกิจ

แปรรูป 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. คณะกรรมการยังคงขาดความรู้เชิงลึกในเรื่องการด าเนินธุรกิจ อีกทั งขาดแรงจูงใจในการท างาน ท าให้
การด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร 
2. ราคาผลผลผลิตยางพาราตกต่ า 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ 
งานที่ด าเนินการ :  
1. ก ากับสหกรณ์ปฏิบัติตาม ระเบียบ ข้องบังคับสหกรณ์ พรบ.สหกรณ์ ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ 
ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ อย่างเคร่งครัด โดยแจ้งสหกรณ์ในการประชุมคณะกรรมการให้แก้ไขตาม
ค าแนะน าของผู้ตรวจการสหกรณ์ 
2.ติดตามแก้ไขตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : 
1. สหกรณ์ปฏิบัติเป็นไปตาม ระเบียบ ข้อบังคับสหกรณ์ พรบ.สหกรณ์ ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ 
ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ อย่างเคร่งครัด 
2.สหกรณ์มีการแก้ไขข้อสังเกตตามข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีและรายงานนายทะเบียนสหกรณ์ 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

    ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก     
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

    

3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเชื่อ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

 
 
 

บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 

 
 
 

29,900.00  
 806,420.00  

19,676,004.00  
 131,630.00  
 222,081.78 

 
 
 

694,900.00  
 242,730.00  

17,901,467.00  
 -    

 241,185.00 

 
 
 

2324 
30 
91 
0 

109 
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กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

4. แผนประมาณการรายได้ - 
ค่าใช้จ่าย 
   - รายได ้
   - ค่าใช้จ่าย 
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 
 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
18,893,346.98  
18,745,248.78  
 148,098.20 

 
21,443,866.70  
21,315,886.25  

 127,980.45 

 
113 
114 
86 

 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย: 
การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 โควิด19 ท าให้สมาชิกไม่มีรายได้ในการประกอบอาชีพท าให้สมาชิกไม่

รายได้ประกอบกับการขายผลผลิตยางพารา (ยางก้อนถ้วย) ได้ในราคาที่ต่ า 
 

สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
1. ส่งเสริมการระดมทุนภายใน และการบริหารจัดการธุรกิจสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ติดตามและส่งเสริมให้สหกรณ์ด าเนินงานตามแผนงานที่ก าหนด 
3. แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ให้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ พรบ.สหกรณ์ ประกาศนายทะเบียน

สหกรณ์ และ ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 
4. แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ให้บริหารจัดการว่าด้วยการควบคุมภายในส าหรับสหกรณ์ 
5. แนะน าสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 
6. ติดตามการแก้ไขข้อสังเกตข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 
7. แนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมใน

การด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ ให้มากยิ่งขึ น 
 

 

 

ลงช่ือ     นายปรีชา  บัวระภา   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

       (เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส) 

                วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
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45.สหกรณก์ำรเกษตรเอรำวณั จ ำกดั 

ประเภทสหกรณ์: การเกษตร ปีบัญชีของสหกรณ์ 31 มีนาคม ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์ 

1. ธุรกิจสินเชื่อ 

2. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 

3. ธุรกิจรับฝาก 

 ระดับมาตรฐานสหกรณ์(ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563)   ดีมาก 

 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)  ระดับชั น 2 

 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์  ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ 26 มิถุนายน 2563 

 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ จัดประชุมเม่ือวันที่7 สิงหาคม 2563 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

งานที่ด าเนินการ : 

1. ให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ 

2. ส่งเสริมให้สหกรณ์ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 

3. แนะน า ส่งเสริมให้สหกรณ์สามารถปิดบัญชีได้ ภายใน 30 วัน 

4. แนะน า ส่งเสริม สหกรณ์ให้ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ได้ภายใน 150  วัน 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน  

1. ปิดบัญชีเป็นปัจจุบันประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ได้ภายใน 150  วัน นับจากวันปิดบัญชี 

2. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ระดับดีมาก 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1.คณะกรรมการด าเนินการ/ฝ่ายจัดการ ขาดความรู้ และประสบการณ์ ในการด าเนินธุรกิจและการ

บริหารจัดการสหกรณ์ ฝ่ายจัดการขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในการท างาน และขาดการติดตามการ

ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 

งานที่ด าเนินการ : 

1.การติดตามเร่งรัดดอกเบี ยค้างรับ 

2.ส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ถือหุ้นเพิ่มขึ น 

3.ส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์มีส่วนร่วมทางธุรกิจกับสหกรณ์เพ่ิมขึ น ในการเข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาขิกกับ

สหกรณ ์
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ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : 

1. สหกรณ์มีการระดมทุนภายในโดยสมาชิกถือหุ้นเพ่ิมขึ น ร้อยละ 5 เทียบกับปีก่อน 

2. สหกรณ์มีสมาชิกมาด าเนินธุรกิจและมีส่วนร่วม เกินร้อยละ 70 ของสมาชิก 
 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1. เกิดภัยแล้งในพื นที่ ปริมาณผลผลิตไม่ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด    
2. ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า สมาชิกมีรายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่าย 
 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ 

งานที่ด าเนินการ : 

1. การตรวจการสหกรณ์  ได้น าผลการตรวจการสหกรณ์แนะน าสหกรณ์ ในการประชุมคณะกรรมการ

ด าเนินการเพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางการแก้ไขและป้องกันความเสี่ยงด้านการด าเนินงานของสหกรณ์ 

2. ติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ ในการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 

3. ติดตามแก้ไขตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี โดยการแนะน าให้สหกรณ์แก้ไขข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี

และรายงานผลให้นายทะเบียนสหกรณ์รับทราบภายในก าหนด 

4. ส่งเสริมแนะน า สหกรณ์ จัดท าระเบียบ เพ่ือให้นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบ/รับทราบ

ระเบียบของสหกรณ ์ให้เป็นปัจจุบัน 

 5. การให้ความเห็นชอบการก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค  าประกัน ประจ าปีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน  
1. สหกรณ์แก้ปัญหาข้อบกพร่องอย่างต่อเนื่องและสามารถแก้ไขข้อบกพร่องส าเร็จในปี 2563 
2. สหกรณ์สามารถแก้ไขตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีได้ 
 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
 

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก  30.00   
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

 
บาท 

 
1,300,000.00 

 
677,510.00 

 
52 

3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 

  
 

 
 

10,019,165.77 

 
 

102 
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กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

    - ธุรกิจสินเชื่อ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

9,790,455.85  
21,690,550.00  
 518,165.00 

22,963,956.66 
57,562,426.36 

- 
- 
- 

106 
126 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได ้
   - ค่าใช้จ่าย 
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

 
 
 
 

 
57,981,072.61  
57,351,806.30  
629,266.31 

 
59,992,323.28 
59,866,965.01 
125,358.27 

 
103 
104 
20 

 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  
ปัญหาหนี ค้างแผนยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากปัญหาภัยแล้ง และการระบาดของไวรัสโคโรนา 

2019 โควิด19 ท าให้สมาชิกไม่มีรายได้ในการประกอบอาชีพท าให้สมาชิกไม่รายได้ประกอบกับการขายผลผลิตได้
ในราคาที่ต่ า  

 

สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
1. แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ให้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ พรบ.สหกรณ์ ประกาศนายทะเบียน

สหกรณ์ และ ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 
2. แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ให้บริหารจัดการว่าด้วยการควบคุมภายในส าหรับสหกรณ์ 
3. แนะน าสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 
4. ติดตามการแก้ไขข้อสังเกตข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 
5. แนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมใน

การด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ ให้มากยิ่งขึ น 
 
 
 

ลงช่ือ          นายสุกิจ  สิงห์สถิตย์      เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

  (เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส) 

           วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
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46. สหกรณผ์ ูเ้ลี้ยงโคเน้ือ-โคนมเอรำวณั จ ำกดั 

ประเภท : สหกรณ์การเกษตร ปีบัญชีของสหกรณ์ 31 มีนาคม ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์  ธุรกิจสินเชื่อ 

 ระดับมาตรฐานสหกรณ์(ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563)  ดีมาก 

 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)  ระดับชั น 2 

 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์    ปิดบัญชีเป็นปัจจุบัน อยู่ระหว่างผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงิน 

 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์  สหกรณ์จัดประชุมภายในเดือน สิงหาคม 2563 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลสหกรณ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

งานที่ด าเนินการ : 

1. ให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ 

2. ส่งเสริมให้สหกรณ์ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 

3. แนะน า ส่งเสริมให้สหกรณ์สามารถปิดบัญชีได้ ภายใน 30 วัน 

4. แนะน า ส่งเสริม สหกรณ์ให้ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ได้ภายใน 150  วัน 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน  

1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ระดับดีมาก 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1. คณะกรรมการด าเนินการขาดทักษะเกี่ยวกับเทคนิคในการบริหารงานองค์กรและบริหารงานธุรกิจ 

2. สหกรณ์ไม่มีเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจัดท าบัญชีไม่มีความช านาญในการจัดท างบ

การเงิน 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 

งานที่ด าเนินการ :  
1. จัดท าแผนการส่งเสริมและก าหนดประเด็นการส่งเสริมที่ชัดเจน 
2. ส่งเสริมการเพ่ิมปริมาณธุรกิจสหกรณ์ แนะน า ส่งเสริมให้สมาชิกของสหกรณ์มีส่วนร่วมในการด าเนิน

ธุรกิจกับสหกรณ์ ในการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

คณะกรรมการด าเนินการมีการจัดท าแผนการด าเนินธุรกิจไว้แต่ยังไม่มีการด าเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามา
จ าหน่าย 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
เป็นสหกรณ์ตั งใหม่ยังไม่มีธุรกิจและกิจกรรมมากนัก มีทุนด าเนินงานน้อย 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ร 

 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ 
งานที่ด าเนินการ : 
1. การตรวจการสหกรณ์  ได้น าผลการตรวจการสหกรณ์แนะน าสหกรณ์  ในการประชุมคณะกรรมการ

ด าเนินการเพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางการแก้ไขและป้องกันความเสี่ยงด้านการด าเนินงานของสหกรณ์ 
2. ติดตามแก้ไขตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี โดยการแนะน าให้สหกรณ์แก้ไขข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี

และรายงานผลให้นายทะเบียนสหกรณ์รับทราบภายในก าหนด 
3. ส่งเสริมแนะน า สหกรณ์ จัดท าระเบียบ เพ่ือให้นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบ/รับทราบ

ระเบียบของสหกรณ์ ให้เป็นปัจจุบัน 
 4. ติดตามการจัดท างบการเงินให้ผู้สอบบัญชีรับรองให้เป็นปัจจุบัน 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : 
1. สหกรณ์สามารถจัดท างบการเงินถึงปีปัจจุบัน อยู่ระหว่างผู้สอบบัญชีรับรองบัญชี 
2. สหกรณ์สามารถแก้ไขตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีได้ 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. ฝ่ายตรวจสอบหรือผู้ตรวจสอบกิจการที่ยังไม่มีความรู้ความสามารถในการตรวจสอบเพียงพอ  
2.คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ขาดความรู้ความเข้าใจในระบบสหกรณ์ 
 

    ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก 
 

 10.00   

2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

 
บาท 
บาท 

 
10,000.00  
 5,000.00 

  

3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเชื่อ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 
 

 
 
 

บาท 
บาท 

 
 
 

60,000.00  
 20,000.00 

 
 
- 

62,000.00 
- 
- 
- 
- 
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กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

4. แผนประมาณการรายได้ - 
ค่าใช้จ่าย 
   - รายได ้
   - ค่าใช้จ่าย 
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 
 

 
บาท 
บาท 

 
5,400.00 
2,500.00  
2,900.00 

 
3,459.82 
5,466.00 

(2,006.18) 

 
64 
219 
-69 

 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย: 

คณะกรรมการด าเนินการขาดทักษะเกี่ยวกับเทคนิคในการบริหารงานองค์กรและบริหารงาน
ธุรกิจและยังเป็นสหกรณ์ตั งใหม่ยังไม่มีธุรกิจและกิจกรรมมากนัก มีทุนด าเนินงานน้อย 

 
สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  
1. แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ให้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ พรบ.สหกรณ์ ประกาศนายทะเบียน

สหกรณ์ และ ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 
2. แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ให้บริหารจัดการว่าด้วยการควบคุมภายในส าหรับสหกรณ์ 
3. แนะน าสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 
4. ติดตามการแก้ไขข้อสังเกตข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 
5. แนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมใน

การด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ ให้มากยิ่งขึ น 
 
 
 

ลงช่ือ        นายปรีชา  บัวระภา      เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

     (เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส) 

             วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
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อ าเภอเชียงคาน 

47. สหกรณก์ำรเกษตรยำงพำรำตำดซอ้เขำแกว้ จ ำกดั  (นายทะเบียนสหกรณ์สั่งเลิกแล้ว) 
ประเภท : สหกรณ์การเกษตร ปีบัญชขีองสหกรณ์ 31 มีนาคม ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์ ข้าวโพด  ข้าว ยางพารา 

 ระดับมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร(ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)  
(หากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไม่ผ่านมาตรฐานให้ระบุสาเหตุด้วย) 

 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)  - 

 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์   ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ 30  มิถุนายน  2561 

 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์  จัดประชุมเม่ือวันที่- 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลสหกรณ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

งานที่ด าเนินการ :  
1. เตรียมเลิกสหกรณ์ 
2. นัดประชุมใหญ่สมาชิกเพ่ือลงมติขอเลิกสหกรณ์ 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์ไม่มีความประสงค์จะด าเนินธุรกิจ 
2. ที่ประชุมใหญ่สมาชิกได้ลงมติขอเลิกสหกรณ์แล้ว 
3. นายทะเบียนสหกรณ์ได้สั่งเลิกสหกรณ์และแต่งตั งผู้ช าระบัญชีเรียบร้อยแล้ว 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. คณะกรรมการด าเนินการ ขาดความรู้ และประสบการณ์ ในการด าเนินธุรกิจและการบริหารจัดการ
สหกรณ์ และขาดการติดตามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
2. สมาชิกขาดความรู้ความเข้าใจในระบบสหกรณ์ หลักการสหกรณ์ อุดมการณ์สหกรณ์ วิธีการสหกรณ์ 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 
งานที่ด าเนินการ : ไม่มีการด าเนินธุรกิจ 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  สหกรณ์ไม่มีสมาชิกมาด าเนินธุรกิจและมีส่วนร่วมกับสหกรณ์ 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด :1. สหกรณ์ขาดความรู้
ความสามารถในการบริหารจัดการ /2. สมาชิกขาดความร่วมมือในการด าเนินงานสหกรณ์ 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด :เป็นไปตามแผนเตรียมเลิก
สหกรณ์ และนายทะเบียนสหกรณ์สั่งเลิกแล้ว 

ลงช่ือ    นายณรงค์พร  เจนการ   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
     (นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ) 

                                                     วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ ์4 (อ ำเภอเชียงคำน ปำกชม ท่ำล่ี) 
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48.สหกรณช์ำวสวนยำง กยท. บำ้นน ้ำพรจ ำกดั   

ประเภท  :  สหกรณ์การเกษตร   ปีบัญชีของสหกรณ์ 31 ธันวาคม ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์ ยางพารา  

 ระดับมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร(ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563) ดี 

(หากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไม่ผ่านมาตรฐานให้ระบุสาเหตุด้วย) 

 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)  ยังไม่ถึง 2 ปี 

 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์   ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่  27 กุมภาพันธ์  2563 

 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์  จัดประชุมเม่ือวันที่  15 กรกฎาคม  2563 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลสหกรณ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

งานที่ด าเนินการ :  

1. ขับเคลื่อนให้สหกรณ์เป็นองค์กรหลักระดับอ าเภอ 

2. ส่งเสริมการบริหารการจัดการด้ายการควบคุมภายในส าหรับสหกรณ์ 

3. การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในระดับ ดี 

2. สหกรณ์มีติดตามแก้ไขข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี 

3. สหกรณ์ไม่ได้ปฏิบัติตามแผนงานที่ได้ร่วมกับสหกรณ์ในจัดท าแผนความเข้มแข็งของสหกรณ์ 

แผนพัฒนาธุรกิจ อย่างรูปธรรม 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1. คณะกรรมการด าเนินการ ขาดความรู้ และประสบการณ์ ในการด าเนินธุรกิจและการบริหารจัดการ

สหกรณ์ และขาดการติดตามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

2. สมาชิกขาดความรู้ความเข้าใจในระบบสหกรณ์ หลักการสหกรณ์ อุดมการณ์สหกรณ์ วิธีการสหกรณ์ 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 

งานที่ด าเนินการ :  

1. แนะน าส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการด าเนินธุรกิจกับสหกรณ์ 

2. แนะน าส่งเสริมสหกรณ์เพ่ิมปริมาณธุรกิจโดยส ารวจความต้องการจากสมาชิกโดยผ่านมติที่ประชุม 

3. แนะน าให้สหกรณ์ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ และข้องบังคับในการด าเนินงานอย่างเคร่งครัด 
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ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. สหกรณ์มีสมาชิกมาด าเนินธุรกิจและมีส่วนร่วม เกินร้อยละ 50 ของสมาชิก 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1. สหกรณ์ขาดความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ 

2. สหกรณ์ขาดแคลนเงินทุนเพ่ือตอบสนองความต้องการแก่สมาชิก 

 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ 

งานที่ด าเนินการ :  

1. แนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์จัดท าเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีให้เป็นปัจจุบันและปิดบัญชี เพื่อส่งงบ

การเงินให้ผู้สอบบัญชีเพ่ือตรวจสอบ 

2. แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ปฏิบัติตาม ระเบียบ ข้องบังคับสหกรณ์ พรบ.สหกรณ์ ประกาศนายทะเบียน

สหกรณ์ ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ อย่างเคร่งครัด 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. สหกรณ์ปฏิบัติเป็นไปตาม ระเบียบ ข้อบังคับสหกรณ์ พรบ.สหกรณ์ ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ 

ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ อย่างเคร่งครัด 

2. สหกรณ์สามารถส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชีเพ่ือตรวจสอบเอกสารการปิดบัญชีของสหกรณ์ได้ 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

                        - 

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี31  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก คน 20 -  
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

 
บาท 
บาท 

 
200,000 

- 

 
- 
- 

 

3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเชื่อ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

 
 

บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 

 
 
 

1,000,000 
300,000 
530,000 

- 
- 

 
 
- 
- 

165,245 
9,921,947.18 

- 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ร 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได ้
   - ค่าใช้จ่าย 
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 
 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
1,345,000 
916,500 
428,500 

 
10,239,457.40 
10,190,056.06 

49,401.34 

 

 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :  
1.การจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ยังมีสินค้าคงเหลือ จ านวนมา เนื่องจากไม่ส ารวจ

ความต้องการของสมาชิก 
สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  
1. แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ให้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ พรบ.สหกรณ์ ประกาศนายทะเบียน

สหกรณ์ และ ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 
2. แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ให้บริหารจัดการว่าด้วยการควบคุมภายในส าหรับสหกรณ์ 
3. แนะน าสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 
4. ติดตามการปิดบัญชีและแก้ไขเอกสารทางบัญชีและส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชีเพ่ือตรวจสอบ 
5. แนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมใน

การด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ ให้มากยิ่งขึ น 
 

 

 

ลงช่ือ      นางสาวยุทธาภรณ์  เขียวสด    เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

           (เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์) 

               วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
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49.สหกรณผ์ ูใ้ชน้ ้ำสถำนีสบูน ้ำดว้ยไฟฟ้ำบำ้นคกมำด จ ำกดั   

ประเภท : สหกรณ์การเกษตร. ปีบัญชขีองสหกรณ์ 31 พฤษภาคม ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์  ข้าว และธุรกิจสินเชื่อ 

 ระดับมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร(ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563) ดี 

(หากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไม่ผ่านมาตรฐานให้ระบุสาเหตุด้วย) 

 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) ระดับ 2 

 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์   ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ 28 มกราคม  2563 

 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์  จัดประชุมเม่ือวันที่  29 มกราคม 2563 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลสหกรณ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

งานที่ด าเนินการ :  

1. แนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์รักษาระดับมาตรฐานสหกรณ์ 

2. แนะน าส่งเสริมให้เพ่ิมปริมาณธุรกิจเพื่อให้บริการตอบสนองความต้องการแก่สมาชิก 

3. ส่งเสริมการบริหารการจัดการด้ายการควบคุมภายในส าหรับสหกรณ์ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในระดับ ดีมาก 

2. สหกรณ์มีติดตามแก้ไขข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีเป็นประจ าทุกเดือน 

3. สหกรณ์ไม่ได้ปฏิบัติตามแผนงานที่ได้ร่วมกับสหกรณ์ในจัดท าแผนความเข้มแข็งของสหกรณ์ 

แผนพัฒนาธุรกิจ อย่างรูปธรรม 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1. คณะกรรมการด าเนินการ ขาดความรู้ และประสบการณ์ ในการด าเนินธุรกิจและการบริหารจัดการ

สหกรณ์  และขาดการติดตามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

2. สมาชิกขาดความรู้ความเข้าใจในระบบสหกรณ์ หลักการสหกรณ์ อุดมการณ์สหกรณ์ วิธีการสหกรณ์ 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 

งานที่ด าเนินการ :  

1. แนะน าส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการด าเนินธุรกิจกับสหกรณ์ 

2. แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ในเพ่ิมปริมาณธุรกิจสหกรณ์ โดยส ารวจความต้องการของสมาชิก 

3. แนะน าส่งเสริมการบริหารสินเชื่อให้มีประสิทธิ์ภาพ และจัดหาแหล่งเงินทุนหมุนเวียนให้เพียงพอ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. สหกรณ์มีสมาชิกมาด าเนินธุรกิจและมีส่วนร่วมน้อย เนื่องจากขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียนในการบริการ 
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สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1. สหกรณ์ขาดความรู้ความสามารถและทุนหมุนเวียนในการบริหารจัดการ 

2. สมาชิกขาดความเชื่อมั่นและความศรัทธาในการแก้ไขปัญหา 

3. ความพร้อมของอุปกรณ์ 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ 

งานที่ด าเนินการ :  

1. แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ปฏิบัติตาม ระเบียบ ข้องบังคับสหกรณ์ พรบ.สหกรณ์ ประกาศนายทะเบียน

สหกรณ์ ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ อย่างเคร่งครัด 

2. แนะน าและให้แก้ไขข้อบกพร่องเก่ียวกับการบัญชีและเงินสดขาดบัญชี 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. สหกรณ์ปฏิบัติเป็นไปตาม ระเบียบ ข้อบังคับสหกรณ์ พรบ.สหกรณ์ ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ 

ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ อย่างเคร่งครัด 

2. สหกรณ์แก้ไขข้อบกพร่องทางบัญชีเกี่ยวกับเงินสดขาดบัญชีเสร็จเรียบร้อย 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

-             

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี 31 เดือน พฤษภาคม  2563 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก คน 5 -  
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

 
บาท 
บาท 

 
10,000 

- 

 
- 
- 

 

3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเชื่อ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
    - ธุรกิจบริการ 

 
 

บาท 
บาท 
บาท 
บาท 

 
 
- 

50,000 
- 
- 

 
 
- 

54,000 
- 
- 

 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได ้
   - ค่าใช้จ่าย 
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
10,200 
8,700 
1,520 

 
12,589.82 
41,752.86 
(29,163.04) 
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สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :  
1. ปริมาณธุรกิจสหกรณ์มีน้อย ประกอบกับมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานสูงกว่ารายได้ 
2. ลูกหนี ผิดนัดช าระหนี ท าให้สหกรณ์ตั งค่าเผื่อหนี สงสัยจะสูญ 

 

สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  
1. แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ให้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ พรบ.สหกรณ์ ประกาศนายทะเบียน

สหกรณ์ และ ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 
2. แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ให้บริหารจัดการว่าด้วยการควบคุมภายในส าหรับสหกรณ์ 
3. แนะน าสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 
4. ติดตามการแก้ไขข้อสังเกตข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 
5. แนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมใน

การด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ ให้มากยิ่งขึ น 
 

 

 

ลงช่ือ      นางสาวศิริภรณ์  โชติชัยพฤทธิ์    เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

       (นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ) 

               วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
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50. สหกรณผ์ ูใ้ชน้ ้ำสถำนีสบูน ้ำดว้ยไฟฟ้ำท่ำเรอืเกำ่วดัป่ำกลำงเชียงคำน จ ำกดั   

ประเภท  : สหกรณ์การเกษตร. ปีบัญชขีองสหกรณ์ 31 มีนาคม ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์  ข้าว  

 ระดับมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร(ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563) ดี 

(หากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไม่ผ่านมาตรฐานให้ระบุสาเหตุด้วย) 

 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)  2 

 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์   ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ 31 มีนาคม  2562 

 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์  จัดประชุมเม่ือวันที่  - 
 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลสหกรณ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

งานที่ด าเนินการ :  

1. แนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์รักษาระดับมาตรฐานสหกรณ์ 

2. ส่งเสริมการบริหารการจัดการด้ายการควบคุมภายในส าหรับสหกรณ์ 

4. แนะน าให้เพ่ิมปริมาณธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการแก้สมาชิกอย่างทั่วถึง 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในระดับ ดีมาก 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1. คณะกรรมการด าเนินการ ขาดความรู้ และประสบการณ์ ในการด าเนินธุรกิจและการบริหารจัดการ

สหกรณ์ และขาดการติดตามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

2. สมาชิกขาดความรู้ความเข้าใจในระบบสหกรณ์ หลักการสหกรณ์ อุดมการณ์สหกรณ์ วิธีการสหกรณ์ 

 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 

งานที่ด าเนินการ :  

1. แนะน าส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการด าเนินธุรกิจกับสหกรณ์ 

2. แนะน าส่งเสริมสหกรณ์เพ่ิมปริมาณธุรกิจโดยส ารวจความต้องการจากสมาชิกโดยผ่านมติที่ประชุม 

3. แนะน าให้สหกรณ์ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ และข้องบังคับในการด าเนินงานอย่างเคร่งครัด 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. สหกรณ์มีสมาชิกร่วมด าเนินธุรกิจและมีส่วนร่วมกับสหกรณ์  

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1. สหกรณ์ขาดความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ 

2. สหกรณ์ขาดแคลนเงินทุนเพ่ือตอบสนองความต้องการแก่สมาชิก 
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 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ 

งานที่ด าเนินการ : แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ปฏิบัติตาม ระเบียบ ข้องบังคับสหกรณ์ พรบ.สหกรณ์ ประกาศ

นายทะเบียนสหกรณ์ ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ อย่างเคร่งครัด 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : สหกรณ์ปฏิบัติเป็นไปตาม ระเบียบ ข้อบังคับสหกรณ์ พรบ.สหกรณ์ 

ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ อย่างเคร่งครัด 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด :                - 

 
ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี31  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 

กิจกรรม 
หน่วย

นับ 
แผน ผล 

ร้อยละผลส าเร็จ

เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก คน - -  

2. แผนการระดมทุน 

    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม 

    - รับฝากเงินเพิ่ม 

 

บาท 

บาท 

 

1,000 

- 

 

- 

- 

  

             

3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 

กลุ่มเกษตรกร 

    - ธุรกิจรับฝากเงิน 

    - ธุรกิจสินเชื่อ 

    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 

    - ธุรกิจบริการ 

 

 

บาท 

บาท 

บาท 

บาท 

 

 

- 

5,000 

- 

2,000 

 

 

- 

2,000 

- 

2,700 

 

 

 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 

   - รายได ้

   - ค่าใช้จ่าย 

   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

 

บาท 

บาท 

บาท 

 

5,000 

3,000 

2,000 

 

- 

- 

- 
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สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :  
1. สหกรณ์ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารจัดการ ท าให้ปริมาณธุรกิจสหกรณ์น้อยไม่เพียงพอต่อความ

ต้องการของสมาชิก 
2. สมาชิกขาดความเชื่อมั่น และไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการร่วมด าเนินกิจกรรม 
 
สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  
1. แนะน าส่งเสริมสหกรณ์จัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี ยต่ า เพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการของสมาชิก 

หรือระดมเงินทุนโดยการเพ่ิมทุนเรือนหุ้นและเงินรับฝากาจากสมาชิก 
2. แนะน าส่งเสริมให้คณะกรรมการสหกรณ์มีการบริหารจัดการแลเพ่ิมพูนองค์ความรู้ในการด าเนินงาน

และด าเนินธุรกิจสหกรณ ์
3. แนะน าสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ ์
4. แนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมใน

การด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ ให้มากยิ่งขึ น 
 

 

 

ลงช่ือ     นางสาวศิริภรณ์  โชติชัยพฤทธิ์    เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

      (นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ) 

                วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
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51.สหกรณผ์ ูใ้ชน้ ้ำสถำนีสบูน ้ำดว้ยไฟฟ้ำบำ้นนอ้ย จ ำกดั   

ประเภท   :  สหกรณ์การเกษตร ปีบัญชีของสหกรณ์ 30 มิถุนายน ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์ ข้าวโพด  ข้าว  

 ระดับมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร(ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563) ดีมาก 

(หากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไม่ผ่านมาตรฐานให้ระบุสาเหตุด้วย) 

 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)  2 

 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์   ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ 30  มิถุนายน  2561 

 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์  จัดประชุมเม่ือวันที่  29  พฤศจิกายน  2562 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลสหกรณ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

งานที่ด าเนินการ :  

1. แนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์รักษาระดับมาตรฐานสหกรณ์ 

2. ขับเคลื่อนให้สหกรณ์เป็นองค์กรหลักระดับอ าเภอ 

3. ส่งเสริมการบริหารการจัดการด้ายการควบคุมภายในส าหรับสหกรณ์ 

4. การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในระดับ ดีมาก 

2. สหกรณ์มีติดตามแก้ไขข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี 

3. สหกรณ์ไม่ได้ปฏิบัติตามแผนงานที่ได้ร่วมกับสหกรณ์ในจัดท าแผนความเข้มแข็งของสหกรณ์ 

แผนพัฒนาธุรกิจ อย่างรูปธรรม 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1. คณะกรรมการด าเนินการ ขาดความรู้ และประสบการณ์ ในการด าเนินธุรกิจและการบริหารจัดการ

สหกรณ์ และขาดการติดตามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

2. สมาชิกขาดความรู้ความเข้าใจในระบบสหกรณ์ หลักการสหกรณ์ อุดมการณ์สหกรณ์ วิธีการสหกรณ์ 

 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 

งานที่ด าเนินการ :  

1. แนะน าส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการด าเนินธุรกิจกับสหกรณ์ 

2. แนะน าส่งเสริมสหกรณ์เพ่ิมปริมาณธุรกิจโดยส ารวจความต้องการจากสมาชิกโดยผ่านมติที่ประชุม 

3. แนะน าให้สหกรณ์ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ และข้องบังคับในการด าเนินงานอย่างเคร่งครัด 
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ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  สหกรณ์มีสมาชิกมาด าเนินธุรกิจและมีส่วนร่วม เกินร้อยละ 50 ของสมาชิก 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1. สหกรณ์ขาดความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ 

2. สหกรณ์ขาดแคลนเงินทุนเพ่ือตอบสนองความต้องการแก่สมาชิก 

3. งบการเงินยังไม่ผ่านการเห็นชอบจากผู้สอบบัญชี ท าให้สหกรณ์ไม่สามารถจัดหาเงินกู้ดอกเบี ยต่ าเพ่ือ

ให้บริการกับสมาชิกเพ่ิมขึ นได้ 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ 

งานที่ด าเนินการ :  

1. แนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์จัดท าเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีให้เป็นปัจจุบันและปิดบัญชี เพื่อส่งงบ

การเงินให้ผู้สอบบัญชีเพ่ือตรวจสอบ 

2. แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ปฏิบัติตาม ระเบียบ ข้องบังคับสหกรณ์ พรบ.สหกรณ์ ประกาศนายทะเบียน

สหกรณ์ ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ อย่างเคร่งครัด 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. สหกรณ์ปฏิบัติเป็นไปตาม ระเบียบ ข้อบังคับสหกรณ์ พรบ.สหกรณ์ ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ 

ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ อย่างเคร่งครัด 

2. สหกรณ์สามารถส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชีเพ่ือตรวจสอบเอกสารการปิดบัญชีของสหกรณ์ได้ 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

                        - 

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี31  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก คน 10 -  
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

 
บาท 
บาท 

 
5,000 

- 

 
- 
- 

 

3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเชื่อ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

 
 

บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 

 
 

20,000 
1,500,000 
100,000 

- 
- 
- 

 
 
- 

165,000 
- 
- 
- 
- 
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กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได ้
   - ค่าใช้จ่าย 
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 
 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
135,000 
110,000 
25,000 

 
- 
- 
- 

 

 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :  

          การด าเนินธุรกิจสินเชื่อลดลง เนื่องจากสหกรณ์ปิดบัญชีไม่ได้ 2 ปี ติดต่อกันท าให้ไม่สามารถกู้เงินกองทุน
พัฒนาสหกรณ์เพ่ือให้บริการแก่สมาชิกได้เพ่ิมขึ น 

 
สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  
1. แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ให้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ พรบ.สหกรณ์ ประกาศนายทะเบียน

สหกรณ์ และ ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 
2. แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ให้บริหารจัดการว่าด้วยการควบคุมภายในส าหรับสหกรณ์ 
3. แนะน าสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 
4. ติดตามการปิดบัญชีและแก้ไขเอกสารทางบัญชีและส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชีเพ่ือตรวจสอบ 
5. แนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมใน

การด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ ให้มากยิ่งขึ น 
 

 

ลงชื่อ     นางสาวศิริภรณ์  โชติชัยพฤทธิ์     เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

       (นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ) 

               วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
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52.สหกรณผ์ ูใ้ชน้ ้ำสถำนีสบูน ้ำดว้ยไฟฟ้ำบำ้นผำแบ่น จ ำกดั (เตรียมเลิกสหกรณ์) 
ประเภท : สหกรณ์การเกษตร ปีบัญชขีองสหกรณ์ 31 พฤษภาคม ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์ ข้าวโพด  ข้าว ยางพารา มะม่วง กล้วย 

 ระดับมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร(ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)  
(หากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไม่ผ่านมาตรฐานให้ระบุสาเหตุด้วย) 

 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)  - 

 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์   ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ - 

 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์  จัดประชุมเม่ือวันที่- 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลสหกรณ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

งานที่ด าเนินการ :  
1. เตรียมเลิกสหกรณ์ 
2. นัดประชุมใหญ่สมาชิกเพ่ือลงมติขอเลิกสหกรณ์ 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์ไม่มีความประสงค์จะด าเนินธุรกิจ 
2. ไม่สามารถจัดประชุมใหญ่สมาชิกเพ่ือลงมติขอเลิกสหกรณ์ได้ 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. คณะกรรมการด าเนินการ ไม่ให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการสหกรณ์ และไม่ประสงค์เป็น
คณะกรรมการด าเนินการ 
2. สมาชิกขาดความศรัทธาต่อคณะกรรมการด าเนินการ และไม่มีส่วนร่วมกับสหกรณ์ ไม่มีอุดมการณ์
สหกรณ์  
ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 
งานที่ด าเนินการ : ไม่มีการด าเนินธุรกิจ 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  สหกรณ์ไม่มีสมาชิกมาด าเนินธุรกิจและมีส่วนร่วมกับสหกรณ์ 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. สหกรณ์ขาดความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ 
2. สมาชิกขาดความร่วมมือในการด าเนินงานสหกรณ์ 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

               อยู่ระหว่างรอด าเนินการตามกฎหมายสหกรณ์ เพ่ือให้นายทะเบียนสหกรณ์สั่งเลิกสหกรณ์ 
 

ลงช่ือ         นายณรงค์พร  เจนการ    เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
      (นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ) 

                        วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
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53.สหกรณพ์ฒันำอำชีพโครงกำรเทิดพระเกยีรติบำ้นคกง้ิว จ ำกดั   

ประเภท : สหกรณ์การเกษตร  ปีบัญชีของสหกรณ์ 31 มีนาคม ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์ ยางพารา  ข้าว มันส าปะหลัง 

 ระดับมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร(ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563) ดีมาก 

(หากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไม่ผ่านมาตรฐานให้ระบุสาเหตุด้วย) 

 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)  1 

 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์   ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ - 

 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์  จัดประชุมเม่ือวันที่  ยังไม่ก าหนด 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลสหกรณ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

งานที่ด าเนินการ :  

1. แนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์รักษาระดับมาตรฐานสหกรณ์ 

2. ขับเคลื่อนให้สหกรณ์เป็นองค์กรหลักระดับอ าเภอ 

3. ส่งเสริมการบริหารการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลสีขาว 

4. รักษาระดับชั นสหกรณ์ ชั น 1 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในระดับดี 

2. สหกรณ์มีติดตามแก้ไขข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี 

3. สหกรณ์ไม่ได้ปฏิบัติตามแผนงานที่ได้ร่วมกับสมาชิกสหกรณ์ในจัดท าแผนความเข้มแข็งของสหกรณ์ 

แผนพัฒนาธุรกิจอย่างรูปธรรม ขาดการติดตามและประเมินผล 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1. คณะกรรมการด าเนินการ ขาดความรู้ และประสบการณ์ ในการด าเนินธุรกิจและการบริหารจัดการ

สหกรณ์  

2. สมาชิกขาดความรู้ความเข้าใจในระบบสหกรณ์ หลักการสหกรณ์ อุดมการณ์สหกรณ์ วิธีการสหกรณ์ 

 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 

งานที่ด าเนินการ : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการทุกเดือน และร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปี

ของสหกรณ์ ตลอดจนเข้าแนะน าส่งเสริมสหกรณ์มีการด าเนินงานตามเป้าหมาย ดังนี  

1. รักษามาตรฐานการด าเนินงานของสหกรณ์ให้มั่นคง 

2. ป้องกันการเกิดข้อบกพร่องในสหกรณ์ 

3. รักษาระดับชั นสหกรณ์ 
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ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. สหกรณ์มีสมาชิกมาด าเนินธุรกิจและมีส่วนร่วม เกินร้อยละ 40 ของสมาชิก 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด :เนื่องจากสหกรณ์ค้างการ

จัดส่งงบการเงินผู้สอบบัญชี จึงไม่สามารถขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ได้ตามแผน และคณะกรรมการ

ด าเนินการก็ขาดความรู้ในการบริหารจัดการ การมอบหมายงานไม่เป็นระบบ ขาดการควบคุมค่าใช้จ่าย 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

งานที่ด าเนินการ :  

1. แนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์จัดท าเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีให้เป็นปัจจุบันและปิดบัญชี เพื่อส่งงบ

การเงินให้ผู้สอบบัญชีเพ่ือตรวจสอบ 

2. แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ปฏิบัติตาม ระเบียบ ข้องบังคับสหกรณ์ พรบ.สหกรณ์ ประกาศนายทะเบียน

สหกรณ์ ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ อย่างเคร่งครัด 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. สหกรณ์ปฏิบัติเป็นไปตาม ระเบียบ ข้อบังคับสหกรณ์ พรบ.สหกรณ์ ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ 

ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ อย่างเคร่งครัด 

2. สหกรณ์สามารถส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชีเพ่ือตรวจสอบเอกสารการปิดบัญชีของสหกรณ์ได้ 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

                        - 

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี31  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก คน  5 35  
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

 
บาท 
บาท 

 
20,000 

- 

 
2,057,050.- 

13,523,589.16 

 
    50.14 
         - 

3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
        - ธุรกิจสินเชื่อ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม     

 
 

บาท 
บาท 
บาท 

 
 

50,000 
10,000 

- 

 
 

830,000 
- 
- 

 
 

961 
-- 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได ้
   - ค่าใช้จ่าย 
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
50,000 
30,000 
20,000 

 
18,429.95 

32,204 
(13,774.05) 

 
36.85 
107.34 
-68.87 
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สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :  
1. สหกรณ์ยังไม่จัดหาสินค้ามาจ าหน่าย เนื่องจากสมาชิกมีความต้องการเงินกู้ไปจัดหาเองหรือต้องการ

เงินลงทุนประกอบอาชีพการเกษตร 
 

สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  
1. แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ให้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ พรบ.สหกรณ์ ประกาศนายทะเบียน

สหกรณ์ และ ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 
2. แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ให้บริหารจัดการว่าด้วยการควบคุมภายในส าหรับสหกรณ์ 
3. แนะน าสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 
4. ติดตามการปิดบัญชีและแก้ไขเอกสารทางบัญชีและส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชีเพ่ือตรวจสอบ 
5. แนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมใน

การด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ ให้มากยิ่งขึ น 
 

 

 

ลงช่ือ      นายณรงค์พร  เจนการ      เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

       (นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ) 

             วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
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54.สหกรณเ์คหะเชียงคำน จ ำกดั  (สหกรณ์แจ้งขอเลิกสหกรณ์แล้ว) 
ประเภท  : สหกรณ์การเกษตร. ปีบัญชขีองสหกรณ์ 31 มีนาคม ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์ ข้าวโพด  ข้าว ยางพารา 

 ระดับมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร(ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)  

(หากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไม่ผ่านมาตรฐานให้ระบุสาเหตุด้วย) 

 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)  - 

 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์   ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ 30  มิถุนายน  2561 

 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์  จัดประชุมเม่ือวันที่- 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลสหกรณ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

งานที่ด าเนินการ :  
1. เตรียมเลิกสหกรณ์ 
2. ไม่สามารถนัดนัดประชุมใหญ่สมาชิกเพ่ือลงมติขอเลิกสหกรณ์ได้ แต่คณะกรรมการด าเนินการได้

ปรึกษากันอย่างไม่เป็นทางการ ท าหนังสือแจ้งขอเลิกสหกรณ์ 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : สหกรณ์ไม่มีความประสงค์จะด าเนินธุรกิจ 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. คณะกรรมการด าเนินการ ขาดความรู้ และประสบการณ์ ในการด าเนินธุรกิจและการบริหารจัดการ
สหกรณ์ และขาดการติดตามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
2. สมาชิกขาดความรู้ความเข้าใจในระบบสหกรณ์ หลักการสหกรณ์ อุดมการณ์สหกรณ์ วิธีการสหกรณ์ 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 
งานที่ด าเนินการ : ไม่มีการด าเนินธุรกิจ 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  สหกรณ์ไม่มีสมาชิกมาด าเนินธุรกิจและมีส่วนร่วมกับสหกรณ์ 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. สหกรณ์ขาดความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ 
2. สมาชิกขาดความร่วมมือในการด าเนินงานสหกรณ์ 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด :เป็นไปตามแผนเตรียมเลิก
สหกรณ์ และนายทะเบียนสหกรณ์สั่งเลิกแล้ว 
 
 

ลงช่ือ       นายณรงค์พร  เจนการ    เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
      (นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ) 

                                                         วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
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55. สหกรณผ์ลิตภณัฑม์ะพรำ้วแกว้แกง่คดุค ูบ้ำ้นนอ้ย จ ำกดั   

ประเภท : สหกรณ์การเกษตร ปีบัญชีของสหกรณ์ 30 กันยายน ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์ ผลิตภัณฑ์มะพร้าวแก้ว 

 ระดับมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร(ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563) ดีเลิศ 
(หากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไม่ผ่านมาตรฐานให้ระบุสาเหตุด้วย) 

