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สำรบัญ 
 

 หน้า 
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดลย 
             1.1 ข้อมูลท่ัวไปของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัด 

1 
1-5 

    1.2 ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรในภาพรวม 6 
    1.3 ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน/อุปกรณ์การตลาด เช่น ฉาง ลานตาก อุปกรณ์การผลิตฯลฯ 7-9 
         ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดเลย  
             1.4 ข้อมูลศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตร/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัด   
             1.5 ข้อมูลศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์นอกภาคการเกษตรในจังหวัด 

10 
11 

  

ส่วนที่ 2 : แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร(รายแห่ง) 
             

... 

              สหกรณ์ในจังหวัดเลย  
               กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อ าเภอเมืองเลย , นาด้วง) 
                 สหกรณ์ในอ าเภอเมืองเลย 

 
 
 

                 1) ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยาง กยท.จ.เลย จ ากัด 12-15 
                 2) สหกรณ ์สกย.การเกษตรกกดู่รุ่งเรือง จ ากัด 16-19 
                 3) สหกรณก์ารเกษตรปศุสัตว์จังหวัดเลย จ ากัด 
                 4) สหกรณก์ารเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส เลย จ ากัด 
                 5) สหกรณก์ารเกษตรเมืองเลย จ ากัด 
                 6) สหกรณผู้์ปลูกปาลืมน้ ามันและพืชพลังงานจังหวัดเลย จ ากัด 
                 7) สหกรณผู้์เล้ียงผ้ึงเมืองเลย จ ากัด 
                 8) สหกรณอ์อมทรัพย์ อบจ.เลย จ ากัด 
                 9) สหกรณอ์อมทรัพย์กรมทหารพรานท่ี 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) สหกรณอ์อมทรัพย์สาธารณสุขเลย จ ากัด 
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                 18) ร้านสหกรณ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย จ ากัด 
                 19) สหกรณเ์คหะมั่นคงบ้านต้ิว 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) สหกรณผู้์ปลูกสับปะรดจังหวัดเลย จ ากัด 
                27) สหกรณบ์ริการเดินรถนาด้วง จ ากัด 
                กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อ าเภอหนองหิน, ภูกระดึง ผาขาว) 
                     สหกรณ์ในอ าเภอภูกระดึง 
                28) สหกรณก์ารเกษตรภูกระดึง จ ากัด 
                29) สหกรณก์ารเกษตรผู้ปลูกไผ่เล้ียงภูกระดึง 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 
                สหกรณ์ในอ าเภอภูหลวง 
                41) สหกรณก์ารเกษตรผู้ปลูกไม้ผลภูหลวง จ ากัด 
                42) สหกรณก์ารเกษตรภูหลวง จ ากัด 
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                สหกรณ์ในอ าเภอเอราวัณ 
                43) สหกรณก์องทุนสวนยางเอราวัณพัฒนา จ ากัด 
                44) สหกรณก์ารเกษตรเอราวัณ จ ากัด 
                45) สหกรณผู้์เล้ียงโคเนื้อ-โคนมเอราวัณ จ ากัด 
                กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อ าเภอเชียงคาน  ปากชม  ท่าลี่) 
                สหกรณ์ในอ าเภอเชียงคาน 
                46) สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านสงเปือย 
                47) สหกรณช์าวสวนยาง กยท.บ้านน้ าพร จ ากัด 
                48) สหกรณผู้์ใช้น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านคกมาด จ ากัด 
                49) สหกรณผู้์ใช้น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านท่าเรือเก่าวัดป่ากลางเชียงคาน จ ากัด 
                50) สหกรณผู้์ใช้น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านน้อย จ ากัด 
                51) สหกรณผู้์ผู้ใช้น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านผาแบ่น จ ากัด 
                52) สหกรณพ์ัฒนาอาชีพโครงการเทิดพระเกียรติบ้านคกงิ้ว จ ากัด 
                53) สหกรณเ์คหะเชียงคาน จ ากัด 
                54) สหกรณผ์ลิตภัณฑ์มะพร้าวแก้วแก่งคุดคู้บ้านน้อย จ ากัด 
                55) สหกรณฟ์้าใสเดินรถ จ ากัด 
                56) สหกรณห์ัตถกรรมนาป่าหนาด จ ากัด 
                 สหกรณ์ในอ าเภอปากชม 
                57) สหกรณก์องทุนสวนยางเชียงกลม จ ากัด 
                58) สหกรณก์ารเกษตร กรป.กลาง นพค.เลย จ ากัด 
               สหกรณ์ในอ าเภอท่าลี่ 
                59) สหกรณก์องทุนสวนยางท่าล่ี จ ากัด 
                60) สหกรณก์ารเกษตรท่าล่ี จ ากัด 
                61) สหกรณผู้์ใช้น้ าท่าล่ี จ ากัด 
                62) สหกรณเ์ครดิตยูเนี่ยนสัจจะท่าล่ี จ ากัด 
               กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (อ าเภอภูเรือ  ด่านซ้าย นาแห้ว) 
               สหกรณ์ในอ าเภอภูเรือ 
                63) สหกรณ์การเกษตรภูเรือ จ ากัด 
                64) สหกรณ์สภาเกษตรภูเรือ จ ากัด 
                65) สหกรณ์ออมทรัพย์เทศบาลต าบลภูเรือ จ ากัด 
               สหกรณ์ในอ าเภอด่านซ้าย 
                66) สหกรณ์กองทุนสวนยางภูเรือ ด่านซ้าย นาแห้ว จ ากัด 
                67) สหกรณ์การเกษตรด่านซ้าย จ ากัด 
                68) สหกรณ์การเกษตรต าบลนาดี จ ากัด 
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                สหกรณ์ในอ าเภอนาแห้ว 
                69) สหกรณ์การเกษตรสร้างป่าสร้างรายได้นาแห้ว จ ากัด 
                กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดเลย  
                กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อ าเภอเมืองเลย , นาด้วง) 
               อ าเภอเมืองเลย 
                 1) กลุ่มเกษตรกรท าไร่ศรีสองรัก 
                 2) กลุ่มเกษตรกร กยท.ท าสวนยางบ้านสูบ 
                 3) กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง กยท.บ้านก าพี้ 
                 4) กลุ่มเกษตรกรท าสวนกกดู่ 
                 5) กลุ่มเกษตรกรท าสวนยาง กยท.เจริญสุข 
                 6) กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพาราเส้ียว 
                อ าเภอนาด้วง 
                 7) กลุ่มเกษตรกรท าไร่ท่าสะอาด 
                 8) กลุ่มเกษตรกรท าไร่นาด้วง 
                 9) กลุ่มเกษตรกรท าไร่นาดอกค า 
                10) กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง กยท.นาด้วงรวมยาง 
                11) กลุ่มเกษตรกรท าสวนท่าสวรรค์ 
                 
                 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อ าเภอหนองหิน, ภูกระดึง ผาขาว) 
                อ าเภอหนองหิน 
                12) กลุ่มเกษตรกรท าไร่ตาดข่า 
                13) กลุ่มเกษตรกรท าไร่หนองหิน 
                อ าเภอภูกระดึง 
                14) กลุ่มเกษตรกรท านาผานกเค้า 
                15) กลุ่มเกษตรกรท าไร่ภูกระดึง 
               อ าเภอผาขาว 
                16) กลุ่มเกษตรกรท านาโนนป่าซาง 
                17) กลุ่มเกษตรกรท าไร่โนนปอแดง 
                18) กลุ่มเกษตรกรท าไร่บ้านเพิ่ม 
                19) กลุ่มเกษตรกรท าไร่ผาขาว 
                20) กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพาราบ้านเพิ่ม 
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               กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อ าเภอวังสะพุง, ภูหลวง  เอราวัณ) 
               อ าเภอวังสะพุง 
                21) กลุ่มเกษตรกรท านาผาน้อย 
                22) กลุ่มเกษตรกรท าไร่ผาบิ้ง 
                23) กลุ่มเกษตรกรท าไร่ศรีสงคราม 
                24) กลุ่มเกษตรกรหนองงิ้ว 
                25) กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง กยท.บ้านโพนทอง 
                26) กลุ่มเกษตรกรท าสวนทรายขาว 
                27) กลุ่มเกษตรกรยางพาราร่วมใจโคกขมิ้น 
               อ าเภอภูหลวง 
                28) กลุ่มเกษตรกรท านาแก่งศรีภูมิ 
                29) กลุ่มเกษตรกรท านาหนองคัน 
                30) กลุ่มเกษตรกรท าไร่ภูหอ 
                31) กลุ่มเกษตรกรท าไร่ห้วยสีเสียด 
               อ าเภอเอราวัณ 
                32) กลุ่มเกษตรกรท าไร่ทรัพย์ไพวัลย์ 
                33) กลุ่มเกษตรกรท าสวนเอราวัณผาอินทร์แปลง 
 
               กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อ าเภอเชียงคาน  ปากชม  ท่าลี่) 
               อ าเภอเชียงคาน 
                34) กลุ่มเกษตรกรท าไร่จอมศรี 
                35) กลุ่มเกษตรกรท าไร่ธาตุ 
                36) กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางปากตมพัฒนาคุณภาพยาง(จัดต้ังใหม่ปี2563) 
                37) กลุ่มเกษตรกร กยท.เขาแก้ว 
                38) กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง กยท.บ้านนาจาน หมู่ 7 
                39) กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง กยท.บ้านพรเจริญ 
                40) กลุ่มเกษตรกรท าสวนเขาแก้ว 
                41) กลุ่มเกษตรกรท าสวนปากตม 
               อ าเภอปากชม 
                42) กลุ่มเกษตรกรท าไร่ห้วยบ่อซืน 
                43) กลุ่มเกษตรกรท าไร่หาดคัมภีร์(หยุดด าเนินการ) 
                44) กลุ่มเกษตรกรท าสวนเชียงกลม 
                45) กลุ่มเกษตรกรท าสวนปากชม(หยุดด าเนินการ) 
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                อ าเภอท่าลี่ 
                46) กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง กยท.ต าบลโคกใหญ่ 
                47) กลุ่มเกษตรกรท าสวนหนองผือ 
                48) กลุ่มเกษตรกร ผู้เล้ียงโค-กระบือ บ้านยาง-กกก้านเหลือง 
                49) กลุ่มเกษตรกรปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ หมู่ 9 
 
             กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (อ าเภอภูเรือ  ด่านซ้าย นาแห้ว) 
               อ าเภอภูเรือ 
                50) กลุ่มเกษตรกรบ้านท่าศาลา 
                51) กลุ่มเกษตรกรท าสวนร่องจิก 
                52) กลุ่มเกษตรกรไม้ดอกไม้ประดับหนองบัว 
              อ าเภอทด่านซ้าย 
                53) กลุ่มเกษตรกรท าไร่บ้านทุ่งเทิง 
                54) กลุ่มเกษตรกรท าสวนบ้านน้ าพุ 
               อ าเภอนาแห้ว 
                55) กลุ่มเกษตรกรท านานามาลา 
                56) กลุ่มเกษตรกรท าไร่แสงภา 
                57) กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางนามาลา(จัดต้ังใหม่ปี2563) 
                                       
                 
                 
                 
                 
                 
 
 
 
 
 
 
 

 
463-466 
467-470 
471-473 
474-478 
 
 
 
479-481 
482-485 
486-489 
 
490-494 
495-499 
 
500-503 
504-507 
508-512 
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Template แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดแูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ส่วนที่ 1 : ข้อมูลพ้ืนฐานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดเลย 

1.1 ข้อมูลทั่วไปของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัด  
1) จ านวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  

จ านวนสหกรณ์ 
 

ประเภทสหกรณ์ 
สถานะสหกรณ์ รวม 

ด าเนินงาน 
ยังไม่เร่ิม

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 

(ข้อมูล ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2563) 
จ านวนกลุ่มเกษตรกร 

ประเภทกลุ่มเกษตรกร 
สถานะกลุ่มเกษตรกร 

รวม 
ด าเนินงาน 

ยังไม่เร่ิม
ด าเนินงาน 

เลิก/ช าระบัญชี 

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

รวม 56 2 28 86 

(ข้อมูล ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2563) 
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Template แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดแูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

จ านวนสมาชิกทั้งหมด 

จ านวนสมาชิกสหกรณ์ 
 

ประเภทสหกรณ์ จ านวนสมาชิก 

สหกรณ์ภาคการเกษตร  

1. สหกรณ์การเกษตร 88,140 
2. สหกรณ์ประมง - 
3. สหกรณ์นิคม - 
สหกรณ์นอกภาคการเกษตร  
4. สหกรณ์ออมทรัพย์ 15,553 
5. สหกรณ์ร้านค้า 121 
6. สหกรณ์บริการ 1,111 
7. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 100 

รวม 105,025 

 
 
จ านวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกร 
 

ประเภทกลุ่มเกษตรกร จ านวนสมาชิก 

1. กลุ่มเกษตรกรท านา 1,146 
2. กลุ่มเกษตรกรท าสวน 2,713 
3. กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว์ 47 
4. กลุ่มเกษตรกรท าไร่ 3,487 

รวม 7,393 
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Template แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดแูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
2) ผลการประเมินมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

ผลการประเมินมาตรฐานสหกรณ์   (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม  2563) 
 
 
 
 
 
 
 

โดยมีรายละเอียดเป็นรายสหกรณ์ ดังนี้ 
 

ท่ี ชื่อสหกรณ ์

ปีบัญชี ผลการจัด
มาตรฐาน 

(ระบุผล ดีเลิศ,  
ดีมาก, ดี,  
ไม่ผ่าน) 

การประชุมใหญ ่
(ระบุวันที่จัด
ประชุมใหญ่) 

1 สหกรณ์บริการพัฒนาอาชีพชุมชน จ ากัด  ธ.ค. 2562 ไม่ผ่าน 4 มิ.ย.2563. 
2 สหกรณ์การเกษตรภูหลวง จ ากัด มี.ค.2563 ดีเลิศ 17 ก.ค.2563 
3 สหกรณ์เคหะมั่นคงบ้านต้ิว จ ากัด ก.พ.2563 ไม่ผ่าน 20 ก.ค.2563 
4 สหกรณ์ออมทรัพย์เทศบาลต าบลภูเรือ จ ากัด ธ.ค. 2562 ไม่ผ่าน 29 มิ.ย.2563 
5 สหกรณ์กองทุนสวนยางภูเรือ ด่านซ้าย นาแห้ว  

จ ากัด 
ธ.ค.2562 ดี 20 มิ.ย.2563 

6 สหกรณ์บริการเดินรถนาด้วง จ ากัด ธ.ค.2562 ดี 29 พ.ค.2563 
7 สหกรณ์เมืองเลยเดินรถ ธ.ค.2562 ดี 29 พ.ค.2563 

...8 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด ก.พ.2563 ดีเลิศ 4 เม.ย.2563 
9 สหกรณ์ชาวสวนยาง กยท.บ้านน้ าพร จ ากัด ธ.ค.2562 ดีเลิศ 30 พ.ค.2563 
10 สหกรณ์ออมทรัพย์ทหารศรีสองรัก จ ากัด ธ.ค.2562 ดีเลิศ 11 มี.ค.2563 
11 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทหารพรานท่ี 21 จ ากัด ก.ย.2562 ดีเลิศ 14 ก.พ.2563 
12 สหกรณ์ออมทรัพย์ก านันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเลย 

จ ากัด 
ก.ย.2562 ดี 27 ก.พ.2563 

13 สหกรณ์ผลิตภัณฑ์มะพร้าวแก้วแก่งคุดคู้บ้าน
น้อย จ ากัด 

ก.ย.2562 ดีเลิศ 21 ก.พ.2563 

14 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัด
เลย จ ากัด 

ก.ย.2562 ดี 22 ก.พ.2563 

สหกรณ์ที่น ามาจัดมาตรฐานในปี 2563  
จ านวน    61    แห่ง มีผลการประเมิน ดังนี้ 
     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 
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ท่ี ชื่อสหกรณ ์

ปีบัญชี ผลการจัด
มาตรฐาน 

(ระบุผล ดีเลิศ,  
ดีมาก, ดี,  
ไม่ผ่าน) 

การประชุมใหญ ่
(ระบุวันที่จัด
ประชุมใหญ่) 

15 สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.เลย จ ากัด ก.ย.2562 ดีมาก 25 ก.พ.2563 
16 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.

เลย จ ากัด 
ก.ย.2562 ดี 21 ก.พ.2563 

17 สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านน้อย 
จ ากัด  

มิ.ย.2562 ไม่ผ่าน 27 พ.ย.2562 

18 สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านคก
มาด จ ากัด 

พ.ค.2562 ไม่ผ่าน 25 ต.ค.2562 

19 สหกรณ์ผู้ใช้น้ าท่าล่ี จ ากัด พ.ค.2562 ดีเลิศ 22 ต.ค.2562 
20 ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยาง กยท.จ.เลย จ ากัด เม.ย.2562 ดีมาก 24 ก.ค.2562 
21 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลย จ ากัด ธ.ค.2562 ดีเลิศ 31 ม.ค.2563 
22 สหกรณ์เคหะสถานบ้านมั่นคงนาอ้อ จ ากัด มิ.ย.2562 ไม่ผ่าน 27 พ.ย.2562 
23 สหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกไม้ผลภูหลวง จ ากัด พ.ค.2562 ดีมาก 18 ต.ค.2562 
24 สหกรณ์ชาวไร่อ้อยจังหวัดเลย จ ากัด มิ.ย.2562 ดี 22 พ.ย.2562 
25 สหกรณ์การเกษตรนาด้วง จ ากัด มิ.ย.2562 ดีมาก 26 พ.ย.2562 
26 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จ ากัด พ.ย.2562 ดีเลิศ 15 ธ.ค.2562 
27 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดเลย จ ากัด ก.ย.2562 ดีเลิศ 28 ต.ค.2562 
28 สหกรณ์การเกษตรปศุสัตว์จังหวัดเลย จ ากัด ธ.ค.2562 ไม่ผ่าน 20 ก.ค.2563 
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ผลการประเมินมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร(ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม  2563) 

 
 
 
 
 
 
 

โดยมีรายละเอียดเป็นรายกลุ่มเกษตรกร ดังนี้ 

ท่ี ชื่อกลุ่มเกษตรกร 

ปีบัญชี ผลการจัด
มาตรฐาน 

(ระบุผ่าน 
หรือ 

ไม่ผ่าน) 

การประชุม
ใหญ่ 

(ระบุวันที่จัด
ประชุมใหญ่) 

1 กลุ่มเกษตรกรท าไร่ภูกระดึง มี.ค. 2563 ผ่าน 30 ก.ค. 2563 
2 กลุ่มเกษตรกร กยท.ท าสวนยางบ้านสูบ ก.พ.2563 ผ่าน 22 ก.ค.2563 
3 กลุ่มเกษตรกรท านาหนองคัน มี.ค.2563 ผ่าน 21 ก.ค.2563 
4 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง กยท.บ้านโพนทอง ม.ค.2563 ผ่าน 19 มิ.ย.2563 
5 กลุ่มเกษตรกรท าสวนยาง กยท.เจริญสุข มี.ค.2563 ผ่าน 25 มิ.ย.2563 
6 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง กยท.บ้านก าพี้ ธ.ค. 2562 ผ่าน 22 พ.ค.2563 
7 กลุ่มเกษตรกรยางพาราร่วมใจโคกขมิ้น ธ.ค.2562 ผ่าน 26 พ.ค.2563 
8 กลุ่มเกษตรกรท าไร่บ้านทุ่งเทิง เม.ย.2562 ผ่าน 22 ส.ค.2562 
9 กลุ่มเกษตรกรปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ หมู่ 9  เม.ย. 2562 ผ่าน 20 ก.ย.2562 
10 กลุ่มเกษตรกร ผู้เล้ียงโค-กระบือ บ้านยาง-กกก้านเหลือง เม.ย.2562 ผ่าน 23 ก.ย.2562 
11 กลุ่มเกษตรกรบ้านท่าศาลา เม.ย.2562 ไม่ผ่าน 23 ก.ย.2562 
12 กลุ่มเกษตรกรไม้ดอกไม้ประดับหนองบัว  เม.ย.2562 ไม่ผ่าน 23 ก.ย.2562 
13 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง กยท.นาด้วงรวมยาง เม.ย..2562 ผ่าน 25 ก.ย.2562 

 
 

 

  

 

กลุ่มเกษตรกร ที่น ามาจัดมาตรฐานในปี 2563  
จ านวน ......55...... แห่ง มีผลการประเมิน ดังนี้ 
     ผ่านมาตรฐาน จ านวน   11   แห่ง 
      ไม่ผ่านมาตรฐาน จ านวน     2   แห่ง           
ยังไม่ออกผลประเมิน จ านวน   42   แห่ง 
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1.2 ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในภาพรวม และแยกตามประเภทของธุรกิจ (ข้อมูลปีบัญชี
ล่าสุดของแต่ละสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร)   
 

ปริมาณธุรกิจสหกรณ์ในจังหวัดเลยภาพรวม ปีงบประมาณ 2563 ข้อมูล ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

ประเภทสหกรณ์ จ ำนวน (แห่ง) ปริมำณธุรกจิรวม (บำท) เงินรับฝำก (บำท) เงินให้กู ้(บำท) จดัหำสินค้ำ/อปุกรณ์มำจ ำหน่ำย (บำท) กำรรวบรวม (บำท)

- สหกรณ์กำรเกษตร 43 1,621,304,157.55              461,503,985.83       709,666,743.82           295,907,736.81               150,470,949.21             

- สหกรณ์ออมทรัพย์ 11 158,645,051,660.00           2,369,453,319.17     156,257,003,988.20     0.00 672,270.68                  

- สหกรณ์ร้ำนค้ำ 1 638,836.33                      0.00 0.00 638,836.33                     0.00

- สหกรณ์บริกำร 10 17,955,516.30                  0.00 6,140,200.00              -                               0.00

- สหกรณ์เครดิตยูเนีย่น 1 -                                20,675.51              -                           0.00 0.00

ผลรวม 66 160,284,950,170.18           2,830,977,980.51     156,972,810,932.02     296,546,573.14               672,270.68                  

 
              หมาเหตุไม่รวม สหกรณ์ท่ียังไม่เริ่มด าเนินการ จ านวน 3 แห่ง 
 
          ปริมาณธุรกิจกลุ่มเกษตรกรภาพรวมในจังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2563  

ประเภทกลุ่มเกษตรกร จ ำนวน (แหง่) ปริมำณธุรกิจรวม (บำท) เงินรับฝำก (บำท) เงินใหกู้้ (บำท) จดัหำสินค้ำ/อปุกรณ์มำจ ำหน่ำย (บำท) กำรรวบรวม (บำท)

- กลุ่มเกษตรกรท ำนำ 7 840,000.00                0.00 840,000.00            0.00 0.00

- กลุ่มเกษตรกรท ำไร่ 22 8,018,224.23             0.00 7,318,224.23          700,000.00                0.00

- กลุ่มเกษตรกรท ำสวน 26 47,931,495.73            0 5,000,000.00          0.00 1,154,347.00             

- กลุ่มเกษตรกรประมง 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว์ 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- กลุ่มเกษตรกรอื่นๆ 0 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00

ผลรวม 56 56,789,719.96            0 13,158,224.23        700,000.00                1,154,347.00             
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Template แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดแูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
1.3 ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน/อุปกรณ์การตลาด เช่น ฉาง ลานตาก อุปกรณ์การผลิต ฯลฯ ของสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกรในจังหวัด  

 

ท่ี ชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
รายการอุปกรณ์การตลาด/สิ่งก่อสร้างที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน 

อุปกรณ์การตลาด/สิ่งก่อสร้าง ขนาด 
ปีที่

จัดซ้ือ 
ราคา 

1 สหกรณ์การเกษตรเมืองเลย จ ากัด ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ 9 ตัน/วัน 2539   
   ลานตาก 3,300 ตรม. 2543 83,000 
   ฉาง 500 ตัน 2543 1,290,430 
   เครื่องช่ัง (เครื่องช่ังดิจิตอล) 40 ตัน 2541   

  
 

ปั๊มน้ ามัน 
(ปั๊มน้ ามันขนาด 6 หัวจ่าย) 6 ตู้จ่าย 2541 

  
4,339,000  

   เครื่องอบลดความช้ืน 30 ตัน/วัน 2542   
  โรงงานปรับปรงุเมล็ดพันธุ์ 720 ตัน/วัน 2542  
  ห้อง Lab ตรวจสอบเมล็ดพันธุ์ 1 แห่ง 2542  
2 สหกรณ์การเกษตรนาด้วง จ ากัด ฉาง 500 ตัน 2535 1,900,000 
   ลานตาก 800 ตรม. 2535 800,000 
   เครื่องช่ัง (เครื่องช่ังดิจิตอล) 50 ตัน 2556 500,000 
   ฉาง (ฉางคอนกรีต) 500 ตัน 2556 2,400,000 
   ลานตาก 1,600 ตรม. 2556 2,400,000 
   ปั๊มน้ ามัน 4 ตู้จ่าย 2545 1,000,000 
3 สหกรณ์การเกษตรภูกระดึง จ ากัด เครื่องช่ัง (เครื่องช่ังดิจิตอล) 40 ตัน 2537 60,000 
   ลานตาก 2,000 ตรม 2537 2,090,000 
   ฉาง 500 ตัน 2537  
   ปั๊มน้ ามัน 4 ตู้จ่าย 2548 800,000 
4 สหกรณ์การเกษตรวังสะพุง จ ากัด ลานตาก 1,600 ตรม 2538   
   เครื่องช่ัง 40 ตัน 2538   

   โรงงานผลิตน้ ามันไบโอดีเซล 1แห่ง 2551 600,000 

  
 

โกดัง(โกดังอเนกประสงค์  
โล่ง เปิดด้านข้างท้ังสอง) 2 หลัง 2552 2,800,000 

   ฉาง (ฉางคอนกรีต) 500 ตัน 2538   
5 สหกรณ์การเกษตรภูหลวง จ ากัด ลานตาก 3,290 ตรม 2538   
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Template แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดแูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ท่ี ชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
รายการอุปกรณ์การตลาด/สิ่งก่อสร้างที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน 

อุปกรณ์การตลาด/สิ่งก่อสร้าง ขนาด 
ปีที่

จัดซ้ือ 
ราคา 

   ฉาง 500 ตัน 2538   
  เครื่องช่ัง 40 ตัน 2538  
  ปั๊มน้ ามัน 2 ตู้จ่าย 2539 654,650 
  รถไถ  พร้อมอุปกรณ์ 60 แรงม้า 2559 950,000 
  รถอีแต๋น  2559 145,900 

6 
สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง นพค.
เลย จ ากัด 

ฉาง 500 ตัน 2538  

  เครื่องช่ัง (เครื่องช่ังดิจิตอล) 40 ตัน 2538  
  ฉาง (ฉางคอนกรีต) 800 ตัน 2555 2,700,000 
  ปั๊มน้ ามัน 3 ตู้จ่าย 2535  
  ลานตาก 1,400 ตรม 2538  
7 สหกรณ์การเกษตรท่าล่ี จ ากัด ฉาง (ฉางคอนกรีต) 1,000 ตัน 2556 5,000,000 
  ลานตาก 12,600 ตรม 2538  

  
โรงงานผลิตปุ๋ย  
(โรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์) 

10 ตัน/วัน 2552 1,000,000 

  
ลานตาก(ลานตากคอนกรีต  
จ านวน 2 ลาน) 

3,200 ตรม. 2556  

  เครื่องช่ัง (เครื่องช่ังดิจิตอล) 50 ตัน 2556  
  เครื่องช่ัง 40 ตัน 2538  
  ฉาง 500 ตัน 2538  
  ปั๊มน้ ามัน 5 ตู้จ่าย 2537  

8 สหกรณ์การเกษตรภูเรือ จ ากัด ฉาง (ฉางคอนกรีต) 500 ตัน 2522 280,000 

  ปั๊มน้ ามัน 4 ตู้จ่าย 2560 4,500,000 
9 สหกรณ์การเกษตรด่านซ้าย จ ากัด เครื่องช่ัง (เครื่องช่ังดิจิตอล) 40 ตัน 2540  
  ฉาง (ฉางคอนกรีต) 500 ตัน 2553 2,104,261 
  ฉาง 500 ตัน 2540  
  ลานตาก 1,887 ตรม. 2540 1,100,000 

10 
สหกรณ์กองทุนสวนยางเอราวัณ
พัฒนา จ ากัด 

รถไถ  พร้อมอุปกรณ ์ 47  แรงม้า 2559 681,800 

  
เครื่องผสมปุ๋ยพร้อมมอเตอร์
ไฟฟ้า 

5 แรงม้า 2563 96,300 
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Template แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดแูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ท่ี ชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
รายการอุปกรณ์การตลาด/สิ่งก่อสร้างที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน 

อุปกรณ์การตลาด/สิ่งก่อสร้าง ขนาด 
ปีที่

จัดซ้ือ 
ราคา 

11 
สหกรณ์กองทุนสวนยางศรีอุบล 
จ ากัด 

รถแทรกเตอร์ 105 แรงม้า 2559 1,700,000 

12 
สหกรณ์กองทุนสวนยางเชียงกลม 
จ ากัด 

ลานรวบรวมผลผลิต 1 ไร่ 2559 838,000 

13 สหกรณ์การเกษตรผาขาว จ ากัด รถแทรกเตอร์ 105 แรงม้า 2559 1,720,000 
  เครื่องช่ังรถบรรทุก 50 ตัน 2559 490,000 
  รถบรรทุก 360 แรงม้า 2559 3,413,000 
  เครื่องผสมปุ๋ยอัตโนมัติ 2-4 ตัน/ชม. 2562 1,745,000 

14 กลุ่มเกษตรกรท าไร่ห้วยสีเสียด รถไถเดินตาม 15 แรงม้า 2559 792,000 
15 กลุ่มเกษตรท าไร่ภูหอ รถไถ พร้อมอุปกรณ์ 70 แรงม้า 2559 1,000,000 
16 กลุ่มเกษตรกรท านาหนองคัน รถไถ พร้อมอุปกรณ์ 60 แรงม้า 2559 950,000 
17 กลุ่มเกษตรกร กยท.บ้านสูบ เครื่องเครปยางพารา 1.5ตัน/ช.ม. 2561 720,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
10 

Template แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดแูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
1.4 ข้อมูลศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตร/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัด  

1) ศักยภาพของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในการรวบรวมผลผลิต และการแปรรูปผลผลิต 
ทางการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่า (ข้อมูลผลงานในปี 2563 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563) 
 สหกรณ์ภาคการเกษตร 

ผลผลิต 

การรวบรวมผลผลิต การจัดการและแปรรูปผลผลิต 

จ านวน
สหกรณ์ 
(แห่ง) 

ศักยภาพ 
การรวบรวม 

(ตัน) 

ผลการรวบรวม จ านวน
สหกรณ์ 
(แห่ง) 

ศักยภาพ 
การแปร

รูป 
(ตัน) 

ผลการแปรรูป 
ปริมาณ  
(ตัน) 

มูลค่า 
(ลบ.) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ลบ.) 