 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)  1 

 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์   ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ 18 ก.พ. 63 

 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์  จัดประชุมเม่ือวันที่  21 ก.พ. 63 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลสหกรณ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 
งานที่ด าเนินการ :  
1. แนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์รักษาระดับมาตรฐานสหกรณ์ 
2. ขับเคลื่อนให้สหกรณ์เป็นองค์กรหลักระดับอ าเภอ 
3. ส่งเสริมการบริหารการจัดการด้ายการควบคุมภายในส าหรับสหกรณ์ 
4. การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในระดับ ดีเลิศ 
2. สหกรณ์มีติดตามแก้ไขข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. คณะกรรมการด าเนินการ ขาดความรู้ และประสบการณ์ ในการด าเนินธุรกิจและการบริหารจัดการ
สหกรณ์ และขาดการติดตามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
2. สมาชิกขาดความรู้ความเข้าใจในระบบสหกรณ์ หลักการสหกรณ์ อุดมการณ์สหกรณ์ วิธีการสหกรณ์ 
 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 
งานที่ด าเนินการ :  
1. แนะน าส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการด าเนินธุรกิจกับสหกรณ์ 
2. แนะน าส่งเสริมสหกรณ์เพ่ิมปริมาณธุรกิจโดยส ารวจความต้องการจากสมาชิกโดยผ่านมติที่ประชุม 
3. แนะน าให้สหกรณ์ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ และข้องบังคับในการด าเนินงานอย่างเคร่งครัด 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์มีสมาชิกมาด าเนินธุรกิจและมีส่วนร่วม เกินร้อยละ 50 ของสมาชิก 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
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 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ 
งานที่ด าเนินการ :  
1. แนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์จัดท าเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีให้เป็นปัจจุบันและปิดบัญชี เพื่อส่งงบ
การเงินให้ผู้สอบบัญชีเพ่ือตรวจสอบ 
2. แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ปฏิบัติตาม ระเบียบ ข้องบังคับสหกรณ์ พรบ.สหกรณ์ ประกาศนายทะเบียน
สหกรณ์ ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ อย่างเคร่งครัด 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์ปฏิบัติเป็นไปตาม ระเบียบ ข้อบังคับสหกรณ์ พรบ.สหกรณ์ ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ 
ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ อย่างเคร่งครัด 
2. สหกรณ์สามารถส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชีเพ่ือตรวจสอบเอกสารการปิดบัญชีของสหกรณ์ได้ 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด :                        - 

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี 30  เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก คน 5 2 40 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

 
บาท 
บาท 

 
9,000 
5,000 

 
12,000 
7,500 

 
133 
150 

3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเชื่อ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

 
 

บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 

 
 

5,000 
1,300,000 

- 
- 
- 
- 

 
 

7,500 
1,500,000 

- 
- 
- 
- 

 
 

150 
115 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได ้
   - ค่าใช้จ่าย 
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
245,000 
165,000 
80,000 

 
325,100 
231,570 
93,530 

 
133 
140 
117 

 
ลงช่ือ      นางลัดดา  กาญจนะ    เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
       (นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ) 

               วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
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56.สหกรณฟ้์ำใสเดินรถ จ ำกดั  

ประเภท :  สหกรณ์บริการ ปีบัญชีของสหกรณ์ 31 ธันวาคม ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์  บริการเดินรถโดยสาร 

 ระดับมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร(ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563) ดีมาก 

(หากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไม่ผ่านมาตรฐานให้ระบุสาเหตุด้วย) 

 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) ระดับ 2 

 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์   ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ 22 เม.ย. 2563 

 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์  จัดประชุมเม่ือวันที่  29 พ.ค. 2563 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลสหกรณ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

งานที่ด าเนินการ :  

1. แนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์รักษาระดับมาตรฐานสหกรณ์ 

2. แนะน าส่งเสริมให้เพ่ิมปริมาณธุรกิจเพื่อให้บริการตอบสนองความต้องการแก่สมาชิก 

3. ส่งเสริมการบริหารการจัดการด้ายการควบคุมภายในส าหรับสหกรณ์ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในระดับ ดีมาก 

2. สหกรณ์มีติดตามแก้ไขข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีเป็นประจ าทุกเดือน 

3. สหกรณ์ไม่ได้ปฏิบัติตามแผนงานที่ได้ร่วมกับสหกรณ์ในจัดท าแผนความเข้มแข็งของสหกรณ์ 

แผนพัฒนาธุรกิจ อย่างรูปธรรม 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

- 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 

งานที่ด าเนินการ :  

1. แนะน าส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการด าเนินธุรกิจกับสหกรณ์ 

2. แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ในเพ่ิมปริมาณธุรกิจสหกรณ์  

3. แนะน าส่งเสริมการบริหารสินเชื่อให้มีประสิทธิ์ภาพ และจัดหาแหล่งเงินทุนหมุนเวียนให้เพียงพอ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  สหกรณ์สามารถให้บริการสมาชิกร้อยละ 80 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

- 

 



184 | ห น้ า  Template รายงานผลการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

งานที่ด าเนินการ :  

1.แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ปฏิบัติตาม ระเบียบ ข้องบังคับสหกรณ์ พรบ.สหกรณ์ ประกาศนาย

ทะเบียนสหกรณ์ ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ อย่างเคร่งครัด 

2.แนะน าและให้แก้ไขข้อบกพร่องเกี่ยวกับการบัญชี 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1.สหกรณ์ปฏิบัติเป็นไปตาม ระเบียบ ข้อบังคับสหกรณ์ พรบ.สหกรณ์ ประกาศนายทะเบียน 

สหกรณ์ ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ อย่างเคร่งครัด 

2.สหกรณ์แก้ไขข้อบกพร่องทางบัญชี 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

-             

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์ ปีบัญชี 31 เดือน ธันวาคม  2562 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก คน 2 1 50 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

 
บาท 
บาท 

 
10,000 

- 

 
14,000 

- 

 
140 

3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเชื่อ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
    - ธุรกิจบริการ 

 
 

บาท 
บาท 
บาท 
บาท 

 
 
- 

50,000 
- 

50,000 

 
 
- 

87,000 
- 

55,000 

 
 
 

174 
 

110 
4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได ้
   - ค่าใช้จ่าย 
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 
 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
148,480 
98,480 
50,000 

 
269,160 
200,160 
69,000 

 
181 
203 
138 
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สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :  
1.ปริมาณธุรกิจสหกรณ์มีน้อย ประกอบกับมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานสูงกว่ารายได้ 
2.ลูกหนี ผิดนัดช าระหนี ท าให้สหกรณ์ตั งค่าเผื่อหนี สงสัยจะสูญ 
 
สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  
1. แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ให้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ พรบ.สหกรณ์ ประกาศนายทะเบียน

สหกรณ์ และ ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 
2. แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ให้บริหารจัดการว่าด้วยการควบคุมภายในส าหรับสหกรณ์ 
3. แนะน าสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 
4. ติดตามการแก้ไขข้อสังเกตข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 
5. แนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมใน

การด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ ให้มากยิ่งขึ น 
 

 

 

ลงช่ือ    นางลัดดา  กาญจนะ   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

          (นางลัดดา  กาญจนะ) 

         วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
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57.สหกรณห์ตัถกรรมนำป่ำหนำด  จ ำกดั   

ประเภท : สหกรณ์บริการ ปีบัญชีของสหกรณ์ 31 ธันวาคม   ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์  บริการสินเชื่อ  

 ระดับมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร(ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563) ดี 

(หากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไม่ผ่านมาตรฐานให้ระบุสาเหตุด้วย) 

 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)  1 

 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์   ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ 28 เมษายน  2563 

 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์  จัดประชุมเม่ือวันที่  5 มิถุนายน 2563 
 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลสหกรณ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

งานที่ด าเนินการ :  

1. แนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์รักษาระดับมาตรฐานสหกรณ์ 

2. ส่งเสริมการบริหารการจัดการด้ายการควบคุมภายในส าหรับสหกรณ์ 

4. แนะน าให้เพ่ิมปริมาณธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการแก้สมาชิกอย่างทั่วถึง 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในระดับ ดี 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1. คณะกรรมการด าเนินการ ขาดความรู้ และประสบการณ์ ในการด าเนินธุรกิจและการบริหารจัดการ

สหกรณ์ และขาดการติดตามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

2. สมาชิกขาดความรู้ความเข้าใจในระบบสหกรณ์ หลักการสหกรณ์ อุดมการณ์สหกรณ์ วิธีการสหกรณ์ 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 

งานที่ด าเนินการ :  

1. แนะน าส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการด าเนินธุรกิจกับสหกรณ์ 

2. แนะน าส่งเสริมสหกรณ์เพ่ิมปริมาณธุรกิจโดยส ารวจความต้องการจากสมาชิกโดยผ่านมติที่ประชุม 

3. แนะน าให้สหกรณ์ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ และข้องบังคับในการด าเนินงานอย่างเคร่งครัด 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  สหกรณ์มีสมาชิกร่วมด าเนินธุรกิจและมีส่วนร่วมกับสหกรณ์  

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1. สหกรณ์ขาดความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ 

2. สหกรณ์ขาดแคลนเงินทุนเพ่ือตอบสนองความต้องการแก่สมาชิก 
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 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ 

งานที่ด าเนินการ : แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ปฏิบัติตาม ระเบียบ ข้องบังคับสหกรณ์ พรบ.สหกรณ์ ประกาศ

นายทะเบียนสหกรณ์ ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ อย่างเคร่งครัด 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : สหกรณ์ปฏิบัติเป็นไปตาม ระเบียบ ข้อบังคับสหกรณ์ พรบ.สหกรณ์ 

ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ อย่างเคร่งครัด 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด :                       - 

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี31  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก คน 10 -  
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

 
บาท 
บาท 

 
678,690 
26,611 

 
715,285 
27,566 

  
             

3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเชื่อ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
    - ธุรกิจบริการ 

 
 

บาท 
บาท 
บาท 
บาท 

 
 
- 

1,169,500 
 

 
 
- 

1,323,500 
- 
 

 
 
 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได ้
   - ค่าใช้จ่าย 
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
91,750 
23,000 
68,750 

 
- 
- 

60,701.22 

 
 
 
 

 

สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : - 
สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  
1. แนะน าส่งเสริมให้คณะกรรมการสหกรณ์มีการบริหารจัดการแลเพ่ิมพูนองค์ความรู้ในการด าเนินงาน

และด าเนินธุรกิจสหกรณ ์
2. แนะน าสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 
3. แนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมใน

การด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ ให้มากยิ่งขึ น 
ลงช่ือ    นางสาวยุทธาภรณ์  เขียวสด   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
      (เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 

               วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
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58.สหกรณก์องทนุสวนยำงเชียงกลม จ ำกดั   

ประเภทสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร การเกษตร. ปีบัญชขีองสหกรณ์ 31 มีนาคม ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์  ยางพารา และธุรกิจรวบรวมยางพารา 

 ระดับมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร(ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563) ไม่ผ่าน

มาตรฐาน  เนื่องจากสหกรณ์ปิดบัญชีส่งงบการเงินไม่ได้เป็นเวลา 5 ปีบัญชี 

 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)  2 

 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์   ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงิน   - 

 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์  จัดประชุมเม่ือวันที่  25 สิงหาคม 2562 
 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลสหกรณ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

งานที่ด าเนินการ :  

1. แนะน าให้สหกรณ์แก้ไขปัญหาด้านการบัญชีและจัดท างบการเงินเพ่ือให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ 

1. แนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์ยกระดับมาตรฐานสหกรณ์ 

2.แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ปฏิบัติเป็นไปตาม ระเบียบ ข้อบังคับ พรบ.สหกรณ์ ค าสั่งนายทะเบียน ประกาศ

นายทะเบียนสหกรณ์ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

     -  

          สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1. คณะกรรมการด าเนินการขาดความรู้ และประสบการณ์ ในการด าเนินธุรกิจและการบริหารจัดการ

สหกรณ์ และขาดการติดตามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

2. ผู้ตรวจสอบกิจการขาดการท าหน้าที่ในการตรวจสอบด้านการเงินการบัญชีเป็นเวลานาน 

3. ขาดบุคลากรและความรู้ในด้านการจัดท าบัญชี และเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 

งานที่ด าเนินการ :  - ติดตามการด าเนินงานและการด าเนินธุรกิจ และลูกหนี ค้างช าระของสหกรณ์ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  คณะกรรมการด าเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายแก่สมาชิก และติดตาม

ลูกหนี ค้างช าระได้ในบางส่วน 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1. สหกรณ์ปิดบัญชีไม่ได้ท าให้สมาชิกขาดความเชื่อม่ันในการร่วมกิจกรรม 

2. คณะกรรมการด าเนินการที่หมดวาระแล้ว ท าธุรกิจรวบรวมแข่งกับสหกรณ์ท่ีมีบริเวณพื นที่รวบรวม

ยางพาราใกล้กัน แย่งสมาชิกหรือลูกค้าที่ขายยางพาราเดิม 
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 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ 

งานที่ด าเนินการ :  

1. แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ปฏิบัติตาม ระเบียบ ข้องบังคับสหกรณ์ พรบ.สหกรณ์ ประกาศนายทะเบียน

สหกรณ์ ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ อย่างเคร่งครัด 

2. แนะน า ให้แก้ไขข้อบกพร่องและข้อสังเกตผู้สอบบัญชี 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :    - 

 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

           1. คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ขาดความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการบริหาร

จัดการในการด าเนินงานและการด าเนินธุรกิจ 

 2.  สมาชิกไม่เข้าใจ บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกสหกรณ์  

 
ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์ ปีบัญชี 31  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก คน 5 - - 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

 
บาท 
บาท 

 
5000 

- 

 
- 
- 

 
- 
- 

3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเชื่อ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

 
 

บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 

 
 

5,000 
200,000 
50,000 
350,000 

- 
- 

 
 
- 
- 

186,000 
- 
- 
- 

 
 
 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได ้
   - ค่าใช้จ่าย 
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 
 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
30,000 
15,000 
15,000 

 
- 
- 
- 
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สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไป      

1.สหกรณ์ปิดบัญชีไม่ได้  

2.คณะกรรมการด าเนินการขาดความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการ 

3.สมาชิกไม่ช าระหนี   และสมาชิกสหกรณ์ไม่มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมกับสหกรณ์ เพราะขาดความ

เชื่อมั่นในการร่วมด าเนินธุรกิจกับสหกรณ์      

สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  
1. แนะน าส่งเสริมให้คณะกรรมการสร้างความเชื่อมั่นแก่สมาชิกในการร่วมกิจกรรมกับสหกรณ์ 
2. ให้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ พรบ.สหกรณ์ ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ และ ค าสั่งนาย

ทะเบียนสหกรณ ์
2. แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ให้บริหารจัดการว่าด้วยการควบคุมภายในส าหรับสหกรณ์ 
3. แนะน าสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 
4. ติดตามการแก้ไขข้อสังเกตข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 

 

 

 

ลงช่ือ   นางสาวศิริภรณ์  โชติชัยพฤทธิ์    เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

      (นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ) 

               วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
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อ าเภอปากชม 
 

59.สหกรณก์ำรเกษตร กรป.กลำง นพค.เลย จ ำกดั   

ประเภท : สหกรณ์การเกษตร  ปีบัญชขีองสหกรณ์ 31 มีนาคม ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์ ยางพารา  ข้าว มันส าปะหลัง 

 ระดับมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร(ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563) ดีมาก 

(หากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไม่ผ่านมาตรฐานให้ระบุสาเหตุด้วย) 

 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)  1 

 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์   ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 

 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์  จัดประชุมเม่ือวันที่  ยังไม่ก าหนด 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลสหกรณ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

งานที่ด าเนินการ :  

1. แนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์รักษาระดับมาตรฐานสหกรณ์ 
2. ขับเคลื่อนให้สหกรณ์เป็นองค์กรหลักระดับอ าเภอ 
3. ส่งเสริมการบริหารการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลสีขาว 
4. รักษาระดับชั นสหกรณ์ ชั น 1 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในระดับ ดีมาก 
2. สหกรณ์มีติดตามแก้ไขข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี 
3. สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามแผนงานที่ได้ร่วมกับสมาชิกสหกรณ์ในจัดท าแผนความเข้มแข็งของสหกรณ์ 
แผนพัฒนาธุรกิจ อย่างรูปธรรม 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. คณะกรรมการด าเนินการ ขาดความรู้ และประสบการณ์ ในการด าเนินธุรกิจและการบริหารจัดการสหกรณ์  
2. สมาชิกขาดความรู้ความเข้าใจในระบบสหกรณ์ หลักการสหกรณ์ อุดมการณ์สหกรณ์ วิธีการสหกรณ์ 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 
งานที่ด าเนินการ : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการทุกเดือน และร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปี

ของสหกรณ์ ตลอดจนเข้าแนะน าส่งเสริมสหกรณ์มีการด าเนินงานตามเป้าหมาย ดังนี  
1. พัฒนาสหกรณ์ให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนพัฒนาให้เป็นองค์กรหลักระดับอ าเภอ 
2. รักษามาตรฐานการด าเนินงานของสหกรณ์ให้มั่นคง 
3. ป้องกันการเกิดข้อบกพร่องในสหกรณ์ 
4.แก้ไขปัญหาหนี ค้างนาน 
5. รักษาระดับชั นสหกรณ์ 
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ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์มีสมาชิกมาด าเนินธุรกิจและมีส่วนร่วม เกินร้อยละ 90 ของสมาชิก 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
- 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ 

งานที่ด าเนินการ :  

1. แนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์จัดท าเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีให้เป็นปัจจุบันและปิดบัญชี เพ่ือส่งงบ

การเงินให้ผู้สอบบัญชีเพ่ือตรวจสอบ 

2. แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ปฏิบัติตาม ระเบียบ ข้องบังคับสหกรณ์ พรบ.สหกรณ์ ประกาศนายทะเบียน

สหกรณ์ ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ อย่างเคร่งครัด 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. สหกรณ์ปฏิบัติเป็นไปตาม ระเบียบ ข้อบังคับสหกรณ์ พรบ.สหกรณ์ ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ 

ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ อย่างเคร่งครัด 

2. สหกรณ์สามารถส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชีเพ่ือตรวจสอบเอกสารการปิดบัญชีของสหกรณ์ได้ 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

                        - 
ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์ ปีบัญชี31  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก คน  50 35  
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

 
บาท 
บาท 

 
5,000,000 

- 

 
2,057,050.- 

13,523,589.16 

 
50.14 

3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
        - ธุรกิจสินเชื่อ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม     

 
 

บาท 
บาท 
บาท 

 
 

3,000,000 
10,000,000 
1,000,000 

 
 

28,844,270 
37,242,401 

4,100 

 
 

961 
372 
0.41 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได ้
   - ค่าใช้จ่าย 
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
49,170,000 
47,515,000 
1,655,0000 

 
33,517,827.87 
31,390,549.46 
2,127,278.41 

 
68 
66 

128.53 
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สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :  
1. การรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกสหกรณ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากมีเอกชนมารับซื อผลผลิต

แข่งขันกับสหกรณ์มาก ประกอบสหกรณ์ขาดความช านาญในการด าเนินธุรกิจด้านการรวบรวม 
 
สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  
1. แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ให้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ พรบ.สหกรณ์ ประกาศนายทะเบียน

สหกรณ์ และ ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 
2. แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ให้บริหารจัดการว่าด้วยการควบคุมภายในส าหรับสหกรณ์ 
3. แนะน าสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 
4. ติดตามการปิดบัญชีและแก้ไขเอกสารทางบัญชีและส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชีเพ่ือตรวจสอบ 
5. แนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมใน

การด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ ให้มากยิ่งขึ น 
 

 

ลงช่ือ      นายณรงค์พร  เจนการ    เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

      (นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ) 

               วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
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60.สหกรณก์องทนุสวนยำงท่ำลี่  จ ำกดั   

ประเภท : สหกรณ์การเกษตร  ปีบัญชขีองสหกรณ์ 31 ธันวาคม ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์  ยางพารา 

 ระดับมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร(ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563) ดีมาก 

(หากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไม่ผ่านมาตรฐานให้ระบุสาเหตุด้วย) 

 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)  2 

 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์   ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงิน   30  มิถุนายน  2563 

 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์  จัดประชุมเม่ือวันที่  - 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลสหกรณ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

งานที่ด าเนินการ :  
1. แนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์รักษาระดับมาตรฐานสหกรณ์ 
2.แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ปฏิบัติเป็นไปตาม ระเบียบ ข้อบังคับ พรบ.สหกรณ์ ค าสั่งนายทะเบียน ประกาศ
นายทะเบียนสหกรณ์ 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในระดับ ดีมาก 
2. สหกรณ์มีติดตามแก้ไขข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีเป็นประจ าทุกเดือน 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. คณะกรรมการด าเนินการขาดความรู้ และประสบการณ์ ในการด าเนินธุรกิจและการบริหารจัดการ
สหกรณ์ และขาดการติดตามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
2. สมาชิกขาดความรู้ความเข้าใจในระบบสหกรณ์ หลักการสหกรณ์ อุดมการณ์สหกรณ์ วิธีการสหกรณ์ 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 
งานที่ด าเนินการ :  
1. แนะน าส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการด าเนินธุรกิจกับสหกรณ์ 
2. แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ในการรวบรวมผลผลิตจากสมาชิก 
3. แนะน าส่งเสริมการบริหารสินเชื่อให้มีประสิทธิ์ภาพ 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์มีสมาชิกมาด าเนินธุรกิจและมีส่วนร่วม เกินร้อยละ 70 ของสมาชิก 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. สหกรณ์ขาดความรู้ความสามารถในการรวบรวมผลผลิต 
2. ความพร้อมของอุปกรณ์ 
3. ราคาผลผลผลิตยางพาราตกต่ า 
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 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

งานที่ด าเนินการ :  

1. แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ปฏิบัติตาม ระเบียบ ข้องบังคับสหกรณ์ พรบ.สหกรณ์ ประกาศนายทะเบียน

สหกรณ์ ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ อย่างเคร่งครัด 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. สหกรณ์ปฏิบัติเป็นไปตาม ระเบียบ ข้อบังคับสหกรณ์ พรบ.สหกรณ์ ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ 

ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ อย่างเคร่งครัด 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

                  - 

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์ ปีบัญชี31  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก คน 10 - - 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 
 

 
บาท 
บาท 

 
5,000 

100,000 

 
105,250 

21,806.49 

 

3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเชื่อ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 
 

 
 

บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 

 
 

100,000 
1,000,000 

- 
- 
- 
- 

 
 

21,806.49 
1,119,000 

- 
- 
- 
- 

 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได ้
   - ค่าใช้จ่าย 
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 
 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
78,000 
65,000 
13,000 

 
136,390.19 
127,739.69 
8,650.50 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ร 

 

 

 

 

สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไป                   

การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 โควิด19 ท าให้สมาชิกขาดรายได้จากการประกอบอาชีพท าให้

สมาชิกไม่สามารถส่งช าระหนี ได้ตามก าหนดในสัญญากู้ยืม ท าให้สหกรณ์ต้องรับภาระตั งค่าเผื่อหนี สงสัย

จะสูญลูกหนี เงินกู้ค้างช าระ ท าให้สหกรณ์มีก าไรลดลง  

 

สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  
1. แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ให้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ พรบ.สหกรณ์ ประกาศนายทะเบียน

สหกรณ์ และ ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 
2. แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ให้บริหารจัดการว่าด้วยการควบคุมภายในส าหรับสหกรณ์ 
3. แนะน าสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 
4. ติดตามการแก้ไขข้อสังเกตข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 
5. แนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมใน

การด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ ให้มากยิ่งขึ น 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ    นางสาวศิริภรณ์  โชติชัยพฤทธิ์      เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

      (นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ) 

              วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ร 

อ าเภอท่าลี่ 
61.สหกรณก์องทนุสวนยำงท่ำลี่ จ ำกดั 
 

ประเภท : สหกรณ์การเกษตร  ปีบัญชขีองสหกรณ์ 31 ธันวาคม ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์  ยางพารา 

 ระดับมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร(ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563) ดีมาก 

(หากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไม่ผ่านมาตรฐานให้ระบุสาเหตุด้วย) 

 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)  2 

 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์   ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงิน   30  มิถุนายน  2563 

 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์  จัดประชุมเม่ือวันที่  - 
 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลสหกรณ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

งานที่ด าเนินการ :  

1. แนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์รักษาระดับมาตรฐานสหกรณ์ 

2.แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ปฏิบัติเป็นไปตาม ระเบียบ ข้อบังคับ พรบ.สหกรณ์ ค าสั่งนายทะเบียน ประกาศ

นายทะเบียนสหกรณ์ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในระดับ ดีมาก 

2. สหกรณ์มีติดตามแก้ไขข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีเป็นประจ าทุกเดือน 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1. คณะกรรมการด าเนินการขาดความรู้ และประสบการณ์ ในการด าเนินธุรกิจและการบริหารจัดการ

สหกรณ์ และขาดการติดตามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

2. สมาชิกขาดความรู้ความเข้าใจในระบบสหกรณ์ หลักการสหกรณ์ อุดมการณ์สหกรณ์ วิธีการสหกรณ์ 

 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 

งานที่ด าเนินการ :  

1. แนะน าส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการด าเนินธุรกิจกับสหกรณ์ 

2. แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ในการรวบรวมผลผลิตจากสมาชิก 

3. แนะน าส่งเสริมการบริหารสินเชื่อให้มีประสิทธิ์ภาพ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :สหกรณ์มีสมาชิกมาด าเนินธุรกิจและมีส่วนร่วม เกินร้อยละ 70 ของสมาชิก 
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สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1. สหกรณ์ขาดความรู้ความสามารถในการรวบรวมผลผลิต 

2. ความพร้อมของอุปกรณ์ 

3. ราคาผลผลผลิตยางพาราตกต่ า 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ 

งานที่ด าเนินการ :  

1. แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ปฏิบัติตาม ระเบียบ ข้องบังคับสหกรณ์ พรบ.สหกรณ์ ประกาศนายทะเบียน

สหกรณ์ ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ อย่างเคร่งครัด 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์ปฏิบัติเป็นไปตาม ระเบียบ ข้อบังคับสหกรณ์ พรบ.สหกรณ์ ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ 
ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ อย่างเคร่งครัด 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
                  - 

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี31  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก คน 10 - - 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 
 

 
บาท 
บาท 

 
5,000 

100,000 

 
105,250 

21,806.49 

 

3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเชื่อ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

 
 

บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 

 
 

100,000 
1,000,000 

- 
- 
- 
- 

 
 

21,806.49 
1,119,000 

- 
- 
- 
- 

 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได ้
   - ค่าใช้จ่าย 
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
78,000 
65,000 
13,000 

 
136,390.19 
127,739.69 
8,650.50 
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สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไป                   

การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 โควิด19 ท าให้สมาชิกขาดรายได้จากการประกอบอาชีพท าให้
สมาชิกไม่สามารถส่งช าระหนี ได้ตามก าหนดในสัญญากู้ยืม ท าให้สหกรณ์ต้องรับภาระตั งค่าเผื่อหนี สงสัย
จะสูญลูกหนี เงินกู้ค้างช าระ ท าให้สหกรณ์มีก าไรลดลง  

 
สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  
1. แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ให้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ พรบ.สหกรณ์ ประกาศนายทะเบียน

สหกรณ์ และ ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 
2. แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ให้บริหารจัดการว่าด้วยการควบคุมภายในส าหรับสหกรณ์ 
3. แนะน าสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 
4. ติดตามการแก้ไขข้อสังเกตข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 
5. แนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมใน

การด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ ให้มากยิ่งขึ น 
 
 
 

ลงช่ือ    นางสาวศิริภรณ์ โชติชัยพฤทธิ์     เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

      (นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ) 

              วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
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62.สหกรณก์ำรเกษตรท่ำลี่ จ ำกดั   

ประเภท : สหกรณ์การเกษตร. ปีบัญชขีองสหกรณ์ 31 มีนาคม ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์ ยางพารา  ข้าว มันส าปะหลัง 

 ระดับมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร(ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563) ดีมาก 

(หากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไม่ผ่านมาตรฐานให้ระบุสาเหตุด้วย) 

 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)  1 

 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์   ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 

 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์  จัดประชุมเม่ือวันที่  31  กรกฎาคม 2563 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลสหกรณ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

งานที่ด าเนินการ :  
1. แนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์รักษาระดับมาตรฐานสหกรณ์ 
2. ขับเคลื่อนให้สหกรณ์เป็นองค์กรหลักระดับอ าเภอ 
3. ส่งเสริมการบริหารการจัดการด้ายการควบคุมภายในส าหรับสหกรณ์ 
4. การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในระดับ ดีมาก 
2. สหกรณ์มีติดตามแก้ไขข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี 
3. สหกรณ์ไม่ได้ปฏิบัติตามแผนงานที่ได้ร่วมกับสหกรณ์ในจัดท าแผนความเข้มแข็งของสหกรณ์ 
แผนพัฒนาธุรกิจ อย่างรูปธรรม 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. คณะกรรมการด าเนินการ ขาดความรู้ และประสบการณ์ ในการด าเนินธุรกิจและการบริหารจัดการ
สหกรณ์  
2. สมาชิกขาดความรู้ความเข้าใจในระบบสหกรณ์ หลักการสหกรณ์ อุดมการณ์สหกรณ์ วิธีการสหกรณ์ 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 
งานที่ด าเนินการ : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการทุกเดือน และร่วมประชุมใหย๋สามัญประจ าปี

ของสหกรณ์ ตลอดจนเข้าแนะน าส่งเสริมสหกรณ์มีการด าเนินงานตามเป้าหมาย ดังนี  
1. พัฒนาสหกรณ์ให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนพัฒนาให้เป็นองค์กรหลักระดับอ าเภอ 
2. รักษามาตรฐานการด าเนินงานของสหกรณ์ให้มั่นคง 
3. ป้องกันการเกิดข้อบกพร่องในสหกรณ์ 
4.แก้ไขปัญหาหนี ค้างนาน 
5. รักษาระดับชั นสหกรณ์ 
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ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. สหกรณ์มีสมาชิกมาด าเนินธุรกิจและมีส่วนร่วม เกินร้อยละ 90 ของสมาชิก 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

- 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ 

งานที่ด าเนินการ :  

1. แนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์จัดท าเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีให้เป็นปัจจุบันและปิดบัญชี เพ่ือส่งงบ

การเงินให้ผู้สอบบัญชีเพ่ือตรวจสอบ 

2. แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ปฏิบัติตาม ระเบียบ ข้องบังคับสหกรณ์ พรบ.สหกรณ์ ประกาศนายทะเบียน

สหกรณ์ ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ อย่างเคร่งครัด 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. สหกรณ์ปฏิบัติเป็นไปตาม ระเบียบ ข้อบังคับสหกรณ์ พรบ.สหกรณ์ ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ 

ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ อย่างเคร่งครัด 

2. สหกรณ์สามารถส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชีเพ่ือตรวจสอบเอกสารการปิดบัญชีของสหกรณ์ได้ 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

                        - 

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี31  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 

กิจกรรม 
หน่วย

นับ 
แผน ผล 

ร้อยละผลส าเร็จ

เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก คน  50 70  

2. แผนการระดมทุน 

    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม 

    - รับฝากเงินเพิ่ม 

 

บาท 

บาท 

 

5,000,000 

- 

 

5,086,090.- 

46,823,599.06 

 

    101.72 

      - 

3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 

กลุ่มเกษตรกร 

        - ธุรกิจสินเชื่อ 

    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 

 

 

บาท 

บาท 

 

 

3,000,000 

10,000,000 

 

 

87,958,590,000 

22,265,928.17 

 

 

2,931.95 

222.65 
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กิจกรรม 
หน่วย

นับ 
แผน ผล 

ร้อยละผลส าเร็จ

เมื่อเทียบกับแผน 

    - ธุรกิจรวบรวม 

   4.แก้ปัญหาหนี ค้างช าระ 

4.1 เร่งรัดหนี ค้างช าระ 

4.2 เร่งรัดดอกเบี ยค้างช าระ     

บาท 

 

บาท 

บาท 

1,000,000 

 

5,000,000 

500,000 

695,214 

 

56,448,458 

1,778,662.60 

69.52 

 

1,1.28.96 

355.73 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 

   - รายได ้

   - ค่าใช้จ่าย 

   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

 

บาท 

บาท 

บาท 

 

30,000,000 

28,000,000 

2,000,000 

 

36,022,815.85 

34,180,114.12 

1,842701.73 

 

120.07 

122.07 

92.13 

 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :  
1. การรวบรวมมันส าปะหลังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากบริษัทที่ท าธุรกิจร่วมไม่แจ้งยอดจ านวน

สมาชิกสหกรณ์ที่มาขายในนามสมาชิกสหกรณ์ เนื่องจากบริษัทไม่ต้องการจ่ายเงินตามอัตรารวบรวม ตันละ 100 
บาทแก่สหกรณ ์

 
สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  
1. แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ให้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ พรบ.สหกรณ์ ประกาศนายทะเบียน

สหกรณ์ และ ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 
2. แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ให้บริหารจัดการว่าด้วยการควบคุมภายในส าหรับสหกรณ์ 
3. แนะน าสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 
4. ติดตามการปิดบัญชีและแก้ไขเอกสารทางบัญชีและส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชีเพ่ือตรวจสอบ 
5. แนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมใน

การด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ ให้มากยิ่งขึ น 
 

 

ลงช่ือ     นายณรงค์พร  เจนการ    เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

       (นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ) 

            วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
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63.สหกรณผ์ ูใ้ชน้ ้ำท่ำลี่  จ ำกดั   

ประเภท  :  สหกรณ์การเกษตร  ปีบัญชีของสหกรณ์ 30 มิถุนายน ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์  ข้าว  

 ระดับมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร(ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563) ดีมาก 

(หากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไม่ผ่านมาตรฐานให้ระบุสาเหตุด้วย) 

 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)  2 

 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์   ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ 13 ส.ค. 62 

 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์  จัดประชุมเม่ือวันที่  27 ก.ย. 62 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลสหกรณ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

งานที่ด าเนินการ :  

1. แนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์รักษาระดับมาตรฐานสหกรณ์ 

2. ส่งเสริมการบริหารการจัดการด้ายการควบคุมภายในส าหรับสหกรณ์ 

4. แนะน าให้เพ่ิมปริมาณธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการแก้สมาชิกอย่างทั่วถึง 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในระดับ ดีมาก 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 

งานที่ด าเนินการ :  

1. แนะน าส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการด าเนินธุรกิจกับสหกรณ์ 

2. แนะน าส่งเสริมสหกรณ์เพ่ิมปริมาณธุรกิจโดยส ารวจความต้องการจากสมาชิกโดยผ่านมติที่ประชุม 

3. แนะน าให้สหกรณ์ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ และข้องบังคับในการด าเนินงานอย่างเคร่งครัด 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. สหกรณ์มีสมาชิกร่วมด าเนินธุรกิจและมีส่วนร่วมกับสหกรณ์  

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด :- 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ 

งานที่ด าเนินการ : แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ปฏิบัติตาม ระเบียบ ข้องบังคับสหกรณ์ พรบ.สหกรณ์ ประกาศ

นายทะเบียนสหกรณ์ ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ อย่างเคร่งครัด 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : สหกรณ์ปฏิบัติเป็นไปตาม ระเบียบ ข้อบังคับสหกรณ์ พรบ.สหกรณ์ 

ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ อย่างเคร่งครัด 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

                    - 
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ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์ ปีบัญชี 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก คน 5 4 80 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

 
บาท 
บาท 

 
30,000 
9,000 

 
24,800 
12,000 

  
          83   

133 
3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเชื่อ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
    - ธุรกิจบริการ 

 
 

บาท 
บาท 
บาท 
บาท 

 
 

9,000 
500,000 

- 
70,000 

 
 

12,000 
600,000 

- 
85,000 

 
 

133 
120 

- 
121 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได ้
   - ค่าใช้จ่าย 
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
190,000 
180,000 
10,000 

 
201,000 
190,000 
11,000 

 
106 
106 
110 

สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :  
1. สหกรณ์ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารจัดการ ท าให้ปริมาณธุรกิจสหกรณ์น้อยไม่เพียงพอต่อความ

ต้องการของสมาชิก 
2. สมาชิกขาดความเชื่อมั่น และไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการร่วมด าเนินกิจกรรม 
สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  
1. แนะน าส่งเสริมสหกรณ์จัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี ยต่ า เพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการของสมาชิก 

หรือระดมเงินทุนโดยการเพ่ิมทุนเรือนหุ้นและเงินรับฝากจากสมาชิก 
2. แนะน าส่งเสริมให้คณะกรรมการสหกรณ์มีการบริหารจัดการแลเพ่ิมพูนองค์ความรู้ในการด าเนินงาน

และด าเนินธุรกิจสหกรณ ์
3. แนะน าสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 
4. แนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมใน

การด าเนินธุรกจิของสหกรณ์ ให้มากยิ่งขึ น 
 
 

ลงช่ือ      นางลัดดา  กาญจนะ       เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

           (นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ) 

               วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
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64.สหกรณเ์ครดิตยเูน่ียนสจัจะท่ำลี่ จ ำกดั   

ประเภท : สหกรณเ์ครดิต ปีบัญชีของสหกรณ์ 31 ธันวาคม ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์ ยางพารา  ข้าว มันส าปะหลัง 

 ระดับมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร(ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563) สหกรณพ่ึ์ง

ก่อตั งไม่ถึง 2 ปี ยังไม่จัดมาตรฐานสหกรณ์ 

 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)  3 

 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์   ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ - 

 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์  จัดประชุมเม่ือวันที่  ยังไม่ก าหนด 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลสหกรณ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

งานที่ด าเนินการ :  

1. ส่งเสริมให้สหกรณ์มีมาตรฐานสหกรณ์ 

2. ส่งเสริมการบริหารการจัดการให้มีการควบคุมภายในที่ดี 

3. ยกระดับชั นสหกรณ์  

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1.  สหกรณ์มีติดตามแก้ไขข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี 

2. สหกรณ์ไม่ได้ปฏิบัติตามแผนงานที่ได้ร่วมกับสมาชิกสหกรณ์ในจัดท าแผนความเข้มแข็งของสหกรณ์ 

แผนพัฒนาธุรกิจอย่างรูปธรรม ขาดการติดตามและประเมินผล 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1. คณะกรรมการด าเนินการ ขาดความรู้ และประสบการณ์ ในการด าเนินธุรกิจและการบริหารจัดการ

สหกรณ์  

2. สมาชิกขาดความรู้ความเข้าใจในระบบสหกรณ์ หลักการสหกรณ์ อุดมการณ์สหกรณ์ วิธีการสหกรณ์ 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 

งานที่ด าเนินการ : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการทุกเดือน และร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปี

ของสหกรณ์ ตลอดจนเข้าแนะน าส่งเสริมสหกรณ์มีการด าเนินงานตามเป้าหมาย ดังนี  

1. ส่งเสริมให้เข้ามาตรฐานการด าเนินงานของสหกรณ์ให้มั่นคง 

2. ป้องกันการเกิดข้อบกพร่องในสหกรณ์ 

3. แนะน าให้มีการควบคุมภายในที่ดี 
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ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. สหกรณ์มีสมาชิกมาด าเนินธุรกิจและมีส่วนร่วม เกินร้อยละ 40 ของสมาชิก 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

-สหกรณ์เพ่ิงก่อตั ง คณะกรรมการด าเนินการยังไม่มีความรู้ด้านการจัดท าบัญชี จึงท าให้การจัดงบการเงิน

ไม่ถูกต้อง เกิดความล่าช้า 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ 

งานที่ด าเนินการ :  

1. แนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์จัดท าเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีให้เป็นปัจจุบันและปิดบัญชี เพื่อส่งงบ

การเงินให้ผู้สอบบัญชีเพ่ือตรวจสอบ 

2. แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ปฏิบัติตาม ระเบียบ ข้องบังคับสหกรณ์ พรบ.สหกรณ์ ประกาศนายทะเบียน

สหกรณ์ ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ อย่างเคร่งครัด 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. สหกรณ์ปฏิบัติเป็นไปตาม ระเบียบ ข้อบังคับสหกรณ์ พรบ.สหกรณ์ ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ 

ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ อย่างเคร่งครัด 

2. สหกรณ์สามารถส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชีเพ่ือตรวจสอบเอกสารการปิดบัญชีของสหกรณ์ได้ 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด :                        - 

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์ ปีบัญชี31  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก คน  5 125 125 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

 
บาท 
บาท 

 
10,000 

- 

 
713,320 
161,961 

 
    7,133 
         - 

3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
        - ธุรกิจสินเชื่อ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม     

 
 

บาท 
บาท 
บาท 

 
 

 100,000 
50,000 

- 

 
 

799,000 
- 
- 

 
 

799 
-- 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได ้
   - ค่าใช้จ่าย 
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
15,000 
10,000 
5,000 

 
9,223 
600 

8,623 

 
61.48 

6 
172.46 
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สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :  
การจดัหาสินค้ามาจ าหน่ายยังไม่ด าเนินการ เนื่องจากสมาชิกมีความต้องการปัจจัยน้อย ไม่คุ้มการบริหาร

จัด จึงจ่ายเงินกู้ให้สมาชิกไปซื อเอง 
 
สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  
1. แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ให้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ พรบ.สหกรณ์ ประกาศนายทะเบียน

สหกรณ์ และ ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 
2. แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ให้บริหารจัดการว่าด้วยการควบคุมภายในส าหรับสหกรณ์ 
3. แนะน าสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 
4. ติดตามการปิดบัญชีและแก้ไขเอกสารทางบัญชีและส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชีเพ่ือตรวจสอบ 
5. แนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมใน

การด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ ให้มากยิ่งขึ น 
 

 

ลงช่ือ     นายณรงค์พร  เจนการ     เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

                                                          (นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ) 
                    วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
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อ าเภอภูเรือ 

 

65.สหกรณก์ำรเกษตรภเูรอื จ ำกดั   

ประเภทสหกรณ์การเกษตร ปีบัญชีของสหกรณ์ 31 มีนาคม ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์ ข้าวโพด  ข้าว ยางพารา 

 ระดับมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร(ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563) ดีเลิศ 
(หากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไม่ผ่านมาตรฐานให้ระบุสาเหตุด้วย) 

 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)  1 

 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์   ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงิน   - 

 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์  จัดประชุมเม่ือวันที่  - 
 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลสหกรณ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

งานที่ด าเนินการ :  
1. แนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์รักษาระดับมาตรฐานสหกรณ์ 
2. ขับเคลื่อนให้สหกรณ์เป็นองค์กรหลักระดับอ าเภอ 
3. ส่งเสริมการบริหารการจัดการด้ายการควบคุมภายในส าหรับสหกรณ์ 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในระดับ ดีเลศ 
2. สหกรณ์มีติดตามแก้ไขข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีเป็นประจ าทุกเดือน 
3. สหกรณ์ด าเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินธรรมาภิบาลของสหกรณ์ 
4. สหกรณ์ไม่ได้ปฏิบัติตามแผนงานที่ได้ร่วมกับสหกรณ์ในจัดท าแผนความเข้มแข็งของสหกรณ์ 
แผนพัฒนาธุรกิจ อย่างรูปธรรม 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. คณะกรรมการด าเนินการ/ฝ่ายจัดการ ขาดความรู้ และประสบการณ์ ในการด าเนินธุรกิจและการ
บริหารจัดการสหกรณ์ ฝ่ายจัดการขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในการท างาน และขาดการติดตามการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
2. สมาชิกขาดความรู้ความเข้าใจในระบบสหกรณ์ หลักการสหกรณ์ อุดมการณ์สหกรณ์ วิธีการสหกรณ์ 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 
งานที่ด าเนินการ :  
1. แนะน าส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการด าเนินธุรกิจกับสหกรณ์ 
2. แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ในการรวบรวมผลผลิตจากสมาชิก 
3. แนะน าส่งเสริมการบริหารสินเชื่อให้มีประสิทธิ์ภาพ 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ ์5 (อ ำเภอภเูรือ ด่ำนซำ้ย นำแหว้) 
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ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  สหกรณ์มีสมาชิกมาด าเนินธุรกิจและมีส่วนร่วม เกินร้อยละ 70 ของสมาชิก 
 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. สหกรณ์ขาดความรู้ความสามารถในการรวบรวมผลผลิต 
2. ฝ่ายจัดการไม่กระตือรือร้นในการปฏิบัติงานการรวมรวมผลิต 
3. ความพร้อมของอุปกรณ์ 
4. คณะกรรมการ/ฝ่ายจัดการ ไม่มีความกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหาการติดตามเร่งรัดหนี จากสมาชิก 
 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ 

งานที่ด าเนินการ :  แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ปฏิบัติตาม ระเบียบ ข้องบังคับสหกรณ์ พรบ.สหกรณ์ 

ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ อย่างเคร่งครัด 

 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  สหกรณ์ปฏิบัติเป็นไปตาม ระเบียบ ข้อบังคับสหกรณ์ พรบ.สหกรณ์ 

ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ อย่างเคร่งครัด 

 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

          การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 โควิด19 ท าให้สมาชิกไม่มีรายได้ในการประกอบอาชีพท าให้สมาชิกไม่
รายได้ประกอบกับการขายผลผลิตได้ในราคาที่ต่ า และค่าครองชีพสูง ท าให้สมาชิกไม่สามารถช าระหนี  และมี
แนวโน้มสหกรณ์ปัญหาการขาดทุน ประกอบกับปัญหาภายในการบริหารงานภายในสหกรณ์เองมีปัญหา ฝ่าย
จัดการไม่ปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงาน 
 

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี31  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 
 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก คน 30 -  
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

 
บาท 
บาท 

 
2,200,000- 

- 

 
- 
- 

 

3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเชื่อ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 

 
 

บาท 
บาท 
บาท 

 
 

8,000,000 
50,000,00 
20,000,000 

 
 
- 
- 
- 
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กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

บาท 
บาท 
บาท 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได ้
   - ค่าใช้จ่าย 
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
35,080,000 
34,180,000 

90,000 

 
- 
- 
- 

 

 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :  
                                                      - 
สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  
1. แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ให้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ พรบ.สหกรณ์ ประกาศนายทะเบียน

สหกรณ์ และ ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 
2. แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ให้บริหารจัดการว่าด้วยการควบคุมภายในส าหรับสหกรณ์ 
3. แนะน าสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 
4. ติดตามการแก้ไขข้อสังเกตข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 
5. แนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมใน

การด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ ให้มากยิ่งขึ น 
 

 

 

ลงช่ือ     นายสรวุฒิ   ร่มโพธิ์เงิน   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

                                                        (เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส) 

             วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
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66.สหกรณส์ภำเกษตรกรภเูรอื จ ำกดั   

ประเภท  : สหกรณ์การเกษตร      ปีบัญชขีองสหกรณ์  31  ธันวาคม 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์..ธุรกิจสินเชื่อ. 

 ระดับมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร(ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563)...ไม่ผ่าน

เกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ ข้อ 3 และข้อ 6 เนื่องจากสหกรณ์ขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดท างบการเงิน 

 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)  .-...................................  

 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ ...-................................. 

 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจัดประชุมเมื่อวันที่..-................................................... 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลสหกรณ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

 งานที่ด าเนินการ :  
1. แนะน า/ส่งเสริม ให้สหกรณ์ผ่านมาตรฐานในที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการและใน ที่ประชุมใหญ่

สามัญประจ าปี 

2. แนะน า/ส่งเสริม การป้องกันการเกิดข้อบกพร่องในสหกรณ์ในที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการและ

ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. สหกรณ์สามารถจัดท างบการเงินให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ เกิน 150 วัน  

2. สหกรณ์ไม่มีข้อบกพร่องหรือปรากฏว่ามีข้อทุจริตทางการเงินที่ร้ายแรง 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1. สหกรณ์ขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดท างบการเงิน 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 

งานที่ด าเนินการ :  

1. แนะน า/ส่งเสริม ให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์เพ่ิมขึ นในที่ประชุมคณะกรรมการ

ด าเนินการและในที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. สหกรณม์ีสมาชิกร่วมด าเนินธุรกิจสินเชื่อเพ่ิมขึ น 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.12 ของสมาชิก 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1. ……-……………………………………………………………… 

2. ……-……………………………………………………………… 
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 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ 

งานที่ด าเนินการ :  

1. แนะน า/ส่งเสริม ให้สหกรณ์จัดท างบการเงินให้แล้วเสร็จในที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการและใน 

ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. สหกรณ์สามารถจัดท างบการเงินได้ 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1. ……-………………………………………………………………… 

2. ……-………………………………………………………………… 

 

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์ ปีบัญชี เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 

กิจกรรม 
หน่วย

นับ 
แผน ผล 

ร้อยละผลส าเร็จ

เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก ราย 15 - - 

2. แผนการระดมทุน 

    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม 

    - รับฝากเงินเพิ่ม 

 

บาท 

บาท 

 

40,000 

10,000 

 

- 

- 

 

- 

- 

3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ 

    - ธุรกิจรับฝากเงิน 

    - ธุรกิจสินเชื่อ 

    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 

    - ธุรกิจรวบรวม 

    - ธุรกิจแปรรูป 

    - ธุรกิจบริการ 

 

 

บาท 

 

 

1,500,000 

 

 

- 

 

 

- 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย   

110,000 
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กิจกรรม 
หน่วย

นับ 
แผน ผล 

ร้อยละผลส าเร็จ

เมื่อเทียบกับแผน 

   - รายได ้

   - ค่าใช้จ่าย 

   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

บาท 

บาท 

บาท 

80,000 

30,000 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :    สหกรณ์ไม่มามารปิดบัญชีได้ 
 
สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  
1. แนะน า/ส่งเสริม ให้สหกรณ์ยกระดับชั นการควบคุมภายใน  
2. แนะน า/ส่งเสริม ให้สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 
3. แนะน า/ส่งเสริม ให้สหกรณ์เข้าร่วมโครงการต่างๆของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมใน

การด าเนินธุรกิจของสมาชิกกับสหกรณ์ให้เพ่ิมขึ น 
4. ติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องตามข้องสังเกตของผู้สอบบัญชี 
 
 
 
 

ลงช่ือ     นายรังสิโรจน์  พุ่มสวัสดิ์   เจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

           (นายรังสิโรจน์  พุ่มสวัสดิ์) 

               วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ร 

67.สหกรณอ์อมทรพัยเ์ทศบำลต ำบลภเูรอื จ ำกดั   

ประเภท  :  สหกรณ์ออมทรัพย์     ปีบัญชีของสหกรณ์    31  ธันวาคม 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์     ธุรกิจสินเชื่อ 

 ระดับมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร(ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563)...ไม่ผ่าน

เกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ ข้อ 3 และข้อ 6 เนื่องจากสหกรณ์ขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดท างบการเงิน 

 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)  .-...................................  

 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ ...-................................. 

 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจัดประชุมเมื่อวันที่..-................................................... 

 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลสหกรณ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

 งานที่ด าเนินการ :  
1. แนะน า/ส่งเสริม ให้สหกรณ์ผ่านมาตรฐานในที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการและใน ที่ประชุมใหญ่

สามัญประจ าปี 

2. แนะน า/ส่งเสริม การป้องกันการเกิดข้อบกพร่องในสหกรณ์ในที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการและ

ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. สหกรณ์สามารถจัดท างบการเงินให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ เกิน 150 วัน  

2. สหกรณ์ไม่มีข้อบกพร่องหรือปรากฏว่ามีข้อทุจริตทางการเงินที่ร้ายแรง 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1. สหกรณ์ขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดท างบการเงิน 

2. ………-…………………………………………………………… 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 

งานที่ด าเนินการ :  

1. แนะน า/ส่งเสริม ให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์เพ่ิมขึ นในที่ประชุมคณะกรรมการ

ด าเนินการและในที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 

2. ……-………………………………………………………………… 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. สหกรณม์ีสมาชิกร่วมด าเนินธุรกิจสินเชื่อเพ่ิมขึ น 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.12 ของสมาชิก 

2. ……-……………………………………………………………… 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ร 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1. ……-……………………………………………………………… 

2. ……-……………………………………………………………… 

 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ 

งานที่ด าเนินการ :  

1. แนะน า/ส่งเสริม ให้สหกรณ์จัดท างบการเงินให้แล้วเสร็จในที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการและใน 

ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. สหกรณ์สามารถจัดท างบการเงินได้ 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1. ……-………………………………………………………………… 

2. ……-………………………………………………………………… 

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์ ปีบัญชี เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก ราย 5 - - 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 
 

 
บาท 
บาท 

 
25,500 
10,000 

 
- 
- 

 
- 
- 

3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเชื่อ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

 
 

บาท 

 
10,000 
500,000 

 
 
- 

 
 
- 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได ้
   - ค่าใช้จ่าย 
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 
 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
50,000 
20,000 
30,000 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ร 

 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :    สหกรณ์ไม่มามารปิดบัญชีได้ 
 
สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  
1. แนะน า/ส่งเสริม ให้สหกรณ์ยกระดับชั นการควบคุมภายใน  
2. แนะน า/ส่งเสริม ให้สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 
3. แนะน า/ส่งเสริม ให้สหกรณ์เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมใน

การด าเนินธุรกิจของสมาชิกกับสหกรณ์ให้เพ่ิมขึ น 
4. ติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องตามข้องสังเกตของผู้สอบบัญชี 
 
 
 
 

ลงช่ือ    นายรังสิโรจน์  พุ่มสวัสดิ์    เจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
           (นายรังสิโรจน์  พุ่มสวัสดิ์) 

               วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
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อ าเภอด่านซ้าย 
 

68.สหกรณก์องทนุสวนยำง ภเูรอื ด่ำนซำ้ย นำแหว้ จ ำกดั   

ประเภท : สหกรณ์การเกษตร ปีบัญชขีองสหกรณ์ 31 ธันวาคม ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์  ยางพารา 

 ระดับมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร(ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563) ดี 

(หากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไม่ผ่านมาตรฐานให้ระบุสาเหตุด้วย) 

 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)  1 

 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์   ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงิน   30  เมษายน  2563 

 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์  จัดประชุมเม่ือวันที่  20  มิถุนายน  2563 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลสหกรณ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

งานที่ด าเนินการ :  

1. แนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์รักษาระดับมาตรฐานสหกรณ์ 

2.แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ปฏิบัติเป็นไปตาม ระเบียบ ข้อบังคับ พรบ.สหกรณ์ ค าสั่งนายทะเบียน ประกาศ

นายทะเบียนสหกรณ์ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในระดับ ดี 

2. สหกรณ์มีติดตามแก้ไขข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีเป็นประจ าทุกเดือน 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1. คณะกรรมการด าเนินการขาดความรู้ และประสบการณ์ ในการด าเนินธุรกิจและการบริหารจัดการ

สหกรณ์ และขาดการติดตามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

2. สมาชิกขาดความรู้ความเข้าใจในระบบสหกรณ์ หลักการสหกรณ์ อุดมการณ์สหกรณ์ วิธีการสหกรณ์ 

 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 

งานที่ด าเนินการ :  
1. แนะน าส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการด าเนินธุรกิจกับสหกรณ์ 
2. แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ในการรวบรวมผลผลิตจากสมาชิก 
3. แนะน าส่งเสริมการบริหารสินเชื่อให้มีประสิทธิ์ภาพ 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : สหกรณ์มีสมาชิกมาด าเนินธุรกิจและมีส่วนร่วม เกินร้อยละ 70 ของสมาชิก 
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สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. สหกรณ์ขาดความรู้ความสามารถในการรวบรวมผลผลิต 
2. ความพร้อมของอุปกรณ์ 
3. ราคาผลผลผลิตยางพาราตกต่ า 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ 

งานที่ด าเนินการ :  

1. แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ปฏิบัติตาม ระเบียบ ข้องบังคับสหกรณ์ พรบ.สหกรณ์ ประกาศนายทะเบียน

สหกรณ์ ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ อย่างเคร่งครัด 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. สหกรณ์ปฏิบัติเป็นไปตาม ระเบียบ ข้อบังคับสหกรณ์ พรบ.สหกรณ์ ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ 

ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ อย่างเคร่งครัด 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด :                  - 
ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์ ปีบัญชี31  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก คน 30 - - 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 
 

 
บาท 
บาท 

 
159,000- 

- 

 
218,130 

- 

 
137 

3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเชื่อ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 
 

 
 

บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 

 
 

50,000 
4,000,00 
2,000,000 
15,000,00 

- 
- 

 
 

344,488.06 
2,350,000 
137,430 

11,393,270.13 
- 
- 

 
 

688 
58.75 
68.71 
75.95 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได ้
   - ค่าใช้จ่าย 
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 
 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
35,080,000 
34,180,000 

90,000 

 
157,930.48 
146,727.96 
11,202.52 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ร 

 
 
 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไป                   

การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 โควิด19 ท าให้สมาชิกไม่มีรายได้ในการประกอบอาชีพท าให้ 
สมาชิกไม่รายได้ประกอบกับการขายผลผลิตยางพารา (ยางก้อนถ้วย) ได้ในราคาท่ีต่ า  
 

สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  
1. แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ให้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ พรบ.สหกรณ์ ประกาศนายทะเบียน

สหกรณ์ และ ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 
2. แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ให้บริหารจัดการว่าด้วยการควบคุมภายในส าหรับสหกรณ์ 
3. แนะน าสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 
4. ติดตามการแก้ไขข้อสังเกตข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 
5. แนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมใน

การด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ ให้มากยิ่งขึ น 
 
 

 

ลงช่ือ    นายสรวุฒิ   ร่มโพธิ์เงิน     เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

         (นายสรวุฒิ   ร่มโพธิ์เงิน) 

                                                         วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
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69.สหกรณก์ำรเกษตรด่ำนซำ้ย จ ำกดั   

ประเภท  : สหกรณ์การเกษตร ปีบัญชขีองสหกรณ์ 31 มีนาคม ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์ : ข้าวโพด  ข้าว ขิง 

 ระดับมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร(ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563) ดีเลิศ 

 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)  : 2 

 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์  :  ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ 30  กรกฎาคม  2563 

 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์  จัดประชุมเม่ือวันที่  19  กรกฎาคม  2563 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลสหกรณ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

งานที่ด าเนินการ :  

1. แนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์รักษาระดับมาตรฐานสหกรณ์ 

2. ขับเคลื่อนให้สหกรณ์เป็นองค์กรหลักระดับอ าเภอ 

3. ส่งเสริมการบริหารการจัดการด้ายการควบคุมภายในส าหรับสหกรณ์ 

4. การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในระดับ ดีเลศ 

2. สหกรณ์มีติดตามแก้ไขข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีเป็นประจ าทุกเดือน 

3. สหกรณ์ด าเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินธรรมาภิบาลของสหกรณ์ 

4. สหกรณ์ไม่ได้ปฏิบัติตามแผนงานที่ได้ร่วมกับสหกรณ์ในจัดท าแผนความเข้มแข็งของสหกรณ์ 

แผนพัฒนาธุรกิจ อย่างรูปธรรม 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1. คณะกรรมการด าเนินการ/ฝ่ายจัดการ ขาดความรู้ และประสบการณ์ ในการด าเนินธุรกิจและการ

บริหารจัดการสหกรณ์ ฝ่ายจัดการขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในการท างาน และขาดการติดตามการ

ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

2. สมาชิกขาดความรู้ความเข้าใจในระบบสหกรณ์ หลักการสหกรณ์ อุดมการณ์สหกรณ์ วิธีการสหกรณ์ 

 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 

งานที่ด าเนินการ :  

1. แนะน าส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการด าเนินธุรกิจกับสหกรณ์ 

2. แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ในการรวบรวมผลผลิตจากสมาชิก 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  สหกรณ์มีสมาชิกมาด าเนินธุรกิจและมีส่วนร่วม เกินร้อยละ 70 ของสมาชิก 
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สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1. สหกรณ์ขาดความรู้ความสามารถในการรวบรวมผลผลิต 

2. ฝ่ายจัดการไม่กระตือรือร้นในการปฏิบัติงานการรวมรวมผลิต 

3. ความพร้อมของอุปกรณ์ 

 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

งานที่ด าเนินการ :  

1. แนะน าส่งเสริมการแก้ไขข้อบกพร่องของผู้สอบบัญชีในกรณีสินค้าขาดบัญชี 

2. แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ปฏิบัติตาม ระเบียบ ข้องบังคับสหกรณ์ พรบ.สหกรณ์ ประกาศนายทะเบียน

สหกรณ์ ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ อย่างเคร่งครัด 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. สหกรณ์ปฏิบัติเป็นไปตาม ระเบียบ ข้อบังคับสหกรณ์ พรบ.สหกรณ์ ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ 

ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ อย่างเคร่งครัด 

2. สหกรณ์สามารถแก้ไขข้อบกพร่องของผู้สอบบัญชีได้ในบางส่วน 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

                       - 

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี31  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก คน 40 8 20 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

 
บาท 
บาท 

 
2,310,000 

- 

 
2,928,440 

- 

  
126 

             
3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเชื่อ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

 
 

บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 

 
 

8,000,000 
37,000,000 
3,965,500 
2,000,000 

- 
- 

 
 

8,538,905.76 
67,660,647.54 

2,301,920 
- 
- 
- 

 
 

106 
182 

58.04 
- 
- 
- 
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กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได ้
   - ค่าใช้จ่าย 
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 
 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
11,936,500 
11,427,320 

509,180 

 
3,326,240.40 
2,580,305.43 
745,934.97 

 
 
 
 

 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :  
1. การรับสมาชิกเป็นไปได้อยากเนื่องจากเกษตรกรในพื นที่มีจ านวนจ ากัดและเข้าเป็นลูกค้า ธ.ก.ส. 
2. การรวบรวมผลผลิตไม่สามารถสู้ราคาการรับซื อผลผลิตกับพ่อค้าในพื นที่ได้ 
 

สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  
1. แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ให้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ พรบ.สหกรณ์ ประกาศนายทะเบียน

สหกรณ์ และ ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 
2. แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ให้บริหารจัดการว่าด้วยการควบคุมภายในส าหรับสหกรณ์ 
3. แนะน าสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 
4. ติดตามการแก้ไขข้อสังเกตข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 
5. แนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมใน

การด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ ให้มากยิ่งขึ น 
 

 

ลงช่ือ    นายสรวุฒิ   ร่มโพธิ์เงิน    เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

                                                        (เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส) 

           วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
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70.สหกรณก์ำรเกษตรต ำบลนำดี จ ำกดั   

ประเภทสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร การเกษตร. ปีบัญชขีองสหกรณ์ 31 ธันวาคม ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์  ข้าว ข้าวโพด 

 ระดับมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร(ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563) ไม่ผ่าน

มาตรฐาน  สหกรณ์ปิดบัญชีส่งงบการเงินไม่ได้เป็นเวลา 3ปีบัญชี 

 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)  - 

 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์   ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงิน   - 

 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์  จัดประชุมเม่ือวันที่  - 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลสหกรณ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

งานที่ด าเนินการ :  

1. แนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์ยกระดับมาตรฐานสหกรณ์ 

2.แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ปฏิบัติเป็นไปตาม ระเบียบ ข้อบังคับ พรบ.สหกรณ์ ค าสั่งนายทะเบียน ประกาศ

นายทะเบียนสหกรณ์ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

     -  

          สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1. คณะกรรมการด าเนินการขาดความรู้ และประสบการณ์ ในการด าเนินธุรกิจและการบริหารจัดการ

สหกรณ์ และขาดการติดตามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

2. สมาชิกขาดความรู้ความเข้าใจในระบบสหกรณ์ หลักการสหกรณ์ อุดมการณ์สหกรณ์ วิธีการสหกรณ์ 

 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 

งานที่ด าเนินการ :  ติดตามหนี ค้างกองทุนพัฒนาสหกรณ์ของสหกรณ์ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  ติดตามหนี กองทุนพัฒนาสหกรณ์ได้ในบางส่วน 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1. สหกรณ์หยุดด าเนินกิจการ 

2. คณะกรรมการขาดความสนใจและการมีส่วนร่วม 
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 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ 

งานที่ด าเนินการ :  

1. แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ปฏิบัติตาม ระเบียบ ข้องบังคับสหกรณ์ พรบ.สหกรณ์ ประกาศนายทะเบียน

สหกรณ์ ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ อย่างเคร่งครัด 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : - 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1. คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ไม่เอาใจใส่ 

2.  สมาชิกไม่เข้าใจ หลักการ วิธีการ อุดมการณ์สหกรณ์ และการรวมกลุ่ม 

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์ ปีบัญชี31  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก คน 5 - - 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

 
บาท 
บาท 

 
5000 

- 

 
- 
- 

 
- 
- 

3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเชื่อ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

 
 

บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 

 
 

50,000 
2,000,00 

- 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได ้
   - ค่าใช้จ่าย 
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 
 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
70,000 
62,000 
8,000 

 
- 
- 
- 

 

 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไป      
 สหกรณ์ปิดบัญชีไม่ได้ สมาชิกไม่ช าระหนี   สหกรณ์เป็นลูกหนี กองทุนพัฒนาสหกรณ์ค้างช าระ 
สหกรณ์ไม่ด าเนินธุรกิจมาเป็นเวลา 1 ปี        
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ร 

 
 
 
สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  
1. แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ให้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ พรบ.สหกรณ์ ประกาศนายทะเบียน

สหกรณ์ และ ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 
2. แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ให้บริหารจัดการว่าด้วยการควบคุมภายในส าหรับสหกรณ ์
3. แนะน าสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 
4. ติดตามการแก้ไขข้อสังเกตข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 

 
 
 
                                                   ลงช่ือ     นายสรวุฒิ   ร่มโพธิ์เงิน     เจ้าหน้าทีผู่้รับผิดชอบ 

                                                          (เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส) 

               วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
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อ าเภอนาแหว้ 
 

71.สหกรณก์ำรเกษตรสรำ้งป่ำสรำ้งรำยไดน้ำแหว้ จ ำกดั   

ประเภท  : สหกรณ์การเกษตร       ปีบัญชขีองสหกรณ์     31  มีนาคม 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์     ธุรกิจสินเชื่อ 

 ระดับมาตรฐานสหกรณ์(ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563)...ผ่าน.. 

 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)  2 

 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ ...-................................. 

 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์จัดประชุมเม่ือวันที่..-................................................... 

 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลสหกรณ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

 งานที่ด าเนินการ :  
1. แนะน า/ส่งเสริม ให้สหกรณ์รักษามาตรฐานในที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการและใน ที่ประชุมใหญ่

สามัญประจ าปี 

2. แนะน า/ส่งเสริม การป้องกันการเกิดข้อบกพร่องในสหกรณ์ในที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการและ

ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. สหกรณ์สามารถรักษามาตรฐานสหกรณ์  

2. สหกรณ์ไม่มีข้อบกพร่องหรือปรากฏว่ามีข้อทุจริตทางการเงินที่ร้ายแรง 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1. ………-…………………………………………………………… 

2. ………-…………………………………………………………… 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 

งานที่ด าเนินการ :  

1. แนะน า/ส่งเสริม ให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์เพ่ิมขึ นในที่ประชุมคณะกรรมการ

ด าเนินการและในที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. สหกรณม์ีสมาชิกร่วมด าเนินธุรกิจสินเชื่อ 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 65.84 ของสมาชิก 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1. ……-……………………………………………………………… 

2. ……-……………………………………………………………… 
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ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์ ปีบัญชี เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก ราย 50 - - 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

 
บาท 
บาท 

 
35,000 

- 

 
- 
- 

 
- 
- 

3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเชื่อ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

 
 

บาท 

 
 

500,000 

 
 
- 

 
 
- 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได ้
   - ค่าใช้จ่าย 
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
32,900 
28,200 
4,700 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : ..-..... 
สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  
1. แนะน า/ส่งเสริม ให้สหกรณ์ยกระดับชั นการควบคุมภายใน  
2. แนะน า/ส่งเสริม ให้สหกรณ์รักษาเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 
3. แนะน า/ส่งเสริม ให้สหกรณ์เข้าร่วมโครงการต่างๆของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมใน

การด าเนินธุรกิจของสมาชิกกับสหกรณ์ให้เพ่ิมขึ น 
4. ติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องตามข้องสังเกตของผู้สอบบัญชี 
 
 

ลงช่ือ    นายรังสิโรจน์  พุ่มสวัสดิ์   เจ้าหนา้ที่ผู้รับผิดชอบ 

        (เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส) 

               วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
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ผลกำรด ำเนินงำนกล ุม่เกษตรกร   

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
 

 

 

อ าเภอเมืองเลย 
1.กล ุม่เกษตรกรท ำไรศ่รสีองรกั   

ประเภท  กลุ่มเกษตรกรท าไร่  ปีบัญชขีองกลุ่มเกษตรกร    31 มีนาคม ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์ จัดหาสินค้ามาจ าหน่ายและสินเชื่อ 

 ระดับมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563) 
          (หากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไม่ผ่านมาตรฐานให้ระบุสาเหตุด้วย) 

 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)  - 

 ผลการปิดบัญชีของกลุ่มเกษตรกร ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 

 ผลการประชุมใหญ่ของกลุ่มเกษตรกร จัดประชุมเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลกลุ่มเกษตรกรปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

    งานที่ด าเนินการ :  
1. เข้าแนะน าส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรด าเนินงานตามแผนงานประจ าปี 2563 จัดหาสินค้ามาจ าหน่าย

ให้แก่สมาชิก และธุรกิจสินเชื่อให้กับสมาชิกดอกเบี ยต่ าและสินค้าราคายุติธรรม 
2. แนะน าการด าเนินงานกรณีกลุ่มมีเงินกู้ดอกเบี ยค้างรับ จ านวน 3,196.- บาท และเงินรอเรียกคืน 

จ านวน 650.- บาท ให้คณะกรรมการด าเนินการติดตามลูกหนี จ านวนดังกล่าว 
3. แนะน าการเร่งรัดการปิดบัญชีสหกรณ์ โดยให้คณะกรรมการประชุมเพ่ือมอบหมายให้เลขานุการ

ด าเนินการประสานกับส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลยเพื่อให้ผู้สอบบัญชีรับรองงบทันประชุมใหญ่ภายใน 150 วัน 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. จัดหาสินค้ามาจ าหน่าย และธุรกิจสินเชื่อ การจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย กลุ่มฯได้จัดหาปุ๋ยและน  ากรด

เพ่ือมาจ าหน่ายให้แก่สมาชิก ท าให้สมาชิกซื อสินค้าเพ่ือการเกษตรในราคายุติธรรม และลดต้นทุนการผลิตให้แก่
สมาชิก 

2. แนะน าการด าเนินงานกรณีกลุ่มมีเงินดอกเบี ยค้างรับ จ านวน 3,196.- บาท และเงินรอเรียกคืน จ านวน 
650.- บาท ให้คณะกรรมการทั งคณะเป็นผู้ติดตามลูกหนี จ านวนดังกล่าว 

3. การปิดบัญชีกลุ่มฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการประสานกับส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย และ 
ปัจจุบันสหกรณ์ได้จัดส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชี และอยู่ระหว่างผู้สอบบัญชีเข้าตรวจสอบ 

 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ ์1 (อ ำเภอเมือง นำดว้ง) 
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สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด :- 
 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 
งานที่ด าเนินการ :  
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และติดตามผลการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ และแนะน าให้สหกรณ์

ด าเนินธุรกิจตามข้อบังคับ ระเบียบกลุ่ม 
2. การบัญชี การเงินของกลุ่ม แนะน าการบันทึกบัญชีให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สมาชิกได้ซื อสินค้าในราคาต่ า 
2. กลุ่มเกษตรกรมีการบันทึกบัญชีเป็นปัจจุบันทั งเงินสดและไม่ใช่เงินสด 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. กลุ่มมีดอกเบี ยค้าง ณ วันสิ นปี 
2. กลุ่มมีเงินรอเรียกคือ ณ วันสิ นปี 
 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบกลุ่มเกษตรกร 
งานที่ด าเนินการ :  การด าเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย และสินเชื่อ 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : - 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด :  
                                            

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ปีบัญช ี2563 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563 
 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก คน 5   
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม 
    - รับฝากเงินเพิม่ 
 

 
บาท 
บาท 

 
10,000 
10,000 

  

3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจสินเชื่อ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
 

 
 

บาท 
บาท 
บาท 

 
 

240,000 
92,540 

- 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ร 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได ้
   - ค่าใช้จ่าย 
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 
 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
107,540 
 98,553 
  8,987 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : - 
 
สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :   
กลุ่มมีเป้าหมายในการจัดซื อสินค้ามาจ าหน่ายเพิ่มขึ นเพ่ือลดต้นทุนการผลิตของสมาชิก 

 
 
 

ลงช่ือ         นางสาวณัฐชยา  เพ็งสา     เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
                 (นักวิชาการสหกรณ)์ 

               วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
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2.กล ุม่เกษตรกร กยท.ท ำสวนยำงบำ้นสบู  

ประเภท  กลุ่มเกษตรกรท าสวน  ปีบัญชีของกลุ่มเกษตรกร 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของกลุ่มเกษตรกร รวบรวมผลผลิตยางพาราจากสมาชิก จัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 

 ระดับมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562) 

          (หากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไม่ผ่านมาตรฐานให้ระบุสาเหตุด้วย) 

 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ)   

 ผลการปิดบัญชีของกลุ่มเกษตรกร ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 

 ผลการประชุมใหญ่ของกลุ่มเกษตรกร จัดประชุมเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลกลุ่มเกษตรกรปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

    งานที่ด าเนินการ :  
1. เข้าแนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์ด าเนินงานตามแผนงานประจ าปี 2563 โดยการรวบรวมผลผลิตยางพารา

จากสมาชิก จัดหาสินค้ามาจ าหน่ายให้แก่สมาชิก ซึ่งสหกรณ์ได้จัดให้มีการรวบรวมผลผลิตยางพาราจากสมาชิก

เดือนละ 2 ครั ง และมีการจัดหาปุ๋ย และน  ากรด เพ่ือเกษตรด้านยางพารามาจ าหน่ายให้สมาชิกในราคายุติธรรม 

2. แนะน าการเร่งรัดการปิดบัญชีกลุ่มฯ โดยให้คณะกรรมการประชุมเพื่อมอบหมายให้คณะกรรมการ

ด าเนินการประสานกับส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย ในการแก้ไขงบการเงินและปิดบัญชี 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. การรวบรวมผลผลิต และจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย โดยรวบรวมผลผลิตยางพาราจากสมาชิกเดือนละ 1 

ครั ง ท าให้สมาชิกมีแหล่งรวบรวมผลผลิตและขายผลผลิตได้ในราคายุติธรรม และการจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 

สหกรณ์ได้จัดหาปุ๋ยและน  ากรดเพ่ือยางพารามาจ าหน่ายให้แก่สมาชิก ท าให้สมาชิกซื อสินค้าเพ่ือการเกษตรใน

ราคายุติธรรม และลดต้นทุนการผลิตให้แก่สมาชิก 

2. การปิดบัญชีสหกรณ์ คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายได้ประสานกับส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย 

เพ่ือแก้ไขและปรับปรุงงบการเงินตามที่ผู้สอบบัญชีแนะน า ปัจจุบันสหกรณ์ได้จัดส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชี และ

อยู่ระหว่างผู้สอบบัญชีเข้าตรวจสอบ 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

- 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 

งานที่ด าเนินการ :  

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และติดตามผลการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ และแนะน าให้สหกรณ์

ด าเนินธุรกิจตามข้อบังคับ ระเบียบสหกรณ์  

2. การบัญชี การเงินของ กลุ่มฯ แนะน าการบันทึกบัญชีให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ 
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ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. สมาชิกมีแหล่งรวบรวมผลผลิตยางพาราที่แน่นอน และมีสมาชิกน าผลผลิตมาจ าหน่ายให้แก่กลุ่มมาก

ขึ นเรื่อย ๆ 

2. สหกรณ์มีการบันทึกบัญชีเป็นปัจจุบันทั งเงินสดและไม่ใช่เงินสด 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1. ยอดการรวบรวมผลผลิตยังไม่เท่ากับแผนการที่ก าหนดไว้ เนื่องจากมีคู่แข่งในการรวบรวมผลผลิตมาก

ในพื นที่ และการแปรผันของราคาผลผลิตยางพารา 

2. ยอดจ าหน่ายสินค้ายังไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ เนื่องจากร้านค้าใหญ่ลดราคาลงมามากเพ่ือ

ให้บริการลูกค้า และสมาชิกใช้บริการกับร้านค้ามากขึ น 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบกลุ่มเกษตรกร 

งานที่ด าเนินการ :     กลุ่มฯ สามารถบันทึกบัญชีได ้

       ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :กลุ่มฯสามารถส่งงบการเงินภายใน 30 วันอยู่ระหว่างการแก้ไขงบส่งผู้สอบบัญชี 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
- 

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ปีบัญช ี2563 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก คน 25 5 20 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

 
บาท 
บาท 

 
20,000 

 

 
5,000 

 
25 

3. แผนการด าเนินธุรกิจของ
สหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจสินเชื่อ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามา
จ าหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 

 
 

บาท 
บาท 
บาท 

 
 

500,000 
500,000 

7,000,000 

 
 

- 
- 

11,450,972 

 
 
- 
- 

136 

4. แผนประมาณการรายได้ - 
ค่าใช้จ่าย 
   - รายได ้
   - ค่าใช้จ่าย 
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
876,000 
797,000 
  79,000 

 
12,039,557.01 
12,030,620.00 
      8,936.75 

 
1,374 
1,509 

11 
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สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : การเปลี่ยนแปลงผันผวนขอราคายางพารา และ

ราคาสินค้าเพ่ือการเกษตรมีการแข่งขันสูง ท าให้สหกรณ์ด าเนินธุรกิจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 
สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  กลุ่มฯต้องมีการเชื่อมโยง

เครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีสมาชิกผลิตยางพารา เพ่ือรวบรวมยางพาราทั งหมดในเขตพื นที่ และต่อรอง
การซื อขายกับผู้รับซื อยางพาราระดับภูมิภาค เพ่ือเป็นการยกระดับราคาผลผลิตให้สูงขึ น  

 
 

 

 

ลงช่ือ     นางสาวพรนภา  น้อยอ่อนโพธิ์    เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
            (เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์) 

               วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
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3.กล ุม่เกษตรกรท ำชำวสวนยำง กยท.บำ้นก ำพ้ี   

ประเภท   กลุ่มเกษตรกรท าสวน  ปีบัญชีของกลุ่มเกษตรกร 31 ธันวาคม ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของกลุ่มเกษตรกร รวบรวมผลผลิตยางพาราจากสมาชิก จัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 

 ระดับมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

          (หากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไม่ผ่านมาตรฐานให้ระบุสาเหตุด้วย) 

 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ -)   

 ผลการปิดบัญชีของกลุ่มเกษตรกร ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 ผลการประชุมใหญ่ของกลุ่มเกษตรกร จัดประชุมเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลกลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

    ค าอธิบาย :  
งานที่ด าเนินการ :  

1. เข้าแนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์ด าเนินงานตามแผนงานประจ าปี 2563 โดยการรวบรวมผลผลิตยางพารา

จากสมาชิก จัดหาสินค้ามาจ าหน่ายให้แก่สมาชิก ซึ่งกลุ่มได้จัดให้มีการรวบรวมผลผลิตยางพาราจากสมาชิกเดือน

ละ 1 ครั ง และมีการจัดหาปุ๋ย และน  ากรด เพ่ือเกษตรด้านยางพารามาจ าหน่ายให้สมาชิกในราคายุติธรรม 

2. กลุ่มฯสามารถปิดบัญชีและจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีได้ตามข้อบังคับ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. การรวบรวมผลผลิต และจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย โดยรวบรวมผลผลิตยางพาราจากสมาชิกเดือนละ 1 

ครั ง ท าให้สมาชิกมีแหล่งรวบรวมผลผลิตและขายผลผลิตได้ในราคายุติธรรม และการจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 

สหกรณ์ได้จัดหาปุ๋ยและน  ากรดเพ่ือยางพารามาจ าหน่ายให้แก่สมาชิก ท าให้สมาชิกซื อสินค้าเพ่ือการเกษตรใน

ราคายุติธรรม และลดต้นทุนการผลิตให้แก่สมาชิก 

2. กลุ่มฯสามารถปิดบัญชีและจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีได้ตามข้อบังคับ 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

- 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 

งานที่ด าเนินการ :  

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และติดตามผลการด าเนินธุรกิจของกลุ่มฯ และแนะน าให้กลุ่มฯ ด าเนิน

ธุรกิจตามข้อบังคับ ระเบียบสหกรณ์  

2. การบัญชี การเงินของสหกรณ์ แนะน าการบันทึกบัญชีให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ 
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ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สมาชิกมีแหล่งรวบรวมผลผลิตยางพาราที่แน่นอน และมีสมาชิกน าผลผลิตมาจ าหน่ายให้แก่สหกรณ์

มากขึ นเรื่อย ๆ 
2. กลุ่มฯ มีการบันทึกบัญชีเป็นปัจจุบันทั งเงินสดและไม่ใช่เงินสด 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. ยอดการรวบรวมผลผลิตยังไม่เท่ากับแผนการที่ก าหนดไว้ เนื่องจากมีคู่แข่งในการรวบรวมผลผลิตมาก

ในพื นที่ และการแปรผันของราคาผลผลิตยางพารา 
2. ยอดจ าหน่ายสินค้ายังไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ เนื่องจากร้านค้าใหญ่ลดราคาลงมามากเพ่ือ

ให้บริการลูกค้า และสมาชิกใช้บริการกับร้านค้ามากขึ น 
ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ปีบัญช ี2563 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก คน 5 3 60 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม 
 

 
บาท 

 

 
10,000 

 

 
(2,000) 

 
(20) 

3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจสินเชื่อ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 

 
 

บาท 
บาท 
บาท 

 
 

500,000 
500,000 

2,300,000 

 
 

170,000 
382,937 

3,416,531 

 
 

34 
75.58 
148.54 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได ้
   - ค่าใช้จ่าย 
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
217,000 
116,000 
101,000 

 
3,922,242.35 
3,914,184.19 

8,058.16 

 
1,807 
3,374 
7.97 

 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : การเปลี่ยนแปลงผันผวนขอราคายางพารา และ

ราคาสินค้าเพ่ือการเกษตรมีการแข่งขันสูง ท าให้กลุ่มด าเนินธุรกิจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  - 

 
 

ลงช่ือ  นางสาวพรนภา  น้อยอ่อนโพธิ์ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
         (เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์) 

              วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
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4.กล ุม่เกษตรกรท ำสวนกกด ู่ 

ประเภท  กลุ่มเกษตรกรท าสวน     ปีบัญชขีองกลุ่มเกษตรกร 31 มีนาคม ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของกลุ่มเกษตรกร จัดหาสินค้ามาจ าหน่ายและธุรกิจสินเชื่อ 

 ระดับมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563) 

          (หากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไม่ผ่านมาตรฐานให้ระบุสาเหตุด้วย) 

 ระดับชั้นลุ่มเกษตรกร (ข้อมูล ณ -)   

 ผลการปิดบัญชีของกลุ่มเกษตรกร ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ 31 มีนาคม 2562 

 ผลการประชุมใหญ่ของกลุ่มเกษตรกร จัดประชุมเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลกลุ่มเกษตรกรปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

    งานที่ด าเนินการ :  
1. เข้าแนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์ด าเนินงานตามแผนงานประจ าปี 2563  ธุรกิจสินเชื่อให้กับสมาชิก

ดอกเบี ยต่ าจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายให้แก่สมาชิก 

2. แนะน าการด าเนินงานกรณีกลุ่มมีเงินกู้ค้างรับ จ านวน 63,000.- บาท และลูกหนี การค้า จ านวน 

115,980.- บาทให้คณะกรรมการด าเนินการติดตามลูกหนี จ านวนดังกล่าว 

3. แนะน าการเร่งรัดการปิดบัญชีสหกรณ์ โดยให้คณะกรรมการประชุมเพ่ือมอบหมายให้เลขานุการ
ด าเนินการประสานกับส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย เพื่อให้ผู้สอบบัญชีรับรองงบทันประชุมใหญ่ภายใน 150 วัน 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. ธุรกิจสินเชื่อ ให้แก่สมาชิกดอกเบี ยต่ าลดต้นทุนการผลิตให้แก่สมาชิก และจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย

ให้แก่สมาชิกในราคาต่ ากว่าท้องตลาด 

2. แนะน าการด าเนินงานกรณีกลุ่มมีเงินกู้ค้างรับ จ านวน 63,000.- บาท และลูกหนี การค้า จ านวน 

115,980.- บาทให้คณะกรรมการด าเนินการติดตามลูกหนี จ านวนดังกล่าว 

3. การปิดบัญชีกลุ่มฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการประสานกับส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย และ 

ปัจจุบันสหกรณ์ได้จัดส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชี และอยู่ระหว่างผู้สอบบัญชีเข้าตรวจสอบ 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด :- 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 

งานที่ด าเนินการ :  

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และติดตามผลการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ และแนะน าให้สหกรณ์

ด าเนินธุรกิจตามข้อบังคับ ระเบียบกลุ่ม 

2. การบัญชี การเงินของกลุ่ม แนะน าการบันทึกบัญชีให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบของกลุ่ม 
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ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. สมาชิกได้ซื อสินค้าในราคาต่ า 

2. กลุ่มฯ มีการบันทึกบัญชีเป็นปัจจุบันโดยใช้โปรมแกรมบัญชี 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1. กลุ่มมีลูกหนี เงินกู้ค้าง ณ วันสิ นปี 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบกลุ่มเกษตรกร 

งานที่ด าเนินการ :  การด าเนินธุรกิจสินเชื่อ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

- 

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ปีบัญช ี2563 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก คน 5 4 80 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม 
 

 
บาท 

 

 
10,000 

 
15,000 

 
150 

3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจสินเชื่อ   
     

 
 

บาท 

 
 

250,000 

 
 

252,000 

 
 