รวม 11 8,850 7,439 130.58 - 400 260 1.59 

1. ข้าว - - - - - - - - 

2. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ - - - - - - - - 

3. มันส าปะหลัง 1 800 634 1.37 1 400 260 1.29 

4. ยางพารา 8 4,000 3,573 69.80 - - - - 

5. ปาล์มน้ ามัน - - - - - - - - 

6. นม 1 3,750 3,080 59.29 - - - - 

7 . อ้อย 1 300 152 0.12 - - - - 

 

 กลุ่มเกษตรกร 

ผลผลิต 

การรวบรวมผลผลิต การจัดการและแปรรูปผลผลิต 

จ านวน
กลุ่ม 
(แห่ง) 

ศักยภาพ 
การรวบรวม 

(ตัน) 

ผลการรวบรวม จ านวน
กลุ่ม 
(แห่ง) 

ศักยภาพ 
การแปร

รูป 
(ตัน) 

ผลการแปรรูป 
ปริมาณ  
(ตัน) 

มูลค่า 
(ลบ.) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ลบ.) 

รวม 8 2,500 2,044 35.91 - - - - 

1. ข้าว - - - - - - - - 

2. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ - - - - - - - - 

3. มันส าปะหลัง - - - - - - - - 

4. ยางพารา 8 2,500 2,044 35.91 - - - - 

5. ปาล์มน้ ามัน - - - - - - - - 

6 ผลไม้(มะม่วง) - - - - - - - - 

7 น้ านมดิบ - - - - - - - - 
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Template แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดแูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

2) สินค้าหรือผลิตภัณฑ์เด่นของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และช่องทางการตลาดต่าง ๆ ที่ส าคัญ 

ชื่อสหกรณ์/กลุ่ม

เกษตรกร 

สินค้าหรือ

ผลิตภัณฑ์ 

ช่องทางการจ าหน่าย มูลค่าการจ าหน่าย

ในปี 2562 (ข้อมูล 

ณ 31 ก.ค. 2562) 

(บาท) 

ในประเทศ 

(ระบุตลาด 

ที่จ าหน่าย) 

ต่างประเทศ 

(ระบุประเทศ) 

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

2. ............................... - - - - 

3. ............................... - - - - 

 

 

1.5 ข้อมูลศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์นอกภาคการเกษตรในจังหวัด  
 
ประเภทสหกรณ์ 

การด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ 
เงินรับฝาก (บาท) เงินให้กู้             

(บาท) 
จัดหาสินค้า/
อุปกรณ์มา

จ าหน่าย(บาท) 

ให้บริการอื่นๆ
(บาท) 

สหกรณ์ออมทรัพย์ 2,369,453,319.17 156,263,144,188.20 0 0 
สหกรณ์ร้านค้า      0                0.00 638,836.33 0 
สหกรณ์บริการ 17,955,516.30           6,140,200.00       0 1,872,693.61 

รวม 2,387,408,835.47 156,269,284,388.00 638,836.33 1,872,693.61 
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Template แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดแูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

ส่วนที่ 2 : แผนการแนะน าสง่เสรมิ พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (รายแห่ง) 

กลุม่สง่เสริมสหกรณ ์1(อ ำเภอเมอืงเลย นำดว้ง) 

1.ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยาง กยท.จ.เลย  จ ากดั ประเภท : สหกรณ์การเกษตร 

  การวิเคราะห์ข้อมูลและบริบทของสหกรณ์ 

  ข้อมูลพื้นฐานของสหกรณ์ 

 1) ข้อมูลทั่วไป : จ านวนสหกรณ์สมาชิก 7 แห่ง/จ านวนสหกรณ์สมาชิกท่ีร่วมท าธุรกิจ 7 แห่ง/ธุรกิจ
หลัก จัดหาสินค้ามาจ าหน่าย และรวบรมผลผลิตยางพาราจากสมาชิก/มาตรฐานสหกรณ์ ระดับ ดีมาก /วันส้ิน
ปีบัญชี 30 เมษายน ของทุกปี 
 2) โครงสร้างพื้นฐานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร : - 
 3) ข้อมูลการด าเนินธุรกิจ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด ) : ปรับตามปีบัญชีของสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร 

หน่วย : บาท 

ประเภทธุรกิจ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

1. ธุรกิจสินเช่ือ    
2. ธุรกิจรับฝากเงิน    
3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต - - - 
4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต - - - 
5. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย - - 416,700 
6. ธุรกิจบริการ    

รวม   416,700 

4) สถานภาพทางการเงิน (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชลี่าสุด) ปรับตามปีบัญชขีองสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 

งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไร
ขาดทุน 

หน่วย
นับ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

สินทรัพย ์ บาท - 114,177.78 82,433.73 
หนี้สิน บาท - 54,650 - 
ทุนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร บาท - 59,527.78 82433.73 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท - - 12,433.73 
อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ           
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) 

 
เท่า 

 
- 

 
0.92 

 
- 
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งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไร
ขาดทุน 

หน่วย
นับ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

- อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 
- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 
  - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
  - อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 

% 
% 
เท่า 
เท่า 

- 
- 
- 
- 

- 
- 

2.09 
- 

15.08 
15.08 

- 
- 

 
 
5) ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี (ถ้ามี) - 
6) ข้อบกพร่องของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (ถ้ามี) - 
 - 

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

 จากข้อมูลพื้นฐาน และสภาพแวดล้อมของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้ ดังนี้  

1. ด้านบุคลากร  (Man)   สมาชิก / คณะกรรมการ / ฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าที่ 
         มีสหกรณ์สมาชิก 7 แห่ง การด าเนินการได้มอบหมายให้คณะกรรมการด าเนินการ รับผิดชอบตาม

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย เช่น การจัดท าบัญชีมอบหมายให้เลขานุการ  การเก็บรักษาเงินสดมอบหมายให้

เหรัญญิก และการด าเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย มอบหมายให้คณะกรรมการด าเนินการทุกคนช่วยกัน 

เป็นต้น 

2. ด้านการบริหารเงินทุน (Money) 

             1. งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2561 และ 2562สหกรณ์มีสินทรัพย์ ปี 2562 ลดลงจาก ปี 2561 

เนื่องจากการจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายปี 2561 มียอดรับค่าสินค้าจ่ายล่วงหน้า ท าให้อัตราสินทรัพย์มีมากกว่าปี 

2562   

     2. อัตราหนี้สินปีล่าสุดสหกรณ์ไม่มีอัตราหนี้สิน เนื่องจากอัตราหนี้สินปี 2561 เกิดจากการด าเนินธุรกิจ

จัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 

     3. ทุนสหกรณ์มีอัตราเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีท่ีแล้ว เนื่องจากการด าเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 

ท าให้สหกรณ์มีก าไรจากการด าเนินธุรกิจ จึงส่งผลให้ทุนสหกรณ์มีอัตราเพิ่มขึ้น 

3. ด้านวัตถุดิบ* (Material) 

 สหกรณ์ยังไม่มีโครงสร้างพื้นฐาน ในการด าเนินธุรกิจ ส าหรับการด าเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย      

สหกรณ์จัดหาสินค้าละจัดส่งให้สหกรณ์สมาชิกท่ีต้องการ โดยไม่มีการสต๊อกสินค้า 
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4. ด้านการบริหารการจัดการ(Management) และการด าเนินธุรกิจ(Method) 
 การด าเนินธุรกิจและบริหารจัดการสหกรณ์ สหกรณ์ใช้เงินทุนภายในเป็นหลักในการด าเนินธุรกิจ และ

สหกรณ์มีแผนการจัดหาเงินทุนภายนอก ในการด าเนินธุรกิจเพื่อให้บริการสมาชิกในปีต่อไป  และได้มอบหมาย

ให้คณะกรรมการด าเนินการ รับผิดชอบการจัดท าบัญชี การเก็บรักษาเงินสด และการด าเนินธุรกิจ 

 แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถก าหนดเป้าหมายในการแนะน าส่งเสริม 
พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้  

1) ระดับชั้นสหกรณ์ :  รักษาระดับสหกรณ์ช้ัน 1 และช้ัน 2   ยกระดับสหกรณ์ช้ัน 2 และ ช้ัน 3 สู่ช้ันท่ีดีขึ้น  
2) มาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร :   

       รักษามาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป  
       ผลักดันสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้ผ่านมาตรฐานหรืออยู่ในระดับท่ีดีขึ้น   

3) อื่น ๆ (ระบุเป้าหมายอื่น ๆ เช่น การเพิ่มปริมาณการรวบรวมผลผลิต/แปรรูปผลผลิต สมาชิกมีส่วนร่วมใน
การด าเนินธุรกิจกับสหกรณ์เพิ่มข้ึน เป็นต้น) แนะน า ส่งเสริม ให้สหกรณ์มีแผนการควบคุมภายในตามหลักการ
ควบคุมภายในท่ีดี 

 แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ด าเนินการ : 

แผนงาน/กิจกรรม 
ค่า

เป้าหมาย 
หน่วยนับ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    

   1.1 กิจกรรม แนะน า ส่งเสริมให้สหกรณ์มีการควบคุมภายในตาม
หลักการควบคุมภายในที่ดี  4 

 
ครั้ง 

 
ต.ค. 63 - ก.ย.64 

   1.2 กิจกรรม การสง่เสริมใหส้หกรณร์ักษามาตรฐานสหกรณ ์ 4 ครั้ง ต.ค. 63 - ก.ย.64 

2. ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    

   2.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการให้บริการสมาชิกของสหกรณ์  12 ครั้ง ต.ค. 63 - ก.ย.64 

   2.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับประสิทธิภาพการด าเนินธุรกิจของ
สหกรณ ์ 12 

ครั้ง 
 

 
ต.ค. 63 - ก.ย.64 

3. ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร  

  

   3.1 กิจกรรม การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร - - - 

   3.2 ด าเนินการแนะน า ส่งเสริม ก ากับดูแล ให้ด าเนินการตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  12 

   
 ครั้ง 

  
 ต.ค.63-ก.ย.64 
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แผนงาน/กิจกรรมทีก่ลุ่มส่งเสริมสหกรณจ์ะแนะน าส่งเสริมให้สหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรด าเนินการ :  

 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. แผนงาน/กิจกรรมหลัก ด้านการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์    

   1.1 กิจกรรม แนะน า ส่งเสริม การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของ 
สมาชิกสหกรณ ์ 12 

 
ครั้ง 

 
ต.ค.63-ก.ย.64 

    1.2 ส่งเสริมแผนการรับสมาชิกเพ่ิม 6 ครั้ง ต.ค.63-ก.ย.64 

2. แผนงาน/กิจกรรมหลัก การก ากับดูแล ตรวจสอบ และ
คุ้มครองสหกรณ์  

  

   2.1 กิจกรรม แนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
ข้อบังคับของสหกรณ์อย่างเคร่งครัด 12 

 
ครั้ง 

 
ต.ค.63-ก.ย.64 

3. แผนงาน/กิจกรรมหลัก.การพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    

3.1 แนะน า ส่งเสริมสหกรณ์ในการด าเนินธุรกิจรวบรวมและจัดหา
สินค้ามาจ าหน่าย 6 

 
ครั้ง 

 
ต.ค.63-ก.ย.64 

 

 

 

 

ลงชือ่    นางสาวนงคราญ  ศรีจันทร์     เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

          (นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ) 

                วันท่ี 15  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2563 
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2. สหกรณ์ สกย.การเกษตรกกดู่รุ่งเรือง จ ากัด  ประเภทสหกรณ์ : สหกรณ์การเกษตร 
 

    การวิเคราะห์ข้อมูลและบริบทของสหกรณ์ 

  ข้อมูลพื้นฐานของสหกรณ์ 

1) ข้อมูลทั่วไป : สหกรณ์มีสมาชิกจ านวน 162 ราย / สมาชิกสหกรณ์มาร่วมท าธุรกิจกับสหกรณ์
ประมาณ 50 คน ซึ่งสหกรณ์ได้ด าเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย รวบรวมผลผลิตจากสมาชิก และธุรกิจ
สินเช่ือ / การจัดระดับช้ันของสหกรณ์อยู่ในระดับช้ัน 3  
 2) โครงสร้างพื้นฐานของสหกรณ์ : สหกรณ์ไม่มีโครงสร้างพื้นฐานในการด าเนินงาน โดยการรวบรวม
ผลผลิตจากสมาชิก (ยางพารา) และจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย (ปุ๋ย , น้ ากรดยางพารา) สหกรณ์เช่าพื้นท่ีลาน
รวบรวมของเอกชนในการรวบรวมผลผลิตและจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายให้แก่สมาชิก -   
 3) ข้อมูลการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด ) : ปรับตามปีบัญชีของสหกรณ ์

หน่วย : บาท 

ประเภทธรุกิจ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

1. ธุรกิจสินเช่ือ 3,745,000 4,025,000 1,540,000 
2. ธุรกิจรับฝากเงิน 117,454.64 111,742.59 106,545.57 
3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต - 17,761,122.12 - 
4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต - - - 
5. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 4,320 - - 
6. ธุรกิจบริการ - - - 

รวม 3,866,774.64 21,897,864.71 1,646,545.57 

4) สถานภาพทางการเงินของสหกรณ์ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด)ปรับตามปีบัญชีของสหกรณ์ 

หน่วย : บาท 

งบแสดงฐานะการเงนิ/งบก าไรขาดทนุ หน่วยนับ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

สินทรพัย ์ บาท 4,977,027.95 5,374,585.97 2,143,246.92 
หนี้สิน บาท 3,202,912.77 3,243,425.20 159,492.87 
ทุนของสหกรณ ์ บาท 1,774,115.18 2,131,160.77 1,983,754.05 
ก าไร (ขาดทนุ) สุทธ ิ บาท (22,377.02) 256,385.59 (93,386.72) 
อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคญั 
  - อัตราส่วนหน้ีสินต่อทุน (DE Ratio) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 
  - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
  - อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 

 
เท่า 
% 
% 
เท่า 
เท่า 

 
2.80 
- 1.26 
- 0.45 
1.54 
0.04 

 
2.52 
12.03 
4.77 
1.63 
0.04 

 
1.08 
- 4.70 
- 4.36 
12.90 
0.06 
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5)ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี (ข้อมูลยอ้นหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด) 
 - สหกรณไ์ม่ปฏิบัติตามกฎหมายสหกรณ์ เรื่องการรับเงินฝากจากบุคคลภายนอก 15 ราย 

เป็นจ านวนเงิน 11,215.08 บาท (ปัจจุบันสหกรณ์ได้ด าเนินการแก้ไขแล้ว) 
 - สหกรณ์ไม่ได้บันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินสดภายในวันท่ีเกิดรายการ และรายการท่ีไม่ใช่เงินสด

ภายใน 3 วันนับแต่วันท่ีเกิดรายการ รวมถึงสหกรณ์จัดท าเอกสารประกอบการลงบันทึกบัญชีไม่เรียบร้อย
สมบูรณ์ ไม่ลงลายมือช่ือผู้มีอ านาจอนุมัติและผู้ตรวจสอบ (ปัจจุบันสหกรณ์แก้ไขเรียบร้อยแล้ว)  

 - การตรวจนับเงินสดเมื่อวันท่ี 21 กันยายน 2561 เงินสดคงเหลือตามบัญชีจ านวน 2,986.31 
บาท แต่สหกรณ์มีเงินสดให้ตรวจนับ จ านวน 406 บาท จึงท าให้เงินสดขาดบัญชี จ านวน 2,530.31 บาท           
ซึ่งสหกรณ์ยังไม่ได้ก าหนดผู้รับผิดชอบ 

 

6) ข้อบกพร่องของสหกรณ์  (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด) 
 - สหกรณ์มีลูกหนี้เงินสดขาดบัญชี จ านวน 485,065.35 บาท ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ 

นางศุภนิช วาลมนตรี จ านวน 315,126.35 บาท  และนายไพสาร โสภาภักดิ์ จ านวน 178,939.53 บาท 
ปัจจุบันคงมียอดลูกนี้เงินสดขาดบัญชี จ านวน 85,087 บาท (ก.ค.2562) อยู่ในความ 

รับผิดชอบของนายไพสาร โสภาภักดิ์ และสหกรณ์ได้ด าเนินการฟ้องด าเนินคดีกับนายไพสารแล้ว 
 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์ 

ค าอธิบาย : 
1. ให้วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยสภาพแวดล้อมและศักยภาพของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร โดยสามารถใช้

เครื่องมือในการวิเคราะห์ได้ตามความเหมาะสม เช่น SWOT Analysis, 4M, 4P’s, เกณฑ์การจัดระดับ 
ความเข้มแข็งสหกรณ์ และเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เป็นต้น ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงข้อเท็จจริงและ
สภาพปัญหาหรือแผนในการพัฒนากิจการของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป็นส าคัญ 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลควรน าผลจากการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาพิจารณาเพื่อด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงต่อไปด้วย  
 

 จากข้อมูลพื้นฐาน และสภาพแวดล้อมของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้ ดังนี้  
  สหกรณ์มีสมาชิกจ านวน 162 คน และสมาชิกสหกรณ์ยังมีส่วนร่วมกับธุรกิจของสหกรณ์น้อย สหกรณ์
มีคณะกรรมการ จ านวน 8 คน และผู้ตรวจสอบกิจการ จ านวน 2 คน คณะกรรมการปฏิบัติข้อบังคับและ
ระเบียบของสหกรณ์ การด าเนินงานบางส่วนของสหกรณ์ได้รับการสนับสนุนจาก กยท.เลย  สหกรณ์มีการ
บริหารเงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การจ ากัดของเงินทุนสหกรณ์ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกมาก
ท่ีสุด ในด้านการรวบรวมผลผลิต การจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย และให้สินเช่ือกับสมาชิก สหกรณ์มีการบริหาร
จัดการภายใน โดยการมอบหมายให้คณะกรรมการรับผิดชอบในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการเงิน ด้านบัญชี การ
ด าเนินธุรกิจต่าง ๆ 
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Template แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดแูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

 แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลสหกรณ์  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์ สามารถก าหนดเป้าหมายในการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และ
ก ากับดูแลสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้  

1) ระดับชั้นสหกรณ์ :  รักษาระดับสหกรณ์ช้ัน 1 และช้ัน 2  ยกระดับสหกรณ์ช้ัน 2 และ ช้ัน 3 สู่ช้ันท่ีดีขึ้น  
2) มาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร :   

       รักษามาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป  
       ผลักดันสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้ผ่านมาตรฐานหรืออยู่ในระดับท่ีดีขึ้น   

3) อื่น ๆ (ระบุเป้าหมายอื่น ๆ เช่น การเพิ่มปริมาณการรวบรวมผลผลิต/แปรรูปผลผลิต สมาชิกมีส่วนร่วมใน
การด าเนินธุรกิจกับสหกรณ์เพิ่มข้ึน เป็นต้น)  การเน้นท าความเข้าใจกับสมาชิกสหกรณ์ให้เข้าใจบทบาทหน้าท่ี
การเป็นสมาชิกและการมีส่วนร่วมธุรกิจกับสหกรณ์ เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณธุรกิจกับสหกรณ์ให้มากขึ้น และให้
สหกรณ์มีบทบาทส าคัญในการรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกและจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายให้แก่สมาชิก เพื่อเป็น
การลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ 

 แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนงาน/กิจกรรมท่ีกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ด าเนินการ :  

แผนงาน/กิจกรรม 
ค่า

เป้าหมาย 
หน่วยนับ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
   1.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการควบคุมภายในของ
สหกรณ์  

4 ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 

   1.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับมาตรฐานของสหกรณ์ 4 ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 
   1.3 กิจกรรม ................................................................    
2. ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
   2.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการให้บริการสมาชิก
ของสหกรณ์  

12 ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 

   2.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับประสิทธิภาพการ
ด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ 

12 ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 

   2.3 กิจกรรม ................................................................    
3. ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบ
สหกรณ์ 

   

   3.1 กิจกรรม การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร 

12 ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 

   3.2 กิจกรรม .........................    
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Template แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดแูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จะแนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด าเนินการ : (เช่น การแก้ไข
ปัญหาหนี้ค้างนานของสมาชิก การรวบรวมผลผลิตตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร การส่งเสริม
การใช้ประโยชน์อุปกรณ์การตลาดให้เต็มศักยภาพ เป็นต้น) 

แผนงาน/กิจกรรม 
ค่า

เป้าหมาย 
หน่วยนับ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. แผนงาน/กิจกรรมหลัก รวบรวมผลผลิตจากสมาชิก    
   1.1 กิจกรรมรวบรวมผลผลิตจากสมาชิก (ยางก้อนถ้วย , น้ า
ยางสด) 

12 ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 

   1.2 กิจกรรม .........................    
2. แผนงาน/กิจกรรมหลัก จัดหาสินค้ามาจ าหน่ายให้แก่
สมาชิก 

   

   2.1 กิจกรรมจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายให้แก่สมาชิก(ปุ๋ย , 
น้ ากรดยาพารา) 

12 ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 

   2.2 กิจกรรม .........................    
3. แผนงาน/กิจกรรมหลัก ติดตามหนี้ค้างช าระนาน    
   3.1 กิจกรรมติดตามสินเช่ือท่ีเป็นหนี้ค้างนานกับสหกรณ์ 12 ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 
   3.2 กิจกรรม .........................    

 

 

  ลงช่ือ       นายจตุพร  สุ นาทร        เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 

            (นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ) 
                                                               วันท่ี 15  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2563 
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Template แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดแูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

        3. สหกรณ์การเกษตรปศุสัตว์จังหวัดเลย  ประเภท : สหกรณ์การเกษตร 

  การวิเคราะห์ข้อมูลและบริบทของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  

  ข้อมูลพื้นฐานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

 1) ข้อมูลทั่วไป : ท่ีต้ังส านักงาน 201 ถนนเลย-เชียงคาน หมู่ท่ี 1  ต าบลศรีสองรัก อ าเภอเมือง 

จังหวัดเลย 42000 ประเภทสหกรณ์การเกษตร  ปีบัญชีของสหกรณ์ ธันวาคม ของทุกปี จ านวนสมาชิก 155 ราย 

สมาชิกร่วมท าธุรกิจ คณะกรรมการด าเนินการ จ านวน  15 คน ผู้ตรวจสอบกิจการ จ านวน 2 คน สมาชิกส่วนใหญ่

ประกอบอาชีพเกษตรกร 

 2) โครงสร้างพื้นฐานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร : อุปกรณ์การผลิต/การตลาด เช่น ฉาง โกดัง ฯลฯ 
 3) ข้อมูลการด าเนินธุรกิจ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด ) : ปรับตามปีบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

หน่วย : บาท 

ประเภทธุรกิจ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

1. ธุรกิจสินเช่ือ   50,000.00 
2. ธุรกิจรับฝากเงิน   3,208.50 
3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต    
4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต    
5. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย    
6. ธุรกิจบริการ    

รวม   53,208.50 

4) สถานภาพทางการเงิน (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด) ปรับตามปีบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไรขาดทุน หน่วยนับ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

สินทรัพย ์ บาท   99,937.80 
หนี้สิน บาท   3,253.50 
ทุนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร บาท   96,684.30 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท   (8,938.41) 
อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
  - อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 
  - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
  - อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 

    
0.03 
0.00 
0.00 
29.83 
0.03 
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Template แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดแูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
5) ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี  

สหกรณ์ไม่ได้จัดจ้างเจ้าหน้าท่ีในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ แต่มอบหมายให้คณะกรรมการด าเนินการ

ช่วยกันปฏิบัติงาน และผู้จัดท าบัญชีและเก็บรักษาเงินสด เป็นคนเดียวกัน การปฏิบัติดังกล่าวไม่เป็นไปตาม

หลักการควบคุมภายในท่ีดี 

6) ข้อบกพร่องของสหกรณ์ - 
หมายเหตุ : เนื่องจากสภาพแวดล้อมของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรแต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน หน่วยงาน
สามารถเพิ่มเติมข้อมูลส าคัญอื่น ๆ ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีจ าเป็นส าหรับใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ เช่น 
ข้อมูลแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผลการด าเนินการเทียบกับแผนการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร ย้อนหลัง 3 ปี เป็นต้น 

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

 จากข้อมูลพื้นฐานและสภาพแวดล้อมของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสามารถวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/

กลุ่มเกษตรกรได้ ดังนี้  

1.1   สหกรณม์ีสมาชิก จ านวน  155 ราย  

1.2  สหกรณม์ีคณะกรรการ จ านวน 15 คน คณะกรรมการยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบ 

ข้อบังคับ ของสหกรณ์ 

1.3   สหกรณไ์ด้มีการปล่อยเงินกู้ให้กับสมาชิก จ านวน 5 ราย เป็นเงิน 50,000 บาท 
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Template แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดแูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

 

 แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถก าหนดเป้าหมายในการแนะน าส่งเสริม 
พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้  

1) ระดับชั้นสหกรณ์ :  รักษาระดับสหกรณ์ช้ัน 1 และช้ัน 2   ยกระดับสหกรณ์ช้ัน 2 และ ช้ัน 3 สู่ช้ันท่ีดีขึ้น  
2) มาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร :   

        รักษามาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป  
       ผลักดันสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้ผ่านมาตรฐานหรืออยู่ในระดับท่ีดีขึ้น  
  

 แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ด าเนินการ : 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
1.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการควบคุมภายในของ
สหกรณ์ 

12 ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 

   1.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับมาตรฐานของสหกรณ์ 12 ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 
   1.3 กิจกรรม ................................................................    
2. ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
   2.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการให้บริการสมาชิกของ
สหกรณ์  

12 ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 

   2.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับประสิทธิภาพการด าเนิน
ธุรกิจของสหกรณ์ 

12 ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 

   2.3 กิจกรรม ................................................................    
3. ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบ
สหกรณ์  

  

   3.1 กิจกรรม การก ากับ ดูแล ตรวจสอบสหกรณ์ 12 ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 

 

 

 



 
23 

Template แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดแูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จะแนะน าส่งเสริมใหส้หกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด าเนินการ :  

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. แผนงาน/กิจกรรมหลัก สร้างความใจบทบาท หน้าที่
สมาชิกสหกรณ์  

  

   1.1 กิจกรรมให้ความรู้สมาชิกสหกรณ์ในบทบาทหน้าท่ี
สมาชิก 

4 ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 

2. แผนงาน/กิจกรรมหลัก ระดมทุนสหกรณ์    
   2.1 กิจกรรมส่งเสริมการถือหุ้นเพิ่มของสมาชิกสหกรณ์ 12 ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 
3. แผนงาน/กิจกรรมหลัก ....................    
   3.1 กิจกรรม..........................    