100.80 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได ้
   - ค่าใช้จ่าย 
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
42,500 
20,000 
22,500 

 
183,464.03 

 180,405.95 
     3,058.08 

 
431.68 
902.02 
   13.59 

 

สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : - 
สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  กลุ่มมีเป้าหมายในการ

จัดซื อสินค้ามาจ าหน่ายเพิ่มขึ นเพ่ือลดต้นทุนการผลิตของสมาชิก 
 
 

ลงช่ือ    นางสาวพรนภา  น้อยอ่อนโพธิ์    เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
           (เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์) 

               วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
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5.กล ุม่เกษตรกรท ำสวนยำง กยท.เจรญิสขุ   

ประเภท  กลุ่มเกษตรกรท าสวน  ปีบัญชีของกลุ่มเกษตรกร 31 มกราคม ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของกลุ่มเกษตรกร รวบรวมผลผลิตยางพาราจากสมาชิก จัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 

 ระดับมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2561) 

          (หากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไม่ผ่านมาตรฐานให้ระบุสาเหตุด้วย) 

 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ)   

 ผลการปิดบัญชีของกลุ่มเกษตรกร ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ 31 มกราคม 2561 

 ผลการประชุมใหญ่ของกลุ่มเกษตรกร จัดประชุมเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลกลุ่มเกษตรกรปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

    งานที่ด าเนินการ :  
1. เข้าแนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์ด าเนินงานตามแผนงานประจ าปี 2563 โดยการรวบรวมผลผลิตยางพารา

จากสมาชิก จัดหาสินค้ามาจ าหน่ายให้แก่สมาชิก ซึ่งสหกรณ์ได้จัดให้มีการรวบรวมผลผลิตยางพาราจากสมาชิก

เดือนละ 2 ครั ง และมีการจัดหาปุ๋ย และน  ากรด เพ่ือเกษตรด้านยางพารามาจ าหน่ายให้สมาชิกในราคายุติธรรม 

2. แนะน าการเร่งรัดการปิดบัญชีสหกรณ์ โดยให้คณะกรรมการประชุมเพ่ือมอบหมายให้คณะกรรมการ

ด าเนินการประสานกับส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย ในการแก้ไขงบการเงินและปิดบัญชี 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. การรวบรวมผลผลิต และจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย โดยรวบรวมผลผลิตยางพาราจากสมาชิกเดือนละ 1 

ครั ง ท าให้สมาชิกมีแหล่งรวบรวมผลผลิตและขายผลผลิตได้ในราคายุติธรรม และการจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 

สหกรณ์ได้จัดหาปุ๋ยและน  ากรดเพ่ือยางพารามาจ าหน่ายให้แก่สมาชิก ท าให้สมาชิกซื อสินค้าเพ่ือการเกษตรใน

ราคายุติธรรม และลดต้นทุนการผลิตให้แก่สมาชิก 

2. การปิดบัญชีสหกรณ์ คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายได้ประสานกับส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย 

เพ่ือแก้ไขและปรับปรุงงบการเงินตามที่ผู้สอบบัญชีแนะน า ปัจจุบันสหกรณ์ได้จัดส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชี และ

อยู่ระหว่างผู้สอบบัญชีเข้าตรวจสอบ 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด :- 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 

งานที่ด าเนินการ :  

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และติดตามผลการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ และแนะน าให้สหกรณ์

ด าเนินธุรกิจตามข้อบังคับ ระเบียบสหกรณ์  

2. การบัญชี การเงินของ กลุ่มฯ แนะน าการบันทึกบัญชีให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ 
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ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. สมาชิกมีแหล่งรวบรวมผลผลิตยางพาราที่แน่นอน และมีสมาชิกน าผลผลิตมาจ าหน่ายให้แก่กลุ่มมาก

ขึ นเรื่อย ๆ 

2. สหกรณ์มีการบันทึกบัญชีเป็นปัจจุบันทั งเงินสดและไม่ใช่เงินสด 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1. ยอดการรวบรวมผลผลิตยังไม่เท่ากับแผนการที่ก าหนดไว้ เนื่องจากมีคู่แข่งในการรวบรวมผลผลิตมาก

ในพื นที่ และการแปรผันของราคาผลผลิตยางพารา 

2. ยอดจ าหน่ายสินค้ายังไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ เนื่องจากร้านค้าใหญ่ลดราคาลงมามากเพ่ือ

ให้บริการลูกค้า และสมาชิกใช้บริการกับร้านค้ามากขึ น 

 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบกลุ่มเกษตรกร 

งานที่ด าเนินการ กลุ่มฯ สามารถบันทึกบัญชีได้ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :     กลุ่มฯ สามารถส่งงบการเงินภายใน 30 วัน อยู่ระหว่างการตรวจสอบ

ของผู้สอบัญชีสหกรณ์ข้อบกพร่อง 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด :- 

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี 2563 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก คน 5 5 100 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

 
บาท 
บาท 

 
10,000 

 

 
6,000 

 
60 
 

3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจสินเชื่อ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 

 
 

บาท 
บาท 
บาท 

 
 

500,000 
500,000 

4,300,000 

 
 

124,000 
- 

3,579,324.40 

 
 

24.80 
- 

83.24 
4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได ้
   - ค่าใช้จ่าย 
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
217,000 
99,000 
113,000 

 
3,647,974.88 
3,628,784.40 

19,190.48 

 
1,681 
3,665 
16.98 
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สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : การเปลี่ยนแปลงผันผวนขอราคายางพารา และ

ราคาสินค้าเพ่ือการเกษตรมีการแข่งขันสูง ท าให้สหกรณ์ด าเนินธุรกิจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 
สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  กลุ่มฯต้องมีการเชื่อมโยง

เครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีสมาชิกผลิตยางพารา เพ่ือรวบรวมยางพาราทั งหมดในเขตพื นที่ และต่อรอง
การซื อขายกับผู้รับซื อยางพาราระดับภูมิภาค เพ่ือเป็นการยกระดับราคาผลผลิตให้สูงขึ น  
 

 

ลงช่ือ   นางสาวพรนภา  น้อยอ่อนโพธิ์    เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
          (เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์) 

           วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
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6.กล ุม่เกษตรกรท ำสวนยำงพำรำเสี้ยว   

ประเภท   กลุ่มเกษตรกรท าสวน  ปีบัญชีของกลุ่มเกษตรกร     31 มีนาคม ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของกลุ่มเกษตรกร จัดหาสินค้ามาจ าหน่ายและสินเชื่อ 

 ระดับมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563) 

          (หากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไม่ผ่านมาตรฐานให้ระบุสาเหตุด้วย) 

 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)  - 

 ผลการปิดบัญชีของกลุ่มเกษตรกร ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ 28 กันยายน 2561 

 ผลการประชุมใหญ่ของกลุ่มเกษตรกร จัดประชุมเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลกลุ่มเกษตรกรปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

    งานที่ด าเนินการ :  
1. เข้าแนะน าส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรด าเนินงานตามแผนงานประจ าปี 2563 จัดหาสินค้ามาจ าหน่าย

ให้แก่สมาชิก และธุรกิจสินเชื่อให้กับสมาชิกดอกเบี ยต่ าและสินค้าราคายุติธรรม 

2. แนะน าการด าเนินงานกรณีกลุ่มมีเงินกู้ดอกเบี ยค้างรับ จ านวน 2,060.- บาท และเงินรอตรวจสอบ 

จ านวน 35,847.36- บาท ให้คณะกรรมการด าเนินการติดตามลูกหนี จ านวนดังกล่าว 

3. แนะน าการเร่งรัดการปิดบัญชีสหกรณ์ โดยให้คณะกรรมการประชุมเพ่ือมอบหมายให้เลขานุการ

ด าเนินการประสานกับส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย เพื่อให้ผู้สอบบัญชีรับรองงบทันประชุมใหญ่ภายใน 150 

วัน 

 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. จัดหาสินค้ามาจ าหน่าย และธุรกิจสินเชื่อ การจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย กลุ่มฯได้จัดหาปุ๋ยและน  ากรด

เพ่ือมาจ าหน่ายให้แก่สมาชิก ท าให้สมาชิกซื อสินค้าเพ่ือการเกษตรในราคายุติธรรม และลดต้นทุนการผลิตให้แก่

สมาชิก 

2. แนะน าการด าเนินงานกรณีกลุ่มมีเงินดอกเบี ยค้างรับ จ านวน 2,060.- บาท และเงินรอเรียกคืน จ านวน 

35,847.36- บาท ให้คณะกรรมการทั งคณะเป็นผู้ติดตามลูกหนี จ านวนดังกล่าว 

3. การปิดบัญชีกลุ่มฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการประสานกับส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย และ 

ปัจจุบันสหกรณ์ได้จัดส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชี และอยู่ระหว่างผู้สอบบัญชีเข้าตรวจสอบ 

 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

- 
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 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 

งานที่ด าเนินการ :  

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และติดตามผลการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ และแนะน าให้สหกรณ์

ด าเนินธุรกิจตามข้อบังคับ ระเบียบกลุ่ม 

2. การบัญชี การเงินของกลุ่ม แนะน าการบันทึกบัญชีให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. สมาชิกได้ซื อสินค้าในราคาต่ า 

2. กลุ่มเกษตรกรมีการบันทึกบัญชีเป็นปัจจุบันทั งเงินสดและไม่ใช่เงินสด 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1. กลุ่มมีดอกเบี ยค้าง ณ วันสิ นปี 

2. กลุ่มมีเงินรอตรวจสอบ ณ วันสิ นปี 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบกลุ่มเกษตรกร 

งานที่ด าเนินการ :  

1. การด าเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย และสินเชื่อ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : - 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด :                                       

- 

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ปีบัญช ี2563 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1.แผนการรับสมาชิก 
 

คน 1   

2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 
 

 
บาท 
บาท 

 
18,000 

- 

  

3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเชื่อ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 

 
 

บาท 
บาท 
บาท 
บาท 

 
 
- 

370,000 
- 
- 
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กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได ้
   - ค่าใช้จ่าย 
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
34,228.53 

     9,030.00 
25,198.53 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : - 
 
สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  กลุ่มมีเป้าหมายในการ

จัดซื อสินค้ามาจ าหน่ายเพิ่มขึ นเพ่ือลดต้นทุนการผลิตของสมาชิก 
 

 
 

ลงช่ือ      นางสาวณัฐชยา  เพ็งสา      เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
             (นักวิชาการสหกรณ์) 

             วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
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7. กล ุม่เกษตรกรท ำสวนยำงโนนตะวนั-ยัง่ยนื  (ช ำระบญัชีระหว่ำงปี) 

ประเภท : กลุ่มเกษตรกรท าสวน     ปีบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  31 มีนาคม  

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร     -    

 ระดับมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563)       

 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)                                                    

 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร                   

 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร                         

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลสหกรณ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 
    งานที่ด าเนินการ : (อธิบายลักษณะงานที่เข้าไปปฏิบัติที่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 และส่งผลให้เกิดผลส าเร็จตามแผนที่ก าหนด) 

1.  ………………………………………………………………………………………………………………….. 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : (ระบุผลที่เกิดจากกิจกรรมที่ด าเนินการแล้วเกิดผลลัพธ์/ผลประโยชน์ต่อ

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและสมาชิก โดยควรมีข้อมูลเชิงปริมาณประกอบเพ่ือสนับสนุนผลการด าเนินงานด้วย  
และหากผลงานไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดให้ระบุสาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคด้วย) 

1 ……………………………………………………………………………………………………………….. 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
3. …………………………………………………………………………………………………………………… 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 
งานที่ด าเนินการ : (อธิบายลักษณะงานที่เข้าไปปฏิบัติที่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 และส่งผลให้เกิดผลส าเร็จตามแผนที่ก าหนด) 
1. ……………………………………………………………………………………………………………………… 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : (ระบุผลที่เกิดจากกิจกรรมที่ด าเนินการแล้วเกิดผลลัพธ์/ผลประโยชน์ต่อ

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและสมาชิก โดยควรมีข้อมูลเชิงปริมาณประกอบเพ่ือสนับสนุนผลการด าเนินงานด้วย  
และหากผลงานไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดให้ระบุสาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคด้วย) 

2. ………………………………………………………………………………………………………… 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
3. ………………………………………………………………………………………………………… 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ 
งานที่ด าเนินการ : (อธิบายลักษณะงานที่เข้าไปปฏิบัติที่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 และส่งผลให้เกิดผลส าเร็จตามแผนที่ก าหนด) 
1. …………………………………………………………………………………………………………… 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ร 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : (ระบุผลที่เกิดจากกิจกรรมที่ด าเนินการแล้วเกิดผลลัพธ์/ผลประโยชน์ต่อ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและสมาชิก โดยควรมีข้อมูลเชิงปริมาณประกอบเพ่ือสนับสนุนผลการด าเนินงานด้วย  
และหากผลงานไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดให้ระบุสาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคด้วย) 

1.    -     
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1.    -     

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 
 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก คน    
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

 
บาท 
บาท 

 
 

 
 

 
 

3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเชื่อ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

 
 

-บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได ้
   - ค่าใช้จ่าย 
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
 

 
 

 
 
 

 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :   

 1. - 
สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :   

 1. - 
    ลงช่ือ    นางสาวนฤทัย  ชัยชนะ   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
          (เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส) 

                วันที่  31 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 



246 | ห น้ า  Template รายงานผลการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ร 

อ าเภอนาด้วง 
8. กล ุม่เกษตรกรท ำไรท่่ำสะอำด   

ประเภท  กลุ่มเกษตรกรท าไร่   ปีบัญชขีองกลุ่มเกษตรกร 31 มีนาคม ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักกลุ่มเกษตรกร จัดหาสินค้ามาจ าหน่ายและสินเชื่อ 

 ระดับมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563) 

          (หากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไม่ผ่านมาตรฐานให้ระบุสาเหตุด้วย) 

 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)  - 

 ผลการปิดบัญชีของกลุ่มเกษตรกร ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ 28 กันยายน 2561 

 ผลการประชุมใหญ่ของกลุ่มเกษตรกร จัดประชุมเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลกลุ่มเกษตรกรปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

    งานที่ด าเนินการ :  
1. เข้าแนะน าส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรด าเนินงานตามแผนงานประจ าปี 2563 จัดหาสินค้ามาจ าหน่าย

ให้แก่สมาชิก และธุรกิจสินเชื่อให้กับสมาชิกดอกเบี ยต่ าและสินค้าราคายุติธรรม 

2. แนะน าการด าเนินงานกรณีกลุ่มมีเงินกู้ดอกเบี ยค้างรับ จ านวน 1,965.- บาท และเงินรอเรียกคืน 

จ านวน 200.- บาท ให้คณะกรรมการด าเนินการติดตามลูกหนี จ านวนดังกล่าว 

3. แนะน าการเร่งรัดการปิดบัญชีสหกรณ์ โดยให้คณะกรรมการประชุมเพ่ือมอบหมายให้เลขานุการ

ด าเนินการประสานกับส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย เพื่อให้ผู้สอบบัญชีรับรองงบทันประชุมใหญ่ภายใน 150 

วัน 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. จัดหาสินค้ามาจ าหน่าย และธุรกิจสินเชื่อ การจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย กลุ่มฯได้จัดหาปุ๋ยและน  ากรด

เพ่ือมาจ าหน่ายให้แก่สมาชิก ท าให้สมาชิกซื อสินค้าเพ่ือการเกษตรในราคายุติธรรม และลดต้นทุนการผลิตให้แก่

สมาชิก 

2. แนะน าการด าเนินงานกรณีกลุ่มมีเงินดอกเบี ยค้างรับ จ านวน 1,965.- บาท และเงินรอเรียกคืน จ านวน 

200.- บาท ให้คณะกรรมการทั งคณะเป็นผู้ติดตามลูกหนี จ านวนดังกล่าว 

3. การปิดบัญชีกลุ่มฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการประสานกับส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย และ 

ปัจจุบันสหกรณ์ได้จัดส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชี และอยู่ระหว่างผู้สอบบัญชีเข้าตรวจสอบ 

 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

- 
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 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 

งานที่ด าเนินการ :  

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และติดตามผลการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ และแนะน าให้สหกรณ์

ด าเนินธุรกิจตามข้อบังคับ ระเบียบกลุ่ม 

2. การบัญชี การเงินของกลุ่ม แนะน าการบันทึกบัญชีให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. สมาชิกได้ซื อสินค้าในราคาต่ า 

2. กลุ่มเกษตรกรมีการบันทึกบัญชีเป็นปัจจุบันทั งเงินสดและไม่ใช่เงินสด 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1. กลุ่มมีดอกเบี ยค้าง ณ วันสิ นปี 

2. กลุ่มมีเงินรอเรียกคือ ณ วันสิ นปี 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบกลุ่มเกษตรกร 

งานที่ด าเนินการ :  

1. การด าเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย และสินเชื่อ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : (ระบุผลที่เกิดจากกิจกรรมที่ด าเนินการแล้วเกิดผลลัพธ์/ผลประโยชน์ต่อ

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและสมาชิก โดยควรมีข้อมูลเชิงปริมาณประกอบเพ่ือสนับสนุนผลการด าเนินงานด้วย  

และหากผลงานไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดให้ระบุสาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคด้วย) 

- 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

- 

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์ ปีบัญชี 2563 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก คน 5   
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 
 

 
บาท 
บาท 

 
10,000 

- 

  

3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
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กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเชื่อ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
 

บาท 
บาท 
บาท 
บาท 

- 
240,000 
 92,540 

- 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได ้
   - ค่าใช้จ่าย 
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 
 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
107,540 
 98,553 
  8,987 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : - 
 
สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  กลุ่มมีเป้าหมายในการ

จัดซื อสินค้ามาจ าหน่ายเพิ่มขึ นเพ่ือลดต้นทุนการผลิตของสมาชิก 
 

 

 

ลงช่ือ      นางสาวณัฐชยา  เพ็งสา     เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

               (นักวิชาการสหกรณ)์ 

                 วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
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9.กล ุม่เกษตรกรท ำไรน่ำดว้งจ ำกดั   

ประเภท : กลุ่มเกษตรกรท าไร่   ปีบัญชีของกลุ่มเกษตรกร 31 มีนาคม ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของกลุ่มเกษตรกร ข้าวโพด  ข้าว ยางพารา 

 ระดับมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร(ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563) ไม่ผ่านมาตรฐาน 

(หากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไม่ผ่านมาตรฐานให้ระบุสาเหตุด้วย)  

เนื่องจากกลุ่มเกษตรกรปิดบัญชีส่งงบการเงินผู้สอบไม่ได้ 

 ระดับชั้นสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)  - 

 ผลการปิดบัญชีของกลุ่มเกษตรกร   ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงิน   - 

 ผลการประชุมใหญ่ของกลุ่มเกษตรกร  จัดประชุมเมื่อวันที่  27 สิงหาคม 2562 

 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลกลุ่มเกษตรกรปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

งานที่ด าเนินการ :  

1. แนะน าส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรผ่านมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร 

2. แนะน าส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรปฏิบัติตาม ระเบียบ ข้อบังคับ กฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2547 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

2. กลุ่มเกษตรกรปฏิบัติตาม ระเบียบ ข้อบังคับ กฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2547 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1.กลุ่มเกษตรกรไม่มีความช านาญด้านบัญชีมีเพียงการจัดจ้างผู้จัดท าบัญชีซึ่งยังท าไม่เรียบร้อยไม่สามารถ

ส่งงบผู้สอบบัญชีได้ทันตามก าหนด 

2. คณะกรรมการด าเนินการ/ฝ่ายจัดการ ขาดความรู้ และประสบการณ์ ในการด าเนินธุรกิจและการ

บริหารจัดการกลุ่มเกษตรกร 

3. สมาชิกขาดความรู้ความเข้าใจในการรวมกลุ่มเกษตรกร 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 

งานที่ด าเนินการ :  

1. แนะน าส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการด าเนินธุรกิจกับกลุ่มเกษตรกร 

2. แนะน าส่งเสริมการบริหารสินเชื่อให้มีประสิทธิ์ภาพ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. กลุ่มเกษตรกรมีสมาชิกมาด าเนินธุรกิจและมีส่วนร่วมกับกลุ่มเกษตรกรร้อยละ 60  
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ร 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

การแก้ไขปัญหาการติดตามเร่งรัดหนี จากสมาชิกท าได้ยากเนื่องจากปัญหาด้านผลผลิตเกษตรกรภัยแล้ง

และโรคระบาด 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบกลุ่มเกษตรกร 

งานที่ด าเนินการ :  

1. แนะน าส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร ปฏิบัติตาม ระเบียบ ข้องบังคับของกลุ่มเกษตร กฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่ม

เกษตรกร พ.ศ.2547  ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ อย่างเคร่งครัด 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  กลุ่มเกษตรกรปฏิบัติเป็นไปตาม ระเบียบ ข้อบังคับสหกรณ์ กฤษฎีกาว่า

ด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2547   อย่างเคร่งครัด 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
     - 
 
ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ปีบัญช ี30  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก คน 5 -  
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 
 

 
บาท 
บาท 

 
10,000- 

- 

 
- 
- 

 

3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเชื่อ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
 

 
 

บาท 
บาท 
บาท 

 
 
- 

340,000 
  33,000 

 
 
- 
- 
- 

 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได ้
   - ค่าใช้จ่าย 
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 
 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
48,000 
16,100 
31,900 

 
- 
- 
- 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ร 

 
 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :  
                                                      - 
สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  
1. แนะน าส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรให้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับกลุ่มเกษตรกร กฤษฎีกาว่าด้วย

กลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2547       
2. แนะน าส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรให้มีการบริหารจัดการว่าด้วยการควบคุมภายและการด าเนินธุรกิจกลุ่ม

เกษตรกร 
3. แนะน าส่งเสริมให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร 
4. ติดตามการด าเนินการปิดบัญชีเพ่ือส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชีรับรองได้ 

 
 
 

ลงช่ือ      นางสาวนฤทัย  ชัยชนะ    เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
         (เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์) 

               วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ร 

10.กล ุม่เกษตรกรท ำไรน่ำดอกค ำ   

ประเภท  : กลุ่มเกษตรกรท าไร่  ปีบัญชขีองกลุ่มเกษตรกร 31 มีนาคม ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของกลุ่มเกษตรกร ข้าวโพด  ยางพารา 

 ระดับมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร(ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563)   ไม่ผ่าน 

           (หากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไม่ผ่านมาตรฐานให้ระบุสาเหตุด้วย)   ปิดบัญชีไม่ได้  

 ระดับชั้นสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)  - 

 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร   ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงิน   - 

 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์/สหกรณ์  จัดประชุมเม่ือวันที่  - 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลกลุ่มเกษตรกรปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

งานที่ด าเนินการ :  

1. แนะน าส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร 

2. แนะน าส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรปฏิบัติตาม ระเบียบ ข้อบังคับ กฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2547 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  กลุ่มเกษตรกรปฏิบัติตาม ระเบียบ ข้อบังคับ กฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร 

พ.ศ.2547 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1. คณะกรรมการด าเนินการ ขาดความรู้ และประสบการณ์ ในการด าเนินธุรกิจและการบริหารจัดการ

กลุ่มเกษตรกร 

2. สมาชิกยังไม่ทราบบทบาทและหน้าที่ของตนเอง 

 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 

งานที่ด าเนินการ :  

1. แนะน าส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการด าเนินธุรกิจกับกลุ่มเกษตรกร 

2. แนะน าส่งเสริมการบริหารสินเชื่อให้มีประสิทธิ์ภาพ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : (ระบุผลที่เกิดจากกิจกรรมที่ด าเนินการแล้วเกิดผลลัพธ์/ผลประโยชน์ต่อ

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและสมาชิก โดยควรมีข้อมูลเชิงปริมาณประกอบเพ่ือสนับสนุนผลการด าเนินงานด้วย  

และหากผลงานไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดให้ระบุสาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคด้วย) 

                                        - 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1. คณะกรรมการ ส่วนมากมีอายุมากท าให้การด าเนินงานไม่คล่องตัวเท่าที่ควร 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ร 

 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบกลุ่มเกษตรกร 

งานที่ด าเนินการ :  

1. แนะน าส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร ปฏิบัติตาม ระเบียบ ข้องบังคับของกลุ่มเกษตร กฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่ม

เกษตรกร พ.ศ.2547  ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ อย่างเคร่งครัด 

2. แนะน าให้กลุ่มเกษตรกรปิดบัญชีส่งงบผู้สอบได้ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

  - 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

 1. คณะกรรมการด าเนินการไม่สามารถปิดบัญชีได้ เนื่องจากขาดความช านาญในการท าบัญชี 
 
ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี31  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 

กิจกรรม 
หน่วย

นับ 
แผน ผล 

ร้อยละผลส าเร็จ

เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก คน 5 -  

2. แผนการระดมทุน 

    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม 

    - รับฝากเงินเพิ่ม 

 

บาท 

บาท 

 

10,000- 

- 

 

- 

- 

 

3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 

กลุ่มเกษตรกร 

    - ธุรกิจรับฝากเงิน 

    - ธุรกิจสินเชื่อ 

    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 

 

 

บาท 

บาท 

บาท 

 

 

- 

300,000 

10,000 

 

 

- 

- 

- 

 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 

   - รายได ้

   - ค่าใช้จ่าย 

   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

 

บาท 

บาท 

บาท 

 

40,250 

27,900 

12,350 

 

- 

- 

- 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ร 

 
 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :  
                                     - 
สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  
1. แนะน าส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรให้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับกลุ่มเกษตรกร กฤษฎีกาว่าด้วย

กลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2547       
2. แนะน าส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรให้มีการบริหารจัดการว่าด้วยการควบคุมภายในและการด าเนินธุรกิจของ

กลุ่มเกษตรกร 
3. แนะน าส่งเสริมให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร 

 

 

 

ลงช่ือ     นางสาวนฤทัย  ชัยชนะ  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

     (เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส) 

               วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ร 

11. กล ุม่เกษตรกรชำวสวนยำง กยท.นำดว้งรวมยำง    

ประเภท  กลุ่มเกษตรกรท าสวน  ปีบัญช ี   30 เมษายน ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์ จัดหาสินค้ามาจ าหน่ายและสินเชื่อ 

 ระดับมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563) 

          (หากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไม่ผ่านมาตรฐานให้ระบุสาเหตุด้วย) 

 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)  - 

 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ 29 สิงหาคม 2562 

 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จัดประชุมเม่ือวันที่ 25 กันยายน 2562 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลกลุ่มเกษตรกรปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

    งานที่ด าเนินการ :  
1. เข้าแนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์ด าเนินงานตามแผนงานประจ าปี 2563 โดยการรวบรวมผลผลิตยางพารา

จากสมาชิก จัดหาสินค้ามาจ าหน่ายให้แก่สมาชิก ซึ่งกลุ่มได้จัดให้มีการรวบรวมผลผลิตยางพาราจากสมาชิกเดือน

ละ 1 ครั ง และมีการจัดหาปุ๋ย และน  ากรด เพ่ือเกษตรด้านยางพารามาจ าหน่ายให้สมาชิกในราคายุติธรรม 

2. กลุ่มฯสามารถปิดบัญชีและจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีได้ตามข้อบังคับ 

 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. การรวบรวมผลผลิต และจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย โดยรวบรวมผลผลิตยางพาราจากสมาชิกเดือนละ 1 

ครั ง ท าให้สมาชิกมีแหล่งรวบรวมผลผลิตและขายผลผลิตได้ในราคายุติธรรม และการจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 

สหกรณ์ได้จัดหาปุ๋ยและน  ากรดเพ่ือยางพารามาจ าหน่ายให้แก่สมาชิก ท าให้สมาชิกซื อสินค้าเพ่ือการเกษตรใน

ราคายุติธรรม และลดต้นทุนการผลิตให้แก่สมาชิก 

2. กลุ่มฯสามารถปิดบัญชีและจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีได้ตามข้อบังคับ 

 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

- 

 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 

งานที่ด าเนินการ :  

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และติดตามผลการด าเนินธุรกิจของกลุ่มฯ และแนะน าให้กลุ่มฯ ด าเนิน

ธุรกิจตามข้อบังคับ ระเบียบสหกรณ์  

2. การบัญชี การเงินของสหกรณ์ แนะน าการบันทึกบัญชีให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ 
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ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. สมาชิกมีแหล่งรวบรวมผลผลิตยางพาราที่แน่นอน และมีสมาชิกน าผลผลิตมาจ าหน่ายให้แก่สหกรณ์

มากขึ นเรื่อย ๆ 

2. กลุ่มฯ มีการบันทึกบัญชีเป็นปัจจุบันทั งเงินสดและไม่ใช่เงินสด 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1. ยอดการรวบรวมผลผลิตยังไม่เท่ากับแผนการที่ก าหนดไว้ เนื่องจากมีคู่แข่งในการรวบรวมผลผลิตมาก

ในพื นที่ และการแปรผันของราคาผลผลิตยางพารา 

2. ยอดจ าหน่ายสินค้ายังไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ เนื่องจากร้านค้าใหญ่ลดราคาลงมามากเพ่ือ

ให้บริการลูกค้า และสมาชิกใช้บริการกับร้านค้ามากขึ น 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด :  - 
ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ปีบญัชี 2563 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก คน 5   
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม 

 
บาท 

 
1,000 

  

3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจสินเชื่อ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 

 
 

บาท 
บาท 
บาท 

 
 

50,000 
10,000 

- 

  

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได ้
   - ค่าใช้จ่าย 
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
52,000 
13,000 
39,000 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : การเปลี่ยนแปลงผันผวนขอราคายางพารา และ

ราคาสินค้าเพ่ือการเกษตรมีการแข่งขันสูง ท าให้กลุ่มด าเนินธุรกิจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  - 

 

     ลงชือ่     นางสาวณัฐชยา  เพ็งสา    เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
                 (นักวิชาการสหกรณ)์ 

                 วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
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12.กล ุม่เกษตรกรท ำสวนท่ำสวรรค ์

ประเภท กลุ่มเกษตรกรท าสวน ปีบัญชีของกลุ่มเกษตรกร 31 มีนาคม ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของกลุ่มเกษตรกร จัดหาสินค้ามาจ าหน่ายและธุรกิจสินเชื่อ 

 ระดับมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563) 

          (หากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไม่ผ่านมาตรฐานให้ระบุสาเหตุด้วย) 

 ระดับชั้นลุ่มเกษตรกร (ข้อมูล ณ)   

 ผลการปิดบัญชีของกลุ่มเกษตรกร ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ 31 มีนาคม 2560 

 ผลการประชุมใหญ่ของกลุ่มเกษตรกร จัดประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลกลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

    งานที่ด าเนินการ :  
1. เข้าแนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์ด าเนินงานตามแผนงานประจ าปี 2563  ธุรกิจสินเชื่อให้กับสมาชิก

ดอกเบี ยต่ า 

2. แนะน าการด าเนินงานกรณีกลุ่มมีเงินกู้ค้างรับ จ านวน 370,094.- บาท ให้คณะกรรมการด าเนินการ

ติดตามลูกหนี จ านวนดังกล่าว 

3. แนะน าการเร่งรัดการปิดบัญชีสหกรณ์ โดยให้คณะกรรมการประชุมเพ่ือมอบหมายให้ประธาน

ด าเนินการประสานกับส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลยเพื่อให้ผู้สอบบัญชีรับรองงบทันประชุมใหญ่ภายใน 150 วัน 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. ธุรกิจสินเชื่อ ให้แก่สมาชิกดอกเบี ยต่ าลดต้นทุนการผลิตให้แก่สมาชิก 

2. แนะน าการด าเนินงานกรณีกลุ่มมีเงินกู้ค้างรับ จ านวน 370,094.- บาท ให้คณะกรรมการด าเนินการ

ติดตามลูกหนี จ านวนดังกล่าว 

3. การปิดบัญชีกลุ่มฯ ได้มอบหมายให้ประธานการประสานกับส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย และ 

ปัจจุบันสหกรณ์ได้จัดส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชี และอยู่ระหว่างผู้สอบบัญชีเข้าตรวจสอบ 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

- 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 

งานที่ด าเนินการ :  

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และติดตามผลการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ และแนะน าให้สหกรณ์

ด าเนินธุรกิจตามข้อบังคับ ระเบียบกลุ่ม 

2. การบัญชี การเงินของกลุ่ม แนะน าการบันทึกบัญชีให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบของกลุ่ม 
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ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. สมาชิกได้ซื อสินค้าในราคาต่ า 

2.กลุ่มฯ มีการบันทึกบัญชีเป็นปัจจุบันโดยใช้โปรมแกรมบัญชี 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1. กลุ่มมีลูกหนี เงินกู้ค้าง ณ วันสิ นปี 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบกลุ่มเกษตรกร 

งานที่ด าเนินการ :  

1. การด าเนินธุรกิจสินเชื่อ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : - 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด :  - 

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ปีบัญช ี2563 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

 
แผน ผล 

ร้อยละ
ผลส าเร็จเม่ือ
เทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก คน  5 - - 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม 

 
บาท 

  
10,000 

 
14,550 

 
145.50 

3. แผนการด าเนินธุรกิจของ
สหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจสินเชื่อ    

 
 

บาท 

  
 

500,000 

 
 

340,000 

 
 

68 

4. แผนประมาณการรายได้ - 
ค่าใช้จ่าย 
   - รายได ้
   - ค่าใช้จ่าย 
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

  
25,000 
10,000 
15,000 

 
36,473.98 
10,686.14 
25,787.84 

 
145.89 
106.86 
171.91 

 

สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : - 
สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  กลุ่มมีเป้าหมายในการ

จัดซื อสินค้ามาจ าหน่ายเพิ่มขึ นเพ่ือลดต้นทุนการผลิตของสมาชิก 
 

ลงช่ือ    นางสาวพรนภา  น้อยอ่อนโพธิ์    เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
           (เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์) 

                                                       วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
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13.กล ุม่เกษตรกรยำงบำ้นโพนสว่ำง-วงัเย็น(ช าระบัญชีระหว่างปี) 
ประเภท : กลุ่มเกษตรกรท าสวน     ปีบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  31 มีนาคม  

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร     -    

 ระดับมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563)       

 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)                                                    

 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร                   

 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร                         

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลสหกรณ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 
    งานที่ด าเนินการ : (อธิบายลักษณะงานที่เข้าไปปฏิบัติที่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 และส่งผลให้เกิดผลส าเร็จตามแผนที่ก าหนด) 

1.  ………………………………………………………………………………………………………………….. 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : (ระบุผลที่เกิดจากกิจกรรมที่ด าเนินการแล้วเกิดผลลัพธ์/ผลประโยชน์ต่อ

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและสมาชิก โดยควรมีข้อมูลเชิงปริมาณประกอบเพ่ือสนับสนุนผลการด าเนินงานด้วย  
และหากผลงานไม่เป็นไปตามแผนทีก่ าหนดให้ระบุสาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคด้วย) 

1 ……………………………………………………………………………………………………………….. 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 
งานที่ด าเนินการ : (อธิบายลักษณะงานที่เข้าไปปฏิบัติที่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 และส่งผลให้เกิดผลส าเร็จตามแผนที่ก าหนด) 
1. ……………………………………………………………………………………………………………………… 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : (ระบุผลที่เกิดจากกิจกรรมที่ด าเนินการแล้วเกิดผลลัพธ์/ผลประโยชน์ต่อ

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและสมาชิก โดยควรมีข้อมูลเชิงปริมาณประกอบเพ่ือสนับสนุนผลการด าเนินงานด้วย  
และหากผลงานไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดให้ระบุสาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคด้วย) 
                    ………………………………………………………………………………………………………… 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
                 ………………………………………………………………………………………………………… 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ 
งานที่ด าเนินการ : (อธิบายลักษณะงานที่เข้าไปปฏิบัติที่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 และส่งผลให้เกิดผลส าเร็จตามแผนที่ก าหนด) 
1. …………………………………………………………………………………………………………… 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ร 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : (ระบุผลที่เกิดจากกิจกรรมที่ด าเนินการแล้วเกิดผลลัพธ์/ผลประโยชน์ต่อ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและสมาชิก โดยควรมีข้อมูลเชิงปริมาณประกอบเพ่ือสนับสนุนผลการด าเนินงานด้วย  
และหากผลงานไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดให้ระบุสาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคด้วย) 

1.    -     
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1.    -     

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก คน    
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

 
บาท 
บาท 

 
 

 
 

 
 

3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเชื่อ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

 
 

-บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได ้
   - ค่าใช้จ่าย 
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
 

 
 

 
 
 

 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :   

 1. - 
สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :   

 1. – 
 

    ลงช่ือ    นางสาวนฤทัย  ชัยชนะ   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
          (เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส) 

                วันที่  31 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ร 

 
 

อ าเภอหนองหิน 
 

14.กล ุม่เกษตรกรท ำนำปวนพ ุ

ประเภท : กลุ่มเกษตรกรท านา ปีบัญชีของกลุ่มเกษตรกร   31  มีนาคม 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของกลุ่มเกษตรกร..................ธุรกิจสินเชื่อ................................... 

 ระดับมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563)......-........ 
          (หากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไม่ผ่านมาตรฐานให้ระบุสาเหตุด้วย) 

 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)  ..........-..........................  

 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ ..-..................... 

 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จัดประชุมเม่ือวันที่ ...-........................................ 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลกลุ่มเกษตรกรปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบกลุ่มเกษตรกร 

งานที่ด าเนินการ :  

1. กลุ่มเกษตรกรได้เลิก เนื่องจากที่ประชุมใหญ่วิสามัญ เมื่อวันที่  5  มิถุนายน 2563  ลงมติเป็นเอกฉันท์

ให้เลิกกลุ่มเกษตรกรท านาปวนพุ 

2. มีประกาศนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจ าจังหวัดเลย ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  อยู่ในระหว่างการมอบทรัพย์สินทางกลุ่มเกษตรกรกับผู้ช าระบัญชี 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี เดือน ..มีนาคม.. พ.ศ. ..2563.. 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก คน 5   
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

 
บาท 
บาท 

 
1,000 
1,000 

  

3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเชื่อ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 

 
 

บาท 
บาท 
บาท 

 
 
 

300,000 
20,000 

  

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ ์2 (อ ำเภอหนองหิน ภกูระดึง ผำขำว) 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ร 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได ้
   - ค่าใช้จ่าย 
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
42,400 
5,500 
26,900 

  

 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :.......................................................................... 

...................................................................................................................................................................................  
สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  ......................................... 

....................................................................................................................................................................... ............ 
 
 
 

      ลงชือ่    นางนวพร   ภาวะโคตร       เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
                  (นักวิชาการสหกรณ์) 

                                                          วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
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 15.กล ุม่เกษตรกรท ำไรต่ำดขำ่  (หยดุด ำเนินธรุกจิ) 

ประเภทกลุ่มเกษตรกร          ท าไร่       ปีบัญชขีองกลุ่มเกษตรกร    31 มีนาคม  

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของกลุ่มเกษตรกร  สินเชื่อ      

 ระดับมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563) 

   กลุ่มเกษตรกรมีสถานะหยุดด าเนินธุรกิจ         

 ผลการปิดบัญชีของกลุ่มเกษตรกร ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ ไม่สามารถปิดบัญชีได้ตั งแต่สิ นสุดปี

บัญชี 2560           

 ผลการประชุมใหญ่ของกลุ่มเกษตรกร จัดประชุมเมื่อวันที่   อยู่ระหว่างก าหนดวันประชุมใหญ่สามัญ

ประจ าปี 2563           

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลกลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

    งานที่ด าเนินการ :  เข้าติดตามการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกรให้สามารถอยู่สถานะด าเนินการได้ปกติ 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  กลุ่มเกษตรกรยังไม่สามารถด าเนินการให้มสีถานะด าเนินการปกติได้ 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : คณะกรรมการติดต่อได้ยาก 

ขาดความเชื่อมั่นต่อกันภายในกลุ่มเกษตรกร 
 

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก - - - - 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

- - - - 

3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเชื่อ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 

- - - - 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได ้
   - ค่าใช้จ่าย 
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

- - - - 

หมายเหตุ : กลุ่มเกษตรกรท าไรต่าดข่า ไมม่ีผลการด าเนินงานเนื่องจากกลุ่มเกษตรกรมีสถานะหยดุด าเนินธุรกิจ 



264 | ห น้ า  Template รายงานผลการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ร 

 

 

สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : ไม่สามารถนัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปีเพ่ือ
ขอรับการอนุมัติแผนการด าเนินการของกลุ่มเกษตรกรประจ าปีได้ 

 
สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ .ศ . 2564 :  ท าหนังสือแจ้ง

คณะกรรมการเพ่ือให้ทราบถึงสถานะการด าเนินการของกลุ่มเกษตรกรในปัจจุบันและนัดประชุมคณะกรรมการ
เพ่ือพิจารณาหาแนวทางในการด าเนินการของกลุ่มเกษตรกรต่อไป 
 

 

 

    ลงช่ือ    สุรัชนา  มงคลกุลรัตน   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

          (นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ) 
                                                        วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
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 16.กล ุม่เกษตรกรท ำไรห่นองหิน   
ประเภท : กลุ่มเกษตรกรท าไร่           ปีบัญชขีองกลุ่มเกษตรกร      31 มีนาคม  

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของกลุ่มเกษตรกร. สินเชื่อ      

 ระดับมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563)               
      อยู่ระหว่างการจัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563       

 ผลการปิดบัญชีของกลุ่มเกษตรกร ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ อยู่ระหว่างการตรวจสอบงบการเงิน 

 ผลการประชุมใหญ่ของกลุ่มเกษตรกร จัดประชุมเมื่อวันที่   มีแผนก าหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 
2563 ในวันที่ 24 สิงหาคม 2563         

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลกลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 
    งานที่ด าเนินการ :  ติดตามการด าเนินงานเพ่ือระดับมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกลุ่ม
เกษตรกรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  อยู่ระหว่างการจัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 เพ่ือรับการประเมิน
มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 
งานที่ด าเนินการ :  
1. แนะน าให้กลุ่มเกษตรกรมีการประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกมาร่วมธุรกิจกับกลุ่มเกษตรกรเพ่ิมขึ น 
2. ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรให้มีประสิทธิภาพการด าเนินธุรกิจที่ดีขึ น 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. กลุ่มเกษตรกรมีสมาชิกร่วมด าเนินธุรกิจน้อยกว่าร้อยละ 60 
2. กลุ่มเกษตรกรมีประสิทธิภาพการด าเนินธุรกิจที่ดีขึ นเมื่อเทียบกับปี 2562 โดยพิจารณาจากอัตราส่วน 

หนี สินต่อทุน (DE Ratio) , อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) และอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) ซึ่งในปี 
2562 กลุ่มเกษตรกรมีค่า DE Ratio เท่ากับ 0.71 เท่า , มีค่า ROE เท่ากับ 0.66 % และ มีค่า ROA เท่ากับ 0.57 
% โดยในปี 2563 กลุ่มเกษตรกรมีค่า DE Ratio เท่ากับ 0.70 เท่า , มีค่า ROE เท่ากับ 1.55 % และ มีค่า ROA 
เท่ากับ 0.91 % แสดงว่าในปี 2563 กลุ่มเกษตรกรใช้เงินทุนจากหนี สินลดลงแต่ไม่มาก กลุ่มเกษตรกรได้ใช้เงินจาก
ทุนมากกว่าการกู้ยืม ท าให้กิจการยังมีเครดิตทางการเงินอยู่ อนาคตสามารถกู้ยืมเงินได้อีก และมีอัตราตอบแทนที่
เพ่ิมขึ นเนื่องจากมีก าไรเพิ่มขึ น 
หมายเหตุ : ข้อมูลทีไ่ดร้ะบุลงไปเปน็ข้อมูลเบื้องต้นที่ยังไมผ่่านการรับรองงบการเงินจากผู้สอบบญัช ี

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
เนื่องจากกลุ่มเกษตรกรมีสมาชิกมากกว่า 300 คน  ท าให้มีการจัดการหรือการสื่อสารไม่ทั่วถึง 
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 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
งานที่ด าเนินการ :  ติดตามและเฝ้าระวังเพ่ือป้องกันการเกิดข้อบกพร่องและป้องกันการเกิดการทุจริต 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  ปัจจุบันกลุ่มเกษตรกรไม่มีข้อบกพร่อง 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก คน 5 0 0 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

 
บาท 
บาท 

 
500 

5,000 

 
0 
0 

 
0 
0 

3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเชื่อ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

 
 
- 

บาท 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 

60,000 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 

40,000 
- 
- 
- 
- 

 
 
 

66.67 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได ้
   - ค่าใช้จ่าย 
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
17,700 
14,500 
3,200 

 
14,454.76 
11,830.00 
2,624.76 

 
81.67 
81.59 
82.02 

หมายเหตุ : ข้อมูลที่ได้ระบุลงไปเป็นข้อมูลเบื องต้นที่ยังไม่ผ่านการรับรองงบการเงินจากผู้สอบบัญชี 
 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : จ านวนสมาชิกของกลุ่มเกษตรกรมีมากกว่า 

300 คน ท าให้การให้บริการหรือการสื่อสารแก่สมาชิกไม่ทั่วถึง 
 

 สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  ด าเนินการคัดกรอง
สมาชิกท่ีขาดการติดต่อกับกลุ่มเกษตรกรเป็นเวลานาน เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินงาน 
 
 

   ลงช่ือ    สุรัชนา  มงคลกุลรัตน   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
          (นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ) 
         วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
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อ าเภอภูกระดึง 
17.กล ุม่เกษตรกรท ำนำผำนกเคำ้   

ประเภท  : กลุ่มเกษตรกรท านา ปีบัญชีของกลุ่มเกษตรกร     31   มีนาคม 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของกลุ่มเกษตรกร      ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 

 ระดับมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563)......-........ 

ยังไม่ได้รับการประเมินมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรเพราะกลุ่มเกษตรกรยังไม่ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 

 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)  ...............-..............  

 ผลการปิดบัญชีของกลุ่มเกษตรกร ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ ...กลุ่มเกษตรกรอยู่ระหว่าง

ตรวจสอบงบการเงินจากส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย 

 ผลการประชุมใหญ่ของกลุ่มเกษตรกร จัดประชุมเมื่อวันที่ ...กลุ่มเกษตรกรมีแผนก าหนดจัดประชุมใหญ่

สามัญประจ าปี 2563 ในวันที่  19  สิงหาคม  2563 
 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลกลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

    งานที่ด าเนินการ :  
1. ร่วมประชุมคณะกรรมการเพ่ือแก่ไขปัญหาหนี ค้างนาน และเร่งรัดหนี กับสมาชิก 

2. ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปีของกลุ่มภายใน 150 วัน หลังสิ นปีบัญชี 
 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. กลุ่มเกษตรกรสามารถปิดบัญชีส่งผู้สอบบัญชีภายใน 30 วัน เพราะกลุ่มฯได้จัดจ้างผู้จัดท าบัญชี แต่อยู่

ระหว่างการตรวจสอบงบการเงินจากส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย 

2. กลุ่มเกษตรกรสามารถประชุมใหญ่สามัญประจ าปีภายใน 150 วัน  

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด :  - 
 

 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 

งานที่ด าเนินการ :  

1. กลุ่มเกษตรกรได้ท าธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย ปีนี กลุ่มฯได้ขายปุ๋ยให้กับสมาชิกจ านวน 45 ราย เป็น

เงินเชื่อจ านวน 173,095 บาท  

2. ระดมเงินฝากโดยให้ดอกเบี ยสูงกว่าภาวะตลาด 

 

 

 



268 | ห น้ า  Template รายงานผลการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ร 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1.  สมาชิกมาซื อวัสดุการเกษตร(ปุ๋ย)กับกลุ่มในราคาถูกกว่าท้องตลาด จ านวน 45 ราย ได้รับปุ๋ยเป็น   

เงินเชื่อ และช่วยลดต้นทุนในการผลิตของสมาชิก 

2.  ท าให้กลุ่มเกษตรกรมีทุนด าเนินงานเพิ่มขึ นและสามารถน าเงินทุนมาบริการให้กับสมาชิกในรูปจัดหา

สินค้ามาจ าหน่ายได้ 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบกลุ่มเกษตรกร 

งานที่ด าเนินการ : ติดตาม ร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาการเร่งรัดหนี ค้างนาน

กับสมาชิก 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : กลุ่มเกษตรกรปัจจุบันยังไม่ข้อบกพร่อง 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1. กลุ่มเกษตรกรมีปัญหาสมาชิกมีหนี (ลูกหนี การค้า) ค้างนาน 

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี เดือน มีนาคม พ.ศ. ..2563.. 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก คน 5 5 100 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

 
บาท 
บาท 

 
1,000 
1,000 

 
1,200 
1,000 

 
120 
100 

3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเชื่อ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

 
 

บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 

 
 
 

100,000 
200,000 

 
 
 

100,000 
173,905 

 
 
 

100 
86.95 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
  
  - รายได ้
   - ค่าใช้จ่าย 
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

 
 

บาท 
บาท 
บาท 

 
 

27,200 
7,500 
19,700 

 
 

14,000 
2,700 
11,300 

 
 

51.47 
36.00 
57.36 
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สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : เนื่องจากเกิดภาวะภัยแล้ง ท าให้ผลิตผลของ

สมาชิกซ่ึงเป็นเกษตรกร เกิดความเสียหาย ได้ผลผลิตน้อย ท าให้ขายไม่ได้ราคา เกิดภาวะขาดทุน ไม่มีเงินมาช าระ
หนี ให้กลุ่มเกษตรกร 

 
สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ .ศ. 2564 :  กลุ่มต้องจัดหาแหล่ง

เงินทุนปลอดดอกเบี ยและผ่อนระยะยาวในการให้จัดหาแหล่งน  าเพ่ือการเกษตรให้แก่สมาชิก และสมาชิกที่ขาดการ
ติดต่อกับกลุ่มเกษตรกรเป็นเวลานาน 
 
 
 
 

        ลงช่ือ     นวพร   ภาวะโคตร     เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
                   (นักวิชาการสหกรณ์) 

                                                           วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
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18.กล ุม่เกษตรกรท ำไรภ่กูระดึง   

ประเภท  :  กลุ่มเกษตรกรท าไร่       ปีบัญชขีองกลุ่มเกษตรกร   31  มีนาคม 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของกลุ่มเกษตรกร  :  ธุรกิจสินเชือ่ 

 ระดับมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563)....ผ่าน... 

 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)  ...................-.................  

 ผลการปิดบัญชีของกลุ่มเกษตรกร ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่   16  มิถุนายน  2563 

 ผลการประชุมใหญ่ของกลุ่มเกษตรกร จัดประชุมเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม  2563 
 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลสหกรณ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

    งานที่ด าเนินการ :  
1. ติดตามการด าเนินงาน เพ่ือรักษาระดับมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์กลุ่มเกษตรกร 

2. ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปีของกลุ่มภายใน 150 วัน หลังสิ นปีบัญชี 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. กลุ่มเกษตรกรสามารถปิดบัญชีได้ภายใน 30 วัน เพราะกลุ่มฯได้จัดจ้างผู้จัดท าบัญชี 

2. กลุ่มเกษตรกรจัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 ภายใน 150 วัน  

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด :  - 

 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 

งานที่ด าเนินการ :  

1. กลุ่มเกษตรกรได้ขอกู้เงินโครงการความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าหาแหล่งเงินทุนในการผลิต

และการตลาด สมาชิกขอกู้ 50 ราย จ านวนเงิน 1,000,000 บาท 

2. กลุ่มเกษตรกรได้ขอกู้โครงการสนับสนุนเพื่อสร้างระบบน  าในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะ  

ที่ 2 สมาชิกขอกู ้4 ราย จ านวน 200,000 บาท 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1.กลุ่มเกษตรกรมีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ น ส่งผลให้มีก าไรสุทธิเพิ่มขึ นจากปีก่อน 

2. เพ่ือสร้างหรือพัฒนาพื นที่ไร่นาของสมาชิกให้มีระบบน  าส ารอง และลดความเสี่ยงในการประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
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 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

งานที่ด าเนินการ :  

1. ติดตามเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดข้อบกพร่องและป้องกันเกิดการทุจริต 

2. ร่วมประชุมคณะกรรมการเร่งรัดหนี กับสมาชิก ใกล้วันก าหนดส่งช าระหนี จากสมาชิก เพราะป้องกันให้

เกิดหนี ค้าง 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  กลุ่มเกษตรกรปัจจุบันไม่มีข้อบกพร่อง 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก คน 5 5  
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

 
บาท 
บาท 

 
12,000 
10,000 

 
41,500 

0 

 
345.83 

3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเชื่อ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 
 

 
 

บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 

 
 
 

1,400,000 
40,000 

 
 
 

1,391,100 
38,400 

 
 
 

99.36 
96.00 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได ้
   - ค่าใช้จ่าย 
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 

 
66,200 
34,300 
31,900 

 
79,636.38 

36,397 
43,239.38 

 
120.29 
106.11 
135.54 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ร 

 
 
 
 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :เนื่องจากเกิดภาวะภัยแล้ง ท าให้ผลิตผลของ

สมาชิกซ่ึงเป็นเกษตรกร เกิดความเสียหายบ้าง ท าให้ขายไม่ได้ราคามาก แต่ก็มีเงินมาช าระหนี  
 
สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กลุ่มต้องจัดหาแหล่งเงินทุน

ปลอดดอกเบี ยและผ่อนระยะยาวในการให้จัดหาแหล่งน  าเพ่ือการเกษตรให้แก่สมาชิก 
 

 

 

 

ลงช่ือ     นวพร   ภาวะโคตร       เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
           (นักวิชาการสหกรณ์) 

                                                               วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
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อ าเภอผาขาว 
19.กล ุม่เกษตรกรท ำนำโนนป่ำซำง   

ประเภท  :  กลุ่มเกษตรกรท านา ปีบัญชีของกลุ่มเกษตรกร .31...มีนาคม    

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของกลุ่มเกษตรกร     ธุรกิจสินเชือ่  

 ระดับมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563)......-........ 

 ยังไม่ได้รับการประเมินมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรเพราะกลุ่มเกษตรกรยังไม่ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 

 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)  ...............-.....................  

 ผลการปิดบัญชีของกลุ่มเกษตรกร ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ ....กลุ่มเกษตรกรอยู่ระหว่าง

ตรวจสอบงบการเงินจากส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย 

 ผลการประชุมใหญ่ของกลุ่มเกษตรกร จัดประชุมเมื่อวันที่ ...กลุ่มเกษตรกรมีแผนก าหนดจัดประชุมใหญ่

สามัญประจ าปี 2563 ในวันที่ 24 สิงหาคม 2563 
 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลกลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

งานที่ด าเนินการ :  

 1. ติดตามการด าเนินงาน เพ่ือรักษาระดับมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์กลุ่มเกษตรกร 
2. ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปีของกลุ่มภายใน 150 วัน หลังสิ นปีบัญชี 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. กลุ่มเกษตรกรสามารถปิดบัญชีได้ภายใน 30 วัน เพราะกลุ่มฯได้จัดจ้างผู้จัดท าบัญชี 

2. กลุ่มเกษตรกรจัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 ภายใน 150 วัน  

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 

 งานที่ด าเนินการ :  

1. กลุ่มเกษตรกรได้จ่ายเงินกู้ ให้สมาชิกขอกู้ 31 ราย จ านวนเงิน 267,000 บาท ดอกเบี ยต่ า 

2. ระดมเงินฝากโดยให้ดอกเบี ยสูงกว่าภาวะตลาด 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1.กลุ่มเกษตรกรมีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ น ส่งผลให้มีก าไรสุทธิเพิ่มขึ นจากปีก่อน 

2. เพ่ือสร้างหรือพัฒนาพื นที่ไร่นาของสมาชิกให้มีระบบน  าส ารอง และลดความเสี่ยงในการประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด :   - 
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 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบกลุ่มเกษตรกร 

งานที่ด าเนินการ :  

1. ติดตามเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดข้อบกพร่องและป้องกันเกิดการทุจริต 

2. ร่วมประชุมคณะกรรมการเร่งรัดหนี กับสมาชิก ใกล้วันก าหนดส่งช าระหนี จากสมาชิก เพราะป้องกันให้

เกิดหนี ค้าง 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  กลุ่มเกษตรกรปัจจุบันไม่มีข้อบกพร่อง 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด :  - 

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี เดือน ..มีนาคม.. พ.ศ. ..2563.. 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก คน 5 5 100 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 
 

 
บาท 
บาท 

 
10,000 
1,000 

 
15,000 
1,000 

 
150 
100 

3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเชื่อ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 
 

 
 

บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 

 
 
 

300,000 
10,000 

 
 
 

320,000 
10,000 

 
 
 

106.66 
100 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได ้
   - ค่าใช้จ่าย 
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 

 
30,000 
12,000 
18,000 

 
32,000 
12,400 
19,600 

 
106.66 
103.33 
108.88 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ร 

 
 
 
 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : เนื่องจากเกิดภาวะภัยแล้ง ท าให้ผลิตผลของ

สมาชิกซ่ึงเป็นเกษตรกร เกิดความเสียหาย ได้ผลผลิตน้อย ท าให้ขายไม่ได้ราคา เกิดภาวะขาดทุน ไม่มีเงินมาช าระ
หนี ให้กลุ่มเกษตรกร 

 
สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ .ศ. 2564 :  กลุ่มต้องจัดหาแหล่ง

เงินทุนปลอดดอกเบี ยและผ่อนระยะยาวในการให้จัดหาแหล่งน  าเพ่ือการเกษตรให้แก่สมาชิก และสมาชิกที่ขาดการ
ติดต่อกับกลุ่มเกษตรกรเป็นเวลานาน 

 
 

 
ลงช่ือ     นางนวพร   ภาวะโคตร    เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

                        (นักวิชาการสหกรณ์) 
                                                              วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
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20.กล ุม่เกษตรกรท ำไรโ่นนปอแดง   

ประเภท : กลุ่มเกษตรกรท าไร่   ปีบัญชขีองกลุ่มเกษตรกร 31 มีนาคม 2563 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของกลุ่มเกษตรกร สินเชื่อ 

 ระดับมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563).............. 

          (หากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไม่ผ่านมาตรฐานให้ระบุสาเหตุด้วย) 

 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)  ................-....................  

 ผลการปิดบัญชีของกลุ่มเกษตรกร ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ ยังไม่รับรอง 

 ผลการประชุมใหญ่ของกลุ่มเกษตรกร จัดประชุมเมื่อวันที่ ยังไม่ประชุมใหญ่ 

 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลกลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

    งานที่ด าเนินการ :  
1. ร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาการปิดบัญชีไม่ได้ของกลุ่มเป็นเวลา 6 ปีติดต่อกัน 

2. ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปีของกลุ่มภายใน 150 วัน หลังสิ นปีบัญชี 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. กลุ่มสามารถส่งรายการปิดบัญชีประจ าปีทั ง 6 ปี ได้แต่มีข้อผิดพลาดท าให้ผู้สอบบัญชีไม่สามารถ

รับรองงบการเงินทั ง 6 ปีติดต่อกันได้ 

2. กลุ่มสามารถประชุมใหญ่สามัญประจ าปีภายใน 150 วัน หลังวันสิ นปีทางบัญชีได้แต่ไม่มีวาระพิจารณา

อนุมัติงบดุล งบก าไร ขาดทุน 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1. กลุ่มตกค้างการรับรองงบการเงินจากผู้สอบบัญชีนานเกินไป(6ปีติดต่อกัน) ท าให้การปิดบัญชีมี

ข้อผิดพลาดของปีเก่าๆ 

2. การที่กลุ่มไม่มีงบดุล งบก าไร ขาดทุน ที่ผู้สอบรับรอง ท าให้ไม่สามารถทราบผลการด าเนินงานของกลุ่ม

ตามกฎหมายได้ เนื่องจากไม่รู้ว่าการด าเนินงานมีผลก าไรหรือขาดทุน 

 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 

งานที่ด าเนินการ :  

1. จัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี ยต่ าในการมาจัดหาวัสดุการเกษตร(ปุ๋ย) มาให้สมาชิกในรูปสินเชื่อ 

2. ระดมเงินฝากโดยให้ดอกเบี ยสูงกว่าภาวะตลาด 
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ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1.สมาชิกมาซื อวัสดุการเกษตร(ปุ๋ย)กับกลุ่มในราคาถูกกว่าท้องตลาด จ านวน 32 ราย เป็นเงิน  

512,000 บาท  ช่วยลดต้นทุนในการผลิตของสมาชิก 

2. ท าให้กลุ่มมีทุนภายในเพิ่มขึ นและสามารถน าเงินทุนมาบริการให้กับสมาชิกในรูปสินเชื่อได้เพ่ิม 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด :  - 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบกลุ่มเกษตรกร 

งานที่ด าเนินการ :  ร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาการปิดบัญชีไม่ได้ของกลุ่มเป็น

เวลา 6 ปีติดต่อกัน 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  กลุ่มสามารถส่งรายการปิดบัญชีประจ าปีทั ง 6 ปี ได้แต่มีข้อผิดพลาดท าให้

ผู้สอบบัญชีไม่สามารถรับรองงบการเงินทั ง 6 ปีติดต่อกันได้ 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

กลุ่มตกค้างการรับรองงบการเงินจากผู้สอบบัญชีนานเกินไป(6ปีติดต่อกัน) ท าให้การปิดบัญชีมี

ข้อผิดพลาดของปีเก่าๆ 

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 
 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก คน 5 0 0 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

 
บาท 
บาท 

 
30,000 
5,000 

 
25,600 
18,750 

 
85.33 
375 

3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเชื่อ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

 
 

บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 

 
 

5,000 
500,000 
500,000 

0 
0 
0 

 
 

18,750 
747,000 
512,000 

0 
0 
0 

 
 

375 
149.40 
102.40 

0 
0 
0 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได ้
   - ค่าใช้จ่าย 
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
42,000 
15,400 
26,600 

 
23,933.98 

39,985 
(16,050.94) 

 
56.99 
259.64 
(60.34) 
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สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : เนื่องจากเกิดภาวะภัยแล้ง รุนแรง ท าให้ผลิตผล

ของสมาชิกซึ่งเป็นเกษตรกร เกิดความเสียหาย ได้ผลผลิตน้อย คุณภาพไม่ได้มาตรฐาน ท าให้ขายไม่ได้ราคา เกิด
ภาวะขาดทุน ไม่มีเงินมาช าระหนี   

 
สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ .ศ. 2564 :  กลุ่มต้องจัดหาแหล่ง

เงินทุนปลอดดอกเบี ยและผ่อนระยะยาวในการให้จัดหาแหล่งน  าเพ่ือการเกษตรให้แก่สมาชิก 
 
 
 
 

ลงช่ือ  นายอุณรุท    พลายศรีโพธิ์  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
                                                          (เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส) 
                                                        วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
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21.กล ุม่เกษตรกรท ำไรบ่ำ้นเพ่ิม   

ประเภท  :  กลุ่มเกษตรกรท าไร่   ปีบัญชีของกลุ่มเกษตรกร 31 มีนาคม  

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของกลุ่มเกษตรกร สินเชื่อ 

 ระดับมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563).............. 

          (หากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไม่ผ่านมาตรฐานให้ระบุสาเหตุด้วย) 

 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)  ................-....................  

 ผลการปิดบัญชีของกลุ่มเกษตรกร ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ ยังไม่รับรอง 

 ผลการประชุมใหญ่ของกลุ่มเกษตรกร จัดประชุมเมื่อวันที่ ยังไม่ประชุมใหญ่ 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลกลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

    งานที่ด าเนินการ :  
1. ร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาการปิดบัญชีไม่ได้ของกลุ่มเป็นเวลา 6 ปีติดต่อกัน 

2. ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปีของกลุ่มภายใน 150 วัน หลังสิ นปีบัญชี 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. กลุ่มสามารถส่งรายการปิดบัญชีประจ าปีทั ง 6 ปี ได้แต่มีข้อผิดพลาดท าให้ผู้สอบบัญชีไม่สามารถ

รับรองงบการเงินทั ง 6 ปีติดต่อกันได้ 

2. กลุ่มสามารถประชุมใหญ่สามัญประจ าปีภายใน 150 วัน หลังวันสิ นปีทางบัญชีได้แต่ไม่มีวาระพิจารณา

อนุมัติงบดุล งบก าไร ขาดทุน 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1. กลุ่มตกค้างการรับรองงบการเงินจากผู้สอบบัญชีนานเกินไป(6ปีติดต่อกัน) ท าให้การปิดบัญชีมี

ข้อผิดพลาดของปีเก่าๆ 

2. การที่กลุ่มไม่มีงบดุล งบก าไร ขาดทุน ที่ผู้สอบรับรอง ท าให้ไม่สามารถทราบผลการด าเนินงานของกลุ่ม

ตามกฏหมายได้ เนื่องจากไม่รู้ว่าการด าเนินงานมีผลก าไรหรือขาดทุน 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 

งานที่ด าเนินการ :  

1. จัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี ยต่ าในการมาจัดหาวัสดุการเกษตร(ปุ๋ย) มาให้สมาชิกในรูปสินเชื่อ 

2. ระดมเงินฝากโดยให้ดอกเบี ยสูงกว่าภาวะตลาด 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1.สมาชิกมาซื อวัสดุการเกษตร(ปุ๋ย)กับกลุ่มในราคาถูกกว่าท้องตลาด จ านวน 41 ราย เป็นเงิน  

700,000 บาท  ช่วยลดต้นทุนในการผลิตของสมาชิก 

2.ท าให้กลุ่มมีทุนภายในเพ่ิมขึ นและสามารถน าเงินทุนมาบริการให้กับสมาชิกในรูปสินเชื่อได้เพ่ิม 
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สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : - 
 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบกลุ่มเกษตรกร 

งานที่ด าเนินการ :  ร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาการปิดบัญชีไม่ได้ของกลุ่มเป็น

เวลา 6 ปีติดต่อกัน 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : กลุ่มสามารถส่งรายการปิดบัญชีประจ าปีทั ง 6 ปี ได้แต่มีข้อผิดพลาดท าให้

ผู้สอบบัญชีไม่สามารถรับรองงบการเงินทั ง 6 ปีติดต่อกันได้ 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด :กลุ่มตกค้างการรับรองงบ

การเงินจากผู้สอบบัญชีนานเกินไป(6ปีติดต่อกัน) ท าให้การปิดบัญชีมีข้อผิดพลาดของปีเก่าๆ 

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 
 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก คน 5 5 100 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

 
บาท 
บาท 

 
30,000 
5,000 

 
35,000 
6,200 

 
116.66 

375 
3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเชื่อ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

 
 

บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 

 
 

5,000 
500,000 
700,000 

0 
0 
0 

 
 

6,200 
317,000 
700,000 

0 
0 
0 

 
 

124 
63.40 
100 
0 
0 
0 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได ้
   - ค่าใช้จ่าย 
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
52,000 
20,400 
31,600 

 
40,680.56 

21,806 
18,874.56 

 
78.23 
106.89 
59.73 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ร 

 
 
 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : เนื่องจากเกิดภาวะภัยแล้ง รุนแรง ท าให้ผลิตผล

ของสมาชิกซึ่งเป็นเกษตรกร เกิดความเสียหาย ได้ผลผลิตน้อย คุณภาพไม่ได้มาตรฐาน ท าให้ขายไม่ได้ราคา เกิด
ภาวะขาดทุน ไม่มีเงินมาช าระหนี   

 
สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ .ศ. 2564 :  กลุ่มต้องจัดหาแหล่ง

เงินทุนปลอดดอกเบี ยและผ่อนระยะยาวในการให้จัดหาแหล่งน  าเพ่ือการเกษตรให้แก่สมาชิก 
 

 

 

 

ลงช่ือ    นายอุณรุท    พลายศรีโพธิ์  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

                                                        (เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส) 
                                                       วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
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22.กล ุม่เกษตรกรท ำไรผ่ำขำว   

ประเภท : กลุ่มเกษตรกรท าไร่   ปีบัญชขีองกลุ่มเกษตรกร 31 มีนาคม 2563 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของกลุ่มเกษตรกร สินเชื่อ 

 ระดับมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563).............. 

          (หากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไม่ผ่านมาตรฐานให้ระบุสาเหตุด้วย) 

 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)  ................-....................  

 ผลการปิดบัญชีของกลุ่มเกษตรกร ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ ยังไม่รับรอง 

 ผลการประชุมใหญ่ของกลุ่มเกษตรกร จัดประชุมเมื่อวันที่ ยังไม่ประชุมใหญ่ 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลกลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

    งานที่ด าเนินการ :  
1. ร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาการปิดบัญชีไม่ได้ของกลุ่มเป็นเวลา 6 ปีติดต่อกัน 

2. ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปีของกลุ่มภายใน 150 วัน หลังสิ นปีบัญชี 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. กลุ่มสามารถส่งรายการปิดบัญชีประจ าปีทั ง 6 ปี ได้แต่มีข้อผิดพลาดท าให้ผู้สอบบัญชีไม่สามารถ

รับรองงบการเงินทั ง 6 ปีติดต่อกันได้ 

2. กลุ่มสามารถประชุมใหญ่สามัญประจ าปีภายใน 150 วัน หลังวันสิ นปีทางบัญชีได้แต่ไม่มีวาระพิจารณา

อนุมัติงบดุล งบก าไร ขาดทุน 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1. กลุ่มตกค้างการรับรองงบการเงินจากผู้สอบบัญชีนานเกินไป(6ปีติดต่อกัน) ท าให้การปิดบัญชีมี

ข้อผิดพลาดของปีเก่าๆ 

2. การที่กลุ่มไม่มีงบดุล งบก าไร ขาดทุน ที่ผู้สอบรับรอง ท าให้ไม่สามารถทราบผลการด าเนินงานของกลุ่ม

ตามกฎหมายได้ เนื่องจากไม่รู้ว่าการด าเนินงานมีผลก าไรหรือขาดทุน 
 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 

งานที่ด าเนินการ :  

1. แนะน าให้กลุ่มจ่ายเงินกู้ให้สมาชิกเพ่ิมขึ นกว่าปีที่แล้ว โดยใช้ทุนของตนเอง(ทุนภายใน) 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1.สมาชิก จ านวน 58 ราย ได้รับสินเชื่อดอกเบี ยต่ า(ร้อยละ5ต่อปี)  

2. ช่วยลดต้นทุนในการผลิตของสมาชิกท าให้กลุ่มมีทุนภายในเพ่ิมขึ นและสามารถน าเงินทุนมาบริการ

ให้กับสมาชิกในรูปสินเชื่อได้เพ่ิม 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด :  - 
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       ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบกลุ่มเกษตรกร 

งานที่ด าเนินการ :  ร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาการปิดบัญชีไม่ได้ของกลุ่มเป็น

เวลา 6 ปีติดต่อกัน 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  กลุ่มสามารถส่งรายการปิดบัญชีประจ าปีทั ง 6 ปี ได้แต่มีข้อผิดพลาดท าให้

ผู้สอบบัญชีไม่สามารถรับรองงบการเงินทั ง 6 ปีติดต่อกันได้ 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

กลุ่มตกค้างการรับรองงบการเงินจากผู้สอบบัญชีนานเกินไป(6ปีติดต่อกัน) ท าให้การปิดบัญชีมี

ข้อผิดพลาดของปีเก่าๆ 

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 
 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก คน 5 0 0 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

 
บาท 
บาท 

 
35,000 

0 

 
33,950 

0 

 
97 
0 

3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเชื่อ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

 
 

บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 

 
 
0 

700,000 
0 
0 
0 
0 

 
 
0 

679,000 
0 
0 
0 
0 

 
 
0 
97 
0 
0 
0 
0 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได ้
   - ค่าใช้จ่าย 
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 
 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 

 
32,000 
11,400 
20,600 

 
27,283.25 

8,145 
19,138.25 

 
85.26 
71.45 
92.90 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ร 

 
 
 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : เนื่องจากเกิดภาวะภัยแล้ง รุนแรง ท าให้ผลิตผล

ของสมาชิกซึ่งเป็นเกษตรกร เกิดความเสียหาย ได้ผลผลิตน้อย คุณภาพไม่ได้มาตรฐาน ท าให้ขายไม่ได้ราคา เกิด
ภาวะขาดทุน ไม่มีเงินมาช าระหนี   

 
สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ .ศ. 2564 :  กลุ่มต้องจัดหาแหล่ง

เงินทุนปลอดดอกเบี ยและผ่อนระยะยาวในการให้จัดหาแหล่งน  าเพ่ือการเกษตรให้แก่สมาชิก 
 

 

 

 

 

ลงช่ือ  นายอุณรุท    พลายศรีโพธิ์  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

     (เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส) 
                                                         วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
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23.กล ุม่เกษตรกรท ำสวนยำงพำรำบำ้นเพ่ิม   

ประเภท : กลุ่มเกษตรกรท าสวน   ปีบัญชขีองกลุ่มเกษตรกร     31 มีนาคม  

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร รวบรวมยางพารา 

 ระดับมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563).............. 

          (หากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไม่ผ่านมาตรฐานให้ระบุสาเหตุด้วย) 

 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)  ................-....................  

 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้สอบบัญชีรัยังไม่รับรองงบการเงิน 

 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จัดประชุมเม่ือวันที่ ยังไม่ประชุมใหญ่ 

 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลกลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

    งานที่ด าเนินการ :  
1. ร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการเพ่ือส่งเสริมการรวบรวมยางพาราของกลุ่มเกษตรกร 

2. ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปีของกลุ่มภายใน 150 วัน หลังสิ นปีบัญชี 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. กลุ่มฯ สามารถกรับซื ออน  ายางก้อนถ้วยจากสมาชิกได้ในราคาที่ยุติธรรม 

2. กลุ่มสามารถประชุมใหญ่สามัญประจ าปีภายใน 150 วัน หลังวันสิ นปีทางบัญชีได้แต่ไม่มีวาระพิจารณา

อนุมัติงบดุล งบก าไร ขาดทุน 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1. กลุ่มฯ เจ้าหน้าที่จัดท าบัญชี  ต้องจ้างบุคคลภายนอกจัดท าให้  ซึ่งท าให้การบันทึกบัญชีไม่เป็นปัจจุบัน 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 

งานที่ด าเนินการ :  

1. จัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี ยต่ าในการมาจัดหาวัสดุการเกษตร(ปุ๋ย) มาให้สมาชิกในรูปสินเชื่อ 

2. ระดมเงินฝากโดยให้ดอกเบี ยสูงกว่าภาวะตลาด 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

          1.ส านักงานสหกรณ์ขังหวัดเลย โดยคณะกรรมการเงินกองทุนสงเคราะห์เกาตรกร ระดับจังหวัด ได้อนุมัติ

ให้กลุ่มฯ กู้เงิน จ านวน 300,000 บาท 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1. ……………………………-………………………………………… 

2. ……………………………-………………………………………… 
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ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบกลุ่มเกษตรกร 

งานที่ด าเนินการ :  

1. ร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการเพ่ือแนะน าใหบันทึกบัญชีให้เป็นปัจจุบัน 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. กลุ่มฯ สามารถส่งรายการปิดบัญชีประจ าปี ให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบได้ และการบันทึกบัญชีเป็น

ปัจจุบัน โดยการจ้างบุคคลภายนอก 

 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1. กลุ่มตกค้างการรับรองงบการเงินจากผู้สอบบัญชีนานเกินไป(6ปีติดต่อกัน) ท าให้การปิดบัญชีมี

ข้อผิดพลาดของปีเก่าๆ 

2. ……………………………-………………………………………… 

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 
 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก คน 5 5 100 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

 
บาท 
บาท 

 
10,000 
5,000 

 
2,500 

- 

 
25.00 

0 
3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเชื่อ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

 
 

บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 

 
 

5,000 
300,000 
100,000 

10,000,000 
0 
0 

 
 
- 
- 
- 

7,251,216- 
- 
- 

 
 

63.40 
0 
0 

72.51 
0 
0 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได ้
   - ค่าใช้จ่าย 
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
70,000 
50,000 
20,000 

 
65,311.05 
51,806.55 
13,504.50 

 
93.30 
103.61 
67.52 
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สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : เนื่องจากเกิดภาวะภัยแล้ง รุนแรง ท าให้ผลิตผล

ของสมาชิกซ่ึงเป็นเกษตรกร เกิดความเสียหาย ได้ผลผลิตน้อย  
 
สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ .ศ. 2564 :  กลุ่มต้องจัดหาแหล่ง

เงินทุนปลอดดอกเบี ยและผ่อนระยะยาวในการให้จัดหาแหล่งน  าเพ่ือการเกษตรให้แก่สมาชิก 
 
 

 

ลงช่ือ   นายวิชัย       ศรีละ  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
      (เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส) 

                วันที่  31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 
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24.กล ุม่เกษตรกร กยท. ซ ำกกคอ้ (ถอนช่ือแลว้) 

ประเภท ; กลุ่มเกษตรกร          ท าสวน       ปีบัญชขีองกลุ่มเกษตรกร    30 เมษายน  

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร   -     

 ระดับมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563) 

   กลุ่มเกษตรกรมีสถานะช าระบัญชี         

 ผลการปิดบัญชีของกลุ่มเกษตรกร ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ ไม่สามารถปิดบัญชีได้ตั งแต่จัดตั งเมื่อ

วันที่ 5 มกราคม 2560          

 ผลการประชุมใหญ่ของกลุ่มเกษตรกร จัดประชุมเมื่อวันที่   กลุ่มเกษตรกรฯ แห่งนี ไม่มีการด าเนินธุรกิจ 

ไม่มีการจัดท าบัญชีให้ผู้สอบบัญชี รับรองงบการเงิน ไม่มีทรัพย์สินของกลุ่มเกษตรกร และไม่เคยก่อหนี ผูก

ผันหรือการผูกนิติสัมพันธ์กับผู้ใดทั งสิ นตั งแต่จัดตั ง จึงไม่มีการประชุมใหญ่    

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลกลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบกลุ่มเกษตรกร 

งานที่ด าเนินการ :  

1. ด าเนินการปิดประกาศ ณ ที่ว่าการอ าเภอผาขาว  และที่ท าการกลุ่มเกษตรกร กยท.ซ ากกค้อ เมื่อวันที่ 
15 ตุลาคม 2562 เพ่ือแจ้งให้ทราบว่ากลุ่มเกษตรกร กยท.  ซ ากกค้อ นั นเลิกแล้ว ให้เจ้าหนี ยื่นค าทวงถามได้ที่ผู้
ช าระบัญชี 

2. การจัดท างบการเงินตามมาตรา 80 ส าหรับการสอบบัญชีของกลุ่มเกษตรกร กยท.ซ ากกค้อ นั น 
ข้าพเจ้าได้ติดต่อสอบถามเพ่ือขอเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีจากส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย ซึ่งได้รับแจ้ง
ว่ากลุ่มเกษตรกรฯ นี ไม่ได้มีการจัดท างบการเงินใดๆ ทั งสิ น 
 3. วิธีด าเนินการช าระบัญชี ข้าพเจ้าได้ให้คณะกรรมการด าเนินการกลุ่มเกษตรกรฯ ท าบันทึกถ้อยค าให้ไว้

ต่อข้าพเจ้าเพ่ือยืนยันว่า กลุ่มเกษตรกรฯ แห่งนี ไม่มีการด าเนินธุรกิจ ไม่มีการจัดท าบัญชีให้ผู้สอบบัญชีรับรองงบ

การเงิน ไม่มีทรัพย์สินของกลุ่มเกษตรกร และไม่เคยก่อหนี ผูกผันหรือการผูกนิติสัมพันธ์กับผู้ใดทั งสิ น 

 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

 ด าเนินการช าระบัญชีของกลุ่มเกษตรกร กยท.ซ ากกค้อ ตั งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 และด าเนินการช าระ

บัญชีจนเสร็จสิ นเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 รวมเป็นเวลาที่ใช้ในการช าระบัญชีทั งสิ น 4 เดือน 24 วัน 

 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด :  - 
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ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 

กิจกรรม 
หน่วย

นับ 
แผน ผล 

ร้อยละผลส าเร็จ

เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก - - - - 

2. แผนการระดมทุน - - - - 

3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 

กลุ่มเกษตรกร 

- - - - 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย - - - - 

หมายเหตุ : กลุ่มเกษตรกร กยท. ซ ากกค้อ ไม่มีผลการด าเนินงานเนื่องจากกลุ่มเกษตรกรมีสถานะช าระบัญชี 

 

 

 

    ลงช่ือ    สุรัชนา  มงคลกุลรัตน   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

          (นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ) 
                                                        วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
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อ าเภอวังสะพุง 
25. กล ุม่เกษตรกรท ำนำผำนอ้ย 

ประเภทกลุ่มเกษตรกร     ท านา      ปีบัญชขีองกลุ่มเกษตรกร ...31 ธันวาคม 2563 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของกลุ่มเกษตรกร........สินเชื่อ................... 

 ระดับมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563).....ผ่าน... 

          (หากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไม่ผ่านมาตรฐานให้ระบุสาเหตุด้วย) 

 ระดับชั้น (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)  .............-.......................  

 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร       อยู่ระหว่างผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงิน 

 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจัดประชุมเมื่อวันที่..........-.......... 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลกลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

งานที่ด าเนินการ : 

 1. ให้ความรู้เกี่ยวกับอดุมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ 

 2. ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 3. แนะน า ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกร สามารถปิดบัญชีได้ ภายใน 30 วันและประชุมใหญ่สามัญ

ประจ าปี ได้ภายใน 150 วัน 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : 

      1. กลุ่มเกษตรกรปิดบัญชีเป็นปัจจุบัน ส่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว 

      2. กลุ่มเกษตรกรไมผ่่านเกณฑ์มาตรฐาน  

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

      1. ประธานกรรมการกลุ่มเกษตรกรเสียชีวิต ท าให้การบริหารงานกลุ่มฯหยุดชะงัก 

 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 

งานที่ด าเนินการ : 

1. ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกร มีการเพ่ิมปริมาณธุรกิจ โดยการร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการ

ก าหนดแผนการด าเนินงานประจ าปีและติดตามการด าเนินธุรกิจของกลุ่มเกษตรกร 

2. ส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มเกษตรกรมีส่วนร่วมทางธุรกิจกับกลุ่มเกษตรกรเพ่ิมขึ น ในการเข้าร่วมประชุม

ใหญ่ 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ ์3 (อ ำเภอ วงัสะพุง ภหูลวง เอรำวณั) 
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ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : 

- กลุ่มเกษตรกรมีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ น 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

           เนื่องจากปัญหาภัยแล้ง และการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 โควิด19 ท าให้สมาชิกไม่มีรายได้ในการ

ประกอบอาชีพท าให้สมาชิกไม่รายได้ประกอบกับการขายผลผลิตได้ในราคาท่ีต่ า 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบกลุ่มเกษตรกร 

งานที่ด าเนินการ : 

1. แนะน า/ส่งเสริม การป้องกันการเกิดข้อบกพร่องในกลุ่มเกษตรกรในที่ประชุมคณะกรรมการ

ด าเนินการและในที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 

2. ติดตามแก้ไขตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี โดยการแนะน าให้กลุ่มเกษตรกรแก้ไขข้อสังเกตของ

ผู้สอบบัญชีและรายงานผลให้นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรรับทราบภายในเวลาที่ก าหนด 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : 

1. สหกรณ์สามารถแก้ไขตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีได้ 

2. กลุ่มเกษตรกรไม่มีข้อบกพร่องหรือปรากฏว่ามีข้อทุจริตทางการเงินที่ร้ายแรง 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

 1. ผู้ตรวจสอบกิจการที่ยังไม่มีความรู้ความสามารถในการตรวจสอบเพียงพอ  

  2.คณะกรรมการด าเนินการของกลุ่มเกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจในระบบสหกรณ์ 
 

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี เดือน ..ธันวาคม... พ.ศ. .2563. 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก คน  -  
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 
 

   
106,000.00 

- 

 

3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเชื่อ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 

  
 
 

341,000.00 

 
 
- 

346,000.00 
- 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ร 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

- 
- 
- 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได ้
   - ค่าใช้จ่าย 
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
24,025.00 
1,500.00 
22,525.00 

 
 
 
 

 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย: เนื่องจากปัญหาภัยแล้ง และการระบาดของ

ไวรัสโคโรนา 2019 โควิด19 ท าให้สมาชิกไม่มีรายได้ในการประกอบอาชีพท าให้สมาชิกไม่รายได้ประกอบกับการ
ขายผลผลิตได้ในราคาที่ต่ า 

สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  
1. ให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ 
2. ส่งเสริมให้สหกรณ์ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 
3. แนะน า ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรจัดท าบัญชีและสามารถปิดบัญชีได้ภายใน 30 วันและประชุมใหญ่

สามัญประจ าปี ได้ภายใน 150 วัน 
4. ส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มเกษตรกรมีส่วนร่วมทางธุรกิจกับกลุ่มเกษตรกรเพ่ิมขึ น 
 

 

 

ลงช่ือ..     นายสุกิจ สิงห์สถิตย์..   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
 (เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส) 

 วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ร 

26. กล ุม่เกษตรกรท ำไรผ่ำบ้ิง 

ประเภทกลุ่มเกษตรกร    ท าไร่    ปีบัญชขีองกลุ่มเกษตรกร ...31 มีนาคม 2563....... 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของกลุ่มเกษตรกร....สินเชื่อ..... 

 ระดับมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563)....ผ่าน... 

          (หากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไม่ผ่านมาตรฐานให้ระบุสาเหตุด้วย) 

 ระดับชั้น(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)  ..............-......................  