 
 
 
 
 
 
ลงชื่อ      นายยอดมนูญ  แก้วมณี       เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
         (นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ) 

                       วันท่ี 15 สิงหาคม 2563 
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Template แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดแูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

4. สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.เลย จ ากัด ประเภท : สหกรณ์การเกษตร 

การวิเคราะห์ข้อมูลและบริบทของสหกรณ์ 

  ข้อมูลพื้นฐานของสหกรณ์  

1) ข้อมูลทั่วไป : สหกรณ์มีสมาชิกจ านวน 69,502 ราย /สหกรณ์ด าเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 

และธุรกิจรวบรวมผลผลิตจากสมาชิก สมาชิกมีส่วนร่วมกับธุรกิจสหกรณ์น้อย / ระดับมาตรฐานของสหกรณ์ 

ระดับ B / ระดับช้ันสหกรณ์อยู่ระดับ 2   

 2) โครงสร้างพื้นฐานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร :สหกรณ์มีท่ีดิน นส.4 จ เลขท่ี 29564 และส่ิงปลูก
สร้าง เนื้อที่ 12-2-86 ไร่ ซึ่งสามารถจัดท าเป็นตลาดกลางของสหกรณ์ได้ ต้ังอยู่ต าบลปากปวน อ าเภอวังสะพุง 
จังหวัดเลย  
 3) ข้อมูลการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด ) :ปรับตามปีบัญชีของสหกรณ์ 

หน่วย : บาท 

ประเภทธุรกิจ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

1. ธุรกิจสินเช่ือ - - - 
2. ธุรกิจรับฝากเงิน - - - 
3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต 6,229,324.48 10,979,117.14 10,164,650.92 
4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต - - - 
5. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 171,996,319.35 98,825,693.48 63,589,763.14 
6. ธุรกิจบริการ - - - 

รวม 178,225,643.83 109,804,810.62 73,754,414.06 
4) สถานภาพทางการเงินของสหกรณ์ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด)ปรับตามปีบัญชีของสหกรณ์ 

หน่วย : บาท 

งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไรขาดทุน 
หน่วย
นับ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

สินทรัพย ์ บาท 63,153,777.57 68,350,690.32 57,565,831.23 
หนี้สิน บาท 63,396,567.76 59,969,977.62 54,046,755.75 
ทุนของสหกรณ์ บาท (242,790.19) 8,380,712.70 3,519,075.48 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท (5,561,369.01) 743,199.89 (5,452,147.22) 
อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
  - อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 
  - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
  - อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 

 
เท่า 
% 
% 
เท่า 
เท่า 

 
-261.12 

-2,290.61 
-8.81 
0.88 

0 

 
7.09 
8.87 
1.09 
0.90 

0 

 
15.36 

-154.94 
-9.48 
0.78 

0 
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5)ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี (ข้อมูลยอ้นหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด) 
- สหกรณ์ไม่ปฏิบัติตามค าส่ังนายทะเบียนสหกรณ์ ท่ี 278/2549 ลงวันท่ี 21 มีนาคม 2549 เรื่อง ให้

สหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ก าหนดเรื่องการจ่ายคืนค่าหุ้นในกรณีท่ีขาดทุนเกินทุนส ารองท่ีมีอยู่ไว้ในข้อบังคับ 
และสหกรณ์อยู่ระหว่างการด าเนินการแก้ไขข้อสังเกตดังกล่าว  

 

6) ข้อบกพร่องของสหกรณ์  (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด) 
- สหกรณ์มีข้อบกพร่องท่ีเกี่ยวกับการน าข้าวโพดส่งขายให้บริษัท สหฟาร์ม จ ากัด และบริษัท โกลเด้น

ไลน์บิสซิเนส จ ากัด แต่ไม่ได้รับช าระเงิน มูลค่าความเสียหายรวมเป็นเงิน จ านวน 80 ล้านบาท 
-ปัจจุบันข้อบกพร่องของสหกรณ์คงเหลือยอดความเสียหาย จ านวน 49,240,642.12 ล้านบาท      

(30 มิ.ย.63) ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท สหฟาร์ม จ ากัด จ านวน 11,264,305.46 บาท และบริษัท 
โกลเด้นไลน์ บิสซิเนส จ ากัด จ านวน 37,976,336.66 บาท   

 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์ 

 จากข้อมูลพื้นฐาน และสภาพแวดล้อมของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้  ดังนี้  

สมาชิกของสหกรณ์ต้องเป็นลูกค้า ธ.ก.ส.เท่านั้นจึงจะเป็นสมาชิกของ สกต.เลย จึงท าให้สมาชิกกระจา
ยอยู่ท้ังจังหวัด และมีสมาชิกเป็นจ านวนมากและสมาชิกส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีส่วนร่วมกับธุรกิจของสหกรณ์ 
สหกรณ์มีคณะกรรมการด าเนินการท่ีได้รับเลือกต้ังมาจากทุกอ าเภอ ฝ่ายจัดการมีการจัดโครงสร้างและหน้าท่ี
ครอบคลุมทุกธุรกิจ สหกรณ์มีแหล่งเงินทุนจาก ธ.ก.ส. เพื่อน ามาบริหารในธุรกิจสหกรณ์และมีเงินทุนเพียงพอ
ในการหมุนรอบธุรกิจสหกรณ์ สหกรณ์มีโครงสร้างการบริหารจัดการไว้อย่างเป็นระบบและชัดเจน การด าเนิน
ธุรกิจสหกรณ์มี 3 ประเภท คือ ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย(ธุรกิจซื้อ) ,ธุรกิจรวบรวม(ธุรกิจขาย)และธุรกิจ
บริการ 
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 แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลสหกรณ์  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์ สามารถก าหนดเป้าหมายในการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และ
ก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้  

1) ระดับชั้นสหกรณ์ :  รักษาระดับสหกรณ์ช้ัน 1 และช้ัน 2  ยกระดับสหกรณ์ช้ัน 2 และ ช้ัน 3 สู่ช้ันท่ีดีขึ้น  
2) มาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร :   

       รักษามาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป  
       ผลักดันสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้ผ่านมาตรฐานหรืออยู่ในระดับท่ีดีขึ้น   

3) อื่น ๆ   การให้ความรู้และความเข้าใจกับสมาชิกสหกรณ์ให้เข้าใจบทบาทหน้าท่ีการเป็นสมาชิกและการมี
ส่วนร่วมของสมาชิกกับธุรกิจของสหกรณ์ การส่งเสริมการเพิ่มปริมาณธุรกิจกับสหกรณ์ให้มากขึ้น และให้
สหกรณ์มีบทบาทส าคัญมากกว่านี้ในการรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกและจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายให้แก่สมาชิก 
เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ 

 แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ด าเนินการ :   

แผนงาน/กิจกรรม 
ค่า

เป้าหมาย 
หน่วยนับ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
   1.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการควบคุมภายในของ
สหกรณ์  12 

ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 

   1.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับมาตรฐานของสหกรณ์ 12 ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 
   1.3 กิจกรรม ................................................................    
2. ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
   2.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการให้บริการสมาชิกของ
สหกรณ์  12 

ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 

   2.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับประสิทธิภาพการด าเนิน
ธุรกิจของสหกรณ์ 12 

 
ครั้ง 

 
ต.ค.63 – ก.ย.64 

   2.3 กิจกรรม ................................................................    
3. ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์    
   3.1 กิจกรรม การก ากับ ดูแล ตรวจสอบ แก้ไขข้อบกพร่อง
สหกรณ์ 12 

ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 

   3.2 กิจกรรม .........................    
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แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จะแนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด าเนินการ : (เช่น การแก้ไข
ปัญหาหนี้ค้างนานของสมาชิก การรวบรวมผลผลิตตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร การส่งเสริม
การใช้ประโยชน์อุปกรณ์การตลาดให้เต็มศักยภาพ เป็นต้น) 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. แผนงาน/กิจกรรมหลัก รวบรวมผลผลิตจากสมาชิก    
   1.1 กิจกรรมรวบรวมผลผลิตจากสมาชิก  12 ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 
   1.2 กิจกรรม .........................    
2. แผนงาน/กิจกรรมหลัก จัดหาสินค้ามาจ าหน่ายให้แก่
สมาชิก  

  

   2.1 กิจกรรมจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายให้แก่สมาชิก  12 ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 
   2.2 กิจกรรม .........................    
3. แผนงาน/กิจกรรมหลัก การระดมทุนจากสมาชิก    
   3.1 กิจกรรมส่งเสริมการถือหุ้นเพิ่มของสมาชิก 12 ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 
   3.2 กิจกรรม .........................    

 

 

 

         ลงช่ือ     นายจตุพร  สุนาทร    เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 

              (นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ) 

                            วันท่ี 15 สิงหาคม 2563 
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   5. สหกรณ์การเกษตรเมืองเลย จ ากัด       ประเภท : สหกรณ์การเกษตร 

ข้อมูลพื้นฐานของสหกรณ์ 

 1) ข้อมูลทั่วไป : สหกรณ์มีสมาชิกจ านวน 5,172 ราย  /สหกรณ์ด าเนินธุรกิจ สินเช่ือ รับฝากเงิน

จัดหาสินค้ามาจ าหน่าย และรวบรวมผลผลิต 

 2) โครงสร้างพื้นฐานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร :สหกรณ์มีศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ  , ลานตากขนาด 
3,300 ตรม.  , ห้อง Lab ตรวจสอบเมล็ดพันธุ์ , ฉาง , เครื่องช่ัง , โรงงานปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ , เครื่องอบลด
ความช้ืน , เครื่องบดข้าวโพด , เครื่องบรรจุข้าวโพ ด , รถบรรทุกน้ ามัน , รถขนส่งน้ ามันดิบ , ปั้มน้ ามัน       
และรถยก (โฟคลิฟต์) 
 3) ข้อมูลการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด ) :ปรับตามปีบัญชีของสหกรณ์ 

หน่วย : บาท 

ประเภทธุรกิจ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

1. ธุรกิจสินเช่ือ 339,776,000 291,000,000 292,586,000 
2. ธุรกิจรับฝากเงิน 248,398,776.94 245,000,000 274,622,554.40 
3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต 43,406,319.21 45,000,000 51,908,287.39 
4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต - - - 
5. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 75,609,239.37 71,998,230.80 76,354,198.50 
6. ธุรกิจบริการ - -  

รวม 707,190,335.52 652,998,230.80 695,471,040.29 

4) สถานภาพทางการเงินของสหกรณ์ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด)ปรับตามปีบัญชีของสหกรณ์ 

งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไรขาดทุน 
หน่วยนับ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

สินทรัพย ์ บาท 974,769,000.82 1,047,077,138.65 933,807,580.72 
หนี้สิน บาท 704,492,442.68 765,723,473.20 643,380,018.98 
ทุนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร บาท 270,276,558.14 281,353,665.45 290,427,561.74 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท 10,044,594.41 9,893,600.54 9,887,005.39 
อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
  - อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 
  - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
  - อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 

 
เท่า 

เปอร์เซ็นต์ 
เปอร์เซ็นต์ 

เท่า 
เท่า 

 
2.61 

3.84% 
1.05% 
0.95 
0.03 

 
2.72 

3.51% 
0.94% 
1.37 
0.03 

 
2.21 

3.46% 
 1.00%
  

1.08 
0.035 
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5)ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี (ข้อมูลยอ้นหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด) 
(1) สหกรณร์ับฝากเงินบุคคลภายนอก ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2560 จ านวน 226,610,907.82 บาท ซึ่ง

สหกรณ์ปฏิบัติไม่เป็นไปตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 มาตรา 46(5)  และข้อบังคับ
และระเบียบสหกรณ์ท่ีได้รับความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ 

(2)สหกรณ์ได้ด าเนินการฟ้องร้องด าเนินคดีกับนายอุดม ทุมก่ า กับพวกรวม 5 คน ตามคดีหมายเลขด า
ท่ี 911/2555 คดีแดงหมายเลขท่ี 311/2558 เกี่ยวกับการลงทุนในการจัดหาสลากกินแบ่งรัฐบาล ปัจจุบันยัง
ไม่ได้รับการชดใช้คืนแต่อย่างใด และสหกรณ์ได้ด าเนินการอยู่ในขั้นสืบทรัพย์ จ าเลยท้ัง 5 ท าให้สหกรณ์ไม่
สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะได้รับชดใช้ค่าเสียหายคืนหรือไม ่

6) ข้อบกพร่องของสหกรณ์  (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด)- 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

1. ด้านบุคลากร  (Man)   สมาชิก / คณะกรรมการ / ฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าที่ 
- พนักงานและคณะกรรมการมีความสามัคคี 
- ผู้บริหารมีความเข้มแข็ง และเข้าใจในระบบสหกรณ์ 
- โครงสร้างพนักงาน และความรับผิดชอบท่ีชัดเจน 

 
2. ด้านการบริหารเงินทุน (Money) 

- แหล่งเงินทุนมีอัตราดอกเบ้ียสูง 
- มีแหล่งเงินทุนน้อยราย 

 
3. ด้านวัตถุดิบ* (Material) เคร่ืองจักรและอุปกรณ์  (Machine) * ผลผลิตของสมาชิก/สินค้าของสหกรณ์ 

- สหกรณ์มีการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการท างาน 
- มีเครื่องจักร อุปกรณ์ครบถ้วน สามารถน ามาใช้กับธุรกิจของสหกรณ์ได้ 

 
 

4. ด้านการบริหารการจัดการ(Management) และ การด าเนินธุรกิจ(Method) 
- การบริหารงานเป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับ 
- สหกรณ์ยังด าเนินธุรกิจ เพื่อสนองความต้องการของสมาชิกไม่ครบทุกธุรกิจ การรวบรวมมีเพียงรวบรวม

น้ านมดิบจากสมาชิกไม่ถึงร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับสมาชิกท้ังหมด 
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 แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถก าหนดเป้าหมายในการแนะน าส่งเสริม 
พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

1) ระดับชั้นสหกรณ์: รักษาระดับสหกรณ์ช้ัน 1 และช้ัน 2  ยกระดับสหกรณ์ช้ัน 2 และ ช้ัน 3 สู่ช้ันท่ีดีขึ้น 
2) มาตรฐานสหกรณ์ :  รักษามาตรฐานสหกรณ์ให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

  ผลักดันสหกรณ์ให้ผ่านมาตรฐานหรืออยู่ในระดับท่ีดีขึ้น  
3) อื่น - 

 แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ด าเนินการ : 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
   1.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการควบคุมภายใน
ของสหกรณ์  

12 ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 

1.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับมาตรฐานของสหกรณ์ 12 ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 

   1.3 กิจกรรม ................................................................    
2. ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
   2.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการให้บริการสมาชิก
ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  

4/150 ครั้ง/กลุ่ม ต.ค.63 – ก.ย.64 

   2.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับประสิทธิภาพการ
ด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

4/150 ครั้ง/กลุ่ม ต.ค.63 – ก.ย.64 

   2.3 กิจกรรม ................................................................    
3. ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบ
สหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร  

  

   3.1 กิจกรรม การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ 4 ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 

   3.2 กิจกรรม .........................    
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แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จะแนะน าส่งเสริมใหส้หกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด าเนินการ :  

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จะแนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์ด าเนินการ :  

แผนงาน/กิจกรรม 
ค่า

เป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. แผนงาน/กิจกรรมหลัก การแก้ไขปัญหาหนี้ค้าง    
   1.1 กิจกรรม แนะน าให้คณะกรรมการติดตามหนี้ค้างอย่างต่อเนื่อง 12 ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 
   1.2 กิจกรรม การจัดช้ันลูกหนี้และสร้างความเข้าใจการมีส่วนร่วมกับ
สมาชิก 4 

ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 

2. แผนงาน/กิจกรรมหลัก การรวบรวมผลผลิตจากสมาชิก(น้ านมโค)    
   2.1 กิจกรรม ส่งเสริมการเล้ียงโคนมให้มีประสิทธิภาพ 1 ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 
   2.2 กิจกรรม ................................    
3. แผนงาน/กิจกรรมหลัก การจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายให้แก่สมาชิก    
   3.1 กิจกรรม ส ารวจความต้องการสินค้าของสมาชิก 4 ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 

 
 
 
ลงชื่อ        นางพิชญ์สิณี  สว่างโรจน์     เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

       (นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ) 

                  วันท่ี  15 เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2563 
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6. สหกรณ์ผู้ปลูกปาล์มน้ ามันและพืชพลังงานทดแทนจังหวัดเลย จ ากัด 
   ประเภท : สหกรณ์การเกษตร 

  การวิเคราะห์ข้อมูลและบริบทของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  

  ข้อมูลพื้นฐานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

 1) ข้อมูลทั่วไป : จ านวนสมาชิก 168 ราย/คณะกรรมการด าเนินการ จ านวน 11 คน/ธุรกิจหลัก 
ธุรกิจสินเช่ือ และธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย ธุรกิจรวบรวม/วันส้ินปีบัญชี 31 มีนาคม ของทุกปี/ปัจจุบัน
สหกรณ์หยุดด าเนินกิจการ 
 2) โครงสร้างพื้นฐานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร : - 
 3) ข้อมูลการด าเนินธุรกิจ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด ) : ปรับตามปีบัญชีของสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร 

หน่วย : บาท 

ประเภทธุรกิจ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

1. ธุรกิจสินเช่ือ 120,000 - - 
2. ธุรกิจรับฝากเงิน 100,000 - - 
3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต 2,215,452.80 - - 
4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต - - - 
5. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 3,932,100 - - 
6. ธุรกิจบริการ - - - 

รวม 6,367,552.8 - - 

4) สถานภาพทางการเงิน (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชลี่าสุด) ปรับตามปีบัญชขีองสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 

งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไร
ขาดทุน 

หน่วย
นับ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

สินทรัพย ์ บาท 2,154,024.08 - - 
หนี้สิน บาท 1,855,002 - - 
ทุนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร บาท 299,022.08 - - 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท 96,786.33 - - 
อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ           
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) 
- อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 
- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 
  - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
  - อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 

 
เท่า 
% 
% 
เท่า 
เท่า 

 
6.20 
32 
4 

1.16 
0.02 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
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5) ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี (ถ้ามี)    - 
 
6) ข้อบกพร่องของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (ถ้ามี)  - 

             หมายเหตุ : เนื่องจากสภาพแวดล้อมของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรแต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน 
หน่วยงานสามารถเพิ่มเติมข้อมูลส าคัญอื่น ๆ ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีจ าเป็นส าหรับใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลได้ เช่น ข้อมูลแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผลการด าเนินการเทียบกับแผนการด าเนินงานของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ย้อนหลัง 3 ปี เป็นต้น 

 

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

 จากข้อมูลพื้นฐาน และสภาพแวดล้อมของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้ ดังนี้  
1. ด้านบุคลากร  (Man)   สมาชิก / คณะกรรมการ / ฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าที่ 
 1. สหกรณ์มีจ านวนสมาชิก 168 ราย  

 2. คณะกรรมการ 11 คน ลาออก 2 คน คงเหลือ 9 คน  

 3. ปัจจุบันสหกรณ์ไม่มีเจ้าหน้าท่ี เนื่องจากเจ้าหน้าท่ีบัญชีลาออกจากสหกรณ์ 

2. ด้านการบริหารเงินทุน (Money) 

            เงินทุนในการด าเนินงานของสหกรณ์ส่วนใหญ่เป็นแหล่งเงินทุนภายนอก เงินกู้ยืม หากพิจารณาถึงความ

เข้มแข็งของเงินทุนต่อความเส่ียงแล้วเจ้าหนี้ยังมีความเส่ียง เนื่องจากทุนของสหกรณ์ไม่สามารถคุ้มครองหนี้สิน

ได้ท้ังหมด 

3. ด้านวัตถุดิบ* (Material)            - 

4. ด้านการบริหารการจัดการ(Management) และการด าเนินธุรกิจ(Method) 
 ปัจจุบันสหกรณ์หยุดด าเนินกิจการ มีเพียงการติดตามหนี้จากสมาชิกเพื่อน ามาช าระเงินกู้กองทุน

พัฒนาสหกรณ์ และสหกรณ์ไม่สามารถปิดบัญชีได้ต้ังแต่ปี 2560 – ปัจจุบัน 
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Template แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดแูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถก าหนดเป้าหมายในการแนะน าส่งเสริม 
พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้  

1) ระดับชั้นสหกรณ์ :  รักษาระดับสหกรณ์ช้ัน 1 และช้ัน 2   ยกระดับสหกรณ์ช้ัน 2 และ ช้ัน 3 สู่ช้ันท่ีดีขึ้น  
2) มาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร :   

       รักษามาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป  
       ผลักดันสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้ผ่านมาตรฐานหรืออยู่ในระดับท่ีดีขึ้น   

3) อื่น ๆ (ระบุเป้าหมายอื่น ๆ เช่น การเพิ่มปริมาณการรวบรวมผลผลิต/แปรรูปผลผลิต สมาชิกมีส่วนร่วมใน
การด าเนินธุรกิจกับสหกรณ์เพิ่มข้ึน เป็นต้น) - 

 แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ด าเนินการ : 

แผนงาน/กิจกรรม 
ค่า

เป้าหมาย 
หน่วยนับ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนนิการ 

1. การแก้ไขปญัหาการด าเนนิงานของสหกรณ์    

   1.1 กิจกรรม ติดตามการเร่งรัดหน้ีค้างของสหกรณ์ให้สมาชิกช าระ
ตามก าหนด  12 

 
ครั้ง 

 
ต.ค. 63 - ก.ย.64 

2. ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์    
   3.1 ด าเนินการแนะน า ส่งเสริม ก ากับดูแล ให้ด าเนินการตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  12 

   
 ครั้ง 

  
 ต.ค.63-ก.ย.64 

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จะแนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด าเนินการ :  

แผนงาน/กิจกรรม 
ค่า

เป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนนิการ 

1. แผนงาน/กิจกรรมหลกั การแก้ไขปญัหาการด าเนินงานของ
สหกรณ ์  

  

   1.1 กิจกรรมให้สหกรณ์ติดตามให้สมาชิกน าเงินกู้มาช าระ 510,166.91 บาท ต.ค.63-ก.ย.64 
2. แผนงาน/กิจกรรมหลกั การก ากับดูแล ตรวจสอบ และคุ้มครอง
สหกรณ ์  

  

   2.1 กิจกรรม แนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
ข้อบังคับของสหกรณ์อย่างเคร่งครัด 12 

 
ครั้ง 

 
ต.ค.63-ก.ย.64 

 
ลงชือ่      นางสาวนงคราญ  ศรีจันทร์    เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
          (นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ) 

                วันท่ี  15  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2563 



 
35 

Template แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดแูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

7. สหกรณ์ผู้เลี้ยงผึ้งเมืองเลย จ ากัด  ประเภทสหกรณ์ : สหกรณ์การเกษตร 

การวิเคราะห์ข้อมูลและบริบทของสหกรณ์ 

  ข้อมูลพื้นฐานของสหกรณ์ 

1) ข้อมูลทั่วไป : จ านวนสมาชิก 46 คน / สมาชิกส่วนใหญ่ร่วมท าธุรกิจกับสหกรณ์ โดยธุรกิจหลัก คือ การ

รวบรวมผลผลิต (น้ าผ้ึง) / มาตรฐานสหกรณ์ ยังไม่มีการประเมินมาตรฐานสหกรณ์ / ระดับช้ันสหกรณ์ ช้ัน 3  

 2) โครงสร้างพื้นฐานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร : สหกรณ์ยังไม่มีโครงสร้างพื้นฐานของสหกรณ์ 
 3) ข้อมูลการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด ) : ปรับตามปีบัญชีของสหกรณ์ 

หน่วย : บาท 

ประเภทธุรกิจ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

1. ธุรกิจสินเช่ือ   - 
2. ธุรกิจรับฝากเงิน   - 
3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต   1,838,000 
4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต   - 
5. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย   - 
6. ธุรกิจบริการ   - 

รวม - - 1,838,000 

4) สถานภาพทางการเงินของสหกรณ์ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด)ปรับตามปีบัญชีของสหกรณ์ 

หน่วย : บาท 

งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไรขาดทุน หน่วยนับ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

สินทรัพย ์ บาท - - 52,733 
หนี้สิน บาท - - - 
ทุนของสหกรณ์ บาท - - 52,733 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท - - 22,733 
อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
  - อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 
  - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
  - อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 

 
เท่า 
% 
% 
เท่า 
เท่า 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
0 

43.11 
43.11 

0 
0 
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Template แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดแูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
5)ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี (ข้อมูลยอ้นหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด) 
 - จากการตรวจนับเงินสด ณ วันท่ี 8 มกราคม 2563 สหกรณเ์ก็บรักษาเงินสดจ านวน 9,883 

บาท ปรากฏว่ามีเงินสดเกินบัญชี ซึ่งสหกรณ์ต้องตรวจสอบหาสาเหตุเงินสดเกินบัญชีและบันทึกบัญชีให้ถูกต้อง
ต่อไป 

 - ธุรกิจรวบรวม สหกรณ์ไม่มีการก าหนดระเบียบวา่ด้วยธุรกิจรวบรวมน้ าผ้ึงไว้เพื่อเป็น
แนวทางปฏิบัติงานของสหกรณ์ สหกรณ์ท าการรวบรวมน้ าผ้ึงเสมือนเป็นตัวแทนสมาชิกน าไปจ าหน่ายกับบริษัท
รัชดาฟาร์ม จ ากัด เป็นเงินเช่ือ แต่ไม่มีการจัดท าสัญญาซื้อขายไว้  

 
 

6) ข้อบกพร่องของสหกรณ์  (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด) 
 -  
 

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์ 

 จากข้อมูลพื้นฐาน และสภาพแวดล้อมของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้  ดังนี้  

สหกรณ์มีสมาชิกท้ังหมดจ านวน 46 คน ส่วนใหญ่สมาชิกมีส่วนร่วมกับธุรกิจของสหกรณ์ สหกรณ์มี

คณะกรรมการ จ านวน 11 คน และผู้ตรวจสอบกิจการ จ านวน 1 คน สหกรณ์ได้มอบหมายให้คณะกรรมการ

ปฏิบัติหน้าท่ีในการจัดท าบัญชี การเก็บรักษาเงินสด แยกจากกันชัดเจน และในการด าเนินธุ รกรรมหรือธุรกิจ 

สหกรณ์จะมีมติมอบหมายคณะกรรมการเป็นครั้งๆ ไป สหกรณ์มีสินทรัพย์ท้ังส้ิน จ านวน 52,733 บาท อยู่ใน

รูปของเงินสดและเงินฝากธนาคาร สินทรัพย์ท่ีมีอยู่สหกรณ์ได้น าไปใช้ในการด าเนินงานเพื่อก่อให้เกิดรายได้ 

70.41 รอบ และในขณะเดียวกันได้น าไปสร้างผลตอบแทนอัตราร้อยละ 86.22 สหกรณ์มีสินทรัพย์หมุนเวียน

เป็นเงินสดและเงินรับฝากธนาคาร แสดงให้เห็นถึงสภาพคล่องทางการเงินของสหกรณ์อยู่ในเกณฑ์ดีมาก การ

บริหารจัดการเงินสดและเงินฝากธนาคาร จึงมีความส าคัญต่อสภาพคล่องของสหกรณ์ 
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Template แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดแูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

   แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์ สามารถก าหนดเป้าหมายในการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และ
ก ากับดูแลสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้  

1) ระดับชั้นสหกรณ์ :  รักษาระดับสหกรณ์ช้ัน 1 และช้ัน 2  ยกระดับสหกรณ์ช้ัน 2 และ ช้ัน 3 สู่ช้ันท่ีดีขึ้น  
2) มาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร :   

       รักษามาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป  
       ผลักดันสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้ผ่านมาตรฐานหรืออยู่ในระดับท่ีดีขึ้น   

3) อื่น ๆ  การเน้นท าความเข้าใจกับสมาชิกสหกรณ์ให้เข้าใจบทบาทหน้าท่ีการเป็นสมาชิกและการระดมทุน
จากสมาชิกเป็นหลัก เพื่อให้สหกรณ์มีทุนเพิ่มขึ้นในการบริหารงาน และยังเป็นการส่งเสริมการเพิ่มปริมาณธุรกิจ
กับสหกรณ์ให้มากขึ้น และให้สหกรณ์มีบทบาทส าคัญในการรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกและจัดหาสินค้ามา
จ าหน่ายให้แก่สมาชิก เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ 

 แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ด าเนินการ :   

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
   1.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการควบคุมภายในของ
สหกรณ์  4 

ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 

   1.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับมาตรฐานของสหกรณ์ 4 ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 
   1.3 กิจกรรม ................................................................    
2. ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
   2.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการให้บริการสมาชิก
ของสหกรณ์  12 

ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 

   2.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับประสิทธิภาพการ
ด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ 12 

 
ครั้ง 

 
ต.ค.63 – ก.ย.64 

3. ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบ
สหกรณ์  

  

   3.1 กิจกรรม การก ากับ ดูแล ตรวจสอบสหกรณ์ 12 ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 
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แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จะแนะน าส่งเสริมใหส้หกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด าเนินการ :  

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. แผนงาน/กิจกรรมหลัก รวบรวมผลผลิตจากสมาชิก    
   1.1 กิจกรรมรวบรวมผลผลิตจากสมาชิก (น้ าผ้ึง) 4 ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 
   1.2 กิจกรรม .........................    
2. แผนงาน/กิจกรรมหลัก จัดหาสินค้ามาจ าหน่ายให้แก่
สมาชิก  

  

   2.1 กิจกรรมจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายให้แก่สมาชิก 
(อุปกรณ์การเล้ียงผ้ึง) 6 

ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 

   2.2 กิจกรรม .........................    
3. แผนงาน/กิจกรรมหลัก การระดมทุนจากสมาชิก    
   3.1 กิจกรรมส่งเสริมการถือหุ้นเพิ่มของสมาชิก 12 ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 
   3.2 กิจกรรม .........................    

 

 

 

ลงช่ือ       นายจตุพร  สุนาทร       เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 
      (นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ) 

            วันท่ี 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 
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      8. สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.เลย     ประเภท : สหกรณ์ออมทรัพย์ 

  การวิเคราะห์ข้อมูลและบริบทของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  

  ข้อมูลพื้นฐานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

 1) ข้อมูลทั่วไป : ท่ีต้ังส านักงาน ศาลาประชาคม  ต าบลกุดป่อง อ าเภอเมือง จังหวัดเลย 42000 

ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์  ปีบัญชีของสหกรณ์ กันยายน ของทุกปี จ านวนสมาชิก 393 ราย สมาชิกร่วมท าธุรกิจ 

คณะกรรมการด าเนินการ จ านวน  13  คน ผู้ตรวจสอบกิจการ จ านวน 2 คน สมาชิกส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

ข้าราชการ พนักงาน 

 2) โครงสร้างพื้นฐานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร : อุปกรณ์การผลิต/การตลาด เช่น ฉาง โกดัง ฯลฯ 
 3) ข้อมูลการด าเนินธุรกิจ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด ) : ปรับตามปีบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

หน่วย : บาท 

ประเภทธุรกิจ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

1. ธุรกิจสินเช่ือ 22,573,040.85 21,992,737.71 18,631,006.29 
2. ธุรกิจรับฝากเงิน 9,351,491.71 6,824,918.79 4,919,354.72 
3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต    
4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต    
5. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย    
6. ธุรกิจบริการ    

รวม 31,924,532.56 28,817,656.50 23,550,361.01 

4) สถานภาพทางการเงิน (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด) ปรับตามปีบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไรขาดทุน หน่วยนับ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

สินทรัพย ์ บาท 118,656,856.55 114,586,295.20 106,370,934.73 
หนี้สิน บาท 56,042,359.98 55,361,934.79 49,068,554.77 
ทุนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร บาท 62,614,496.57 59,224,360.41 57,302,379.96 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท 2,211,085.67 391,285.64 (547,004.81) 
อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
  - อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 
(ROA) 
  - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
  - อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 

  
1.89 
3.53 
1.86 

 
2.11 
0.07 

 
1.93 
0.66 
0.34 

 
2.06 
0.07 

 
1.85 
0.009 
0.51 

 
2.16 
0.08 
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5) ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี  สหกรณ์จัดท าบัญชีโดยใช้โปรแกรมระบบบัญชีออมทรัพย์ Versions 2 

พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และยังบันทึกบัญชีด้วยมือคู่ขนานกันไป การบันทึกบัญชีท้ัง 2 ระบบเป็น

ปัจจุบันแต่จาการตรวจสอบบัญชีประจ าปี พบว่าการบันทึกบัญชีด้วยโปรแกรมฯมียอดคงเหลือของบัญชีบาง

บัญชีท่ีคลาดเคล่ือนจากการบันทึกบัญชีด้วยมือ ท าให้ต้องใช้เวลามากเพื่อการตรวจสอบค้นหา 

 

6) ข้อบกพร่องของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร - 

หมายเหตุ : เนื่องจากสภาพแวดล้อมของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรแต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน หน่วยงาน
สามารถเพิ่มเติมข้อมูลส าคัญอื่น ๆ ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีจ าเป็นส าหรับใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ เช่น 
ข้อมูลแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผลการด าเนินการเทียบกับแผนการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร ย้อนหลัง 3 ปี เป็นต้น 

 

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

 จากข้อมูลพื้นฐาน และสภาพแวดล้อมของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของ

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้ ดังนี้  

1.1 สหกรณ์มีสมาชิก จ านวน  393 ราย  

1.2 สหกรณ์มีคณะกรรการ จ านวน 13 คน คณะกรรมการยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบ ข้อบังคับ ของ

สหกรณ์ 

1.3   สหกรณไ์ด้มีการปล่อยเงินกู้ให้กับสมาชิก จ านวน 727 สัญญา เป็นเงิน 72,437,070.00 บาท 
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 แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถก าหนดเป้าหมายในการแนะน าส่งเสริม 
พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้  

1) ระดับชั้นสหกรณ์ :  รักษาระดับสหกรณ์ช้ัน 1 และช้ัน 2   ยกระดับสหกรณ์ช้ัน 2 และ ช้ัน 3 สู่ช้ันท่ีดีขึ้น  
2) มาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร :   

        รักษามาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป  
       ผลักดันสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้ผ่านมาตรฐานหรืออยู่ในระดับท่ีดีขึ้น   

3)อื่น ๆ (ระบุเป้าหมายอื่น ๆ เช่น การเพิ่มปริมาณการรวบรวมผลผลิต/แปรรูปผลผลิต สมาชิกมีส่วนร่วมใน
การด าเนินธุรกิจกับกลุ่มเกษตรกรเพิ่มข้ึน เป็นต้น)  การให้ความรู้และความเข้าใจกับสมาชิกสหกรณ์ให้เข้าใจ
บทบาทหน้าท่ีการเป็นสมาชิกและการมีส่วนร่วมกบัธุรกิจอื่น ๆ ของสมาชิกสหกรณ์ และเน้นการระดมทุนจาก
ภายในสหกรณ์เป็นหลัก เพื่อการบริหารงานท่ีคล่องตัว 
 แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ด าเนินการ : 

แผนงาน/กิจกรรม 
ค่า

เป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
   1.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการควบคุมภายในของ
สหกรณ์  12 

ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 

   1.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับมาตรฐานของสหกรณ์ 12 ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 
2. ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
   2.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการให้บริการสมาชิกของ
สหกรณ์  12 

ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 

   2.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับประสิทธิภาพการด าเนิน
ธุรกิจของสหกรณ์ 12 

 
ครั้ง 

 
ต.ค.63 – ก.ย.64 

3. ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบ
สหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร  

  

   3.1 กิจกรรม การก ากับ ดูแล ตรวจสอบสหกรณ์ 12 ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 

 

 

 



 
42 

Template แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดแูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จะแนะน าส่งเสริมใหส้หกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด าเนินการ :  

แผนงาน/กิจกรรม 
ค่า

เป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. แผนงาน/กิจกรรมหลัก สร้างความใจบทบาท หน้าที่สมาชิก
สหกรณ์  

  

   1.1 กิจกรรมให้ความรู้สมาชิกสหกรณ์ในบทบาทหน้าท่ีสมาชิก 4 ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 
2. แผนงาน/กิจกรรมหลัก ระดมทุนสหกรณ์    
   2.1 กิจกรรมส่งเสริมการถือหุ้นเพิ่มของสมาชิกสหกรณ์ 12 ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 
3. แผนงาน/กิจกรรมหลัก ....................    
   3.1 กิจกรรม..........................    

 

 

 

 

      ลงชื่อ       นายยอดมนูญ  แก้วมณี   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
               (นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ) 

                      วันท่ี 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
43 

Template แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดแูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

9. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทหารพรานท่ี 21 จ ากัด  ประเภทสหกรณ์ : สหกรณ์ออมทรัพย์ 
 
  ข้อมูลพื้นฐานของสหกรณ์  
   1. ข้อมูลทั่วไป:ท่ีต้ังส านักงานท่ี 67 หมู่ท่ี 1 ต าบลศรีสองรัก อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42110 
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ จดทะเบียนเมื่อวันท่ี 26 เมษายน 2548 ทะเบียนเลขท่ี 4200000225481 ปีบัญชีของ
สหกรณ์ 30 กันยายน ของทุกปี จ านวนสมาชิก 786 ราย สมาชิกร่วมท าธุรกิจ เงินให้กู้ยืม 2 ประเภท เงินกู้ฉุกเฉิน 
เงินกู้สามัญ  และเงินรับฝากออมทรัพย์ คณะกรรมการด าเนินการจ านวน 15 คน ผู้ตรวจสอบกิจการ จ านวน 2 คน 
สมาชิกส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทหารพราน 
  2. โครงสร้างพื้นฐานของสหกรณ์ :    -  ไม่มี - 

  3. ข้อมูลการด าเนินธุรกิจ (ขอ้มูลย้อนหลัง 3 ปบีัญชีล่าสุด) : ปรับตามปีบัญชีของสหกรณ ์

หน่วย : บาท 

ประเภทธุรกิจ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

1. ธุรกิจสินเช่ือ 42,744,924.24         44,635,905.02 35,701,164.82 
2. ธุรกิจรับฝากเงิน 6,956,052.50          7,129,487.76 7,453,409.00 
3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต    
4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต    
5. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย    
6. ธุรกิจบริการ    
7. ธุรกิจอื่น ๆ (ระบุ)จัดหาท่ีอยู่อาศัย    

รวม      49,700,976.74 51,765,392.78 43,154,573.82 
 

4. สถานภาพทางการเงิน (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด) ปรับตามปีบัญชีของสหกรณ์ 

หน่วย : บาท 

งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไรขาดทุน 
หน่วย
นับ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

สินทรัพย ์ บาท 45,474,521.75     49,224,507.94 50,909,811.49 
หนี้สิน บาท 7,040,240.74 7,210,651.78 7,531,784.85 
ทุนของสหกรณ์ บาท 45,474,521.75     42,013,856.16 43,378,026.64 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท 1,983,452.21       2,248,464.67 2,132,485.00 
อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 

 
เท่า 
% 
% 

 
5.46 
5.16 
4.36 

 
0.17 
5.58 
7.28 

 
0.18 
4.92 
4.19 
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งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไรขาดทุน 
หน่วย
นับ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

  - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
  - อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 

เท่า 
เท่า 

0.42 
0.05 

2.70 
0.04 

3.84 
0.05 

     

       5. ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี (ข้อมูลยอ้นหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด)    -  

       6. ข้อบกพร่องของสหกรณ์  (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด)       -  

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์ 

 จากข้อมูลพื้นฐาน และสภาพแวดล้อมของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้  ดังนี้  

สหกรณ์มีสมาชิก จ านวน 786 ราย สมาชิกร่วมท าธุรกิจกับสหกรณ์ สหกรณ์มีคณะกรรการ จ านวน 15 
คนคณะกรรมการได้ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์ ฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าท่ี สหกรณ์มีเจ้าหน้าท่ี 
จ านวน 1 คน และสมาชิกทได้รับมอบหมาย จ านวน 2 คน ท าหน้าท่ี ธุรการ การเงินการบัญชีของสหกรณ์
สหกรณ์ฯ มีการรับฝากเงินออมทรัพย์ และระดมทุนเป็นหุ้นจากสมาชิกทุกเดือน  มีทุนด าเนินงานท้ังส้ิน  
50,909,811.49  บาท  ปริมาณธุรกิจท้ังส้ิน 43,154,573.82 บาท  ผลการด าเนินงานมีก าไรสุทธิประจ าปี  
2,132,485.00 บาท  จัดช้ันคุณภาพการควบคุมภายในอยู่ระดับดี ความสามารถในการจัดท าบัญชีของผู้ได้รับ
มอบหมายอยู่ระดับดี การด าเนินธุรกิจ สหกรณ์ฯ มีธุรกิจเงินให้กู้ยืมระยะส้ัน และเงินให้กู้ยืมระยะยาว รายได้
ดอกเบ้ียและผลตอบแทนจากเงินลงทุน จ านวน  2,771,543.08  บาท 
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 แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลสหกรณ์  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์ สามารถก าหนดเป้าหมายในการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และ
ก ากับดูแลสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้  

1) ระดับชั้นสหกรณ์ :  รักษาระดับสหกรณ์ช้ัน 1 และช้ัน 2  ยกระดับสหกรณ์ช้ัน 2 และ ช้ัน 3 สู่ช้ันท่ีดีขึ้น  
2) มาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร :   

       รักษามาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป  
       ผลักดันสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้ผ่านมาตรฐานหรืออยู่ในระดับท่ีดีขึ้น   

3)อื่น ๆ (ระบุเป้าหมายอื่น ๆ เช่น การเพิ่มปริมาณการรวบรวมผลผลิต/แปรรูปผลผลิต สมาชิกมีส่วนร่วมใน
การด าเนินธุรกิจกับสหกรณ์เพิ่มข้ึน เป็นต้น)  การให้ความรู้และความเข้าใจกับสมาชิกสหกรณ์ให้เข้าใจบทบาท
หน้าท่ีการเป็นสมาชิกและการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์ และเน้นการระดมทุนจากภายในสหกรณ์เป็นหลัก 

 

 แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ด าเนินการ :   

แผนงาน/กิจกรรม 
ค่า

เป้าหมาย 
หน่วยนับ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
   1.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการควบคุมภายในของ
สหกรณ์  

12 ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 

   1.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับมาตรฐานของสหกรณ์ 12 ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 
2. ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
   2.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการให้บริการสมาชิกของ
สหกรณ์  12 

ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 

   2.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับประสิทธิภาพการด าเนิน
ธุรกิจของสหกรณ์ 12 

 
ครั้ง 

 
ต.ค.63 – ก.ย.64 

3. ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์    
   3.1 กิจกรรม การก ากับ ดูแล ตรวจสอบสหกรณ์ 12 ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 
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แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จะแนะน าส่งเสริมใหส้หกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด าเนินการ :  

แผนงาน/กิจกรรม 
ค่า

เป้าหมาย 
หน่วยนับ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. แผนงาน/กิจกรรมหลัก สร้างความใจบทบาท หน้าที่
สมาชิกสหกรณ์  

  

   1.1 กิจกรรมให้ความรู้สมาชิกสหกรณ์ในบทบาทหน้าท่ีสมาชิก 4 ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 
2. แผนงาน/กิจกรรมหลัก ระดมทุนสหกรณ์    
   2.1 กิจกรรมส่งเสริมการถือหุ้นเพิ่มของสมาชิกสหกรณ์ 12 ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 
   2.2 กิจกรรม .........................    
3. แผนงาน/กิจกรรมหลัก ....................    
   3.1 กิจกรรม..........................    

 

 

 

ลงช่ือ      นายจตุพร  สุนาทร     เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 

     (นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ) 

                 วันท่ี 15 เดือน  สิงหาคม พ.ศ.2563 
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10. สหกรณ์ออมทรัพย์ก านันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเลย  ประเภท : สหกรณ์ออมทรัพย์ 

  การวิเคราะห์ข้อมูลและบริบทของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  

  ข้อมูลพื้นฐานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

 1) ข้อมูลทั่วไป : ท่ีต้ังส านักงาน ท่ีว่าการอ าเภอเมืองเลย  ต าบลกุดป่อง อ าเภอเมือง จังหวัดเลย 

42000 ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์  ปีบัญชีของสหกรณ์ กันยายน ของทุกปี จ านวนสมาชิก 232 ราย สมาชิกร่วม

ท าธุรกิจ คณะกรรมการด าเนินการ จ านวน  10 คน ผู้ตรวจสอบกิจการ จ านวน 2 คน สมาชิกส่วนใหญ่ประกอบ

อาชีพก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 

 2) โครงสร้างพื้นฐานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร : อุปกรณ์การผลิต/การตลาด เช่น ฉาง โกดัง ฯลฯ 
 3) ข้อมูลการด าเนินธุรกิจ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด ) : ปรับตามปีบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

หน่วย : บาท 

ประเภทธุรกิจ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

1. ธุรกิจสินเช่ือ 4,189,880.70 4,337,285.84 1,832,924.00 
2. ธุรกิจรับฝากเงิน 5,143.92 5,375.40 5,590.42 
3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต    
4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต    
5. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย    
6. ธุรกิจบริการ    

รวม 4,195,024.62 4,342,661.24 1,838,514.42 

4) สถานภาพทางการเงิน (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด) ปรับตามปีบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไรขาดทุน หน่วยนับ ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

สินทรัพย ์ บาท  3,791,452.45 3,840,713.77 
หนี้สิน บาท  3,386,457.02 3,511,601.21 
ทุนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร บาท  404,995.43 329,112.56 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท  47,520.87 32,764.67 
อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
  - อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 
  - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
  - อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 

   
17.09 
0.23 
0.01 
6.91 
0.00 

 
20.88 
0.19 
0.01 
0.59 
0.01 
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5) ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี สหกรณ์ไม่ได้จัดจ้างพนักงาน คณะกรรมการแบ่งแยกหน้าท่ีกัน

รับผิดชอบงานด้านต่าง ๆ และท าหน้าท่ีในการจัดท าเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและลงรายการในสมุดเงิน

สดระหว่างปีมีการเปล่ียนผู้จัดท าบัญชี การจัดท าบัญชีไม่เรียบร้อยเป็นปัจจุบันเป็นผลให้ไม่สามารถตรวจสอบ

เงินสดคงเหลือในมือเทียบกับจ านวนเงินตามบัญชีได้ 

6) ข้อบกพร่องของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร - 
หมายเหตุ : เนื่องจากสภาพแวดล้อมของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรแต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน หน่วยงาน
สามารถเพิ่มเติมข้อมูลส าคัญอื่น ๆ ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีจ าเป็นส าหรับใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ เช่น 
ข้อมูลแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผลการด าเนินการเทียบกับแผนการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร ย้อนหลัง 3 ปี เป็นต้น 

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

 จากข้อมูลพื้นฐาน และสภาพแวดล้อมของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของ

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้ ดังนี้  

  1.1   สหกรณม์ีสมาชิก จ านวน  70 ราย  

1.2  สหกรณม์ีคณะกรรการ จ านวน 15 คน คณะกรรมการยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบ 

ข้อบังคับ ของสหกรณ์ 

1.3   สหกรณไ์ด้มีการปล่อยเงินกู้ให้กับสมาชิก จ านวน 70 ราย เป็นเงิน 1,131,435.56 บาท 

 
แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถก าหนดเป้าหมายในการแนะน าส่งเสริม 
พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้  

1) ระดับชั้นสหกรณ์ :  รักษาระดับสหกรณ์ช้ัน 1 และช้ัน 2   ยกระดับสหกรณ์ช้ัน 2 และ ช้ัน 3 สู่ช้ันท่ีดีขึ้น  
2) มาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร :   

        รักษามาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป  
       ผลักดันสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้ผ่านมาตรฐานหรืออยู่ในระดับท่ีดีขึ้น   

3)อื่น ๆ (ระบุเป้าหมายอื่น ๆ เช่น การเพิ่มปริมาณการรวบรวมผลผลิต/แปรรูปผลผลิต สมาชิกมีส่วนร่วมใน
การด าเนินธุรกิจกับกลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ้น เป็นต้น)  การให้ความรู้และความเข้าใจกับสมาชิกสหกรณ์ให้เข้าใจ
บทบาทหน้าท่ีการเป็นสมาชิกและการมีส่วนร่วมกบัธุรกิจอื่น ๆ ของสมาชิกสหกรณ์ และเน้นการระดมทุนจาก
ภายในสหกรณ์เป็นหลัก เพื่อการบริหารงานท่ีคล่องตัว 
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 แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ด าเนินการ : 

แผนงาน/กิจกรรม 
ค่า

เป้าหมาย 
หน่วยนับ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
   1.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการควบคุมภายในของ
สหกรณ์  

12 ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 

   1.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับมาตรฐานของสหกรณ์ 12 ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 
2. ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
   2.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการให้บริการสมาชิกของ
สหกรณ์  

12 ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 

   2.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับประสิทธิภาพการด าเนิน
ธุรกิจของสหกรณ์ 

12 ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 

3. ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบ
สหกรณ์ 

   

   3.1 กิจกรรม การก ากับ ดูแล ตรวจสอบสหกรณ์ 12 ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 
   3.2 กิจกรรม .........................    

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จะแนะน าส่งเสริมใหส้หกรณ:์  

แผนงาน/กิจกรรม 
ค่า

เป้าหมาย 
หน่วยนับ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. แผนงาน/กิจกรรมหลัก สร้างความใจบทบาท หน้าที่
สมาชิกสหกรณ์  

  

   1.1 กิจกรรมให้ความรู้สมาชิกสหกรณ์ในบทบาทหน้าท่ี
สมาชิก 4 

ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 

2. แผนงาน/กิจกรรมหลัก ระดมทุนสหกรณ์    
   2.1 กิจกรรมส่งเสริมการถือหุ้นเพิ่มของสมาชิกสหกรณ์ 12 ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 
3. แผนงาน/กิจกรรมหลัก ....................    
   3.1 กิจกรรม..........................    

 
 

             ลงชื่อ  นายยอดมนูญ  แก้วมณี  จ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
                   (นักวิชาการสหกรณ์ปฎิบัติการ) 

                                 วันท่ี 15 สิงหาคม 2563 
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11. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จ ากัด ประเภท : สหกรณ์ออมทรัพย์ 

ข้อมูลพื้นฐานของสหกรณ์ 

   1. ข้อมูลทั่วไป:สหกรณ์จดทะเบียน 8 ต.ค.30 ณ 30 กันยายน 2562 มจี านวนสมาชิก 1,748 คน 
คณะกรรมการด าเนินการ 15 คนผู้ตรวจสอบกิจการ 2 ราย  ธุรกิจหลัก สินเช่ือ, เงินรับฝาก  ผลผลิตหลัก ดอกเบี้ย
รับเงินให้กู้  
   2. โครงสร้างพื้นฐานของสหกรณ์ :- - 

   3. ข้อมูลการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ (ขอ้มูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด):บัญชีของสหกรณ ์30 กันยายน 

หน่วย : บาท 

ประเภทธุรกิจ ป ี2560 ป ี2561 ปี 2562 

1. ธุรกิจสินเช่ือ 2,186,729,482.54 2,083,127,349.29 1,961,858,910.23 
2. ธุรกิจรับฝากเงิน 379,592,998.69 379,601,200.40 382,644,914.29 
3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต - - - 
4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต - - - 
5. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย - - - 
6. ธุรกิจบริการ - - - 
7. ธุรกิจอื่น ๆ (ระบุ) - - - 

รวม 2,566,322,481.23 2,462,728,549.69 2,311,282,951.72 

4. สถานภาพทางการเงินของสหกรณ์ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด)ปรับตามปีบัญชีของสหกรณ์ 

หน่วย : บาท 

งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไร
ขาดทุน 

หน่วยนับ 
ปี 2560 ป ี2561 ปี 2562 

สินทรัพย ์ บาท 2,400,796,284.31 2,321,203,158.50 2,205,724,499.60 
หนี้สิน บาท 2,781,797,262.75 2,664,587,307.13 2,609,436,166.38 
ทุนของสหกรณ์ บาท -381,000,978.44 -343,384,148.63 -403,711,666.78 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท -201,731,533.17 14,369,579.81 -74,635,251.36 
อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) 
- อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 
- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 
- อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
- อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 

 
เท่า 

เปอร์เซ็นต์ 
เปอร์เซ็นต์ 

เท่า 
เท่า 

 
-7.30 

-52.95% 

-8.40% 

0.16 

- 

 

-7.76 

-4.18% 

0.62%                                                              

0.13 

- 

 

-6.46 

-19.98% 

-3.30% 

0.119 

0.0006 
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5. ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด) 
 -ระหว่างปีสหกรณ์มีการเบิกจ่ายค่าล่วงเวลา ซึ่งสหกรณ์มีบันทึกขออนุญาตในการปฏิบัติงาน แต่ไม่ได้ระบุ
ขอบเขตและระยะเวลาของการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน ไม่มีผู้ควบคุมการปฏิบัติงานล่วงเวลา ซึ่งการเบิกจ่ายควรแนบ
รายละเอียดผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีแต่ละราย 
 -สหกรณ์ไม่ได้ก าหนดระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งในระหว่างปีสหกรณ์ได้จ่ายค่าท่ีปรึกษาทางการเงิน 
มูลค่า 4,000,000 บาท  ซึ่งมีเพียงขออนุมัติให้ท่ีประชุมใหญ่ แต่ปรากฏ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกินวงเงินท่ีขออนุมัติไว้ 
จ านวน 3,930,000 ซึ่งสหกรณ์ควรระวงัในการประมาณการรายจ่าย 
 -บัญชีลูกหนี้ตัวแทนหักส่ง สหกรณ์ปฏิบัติไม่เป็นไปตามค าแนะน าของนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่องวิธปีฏิบัติทาง
บัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ พ.ศ. 2547 
 -ลูกหนี้เงินกู้พิเศษปรับปรุงโครงสร้างหนี้เกษียณอายะราชการจ านวน 3 ราย ท่ียังไม่เป็นผู้ท่ีเกษียณอาบุราชการ 
ซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ฯ  
 -สหกรณ์มีลูกหนี้เงินกู้พิเศษ 50 ราย สหกรณ์มีการประเมินราคาหลักประกันจากกรมท่ีดินและราคาประเมิน
ของคณะกรรมการ แต่ในการตีราคาสหกรณ์ใช้ราคาประเมินของคณะกรรมการ สหกรณ์ควรปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่องวิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ พ.ศ. 2547 หน้า 35  
 
6. ข้อบกพร่องของสหกรณ์  (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด) 
 -ลูกหนี้เงินกู้พิเศษปรับปรุงโครงสร้างหนี้เกษียณอายะราชการจ านวน 3 ราย ท่ียังไม่เป็นผู้ท่ีเกษียณอาบุราชการ 
ซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ฯ  
 -สหกรณ์มีลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพจ านวน 57 ราย รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 66,535,246.23 บาท แยกเป็นลูกหนี้ท่ียัง
มีชีวิตอยู่ จ านวน 37 ราย จ านวน 46,482,076.60 บาท และลูกหนี้ท่ีเสียชีวิตแล้ว 20 ราย จ านวน 
20,053,169.63 บาท สหกรณ์ควรรีบด าเนินการเรียกทายาทของลูกหนี้ท่ีเสียชีวิตดังกล่าวมาด าเนินการรับสภาพ
หนี้ใหม้ีผลตามกฎหมายต่อไป หากเป็นหนี้หมดอายุความอาจก่อให้เกิดผลเสียหายแก่สหกรณ์ได้ 
 -สหกรณ์นาราศี) มีลูกหนี้อื่น (นางทองเทียน นาราศรี) ซึ่งเดิมเป็นเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ ต าแหน่งเจ้าหน้าท่ี
สินเช่ือ ได้กระท าการทุจริตเงินกู้  รวมมูลค่าความเสียหาย จ านวน 3,367,981 บาท  สหกรณ์ลงโทษไล่ออก ตาม
ค าส่ังท่ี 31/2562  ส่ัง ณ วันท่ี 25 ธันวาคม 2562 และแจ้งความด าเนินคดีตามกฎหมายในข้อหาความผิดลัก
ทรัพย์นายจ้าง เมื่อวันท่ี 15 สิงหาคม 2562 
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 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์ 