 ผลการปิดบัญชีของกลุ่มเกษตรกร       อยู่ระหว่างผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงิน 

 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจัดประชุมเมื่อวันที่.................-.............................. 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลกลุ่มเกษตรกรปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

งานที่ด าเนินการ : 

 1. ให้ความรู้เกี่ยวกับอดุมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ 

 2. ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 3. แนะน า ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกร สามารถปิดบัญชีได้ ภายใน 30 วันและประชุมใหญ่สามัญ

ประจ าปี ได้ภายใน 150 วัน 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : 

1. กลุ่มเกษตรกรปิดบัญชีเป็นปัจจุบัน ส่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว 

2. กลุ่มเกษตรกรไมผ่่านเกณฑ์มาตรฐาน  

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1. ประธานกรรมการกลุ่มเกษตรกรเสียชีวิต ท าให้การบริหารงานกลุ่มฯหยุดชะงัก 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 

งานที่ด าเนินการ : 

1. ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกร มีการเพิ่มปริมาณธุรกิจ โดยการร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการก าหนด

แผนการด าเนินงานประจ าปีและติดตามการด าเนินธุรกิจของกลุ่มเกษตรกร 

2. ส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มเกษตรกรมีส่วนร่วมทางธุรกิจกับกลุ่มเกษตรกรเพ่ิมขึ น ในการเข้าร่วมประชุม

ใหญ่ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : 

- กลุ่มเกษตรกรมีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ น 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1. เนื่องจากปัญหาภัยแล้ง และการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 โควิด19 ท าให้สมาชิกไม่มีรายได้ใน

การประกอบอาชีพท าให้สมาชิกไม่รายได้ประกอบกับการขายผลผลิตได้ในราคาท่ีต่ า 
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 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบกลุ่มเกษตรกร 

งานที่ด าเนินการ : 

1. แนะน า/ส่งเสริม การป้องกันการเกิดข้อบกพร่องในกลุ่มเกษตรกรในที่ประชุมคณะกรรมการ

ด าเนินการและในที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 

2. ติดตามแก้ไขตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี โดยการแนะน าให้กลุ่มเกษตรกรแก้ไขข้อสังเกตของผู้สอบ

บัญชีและรายงานผลให้นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรรับทราบภายในเวลาที่ก าหนด 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : 

1.สหกรณ์สามารถแก้ไขตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีได้ 

2.กลุ่มเกษตรกรไม่มีข้อบกพร่องหรือปรากฏว่ามีข้อทุจริตทางการเงินที่ร้ายแรง 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1. ผู้ตรวจสอบกิจการที่ยังไม่มีความรู้ความสามารถในการตรวจสอบเพียงพอ  

2.คณะกรรมการด าเนินการของกลุ่มเกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจในระบบสหกรณ์  

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี เดือน ...มีนาคม... พ.ศ. .2563. 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก คน    
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

   
65,690.00 

 

3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเชื่อ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

  
 
 

244,000.00 

 
 
 

253,286.00 

 
 
 

104 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได ้
   - ค่าใช้จ่าย 
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
30,992.00 
13,307.00 
17,685.00 
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สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย: เนื่องจากปัญหาภัยแล้ง และการระบาดของ

ไวรัสโคโรนา 2019 โควิด19 ท าให้สมาชิกไม่มีรายได้ในการประกอบอาชีพท าให้สมาชิกไม่รายได้ประกอบกับการ
ขายผลผลิตได้ในราคาที่ต่ า 

 
สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  
1. ให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ 
2. ส่งเสริมให้สหกรณ์ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 
3. แนะน า ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรจัดท าบัญชีและสามารถปิดบัญชีได้ภายใน 30 วันและประชุมใหญ่

สามัญประจ าปี ได้ภายใน 150 วัน 
4. ส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มเกษตรกรมีส่วนร่วมทางธุรกิจกับกลุ่มเกษตรกรเพ่ิมขึ น 

 

 

ลงช่ือ     นายปรีชา  บัวระภา    เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

    (เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส) 

  วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
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27. กล ุม่เกษตรกรท ำไรศ่รสีงครำม 

ประเภท : กลุ่มเกษตรกรท าไร่            ปีบัญชขีองกลุ่มเกษตรกร       31 มีนาคม 2563 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของกลุ่มเกษตรกร      สินเชื่อ 

 ระดับมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563)   ผ่าน 

          (หากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไม่ผ่านมาตรฐานให้ระบุสาเหตุด้วย) 

 ระดับชั้น (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)  ...............-.....................  

 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร   อยู่ระหว่างผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงิน 

 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จัดประชุมเม่ือวันที่..................-................................... 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลกลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

งานที่ด าเนินการ : 

1. ให้ความรู้เกี่ยวกับอดุมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ 

2. ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน 

3. แนะน า ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกร สามารถปิดบัญชีได้ ภายใน 30 วันและประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 

ได้ภายใน 150 วัน 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : 

1. กลุ่มเกษตรกรปิดบัญชีเป็นปัจจุบัน ส่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว 

2. กลุ่มเกษตรกรไมผ่่านเกณฑ์มาตรฐาน  

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1. ประธานกรรมการกลุ่มเกษตรกรเสียชีวิต ท าให้การบริหารงานกลุ่มฯหยุดชะงัก 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 

งานที่ด าเนินการ : 

1. ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกร มีการเพ่ิมปริมาณธุรกิจ โดยการร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการ

ก าหนดแผนการด าเนินงานประจ าปีและติดตามการด าเนินธุรกิจของกลุ่มเกษตรกร 

2.ส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มเกษตรกรมีส่วนร่วมทางธุรกิจกับกลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ น ในการเข้าร่วมประชุมใหญ่ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : 

- กลุ่มเกษตรกรมีปริมาณธุรกิจลดลง 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

-เนื่องจากปัญหาภัยแล้ง และการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 โควิด19 ท าให้สมาชิกไม่มีรายได้ใน

การประกอบอาชีพท าให้สมาชิกไม่รายได้ประกอบกับการขายผลผลิตได้ในราคาท่ีต่ า 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ร 

 

 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบกลุ่มเกษตรกร 

งานที่ด าเนินการ : 

1. แนะน า/ส่งเสริม การป้องกันการเกิดข้อบกพร่องในกลุ่มเกษตรกรในที่ประชุมคณะกรรมการ 

ด าเนินการและในที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 

2. ติดตามแก้ไขตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี โดยการแนะน าให้กลุ่มเกษตรกรแก้ไขข้อสังเกตของ 

ผู้สอบบัญชีและรายงานผลให้นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรรับทราบภายในเวลาที่ก าหนด 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : 

1. สหกรณ์สามารถแก้ไขตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีได้ 

2. กลุ่มเกษตรกรไม่มีข้อบกพร่องหรือปรากฏว่ามีข้อทุจริตทางการเงินที่ร้ายแรง 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

     1. ผู้ตรวจสอบกิจการที่ยังไม่มีความรู้ความสามารถในการตรวจสอบเพียงพอ  

     2. คณะกรรมการด าเนินการของกลุ่มเกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจในระบบสหกรณ์  
  

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี เดือน ..มีนาคม. พ.ศ. .2563.... 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก คน  -  
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

   
130,473.50 

- 

 

3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเชื่อ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

  
 
 

180,000.00 

 
 
- 

22,660.00 
- 
- 
- 
- 
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4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได ้
   - ค่าใช้จ่าย 
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
23,747.60 

- 
23,747.60 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ร 

 
 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย: เนื่องจากปัญหาภัยแล้ง และการระบาดของ

ไวรัสโคโรนา 2019 โควิด19 ท าให้สมาชิกไม่มีรายได้ในการประกอบอาชีพท าให้สมาชิกไม่รายได้ประกอบกับการ
ขายผลผลิตได้ในราคาที่ต่ า 

 
สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  
1. ให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ 
2. ส่งเสริมให้สหกรณ์ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 
3. แนะน า ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรจัดท าบัญชีและสามารถปิดบัญชีได้ภายใน 30 วันและประชุมใหญ่

สามัญประจ าปี ได้ภายใน 150 วัน 
4. ส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มเกษตรกรมีส่วนร่วมทางธุรกิจกับกลุ่มเกษตรกรเพ่ิมขึ น 

 

 

 

ลงช่ือ     นางสาวนภัสกร  วรรณชัย    เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

          (นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ) 

       วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ร 

28. กล ุม่เกษตรกรท ำไรห่นองง้ิว 

ประเภท  ; กลุ่มเกษตรกรท าไร่     ปีบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร    31 มีนาคม ของทุกป.ี.. 

        ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของกลุ่มเกษตรกร      สินเชื่อ 

 ระดับมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563)....ผ่าน.... 

          (หากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไม่ผ่านมาตรฐานให้ระบุสาเหตุด้วย) 

 ระดับชั้น (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)  ................-....................  

 ผลการปิดบัญชีของกลุ่มเกษตรกร         อยู่ระหว่างผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงิน 

 ผลการประชุมใหญ่ของกลุ่มเกษตรกรจัดประชุมเมื่อวันที่....................-................................. 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลกลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

งานที่ด าเนินการ : 

 1. ให้ความรู้เกี่ยวกับอดุมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ 

 2. ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 3. แนะน า ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกร สามารถปิดบัญชีได้ ภายใน 30 วันและประชุมใหญ่สามัญ

ประจ าปี ได้ภายใน 150 วัน 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : 

1. กลุ่มเกษตรกรปิดบัญชีเป็นปัจจุบัน ส่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว 

2. กลุ่มเกษตรกรไมผ่่านเกณฑ์มาตรฐาน  

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1. ประธานกรรมการกลุ่มเกษตรกรเสียชีวิต ท าให้การบริหารงานกลุ่มฯหยุดชะงัก 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 

งานที่ด าเนินการ : 

1. ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกร มีการเพิ่มปริมาณธุรกิจ โดยการร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการก าหนด

แผนการด าเนินงานประจ าปีและติดตามการด าเนินธุรกิจของกลุ่มเกษตรกร 
2. ส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มเกษตรกรมีส่วนร่วมทางธุรกิจกับกลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ น ในการเข้าร่วมประชุมใหญ่ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : 

- กลุ่มเกษตรกรมีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ น 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

          เนื่องจากปัญหาภัยแล้ง และการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 โควิด19 ท าให้สมาชิกไม่มีรายได้ในการ

ประกอบอาชีพท าให้สมาชิกไม่รายได้ประกอบกับการขายผลผลิตได้ในราคาที่ต่ า 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ร 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบกลุ่มเกษตรกร 

งานที่ด าเนินการ : 

1. แนะน า/ส่งเสริม การป้องกันการเกิดข้อบกพร่องในกลุ่มเกษตรกรในที่ประชุมคณะกรรมการ 

ด าเนินการและในที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 

2. ติดตามแก้ไขตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี โดยการแนะน าให้กลุ่มเกษตรกรแก้ไขข้อสังเกต 

ของผู้สอบบัญชีและรายงานผลให้นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรรับทราบภายในเวลาที่ก าหนด 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : 

1. สหกรณ์สามารถแก้ไขตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีได้ 

2. กลุ่มเกษตรกรไม่มีข้อบกพร่องหรือปรากฏว่ามีข้อทุจริตทางการเงินที่ร้ายแรง 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

     1. ผู้ตรวจสอบกิจการที่ยังไม่มีความรู้ความสามารถในการตรวจสอบเพียงพอ  

     2.คณะกรรมการด าเนินการของกลุ่มเกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจในระบบสหกรณ์  

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี เดือน ...มีนาคม... พ.ศ. ..2563. 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก คน  40  
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

   
139,750.00 
1,000.00 

 

3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเชื่อ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

  
 
 

235,011.00 

 
 

2,739.00 
443,562.00 

- 
- 
- 
- 

 
 
 

189 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได ้
   - ค่าใช้จ่าย 
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
18,418.10 
5,800.00 
12,618.10 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ร 

 
 
 
 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย: เนื่องจากปัญหาภัยแล้ง และการระบาดของ

ไวรัสโคโรนา 2019 โควิด19 ท าให้สมาชิกไม่มีรายได้ในการประกอบอาชีพท าให้สมาชิกไม่รายได้ประกอบกับการ
ขายผลผลิตได้ในราคาที่ต่ า 

 
สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  
1. ให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ 
2. ส่งเสริมให้สหกรณ์ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 
3. แนะน า ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรจัดท าบัญชีและสามารถปิดบัญชีได้ภายใน 30 วันและประชุมใหญ่

สามัญประจ าปี ได้ภายใน 150 วัน 
4. ส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มเกษตรกรมีส่วนร่วมทางธุรกิจกับกลุ่มเกษตรกรเพ่ิมขึ น 
 

 

 

ลงช่ือ    นางสาวนภัสกร  วรรณชัย    เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

        (นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ) 

    วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ร 

 

29.กล ุม่เกษตรกรชำวสวนยำง กยท. บำ้นโพนทอง 

ประเภท  : กลุ่มเกษตรกรท าสวน         ปีบัญชขีองกลุ่มเกษตรกร .....31 มกราคม ...ของทุกปี.............. 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของกลุ่มเกษตรกร......รวบรวมยางพาราและจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย.... 

 ระดับมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร(ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563) ผ่าน 

(หากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไม่ผ่านมาตรฐานให้ระบุสาเหตุด้วย) 

 ระดับชั้น (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)  - 

 ผลการปิดบัญชีของกลุ่มเกษตรกร ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 

 ผลการประชุมใหญ่กลุ่มเกษตรกร    จัดประชุมเมื่อวันที่  19 มิถุนายน   2563 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลกลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

งานที่ด าเนินการ : 

1. ให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ 

2. ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน 

3. แนะน า ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกร สามารถปิดบัญชีได้ ภายใน 30 วันและประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 

ได้ภายใน 150 วัน 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : 

1. กลุ่มเกษตรกรปิดบัญชีเป็นปัจจุบัน ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ได้ภายใน 150  วัน นับจากวันสิ นปี

ทางบัญชี 

2. กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1. คณะกรรมการด าเนินการ ยังขาดความรู้ และประสบการณ์ ในการด าเนินธุรกิจและการบริหารจัดการ 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 

งานที่ด าเนินการ : 

1. ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกร มีการเพิ่มปริมาณธุรกิจ โดยการร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการก าหนด

แผนการด าเนินงานประจ าปีและติดตามการด าเนินธุรกิจของกลุ่มเกษตรกร 
2. ส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มเกษตรกรมีส่วนร่วมทางธุรกิจกับกลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ น ในการเข้าร่วมประชุมใหญ่ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : 

1. กลุ่มเกษตรกรรวบรวมยางพารามีปริมาณธุรกิจลดลงจากปีก่อน  

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1. เนื่องจากปัญหาภัยแล้ง ปริมาณยางพาราลดลง และการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 โควิด19 ท าให้

สมาชิกไม่มีรายได้ในการประกอบอาชีพท าให้สมาชิกไม่รายได้ประกอบกับการขายผลผลิตได้ในราคาท่ีต่ า 
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 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบกลุ่มเกษตรกร 

งานที่ด าเนินการ : 

1. แนะน า/ส่งเสริม การป้องกันการเกิดข้อบกพร่องในกลุ่มเกษตรกรในที่ประชุมคณะกรรมการ

ด าเนินการและในที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 

2. ติดตามแก้ไขตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี โดยการแนะน าให้กลุ่มเกษตรกรแก้ไขข้อสังเกตของผู้สอบ

บัญชีและรายงานผลให้นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรรับทราบภายในเวลาที่ก าหนด 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : 

1. สหกรณ์สามารถแก้ไขตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีได้ 

2. กลุ่มเกษตรกรไม่มีข้อบกพร่องหรือปรากฏว่ามีข้อทุจริตทางการเงินที่ร้ายแรง 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1. ผู้ตรวจสอบกิจการที่ยังไม่มีความรู้ความสามารถในการตรวจสอบเพียงพอ  

2.คณะกรรมการด าเนินการของกลุ่มเกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจในระบบสหกรณ์ 

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี เดือน มกราคม... พ.ศ.2563.. 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก คน 10 1(100)  
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

  
10,000.00 

- 

 
450.00 

- 

 

3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเชื่อ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

  
 
- 
- 

475,000.00 
2,000,000.00 

- 
- 

 
 
- 
- 
- 

827,123.00 
- 
- 

 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได ้
   - ค่าใช้จ่าย 
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

 
 
 
 

 
2,588,000.00 
2,539,000.00 

49,000.00 

 
858,969.38 
855,175.00 
3,794.38 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ร 

 
 
 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย: เนื่องจากปัญหาภัยแล้ง ปริมาณยางพาราลดลง 

และการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 โควิด19 ท าให้สมาชิกไม่มีรายได้ในการประกอบอาชีพท าให้สมาชิกไม่
รายได้ประกอบกับการขายผลผลิตได้ในราคาที่ต่ า 

 
สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  
1. ให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ 
2. ส่งเสริมให้สหกรณ์ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 
3. แนะน า ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรจัดท าบัญชีและสามารถปิดบัญชีได้ภายใน 30 วันและประชุมใหญ่

สามัญประจ าปี ได้ภายใน 150 วัน 
4. ส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มเกษตรกรมีส่วนร่วมทางธุรกิจกับกลุ่มเกษตรกรเพ่ิมขึ น 

 

 

 

ลงช่ือ     นายสุกิจ  สิงห์สถิตย์.   เจ้าหนา้ที่ผู้รับผิดชอบ 

    (เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส) 

    วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ร 

30. กล ุม่เกษตรกรท ำสวนทรำยขำว 

ประเภท : กลุ่มเกษตรกรท าสวน ปีบัญชขีองกลุ่มเกษตรกร .31 ธันวาคม 2563... 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของกลุ่มเกษตรกร............สินเชื่อ................................ 

 ระดับมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563)...ผ่าน.... 

          (หากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไม่ผ่านมาตรฐานให้ระบุสาเหตุด้วย) 

 ระดับชั้น (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)  ..............-......................  

 ผลการปิดบัญชีของกลุ่มเกษตรกร      อยู่ระหว่างผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงิน 

 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจัดประชุมเมื่อวันที่.....................-................................ 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลกลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

งานที่ด าเนินการ : 

 1. ให้ความรู้เกี่ยวกับอดุมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ 

 2. ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 3. แนะน า ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกร สามารถปิดบัญชีได้ ภายใน 30 วันและประชุมใหญ่สามัญ

ประจ าปี ได้ภายใน 150 วัน 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : 

1. กลุ่มเกษตรกรปิดบัญชีเป็นปัจจุบัน ส่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว 

2. กลุ่มเกษตรกรไมผ่่านเกณฑ์มาตรฐาน  

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1. ประธานกรรมการกลุ่มเกษตรกรเสียชีวิต ท าให้การบริหารงานกลุ่มฯหยุดชะงัก 

       ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ 

งานที่ด าเนินการ : 

1. ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกร มีการเพิ่มปริมาณธุรกิจ โดยการร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 

ก าหนดแผนการด าเนินงานประจ าปีและติดตามการด าเนินธุรกิจของกลุ่มเกษตรกร 

2. ส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มเกษตรกรมีส่วนร่วมทางธุรกิจกับกลุ่มเกษตรกรเพ่ิมขึ น ในการเข้าร่วประชุม 

ใหญ่ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :   กลุ่มเกษตรกรมีปริมาณธุรกิจลดลง 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

เนื่องจากปัญหาภัยแล้ง และการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 โควิด19 ท าให้สมาชิกไม่มีรายได้ใน

การประกอบอาชีพท าให้สมาชิกไม่รายได้ประกอบกับการขายผลผลิตได้ในราคาท่ีต่ า 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ร 

 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบกลุ่มเกษตรกร 

งานที่ด าเนินการ : 

1. แนะน า/ส่งเสริม การป้องกันการเกิดข้อบกพร่องในกลุ่มเกษตรกรในที่ประชุมคณะกรรมการ

ด าเนินการและในที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 

2. ติดตามแก้ไขตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี โดยการแนะน าให้กลุ่มเกษตรกรแก้ไขข้อสังเกตของผู้สอบ

บัญชีและรายงานผลให้นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรรับทราบภายในเวลาที่ก าหนด 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : 

1. สหกรณ์สามารถแก้ไขตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีได้ 

2. กลุ่มเกษตรกรไม่มีข้อบกพร่องหรือปรากฏว่ามีข้อทุจริตทางการเงินที่ร้ายแรง 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

     1. ผู้ตรวจสอบกิจการที่ยังไม่มีความรู้ความสามารถในการตรวจสอบเพียงพอ  

      2.คณะกรรมการด าเนินการของกลุ่มเกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจในระบบสหกรณ์  
ด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี เดือน ..ธันาวาคม... พ.ศ. ..2563 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก คน  -  
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

   
113,950.00 

- 

 

3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเชื่อ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

  
 
 

294,000.00 

 
 
- 

25,620.00 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
9 

4. แผนประมาณการรายได้ - 
ค่าใช้จ่าย 
   - รายได ้
   - ค่าใช้จ่าย 
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
18,423.11 
5,090.00 
13,333.11 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ร 

 
 
 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย: เนื่องจากปัญหาภัยแล้ง และการระบาดของ

ไวรัสโคโรนา 2019 โควิด19 ท าให้สมาชิกไม่มีรายได้ในการประกอบอาชีพท าให้สมาชิกไม่รายได้ประกอบกับการ
ขายผลผลิตได้ในราคาที่ต่ า 

 
สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  
1. ให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ 
2. ส่งเสริมให้สหกรณ์ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 
3. แนะน า ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรจัดท าบัญชีและสามารถปิดบัญชีได้ภายใน 30 วันและประชุมใหญ่

สามัญประจ าปี ได้ภายใน 150 วัน 
4. ส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มเกษตรกรมีส่วนร่วมทางธุรกิจกับกลุ่มเกษตรกรเพ่ิมขึ น 

 

 

ลงช่ือ      นายปรีชา  บัวระภา     เจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

     (เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส) 

    วันที่  31 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
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31. กล ุม่เกษตรกรยำงพำรำรว่มใจโคกขม้ิน 

ประเภท : กลุ่มเกษตรกรท าสวน ปีบัญชขีองกลุ่มเกษตรกร  31 มกราคม ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักกลุ่มเกษตรกร  

1. ยางพารา 

2. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 

3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต 

 ระดับมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563)   ผ่าน 

          (หากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไม่ผ่านมาตรฐานให้ระบุสาเหตุด้วย) 

 ระดับชั้น (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)  - 

 ผลการปิดบัญชีของกลุ่มเกษตรกร        อยู่ระหว่างผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงิน 

 ผลการประชุมใหญ่ของกลุ่มเกษตรกรจัดประชุมเมื่อวันที่......................-.................. 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลกลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

งานที่ด าเนินการ : 

1. ให้ความรู้เกี่ยวกับอดุมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ 

2. ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน 

3. แนะน า ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกร สามารถปิดบัญชีได้ ภายใน 30 วันและประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 

ได้ภายใน 150 วัน 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : 
1. กลุ่มเกษตรกรปิดบัญชีเป็นปัจจุบัน ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ได้ภายใน 150 วัน นับจากวันสิ นปีทางบัญชี 

2. กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1. คณะกรรมการด าเนินการ ยังขาดความรู้ และประสบการณ์ ในการด าเนินธุรกิจและการบริหารจัดการ 

 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 

งานที่ด าเนินการ : 

1. ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกร มีการเพิ่มปริมาณธุรกิจ โดยการร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการก าหนด

แผนการด าเนินงานประจ าปีและติดตามการด าเนินธุรกิจของกลุ่มเกษตรกร 

2. ส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มเกษตรกรมีส่วนร่วมทางธุรกิจกับกลุ่มเกษตรกรเพ่ิมขึ น ในการเข้าร่วมประชุม

ใหญ่ 
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ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : 

กลุ่มเกษตรกรรวบรวมยางพารามีปริมาณธุรกิจลดลงจากปีก่อน  

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

 เนื่องจากปัญหาภัยแล้ง ปริมาณยางพาราลดลง และการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 โควิด19 ท าให้

สมาชิกไม่มีรายได้ในการประกอบอาชีพท าให้สมาชิกไม่รายได้ประกอบกับการขายผลผลิตได้ในราคาท่ีต่ า 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบกลุ่มเกษตรกร 

งานที่ด าเนินการ : 

1. แนะน า/ส่งเสริม การป้องกันการเกิดข้อบกพร่องในกลุ่มเกษตรกรในที่ประชุมคณะกรรมการ

ด าเนินการและในที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 

2. ติดตามแก้ไขตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี โดยการแนะน าให้กลุ่มเกษตรกรแก้ไขข้อสังเกตของผู้สอบ

บัญชีและรายงานผลให้นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรรับทราบภายในเวลาที่ก าหนด 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : 

1. สหกรณ์สามารถแก้ไขตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีได้ 

2. กลุ่มเกษตรกรไม่มีข้อบกพร่องหรือปรากฏว่ามีข้อทุจริตทางการเงินที่ร้ายแรง 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1. ผู้ตรวจสอบกิจการที่ยังไม่มีความรู้ความสามารถในการตรวจสอบเพียงพอ  

2.คณะกรรมการด าเนินการของกลุ่มเกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจในระบบสหกรณ์ 

 

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี เดือน มกราคม.พ.ศ. 2563 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก คน    
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

   
9,500.00 

- 

 

3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเชื่อ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

  
 
 
 

208,000.00 

 
 
- 
- 

136,480.00 
4,258,428.00 

- 
112,046.00 

 
 
 
 

66 
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กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได ้
   - ค่าใช้จ่าย 
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
4,505,640.00 
4,512,653.48 

7,013.48 
 

 
 
 
 

 

สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย: เนื่องจากปัญหาภัยแล้ง ปริมาณยางพาราลดลง 
และการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 โควิด19 ท าให้สมาชิกไม่มีรายได้ในการประกอบอาชีพท าให้สมาชิกไม่
รายได้ประกอบกับการขายผลผลิตได้ในราคาที่ต่ า 

สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  
1. ให้ความรู้เกีย่วกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ 
2. ส่งเสริมให้สหกรณ์ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 
3. แนะน า ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรจัดท าบัญชีและสามารถปิดบัญชีได้ภายใน 30 วันและประชุมใหญ่

สามัญประจ าปี ได้ภายใน 150 วัน 
4. ส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มเกษตรกรมีส่วนร่วมทางธุรกิจกับกลุ่มเกษตรกรเพ่ิมขึ น 

 

 

ลงช่ือ     นายปรีชา  บัวระภา     เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

   (เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส) 

     วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
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อ าเภอภหูลวง 
32. กล ุม่เกษตรกรท ำนำแกง่ศรภีมิู 

ประเภท : กลุ่มเกษตรกรท านา ปีบัญชีของกลุ่มเกษตรกร ..31 มีนาคม ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของกลุ่มเกษตรกร      สินเชื่อ จัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 

 ระดับมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563)..ไม่ผ่าน. 

ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเนื่องจากคณะกรรมการด าเนินการ ไม่จัดให้มีการจัดท างบการเงินรอบสิบสองเดือนแล้ว

เสร็จ และจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบได้ภายใน  150 วัน  

 ระดับชั้น (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)  ..........-..........................  

 ผลการปิดบัญชีของกลุ่มเกษตรกร      อยู่ระหว่างผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงิน 

 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจัดประชุมเมื่อวันที่....................-................................. 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลกลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

งานที่ด าเนินการ : 

 1. ให้ความรู้เกี่ยวกับอดุมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ 

 2. ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 3. แนะน า ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกร สามารถปิดบัญชีได้ ภายใน 30 วันและประชุมใหญ่สามัญ

ประจ าปี ได้ภายใน 150 วัน 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : 

1. กลุ่มเกษตรกรปิดบัญชีเป็นปัจจุบัน ส่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว 

2. กลุ่มเกษตรกรไมผ่่านเกณฑ์มาตรฐาน  

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1. ประธานกรรมการกลุ่มเกษตรกรเสียชีวิต ท าให้การบริหารงานกลุ่มฯหยุดชะงัก 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 

งานที่ด าเนินการ : 

1. ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกร มีการเพิ่มปริมาณธุรกิจ โดยการร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการก าหนด

แผนการด าเนินงานประจ าปีและติดตามการด าเนินธุรกิจของกลุ่มเกษตรกร 

2. ส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มเกษตรกรมีส่วนร่วมทางธุรกิจกับกลุ่มเกษตรกรเพ่ิมขึ น ในการเข้าร่วมประชุม

ใหญ่ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : 
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สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1. เนื่องจากปัญหาภัยแล้ง และการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 โควิด19 ท าให้สมาชิกไม่มีรายได้ใน

การประกอบอาชีพท าให้สมาชิกไม่รายได้ประกอบกับการขายผลผลิตได้ในราคาท่ีต่ า 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบกลุ่มเกษตรกร 

งานที่ด าเนินการ : 
1. แนะน า/ส่งเสริม การป้องกันการเกิดข้อบกพร่องในกลุ่มเกษตรกรในที่ประชุมคณะกรรมการ

ด าเนินการและในที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 
2. ติดตามแก้ไขตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี โดยการแนะน าให้กลุ่มเกษตรกรแก้ไขข้อสังเกตของผู้สอบ

บัญชีและรายงานผลให้นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรรับทราบภายในเวลาที่ก าหนด 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : 
1. สหกรณ์สามารถแก้ไขตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีได้ 
2. กลุ่มเกษตรกรไม่มีข้อบกพร่องหรือปรากฏว่ามีข้อทุจริตทางการเงินที่ร้ายแรง 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. ผู้ตรวจสอบกิจการที่ยังไม่มีความรู้ความสามารถในการตรวจสอบเพียงพอ  
2.คณะกรรมการด าเนินการของกลุ่มเกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจในระบบสหกรณ์  

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี เดือน .มีนาคม... พ.ศ. ..2563.. 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก คน  -  
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

   
16,050.00 

- 

 

3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเชื่อ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

   
 
- 

106,890.00 
106,890.00 

- 
- 
- 

 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได ้
   - ค่าใช้จ่าย 
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

 
 
 

 
 
 
 

 
107,365.71 
101,500.0 
5,865.71 
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สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย: เนื่องจากปัญหาภัยแล้ง และการระบาดของ

ไวรัสโคโรนา 2019 โควิด19 ท าให้สมาชิกไม่มีรายได้ในการประกอบอาชีพท าให้สมาชิกไม่รายได้ประกอบกับการ
ขายผลผลิตได้ในราคาที่ต่ า 

 
สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  
1. ให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ 
2. ส่งเสริมให้สหกรณ์ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 
3. แนะน า ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรจัดท าบัญชีและสามารถปิดบัญชีได้ภายใน 30 วันและประชุมใหญ่

สามัญประจ าปี ได้ภายใน 150 วัน 
4. ส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มเกษตรกรมีส่วนร่วมทางธุรกิจกับกลุ่มเกษตรกรเพ่ิมขึ น 
 

 

 

ลงช่ือ     นางสาวนภัสกร  วรรณชัย    เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

          (นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ) 

    วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ร 

33. กล ุม่เกษตรกรท ำนำหนองคนั 

ประเภท  :  กลุ่มเกษตรกรท านา       ปีบัญชขีองกลุ่มเกษตรกร    31 มีนาคม ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของกลุ่มเกษตรกร สินเชื่อ 

 ระดับมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563)...ผ่าน... 

          (หากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไม่ผ่านมาตรฐานให้ระบุสาเหตุด้วย) 

 ระดับชั้น (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)  ..............-......................  

 ผลการปิดบัญชีของกลุ่มเกษตรกร ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ ..18 พฤษภาคม 2563.. 

 ผลการประชุมใหญ่ของกลุ่มเกษตรกร  จัดประชุมเม่ือวันที่.....21 กรกฎาคม 2563    

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลกลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

งานที่ด าเนินการ : 

1. ให้ความรู้เกี่ยวกับอดุมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ 

2. ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน 

3. แนะน า ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกร สามารถปิดบัญชีได้ ภายใน 30 วันและประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 

ได้ภายใน 150 วัน 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : 

1. กลุ่มเกษตรกรปิดบัญชีเป็นปัจจุบัน ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ได้ภายใน 150 วัน นับจากวันสิ นปีทาง

บัญชี 

2. กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1. คณะกรรมการด าเนินการ ยังขาดความรู้ และประสบการณ์ ในการด าเนินธุรกิจและการบริหารจัดการ 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 

งานที่ด าเนินการ : 

1. ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกร มีการเพิ่มปริมาณธุรกิจ โดยการร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการก าหนด

แผนการด าเนินงานประจ าปีและติดตามการด าเนินธุรกิจของกลุ่มเกษตรกร 

2. ส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มเกษตรกรมีส่วนร่วมทางธุรกิจกับกลุ่มเกษตรกรเพ่ิมขึ น ในการเข้าร่วมประชุม

ใหญ่ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : กลุ่มเกษตรกรมีปริมาณธุรกิจเพิม่ขึ นจากปีก่อน 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1. เนื่องจากปัญหาภัยแล้ง และการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 โควิด19 ท าให้สมาชิกไม่มีรายได้ใน

การประกอบอาชีพท าให้สมาชิกไม่รายได้ประกอบกับการขายผลผลิตได้ในราคาท่ีต่ า 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ร 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบกลุ่มเกษตรกร 

งานที่ด าเนินการ : 

1. แนะน า/ส่งเสริม การป้องกันการเกิดข้อบกพร่องในกลุ่มเกษตรกรในที่ประชุมคณะกรรมการ

ด าเนินการและในที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 

2. ติดตามแก้ไขตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี โดยการแนะน าให้กลุ่มเกษตรกรแก้ไขข้อสังเกต

ของผู้สอบบัญชีและรายงานผลให้นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรรับทราบภายในเวลาที่ก าหนด 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : 

1. สหกรณ์สามารถแก้ไขตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีได้ 

2. กลุ่มเกษตรกรไม่มีข้อบกพร่องหรือปรากฏว่ามีข้อทุจริตทางการเงินที่ร้ายแรง 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1. ผู้ตรวจสอบกิจการที่ยังไม่มีความรู้ความสามารถในการตรวจสอบเพียงพอ  

2.คณะกรรมการด าเนินการของกลุ่มเกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจในระบบสหกรณ์ 

     ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี เดือน มีนาคม.พ.ศ. 2563 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก คน  -  
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

   
216,300.00 

- 

 

3. แผนการด าเนินธุรกิจของ
สหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเชื่อ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

  
 
 

620,000 
 
 
 

26,200 

 
 
- 

632,600.00 
- 
- 
- 
- 

 
 
 

102 

4. แผนประมาณการรายได้ - 
ค่าใช้จ่าย 
   - รายได ้
   - ค่าใช้จ่าย 
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
163,085.11 
149,137.93 
13,947.18 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ร 

 
 
 
 
 

สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย: เนื่องจากปัญหาภัยแล้ง และการระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019 โควิด19 ท าให้สมาชิกไม่มีรายได้ในการประกอบอาชีพท าให้สมาชิกไม่รายได้ประกอบกับการ
ขายผลผลิตได้ในราคาที่ต่ า 

 
สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  
1. ให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ 
2. ส่งเสริมให้สหกรณ์ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 
3. แนะน า ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรจัดท าบัญชีและสามารถปิดบัญชีได้ภายใน 30 วันและประชุมใหญ่

สามัญประจ าปี ได้ภายใน 150 วัน 
4. ส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มเกษตรกรมีส่วนร่วมทางธุรกิจกับกลุ่มเกษตรกรเพ่ิมขึ น 

 

 

 

ลงช่ือ    นางสาวนภัสกร  วรรณชัย     เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

        (.นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ) 

    วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ร 

 

34. กล ุม่เกษตรกรท ำไรภ่หูอ 

ประเภท : กลุ่มเกษตรกรท าไร่     ปีบัญชขีองกลุ่มเกษตรกร .31  มีนาคม ของทุกปี. 

        ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของกลุ่มเกษตรกร    สินเชื่อ จัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 

 ระดับมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563)..ผา่น...... 

          (หากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไม่ผ่านมาตรฐานให้ระบุสาเหตุด้วย) 

 ระดับชั้น (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)  .................-...................  

 ผลการปิดบัญชีของกลุ่มเกษตรกร       อยู่ระหว่างผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงิน 

 ผลการประชุมใหญ่ของกลุ่มเกษตรกร   จัดประชุมเม่ือวันที่.......................-.............................. 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลกลุ่มเกษตรกรปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

งานที่ด าเนินการ : 

 1. ให้ความรู้เกี่ยวกับอดุมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ 

 2. ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 3. แนะน า ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกร สามารถปิดบัญชีได้ ภายใน 30 วันและประชุมใหญ่สามัญ

ประจ าปี ได้ภายใน 150 วัน 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : 

1. กลุ่มเกษตรกรปิดบัญชีเป็นปัจจุบัน ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ได้ภายใน 150 วัน นับจากวันสิ นปีทาง

บัญชี 

2. กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1. คณะกรรมการด าเนินการ ยังขาดความรู้ และประสบการณ์ ในการด าเนินธุรกิจและการบริหารจัดการ 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 

งานที่ด าเนินการ : 

1. ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกร มีการเพิ่มปริมาณธุรกิจ โดยการร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการก าหนด

แผนการด าเนินงานประจ าปีและติดตามการด าเนินธุรกิจของกลุ่มเกษตรกร 

2. ส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มเกษตรกรมีส่วนร่วมทางธุรกิจกับกลุ่มเกษตรกรเพ่ิมขึ น ในการเข้าร่วมประชุม

ใหญ่ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :กลุ่มเกษตรกรมีปริมาณธุรกิจเพ่ิมขึ น 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1. เนื่องจากปัญหาภัยแล้ง และการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 โควิด19 ท าให้สมาชิกไม่มีรายได้ใน

การประกอบอาชีพท าให้สมาชิกไม่รายได้ประกอบกับการขายผลผลิตได้ในราคาท่ีต่ า 
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 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบกลุ่มเกษตรกร 

งานที่ด าเนินการ : 

1. แนะน า/ส่งเสริม การป้องกันการเกิดข้อบกพร่องในกลุ่มเกษตรกรในที่ประชุมคณะกรรมการ

ด าเนินการและในที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 

2. ติดตามแก้ไขตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี โดยการแนะน าให้กลุ่มเกษตรกรแก้ไขข้อสังเกตของ

ผู้สอบบัญชีและรายงานผลให้นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรรับทราบภายในเวลาที่ก าหนด 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : 

1. สหกรณ์สามารถแก้ไขตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีได้ 

2. กลุ่มเกษตรกรไม่มีข้อบกพร่องหรือปรากฏว่ามีข้อทุจริตทางการเงินที่ร้ายแรง 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1. ผู้ตรวจสอบกิจการที่ยังไม่มีความรู้ความสามารถในการตรวจสอบเพียงพอ  

2.คณะกรรมการด าเนินการของกลุ่มเกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจในระบบสหกรณ์ 

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี เดือน ..มีนาคม... พ.ศ.2563.... 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก คน  100  
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

   
93,350.00 

- 

 

3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเชื่อ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

  
 
 

308,500 
330,030 

 
 
- 

714,500.00 
330,030.00 

- 
- 

36,800.00 

 
 
 

232 
100 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได ้
   - ค่าใช้จ่าย 
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
390,385.87 
32,963.82 
80,595.87 
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สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : เนื่องจากปัญหาภัยแล้ง และการระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019 โควิด19 ท าให้สมาชิกไม่มีรายได้ในการประกอบอาชีพท าให้สมาชิกไม่รายได้ประกอบกับการ
ขายผลผลิตได้ในราคาที่ต่ า 

 
สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :   
1. ให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ 
2. ส่งเสริม ให้สหกรณ์ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 
3. แนะน า ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรจัดท าบัญชีและสามารถปิดบัญชีได้ภายใน 30 วันและประชุมใหญ่
สามัญประจ าปี ได้ภายใน 150 วัน 
4. ส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มเกษตรกรมีส่วนร่วมทางธุรกิจกับกลุ่มเกษตรกรเพ่ิมขึ น 

 

 

ลงช่ือ       นางสาวนภัสกร  วรรณชัย    เจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

  (นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ) 

         วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
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35. กล ุม่เกษตรกรท ำไรห่ว้ยสีเสียด 

ประเภท : กลุ่มเกษตรกรท าไร่       ปีบัญชขีองกลุ่มเกษตรกร    31 มีนาคม ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของกลุ่มเกษตรกร 

-ธุรกิจสินเชื่อ 

-ธุรกิจรับฝาก 

 ระดับมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563)......ผ่าน........ 

          (หากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไม่ผ่านมาตรฐานให้ระบุสาเหตุด้วย) 

 ระดับชั้น (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)  ................-.................  

 ผลการปิดบัญชีของกลุ่มเกษตรกร        อยู่ระหว่างผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงิน 

 ผลการประชุมใหญ่ของกลุ่มเกษตรกรจัดประชุมเมื่อวันที่...............-................. 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลกลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

งานที่ด าเนินการ : 

 1. ให้ความรู้เกี่ยวกับอดุมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ 

 2. ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน 

3. แนะน า ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกร สามารถปิดบัญชีได้ ภายใน 30 วันและประชุมใหญ่สามัญ

ประจ าปี ได้ภายใน 150 วัน 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : 

1. กลุ่มเกษตรกรปิดบัญชีเป็นปัจจุบัน ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ได้ภายใน 150 วัน นับจากวันสิ นปีทาง

บัญชี 

2. กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1. คณะกรรมการด าเนินการ ยังขาดความรู้ และประสบการณ์ ในการด าเนินธุรกิจและการบริหารจัดการ 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 

งานที่ด าเนินการ : 

1. ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกร มีการเพิ่มปริมาณธุรกิจ โดยการร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการก าหนด

แผนการด าเนินงานประจ าปีและติดตามการด าเนินธุรกิจของกลุ่มเกษตรกร 

2. ส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มเกษตรกรมีส่วนร่วมทางธุรกิจกับกลุ่มเกษตรกรเพ่ิมขึ น ในการเข้าร่วมประชุม

ใหญ่ 
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ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : 

-  กลุ่มเกษตรกรมีปริมาณธุรกิจที่เพิ่มขึ นจากปีก่อน  

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

เนื่องจากปัญหาภัยแล้ง ปริมาณยางพาราลดลง และการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 โควิด19 ท าให้

สมาชิกไม่มีรายได้ในการประกอบอาชีพท าให้สมาชิกไม่รายได้ประกอบกับการขายผลผลิตได้ในราคาท่ีต่ า 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบกลุ่มเกษตรกร 

งานที่ด าเนินการ : 

1. แนะน า/ส่งเสริม การป้องกันการเกิดข้อบกพร่องในกลุ่มเกษตรกรในที่ประชุมคณะกรรมการ

ด าเนินการและในที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 

2. ติดตามแก้ไขตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี โดยการแนะน าให้กลุ่มเกษตรกรแก้ไขข้อสังเกตของ

ผู้สอบบัญชีและรายงานผลให้นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรรับทราบภายในเวลาที่ก าหนด 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : 

1. สหกรณ์สามารถแก้ไขตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีได้ 

2. กลุ่มเกษตรกรไม่มีข้อบกพร่องหรือปรากฏว่ามีข้อทุจริตทางการเงินที่ร้ายแรง 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1. ผู้ตรวจสอบกิจการที่ยังไม่มีความรู้ความสามารถในการตรวจสอบเพียงพอ  

2.คณะกรรมการด าเนินการของกลุ่มเกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจในระบบสหกรณ์ 

 
ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี เดือน ..มีนาคม........ พ.ศ. ....... 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก     
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

    

3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเชื่อ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

  
 

247,057 
3,225,097 

50,000 

 
 

253,198.92 
3,519,224.23 

269,800.69 

 
 

102 
109 
540 
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กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได ้
   - ค่าใช้จ่าย 
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
504,532.70 
135,519.00 
369,013.70 

 
 
 
 

 

 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย: เนื่องจากปัญหาภัยแล้ง และการระบาดของ

ไวรัสโคโรนา 2019 โควิด19 ท าให้สมาชิกไม่มีรายได้ในการประกอบอาชีพท าให้สมาชิกไม่รายได้ประกอบกับการ
ขายผลผลิตได้ในราคาที่ต่ า 

 
สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  
1. ให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ 
2. ส่งเสริมให้สหกรณ์ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 
3. แนะน า ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรจัดท าบัญชีและสามารถปิดบัญชีได้ภายใน 30 วันและประชุมใหญ่

สามัญประจ าปี ได้ภายใน 150 วัน 
4. ส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มเกษตรกรมีส่วนร่วมทางธุรกิจกับกลุ่มเกษตรกรเพ่ิมขึ น 
 

 

 

ลงช่ือ    นางสาวนภัสกร  วรรณชัย   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

       (นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ) 

       วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
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อ าเภอเอราวัณ 
36. กล ุม่เกษตรกรท ำไรท่รพัยไ์พวลัย ์

ประเภท :  กลุ่มเกษตรกรท าไร่       ปีบัญชขีองกลุ่มเกษตรกร     31 มีนาคม ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของกลุ่มเกษตรกร.......................-............................. 

 ระดับมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563)....-.......... 

ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเนื่องจากคณะกรรมการด าเนินการ ไมจ่ัดให้มีการจัดท างบการเงินรอบสิบสองเดือนแล้ว

เสร็จ และจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบได้ภายใน  150 วัน  ตามกฎหมาย 

 ระดับชั้น (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)  ...............-.....................  

 ผลการปิดบัญชีของกลุ่มเกษตรกร ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ .................-................... 

 ผลการประชุมใหญ่ของกลุ่มเกษตรกรจัดประชุมเมื่อวันที่...................-.................................. 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลกลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

 งานที่ด าเนินการ : 
1. แนะน า/ส่งเสริม ให้กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ในที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการและ     

ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 
2. แนะน า ส่งเสริม ให้กลุ่มเกษตรกรปิดบัญชีงบการเงินรอบสิบสองเดือนแล้วเสร็จ และจัดให้มีผู้สอบ

บัญชีตรวจสอบได้ภายใน  150 วัน  ตามกฎหมาย 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : 

1. กลุ่มเกษตรกรไมผ่่านเกณฑ์มาตรฐาน 

2. จัดให้มีการจัดท างบการเงินรอบสิบสองเดือนแล้วเสร็จ และจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบได้ภายใน  

150 วัน  ตามกฎหมาย 

3. กลุ่มเกษตรกรไม่สามารถประชุมใหญ่สามัญประจ าปีได้ 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1. คณะกรรมการด าเนินการไม่เอาใจใส่ ขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในการท างาน 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 

งานที่ด าเนินการ:- 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :- 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

คณะกรรมการด าเนินการไม่เอาใจใส่ ขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในการท างาน ไม่สามารถเรียกประชุม

คณะกรรมการด าเนินการได้ 
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 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบกลุ่มเกษตรกร 

งานที่ด าเนินการ : นัดประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : ไม่สามารถเรียกประชุมคณะกรรมการด าเนินการได้ 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี เดือน .......... พ.ศ. ....... 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก     
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

    

3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเชื่อ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

    

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได ้
   - ค่าใช้จ่าย 
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย: 
- คณะกรรมการด าเนินการไม่เอาใจใส่ ขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในการท างาน 
สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  
- เตรียมเลิกกลุ่มเกษตรกร 

 

ลงช่ือ      นายปรีชา   บัวระภา   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

    (เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส) 

      วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
 



325 | ห น้ า  Template รายงานผลการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ร 

37. กล ุม่เกษตรกรท ำสวนเอรำวณัผำอินทรแ์ปลง 

ประเภท : กลุ่มเกษตรกรท าสวน          ปีบัญชขีองสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร    31 มีนาคมของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของกลุ่มเกษตรกร สินเชื่อ 

 ระดับมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563)...ผ่าน.... 

          (หากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไม่ผ่านมาตรฐานให้ระบุสาเหตุด้วย) 

 ระดับชั้น (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)  ...............-.....................  

 ผลการปิดบัญชีของกลุ่มเกษตรกร       อยู่ระหว่างผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงิน 

 ผลการประชุมใหญ่ของกลุ่มเกษตรกรจัดประชุมเมื่อวันที่....................-................................. 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลกลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

งานที่ด าเนินการ : 

1. ให้ความรู้เกี่ยวกับอดุมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ 

2. ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน 

3. แนะน า ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกร สามารถปิดบัญชีได้ ภายใน 30 วันและประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 

ได้ภายใน 150 วัน 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : 

1. กลุ่มเกษตรกรปิดบัญชีเป็นปัจจุบัน ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ได้ภายใน 150 วัน นับจากวันสิ นปีทาง

บัญชี 

2. กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1. คณะกรรมการด าเนินการ ยังขาดความรู้ และประสบการณ์ ในการด าเนินธุรกิจและการบริหารจัดการ 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 

งานที่ด าเนินการ : 

1. ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกร มีการเพิ่มปริมาณธุรกิจ โดยการร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการก าหนด

แผนการด าเนินงานประจ าปีและติดตามการด าเนินธุรกิจของกลุ่มเกษตรกร 

2. ส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มเกษตรกรมีส่วนร่วมทางธุรกิจกับกลุ่มเกษตรกรเพ่ิมขึ น ในการเข้าร่วมประชุม

ใหญ่ 

 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : 

- กลุ่มเกษตรกรมีปริมาณธุรกิจลดลงจากปีก่อน  
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สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1. เนื่องจากปัญหาภัยแล้ง ปริมาณยางพาราลดลง และการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 โควิด19  

ท าให้สมาชิกไม่มีรายได้ในการประกอบอาชีพท าให้สมาชิกไม่รายได้ประกอบกับการขายผลผลิตได้ในราคาท่ีต่ า 

 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบกลุ่มเกษตรกร 

งานที่ด าเนินการ : 

1. แนะน า/ส่งเสริม การป้องกันการเกิดข้อบกพร่องในกลุ่มเกษตรกรในที่ประชุมคณะกรรมการ

ด าเนินการและในที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 

2. ติดตามแก้ไขตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี โดยการแนะน าให้กลุ่มเกษตรกรแก้ไขข้อสังเกตของผู้สอบ

บัญชีและรายงานผลให้นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรรับทราบภายในเวลาที่ก าหนด 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : 

1. สหกรณ์สามารถแก้ไขตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีได้ 

2. กลุ่มเกษตรกรไม่มีข้อบกพร่องหรือปรากฏว่ามีข้อทุจริตทางการเงินที่ร้ายแรง 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1. ผู้ตรวจสอบกิจการที่ยังไม่มีความรู้ความสามารถในการตรวจสอบเพียงพอ  

2. คณะกรรมการด าเนินการของกลุ่มเกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจในระบบสหกรณ์ 

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี เดือน ..มีนาคม.. พ.ศ. ..2563.. 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก คน  -  
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

   
82,230.00 

- 
 

 

3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเชื่อ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

  
 
 

130,183.90 
 

 
 
- 

70,500.00 
- 
- 
- 
- 
 

 
 
 

54 
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กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได ้
   - ค่าใช้จ่าย 
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
11,907.60 
82,909.20 
(71,001.60) 

 

 
 
 
 

 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย: เนื่องจากปัญหาภัยแล้ง และการระบาดของ

ไวรัสโคโรนา 2019 โควิด19 ท าให้สมาชิกไม่มีรายได้ในการประกอบอาชีพท าให้สมาชิกไม่รายได้ประกอบกับการ
ขายผลผลิตได้ในราคาที่ต่ า 

สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  
1. ให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ 
2. ส่งเสริมให้สหกรณ์ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 
3. แนะน า ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรจัดท าบัญชีและสามารถปิดบัญชีได้ภายใน 30 วันและประชุมใหญ่

สามัญประจ าปี ได้ภายใน 150 วัน 
4. ส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มเกษตรกรมีส่วนร่วมทางธุรกิจกับกลุ่มเกษตรกรเพ่ิมขึ น 
 

 

 

ลงช่ือ       นายปรีชา  บัวระภา      เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

     (เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส) 

               วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ร 

 
 

อ าเภอเชียงคาน 
 

38.กล ุม่เกษตรกรท ำไรจ่อมศรี   

ประเภท  : กลุ่มเกษตรกรท าไร่  ปีบัญชีของกลุ่มเกษตรกร  31 มีนาคม ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์ สินเชื่อ   

 ระดับมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร(ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563) ไม่ผ่าน 

(หากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไม่ผ่านมาตรฐานให้ระบุสาเหตุด้วย)   หยุดด าเนินงาน และปิดบัญชีไม่ได้  

 ระดับชั้นสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)  - 

 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร   ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงิน   - 

 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์/สหกรณ์  จัดประชุมเม่ือวันที่  - 
 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลกลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

งานที่ด าเนินการ :  

1. แนะน าให้กลุ่มเกษตรกรด าเนินงานและด าเนินธุรกิจ เพ่ือตอบสนองความต้องการของสมาชิก 

2. แนะน าส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรยกระดับมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร 

3. แนะน าส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรปฏิบัติตาม ระเบียบ ข้อบังคับ กฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2547 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  กลุ่มเกษตรกรไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตาม ระเบียบ ข้อบังคับ กฤษฎีกา

ว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2547 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1. คณะกรรมการด าเนินการ ขาดความรู้ และประสบการณ์ ในการด าเนินธุรกิจและการบริหารจัดการ

กลุ่มเกษตรกร 

2. สมาชิกขาดความรู้ความเข้าใจในการรวมกลุ่มเกษตรกร 

3. กลุ่มเกษตรกรหยุดด าเนินการ 

 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 

งานที่ด าเนินการ :  

1. แนะน าส่งเสริมให้คณะกรรมการทบทวนให้มีการด าเนินงานและด าเนินธุรกิจ 

2. แนะน าส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการด าเนินธุรกิจกับกลุ่มเกษตรกร 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ ์4 (อ ำเภอชึยงคำน ปำกชม ท่ำล่ี) 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ร 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :                                       - 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

          คณะกรรมการ ไม่มีความกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหาการในการด าเนินงานและธุรกิจกลุ่มเกษตรกร 

 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

งานที่ด าเนินการ :  

1. แนะน าส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร ปฏิบัติตาม ระเบียบ ข้องบังคับของกลุ่มเกษตร กฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่ม

เกษตรกร พ.ศ.2547  ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ อย่างเคร่งครัด 

2. แนะน าให้กลุ่มเกษตรกรปิดบัญชี 

3. แนะน าให้ด าเนินงานและด าเนินธุรกิจเพ่ือช่วยเหลือสมาชิกท่ีมีความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : - 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1. คณะกรรมการไม่สามารถปิดบัญชีได้ ขาดการเอาใจใส่ และความเสียสละในการบริหารจัดการ 
2. ขาดความร่วมมือจากสมาชิกในการร่วมด าเนินกิจกรรม สมาชิกไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ และความ 

รับผิดชอบ 
 

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี 31  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก คน - -  
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

 
บาท 
บาท 

 
- 
- 

 
- 
- 

 

3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเชื่อ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
    - ธุรกิจบริการ 

 
 

บาท 
บาท 
บาท 
บาท 

 
 
- 
- 
- 
 

 
 
- 
- 
- 
- 

 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได ้
   - ค่าใช้จ่าย 
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
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สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :       
                                                 - 
สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  
1. แนะน าส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรให้มีการทบทวนการบริหารจัดการ ให้มีการด าเนินงาน และด าเนินธุรกิจ

ของกลุ่มเกษตรกร 
2. แนะน าส่งเสริมให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร 

 

 

 

ลงชื่อ     นางสาวยุทธาภรณ์  เขียวสด   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

           (เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์) 

             วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
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39. กล ุม่เกษตรกรท ำไรธ่ำต ุ

ประเภท ; กลุ่มเกษตรกร ท าไร่ ปีบัญชีของกลุ่มเกษตรกร 31 มีนาคม ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของกลุ่มเกษตรกร  ข้าวโพด  

 ระดับมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร(ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563) ผ่าน 
(หากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไม่ผ่านมาตรฐานให้ระบุสาเหตุด้วย)    
ระดับชั้นสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)  - 

 ผลการปิดบัญชีของกลุ่มเกษตรกร   ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ 17 พฤษภาคม  2563 

 ผลการประชุมใหญ่ของกลุ่มเกษตรกร  จัดประชุมเมื่อวันที่  23 สิงหาคม  2563 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลกลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

งานที่ด าเนินการ :  
1. แนะน าให้กลุ่มเกษตรกรด าเนินงานและด าเนินธุรกิจ เพ่ือตอบสนองความต้องการของสมาชิก 
2. แนะน าส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรยกระดับมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร 
3. แนะน าส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรปฏิบัติตาม ระเบียบ ข้อบังคับ กฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2547 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  กลุ่มเกษตรกรไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตาม ระเบียบ ข้อบังคับ กฤษฎีกา

ว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2547 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด :- 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 
งานที่ด าเนินการ :  
1. แนะน าส่งเสริมให้คณะกรรมการทบทวนให้มีการด าเนินงานและด าเนินธุรกิจ 
2. แนะน าส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการด าเนินธุรกิจกับกลุ่มเกษตรกร 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : (ระบุผลที่เกิดจากกิจกรรมที่ด าเนินการแล้วเกิดผลลัพธ์/ผลประโยชน์ต่อ

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและสมาชิก โดยควรมีข้อมูลเชิงปริมาณประกอบเพ่ือสนับสนุนผลการด าเนินงานด้วย  
และหากผลงานไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดให้ระบุสาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคด้วย) 

สมาชิกมีส่วนร่วมของสมาชิกในการด าเนินธุรกิจกับกลุ่มเกษตรกร 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด :- 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
งานที่ด าเนินการ :  
1. แนะน าส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร ปฏิบัติตาม ระเบียบ ข้องบังคับของกลุ่มเกษตร กฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่ม
เกษตรกร พ.ศ.2547  ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ อย่างเคร่งครัด 
2. แนะน าให้กลุ่มเกษตรกรปิดบัญชี 
3. แนะน าให้ด าเนินงานและด าเนินธุรกิจเพ่ือช่วยเหลือสมาชิกท่ีมีความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพ 
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ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : กลุ่มเกษตรกร ปฏิบัติตาม ระเบียบ ข้องบังคับของกลุ่มเกษตร กฤษฎีกาว่า

ด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2547  ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ อย่างเคร่งครัด 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด :  
- 

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี 31 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก คน 5 4 80 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

 
บาท 
บาท 

 
5,000 

- 

 
4,600 

- 

 
92 

3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเชื่อ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
    - ธุรกิจรวมรวมผลผลิต 

 
 

บาท 
บาท 
บาท 
บาท 

 
 
- 
- 

48,300 
- 

 
 
- 
- 

60,000 
- 

 
 
- 
- 

124 
- 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได ้
   - ค่าใช้จ่าย 
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
23,450 
19,450 
4,000 

 
24,350 
19,750 
4,600 

 
104 
102 
115 

 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :                                                       - 
สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  
1. แนะน าส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรให้มีการทบทวนการบริหารจัดการ ให้มีการด าเนินงาน และด าเนินธุรกิจ

ของกลุ่มเกษตรกร 
2. แนะน าส่งเสริมให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร 

 

 

ลงชื่อ     นางลัดดา  กาญจนะ     เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

         (นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ) 

               วันที่  31  เดือน กรกฎาคม .พ.ศ. 2563 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ร 

40.กล ุม่เกษตรกรท ำสวนยำงพฒันำคณุภำพยำง (กลุ่มเกษตรกรจัดตั้งใหม่ในปี 2563) 
ประเภท : กลุ่มเกษตรกรท าสวน      ปีบัญชีของกลุ่มเกษตรกร สิ นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของกลุ่มเกษตรกร ข้าวโพด  ข้าว ยางพารา มะม่วง กล้วย 

 ระดับมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร(ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)  
(หากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไม่ผ่านมาตรฐานให้ระบุสาเหตุด้วย) 

 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)  - 

 ผลการปิดบัญชีของกลุ่มเกษตรกร   ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ - 

 ผลการประชุมใหญ่ของกลุ่มเกษตรกร  จัดประชุมเมื่อวันที่- 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลกลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

งานที่ด าเนินการ :  
1. นัดประชุมใหญ่สมาชิกเพ่ือลงมติด าเนินการตามข้อบังคับและแผนงานของคณะผู้ริเริ่มก่อการจัดตั งลุ่ม

เกษตรกร 
2. แนะน าส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรด าเนินงานตามอุดมการณ์สหกรณ์ และเรียนรู้บัญชีเบื องต้น 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญครั งแรกเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 
2. คณะกรรมการได้มีการลงมติมอบหมายการเงินและหน้าที่กันรับผิดชอบแล้ว 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
กลุ่มเกษตรกรเพ่ิงก่อตั ง เพ่ิงจะเริ่มรับสมาชิกกลุ่ม 
  ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 
งานที่ด าเนินการ : ไม่มีการด าเนินธุรกิจ 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : (ระบุผลที่เกิดจากกิจกรรมที่ด าเนินการแล้วเกิดผลลัพธ์/ผลประโยชน์ต่อ

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและสมาชิก โดยควรมีข้อมูลเชิงปริมาณประกอบเพ่ือสนับสนุนผลการด าเนินงานด้วย  
และหากผลงานไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดให้ระบุสาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคด้วย) 

1. สหกรณ์มีสมาชิกมาด าเนินธุรกิจและมีส่วนร่วมกับกลุ่มเกษตรกร 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. สหกรณ์ขาดความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ 
2. สมาชิกขาดความรู้ ความเข้าใจในหลักการอุดมการณ์สหกรณ์ 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

             -อยู่ระหว่างรอด าเนินการตามกฎหมายสหกรณ์ เพ่ือให้นายทะเบียนสหกรณ์สั่งเลิกกลุ่มเกษตรกร 
 

ลงช่ือ   นายณรงค์พร  เจนการ    เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
       (นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ) 

                                                       วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ร 

 
 

41.กล ุม่เกษตรกร กยท.เขำแกว้ 

ประเภท กลุ่มเกษตรกรท าสวน  ปีบัญชีของกลุ่มเกษตรกร  ทุกสิ นเดือนกุมภาพันธ์  ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์ ยางพารา   

 ระดับมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร(ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563) ผ่าน 

(หากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไม่ผ่านมาตรฐานให้ระบุสาเหตุด้วย)     

 ระดับชั้นสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)  - 

 ผลการปิดบัญชีของกลุ่มเกษตรกร   อยู่ในระหว่างผู้สอบรับรองงบ ปี 63 

 ผลการประชุมใหญ่ของกลุ่มเกษตรกร  จัดประชุมเมื่อวันที่  - 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลกลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

งานที่ด าเนินการ :  

1. แนะน าให้กลุ่มเกษตรกรด าเนินงานและด าเนินธุรกิจ เพ่ือตอบสนองความต้องการของสมาชิก 

2. แนะน าส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรยกระดับมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร 

3. แนะน าส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรปฏิบัติตาม ระเบียบ ข้อบังคับ กฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2547 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

2. กลุ่มเกษตรกรปฏิบัติตาม ระเบียบ ข้อบังคับ กฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2547 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1. คณะกรรมการด าเนินการ ยังขาดความรู้ และประสบการณ์ ในการด าเนินธุรกิจและการบริหารจัดการ

กลุ่มเกษตรกร 

2. สมาชิกขาดความรู้ความเข้าใจในการรวมกลุ่มเกษตรกร 

 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 

งานที่ด าเนินการ :  

1. แนะน าส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการด าเนินธุรกิจกับสหกรณ์ 

2. แนะน าส่งเสริมสหกรณ์เพ่ิมปริมาณธุรกิจโดยส ารวจความต้องการจากสมาชิกโดยผ่านมติที่ประชุม 

3. แนะน าให้สหกรณ์ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ และข้องบังคับในการด าเนินงานอย่างเคร่งครัด 

 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

สหกรณ์มีสมาชิกร่วมด าเนินธุรกิจและมีส่วนร่วมกับกลุ่ม 
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สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1. กลุ่มเกษตรกรยังขาดความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ 

2. กลุ่มเกษตรกรขาดแคลนเงินทุนเพื่อตอบสนองความต้องการแก่สมาชิก 

 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

งานที่ด าเนินการ :  

1. แนะน าส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร ปฏิบัติตาม ระเบียบ ข้องบังคับของกลุ่มเกษตร กฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่ม

เกษตรกร พ.ศ.2547  ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ อย่างเคร่งครัด 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : สหกรณ์ปฏิบัติเป็นไปตาม ระเบียบ ข้อบังคับสหกรณ์ พรบ.สหกรณ์ 

ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ อย่างเคร่งครัด 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด :                                           

- 

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก คน 10 -  
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 
 

 
บาท 
บาท 

 
10,000 

 
- 
- 

 

3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเชื่อ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
    - ธุรกิจบริการ 
 

 
 

บาท 
บาท 
บาท 
บาท 

 
 
- 
- 

78,000 
 

 
 
- 
- 
- 

 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได ้
   - ค่าใช้จ่าย 
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 
 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
53,124 
509,500 
25,624 

 
- 
- 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ร 

 
 
 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :  
                                                      - 
 
สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  
1. แนะน าส่งเสริมให้คณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรมีการบริหารจัดการแลเพ่ิมพูนองค์ความรู้ในการ

ด าเนินงานและด าเนินธุรกิจกลุ่มเกษตรกร 
2. แนะน าสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
3. แนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมใน

การด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ ให้มากยิ่งขึ น 
 
 

ลงช่ือ    นางสาวยุทธาภรณ์  เขียวสด    เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

           (เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์) 

               วันที่  31  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
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42.กล ุม่เกษตรกรชำวสวนยำง กยท. บำ้นนำจำน หม ู่ 7 

ประเภท : กลุ่มเกษตรกรท าสวน     ปีบัญชีของกลุ่มเกษตรกร 28  กุมภาพันธ์ ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์ รวบรวมยางพารา  

 ระดับมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร(ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563) ผ่าน 

(หากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไม่ผ่านมาตรฐานให้ระบุสาเหตุด้วย)    

 ระดับชั้นสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)  - 

 ผลการปิดบัญชีของกลุ่มเกษตรกร   ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงิน   30 มิ.ย. 63 

 ผลการประชุมใหญ่ของกลุ่มเกษตรกร  จัดประชุมเมื่อวันที่  21 ก.ค. 63 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลกลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

งานที่ด าเนินการ :  

1. แนะน าให้กลุ่มเกษตรกรด าเนินงานและด าเนินธุรกิจ เพ่ือตอบสนองความต้องการของสมาชิก 

2. แนะน าส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรยกระดับมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร 

3. แนะน าส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรปฏิบัติตาม ระเบียบ ข้อบังคับ กฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2547 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  กลุ่มเกษตรกรไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตาม ระเบียบ ข้อบังคับ กฤษฎีกา

ว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2547 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด :- 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 

งานที่ด าเนินการ :  

1. แนะน าส่งเสริมให้คณะกรรมการทบทวนให้มีการด าเนินงานและด าเนินธุรกิจ 

2. แนะน าส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการด าเนินธุรกิจกับกลุ่มเกษตรกร 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : สมาชิกมีส่วนร่วมของสมาชิกในการด าเนินธุรกิจกับกลุ่มเกษตรกร 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด :- 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

งานที่ด าเนินการ :  

1. แนะน าส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร ปฏิบัติตาม ระเบียบ ข้องบังคับของกลุ่มเกษตร กฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่ม

เกษตรกร พ.ศ.2547  ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ อย่างเคร่งครัด 

2. แนะน าให้กลุ่มเกษตรกรปิดบัญชี 

3. แนะน าให้ด าเนินงานและด าเนินธุรกิจเพ่ือช่วยเหลือสมาชิกท่ีมีความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพ 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ร 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
กลุ่มเกษตรกร ปฏิบัติตาม ระเบียบ ข้องบังคับของกลุ่มเกษตร กฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร 

พ.ศ.2547  ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ อย่างเคร่งครัด 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด :  
- 

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี 29 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก คน 5 9 180 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

 
บาท 
บาท 

 
5,000 

- 

 
4,600 

- 

 
92 

3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเชื่อ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
    - ธุรกิจรวมรวมผลผลิต 

 
 

บาท 
บาท 
บาท 
บาท 

 
 
- 
- 
- 

3,000,000 

 
 
- 
- 
- 

5,611,595 

 
 
- 
- 
- 

187 
4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได ้
   - ค่าใช้จ่าย 
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
102,600 
72,600 
30,000 

 
124,350 
91,750 
32,600 

 
121 
126 
109 

 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :                                                       - 
สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  
1. แนะน าส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรให้มีการทบทวนการบริหารจัดการ ให้มีการด าเนินงาน และด าเนินธุรกิจ

ของกลุ่มเกษตรกร 
2. แนะน าส่งเสริมให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร 

 
 
 

ลงช่ือ       นางลัดดา  กาญจนะ     เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
         (นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ) 

               วันที่  31 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ร 

43.กล ุม่เกษตรกรชำวสวนยำง กยท. บำ้นพรเจรญิ 

ประเภท : กลุ่มเกษตรกรท าสวน  ปีบัญชีของกลุ่มเกษตรกร 28  กุมภาพันธ์ ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์ รวบรวมยางพารา  

 ระดับมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร(ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563) ผ่าน 

(หากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไม่ผ่านมาตรฐานให้ระบุสาเหตุด้วย)    

 ระดับชั้นสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)  - 

 ผลการปิดบัญชีของกลุ่มเกษตรกร   ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงิน   17 เมษายน  2563 

 ผลการประชุมใหญ่ของกลุ่มเกษตรกร  จัดประชุมเมื่อวันที่  23 กรกฎาคม  2563 

 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลกลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

งานที่ด าเนินการ :  

1. แนะน าให้กลุ่มเกษตรกรด าเนินงานและด าเนินธุรกิจ เพ่ือตอบสนองความต้องการของสมาชิก 

2. แนะน าส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรยกระดับมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร 

3. แนะน าส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรปฏิบัติตาม ระเบียบ ข้อบังคับ กฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2547 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

           1. กลุ่มเกษตรกรไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตาม ระเบียบ ข้อบังคับ กฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.

2547 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

 

- 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 

งานที่ด าเนินการ :  

1. แนะน าส่งเสริมให้คณะกรรมการทบทวนให้มีการด าเนินงานและด าเนินธุรกิจ 

2. แนะน าส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการด าเนินธุรกิจกับกลุ่มเกษตรกร 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

สมาชิกมีส่วนร่วมของสมาชิกในการด าเนินธุรกิจกับกลุ่มเกษตรกร 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

- 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ร 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

งานที่ด าเนินการ :  
1. แนะน าส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร ปฏิบัติตาม ระเบียบ ข้องบังคับของกลุ่มเกษตร กฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่ม
เกษตรกร พ.ศ.2547  ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ อย่างเคร่งครัด 
2. แนะน าให้กลุ่มเกษตรกรปิดบัญชี 
3. แนะน าให้ด าเนินงานและด าเนินธุรกิจเพ่ือช่วยเหลือสมาชิกท่ีมีความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพ 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : กลุ่มเกษตรกร ปฏิบัติตาม ระเบียบ ข้องบังคับของกลุ่มเกษตร กฤษฎีกาว่า

ด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2547  ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ อย่างเคร่งครัด 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : - 

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี 29 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก คน 5 6 120 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

 
บาท 
บาท 

 
5,000 

- 

 
5,600 

- 

 
112 

3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเชื่อ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
    - ธุรกิจรวมรวมผลผลิต 

 
 

บาท 
บาท 
บาท 
บาท 

 
 
- 
- 
- 

3,000,000 

 
 
- 
- 
- 

4,610,500 

 
 
- 
- 
- 

154 
4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได ้
   - ค่าใช้จ่าย 
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
120,400 
90,400 
30,000 

 
156,450 
123,250 
33,200 

 
130 
136 
111 

สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :                                                       - 
สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  
1. แนะน าส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรให้มีการทบทวนการบริหารจัดการ ให้มีการด าเนินงาน และด าเนินธุรกิจ

ของกลุ่มเกษตรกร 
2. แนะน าส่งเสริมให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร 

ลงชื่อ.......นางลัดดา  กาญจนะ............เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
        (นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ) 

              วันที่  31  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ร 

44.กล ุม่เกษตรกรท ำสวนเขำแกว้   

ประเภท  : กลุ่มเกษตรกรท าสวน   ปีบัญชีของกลุ่มเกษตรกร 31 มีนาคม ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของกลุ่มเกษตรกร  ธุรกิจสินเชื่อ 

 ระดับมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร(ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563) - 

(หากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไม่ผ่านมาตรฐานให้ระบุสาเหตุด้วย) 

 ระดับชั้นสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563)  - 

 ผลการปิดบัญชีของกลุ่มเกษตรกร   ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงิน วันที่ 30 มิถุนายน 2561 

 ผลการประชุมใหญ่ของกลุ่มเกษตรกร  จัดประชุมเมื่อวันที่  26 สิงหาคม 2562 
 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลกลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

งานที่ด าเนินการ :  

1. แนะน าส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรปิดบัญชี เพื่อรักษาระดับมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร 

2. แนะน าส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรปฏิบัติตาม ระเบียบ ข้อบังคับ กฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2547 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

2. กลุ่มเกษตรกรปฏิบัติตาม ระเบียบ ข้อบังคับ กฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2547 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1. คณะกรรมการด าเนินการ ขาดความรู้ และประสบการณ์ ขาดความเสียสละเวลในการด าเนินธุรกิจและ

การบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกร 

2. สมาชิกขาดความรู้ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบการมีส่วนรวมในการด าเนินธุรกิจ 
 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 

งานที่ด าเนินการ :  

1. แนะน าส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการด าเนินธุรกิจกับกลุ่มเกษตรกร 

2. แนะน าส่งเสริมการบริหารสินเชื่อให้มีประสิทธิ์ภาพ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. กลุ่มเกษตรกรมีสมาชิกมาด าเนินธุรกิจและมีส่วนร่วมกับกลุ่มเกษตรกร 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1. คณะกรรมการสหกรณ์ขาดความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ 

2. สหกรณ์ขาดแคลนเงินทุนเพ่ือตอบสนองความต้องการแก่สมาชิก 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ร 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบกลุ่มเกษตรกร 

งานที่ด าเนินการ : แนะน าส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร ปฏิบัติตาม ระเบียบ ข้องบังคับของกลุ่มเกษตร 

กฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2547  ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ อย่าง

เคร่งครัด 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. กลุ่มเกษตรกรปฏิบัติเป็นไปตาม ระเบียบ ข้อบังคับสหกรณ์ กฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2547   

อย่างเคร่งครัด 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1. คณะกรรมการไม่สามารถปิดบัญชีได้ ขาดการเอาใจใส่ และความเสียสละในการบริหารจัดการ 
2. ขาดความร่วมมือจากสมาชิกในการร่วมด าเนินกิจกรรม สมาชิกไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ และความ

ความรับผิดชอบ 
3. กลุ่มเกษตรกรขาดความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ 

 

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก คน 5 -  
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 
 

 
บาท 
บาท 

 
5000 

- 

 
- 

 

3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเชื่อ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
    - ธุรกิจบริการ 
 

 
 

บาท 
บาท 
บาท 
บาท 

 
 
- 

600,000 
- 

 
 
- 
- 

 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได ้
   - ค่าใช้จ่าย 
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 
 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
31,550 
12,000 
19,550 

 
- 
- 
- 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ร 

 
 
 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :  
  -กลุ่มเกษตรกรยังไม่ปิดบัญชี ปี 2562 ได้  
 
สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  
1. แนะน าส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรให้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับกลุ่มเกษตรกร กฤษฎีกาว่าด้วย

กลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2547       
2. แนะน าส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรให้มีการบริหารจัดการว่าด้วยการควบคุมภายและการด าเนินธุรกิจกลุ่ม

เกษตรกร 
3. แนะน าส่งเสริมให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร 
4. ติดตามการแก้ไขข้อสังเกตข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 

 

ลงช่ือ    นางสาวยุทธาภรณ์  เขียวสด    เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

      (เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์) 

            วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



344 | ห น้ า  Template รายงานผลการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ร 

 

45.กล ุม่เกษตรกรท ำสวนปำกตม 

ประเภท : กลุ่มเกษตรกรท าสวน ปีบัญชีของกลุ่มเกษตรกร 31 มีนาคม ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของกลุ่มเกษตรกร ข้าวโพด  

 ระดับมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร(ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563) ผ่าน 

(หากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไม่ผ่านมาตรฐานให้ระบุสาเหตุด้วย)    

 ระดับชั้นสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)  - 

 ผลการปิดบัญชีของกลุ่มเกษตรกร   ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงิน วันที่ 17 พฤษภาคม  2563 

 ผลการประชุมใหญ่ของกลุ่มเกษตรกร  จัดประชุมเมื่อวันที่  24 สิงหาคม  2563 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลกลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

งานที่ด าเนินการ :  

1. แนะน าให้กลุ่มเกษตรกรด าเนินงานและด าเนินธุรกิจ เพ่ือตอบสนองความต้องการของสมาชิก 

2. แนะน าส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรยกระดับมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร 

3. แนะน าส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรปฏิบัติตาม ระเบียบ ข้อบังคับ กฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2547 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  กลุ่มเกษตรกรไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตาม ระเบียบ ข้อบังคับ กฤษฎีกา

ว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2547 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด :- 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 

งานที่ด าเนินการ :  

1. แนะน าส่งเสริมให้คณะกรรมการทบทวนให้มีการด าเนินงานและด าเนินธุรกิจ 

2. แนะน าส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการด าเนินธุรกิจกับกลุ่มเกษตรกร 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

สมาชิกมีส่วนร่วมของสมาชิกในการด าเนินธุรกิจกับกลุ่มเกษตรกร 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด :- 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบกลุ่มเกษตรกร 

งานที่ด าเนินการ :  

1. แนะน าส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร ปฏิบัติตาม ระเบียบ ข้องบังคับของกลุ่มเกษตร กฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่ม

เกษตรกร พ.ศ.2547  ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ อย่างเคร่งครัด 

2. แนะน าให้กลุ่มเกษตรกรปิดบัญชี 

3. แนะน าให้ด าเนินงานและด าเนินธุรกิจเพ่ือช่วยเหลือสมาชิกท่ีมีความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพ 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ร 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : กลุ่มเกษตรกร ปฏิบัติตาม ระเบียบ ข้องบังคับของกลุ่มเกษตร กฤษฎีกาว่า

ด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2547  ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ อย่างเคร่งครัด 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด :  

- 

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี 31 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก คน 5 3 60 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

 
บาท 
บาท 

 
5,000 

- 

 
3,500 

- 

 
70 

3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเชื่อ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
    - ธุรกิจรวมรวมผลผลิต 

 
 

บาท 
บาท 
บาท 
บาท 

 
 
- 

340,000 
- 
- 

 
 
- 

360,000 
- 
- 

 
 
- 

106 
- 
- 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได ้
   - ค่าใช้จ่าย 
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
34,500 
30,500 
4,000 

 
36,350 
32,150 
4,200 

 
105 
105 
105 

 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :  
                                                      - 
สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  
1. แนะน าส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรให้มีการทบทวนการบริหารจัดการ ให้มีการด าเนินงาน และด าเนินธุรกิจ

ของกลุ่มเกษตรกร 
2. แนะน าส่งเสริมให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร 

 
 
 

ลงช่ือ     นางลัดดา  กาญจนะ      เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
         (นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ) 

               วันที่  31 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ร 

อ าเภอปากชม 
46.กล ุม่เกษตรกรท ำไรห่ว้ยบ่อซืน  (หยุดด าเนินธุรกิจ) 
ประเภท : กลุ่มเกษตรกรท าไร่      ปีบัญชขีองกลุ่มเกษตรกร 31 มีนาคม ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของกลุ่มเกษตรกร  ข้าวโพด   

 ระดับมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร(ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563) ไม่ผ่าน 

(หากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไม่ผ่านมาตรฐานให้ระบุสาเหตุด้วย)   หยุดด าเนินงาน และปิดบัญชีไม่ได้  

 ระดับชั้นสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)  - 

 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร   ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงิน   - 

 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์/สหกรณ์  จัดประชุมเม่ือวันที่  - 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลกลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

งานที่ด าเนินการ  

1. แนะน าให้กลุ่มเกษตรกรด าเนินงานและด าเนินธุรกิจ เพ่ือตอบสนองความต้องการของสมาชิก 

2. แนะน าส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรยกระดับมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร 

3. แนะน าส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรปฏิบัติตาม ระเบียบ ข้อบังคับ กฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2547 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  กลุ่มเกษตรกรไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตาม ระเบียบ ข้อบังคับ กฤษฎีกา

ว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2547 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1. คณะกรรมการด าเนินการ ขาดความรู้ และประสบการณ์ ในการด าเนินธุรกิจและการบริหารจัดการ

กลุ่มเกษตรกร 

2. สมาชิกขาดความรู้ความเข้าใจในการรวมกลุ่มเกษตรกร 

3. กลุ่มเกษตรกรหยุดด าเนินการ 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 

งานที่ด าเนินการ :  

1. แนะน าส่งเสริมให้คณะกรรมการทบทวนให้มีการด าเนินงานและด าเนินธุรกิจ 

2. แนะน าส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการด าเนินธุรกิจกับกลุ่มเกษตรกร 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :                                         - 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

คณะกรรมการ ไม่มีความกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหาการในการด าเนินงานและธุรกิจกลุ่ม

เกษตรกร 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ร 

 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบกลุ่มเกษตรกร 

งานที่ด าเนินการ :  

1. แนะน าส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร ปฏิบัติตาม ระเบียบ ข้องบังคับของกลุ่มเกษตร กฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่ม

เกษตรกร พ.ศ.2547  ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ อย่างเคร่งครัด 

2. แนะน าให้กลุ่มเกษตรกรปิดบัญชี 

3. แนะน าให้ด าเนินงานและด าเนินธุรกิจเพ่ือช่วยเหลือสมาชิกท่ีมีความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

- 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1.คณะกรรมการไม่สามารถปิดบัญชีได้ ขาดการเอาใจใส่ และความเสียสละในการบริหารจัดการ 
2.ขาดความร่วมมือจากสมาชิกในการร่วมด าเนินกิจกรรม สมาชิกไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ และความ 

รับผิดชอบ 
 
ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี 31  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก คน 5 -  
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 
 

 
บาท 
บาท 

 
5,000- 
5,000 

 
- 
- 

 

3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
       - ธุรกิจสินเชื่อ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
    - ธุรกิจบริการ 
 

 
 

บาท 
บาท 
บาท 

 
 

100,000- 
100,000- 

 

 
 
- 
- 
- 

 

4. แผนการติดตามหนี ค่างช าระ 
   - ติดตามต้นเงินค้างช าระ 
   - ติดตามดอกเบี ยค้างช าระ 
 

 
บาท 
บาท 

 
50,000 
10,000 

 
- 
- 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ร 

 
 
 
 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :  
  สมาชิกไม่มีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจ และคณะกรรรมการขาดความเอาใจใส่ในองค์กรของตนเอง  
                                   
สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  
1. แนะน าส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรให้มีการทบทวนการบริหารจัดการ ให้มีการด าเนินงาน และด าเนินธุรกิจ

ของกลุ่มเกษตรกร 
2. แนะน าส่งเสริมให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร 

 

 

 

ลงช่ือ       นายณรงค์พร  เจนการ       เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

         (นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ) 

               วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
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47.กล ุม่เกษตรกรท ำไรห่ำดคมัภีร ์(เตรียมเลิกกลุ่มเกษตรกร) 
ประเภท  : กลุ่มเกษตรกรท าไร่        ปีบัญชขีองกลุ่มเกษตร  31 มีนาคม ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์ ข้าวโพด  ข้าว ยางพารา มะม่วง กล้วย 

 ระดับมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร(ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)  
(หากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไม่ผ่านมาตรฐานให้ระบุสาเหตุด้วย) 

 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)  - 

 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์   ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ - 

 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์  จัดประชุมเม่ือวันที่- 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลกลุ่มเกษตรกรปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

งานที่ด าเนินการ :  
1.เตรียมเลิกกลุ่มเกษตรกร 
2.นัดประชุมใหญ่สมาชิกเพ่ือลงมติขอเลิกกลุ่มเกษตรกร 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1.สหกรณ์ไม่มีความประสงค์จะด าเนินธุรกิจ 
2.ไม่สามารถจัดประชุมใหญ่สมาชิกเพ่ือลงมติขอเลิกสหกรณ์ได้ 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. คณะกรรมการด าเนินการ ไม่ให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการสหกรณ์ และไม่ประสงค์เป็น 

คณะกรรมการด าเนินการ 
2. สมาชิกขาดความศรัทธาต่อคณะกรรมการด าเนินการ และไม่มีส่วนร่วมกับสหกรณ์ ไม่มีอุดมการณ 

สหกรณ์  
ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 
งานที่ด าเนินการ : ไม่มีการด าเนินธุรกิจ 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์ไม่มีสมาชิกมาด าเนินธุรกิจและมีส่วนร่วมกับสหกรณ์ 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. สหกรณ์ขาดความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ 
2. สมาชิกขาดความร่วมมือในการด าเนินงานสหกรณ์ 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด :อยู่ระหว่างรอด าเนินการ
ตามกฎหมายสหกรณ์ เพื่อให้นายทะเบียนสหกรณ์สั่งเลิกสหกรณ์ 

 
ลงช่ือ   นางสาวศิริภรณ์  โชติชัยพฤทธิ์    เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
      (นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ) 

                                                       วันที่  31  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
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48.กล ุม่เกษตรกรท ำสวนเชียงกลม   

ประเภท ; กลุ่มเกษตรกรท าสวน  ปีบัญชขีองกลุ่มเกษตรกร ทุกสิ นเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของกลุ่มเกษตรกร   สวนยางพารา   

 ระดับมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร(ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563) ไม่ผ่าน 

(หากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไม่ผ่านมาตรฐานให้ระบุสาเหตุด้วย)   หยุดด าเนินงาน และปิดบัญชีไม่ได้  

 ระดับชั้นสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)  - 

 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร   ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงิน   - 

 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์/สหกรณ์  จัดประชุมเม่ือวันที่  - 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลกลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

งานที่ด าเนินการ :  

1. แนะน าให้กลุ่มเกษตรกรด าเนินงานและด าเนินธุรกิจ เพ่ือตอบสนองความต้องการของสมาชิก 

2. แนะน าส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรยกระดับมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร 

3. แนะน าส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรปฏิบัติตาม ระเบียบ ข้อบังคับ กฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2547 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  กลุ่มเกษตรกรไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตาม ระเบียบ ข้อบังคับ กฤษฎีกา

ว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2547 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1. คณะกรรมการด าเนินการ ขาดความรู้ และประสบการณ์ ในการด าเนินธุรกิจและการบริหารจัดการ