1. ด้านบุคลากร  (Man)   สมาชิก / คณะกรรมการ / ฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าที่ 
ด้านบุคลากร สหกรณ์มีการแบ่งแยกหน้าท่ีกันในการปฏิบัติงาน มีโครงสร้างองค์กรชัดเจน   
สมาชิก มีส่วนร่วมในการท าธุรกิจ เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพียง 
คณะกรรมการด าเนินการ มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน มีการแบ่งหน้าท่ีการท างานโดยมีคณะกรรมการอื่น เช่น 
คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์   
 
2. ด้านการบริหารเงินทุน (Money) 
            สหกรณ์ขาดทุนเกินทุนส ารองท่ีมีในข้อบังคับ ณ วันส้ินปี ทุนเรือนหุ้นมูลค่าต่อหุ้น -41.92บาท ไม่
สามารถจ่ายคืนค่าหุ้นให้กับสมาชิก ให้สหกรณ์ปฏิบัติตามค าส่ังนายทะเบียนท่ี 278/2549 และค าแนะน านาย
ทะเบียนสหกรณ์เรื่องแนวทางปฏิบัติในการจ่ายคืนค่าหุ้น กรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสม พ.ศ.2549 และเร่งท าความ
เข้าใจกับสมาชิกของสหกรณ์โดยเร็ว 
 
3. ด้านวัตถุดิบ* (Material) เคร่ืองจักรและอุปกรณ์  (Machine) * ผลผลิตของสมาชิก/สินค้าของสหกรณ์ 
 
 
4. ด้านการบริหารการจัดการ(Management) และ การด าเนินธุรกิจ(Method) 
      ปัจจุบันสหกรณไ์ม่มีทุนส ารองเพื่อชดเชยการขาดทุน อีกท้ังในงบแสดงฐานะทางการเงิน สหกรณ์มีหนี้สิน
มากกว่าทุน ดังนั้นสหกรณ์ควร ระดมทุน จากสมาชิก และส่งเสริมการออมเงินโดยการฝากเงินกับสหกรณ์เพื่อให้
สหกรณ์มีทุนภายในมากขึ้น รวมถึงเร่งแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ ์
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 แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร  

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถก าหนดเป้าหมายในการแนะน า
ส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

1) ระดับชั้นสหกรณ์ :   รักษาระดับสหกรณ์ช้ัน 1 และช้ัน 2    ยกระดับสหกรณ์ช้ัน 2 และ ช้ัน 3 สู่ช้ันท่ีดีขึ้น  
2) มาตรฐานสหกรณ์ :    รักษามาตรฐานสหกรณ์ให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป  

           ผลักดันสหกรณ์ให้ผ่านมาตรฐานหรืออยู่ในระดับท่ีดีขึ้น   
 

3)ระบุเป้าหมายอืน่ ๆ เช่น การเพิ่มปริมาณการรวบรวมผลผลิต/แปรรูปผลผลิต สมาชิกมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินธุรกิจกับสหกรณ์เพิ่มข้ึน เป็นต้น 

 

 แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ด าเนินการ : 

แผนงาน/กิจกรรม 
ค่า

เป้าหมาย 
หน่วยนับ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
   1.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการควบคุมภายในของ
สหกรณ์  12 

ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 

   1.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับมาตรฐานของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 

12 ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 

   1.3 กิจกรรม ................................................................    
2. ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
   2.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการให้บริการสมาชิก
ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  

12 ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 

   2.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับประสิทธิภาพการ
ด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

12 ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 

   2.3 กิจกรรม ................................................................    
3. ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบ
สหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร  

  

   3.1 กิจกรรม การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ 4 ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 

   3.2 กิจกรรม .........................    
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แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จะแนะน าส่งเสริมใหส้หกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด าเนินการ :  

แผนงาน/กิจกรรม 
ค่า

เป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. กิจกรรมหลัก รักษามาตรฐานการด าเนินงานของสหกรณ์ให้
มั่นคง โดยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจ าเดือน   

  

   1.1 แนะน า ส่งเสริม หลักธรรมาภิบาลในสหกรณ์ 
1 

 
     ครั้ง  ต.ค.63 – ก.ย.64 

   1.2 แนะน า ส่งเสริม การมีส่วนร่วมของทางเศรษฐกิจ สมาชิก
สหกรณ์ 

2 
 

ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 

   1.3 ติดตาม การเร่งรัดติดตามหนี้ ของสหกรณ์ 
2 
 

ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 

2. กิจกรรมหลัก การก ากับ ดูแล ตรวจสอบ และคุ้มครอง
สหกรณ์ โดยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจ าเดือน / เข้า
ติดตามกับเจ้าหน้าท่ี สหกรณ์เป็นครั้งคราว  

  

   2.1 แนะน า ส่งเสริม ให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 
ปรับปรุงการด าเนินงานตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี 

1 
 

ครั้ง  ม.ค.63– มิ.ย.64 

   2.2 ติดตามการปิดบัญชีของสหกรณ์ และ ประชุมใหญ่สามัญ
ประจ าปี ได้ตามก าหนด  

2 
 

ครั้ง ต.ค.63 – ม.ค.64 

  2.3 ติดตาม การแก้ไขข้อบกพร่องหรือแก้ไขพฤติกรรมท่ีอาจจะ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์  

3 
 

ครั้ง  ต.ค.63 – ก.ย.64 

3. กิจกรรมหลัก ป้องกันการเกิดข้อบกพร่องในสหกรณ์     
  1.1 ประสานงานให้สหกรณ์ เข้าร่วมประชุม จกบ.ตามแผนงาน
กลุ่มตรวจการสหกรณ์ 

4 ครั้ง ต.ค.63 –  ก.ย.64 

  1.2 ติดตามให้สหกรณ์รายงานการแก้ไขตามข้อสังเกตของ
ผู้ตรวจการสหกรณ์ 

1 ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 

 
 
ลงชื่อ     นางพิชญ์สิณี  สว่างโรจน์    เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

     (นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ) 

                วันท่ี 15 เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2563 
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Template แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดแูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

12. สหกรณ์ออมทรัพย์ครู-บุคลากร อปท.เลย จ ากดั  ประเภท : .สหกรณ์ออมทรัพย์ 

  การวิเคราะห์ข้อมูลและบริบทของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  

  ข้อมูลพื้นฐานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

 1) ข้อมูลทั่วไป : จ านวนสมาชิก 75 ราย/คณะกรรมการด าเนินการ จ านวน 15 คน/ธุรกิจหลัก ธุรกิจ
เงินรับฝาก และธุรกิจให้สินเช่ือแก่สมาชิก/ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน /วันส้ินปีบัญชี 30 พฤศจิกายน ของทุกปี/
สมาชิกส่วนใหญ่ประกอบอาชีพครู, ลูกจ้าง องค์การบริการงานส่วนท้องถิ่น 
 2) โครงสร้างพื้นฐานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร : - 
 3) ข้อมูลการด าเนินธุรกิจ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด ) : ปรับตามปีบัญชีของสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร 

หน่วย : บาท 

ประเภทธุรกิจ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

1. ธุรกิจสินเช่ือ - 273,655.21 933,000.00 
2. ธุรกิจรับฝากเงิน 215,460.95 257,585.00 215,047.78 
3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต - - - 
4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต - - - 
5. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย - - - 
6. ธุรกิจบริการ - - - 

รวม 215,460.95 531,240.21 1,148,047.78 

4) สถานภาพทางการเงิน (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชลี่าสุด) ปรับตามปีบัญชขีองสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 

งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไร
ขาดทุน 

หน่วย
นับ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

สินทรัพย ์ บาท - - - 
หนี้สิน บาท - - - 
ทุนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร บาท - - - 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท - - - 
อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ           
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) 
- อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 
- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 
  - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
  - อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 

 
เท่า 
% 
% 
เท่า 
เท่า 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 



 
56 

Template แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดแูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
5) ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี (ถ้ามี)  

      - 
6) ข้อบกพร่องของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (ถ้ามี)  
 - 

หมายเหตุ : เนื่องจากสภาพแวดล้อมของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรแต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน หน่วยงาน
สามารถเพิ่มเติมข้อมูลส าคัญอื่น ๆ ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีจ าเป็นส าหรับใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ เช่น 
ข้อมูลแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผลการด าเนินการเทียบกับแผนการด าเนินงานของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร ย้อนหลัง 3 ปี เป็นต้น 

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

 จากข้อมูลพื้นฐาน และสภาพแวดล้อมของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้ ดังนี้  

1. ด้านบุคลากร  (Man)   สมาชิก / คณะกรรมการ / ฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าที่ 
 1.1 สหกรณ์มีสมาชิก จ านวน 75 ราย  

 1.2 สหกรณ์มีคณะกรรการจ านว 15 คนคณะกรรมการยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบ 

ข้อบังคับ ของสหกรณ์ 

 1.3  ฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าท่ี สหกรณ์มีเจ้าหน้าท่ี จ านวน 1 คน 
2. ด้านการบริหารเงินทุน (Money) 

            สหกรณ์ฯ มีทุนด าเนินงานในปี 2561 จ านวน 600,200 บาท สหกรณ์ใช้ทุนภายในเป็นหลักในการ

ด าเนินงาน สหกรณ์ควรเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน เพื่อสหกรณ์จะได้มีเงินทุนหมุนเวียนในการ

ด าเนินงานให้เกิดก าไรเพิ่มขึ้น และสหกรณ์ควรเร่งปิดบัญชี  

        3. ด้านวัตถุดิบ* (Material)            - 

4. ด้านการบริหารการจัดการ(Management) และการด าเนินธุรกิจ(Method) 
 ด้านการบริหารจัดการ  

 - บริหารการจัดการน าโดยประธานกรรมการของสหกรณ์ฯยังไม่สามารถปิดบัญชีได้ต้ังแต่ ปี 2559 - 

ปัจจุบัน 

 - สหกรณ์มีเจ้าหน้าท่ีเพียงคนเดียวปฏิบัติงานต้ังแต่ต้นจนจบ ซึ่งท าให้เกิดความเส่ียงต่อข้อผิดพลาด

และการทุจริต และการกระท าท่ีไม่เหมาะสม 

 ด้านการด าเนินธุรกิจ  

 - สหกรณด์ าเนินธุรกิจเงินให้กู้ยืมแก่สมาชิก และเงินรับฝาก 
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Template แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดแูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

  
 

 แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถก าหนดเป้าหมายในการแนะน าส่งเสริม 
พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้  

1) ระดับชั้นสหกรณ์ :  รักษาระดับสหกรณ์ช้ัน 1 และช้ัน 2   ยกระดับสหกรณ์ช้ัน 2 และ ช้ัน 3 สู่ช้ันท่ีดีขึ้น  
2) มาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร :   

       รักษามาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป  
       ผลักดันสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้ผ่านมาตรฐานหรืออยู่ในระดับท่ีดีขึ้น   

3) อื่น ๆ (ระบุเป้าหมายอื่น ๆ เช่น การเพิ่มปริมาณการรวบรวมผลผลิต/แปรรูปผลผลิต สมาชิกมีส่วนร่วมใน
การด าเนินธุรกิจกับสหกรณ์เพิ่มข้ึน เป็นต้น) แนะน า ส่งเสริม ให้สหกรณ์มีแผนการควบคุมภายในตามหลักการ
ควบคุมภายในท่ีดี 

 แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564 

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ด าเนินการ : 

แผนงาน/กิจกรรม 
ค่า

เป้าหมาย 
หน่วยนับ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
   1.1 กิจกรรม แนะน า ส่งเสริมให้สหกรณ์มีการควบคุมภายใน
ตามหลักการควบคุมภายในท่ีดี  

4 ครั้ง ต.ค. 63 - ก.ย.64 

   1.2 กิจกรรม การส่งเสริมให้สหกรณ์ผ่านมาตรฐานอยู่ในระดับ
ท่ีดีขึ้น 

4 ครั้ง ต.ค. 63 - ก.ย.64 

2. ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
   2.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการให้บริการสมาชิกของ
สหกรณ์  

12 ครั้ง ต.ค. 63 - ก.ย.64 

   2.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับประสิทธิภาพการด าเนิน
ธุรกิจของสหกรณ์ 

12 ครั้ง 
 

ต.ค. 63 - ก.ย.64 

3. ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 

   

   3.1 กิจกรรม การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร 

- - - 

   3.2 ด าเนินการแนะน า ส่งเสริม ก ากับดูแล ให้ด าเนินการตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  

12 ครั้ง ต.ค.63-ก.ย.64 
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Template แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดแูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จะแนะน าส่งเสริมใหส้หกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด าเนินการ :  

แผนงาน/กิจกรรม 
ค่า

เป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. แผนงาน/กิจกรรมหลัก ด้านการส่งเสริมและพัฒนา
สหกรณ์  

  

   1.1 กิจกรรม เร่งรัดการปิดบัญชีของสหกรณ์ ปิดบัญชี - ภายในปีบัญชี 
2. แผนงาน/กิจกรรมหลัก การก ากับดูแล ตรวจสอบ และ
คุ้มครองสหกรณ์  

  

   2.1 กิจกรรม แนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์อย่างเคร่งครัด 12 

 
ครั้ง 

 
ต.ค.63-ก.ย.64 

3. แผนงาน/กิจกรรมหลัก.การพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
   3.1 กิจกรรม แนะน า ส่งเสริม การมีส่วนร่วมทาง
เศรษฐกิจของ สมาชิกสหกรณ์ 12 

 
ครั้ง 

 
ต.ค.63-ก.ย.64 

 

 

 

ลงชื่อ       นางสาวนงคราญ  ศรีจันทร์  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
            (นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ) 

                วันท่ี 15 เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2563 
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13. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด      ประเภทสหกรณ์ : สหกรณ์ออมทรัพย์ 

ข้อมูลพื้นฐานของสหกรณ์ 

 1) ข้อมูลทั่วไป : จ านวนสมาชิกในปีบัญชี 2562 จ านวน 7,637 คน  ธุรกิจหลักคือ ธุรกิจเงินรับฝาก 
และธุรกิจสินเช่ือ  มาตรฐานสหกรณ์ปีบัญชี 2562 อยู่ในระดับ A  สหกรณ์ผ่านการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วย
ธรรมาภิบาล 
 2) โครงสร้างพื้นฐานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร : 
 -สหกรณ์มีท่ีต้ังอาคาร ส านักงานท่ีมั่นคง ปลอดภัย 
 - มีเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานประจ าทุกต าแหน่ง มีการแบ่งแยกหน้าท่ีอย่างชัดเจน 
 3) ข้อมูลการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด ) :ปรับตามปีบัญชีของสหกรณ์ 

หน่วย : บาท 

ประเภทธุรกิจ ปีบัญชี 2560 ปีบัญชี 2561 ปีบัญชี 2562 

1. ธุรกิจสินเช่ือ 9,885,823,382 9,923,440,373  10,604,566,721 
2. ธุรกิจรับฝากเงิน 2,542,147,702.84 2,405,051156.29 2,709,550,169.14 
3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต - - - 
4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต - - - 
5. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย - - - 
6. ธุรกิจบริการ - - - 

รวม 12,427,971,085 12,328,491,529.20 13,314,116,890 

4) สถานภาพทางการเงินของสหกรณ์ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด)ปรับตามปีบัญชีของสหกรณ ์

หน่วย : บาท 

งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไร
ขาดทุน 

หน่วยนับ 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

สินทรัพย ์ บาท 10,862,533,070.71 10,458,792,337.06 11,425,998,278.27 
หนี้สิน บาท 7,446,179,992.03 6,931,118,203.29 7,585,519,065.19 
ทุนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร บาท 3,416,353,078.68 3,527,674,133.77 3,840,479,213.08 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท 229,834,011.82 215,349,212.09 238,930,678.31 
อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
  - อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE 
Ratio) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 

 
เท่า 

 
เปอร์เซ็นต์ 

 

 
2.18 

 
6.92% 
 

 
1.96 

 
6.20% 

 

 
1.97 

 
6.49% 
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งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไร
ขาดทุน 

หน่วยนับ 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

  - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 
(ROA) 
  - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
  - อัตราส่วนทุนส ารองต่อ
สินทรัพย์ 
 

เปอร์เซ็นต์ 
 

เท่า 
เท่า 

2.19% 
 
0.43 
0.04 

2.02% 
 

0.44 
0.04 

2.18% 
 

0.45 
0.042 

 

5)ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี (ข้อมูลยอ้นหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด) 
 -สหกรณ์ได้ด าเนินธุรกิจจัดหาสลากกินแบ่งรัฐบาลมาจ าหน่ายไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติ

สหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 33 (1) และไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสหกรณ์ ณ วันท่ี 29 
กุมภาพันธ์ 2563 สหกรณ์มีเงินค้างอยู่กับตัวแทนจ าหน่าย จ านวน 490 ล้านบาท แยกเป็นเงินจองจ่ายล่วงหน้า 
จ านวน 344.4 ล้านบาท และเงินงวดซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล จ านวน 145 ล้านบาท คณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์ ยังไม่สามารถติดตามเงินดังกล่าวคืนจากตัวแทนจ าหน่ายได้ ศาลฎีกาได้มีค าพิพากษาเมื่อวันท่ี 19 
เมษายน 2559 ให้จ าเลยท่ี 1 (บริษัท เทวาสิทธิ์พิฆเนศ จ ากัด)คืนเงินค่าซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดท่ี 28 
จ านวน 145.6 ล้านบาท และคืนค่าจองซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลท่ีได้รับไปล่วงหน้า ส่วนท่ีเหลือให้แก่โจทก์ 
(สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด) และหากจ าเลยท่ี 1 ไม่ช าระเงินในส่วนค่าจองสลากกินแบ่งรัฐบาล จ านวน 
344.4 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย ให้บังคับจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีจ าเลยท่ี 2 (นายศรีสุข รุ่งวิสัย –
เสียชีวิต)จ านองประกันหนี้ ออกขายทอดตลาดมาช าระหนี้ดังกล่าว หากได้เงินยังไม่พอช าระหนี้ จ าเลยท้ังสอง
ไม่ต้องรับผิดช าระเงินค่าจองซื้อสลากท่ียังขาดอยู่ให้โจทก์ 

  
6) ข้อบกพร่องของสหกรณ์  (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด) 
- การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าส่ัง ค าแนะน า แนวปฏิบัติ ของนายทะเบียน

สหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ในปี 2552 สหกรณ์ได้จัดหาสลากกินแบ่งรัฐบาลมา
จ าหน่าย ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 33(1) ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการ
จัดต้ังสหกรณ์ สหกรณ์ได้ยุติ การด าเนินธุรกิจจัดหาสลากกินแบ่งรัฐบาลมาจ าหน่าย และอยู่ในระหว่าง
กระบวนการในการด าเนินคดีและติดตามเรียกคืนมูลค่าความเสียหายต่อผู้ท่ีกระท าให้เกิดความเสียหายต่อ
สหกรณ ์
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

1. ด้านบุคลากร (Man) สมาชิก/คณะกรรมการ/ฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าที่ 
 -สมาชิกสหกรณ์มีจ านวน 7,637 ราย สมาชิกสามัญ 6,330 คน สมาชิกสมทบ จ านวน 1,307 คน 
 -คณะกรรมการด าเนินการ จ านวน 15 คน คัดเลือกจากสมาชิก ได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ่
มีการแบ่งอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการด าเนินการ คณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการเงินกู้  
คณะกรรมการการศึกษา เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์ 
 - ฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าท่ี เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์ มีโครงสร้างการบริหารจัดการ    
มีการแบ่งฝ่ายงานมอบหมายภาระหน้าท่ีตามกรอบภาระงาน มีค าส่ังมอบหมายงานและหน้าท่ีปฏิบัติท่ีชัดเจน 
มีการพัฒนาบุคลากรโดยการอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าท่ีของ
สหกรณ ์
2. ด้านการบริหารเงินทุน (Money)   

ทุนด าเนินการส่วนใหญ่เป็นทุนจากเงินรับฝากจากสมาชิกและเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน 

การเงินและสหกรณ์อื่น เงินทุนท่ีมีได้น าไปใช้ในการด าเนินธุรกิจสินเช่ือให้กับสมาชิก สหกรณ์ใช้แหล่งเงินทุน

จากหนี้สินหรือทุนภายนอก ส่วนใหญ่มาจากเงินกู้ยืมระยะส้ันและเงินกู้ยืมระยะยาว หากพิจารณาถึงความ

เข้มแข็งและความพอเพียงของเงินทุนต่อความเส่ียงแล้ว เจ้าหนี้ยังคงมีความเส่ียงทุน แต่จากการท่ีอัตราส่วน

หนี้ สินต่อทุนมีแนวโน้มลดลง สะท้อนให้เห็นว่าสหกรณ์พยายามปรับการใช้หนี้ สินให้ลดลงจากเดิม              

เพื่อเสถียรภาพและความมั่นคงของสหกรณ์ 

สหกรณ์มีสัดส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนสูงกว่าหนี้สินหมุนเวียน แสดงให้เห็นว่าสหกรณ์มี 
ความสามารถในการช าระหนี้ระยะส้ันดี เมื่อพิจารณาถึงหนี้สินหมุนเวียนส่วนใหญ่อยู่ในรูปของเงินกู้ยืมระยะส้ัน
และเงินรับฝาก สหกรณ์ต้องวางแผนในการบริหารเงินกู้ยืมระยะส้ันและการช าระหนี้ของลูกหนี้ระยะส้ันให้
สอดคล้องกัน และบริหารเงินรับฝากด้วยความระมัดระวัง เพื่อให้สหกรณ์มีสภาพคล่องอย่างต่อเนื่อง 
3. ด้านวัตถุดิบ(Material) เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 
  สหกรณ์มีท่ีดิน อาคารท่ีต้ังส านักงานเป็นของตนเอง มีการชะระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการและประมวลผล มีครุภัณฑ์ เครื่องใช้ส านักงาน วัสดุอุปกรณ์ ส าหรับปฏิบัติงานครบถ้วน 
  สหกรณ์ให้บริการสมาชิกด้านการให้สินเช่ือ ด้านการรับฝาก ผลการด าเนินงาน  มีทุนการ
ด าเนินงานในปีบัญชี 2562 จ านวน 11,425,998,278.27 บาท  ก าไรสุทธิ จ านวน 238,930,678.31 บาท 
4. ด้านการบริหารจัดการ (Management)  
  การด าเนินธุรกิจ สหกรณ์ให้บริการด้านสินเช่ือ และเงินรับฝาก มีการระดมเงินออมท้ังเงินทุน
เรือนหุ้นและเงินฝาก การปฏิบัติเป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์ มีผลการด าเนินงาน ทุนเรือนหุ้นในปี
บัญชี 2562 จ านวน 3,113,730,920 บาท ด้านสินเช่ือ จ านวน 10,604,566,721 ล้านบาท ด้านเงินรับฝาก 
จ านวน 2,709,550,169.14 ล้านบาท มีก าไรสุทธิ จ านวน 238,930,678.31 ล้านบาท  
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แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์ 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถก าหนดเป้าหมายในการแนะน าส่งเสริม 
พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

1) ระดับชั้นสหกรณ์: รักษาระดับสหกรณ์ช้ัน 1 และช้ัน 2  ยกระดับสหกรณ์ช้ัน 2 และ ช้ัน 3 สู่ช้ันท่ีดีขึ้น 
2) มาตรฐานสหกรณ์:  รักษามาตรฐานสหกรณ์ให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

 ผลักดันสหกรณ์ให้ผ่านมาตรฐานหรืออยู่ในระดับท่ีดีขึ้น  
3) ระบุเป้าหมายอื่น ๆ เช่น การเพิ่มปริมาณการรวบรวมผลผลิต/แปรรูปผลผลิต สมาชิกมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินธุรกิจกับสหกรณ์เพิ่มข้ึน เป็นต้น 

 แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ด าเนินการ : 

แผนงาน/กิจกรรม 
ค่า

เป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
   1.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการควบคุมภายในของ
สหกรณ์  12 

ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 

   1.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับมาตรฐานของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 

12 ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 

   1.3 กิจกรรม ................................................................    
2. ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
   2.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการให้บริการสมาชิก
ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  

12 ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 

   2.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับประสิทธิภาพการ
ด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

12 ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 

   2.3 กิจกรรม ................................................................    
3. ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบ
สหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร  

  

   3.1 กิจกรรม การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์/กลุ่ม

เกษตรกร 

4 ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 

   3.2 กิจกรรม .........................    
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แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จะแนะน าส่งเสริมใหส้หกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด าเนินการ :  

แผนงาน/กิจกรรม 
ค่า

เป้าหมาย 
หน่วยนับ 

ช่วงเวลาที่

ด าเนินการ 

1. แผนงาน/กิจกรรมหลัก การติดตามหนี้    

1.1 การติดตามหนี้ท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ 
 
 

10 
 
 

ลดลงร้อยละ 

เปรียบเทียบ

กับปีก่อน 

ต.ค.63-ก.ย.64 

2. แผนงาน/กิจกรรมหลัก ด้านการพัฒนาความเข้มแข็ง    

 2.1 ส่งเสริมให้สหกรณ์รักษามาตรฐานสหกรณ์ ดีเลิศ ระดับ ต.ค.63-ก.ย.64 

2.2 แนะน า ส่งเสริม หลักธรรมาภิบาลในสหกรณ์ 
 

1 
 

ครั้ง ต.ค.63–ก.ย.64 

3. กิจกรรมหลักการก ากับ ดูแล ตรวจสอบ และคุ้มครองสหกรณ์ 
โดยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจ าเดือน / เข้าติดตามกับ
เจ้าหน้าท่ี สหกรณ์เป็นครั้งคราว  

  

   3.1 แนะน า ส่งเสริม ให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 
ปรับปรุงการด าเนินงานตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี 

1 
 

ครั้ง ต.ค.63-ก.ย.64 

   3.2 ติดตามการปิดบัญชีของสหกรณ์ และ ประชุมใหญ่สามัญ
ประจ าปี ได้ภายใน 150 วัน 

2 
 

ครั้ง ต.ค.63-ก.ย.64 

   3.3 แนะน า ส่งเสริม ให้สหกรณ์ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ 
ของสหกรณ์ อย่างเคร่งครัด 

4 
 

ครั้ง ต.ค.63-ก.ย.64 

 
   

 
ลงชื่อ     นางพิชญ์สิณี  สว่างโรจน์    เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

   (นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ) 
วันท่ี 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 
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14. สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดเลย จ ากัด     ประเภทสหกรณ์: สหกรณ์ออมทรัพย์ 
ข้อมูลพื้นฐานของสหกรณ์ 

          1. ข้อมูลทั่วไป : จดทะเบียนเมื่อ 4 พ.ค.43 ณ 30 กันยายน 2562 จ านวนสมาชิก 1,488 ราย 
คณะกรรมการด าเนินการ 15 ราย ผู้ตรวจสอบกิจการ 2 ราย ธุรกิจหลัก สินเช่ือ, เงินรับฝาก  ผลผลิตหลัก 
ดอกเบ้ียรับเงินให้กู้ 
          2. โครงสร้างพื้นฐานของสหกรณ์ :- 
          3. ข้อมูลการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์(ขอ้มูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด ):บัญชีของสหกรณ ์30 กันยายน 

หน่วย : บาท 

ประเภทธุรกิจ ปี 2560 ป ี2561 ปี 2562 

1. ธุรกิจสินเช่ือ 1,245,269,443.00 1,249,855,402.30 1,252,000,000 
2. ธุรกิจรับฝากเงิน 206,014,947.27 240,970,742.52  164,874,226.94 
3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต - -  
4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต - -  
5. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย - -  
6. ธุรกิจบริการ - -  
7. ธุรกิจอื่น ๆ (ระบุ) - -  

รวม 844,731,305.25 1,451,284,390.27 1,416,874,227 

        4. สถานภาพทางการเงินของสหกรณ ์(ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด)ปรับตามปีบัญชีของสหกรณ์ 