กลุ่มเกษตรกร 

2. สมาชิกขาดความรู้ความเข้าใจในการรวมกลุ่มเกษตรกร 

3. กลุ่มเกษตรกรหยุดด าเนินการ 

 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 

งานที่ด าเนินการ :  

1. แนะน าส่งเสริมให้คณะกรรมการทบทวนให้มีการด าเนินงานและด าเนินธุรกิจ 

2. แนะน าส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการด าเนินธุรกิจกับกลุ่มเกษตรกร 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :                                       - 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

          คณะกรรมการ ไม่มีความกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหาการในการด าเนินงานและธุรกิจกลุ่มเกษตรกร 
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 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบกลุ่มเกษตรกร 

งานที่ด าเนินการ :  

1. แนะน าส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร ปฏิบัติตาม ระเบียบ ข้องบังคับของกลุ่มเกษตร กฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่ม

เกษตรกร พ.ศ.2547  ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ อย่างเคร่งครัด 

2. แนะน าให้กลุ่มเกษตรกรปิดบัญชี 

3. แนะน าให้ด าเนินงานและด าเนินธุรกิจเพ่ือช่วยเหลือสมาชิกท่ีมีความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : - 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1.คณะกรรมการไม่สามารถปิดบัญชีได้ ขาดการเอาใจใส่ และความเสียสละในการบริหารจัดการ 
2.ขาดความร่วมมือจากสมาชิกในการร่วมด าเนินกิจกรรม สมาชิกไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ และความ 

รับผิดชอบ 
ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ปีบัญช ี31  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก คน - -  
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 
 

 
บาท 
บาท 

 
- 
- 

 
- 
- 

 

3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเชื่อ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
    - ธุรกิจบริการ 
 

 
 

บาท 
บาท 
บาท 
บาท 

 
 
- 
- 
- 
 

 
 
- 
- 
- 
- 

 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได ้
   - ค่าใช้จ่าย 
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 
 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ร 

 
 
 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :                                                       - 
 
สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  
1. แนะน าส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรให้มีการทบทวนการบริหารจัดการ ให้มีการด าเนินงาน และด าเนินธุรกิจ

ของกลุ่มเกษตรกร 
2. แนะน าส่งเสริมให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร 
 

 

 

ลงช่ือ     นางสาวศิริภรณ์  โชติชัยพฤทธิ์     เจ้าหน้าที่ผู้รบัผิดชอบ 

           (นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ) 

               วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ร 

49.กล ุม่เกษตรกรท ำสวนปำกชม (เตรียมเลิกกลุ่มเกษตรกร) 
     ประเภท : กลุ่มเกษตรกรท าสวน    ปีบัญชขีองสหกรณ์ 31 มีนาคม ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์ ข้าวโพด  ข้าว ยางพารา มะม่วง กล้วย 

 ระดับมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร(ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)  
(หากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไม่ผ่านมาตรฐานให้ระบุสาเหตุด้วย) 

 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)  - 

 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์   ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ - 

 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์  จัดประชุมเม่ือวันที่- 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลกลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

งานที่ด าเนินการ :  
1.เตรียมเลิกกลุ่มเกษตรกร 
2.นัดประชุมใหญ่สมาชิกเพ่ือลงมติขอเลิกกลุ่มเกษตรกร 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1.สหกรณ์ไม่มีความประสงค์จะด าเนินธุรกิจ 
2.ไม่สามารถจัดประชุมใหญ่สมาชิกเพ่ือลงมติขอเลิกกลุ่มเกษตรกรได้ 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. คณะกรรมการด าเนินการ ไม่ให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการสหกรณ์ และไม่ประสงค์เป็น
คณะกรรมการด าเนินการ 
2. สมาชิกขาดความศรัทธาต่อคณะกรรมการด าเนินการ และไม่มีส่วนร่วมกับสหกรณ์ ไม่มีอุดมการณ์
สหกรณ์  
ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 
งานที่ด าเนินการ : ไม่มีการด าเนินธุรกิจ 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  สหกรณ์ไม่มีสมาชิกมาด าเนินธุรกิจและมีส่วนร่วมกับกลุ่มเกษตรกร 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. สหกรณ์ขาดความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ 
2. สมาชิกขาดความร่วมมือในการด าเนินงาน 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด :อยู่ระหว่างรอด าเนินการ
ตามกฎหมายสหกรณ์ เพื่อให้นายทะเบียนสหกรณ์สั่งเลิกกลุ่มเกษตรกร 

 
ลงช่ือ.......นางสาวศิริภรณ์  โชติชัยพฤทธิ์........เจ้าหน้าที่ผูร้ับผิดชอบ 
      (นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ) 

                                                      วันที่  31  เดอืน  กรกฎาคม  พ.ศ. .2563 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ร 

50.กล ุม่เกษตรกรชำวสวนยำง กยท. ต ำบลโคกใหญ่   

ประเภท : กลุ่มเกษตรกรท าสวน  ปีบัญชีของกลุ่มเกษตรกร 31 มกราคม ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของกลุ่มเกษตรกร  รวบรวมยางพารา 

 ระดับมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร(ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563) ผ่าน 

(หากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไม่ผ่านมาตรฐานให้ระบุสาเหตุด้วย) 

 ระดับชั้นสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)  - 

 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร   ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ 25 มิ.ย. 63 

 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์/สหกรณ์  จัดประชุมเม่ือวันที่  20 ก.ค. 63 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลกลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

งานที่ด าเนินการ :  

1. แนะน าส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรรักษาระดับมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร 

2. แนะน าส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรปฏิบัติตาม ระเบียบ ข้อบังคับ กฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2547 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

2. กลุ่มเกษตรกรปฏิบัติตาม ระเบียบ ข้อบังคับ กฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2547 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

- 

 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 

งานที่ด าเนินการ :  

1. แนะน าส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการด าเนินธุรกิจกับกลุ่มเกษตรกร 

2. แนะน าส่งเสริมการบริหารสินเชื่อให้มีประสิทธิ์ภาพ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  กลุ่มเกษตรกรมีสมาชิกมาด าเนินธุรกิจและมีส่วนร่วมกับกลุ่มเกษตรกร 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

- 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

งานที่ด าเนินการ : แนะน าส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร ปฏิบัติตาม ระเบียบ ข้องบังคับของกลุ่มเกษตร 

กฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่ม 

เกษตรกร พ.ศ.2547  ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ อย่างเคร่งครัด 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ร 

 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. กลุ่มเกษตรกรปฏิบัติเป็นไปตาม ระเบียบ ข้อบังคับสหกรณ์ กฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2547   

อย่างเคร่งครัด 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

   
ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี 31  เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 

กิจกรรม 
หน่วย

นับ 
แผน ผล 

ร้อยละผลส าเร็จ

เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก คน 5 6 120 

2. แผนการระดมทุน 

    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม 

    - รับฝากเงินเพิ่ม 

 

บาท 

บาท 

 

5,000 

5,000 

 

4,800 

5,600 

 

96 

112 

3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 

กลุ่มเกษตรกร 

    - ธุรกิจรับฝากเงิน 

    - ธุรกิจสินเชื่อ 

    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 

    - ธุรกิจรวบรวมผลผลิต 

 

 

บาท 

บาท 

บาท 

บาท 

 

 

5,000 

50,000 

- 

3,000,000 

 

 

5,600 

50,000 

- 

3,400,000 

 

 

112 

100 

- 

113 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 

   - รายได ้

   - ค่าใช้จ่าย 

   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

 

บาท 

บาท 

บาท 

 

81,000 

50,000 

31,000 

 

68,646 

44,846 

23,800 

 

85 

90 

77 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ร 

 
 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :  
                                                      - 
สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  
1. แนะน าส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรให้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับกลุ่มเกษตรกร กฤษฎีกาว่าด้วย

กลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2547       
2. แนะน าส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรให้มีการบริหารจัดการว่าด้วยการควบคุมภายและการด าเนินธุรกิจกลุ่ม

เกษตรกร 
3. แนะน าส่งเสริมให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร 
4. ติดตามการแก้ไขข้อสังเกตข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 

 

 

 

ลงช่ือ      นางลัดดา  กาญจนะ    เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

      (นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ) 

            วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



357 | ห น้ า  Template รายงานผลการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ร 

51.กล ุม่เกษตรกรท ำสวนหนองผือ   

ประเภท  :  กลุ่มเกษตรกรท าสวน   ปีบัญชขีองกลุ่มเกษตรกร 31 มีนาคม ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของกลุ่มเกษตรกร  ธุรกิจสินเชื่อ 

 ระดับมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร(ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563) ผ่าน 

(หากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไม่ผ่านมาตรฐานให้ระบุสาเหตุด้วย) 

 ระดับชั้นกลุ่มเกษตรกร (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563)  - 

 ผลการปิดบัญชีของกลุ่มเกษตรกร   ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงิน วันที่ 30  มิถุนายน  2563 

 ผลการประชุมใหญ่ของกลุ่มเกษตรกร  จัดประชุมเมื่อวันที่  20 กรกฎาคม  2563 

 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลกลุ่มเกษตรกรปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

งานที่ด าเนินการ :  

1. แนะน าส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรรักษาระดับมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร 

2. แนะน าส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรปฏิบัติตาม ระเบียบ ข้อบังคับ กฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2547 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

2. กลุ่มเกษตรกรปฏิบัติตาม ระเบียบ ข้อบังคับ กฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2547 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1. คณะกรรมการด าเนินการ ขาดความรู้ และประสบการณ์ ในการด าเนินธุรกิจและการบริหารจัดการ

กลุ่มเกษตรกร 

2. สมาชิกขาดความรู้ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบการมีส่วนรวมในการด าเนินธุรกิจ 

 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 

งานที่ด าเนินการ :  

1. แนะน าส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการด าเนินธุรกิจกับกลุ่มเกษตรกร 

2. แนะน าส่งเสริมการบริหารสินเชื่อให้มีประสิทธิ์ภาพ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

กลุ่มเกษตรกรมีสมาชิกมาด าเนินธุรกิจและมีส่วนร่วมกับกลุ่มเกษตรกร 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

- 
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 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

งานที่ด าเนินการ : แนะน าส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร ปฏิบัติตาม ระเบียบ ข้องบังคับของกลุ่มเกษตร 

กฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2547  ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ อย่าง

เคร่งครัด 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  กลุ่มเกษตรกรปฏิบัติเป็นไปตาม ระเบียบ ข้อบังคับสหกรณ์ กฤษฎีกาว่า

ด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2547   อย่างเคร่งครัด 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

     - 
ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี30  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 

กิจกรรม 
หน่วย

นับ 
แผน ผล 

ร้อยละผลส าเร็จ

เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก คน 5 7  

2. แผนการระดมทุน 

    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม 

    - รับฝากเงินเพิ่ม 

 

บาท 

บาท 

 

5,000 

- 

 

34,700 

- 

 

3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 

กลุ่มเกษตรกร 

    - ธุรกิจรับฝากเงิน 

    - ธุรกิจสินเชื่อ 

    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 

    - ธุรกิจบริการ 

 

 

บาท 

บาท 

บาท 

บาท 

 

 

- 

700,000 

50,000 

- 

 

 

- 

790,000 

31,670 

- 

 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 

   - รายได ้

   - ค่าใช้จ่าย 

   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

 

บาท 

บาท 

บาท 

 

81,000 

63,000 

18,000 

 

28,646.83 

4,748.49 

23,898.34 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ร 

 
 
 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :  
                                                      - 
สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  
1. แนะน าส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรให้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับกลุ่มเกษตรกร กฤษฎีกาว่าด้วย

กลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2547       
2. แนะน าส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรให้มีการบริหารจัดการว่าด้วยการควบคุมภายและการด าเนินธุรกิจกลุ่ม

เกษตรกร 
3. แนะน าส่งเสริมให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร 
4. ติดตามการแก้ไขข้อสังเกตข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 

 

 

 

ลงช่ือ    นางสาวศิริภรณ์  โชติชัยพฤทธิ์   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

      (นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ) 

               วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ร 

52.กล ุม่เกษตรกรผ ูเ้ลี้ยงโค กระบือ บำ้นยำง-กกกำ้นเหลือง   

ประเภท : กลุ่มเกษตรกรเลี ยงสัตว์   ปีบัญชขีองกลุ่มเกษตรกร 30 เมษายน ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของ กลุ่มเกษตรกร เลี้ยงโค-กระบือ 

 ระดับมาตรฐาน กลุ่มเกษตรกร(ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563).ผ่าน.. 

(หากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไม่ผ่านมาตรฐานให้ระบุสาเหตุด้วย) 

 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)  ....-........  

 ผลการปิดบัญชีของกลุ่มเกษตรกร ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ 20 สิงหาคม 2562 

 ผลการประชุมใหญ่ของกลุ่มเกษตรกร    จัดประชุมเม่ือวันที่ 13 กันยายน 2562 
 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลกลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

 งานที่ด าเนินการ :  
1. แนะน า/ส่งเสริม การรักษามาตรฐานของกลุ่มเกษตรกรในที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการและใน    

ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 

2. แนะน า/ส่งเสริม การป้องกันการเกิดข้อบกพร่องในกลุ่มเกษตรกรในที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ

และในที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. กลุ่มเกษตรกรสามารถรักษามาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร 

2. กลุ่มเกษตรกรไม่มีข้อบกพร่องหรือปรากฏว่ามีข้อทุจริตทางการเงินที่ร้ายแรง 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1. คณะกรรมการด าเนินการ ขาดความรู้ และประสบการณ์ ในการด าเนินธุรกิจและการบริหารจัดการ

กลุ่มเกษตรกร 

2. สมาชิกขาดความรู้ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบการมีส่วนรวมในการด าเนินธุรกิจ 

 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 

งานที่ด าเนินการ :  

1. แนะน า/ส่งเสริม ให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรเพ่ิมขึ นในที่ประชุม

คณะกรรมการด าเนินการและในที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 

2. แนะน าให้คณะกรรมการด าเนินการและการบริหารจัดการ โดยส ารวจความต้องการของสมาชิก 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

  กลุ่มเกษตรกรมีการด าเนินงานและด าเนินธุรกิจสินเชื่อเพ่ิมขึ น  
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ร 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. คณะกรรมการขาดความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการ  
2. ขาดแคลนแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงานและการด าเนินธุรกิจ 

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของ กลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก ราย 5 49 - 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

 
บาท 
บาท 

 
500 

- 

 
- 

 
- 

3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเชื่อ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 

 
 
 

บาท 

 
 
- 

5,000 
- 

 
 
- 

10,000 
- 

 
 
 
- 
 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได ้
   - ค่าใช้จ่าย 
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
10,300 
3,000 
7,300 

 
315 

- 
315 

 
- 
- 
- 

 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : เนื่องจากปริมาณธุรกิจของกลุ่มเกษตรกร มี

ปริมาณน้อย และกลุ่มฯ ขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารจัดการ ท าให้ไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของสมาชิกได้ 

สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  
1. แนะน า/ส่งเสริม ให้กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร 
2. แนะน า/ส่งเสริม ให้กลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการต่างๆของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพ่ือสร้างการมีส่วน

ร่วมในการด าเนินธุรกิจของสมาชิกกับกลุ่มเกษตรกรให้เพ่ิมขึ น 
3. แนะน าให้คณะกรรมการสร้างความเชื่อมั่น ความศรัทธา ให้กับสมาชิกในการร่วมกิจกรรมกับกลุ่ม

เกษตรกร 
 

 

ลงช่ือ    นางสาวศิริภรณ์  โชติชัยพฤทธิ์   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

           (นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ) 

               วันที่  31  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ร 

 

53.กล ุม่เกษตรกรปุ๋ ยอินทรยีชี์วภำพ หม ู่9  

ประเภท กลุ่มเกษตรกรการเกษตร   ปีบัญชีของกลุ่มเกษตรกร 30 เมษายน ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของ สินเชื่อ จัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 

 ระดับมาตรฐาน กลุ่มเกษตรกร(ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563).ผ่าน.. 

(หากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไม่ผ่านมาตรฐานให้ระบุสาเหตุด้วย) 

 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)  ....-........  

 ผลการปิดบัญชีของกลุ่มเกษตรกร อยู่ระหว่างผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงิน 

 ผลการประชุมใหญ่ของกลุ่มเกษตรกร    จัดประชุมเม่ือวันที่ 9 มิถุนายน  2563 
 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลกลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

 งานที่ด าเนินการ :  
1. แนะน าให้กลุ่มเกษตรกรด าเนินงานและด าเนินธุรกิจ เพ่ือตอบสนองความต้องการของสมาชิก 

2. แนะน าส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรยกระดับมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร 

3. แนะน าส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรปฏิบัติตาม ระเบียบ ข้อบังคับ กฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2547 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

2. กลุ่มเกษตรกรปฏิบัติตาม ระเบียบ ข้อบังคับ กฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2547 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1. คณะกรรมการด าเนินการ ขาดความรู้ และประสบการณ์ ในการด าเนินธุรกิจและการบริหารจัดการ

กลุ่มเกษตรกร 

2. สมาชิกขาดความรู้ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบการมีส่วนรวมในการด าเนินธุรกิจ 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 

งานที่ด าเนินการ :  

1. แนะน า/ส่งเสริม ให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรเพ่ิมขึ นในที่ประชุม

คณะกรรมการด าเนินการและในที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 

2. แนะน าให้คณะกรรมการด าเนินการและการบริหารจัดการ โดยส ารวจความต้องการของสมาชิก 

3. แนะน าส่งเสริมการบริหารสินเชื่อให้มีประสิทธิ์ภาพ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. กลุ่มเกษตรกรมีสมาชิกมาด าเนินธุรกิจและมีส่วนร่วมกับกลุ่มเกษตรกร 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ร 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1. คณะกรรมการขาดความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการ  

2. มีลูกหนี การค้าคงเหลือจ านวนมาก 

 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบกลุ่มเกษตรกร 

งานที่ด าเนินการ :  

1. แนะน าส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร ปฏิบัติตาม ระเบียบ ข้องบังคับของกลุ่มเกษตร กฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่ม 

เกษตรกร พ.ศ.2547  ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ อย่างเคร่งครัด 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. กลุ่มเกษตรกรปฏิบัติเป็นไปตาม ระเบียบ ข้อบังคับสหกรณ์ กฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2547   

อย่างเคร่งครัด 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

.………………………………-…………………………………… 

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของ กลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี เดือน  30เมษายน พ.ศ. 2562 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก ราย 5  - 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 
 

 
บาท 
บาท 

 
60,000 

- 

 
- 

 
- 

3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเชื่อ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
 

 
 
 

บาท 

 
 
- 

1,500,000 
2,000,000 

 
 
- 
- 

 
 
 
- 
 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได ้
   - ค่าใช้จ่าย 
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 
 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
46,000 
33,000 
13,000 

 
 
- 
 

 
- 
- 
- 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ร 

 
 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : เนื่องจากปริมาณธุรกิจของกลุ่มเกษตรกร มี

ปริมาณน้อย และกลุ่มฯ ขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารจัดการ ท าให้ไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของสมาชิกได้ 

 
สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  
1. แนะน า/ส่งเสริม ให้กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร 
2. แนะน า/ส่งเสริม ให้กลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการต่างๆของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพ่ือสร้างการมีส่วน

ร่วมในการด าเนินธุรกิจของสมาชิกกับกลุ่มเกษตรกรให้เพ่ิมขึ น 
3. แนะน าให้คณะกรรมการสร้างความเชื่อมั่น ความศรัทธา ให้กับสมาชิกในการร่วมกิจกรรมกับกลุ่ ม

เกษตรกร 
4. แนะน าส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรให้มีการบริหารจัดการว่าด้วยการควบคุมภายและการด าเนินธุรกิจกลุ่ม

เกษตรกร 
5. ติดตามการแก้ไขข้อสังเกตข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 

 

ลงชื่อ     นางสาวยุทธาภรณ์   เขียวสด     เจ้าหน้าที่ผู้รับผดิชอบ 

           (เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์) 

               วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ร 

 
 
 
 

อ าเภอภูเรือ 
54.กล ุม่เกษตรกรบำ้นท่ำศำลำ   

ประเภท  : กลุ่มเกษตรกรท าไร่   ปีบัญชขีองกลุ่มเกษตรกร .30.เมษายน.. 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของ กลุ่มเกษตรกร..ธุรกิจสินเชื่อ...... 

 ระดับมาตรฐาน กลุ่มเกษตรกร(ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563).ไม่ผ่านเกณฑ์

มาตรฐานข้อที่ 1.(คณะกรรมการด าเนินการ จัดให้มีการจัดท างบดุลรอบสิบสองเดือนแล้วเสร็จ และจัดให้มีผู้สอบ

บัญชีตรวจสอบได้ภายใน  150  วัน  ตามกฎหมาย) 

 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)  ....-........  

 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่   25 พฤษภาคม  2563 

 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจัดประชุมเมื่อวันที่......-....... 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลกลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

 งานที่ด าเนินการ :  
1. แนะน า/ส่งเสริม ให้กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ในที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการและ     

ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 

2. แนะน า/ส่งเสริม การป้องกันการเกิดข้อบกพร่องในกลุ่มเกษตรกรในที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ

และในที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. กลุ่มเกษตรกรสามารถจัดท างบการเงินให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ เกิน 150 วัน  

2. กลุ่มเกษตรกรไม่มีข้อบกพร่องหรือปรากฏว่ามีข้อทุจริตทางการเงินที่ร้ายแรง 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1. กลุ่มเกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดท างบการเงิน 

2. ………-…………………………………………………………… 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 

งานที่ด าเนินการ :  

1. แนะน า/ส่งเสริม ให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรเพ่ิมขึ นในที่ประชุม

คณะกรรมการด าเนินการและในที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 

 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ ์5 (อ ำเภอภเูรือ ด่ำนซำ้ย นำแหว้) 
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ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. กลุ่มเกษตรกรมีสมาชิกร่วมด าเนินธุรกิจสินเชื่อเพ่ิมขึ น 26 ราย คิดเป็นร้อยละ 83.87 ของสมาชิก 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. ……-……………………………………………………………… 
2. ……-……………………………………………………………… 

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของ กลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก ราย 5 - - 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

 
บาท 
บาท 

 
8,000 

- 

 
- 

 
- 

3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเชื่อ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

 
 
 

บาท 

 
 
 

800,000 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได ้
   - ค่าใช้จ่าย 
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
24,000 
1,500 
22,500 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย:  -  
สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  
1. แนะน า/ส่งเสริม ให้กลุ่มเกษตรกรยกระดับชั นการควบคุมภายใน จากระดับควรปรับปรุงเป็นระดับพอใช้ 
2. แนะน า/ส่งเสริม ให้กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร 
3. แนะน า/ส่งเสริม ให้กลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการต่างๆของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพ่ือสร้างการมีส่วน

ร่วมในการด าเนินธุรกิจของสมาชิกกับกลุ่มเกษตรกรให้เพ่ิมขึ น 
4. ติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องตามข้องสังเกตของผู้สอบบัญชี 

ลงช่ือ    นายรังสิโรจน์  พุ่มสวัสดิ์    เจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
      (เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส) 

               วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
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55.กล ุม่เกษตรกรท ำสวนรอ่งจิก   

ประเภท   กลุ่มเกษตรกรท าสวน   ปีบัญชขีองกลุ่มเกษตรกร 31.มีนาคม 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของกลุ่มเกษตรกร    ธุรกิจสินเชื่อ    

 ระดับมาตรฐาน กลุ่มเกษตรกร(ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563).ไม่ผ่านเกณฑ์

มาตรฐานข้อที่ 1.(คณะกรรมการด าเนินการ จัดให้มีการจัดท างบดุลรอบสิบสองเดือนแล้วเสร็จ และจัดให้มีผู้สอบ

บัญชีตรวจสอบได้ภายใน  150  วัน  ตามกฎหมาย) 

 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)  ....-........  

 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ .-........ 

 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจัดประชุมเมื่อวันที่......-....... 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลกลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

 งานที่ด าเนินการ :  
1. แนะน า/ส่งเสริม ให้กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ในที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการและ     

ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 

2. แนะน า/ส่งเสริม การป้องกันการเกิดข้อบกพร่องในกลุ่มเกษตรกรในที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ

และในที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. กลุ่มเกษตรกรสามารถจัดท างบการเงินให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ เกิน 150 วัน  

2. กลุ่มเกษตรกรไม่มีข้อบกพร่องหรือปรากฏว่ามีข้อทุจริตทางการเงินที่ร้ายแรง 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1. กลุ่มเกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดท างบการเงิน 

2. ………-…………………………………………………………… 

 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 

งานที่ด าเนินการ :  

1. แนะน า/ส่งเสริม ให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรเพ่ิมขึ นในที่ประชุม

คณะกรรมการด าเนินการและในที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. กลุ่มเกษตรกรมีสมาชิกร่วมด าเนินธุรกิจสินเชื่อเพ่ิมขึ น 17 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.15 ของสมาชิก 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด :  - 
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ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของ กลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก ราย 10   
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

 
บาท 
บาท 

 
20,000 

- 

  

3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเชื่อ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

 
 
 

บาท 

 
 
 

600,000 

  

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได ้
   - ค่าใช้จ่าย 
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
30,000 
1,500 
2,500 

  

สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย:   
 -  
สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  
1. แนะน า/ส่งเสริม ให้กลุ่มเกษตรกรยกระดับชั นการควบคุมภายใน จากระดับควรปรับปรุงเป็นระดับ

พอใช้ 
2. แนะน า/ส่งเสริม ให้กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร 
3. แนะน า/ส่งเสริม ให้กลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการต่าง ๆของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพ่ือสร้างการมีส่วน

ร่วมในการด าเนินธุรกิจของสมาชิกกับกลุ่มเกษตรกรให้เพ่ิมขึ น 
4. ติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องตามข้องสังเกตของผู้สอบบัญชี 

 

 

ลงช่ือ   นายรังสิโรจน์  พุ่มสวัสดิ์   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

     (เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส) 

               วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
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56.กลุม่เกษตรกรไม้ดอกไม้ประดับหนองบัว   
ประเภท   กลุ่มเกษตรกรท าสวน   ปีบัญชขีองกลุ่มเกษตรกร .30.เมษายน.. 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของกลุ่มเกษตรกร..ธุรกิจสินเชื่อ...... 

 ระดับมาตรฐาน กลุ่มเกษตรกร(ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563).ไม่ผ่านเกณฑ์

มาตรฐานข้อที่ 1.(คณะกรรมการด าเนินการ จัดให้มีการจัดท างบดุลรอบสิบสองเดือนแล้วเสร็จ และจัดให้มีผู้สอบ

บัญชีตรวจสอบได้ภายใน  150  วัน  ตามกฎหมาย) 

 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)  ....-........  

 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ .-........ 

 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจัดประชุมเมื่อวันที่......-....... 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลกลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

 งานที่ด าเนินการ :  
1. แนะน า/ส่งเสริม ให้กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ในที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการและ     

ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 

2. แนะน า/ส่งเสริม การป้องกันการเกิดข้อบกพร่องในกลุ่มเกษตรกรในที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ

และในที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. กลุ่มเกษตรกรสามารถจัดท างบการเงินให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ เกิน 150 วัน  

2. กลุ่มเกษตรกรไม่มีข้อบกพร่องหรือปรากฏว่ามีข้อทุจริตทางการเงินที่ร้ายแรง 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1. กลุ่มเกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดท างบการเงิน 

2. ………-…………………………………………………………… 

 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 

งานที่ด าเนินการ :  

1. แนะน า/ส่งเสริม ให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรเพ่ิมขึ นในที่ประชุม

คณะกรรมการด าเนินการและในที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

กลุ่มเกษตรกรมีสมาชิกร่วมด าเนินธุรกิจสินเชื่อเพ่ิมขึ น 17 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.15 ของสมาชิก 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด :  - 
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ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของ กลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก ราย 5   
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

 
บาท 
บาท 

 
40,000 

- 

  

3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเชื่อ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

 
 
 

บาท 

 
 
 

800,000 

  

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได ้
   - ค่าใช้จ่าย 
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
80,000 
25,000 
55,000 

  

 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย:   
 -  
สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  
1. แนะน า/ส่งเสริม ให้กลุ่มเกษตรกรยกระดับชั นการควบคุมภายใน จากระดับควรปรับปรุงเป็นระดับ

พอใช้ 
2. แนะน า/ส่งเสริม ให้กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร 
3. แนะน า/ส่งเสริม ให้กลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพ่ือสร้างการมีส่วน

ร่วมในการด าเนินธุรกิจของสมาชิกกับกลุ่มเกษตรกรให้เพ่ิมขึ น 
4. ติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องตามข้องสังเกตของผู้สอบบัญชี 

 
 

ลงช่ือ    นายรังสิโรจน์  พุ่มสวัสดิ์     เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
     (เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส) 

               วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
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อ าเภอดา่นซ้าย 
 57.กล ุม่เกษตรกรท ำไรบ่ำ้นท ุ่งเทิง จ ำกดั   

ประเภท  กลุ่มเกษตรกรท าไร่   ปีบัญชีของกลุ่มเกษตรกร 30 เมษายน ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของกลุ่มเกษตรกร ข้าวโพด  ข้าว ยางพารา 

 ระดับมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร(ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563) ผ่าน 

 ระดับชั้นสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)  - 

 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร   ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงิน   - 

 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์/สหกรณ์  จัดประชุมเม่ือวันที่  - 
 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลกลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

งานที่ด าเนินการ :  
1. แนะน าส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรรักษาระดับมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร 
2. แนะน าส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรปฏิบัติตาม ระเบียบ ข้อบังคับ กฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2547 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
2. กลุ่มเกษตรกรปฏิบัติตาม ระเบียบ ข้อบังคับ กฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2547 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. คณะกรรมการด าเนินการ/ฝ่ายจัดการ ขาดความรู้ และประสบการณ์ ในการด าเนินธุรกิจและการ
บริหารจัดการกลุ่มเกษตรกร 
2. สมาชิกขาดความรู้ความเข้าใจในการรวมกลุ่มเกษตรกร 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 
งานที่ด าเนินการ :  
1. แนะน าส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการด าเนินธุรกิจกับกลุ่มเกษตรกร 
2. แนะน าส่งเสริมการบริหารสินเชื่อให้มีประสิทธิ์ภาพ 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. กลุ่มเกษตรกรมีสมาชิกมาด าเนินธุรกิจและมีส่วนร่วมกับกลุ่มเกษตรกร 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. คณะกรรมการ ไม่มีความกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหาการติดตามเร่งรัดหนี จากสมาชิก 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

งานที่ด าเนินการ :  

แนะน าส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร ปฏิบัติตาม ระเบียบ ข้องบังคับของกลุ่มเกษตร กฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่ม 

เกษตรกร พ.ศ.2547  ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ อย่างเคร่งครัด 
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ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  กลุ่มเกษตรกรปฏิบัติเป็นไปตาม ระเบียบ ข้อบังคับสหกรณ์ กฤษฎีกาว่า

ด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2547   อย่างเคร่งครัด 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด :   - 

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี30  เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก คน 10 -  
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

 
บาท 
บาท 

 
50,000- 

- 

 
- 
- 

 

3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเชื่อ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

 
 

บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 

 
 
- 

500,000 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได ้
   - ค่าใช้จ่าย 
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
25,000 
12,500 
12,500 

 
- 
- 
- 

 

 

สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :                                                       - 
สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  
1. แนะน าส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรให้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับกลุ่มเกษตรกร กฤษฎีกาว่าด้วย

กลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2547       
2. แนะน าส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรให้มีการบริหารจัดการว่าด้วยการควบคุมภายและการด าเนินธุรกิจกลุ่ม

เกษตรกร 
3. แนะน าส่งเสริมให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร 
4. ติดตามการแก้ไขข้อสังเกตข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 
 

ลงช่ือ     นายสรวุฒิ   ร่มโพธิ์เงิน    เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
   (เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส) 

               วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
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 58.กล ุม่เกษตรกรท ำสวนบำ้นน ้ำพ ุจ ำกดั   
ประเภท   กลุ่มเกษตรกรท าสวน  ปีบัญชขีองกลุ่มเกษตรกร 31 มีนาคม ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของกลุ่มเกษตรกร ข้าวโพด  ยางพารา 

 ระดับมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร(ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563) ไม่ผ่าน 

(หากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไม่ผ่านมาตรฐานให้ระบุสาเหตุด้วย)   ปิดบัญชีไม่ได้  

 ระดับชั้นสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)  - 

 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร   ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงิน   - 

 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์/สหกรณ์  จัดประชุมเม่ือวันที่  - 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลกลุ่มเกษตรกรปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

งานที่ด าเนินการ :  

1. แนะน าส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรยกระดับมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร 

2. แนะน าส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรปฏิบัติตาม ระเบียบ ข้อบังคับ กฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2547 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

               1. กลุ่มเกษตรกรปฏิบัติตาม ระเบียบ ข้อบังคับ กฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2547 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1. คณะกรรมการด าเนินการ/ฝ่ายจัดการ ขาดความรู้ และประสบการณ์ ในการด าเนินธุรกิจและการ

บริหารจัดการกลุ่มเกษตรกร 

2. สมาชิกขาดความรู้ความเข้าใจในการรวมกลุ่มเกษตรกร 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 

งานที่ด าเนินการ :  

1. แนะน าส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการด าเนินธุรกิจกับกลุ่มเกษตรกร 

2. แนะน าส่งเสริมการบริหารสินเชื่อให้มีประสิทธิ์ภาพ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :                                         - 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

-คณะกรรมการ ไม่มีความกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหาการติดตามเร่งรัดหนี จากสมาชิก 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

งานที่ด าเนินการ :  

1. แนะน าส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร ปฏิบัติตาม ระเบียบ ข้องบังคับของกลุ่มเกษตร กฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่ม

เกษตรกร พ.ศ.2547  ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ อย่างเคร่งครัด 

2. แนะน าให้กลุ่มเกษตรกรปิดบัญชี 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ร 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :   - 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
 1. คณะกรรมการไม่สามารถปิดบัญชีได้ ขาดการเอาใจใส่ 

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี31  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก คน 10 -  
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

 
บาท 
บาท 

 
50,000- 

- 

 
- 
- 

 

3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเชื่อ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

 
 

บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 

 
 
- 

1,500,000 
- 
- 

45500,000- 

 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได ้
   - ค่าใช้จ่าย 
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
155,000 
112,500 
42,500 

 
- 
- 
- 

 

 

สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :                                                       - 
สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  
1. แนะน าส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรให้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับกลุ่มเกษตรกร กฤษฎีกาว่าด้วย

กลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2547       
2. แนะน าส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรให้มีการบริหารจัดการว่าด้วยการควบคุมภายในและการด าเนินธุรกิจของ

กลุ่มเกษตรกร 
3. แนะน าส่งเสริมให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร 
4. ติดตามการแก้ไขข้อสังเกตข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 
 

ลงช่ือ   นายสรวุฒิ   ร่มโพธิ์เงิน   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
     (เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส) 

              วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
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อ าเภอนาแหว้ 
 

59.กล ุม่เกษตรกรท ำนำนำมำลำ   

ประเภท   กลุ่มเกษตรกรท านา   ปีบัญชขีองกลุ่มเกษตรกร .31.ธันวาคม.. 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของกลุ่มเกษตรกร..ธุรกิจสินเชื่อ...... 

 ระดับมาตรฐาน กลุ่มเกษตรกร(ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563).ผ่าน.. 

(หากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไม่ผ่านมาตรฐานให้ระบุสาเหตุด้วย) 

 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)  ....-........  

 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ .-........ 

 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจัดประชุมเมื่อวันที่......-....... 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลกลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

 งานที่ด าเนินการ :  
1. แนะน า/ส่งเสริม การรักษามาตรฐานของกลุ่มเกษตรกรในที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการและใน    

ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 

2. แนะน า/ส่งเสริม การป้องกันการเกิดข้อบกพร่องในกลุ่มเกษตรกรในที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ

และในที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. กลุ่มเกษตรกรสามารถรักษามาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร 

2. กลุ่มเกษตรกรไม่มีข้อบกพร่องหรือปรากฏว่ามีข้อทุจริตทางการเงินที่ร้ายแรง 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด :  - 

 

 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 

งานที่ด าเนินการ :  

1. แนะน า/ส่งเสริม ให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรเพ่ิมขึ นในที่ประชุม

คณะกรรมการด าเนินการและในที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. กลุ่มเกษตรกรมีสมาชิกร่วมด าเนินธุรกิจสินเชื่อเพ่ิมขึ น 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.57 ของสมาชิก 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด :  - 
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ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของ กลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก ราย 2 - - 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

 
บาท 
บาท 

 
35,000 

- 

 
- 

 
- 

3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเชื่อ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

 
 
 

บาท 

 
 
 

700,000 

 
 
 
- 

 
 
 
- 
 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได ้
   - ค่าใช้จ่าย 
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
28,300 
19,000 
9,300 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :........-............................................................. 

...................................................................................................................................................................................  
สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  
1. แนะน า/ส่งเสริม ให้กลุ่มเกษตรกรยกระดับชั นการควบคุมภายใน จากระดับควรปรับปรุงเป็นระดับ

พอใช้ 
2. แนะน า/ส่งเสริม ให้กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร 
3. แนะน า/ส่งเสริม ให้กลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพ่ือสร้างการมีส่วน

ร่วมในการด าเนินธุรกิจของสมาชิกกับกลุ่มเกษตรกรให้เพ่ิมขึ น 
4. ติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องตามข้องสังเกตของผู้สอบบัญชี 

 
ลงช่ือ       นายรังสิโรจน์  พุ่มสวัสดิ์     เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
     (เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส) 

               วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 



377 | ห น้ า  Template รายงานผลการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ร 

60.กล ุม่เกษตรกรท ำไรแ่สงภำ   

ประเภท กลุ่มเกษตรกรท าไร่   ปีบัญชขีองกลุ่มเกษตรกร .31.ธันวาคม.. 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของ กลุ่มเกษตรกร..ธุรกิจสินเชื่อ...... 

 ระดับมาตรฐาน กลุ่มเกษตรกร(ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563).ผ่าน.. 

(หากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไม่ผ่านมาตรฐานให้ระบุสาเหตุด้วย) 

 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)  ....-........  

 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ .29.เม.ย..2563........ 

 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจัดประชุมเมื่อวันที่......-....... 
 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลกลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

 งานที่ด าเนินการ :  
1. แนะน า/ส่งเสริม การรักษามาตรฐานของกลุ่มเกษตรกรในที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการและใน    

ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 

2. แนะน า/ส่งเสริม การป้องกันการเกิดข้อบกพร่องในกลุ่มเกษตรกรในที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ

และในที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. กลุ่มเกษตรกรสามารถรักษามาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร 

2. กลุ่มเกษตรกรไม่มีข้อบกพร่องหรือปรากฏว่ามีข้อทุจริตทางการเงินที่ร้ายแรง 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด :  - 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 

งานที่ด าเนินการ :  

1. แนะน า/ส่งเสริม ให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรเพ่ิมขึ นในที่ประชุม

คณะกรรมการด าเนินการและในที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 

 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. กลุ่มเกษตรกรมีสมาชิกร่วมด าเนินธุรกิจสินเชื่อเพ่ิมขึ น 50 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.68 ของสมาชิก 

 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด :  - 

 

 

 



378 | ห น้ า  Template รายงานผลการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ร 

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของ กลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก ราย 2 2 100 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

 
บาท 
บาท 

 
39,000 

- 

 
38,000 

 
97.4 

3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเชื่อ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

 
 
 

บาท 

 
 
 

800,000 

 
 
 

982,000 

 
 
 

100 
 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได ้
   - ค่าใช้จ่าย 
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
42,500 
5,500 
37,000 

 
52,664.21 
38,615.88 
14,048.33 

 
100 
100 

37.96 
 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :........-............................................................. 

...................................................................................................................................................................................  
สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  
1. แนะน า/ส่งเสริม ให้กลุ่มเกษตรกรยกระดับชั นการควบคุมภายใน จากระดับควรปรับปรุงเป็นระดับ

พอใช้ 
2. แนะน า/ส่งเสริม ให้กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร 
3. แนะน า/ส่งเสริม ให้กลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพ่ือสร้างการมีส่วน

ร่วมในการด าเนินธุรกิจของสมาชิกกับกลุ่มเกษตรกรให้เพ่ิมขึ น 
4. ติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องตามข้องสังเกตของผู้สอบบัญชี 

 
 

ลงช่ือ     นายรังสิโรจน์  พุ่มสวัสดิ์   เจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
     (เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส) 

               วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 



379 | ห น้ า  Template รายงานผลการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ร 

 

61. กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางนามาลา(กลุ่มเกษตรกรจัดตั้งใหม่ในปี 2563) 
ประเภท : กลุ่มเกษตรกรท าสวน      ปีบัญชีของกลุ่มเกษตรกร สิ นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของกลุ่มเกษตรกร ข้าวโพด  ข้าว ยางพารา มะม่วง กล้วย 

 ระดับมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร(ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)  
(หากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไม่ผ่านมาตรฐานให้ระบุสาเหตุด้วย) 

 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)  - 

 ผลการปิดบัญชีของกลุ่มเกษตรกร   ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ - 

 ผลการประชุมใหญ่ของกลุ่มเกษตรกร  จัดประชุมเมื่อวันที่- 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลกลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

งานที่ด าเนินการ :  
1.นัดประชุมใหญ่สมาชิกเพ่ือลงมติด าเนินการตามข้อบังคับและแผนงานของคณะผู้ริเริ่มก่อการจัดตั งลุ่ม

เกษตรกร 
2.แนะน าส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรด าเนินงานตามอุดมการณ์สหกรณ์ และเรียนรู้บัญชีเบื องต้น 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1.ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญครั งแรกเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 
2.คณะกรรมการได้มีการลงมติมอบหมายการเงินและหน้าที่กันรับผิดชอบแล้ว 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
กลุ่มเกษตรกรเพ่ิงก่อตั ง เพ่ิงจะเริ่มรับสมาชิกกลุ่ม 
 
  ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 
งานที่ด าเนินการ : ไม่มีการด าเนินธุรกิจ 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  สหกรณ์มีสมาชิกมาด าเนินธุรกิจและมีส่วนร่วมกับกลุ่มเกษตรกร 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. สหกรณ์ขาดความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ 
2. สมาชิกขาดความรู้ ความเข้าใจในหลักการอุดมการณ์สหกรณ์ 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

             -อยู่ระหว่างรอด าเนินการตามกฎหมายสหกรณ์ เพ่ือให้นายทะเบียนสหกรณ์สั่งเลิกกลุ่มเกษตรกร 
 
 

ลงช่ือ   นายรังสิโรจน์   พุ่มสวัสดิ์   เจ้าหนา้ที่ผู้รับผิดชอบ 
       (เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส) 

                                                       วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
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ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดเลย 
106 ถนนเลย – ด่ำนซ้ำย  ต ำบลกุดป่อง   

อ ำเภอเมือง จังหวัดเลย  42000 
โทรศัพท์ 042-811274 
โทรสำร. 042813220 

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