หน่วย : บาท 

งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไร
ขาดทุน 

หน่วยนับ 
ปี 2560 ปี 2561 ป ี2562 

สินทรัพย ์ บาท 1,268,973,586.49 1,269,890,119.63 1,259,228,164.71 
หนี้สิน บาท 796,048,797.86 811,494,976.93 784,258,559.55 
ทุนของสหกรณ์ บาท 472,924,788.63 458,395,142.70 474,969,605.16 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท 41,947,263.15 38,314,262.87 43,063,251.71 
อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) 
- อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 
- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 
 - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
- อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 

 
เท่า 

เปอร์เซ็นต์ 
เปอร์เซ็นต์ 

เท่า 
เท่า 

 
1.68 
8.9% 
3.3%                                       
0.23 
0.04 

 
1.77 
8.4% 
3.0% 
0.20 
0.04 

 
1.65 

9.23% 
3.41% 
0.42 
0.047 
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5. ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด) 

  จากการเงิน 30 ก.ย.62 เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ การประมาณการค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ สหกรณ์
มีลูกหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้จ านวน 17,920,163 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.42 ของสินทรัพย์รวม และมีค่าเผ่ือหนี้สงสัย
จะสูญจ านวน 8,626,938.53 บาทคิดเป็นร้อยละ 0.69 ของสินทรัพย์รวม ซึ่งเป็นเรื่องส าคัญในการตรวจสอบ
เนื่องจากการประมาณการค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญต้องใช้ดุลยพินิจในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงในการรับช าระหนี้ และ
หลักฐานการเป็นหนี้เนื่องจากมีการค้างช าระเป็นเวลานาน รวมทั้งการจัดช้ันคุณภาพลูกหนี้ให้เป็นไปตามท่ีนาย
ทะเบียนก าหนด รายการหลักของลูกหนี้ท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ คือลูกหนี้จากหน่วยต่างจังหวัด จ านวน 16,394,238 
บาท คิดเป็นร้อยละ 91.48 ของลูกหนี้ท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ท้ังหมด และมีค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญจ านวน 
7,734,765.58 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.66 ของค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ท้ังส้ิน 
 
      6. ข้อบกพร่องของสหกรณ์  (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด)   
   -ไม่มี- 
    ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์ 

1. ด้านบุคลากร  (Man)   สมาชิก / คณะกรรมการ / ฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าที่ 
 

ฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าท่ียังขาดทักษะในการปฏิบัติงานควรให้ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะให้มากขึ้น 
 
2. ด้านการบริหารเงินทุน (Money) 
งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2562 สหกรณ์มีสินทรัพย์ลดลงกว่าปีก่อนเล็กน้อย ซึ่งมีผลมาจากการเงินให้กู้ยืมระยะ
ส้ัน และเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ลดลง  แต่มีลูกหนี้ระยะยาวสุทธิเพิ่มขึ้นดังนั้น สหกรณ์ต้องใช้ความระวังในการ
ด าเนินธุรกิจสินเช่ือ การจ่ายช าระหนี้ของสมาชิกให้เป็นไปตามสัญญา 
 
3. ด้านวัตถุดิบ* (Material) เคร่ืองจักรและอุปกรณ์  (Machine) * ผลผลิตของสมาชิก/สินค้าของสหกรณ์ 
 
4. ด้านการบริหารการจัดการ(Management) และ การด าเนินธุรกิจ(Method) 
สหกรณ์ มีสัดส่วนหนี้สินมากกว่าทุนจะเห็นได้ว่าสหกรณ์มีการกู้ยืมทุนจากภายนอกมากกว่าทุนภายใน 
มีความเส่ียงในการจ่ายช าระหนี้บุคคลภายนอกเมื่อถึงก าหนดช าระและการถอนเงินฝากจากสหกรณ์อื่น อีกท้ัง 
สหกรณ์มีการท าธุรกิจสินเช่ือเป็นหลัก คณะกรรมการด าเนินการและเจ้าหน้าท่ีต้องบริหารจัดการเก็บหนี้สมาชิก
ให้เป็นไปตามเป้าหมายเพื่อให้การด าเนินธุรกิจราบรื่น 
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แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์ 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถก าหนดเป้าหมายในการแนะน าส่งเสริม 
พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

1) ระดับชั้นสหกรณ์:  รักษาระดับสหกรณ์ช้ัน 1 และช้ัน 2  ยกระดับสหกรณ์ช้ัน 2 และ ช้ัน 3 สู่ช้ันท่ีดีขึ้น 
2) มาตรฐานสหกรณ์:  รักษามาตรฐานสหกรณ์ให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

 ผลักดันสหกรณ์ให้ผ่านมาตรฐานหรืออยู่ในระดับท่ีดีขึ้น  
3) ระบุเป้าหมายอื่น ๆ เช่น การเพิ่มปริมาณการรวบรวมผลผลิต/แปรรูปผลผลิต สมาชิกมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินธุรกิจกับสหกรณ์เพิ่มข้ึน เป็นต้น 

 แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ด าเนินการ : 

แผนงาน/กิจกรรม 
ค่า

เป้าหมาย 
หน่วยนับ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
   1.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการควบคุมภายในของ
สหกรณ์  12 

ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 

   1.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับมาตรฐานของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 

12 ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 

   1.3 กิจกรรม ................................................................    
2. ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
   2.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการให้บริการสมาชิก
ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  

12 ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 

   2.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับประสิทธิภาพการ
ด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

12 ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 

   2.3 กิจกรรม ................................................................    
3. ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบ
สหกรณ์  

  

   3.1 กิจกรรม การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์/กลุ่ม

เกษตรกร 4 

ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 
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แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จะแนะน าส่งเสริมใหส้หกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด าเนินการ :  

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. กิจกรรม หลักพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจ าเดือน    

  

1.1 แนะน า ส่งเสริม หลักธรรมาภิบาลในสหกรณ์ 
 

1 
 

     ครั้ง ต.ค.63 –  ก.ย.64 

   1.2 แนะน า ส่งเสริม การมีส่วนร่วมของทางเศรษฐกิจ สมาชิก
สหกรณ์ 2 

ครั้ง  ต.ค.63 – ก.ย.64 

   1.3 ติดตาม การเร่งรัดติดตามหนี้ ของสหกรณ์  2 ครั้ง  ต.ค.63 –  ก.ย.64 
2. กิจกรรมหลัก การก ากับ ดูแล ตรวจสอบ และคุ้มครองสหกรณ์ 
โดยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจ าเดือน / เข้าติดตามกับ
เจ้าหน้าท่ี สหกรณ์เป็นครั้งคราว  

  

   2.1 แนะน า ส่งเสริม ให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 
ปรับปรุงการด าเนินงานตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี 

1 
 

ครั้ง ม.ค.63 –  มิ.ย.64 

   2.2 ติดตามการปิดบัญชีของสหกรณ์ และ ประชุมใหญ่สามัญ
ประจ าปี ได้ตามก าหนด  

2 
 

ครั้ง ต.ค.63 –  ม.ค.64 

   2.3 แนะน า ส่งเสริม ให้สหกรณ์ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ 
ของสหกรณ์ อย่างเคร่งครัด 

4 
 

ครั้ง ต.ค.63 –  ก.ย.64 

3. กิจกรรมหลัก ป้องกันการเกิดข้อบกพร่องในสหกรณ์     
   3.1 ติดตามให้สหกรณ์รายงานการแก้ไขข้อบกพร่องหรือแกไ้ข
พฤติกรรมท่ีอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์ (ถ้ามี)  

 ต.ค.63 –   ก.ย.64 

 

  
    ลงชือ่     นางพิชญ์สิณี  สว่างโรจน์   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

                  (นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ) 
                วันท่ี  15 เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2563 
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     15. สหกรณ์ออมทรัพย์ทหารศรีสองรัก     ประเภท : สหกรณ์ออมทรัพย์ 

  การวิเคราะห์ข้อมูลและบริบทของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  

  ข้อมูลพื้นฐานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

 1) ข้อมูลทั่วไป : ท่ีต้ังส านักงานค่ายทหารศรีสองรัก ต าบลศรีสองรัก อ าเภอเมือง จังหวัดเลย 42000 

ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์  ปีบัญชีของสหกรณ์ ธันวาคม ของทุกปี จ านวนสมาชิก 594 ราย สมาชิกร่วมท าธุรกิจ 

คณะกรรมการด าเนินการ จ านวน  15 คน ผู้ตรวจสอบกิจการ จ านวน 2 คน สมาชิกส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

ข้าราชการทหาร 

 2) โครงสร้างพื้นฐานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร : อุปกรณ์การผลิต/การตลาด เช่น ฉาง โกดัง ฯลฯ 
 3) ข้อมูลการด าเนินธรุกิจ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบญัชีลา่สุด ) : ปรบัตามปีบญัชีของสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร 

หน่วย : บาท 

ประเภทธรุกิจ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

1. ธุรกิจสินเช่ือ 20,307,732.94 26,275,722.71 29,106,293.43 
2. ธุรกิจรับฝากเงิน 11,614,223.04 15,783,342.38 18,314,862.35 
3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต    
4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต    
5. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย    
6. ธุรกิจบริการ    

รวม 31,921,955.98 42,059,065.09 47,421,155.78 

4) สถานภาพทางการเงิน (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด) ปรับตามปีบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

งบแสดงฐานะการเงนิ/งบก าไรขาดทนุ หน่วยนับ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

สินทรพัย ์ บาท 148,530,037.63 165,504,395.17 173,162,484.46 
หนี้สิน บาท 99,827,021.54 108,081,507.23 3,511,601.21 
ทุนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร บาท 48,703,016.09 57,422,887.94 66,106,923.75 
ก าไร (ขาดทนุ) สุทธ ิ บาท 3,285,272,58 5,621,599.28 6,295,031.60 
อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคญั 
  - อัตราส่วนหน้ีสินต่อทุน (DE Ratio) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 
  - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
  - อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 

  
2.04 
6.74 
2.21 

 
0.33 
0.02 

 
1.88 
9.78 
3.39 

 
0.34 
0.84 

 
1.61 
9.51 
3.63 

 
0.39 
0.03 
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5) ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี ความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับการให้สินเช่ือท่ีเป็นธุรกรรมหลักของสหกรณ์ 

ธุรกิจสินเช่ือลูกหนี้เงินให้กู้ มีสหกรณ์มีความเส่ียงในการเรียกรับช าระหนี้ท้ังเงนิต้น และดอกเบ้ียคืนเนื่องจาก

สมาชิกมีการย้ายหน่วยประจ าการบ่อยครั้ง ท าให้มีการติตามหนี้ได้ยาก 

6) ข้อบกพร่องของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร - 
หมายเหตุ : เนื่องจากสภาพแวดล้อมของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรแต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน 

หน่วยงานสามารถเพิ่มเติมข้อมูลส าคัญอื่น ๆ ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีจ าเป็นส าหรับใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลได้ เช่น ข้อมูลแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผลการด าเนินการเทียบกับแผนการด าเนินงานของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ย้อนหลัง 3 ปี เป็นต้น 

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

 จากข้อมูลพื้นฐาน และสภาพแวดล้อมของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของ

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้ ดังนี้  

1.1   สหกรณม์ีสมาชิก จ านวน  594 ราย  

1.2  สหกรณม์ีคณะกรรการ จ านวน 15 คน คณะกรรมการยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบ 

ข้อบังคับ ของสหกรณ์ 

1.3   สหกรณไ์ด้มีการปล่อยเงินกู้ให้กับสมาชิก จ านวน 594 ราย เป็นเงิน 29,106,293.43 บาท 

 

 แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถก าหนดเป้าหมายในการแนะน าส่งเสริม 
พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้  

1) ระดับชั้นสหกรณ์ :  รักษาระดับสหกรณ์ช้ัน 1 และช้ัน 2   ยกระดับสหกรณ์ช้ัน 2 และ ช้ัน 3 สู่ช้ันท่ีดีขึ้น  
2) มาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร :   

        รักษามาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป  
       ผลักดันสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้ผ่านมาตรฐานหรืออยู่ในระดับท่ีดีขึ้น   

3)อื่น ๆ  การให้ความรู้และความเข้าใจกับสมาชิกสหกรณ์ให้เข้าใจบทบาทหน้าท่ีการเป็นสมาชิกและการมีส่วน
ร่วมกับธุรกิจอื่น ๆ ของสมาชิกสหกรณ์ และเน้นการระดมทุนจากภายในสหกรณ์เป็นหลัก เพื่อการบริหารงานท่ี
คล่องตัว 
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 แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ด าเนินการ : 

แผนงาน/กิจกรรม 
ค่า

เป้าหมาย 
หน่วยนับ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
   1.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการควบคุมภายในของ
สหกรณ์  

12 ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 

   1.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับมาตรฐานของสหกรณ์ 12 ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 
   1.3 กิจกรรม ................................................................    
2. ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
   2.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการให้บริการสมาชิกของ
สหกรณ์  

12 ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 

   2.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับประสิทธิภาพการด าเนิน
ธุรกิจของสหกรณ์ 12 ครั้ง 

 
ต.ค.63 – ก.ย.64 

3. ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 

   

   3.1 กิจกรรม การก ากับ ดูแล ตรวจสอบสหกรณ์ 12 ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 
   3.2 กิจกรรม .........................    

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จะแนะน าส่งเสริมใหส้หกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด าเนินการ :  

แผนงาน/กิจกรรม 
ค่า

เป้าหมาย 
หน่วยนับ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. แผนงาน/กิจกรรมหลัก สร้างความใจบทบาท หน้าที่
สมาชิกสหกรณ์  

  

   1.1 กิจกรรมให้ความรู้สมาชิกสหกรณ์ในบทบาทหน้าท่ีสมาชิก 4 ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 
2. แผนงาน/กิจกรรมหลัก ระดมทุนสหกรณ์    
   2.1 กิจกรรมส่งเสริมการถือหุ้นเพิ่มของสมาชิกสหกรณ์ 12 ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 
3. แผนงาน/กิจกรรมหลัก ....................    
   3.1 กิจกรรม..........................    

 

 

     ลงชื่อ     นายยอดมนูญ  แก้วมณี   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
            (นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ) 

                   วันท่ี 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 
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16. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลย  จ ากดั  ประเภท : สหกรณ์ออมทรัพย์ 

  การวิเคราะห์ข้อมูลและบริบทของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  

  ข้อมูลพื้นฐานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

 1) ข้อมูลทั่วไป : จ านวนสมาชิก 1,033/สหกรณ์ด าเนินธุรกิจเงินรับฝาก ,สินเช่ือ /คณะกรรมการ
ด าเนินการ 9 คน ผู้ตรวจสอบกิจการ 2 คน ปีบัญชีส้ินสุด 31 ธันวาคม ผ่านมาตรฐานสหกรณ์ระดับ A 
 2) โครงสร้างพื้นฐานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร : - 
 3) ข้อมูลการด าเนินธุรกิจ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด ) : ปรับตามปีบัญชีของสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร 

หน่วย : บาท 

ประเภทธุรกิจ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

1. ธุรกิจสินเช่ือ 414,576,817.00 437,502,974.00 445,757,900 
2. ธุรกิจรับฝากเงิน 264,153,855.00 142,903,086.59 120,483,004.17 
3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต    
4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต    
5. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย    
6. ธุรกิจบริการ    

รวม    

4) สถานภาพทางการเงิน (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชลี่าสุด) ปรับตามปีบัญชขีองสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 

งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไร
ขาดทุน 

หน่วย
นับ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

สินทรัพย ์ บาท 753,364,119.50 821,673,991.79 870,823,939.16 
หนี้สิน บาท 268,285,692.50 292,903,654.04 298,944,331.70 
ทุนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร บาท 485,078,427.00 528,770,337.75 571,879,607.46 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท 37,880,756.04 41,169,878.75 43,780,442.71 
อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ           
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) 
- อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 
- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 
  - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
  - อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 

 
เท่า 
% 
% 
เท่า 
เท่า 

 
0.55 
8.24 
5.16 
0.62 
0.04 

 
0.55 
5.34 
3.44 
0.50 
0.04 

 
0.52 
5.24 
3.42 
0.61 
0.04 
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5) ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี (ถ้ามี)  - 
6) ข้อบกพร่องของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (ถ้ามี)  - 

 

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

 จากข้อมูลพื้นฐาน และสภาพแวดล้อมของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้ ดังนี้  
 1. ด้านบุคลากร (Man)   สมาชิก / คณะกรรมการ / ฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าท่ี 
     โครงสร้างและการจัดองค์กรของ สอ.รพ.เลย จ ากัด บริหารงานแบบมีส่วนร่วมมีคณะกรรมการเป็น
ผู้บริหาร มีการก าหนดวาระ ฝ่ายจัดการ และเจ้าหน้าท่ี พิจารณามาจากบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามต าแหน่งงานท่ี
มีความรู้ความเข้าใจในระบบสหกรณ์ มีการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถอย่างสม่ าเสมอ  สหกรณ์มีสมาชิก
จ านวน 1,033 คน คณะกรรมการ จ านวน 9 คน คัดเลือกจากสมาชิกสหกรณ์ ได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุม
ใหญ่ เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ ฝ่ายจัดการจ านวน 4 คน  มีค าส่ังมอบหมายงานและหน้าท่ี
ปฏิบัติท่ีชัดเจน สหกรณ์มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 
 2. ด้านการบริหารเงินทุน (Money) 
          ทุนด าเนินงานของสหกรณ์ฯ มาจาก หุ้น และเงินรับฝาก มีอัตราเพิ่มเรื่อย ๆ ในแต่ละปี 

สหกรณ์ไม่มีการกู้ยืมเงินจากแหล่งภายนอก แสดงให้เห็นว่าสหกรณ์มีความมั่นคง มีเงินทุนในการบริหารงาน    

ระยาว เมื่อพิจารณามูลค่าสินทรัพย์หมุนเวียน พบว่า สหกรณ์มีอัตราส่วนทุนหมุนเวียน ในปี 2560-2562 

เท่ากับ 0.62, 0.50 และ 0.61 สหกรณ์ควรเพิ่มสภาพคล่องท่ีมีอยู่ให้สูงขึ้น เนื่องจากสหกรณ์ยังมีสภาพคล่องท่ี

ต่ า โดยหนี้สินหมุนเวียนส่วนใหญ่เป็นเงินรับฝากระยะส้ันสหกรณ์ต้องบริหารด้านเงินฝากให้ทันต่อสถานการณ์

ท้ังอัตราดอกเบี้ยตลอดจนรูปแบบการออมเงินต่าง ๆ เพื่อป้องกันความเส่ียงและรองรับภาวะวิกฤตด้านสภาพ

คล่องท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต 

  สินทรัพย์ท่ีสหกรณ์ใช้ด าเนินงานให้ผลตอบแทน 5.16% ,3.44% ,3.42% อัตราผลตอบแทน

ต่อสินทรัพย์มีแนวโน้มลดลงจากปีก่อนหน้าต่อเนื่อง  อัตราผลตอบแทนต่อทุนของสหกรณ์อยู่ระหว่าง 8.24%, 

5.34%, 5.24%  อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์มีแนวโน้มลดลงจากปีก่อนหน้าต่อเนื่อง สหกรณ์ต้องมีการ

วางแผนกลยุทธ์ ให้มีการใช้สินทรัพย์อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ มีการวางแผนการบริหารการเงินให้

สามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างคุ้มค่า 

 3. ด้านวัตถุดิบ* (Material) 
          สหกรณ์มีโปรแกรมส าเร็จรูป ท่ีมีการจัดการอย่างเป็นระบบ เพื่อให้การปฏิบัติงานต่าง ๆ 
ด าเนินไปอย่างถูกต้อง 
 4. ด้านการบริหารการจัดการ(Management) และการด าเนินธุรกิจ(Method) 

การบริหารจัดการ การด าเนินงาน สหกรณ์มีการให้บริการเงินกู้ต่าง ๆ รับฝากเงิน เปิดให้บริการ เวลา 
08.30 น.- 16.30 น. ส านักงานต้ังอยู่ภายในโรงพยาบาลเลย มีความสะดวกต่อการใช้บริการ มีสวัสดิการต่าง ๆ
ให้แก่สมาชิก  มีการสร้างเครือข่ายของ กรรมการ เจ้าหน้าท่ี และสมาชิก                              
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 แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถก าหนดเป้าหมายในการแนะน าส่งเสริม 
พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้  

1) ระดับชั้นสหกรณ์ :  รักษาระดับสหกรณ์ช้ัน 1 และช้ัน 2   ยกระดับสหกรณ์ช้ัน 2 และ ช้ัน 3 สู่ช้ันท่ีดีขึ้น  
2) มาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร :   

       รักษามาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป  
       ผลักดันสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้ผ่านมาตรฐานหรืออยู่ในระดับท่ีดีขึ้น   

3) อื่น ๆ (ระบุเป้าหมายอื่น ๆ เช่น การเพิ่มปริมาณการรวบรวมผลผลิต/แปรรูปผลผลิต สมาชิกมีส่วนร่วมใน
การด าเนินธุรกิจกับสหกรณ์เพิ่มข้ึน เป็นต้น) การส่งเสริมให้สหกรณ์ใช้ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลจากการ
วิเคราะห์งบการเงินมาใช้ในการบริหารทางการเงินของสหกรณ์ พัฒนาศักยภาพในการใช้ข้อมูลทางการเงินของ
สหกรณ์ 

 แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนงาน/กิจกรรมท่ีกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ด าเนินการ : 

แผนงาน/กิจกรรม 
ค่า

เป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
   1.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการควบคุมภายในของ
สหกรณ์  

12 ครั้ง ต.ค. 63 - ก.ย.64 

   1.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับมาตรฐานของสหกรณ์ 12 ครั้ง ต.ค. 63 - ก.ย.64 
2. ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
   2.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการให้บริการสมาชิกของ
สหกรณ์  

12 ครั้ง ต.ค. 63 - ก.ย.64 

   2.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับประสิทธิภาพการด าเนิน
ธุรกิจของสหกรณ์ 

12 ครั้ง 
 

ต.ค. 63 - ก.ย.64 

3. ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์    
   3.1 กิจกรรม การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร 

- - - 

3.2 ด าเนินการแนะน า ส่งเสริม ก ากับดูแล ให้ด าเนินการตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  

12 ครั้ง ต.ค.63-ก.ย.64 
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แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จะแนะน าส่งเสริมใหส้หกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด าเนินการ :  

แผนงาน/กิจกรรม 
ค่า

เป้าหมาย 
หน่วยนับ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. แผนงาน/กิจกรรมหลัก ด้านการพัฒนาความเข้มแข็ง    
   1.1 กิจกรรม แนะน า ส่งเสริม การมีส่วนร่วมทาง
เศรษฐกิจของ สมาชิกสหกรณ์ 

3 ครั้ง ต.ค.63-ก.ย.64 

    1.2 ส่งเสริมให้สหกรณ์รักษามาตรฐานสหกรณ์ ดีเลิศ ระดับ ต.ค.63-ก.ย.64 
2. แผนงาน/กิจกรรมหลัก การส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
   2.1 กิจกรรม ส่งเสริมการใช้ข้อมูลทางการเงินในการ
บริหารทางการเงินของสหกรณ์ 

1 ครั้ง ต.ค.63-ก.ย.64 

3. แผนงาน/กิจกรรมหลัก..................    
   3.1 กิจกรรม .........................    

 

 

 

ลงชื่อ      นางสาวนงคราญ  ศรีจันทร์    เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

         (นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ) 

              วันท่ี  15  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2563 
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17. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จ ากัด    ประเภทสหกรณ์ : สหกรณ์ออมทรัพย์ 

ข้อมูลพื้นฐานของสหกรณ์ 

 1) ข้อมูลทั่วไป : สหกรณ์มีสมาชิกจ านวน 1,991 คน /ธุรกิจของสหกรณธ์ุรกิจสินเช่ือ และธุรกิจรับ
ฝากเงินจากสมาชิก /มาตรฐานสหกรณ์ ระดับดีเลิศ เป็นสหกรณ์ท่ีผ่านการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมมาภิ
บาลระดับประเทศ   
 2) โครงสร้างพื้นฐานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร :-   
 3) ข้อมูลการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด ) :ปรับตามปีบัญชีของสหกรณ์ 
หน่วย : บาท 

ประเภทธุรกิจ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

1. ธุรกิจสินเช่ือ 2,185,111,993 2,255,177,295 2,302,938,306.13 
2. ธุรกิจรับฝากเงิน 123,603,659.81 189,991,296.19 275,892,602.57 
3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต - -  
4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต - -  
5. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย - -  
6. ธุรกิจบริการ - -  

รวม 2,308,715,653 2,445,168,591 2,578,830,909 

4) สถานภาพทางการเงินของสหกรณ์ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด)ปรับตามปีบัญชีของสหกรณ์ 

หน่วย : บาท 

งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไร
ขาดทุน 

หน่วยนับ 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

สินทรัพย ์ บาท 2,204,610,308.10 2,285,712,211.74 2,339,308,864.12 
หนี้สิน บาท 1,181,709,757.68 1,180,019,617.82 1,144,732,335.60 
ทุนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร บาท 1,022,900,550.42 1,105,692,593.92 1,194,576,528.52 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท 81,561,337.50 79,393,645.36 90,955,690.93 
อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
  - อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE 
Ratio) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 
(ROA) 
  - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
  - อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 

 
เท่า 

 
เปอร์เซ็นต์ 
เปอร์เซ็นต์ 

 
เท่า 
เท่า 

 
1.16 

 
7.97% 
3.70% 

 
0.22 
0.03 

 
1.06 

 
7.18% 
3.47% 

 
0.30 
0.03 

 
0.958 

 
7.91 
3.93 

 
0.28 
0.03 
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5)ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี (ข้อมูลยอ้นหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด) 
1. การควบคุมภายใน  

  1.1 การไม่ปฏิบัติตามค าแนะน า ประกาศ ค าส่ังของทางราชการ 
  - ด้านเงินให้กู้แก่สมาชิก ค าแนะน าของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตามหนังสือ กษ 1115/4101 ลง
วันท่ี 21 เมษายน 2558 ก าหนดงวดช าระเงินกู้เพือ่เหตุฉุกเฉินไม่เกิน 12 งวด เงินกู้สามัญไม่เกิน 120 งวด แต่
ตามระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยเงินให้กู้สมาชิก พ.ศ.2560 ก าหนดช าระเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินไว้ 24 งวด และเงินกู้
สามัญไว้ 240 งวด 
  - ด้านเงินรับฝาก สหกรณ์ควรก าหนดระเบียบว่าด้วยเงินรับฝากเงินสหกรณ์อื่นตามร่าง
ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้ความเห็นชอบไว้แล้วขึ้นถือใช้ตามหนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ท่ี กษ 
1115/6060 ลงวันท่ี 1 มิถุนายน 2560 ซึ่งตามระเบียบก าหนดให้รับฝากเงินจากสหกรณ์อื่นได้ 2 ประเภท คือ 
เงินรับฝากออมทรัพย์ และเงินรับฝากประจ า และประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ ลงวันท่ี 1 มิถุนายน 2560 ให้
สหกรณ์ก าหนดอัตราดอกเบ้ียเงินรับฝากทุกประเภทได้ไม่เกินร้อยละ 4.50 ต่อปี โดยให้ก าหนดไว้ในระเบียบว่า
ด้วยการรับฝากเงินทุกประเภทของสหกรณ์ 

1.2 การแบ่งแยกหน้าท่ีรับผิดชอบของสหกรณ์ ทุกฝ่ายมีการจัดแบ่งงานความรับผิดชอบไว้ 
เหมาะสมกับต าแหน่งของงาน 

 1.3 คณะกรรมการด าเนินการเป็นผู้มีประสบการณ์บริหารงานในต าแหน่งต่างๆ ของทาง
ราชการและได้ผ่านการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับงานสหกรณ์ตามวาระท่ีก าหนดไว้ในข้อบังคับของ
สหกรณ์ ฝ่ายจัดการได้ผ่านการอบรมตามต าแหน่งหน้าท่ี สามารถปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 1.4 การจัดท าบัญชีและรายงานทางการเงิน เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2553 และตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการบัญชีสหกรณ์ พ.ศ.2560 

2. คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ มีอ านาจในการบริหารงาน การตัดสินใจ การก าหนดนโยบาย
การเงิน โดยยึดถือระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องเป็นหลักในการบริหารงาน ไม่ปฏิบัติต่ออื่นใดท่ี
จะเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มใดเกินกว่าก าหนด ให้ความเสมอภาคในการด าเนินการร่วมกันของ
คณะกรรมการ 

 

6) ข้อบกพร่องของสหกรณ์  (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด)  -ไม่มี- 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 
1. ด้านบุคลากร  (Man)   สมาชิก / คณะกรรมการ / ฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าที่ 

1. การบริหารจัดการมีความโปร่งใส รวดเร็ว ตรวจสอบได้ 
2. เจ้าหน้าท่ีมีความสามารถและมีจิตบริการ 
3. สมาชิกมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
4. คณะกรรมการมีความรู้ความสามารถในการท างานเป็นทีมและกระจายครอบคลุมพื้นท่ี 
5. สมาชิกในฐานะเจ้าของไม่เข้าใจระบบสหกรณ์ 
6. คณะกรรมการและฝ่ายจัดการขาดความรู้เรื่องการวิเคราะห์ทางการเงิน 

 

2. ด้านการบริหารเงินทุน (Money) 
1. การบริหารการเงินเพื่อประโยชน์แก่สมาชิก เช่น ดอกเบ้ียคงท่ี การจัดการหนี้ท่ีดี 
2. สัดส่วนทางการเงินยังไม่เหมาะสม 
3. มีเงินทุนท่ีเพียงพอ 

 

3. ด้านวัตถุดิบ* (Material) เคร่ืองจักรและอุปกรณ์  (Machine) * ผลผลิตของสมาชิก/สินค้าของสหกรณ์ 
 

   - 
 

4. ด้านการบริหารการจัดการ(Management) และ การด าเนินธุรกิจ(Method) 
1. การบริหารจัดการเป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับ 
2. มีโครงสร้างสหกรณ์ท่ีเหมาะสม 
3. การส่ือสารประชาสัมพันธ์ระหว่างสหกรณ์กับสมาชิกยังไม่ดีพอ 
4. ขาดการวางแผนระยะยาวและระยะส้ัน 
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แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์ 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถก าหนดเป้าหมายในการแนะน าส่งเสริม 
พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

1) ระดับชั้นสหกรณ์: รักษาระดับสหกรณ์ช้ัน 1 และช้ัน 2ยกระดับสหกรณ์ช้ัน 2 และ ช้ัน 3 สู่ช้ันท่ีดีขึ้น 
2) มาตรฐานสหกรณ์:รักษามาตรฐานสหกรณ์ให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
   ผลักดันสหกรณ์ให้ผ่านมาตรฐานหรืออยู่ในระดับท่ีดีขึ้น 
3)ระบุเป้าหมายอืน่ ๆ เช่น การเพิ่มปริมาณการรวบรวมผลผลิต/แปรรูปผลผลิต สมาชิกมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินธุรกิจกับสหกรณ์เพิ่มข้ึน เป็นต้น 
 

 แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ด าเนินการ : 

แผนงาน/กิจกรรม 
ค่า

เป้าหมาย 
หน่วยนับ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
   1.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการควบคุมภายในของ
สหกรณ์  12 

ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 

   1.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับมาตรฐานของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 

12 ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 

2. ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
   2.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการให้บริการสมาชิกของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  

12 ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 

   2.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับประสิทธิภาพการด าเนิน
ธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

12 ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 

3. ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบ
สหกรณ์  

  

   3.1 กิจกรรม การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ 4 ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 
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แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จะแนะน าส่งเสริมใหส้หกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด าเนินการ :   

แผนงาน/กิจกรรม 
ค่า

เป้าหมาย 
หน่วยนับ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. แผนงาน/กิจกรรมหลัก วางแผนและบริหารการ
ด าเนินงานด้านสินเชื่อ  

  

   1.1 กิจกรรม การจัดช้ันสมาชิก 1 ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 
   1.2 กิจกรรม การพิจารณาแก้ไขตามข้อสังเกตผู้สอบบัญชี 4 ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 
2. แผนงาน/กิจกรรมหลัก เงินทุนในการบริหารงาน    
   2.1 กิจกรรม โครงการส่งเสริมการออมและระดมทุน 2 ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 

 
 
 

    ลงชื่อ    นางพิชญ์สิณี  สว่างโรจน์    เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
                      (นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ) 
                     วันท่ี  15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 
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18. ร้านสหกรณ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย จ ากัด      ประเภท : สหกรณ์ร้านค้า  

  การวิเคราะห์ข้อมูลและบริบทของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  

  ข้อมูลพื้นฐานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

 1) ข้อมูลทั่วไป : จ านวนสมาชิก 87 ราย/ธุรกิจหลัก จัดหาสินค้ามาจ าหน่าย /วันส้ินปีบัญชี 31 
ธันวาคม ของทุกปี 
 2) โครงสร้างพื้นฐานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร : - 
 3) ข้อมูลการด าเนินธุรกิจ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด ) : ปรับตามปีบัญชีของสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร 

หน่วย : บาท 

ประเภทธุรกิจ ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

1. ธุรกิจสินเช่ือ - - - 
2. ธุรกิจรับฝากเงิน - - - 
3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต - - - 
4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต - - - 
5. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 1,838,990.57 3,863,536.21 - 
6. ธุรกิจบริการ - - - 

รวม 1,838,990.57 3,863,536.21 - 

4) สถานภาพทางการเงิน (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชลี่าสุด) ปรับตามปีบัญชขีองสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 

งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไร
ขาดทุน 

หน่วย
นับ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

สินทรัพย ์ บาท 3,791,377.04 2,943,072.88 - 
หนี้สิน บาท 577,357.72 563,449.89 - 
ทุนของสหกรณ์ บาท 3,214,019.32 2,379,622.99 - 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท (519,890.83) (812,196.33) - 
อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ           
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) 
- อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 
- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 
  - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
  - อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 

 
เท่า 
% 
% 
เท่า 
เท่า 

 
0.24 

(21.85) 
(13.71) 
6.76 
0.70 

 
0.24 

(20.37) 
(16.79) 
3.61 
0.72 

 
- 
- 
- 
- 
- 

** สหกรณ์ไม่สามารถปิดบัญชีได้ต้ังแต่ปี 2559 - ปัจจุบัน 
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5) ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี (ถ้ามี) ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 – 2562  

  ข้อท่ี 1 จากการตรวจสอบใบส าคัญรับ-ใบส าคัญจ่าย ต้ังแต้วันท่ี 1 มกราคม 2559 ถึง 31 
ธันวาคม 2559 ,1 มกราคม 2560 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2560 และ มกราคม 2562-พฤษภาคม 2562 พบว่า
สหกรณ์ไม่มีการลงลายมือช่ือผู้อนุมัติและผู้ตรวจสอบในใบส าคัญรับ-ใบส าคัญจ่าย แต่อย่างใดและรายงานเงิน
สดรับ-จ่าย ผู้ตรวจสอบ ผู้เก็บรักษาเงินสด ไม่ได้ลงลายมือช่ือไว้เช่นกัน 
  ข้อที่ 2 สหกรณ์บันทึกบัญชีไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ 2562 มาตรา 65 ก าหนด
ไว้ อีกท้ังจะเห็นว่าสหกรณ์น าใบเสร็จรับเงินท่ีเกิดขึ้นต้ังแต่ ปี 2553 น ามาบันทึกบัญชีช้ าในปี 2559 ดังนั้น 
คณะกรรมการด าเนินการควรตรวจสอบหาข้อเท็จจริงว่าใบเสร็จรับเงินท้ังสองฉบับนี้ เป็นรายการท่ีเกิดขึ้นจริง
และถูกต้องหรือไม่ เพื่อหาข้อสรุปต่อไป 
  ข้อที่ 3 จากการตรวจสอบรายงานเงินสดรับ-จ่าย วันท่ี 26 มกราคม 2559 พบว่า เอกสาร
การประกอบการบันทึกบัญชีรายงานสดรับ-จ่ายวันท่ี 26 มกราคม 2559 สูญหายท้ังชุด จะเห็นว่า สหกรณ์
ปฏิบัติไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2562 มาตรา 65 วรรค 1 และ วรรค 3 ก าหนดไว้ 
  ข้อที่ 4 สหกรณ์มีการบันทึกรายการขายผ่อนช าระให้กับนายสุราชฎช์ อาจแก้ว จ านวน 
33,000.00 บาท โปรแกรมระบบสินค้าวันท่ี 29 มีนาคม 2560 และมีการออกเอกสารใบก ากับสินค้าไว้เป็น
หลักฐาน แต่ไม่มีการบันทึกบัญชีลูกหนี้ขายผ่อนช าระและบัญชีขายผ่อนช าระในโปรแกรมระบบบัญชีแยก
ประเภทแต่อย่างใดสหกรณ์ปฏิบัติไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2562 มาตรา 65 วรรค 2 ก าหนดไว้ 
  ข้อที่ 5 จากการตรวจสอบเอกสารการช าระหนี้เจ้าหนี้การค้า ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2560    
ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2560 พบว่า สหกรณ์มีการช าระหนี้เจ้าหนี้การค้าร้านนพโชคศึกษาภัณฑ์ โดยท ารายการ
โอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงไทย เลขท่ีบัญชี 9834391943 สาขาสกลนคร วันท่ี 13 กรกฎาคม 2560 จ านวน 
66,105.00 บาท และจ่ายช าระหนี้เป็นเช็ค วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2560 จ านวนเงิน 147,652.00 บาท โดยใช้
ใบส่งของช่ัวคราวเป็นหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีช าระหนี้เจ้าหนี้การค้ารายนี้ สหกรณ์ปฏิบัติไม่เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2562 และ แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 65 วรรค 3 ก าหนดไว้ 
  ข้อที่ 6 จากการสอบทานการปฏิบัติงานด้านการรับ-จ่ายและการเก็บรักษาเงินสดรับเงินสด
จ่ายในแต่ละวันของสหกรณ์ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 , 1 มกราคม 2560 ถึงวันท่ี 31 
กรกฎาคม 2560 พบว่า สหกรณ์ไม่มีการตรวจสอบรายการเงินสดในสมุดบัญชีเปรียบเทียบกับตัวเงินสดในมือ
เป็นประจ าทุกวัน โดยไม่มีลายมือช่ือผู้ตรวจสอบก ากับไว้ในรายงานเงินสดรับเงินสดจ่ายแต่ละวัน อีกท้ังเอกสาร
ใบส าคัญรับใบส าคัญจ่ายไม่มีลายมือช่ือผู้ตรวจสอบและผู้อนุมัติแต่อย่างใดและจากการตรวจสอบถามผู้จัดการ
เกี่ยวกับการเก็บรักษาเงินสดพบว่า เงินคงเหลือในมือแต่ละวันผู้จัดการจัดเก็บไว้ที่ล้ินชักโต๊ะเก็บเงิน ขายสินค้า
ของสหกรณ์ โดยไม่น าไปเก็บไว้ในตู้นิรภัยแต่อย่างใด สหกรณ์ปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการับ
จ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2562 ข้อ32,33 และ 35 ก าหนดไว้ 
  ข้อที่ 7 จากการตรวจสอบเอกสารรายการซื้อสินค้า ต้ังแต่วันท่ี 5 มกราคม 2559 ถึง 31
ธันวาคม 2559 และ 1 มกราคม 2560 ถึง 30 กรกฎาคม 2560 พบว่า สหกรณ์ซื้อสินค้าท่ีมีของแถมจากบริษัท 
เสริมสุข จ ากัด จ านวน 56 รายการ เป็นเงิน 9,295.00 บาท บริษัทธนาสิทธิ์ดีสิทธิบิวช่ัน จ ากัด จ านวน 3 ราย 
จ านวน 68.00 และ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.ทวีภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ จ านวนเงิน 220.00 บาท โดยสหกรณ์ไม่
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น าของแถมท่ีได้รับมาบันทึกรายการสินค้าของแถมในโปรมแกรมระบบสินค้าแต่อย่างใด ส่งผลให้มีของแถมขาด
หายจ านวน 61 รายการ คิดเป็นราคาขายจ านวน 9,583.00 บาท 
  ข้อที่ 8 จากการตรวจสอบเอกสารซื้อ ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2560 ถึงวันท่ี 30 กรกฎาคม 
2560 พบว่า 1. สหกรณ์ซื้อสินค้าเป็นเงินสดจาก ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.ทวีภัณฑ์สโตร์ วันท่ี 18 กรกฎาคม 2560 
เป็นเงิน  จ านวน 2,068.00 บาท โดยใช้ใบส่งสินค้ามาประกอบการบันทึกบัญชี 2.สหกรณ์ซื้อสินค้าเป็นเงินสด
จากร้านศรีธรรม วันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2560 จ านวน 1 รายการ เป็นเงิน 55,000.00 บาท และวันท่ี 13 
มิถุนายน 2560 ซื้อสินค้าเป็นเงินสดเช่ือจากห้างหุ้นส่วน ส.ทวีภัณฑ์สโตร์ จ านวน 6 รายการ เป็นเงิน 
88,250.00 บาท โดยไม่มีเอกสารซื้อเป็นหลักฐานในการบันทึกบัญชี สหกรณ์ปฏิบัติไม่เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 65 วรรค 3 ก าหนดไว้ 
  ข้อที่ 9 จากการตรวจสอบการซื้อสินค้า ต้ังแต่วันท่ี 5 มกราคม 2559 ถึงวันท่ี 8 ธันวาคม 
2559  , 1 มกราคม 2560 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และวันท่ี 1 มกราคม 2562 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 
2562 และ วันท่ี1กรกฎาคม 2562 ถึงวันท่ี 31 สิงหาคม 2562 พบว่าสหกรณ์ซื้อสินค้าเป็นเงินสดแต่ไม่ได้
บันทึกทะเบียนสินค้าในระบบโปรแกรมสินค้า  
          ข้อที่ 10 จากการท่ีสหกรณ์ตกค้างการตรวจสอบบัญชีต้ังแต่ปี 31 ธันวาคม 2559 ถึง 31 

ธันวาคม 2562 รวมระยะเวลา 4 ปี และมีการเปล่ียนแปลงเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานมาหลายคนท าให้การจัดท า

เอกสารทางการเงินซึ่งใช้เป็นหลักฐานประกอบการบันทึกบันชีนั้น ซึ่งเอกสารดังกล่าวมีข้อผิดพลาดต้องแก้ไขให้

ถูกต้อง เพื่อน ามาเป็นหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีท่ีถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์

ก าหนด 

6) ข้อบกพร่องของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (ถ้ามี)  
 ข้อบกพร่องเกี่ยวกับกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์ โดยมีลูกหนี้การค้าค้างนาน ต้ังแต่ปี

บัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 เป็นจ านวนเงิน 788,803 บาท 
หมายเหตุ : เนื่องจากสภาพแวดล้อมของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรแต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน 

หน่วยงานสามารถเพิ่มเติมข้อมูลส าคัญอื่น ๆ ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีจ าเป็นส าหรับใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลได้ เช่น ข้อมูลแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผลการด าเนินการเทียบกับแผนการด าเนินงานของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ย้อนหลัง 3 ปี เป็นต้น 
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  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

 จากข้อมูลพื้นฐาน และสภาพแวดล้อมของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้ ดังนี้  
1. ด้านบุคลากร  (Man)   สมาชิก / คณะกรรมการ / ฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าที่ 

1. สหกรณ์มีจ านวนสมาชิก 87 ราย ร่วมท าธุรกิจกับสหกรณ์ในธุรกิจ จัดหาสินค้ามาจ าหน่าย  

2. คณะกรรมการ จ านวน  9 คน  

3. สหกรณ์จัดจ้างเจ้าหน้าท่ี ในต าแหน่งผู้จัดการร้าน 1 คน พนักงานขาย 1 คน และมีหน้าท่ีในการ
จัดท าบัญชีของสหกรณ์ 

 
2. ด้านการบริหารเงินทุน (Money) 
 ทุนด าเนินงานส่วนใหญ่มาจากทุนด าเนินงานภายใน และแหล่งเงินทุนภายนอกซึ่งได้มาจากเครดิต
การค้า สหกรณ์ควรเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานให้เกิดก าไรให้มากขึ้น พร้อมท้ังติดตามหนี้ค้างนานให้มา
ช าระให้ครบตามจ านวน เพื่อสหกรณ์จะได้มีเงินทุนมาใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการด าเนินงานให้เกิดก าไรเพิ่มขึ้น
ต่อไป 
3. ด้านวัตถุดิบ* (Material) 

 สหกรณ์จ าหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภคท่ัวไป และจ าหน่ายสินค้าส่ือการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดเลย สหกรณ์ส ารวจความต้องการของลูกค้าเพื่อให้มีสินค้าท่ีตรงตามความต้องการ

เพื่อลดปัญหาสินค้าค้างสต็อก สินค้าเสียหายจากการเส่ือมสภาพ  

4. ด้านการบริหารการจัดการ(Management) และการด าเนินธุรกิจ(Method) 
 - ด้านการบริหารจัดการ  สหกรณ์จัดจ้างผู้จัดการร้านและพนักงานขาย เพื่อปฏิบัติงานของร้าน

สหกรณ์ฯ 

 - สหกรณ์ยังไม่สามารถปิดบัญชีได้ต้ังแต่ ปี 2559 – ปัจจุบัน (จัดส่งให้กับผู้สอบบัญชีแล้วอยู่ระหว่างรอ

ตรวจสอบ) สหกรณ์ควรเร่งรัดการปิดบัญชี เนื่องจากปิดบัญชีไม่ได้หลายปี 

 - สหกรณ์ด าเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายให้กับสมาชิก เป็นสินค้าอุปโภคบริโภค 

ค าอธิบาย : 

1. ให้วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยสภาพแวดล้อมและศักยภาพของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร โดยสามารถใช้
เครื่องมือในการวิเคราะห์ได้ตามความเหมาะสม เช่น SWOT Analysis, 4M, 4P’s, เกณฑ์การจัดระดับ 
ความเข้มแข็งสหกรณ์ และเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เป็นต้น ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงข้อเท็จจริงและ
สภาพปัญหาหรือแผนในการพัฒนากิจการของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป็นส าคัญ 

 1.การวิเคราะห์ข้อมูลควรน าผลจากการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาพิจารณาเพื่อด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงต่อไปด้วย  
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  แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถก าหนดเป้าหมายในการแนะน าส่งเสริม 
พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้  

1) ระดับชั้นสหกรณ์ :  รักษาระดับสหกรณ์ช้ัน 1 และช้ัน 2   ยกระดับสหกรณ์ช้ัน 2 และ ช้ัน 3 สู่ช้ันท่ีดีขึ้น  
2) มาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร :   

       รักษามาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป  
       ผลักดันสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้ผ่านมาตรฐานหรืออยู่ในระดับท่ีดีขึ้น   

3) อื่น ๆ (ระบุเป้าหมายอื่น ๆ เช่น การเพิ่มปริมาณการรวบรวมผลผลิต/แปรรูปผลผลิต สมาชิกมีส่วนร่วมใน
การด าเนินธุรกิจกับสหกรณ์เพิ่มข้ึน เป็นต้น) แนะน า ส่งเสริม ให้สหกรณ์มีแผนการควบคุมภายในตามหลักการ
ควบคุมภายในท่ีดี 

 แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ด าเนินการ : 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
   1.1 กิจกรรม แนะน า ส่งเสริมให้สหกรณ์มีการควบคุม
ภายในตามหลักการควบคุมภายในท่ีดี  

4 ครั้ง ต.ค. 63 - ก.ย.64 

   1.2 กิจกรรม การส่งเสริมให้สหกรณ์ผ่านมาตรฐานอยู่
ในระดับท่ีดีขึ้น 

4 ครั้ง ต.ค. 63 - ก.ย.64 

2. ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
   2.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการให้บริการสมาชิก
ของสหกรณ์  

12 ครั้ง ต.ค. 63 - ก.ย.64 

   2.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับประสิทธิภาพการ
ด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ 

12 ครั้ง 
 

ต.ค. 63 - ก.ย.64 

3. ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบ
สหกรณ์ 

   

   3.1 กิจกรรม การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ 12 ครั้ง ต.ค. 63 - ก.ย.64 
   3.2 ด าเนินการแนะน า ส่งเสริม ก ากับดูแล ให้
ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบัง คับ และ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  

12 ครั้ง ต.ค.63-ก.ย.64 
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แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จะแนะน าส่งเสริมใหส้หกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด าเนินการ :  

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. แผนงาน/กิจกรรมหลัก ด้านการส่งเสริมและพัฒนา
สหกรณ์  

  

   1.1 กิจกรรม เร่งรัดการปิดบัญชีของสหกรณ์ ปิดบัญชี - ภายในปีบัญชี 
   1.2 กิจกรรม แนะน า ส่งเสริม การมีส่วนร่วมทาง
เศรษฐกิจของ สมาชิกสหกรณ์ 

12 ครั้ง ต.ค.63-ก.ย.64 

2. แผนงาน/กิจกรรมหลัก การก ากับดูแล ตรวจสอบ 
และคุ้มครองสหกรณ์  

  

   2.1 กิจกรรม แนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์อย่างเคร่งครัด 

12 ครั้ง ต.ค.63-ก.ย.64 

   2.2 การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ 12 ครั้ง ต.ค.63-ก.ย.64 
2.3 การแก้ไขข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี

สหกรณ ์
6 ครั้ง ต.ค.63-ก.ย.64 

3. แผนงาน/กิจกรรมหลัก.การพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
3.1 แนะน า ส่งเสริมสหกรณ์ตามแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการของสหกรณ์บริการรูปแบบ
สหกรณ์เดินรถ 

6 ครั้ง ต.ค.63-ก.ย.64 

 

 

 

ลงชื่อ     นางสาวนงคราญ  ศรีจันทร์   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

        (นักวิขาการสหกรณ์ปฏิบัติการ) 

                วันท่ี  15  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2563 
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19. สหกรณ์เคหะมั่นคงบ้านต้ิว จ ากัด   ประเภทสหกรณ์ : สหกรณ์บริการ 
การวิเคราะห์ข้อมูลและบริบทของสหกรณ์ 

 

  ข้อมูลพื้นฐานของสหกรณ์ 
  1. ข้อมูลทั่วไป:ท่ีต้ังส านักงาน 37/23 ถนนเจริญรัฐ ต าบลกุดป่อง อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 
ประเภทสหกรณ์บริการ จดทะเบียนเมื่อวันท่ี 20 มิถุนายน 2551 เลขทะเบียนสหกรณ์ท่ี 4200000225511    
ปีบัญชีของสหกรณ์ 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี จ านวนสมาชิก  49 ราย เป็นชาย 31 ราย หญิง 18 ราย สมาชิก
ร่วมท าธุรกิจ ธุรกิจหลักจัดหาท่ีอยู่อาศัย คณะกรรมการด าเนินการ จ านวน 11 คน ผู้ตรวจสอบกิจการ        
จ านวน 3 คน  

     2. โครงสร้างพื้นฐานของสหกรณ์ :   - 

     3. ข้อมูลการด าเนินธุรกิจ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปบีัญชีล่าสุด) : ปรับตามปีบัญชีของสหกรณ์ 

หน่วย : บาท 

ประเภทธุรกิจ ปี 2561 ปี 2560 ป ี2559 

1. ธุรกิจสินเช่ือ 52,094.31 157,773.47     157,773.47 
2. ธุรกิจรับฝากเงิน    
3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต    
4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต    
5. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย    
6. ธุรกิจบริการ    
7. ธุรกิจอื่น ๆ (ระบุ)จัดหาท่ีอยู่อาศัย 3,932,760.02 788,100.52 788,100.52 

รวม 3,984,854.33 945,873.99 945,873.99 

            4. สถานภาพทางการเงินของสหกรณ์ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด)ปรับตามปีบัญชีของสหกรณ์ 

หน่วย : บาท 

งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไรขาดทุน 
หน่วย
นับ 

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

สินทรัพย ์ บาท 6,201,975.51 5,218848.20 5,218,848.20 
หนี้สิน บาท 5,114,811,02 4,632,885.07 4,632,885.07 
ทุนของสหกรณ์ บาท 910,800.19 585,963.13 585,963.13 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท 128,899.67 100,675.27 100,675.27 
อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 

 
เท่า 
% 
% 

 
5.61 
14.15 
16.81 

 
7.60 
17.18 
7.06 

 
7.60 
17.18 
7.06 
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งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไรขาดทุน 
หน่วย
นับ 

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

  - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
  - อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 

เท่า 
เท่า 

12.86 
0.03 

3.20 
0.03 

3.20 
0.03 

 

5. ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด) - 

6. ข้อบกพร่องของสหกรณ์  (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด) - 

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์ 
 

 จากข้อมูลพื้นฐาน และสภาพแวดล้อมของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้  ดังนี้  
  สหกรณ์มีสมาชิก จ านวน 49 ราย สมาชิกมีความเข้าใจหลักการอุดมการณ์ของสหกรณ์ สหกรณ์มีคณะ
กรรการ จ านวน 11 คนคณะกรรมการเข้าใจเรื่องระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์ ฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าท่ี 
สหกรณ์มิได้จัดจ้าง มีเพียงคณะกรรมการท่ีท าหน้าท่ีต่าง ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย สหกรณ์ฯ กู้ยืมเงินจาก
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช) จ านวน 3,251,304.28 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี ระยะเวลาผ่อน
ช าระคืน 15 ปี สหกรณ์ฯ สามารถส่งช าระหนี้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช) ได้ตามปกติ สหกรณ์มีทุน
ด าเนินงานท้ังส้ิน  6,201,975.51 บาท การบริหารการจัดการน าโดยประธานกรรมการของสหกรณ์ฯยังไม่
สามารถปิดบัญชีได้ (สหกรณ์ฯได้จัดส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชีเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการรอรับการ
ตรวจสอบ) การด าเนินธุรกิจ สหกรณ์ฯ มีธุรกิจเงินให้กู้ยืม และธุรกิจจัดหาท่ีอยู่อาศัยให้แก่สมาชิก ซึ่งปัจจุบัน
สมาชิกสหกรณ์ฯ สามารถส่งช าระค่างวดได้ตามปกติไม่มีหนี้ค้าง 

 

 แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลสหกรณ์  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์ สามารถก าหนดเป้าหมายในการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และ
ก ากับดูแลสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้    

1) ระดับชั้นสหกรณ์ :  รักษาระดับสหกรณ์ช้ัน 1 และช้ัน 2   ยกระดับสหกรณ์ช้ัน 2 และ ช้ัน 3 สู่ช้ันท่ีดีขึ้น  
2) มาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร :   

       รักษามาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป  
       ผลักดันสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้ผ่านมาตรฐานหรืออยู่ในระดับท่ีดีขึ้น   

3) อื่น ๆ (ระบุเป้าหมายอื่น ๆ เช่น การเพิ่มปริมาณการรวบรวมผลผลิต/แปรรูปผลผลิต สมาชิกมีส่วนร่วมใน
การด าเนินธุรกิจกับสหกรณ์เพิ่มข้ึน เป็นต้น)  การให้ความรู้และความเข้าใจกับสมาชิกสหกรณ์ให้เข้าใจบทบาท
หน้าท่ีการเป็นสมาชิกและการมีส่วนร่วมกับธุรกิจอื่น ๆ ของสมาชิกสหกรณ์ และเน้นการระดมทุนจากภายใน
สหกรณ์เป็นหลัก เพื่อการบริหารงานท่ีคล่องตัว 
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 แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนงาน/กิจกรรมท่ีกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ด าเนินการ :   

แผนงาน/กิจกรรม 
ค่า

เป้าหมาย 
หน่วยนับ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
   1.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการควบคุมภายในของ
สหกรณ์  12 

ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 

   1.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับมาตรฐานของสหกรณ์ 12 ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 
2. ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
   2.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการให้บริการสมาชิก
ของสหกรณ์  12 

ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 

   2.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับประสิทธิภาพการด าเนิน
ธุรกิจของสหกรณ์ 12 

 
ครั้ง 

 
ต.ค.63 – ก.ย.64 

3. ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบ
สหกรณ์  

  

   3.1 กิจกรรม การก ากับ ดูแล ตรวจสอบสหกรณ์ 12 ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จะแนะน าส่งเสริมใหส้หกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด าเนินการ :  

แผนงาน/กิจกรรม 
ค่า

เป้าหมาย 
หน่วยนับ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. แผนงาน/กิจกรรมหลัก สร้างความใจบทบาท หน้าที่
สมาชิกสหกรณ์  

  

   1.1 กิจกรรมให้ความรู้สมาชิกสหกรณ์ในบทบาทหน้าท่ี
สมาชิก 4 

ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 

2. แผนงาน/กิจกรรมหลัก ระดมทุนสหกรณ์    
   2.1 กิจกรรมส่งเสริมการถือหุ้นเพิ่มของสมาชิกสหกรณ์ 12 ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 
3. แผนงาน/กิจกรรมหลัก ....................    
   3.1 กิจกรรม..........................    

 

 

    ลงช่ือ      นายจตุพร  สุนาทร      เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 

         (นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ) 

                     วันท่ี 15 เดือน สิงหาคม 2563 
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20. สหกรณ์เคหะสถานบ้านมั่นคงนาอ้อ จ ากัด  ประเภทสหกรณ์ : สหกรณ์บริการ 
การวิเคราะห์ข้อมูลและบริบทของสหกรณ์    

  ข้อมูลพื้นฐานของสหกรณ์ 
   1. ข้อมูลทั่วไป:ท่ีต้ังส านักงาน 37/23 ถนนเจริญรัฐ ต าบลกุดป่อง อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 
ประเภทสหกรณ์บริการ จดทะเบียนเมื่อวันท่ี 20 มิถุนายน 2551 เลขทะเบียนสหกรณ์ท่ี 4200000225511        
ปีบัญชีของสหกรณ์ 30 มิถุนายน ของทุกปี จ านวนสมาชิก  49 ราย เป็นชาย 31 ราย หญิง 18 ราย สมาชิก
ท้ังหมดร่วมท าธุรกิจกับสหกรณ์ คือ สินเช่ือเพื่อสร้างท่ีอยู่อาศัย คณะกรรมการด าเนินการ จ านวน 11 คน           
ผู้ตรวจสอบกิจการ จ านวน 3 คน  
              2. โครงสร้างพื้นฐานของสหกรณ์ : -  
              3. ข้อมูลการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ (ขอ้มูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด) :ปรับตามปีบัญชีของสหกรณ์ 

หน่วย : บาท 

ประเภทธุรกิจ ปี 2558 ปี 2559 ป ี2560 

1. ธุรกิจสินเช่ือ   697,610.29 
2. ธุรกิจรับฝากเงิน  850 939.50 
3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต   - 
4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต   - 
5. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย   - 
6. ธุรกิจบริการ   - 
7. ธุรกิจอื่น ๆ (ระบุ)จัดหาท่ีอยู่อาศัย   820,000 

รวม - 850 1,518,549.79 
4. สถานภาพทางการเงินของสหกรณ ์(ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด)ปรับตามปีบัญชีของสหกรณ์ 

หน่วย : บาท 

งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไรขาดทุน หน่วยนับ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

สินทรัพย ์ บาท - 698,113 2,687,369.97 
หนี้สิน บาท - 693,713 2,718,032.38 
ทุนของสหกรณ์ บาท - 4,400 (30,662.41) 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท - 0 (40,442.41) 
อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 
  - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
  - อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 

 
เท่า 
% 
% 
เท่า 
เท่า 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
157.67 

0 
0 

1.01 
0 

 
1.02 

-131.90 
-1.51 
0.99 

0 
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5. ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด)  
 - จากการตรวจนับเงินสดในมือ เมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2561 ปรากฏว่ามีเงินสดขาดบัญชี 

จ านวน 22,641 บาท ซึ่งมีสาเหตุมาจากสหกรณ์รับเงินผ่อนช าระค่าสร้างบ้าน ค่าท่ีดิน จากสมาชิกในเดือน
พฤษภาคม 2560 แต่ไม่น าลงบันทึกบัญชีซึ่งสหกรณ์ยังไม่ด าเนินการหาผู้รับผิดชอบ  

6. ข้อบกพร่องของสหกรณ์  (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด) 
-   

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์ 

 จากข้อมูลพื้นฐาน และสภาพแวดล้อมของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้  ดังนี้  

สหกรณ์มีสมาชิก จ านวน 49 ราย สมาชิกมีความเข้าใจหลักการอุดมการณ์ของสหกรณ์ สหกรณ์มีคณะ
กรรการ จ านวน 11 คน คณะกรรมการเข้าใจเรื่องระเบียบ ข้อบังคับ ของสหกรณ์ ฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าท่ี 
สหกรณ์มิได้จัดจ้าง มีเพียงคณะกรรมการท่ีท าหน้าท่ีต่าง ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย สหกรณ์ฯ กู้ยืมเงินจาก
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช) จ านวน 3,251,304.28 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี ระยะเวลาผ่อน
ช าระคืน 15 ปี สหกรณ์ฯ สามารถส่งช าระหนี้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช) ได้ตามปกติ สหกรณ์มีทุน
ด าเนินงานท้ังส้ิน  2,687,369.97  บาท การบริหารการจัดการน าโดยประธานกรรมการของสหกรณ์ฯ ซึ่ง
สหกรณ์ยังไม่สามารถปิดบัญชีได้ต้ังแต่ปีบัญชีส้ินสุด  30 มิถุนายน 2561 จนถึงปัจจุบัน (สหกรณ์ฯได้จัดส่งงบ
การเงินให้ผู้สอบบัญชีเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการรอรับการตรวจสอบ) การด าเนินธุรกิจ สหกรณ์ฯ มีธุรกิจเงิน
ให้กู้ยืม และธุรกิจจัดหาท่ีอยู่อาศัยให้แก่สมาชิก ซึ่งปัจจุบันสมาชิกสหกรณ์ฯ สามารถส่งช าระค่างวดได้ตามปกติ
ไม่มีหนี้ค้าง 

 

 

 แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลสหกรณ์  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์ สามารถก าหนดเป้าหมายในการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และ
ก ากับดูแลสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้  

1) ระดับชั้นสหกรณ์ :  รักษาระดับสหกรณ์ช้ัน 1 และช้ัน 2   ยกระดับสหกรณ์ช้ัน 2 และ ช้ัน 3 สู่ช้ันท่ีดีขึ้น  
2) มาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร :   

       รักษามาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป  
       ผลักดันสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้ผ่านมาตรฐานหรืออยู่ในระดับท่ีดีขึ้น   

3)อื่น ๆ (ระบุเป้าหมายอื่น ๆ เช่น การเพิ่มปริมาณการรวบรวมผลผลิต/แปรรูปผลผลิต สมาชิกมีส่วนร่วมใน
การด าเนินธุรกิจกับสหกรณ์เพิ่มข้ึน เป็นต้น)  การให้ความรู้และความเข้าใจกับสมาชิกสหกรณ์ให้เข้าใจบทบาท
หน้าท่ีการเป็นสมาชิกและการมีส่วนร่วมกับธุรกิจอื่น ๆ ของสมาชิกสหกรณ์ และเน้นการระดมทุนจากภายใน
สหกรณ์เป็นหลัก เพื่อการบริหารงานท่ีคล่องตัว 
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 แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564 

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ด าเนินการ :   

แผนงาน/กิจกรรม 
ค่า

เป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
   1.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการควบคุมภายในของ
สหกรณ์  12 

ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 

   1.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับมาตรฐานของสหกรณ์ 12 ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 
2. ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
   2.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการให้บริการสมาชิกของ
สหกรณ์  12 

ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 

   2.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับประสิทธิภาพการด าเนิน
ธุรกิจของสหกรณ์ 12 

 
ครั้ง 

 
ต.ค.63 – ก.ย.64 

3. ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบ
สหกรณ์  

  

   3.1 กิจกรรม การก ากับ ดูแล ตรวจสอบสหกรณ์ 12 ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จะแนะน าส่งเสริมใหส้หกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด าเนินการ :  

แผนงาน/กิจกรรม 
ค่า

เป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. แผนงาน/กิจกรรมหลัก สร้างความใจบทบาท หน้าที่
สมาชิกสหกรณ์  

  

   1.1 กิจกรรมให้ความรู้สมาชิกสหกรณ์ในบทบาทหน้าท่ี
สมาชิก 4 

ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 

2. แผนงาน/กิจกรรมหลัก ระดมทุนสหกรณ์    
   2.1 กิจกรรมส่งเสริมการถือหุ้นเพิ่มของสมาชิกสหกรณ์ 12 ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 
3. แผนงาน/กิจกรรมหลัก ....................    
   3.1 กิจกรรม..........................    

 

       ลงช่ือ     นายจตุพร  สุนาทร   เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 

            (นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ) 

                          วันท่ี 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563 
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21. สหกรณ์บริการสวัสดิการไทเลย จ ากัด      ประเภทสหกรณ์ : สหกรณ์บริการ 

ข้อมูลพื้นฐานของสหกรณ์ 

             1. ข้อมูลทั่วไป:สหกรณ์จดทะเบียนเมื่อวันท่ี 30 กันยายน 2553  ณ วันส้ินปี จ านวนสมาชิก 454 คน  

ในรอบปีบัญชีสหกรณ์ด าเนินธุรกิจสินเช่ือ ผลการด าเนินงานมีก าไรสุทธิ จ านวน 1,569,906.31 บาท 

            2. โครงสร้างพื้นฐานของสหกรณ์ :...................-...................................................................................... 

            3. ข้อมูลการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ (ขอ้มูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด ):ปรบัตามปีบญัชีของสหกรณ์ 

หน่วย : บาท 

ประเภทธุรกิจ ปี 2560 ปี 2561 ป ี2562 

1. ธุรกิจสินเช่ือ 534,189 372,927 215,234 
2. ธุรกิจรับฝากเงิน 500,692.96 384,664.84 280,462.49 
3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต -   
4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต -   
5. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย -   
6. ธุรกิจบริการ -   
7. ธุรกิจอื่น ๆ (ระบุ)จัดหาท่ีอยู่อาศัย -   

รวม 1,034,882 757,592 495,696.49 

4. สถานภาพทางการเงินของสหกรณ์ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด)ปรับตามปีบัญชีของสหกรณ์ 

หน่วย : บาท 

งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไรขาดทุน หน่วยนับ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

สินทรัพย ์ บาท 551,549,544.77 421,052,437.47 413,523,831.78 
หนี้สิน บาท 540,168,852.26 408,778,844.03 399,767,714.76 
ทุนของสหกรณ์ บาท 11,380,692.51 12,273,593.44 13,756,117.02 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท 1,990,216.25 1,756,527.09 1,569,906.31 
อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 
  - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
  - อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 

 
เท่า 

เปอร์เซ็นต์ 
เปอร์เซ็นต์ 

เท่า 
เท่า 

 
47.47 
18.00 
1.00 
1.03 

- 

 
33.30 
14.85 
0.36 
1.06 
0.008  

 
29.06 
12.06 
0.38 
1.06 
0.009 
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5. ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด) 

  -สหกรณ์มีการจัดจ้างเจ้าหน้าท่ี 1 คน ปฏิบัติหน้าท่ีท้ังรับ – จ่าย และบันทึกบัญชี ดังนั้น เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานสามารถตรวจสอบความถูกต้องระหว่างกันตามหลักการควบคุมภายในท่ีดี สหกรณ์ต้องแบ่งแยกหน้าท่ี
ด้านการเงิน การบันทึกบัญชีออกจากกัน ส่วนการเก็บรักษาเงินสดอยู่ในความรับผิดชอบของนายพิสิทธิ์ พุทธรักษ์ 
ต าแหน่งผู้จัดการ 
  -สหกรณ์มี เงินรับฝากบุคคลภายนอก จ านวน 9,526.03 บาท สหกรณ์ปฏิบั ติไม่ เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 46(5) ก าหนดให้สหกรณ์รับฝากเงินประเภทออมทรัพย์หรือประเภท
ประจ าจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่นหรือสมาคมณาปนกิจสงเคราะห์  ซึ่งการรับฝากเงินจากบุคคลภายนอก อาจ
ส่งผลกระทบท าให้การบริหารจัดการเงินของสหกรณ์ขาดประสิทธิภาพ และในกรณีผู้ฝากผู้ฝากเงินมาถอนเงินเป็น
จ านวนมาก อาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของสหกรณ์ 

6. ข้อบกพร่องของสหกรณ์  (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด) 

-สหกรณ์ได้รับช าระหนี้จากลูกหนี้คู่สัญญาซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาล ในวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2563 
ช าระต้นเงินจ านวน 3,237,230.63 บาท และในวันท่ี 16 มีนาคม 2563 ช าระต้นเงินจ านวน 88,872,029.25 บาท 
ท าให้ต้นเงินมียอดคงเหลือ ณ วันท่ี 5 พฤษภาคม 2563 จ านวน 315,870,418.49 บาท แต่ไม่เป็นไปตามหนังสือ
รับสภาพหนี้ก าหนดให้ต้นเงินมียอดคงเหลือ จ านวน 303,540,994 บาท ต่ ากว่าสัญญาก าหนดไว้ จ านวน 
2,329,424.49 บาท 

-สหกรณ์ให้ลูกหนี้ คู่สัญญาซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลไถ่ถอนหลักทรัพย์ จ านองเพื่อน าออกขาย
ทอดตลาดตามมติประชุมคณะกรรมการชุดท่ี 10/2562 ครั้งท่ี 13 วันท่ี  29 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นแนดท่ีดินเลขท่ี 
7055 เลขท่ีดิน 88 ต าบลยี่สาร อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรปราการ จ านวนเนื้อที่ 108 ไร่ 1 งาน 3 ตารางวา โดย
มีราคาประเมินทางราชการ 129,909,000 บาท ก าหนดราคาไถ่ถอนจ านวนเงิน 100,000,000 บาท ซึ่งลูกหนี้ได้มา
ช าระต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2563 จ านวน 10,000,000 บาท และวันท่ี 16 มีนาคม 2563 
จ านวน 90,000,000 บาท 

-สหกรณ์ท าบันทึกการให้สัญญาการคืนเงินฝากและให้หลักประกันเงินฝากกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
เลย จ ากัด ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2562 โดยก าหนดการส่งคืนเงินฝากเดือนละ 1,000,000 บาท เริ่มเดือนธันวาคม 
2562 ส้ินสุดไม่เกินวันท่ี 31 ตุลาคม 2564 ณ วันท่ี 31 มกราคม 2564 ณ วันท่ี 31 มกราคม 2563 สหกรณ์มี
ยอดเงินรับฝากคงเหลือ 383,000,000 บาท ตามสัญญาก าหนดให้คงเหลือ 282,000,000 บาท ต่ ากว่าสัญญา
ก าหนดไว้จ านวน 101,000,000 บาท ในวันท่ี 17 มีนาคม 2563 สหกรณ์ส่งคืนเงินฝากให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
เลย จ ากัด จ านวน 70,000,000 บาท และวันท่ี 31 มีนาคม 2563 ส่งคืนเงินฝากจ านวน 1,000,000 บาท ณ วันท่ี 
31 มีนาคม 2563 มียอดเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด คงเหลือ 308,000,000 บาท ตามสัญญา
ก าหนดให้คงเหลือ จ านวน 280,000,000 บาท ต่ ากว่าสัญญาก าหนดไว้ จ านวน 28,000,000 บาท  

-สหกรณ์ได้ท าบันทึกการให้สัญญาคืนเงินฝากและให้หลักประกันเงินฝากและให้หลักประกันเงินฝาก
กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด ฉบับใหม่ลงวันท่ี 1 มิถุนายน 2563 โดยก าหนดส่งคืนเงินฝากเดือนละ 
1,000,000 บาท เริ่มส่งคืนเดือนกรกฎาคม 2563 ส้ินสุดไม่เกินวันท่ี 31 ตุลาคม 2564 
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 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์ 

1. ด้านบุคลากร (Man)   สมาชิก / คณะกรรมการ / ฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าที่ 
1.1 สหกรณ์มีสมาชิก จ านวน 454 ราย สมาชิกร่วมท าธุรกิจกับสหกรณ์ 
1.2 สหกรณ์มีคณะกรรการ จ านวน 15 คนคณะกรรมการได้ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ของสหกรณ์ 
1.3 ฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าท่ี สหกรณ์มีการจัดจ้างพนักงาน 1 คน และได้รับความช่วยเหลือจากพนักงานของสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด ซึ่งได้รับค าส่ังมอบหมายให้ช่วยปฏิบัติงานในสหกรณ์บริการสวัสดิการไทเลยจ ากัด ซึ่งเป็นการ
ปฏิบัติงานบางเวลา จ านวน 4 คน โดยมอบหมายให้ นางสาวรมิดา วงษ์ศิริ ท าหน้าท่ีช่วยจัดท าบัญชี นางศริญญา อินท
รักษ์ ท าหน้าท่ีฝ่ายธุรการและข้อมูลสมาชิก นางสาววิรุฬลักษณ์ พานแก้ว สหกรณ์บริการสวัสดิการไทเลย จ ากัด จ่าย
ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนส่วนการรับ-จ่ายและรักษาเงินสดของสหกรณ์อยู่ในความรับผิดชอบของนายพิสิทธิ์ พุทธรักษ์ 
ต าแหน่งรักษาผู้จัดการ 
 
2. ด้านการบริหารเงินทุน (Money) 
- สหกรณ์บริการสวัสดิการไทเลย จ ากัด น าเงินไปลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจสลากินแบ่งรัฐบาลกับลูกหนี้คู่สัญญาซื้อขายสลาก
กินแบ่งรัฐบาล (บริษัทหยาดน้ าเพชร จ ากัด) ในระหว่างปีได้รับช าระหนี้ จ านวน 110,017,774.12 บาท โดยลูกหนี้คู้
สัญญาได้ขอโฉนดท่ีดิน 4 แปลง โฉนดเลขท่ี 5545 เลขท่ีดิน 70 หน้าส ารวจ 111 ระหว่าง 5136I0822 เนื้อที่ 94 ไร่ 64 
ตารางวา ,โฉนดเลขท่ี 5587 เลขท่ีดิน 69 หน้าส ารวจ 209 ระหว่าง 5136I022 เนื้อที่ 136 ไร่ 1 งาน 11 ตารางวา, 
โฉนดเลขท่ี 5588 เลขท่ีดิน 66 หน้าส ารวจ 207 ระหว่าง 5136I0822 เนื้อที่ 159 ไร่ 78 ตารางวา และ โฉนดเลขท่ี 
6406 เลขท่ีดิน 81 หน้าส ารวจ 236 ระหว่าง 5136I0822 เนื้อที่ 106 ไร่ 3 งาน 8 ตารางวา ต าบลคลองหลวงแพ่ง 
อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปขายทอดตลาด ซึ่งผ่านมติท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการครั้งท่ี 18/2560 วันท่ี 
29 สิงหาคม 2561 และน ามาช าระหนี้ให้แก่สหกรณ์ จ านวน 100,000,000.00 บาท ณ วันส้ินปีบัญชีมียอดคงเหลือ 
จ านวน 409,824,438.47 บาท ซึ่งสหกรณ์จะต้องเร่งรัดติดตามให้บริษัทฯ คืนเงินโดยเร็ว 
 
3. ด้านวัตถุดิบ* (Material) เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ (Machine) * ผลผลิตของสมาชิก/สินค้าของสหกรณ์ 
 
 
4. ด้านการบริหารการจัดการ(Management) และการด าเนินธุรกิจ(Method) 
 
- สหกรณ์ก าหนดระเบียบต่าง ๆ ขึ้นถือใช้เหมาะสมครบถ้วนกับการด าเนินงานและลักษณะการด าเนินธุรกิจ 
- สหกรณ์จะก าหนดให้รายจ่ายของสหกรณ์สามารถถัวจ่ายได้ ในปีต่อไปสหกรณ์ควรก าหนดแผนงานและต้ังงบประมาณ 
โดยพิจารณาจากสภาพข้อเท็จจริงท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันการคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติเพื่อให้
สามารถแผนเป็นตัวก าหนดทิศทางในการบริหารงานให้ประสบส าเร็จต่อไป สหกรณ์ได้ก าหนดแผนงานและงบประมาณ
รายได้ รายจ่าย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้เหมาะสม 
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Template แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดแูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์ 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถก าหนดเป้าหมายในการแนะน าส่งเสริม 
พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

1) ระดับชั้นสหกรณ์: รักษาระดับสหกรณ์ช้ัน 1 และช้ัน 2  ยกระดับสหกรณ์ช้ัน 2 และ ช้ัน 3 สู่ช้ันท่ีดีขึ้น 
2) มาตรฐานสหกรณ์:รักษามาตรฐานสหกรณ์ให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

  ผลักดันสหกรณ์ให้ผ่านมาตรฐานหรืออยู่ในระดับท่ีดีขึ้น 
3) ระบุเป้าหมายอื่น ๆ เช่น การเพิ่มปริมาณการรวบรวมผลผลิต/แปรรูปผลผลิต สมาชิกมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินธุรกิจกับสหกรณ์เพิ่มข้ึน เป็นต้น 

 แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ด าเนินการ : 

แผนงาน/กิจกรรม 
ค่า

เป้าหมาย 
หน่วยนับ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
   1.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการควบคุมภายในของ
สหกรณ์  12 

ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 

   1.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับมาตรฐานของสหกรณ์ 
12 ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 

2. ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
   2.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการให้บริการสมาชิก
ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  

12 ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 

   2.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับประสิทธิภาพการ
ด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

12 ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 

   2.3 กิจกรรม ................................................................    
3. ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบ
สหกรณ์  

  

   3.1 กิจกรรม การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ 4 ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 

   3.2 กิจกรรม .........................    
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แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จะแนะน าส่งเสริมใหส้หกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด าเนินการ :  

แผนงาน/กิจกรรม 
ค่า

เป้าหมาย 
หน่วยนับ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. การส่งเสริมการประชุมกลุ่มสมาชิก    
   1.1 กิจกรรม ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการสหกรณ์ 1 ครั้ง ต.ค.63-ก.ย.64 
   1.2 กิจกรรม .........................    
2. ระดับชั้นสหกรณ์  
 รักษาชั้น 1 และ ชั้น 2   ยกระดับสหกรณ์ ช้ัน 2 
และ ช้ัน 3 สู่ชั้นที่ดีขึ้น 

   

   2.1 กิจกรรม ส่งเสริมให้ปฏิบัติตามมาตรฐานสหกรณ์ 4 ครั้ง ต.ค.63-ก.ย.64 
   2.2 กิจกรรม ส่งเสริมสหกรณ์ให้รักษามาตรฐานสหกรณ์ 4 ครั้ง ต.ค.63-ก.ย.64 
3. แผนงาน/กิจกรรมหลัก ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ และ
คุ้มครองสหกรณ์ 

   

   3.1 กิจกรรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 6 ครั้ง ต.ค.63-ก.ย.64 
   3.2 กิจกรรม ส่งเสริม แนะน า ให้สหกรณ์ด าเนินการ
ตามกฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ 

6 ครั้ง ต.ค.63-ก.ย.64 

4. แผนงาน/กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงาน
ตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์ 

   

   1.1 กิจกรรม การส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลในสหกรณ์ 3 ครั้ง ต.ค.63-ก.ย.64 
   1.2 กิจกรรม ส่งเสริมสหกรณ์ให้จัดท างบการเงิน ภายใน 
150 วัน และส่งให้ผู้สอบบัญชีแล้วน าเสนอท่ีประชุมใหญ่
ภายใน 150 วัน นับแต่วันส้ินปีทางบัญชีของสหกรณ์ 

  ต.ค.62-ก.ย.63 

 
 

         ลงชื่อ    นางพิชญ์สิณี  สว่างโรจน์   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
(นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ) 
วันท่ี 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 
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    22. สหกรณ์ออมทรัพย์บริการออมทรัพย์มั่นคงฟากเลย  ประเภท : สหกรณ์ออมทรัพย์ 

  การวิเคราะห์ข้อมูลและบริบทของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  

  ข้อมูลพื้นฐานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

 1) ข้อมูลทั่วไป : ท่ีต้ังส านักงาน 651 ถนนฟากเลย  ต าบลกุดป่อง อ าเภอเมือง จังหวัดเลย 42000 

ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์  จดทะเบียนเมื่อวันท่ี 5 กันยาน 2550 เลขทะเบียนท่ี 4200000625500 ปีบัญชีของ

สหกรณ์ มกราคม ของทุกปี จ านวนสมาชิก 70 ราย สมาชิกร่วมท าธุรกิจ คณะกรรมการด าเนินการ จ านวน  15 

คน ผู้ตรวจสอบกิจการ จ านวน 2 คน สมาชิกส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย 

 2) โครงสร้างพื้นฐานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร : อุปกรณ์การผลิต/การตลาด เช่น ฉาง โกดัง ฯลฯ 
 3) ข้อมูลการด าเนินธุรกิจ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด ) : ปรับตามปีบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

หน่วย : บาท 

ประเภทธุรกิจ ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

1. ธุรกิจสินเช่ือ  1,388,937.44 1,901,391.22 
2. ธุรกิจรับฝากเงิน    
3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต    
4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต    
5. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย    
6. ธุรกิจบริการ    

รวม  1,388,937.44 1,901,391.22 

4) สถานภาพทางการเงิน (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด) ปรับตามปีบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไรขาดทุน หน่วยนับ ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

สินทรัพย ์ บาท  3,791,452.45 3,840,713.77 
หนี้สิน บาท  3,386,457.02 3,511,601.21 
ทุนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร บาท  404,995.43 329,112.56 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท  47,520.87 32,764.67 
อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
  - อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 
  - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
  - อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 

   
17.09 
0.23 
0.01 
6.91 
0.00 

 
20.88 
0.19 
0.01 
0.59 
0.01 
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5) ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี สหกรณ์ไม่ได้จัดจ้างพนักงาน คณะกรรมการแบ่งแยกหน้าท่ีกัน

รับผิดชอบงานด้านต่าง ๆ และท าหน้าท่ีในการจัดท าเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและลงรายการในสมุดเงิน

สดระหว่างปีมีการเปล่ียนผู้จัดท าบัญชี การจัดท าบัญชีไม่เรียบร้อยเป็นปัจจุบันเป็นผลให้ไม่สามารถตรวจสอบ

เงินสดคงเหลือในมือเทียบกับจ านวนเงินตามบัญชีได้ 

6) ข้อบกพร่องของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร - 
หมายเหตุ : เนื่องจากสภาพแวดล้อมของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรแต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน 

หน่วยงานสามารถเพิ่มเติมข้อมูลส าคัญอื่น ๆ ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีจ าเป็นส าหรับใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลได้ เช่น ข้อมูลแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผลการด าเนินการเทียบกับแผนการด าเนินงานของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ย้อนหลัง 3 ปี เป็นต้น 

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

 จากข้อมูลพื้นฐาน และสภาพแวดล้อมของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของ

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้ ดังนี้  

1.1   สหกรณม์ีสมาชิก จ านวน  70 ราย  

1.2  สหกรณม์ีคณะกรรการ จ านวน 15 คน คณะกรรมการยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบ 

ข้อบังคับ ของสหกรณ์ 

1.3   สหกรณไ์ด้มีการปล่อยเงินกู้ให้กับสมาชิก จ านวน 70 ราย เป็นเงิน 1,131,435.56 บาท 

 

 แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถก าหนดเป้าหมายในการแนะน าส่งเสริม 
พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้  

1) ระดับชั้นสหกรณ์ :  รักษาระดับสหกรณ์ช้ัน 1 และช้ัน 2   ยกระดับสหกรณ์ช้ัน 2 และ ช้ัน 3 สู่ช้ันท่ีดีขึ้น  
2) มาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร :   

        รักษามาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป  
       ผลักดันสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้ผ่านมาตรฐานหรืออยู่ในระดับท่ีดีขึ้น   

3)อื่น ๆ การให้ความรู้/ความเข้าใจกับสมาชิกสหกรณ์ให้เข้าใจบทบาทหน้าท่ีการเป็นสมาชิก/การมีส่วนร่วมกับ
ธุรกิจอื่น ๆของสมาชิกสหกรณ์ เน้นการระดมทุนจากภายในสหกรณ์เป็นหลักเพื่อการบริหารงานท่ีคล่องตัว 
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 แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ด าเนินการ : 

แผนงาน/กิจกรรม 
ค่า

เป้าหมาย 
หน่วยนับ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
   1.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการควบคุมภายในของ
สหกรณ์  12 

ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 

   1.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับมาตรฐานของสหกรณ์ 12 ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 
2. ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
   2.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการให้บริการสมาชิกของ
สหกรณ์  12 

ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 

   2.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับประสิทธิภาพการด าเนิน
ธุรกิจของสหกรณ์ 12 

 
ครั้ง 

 
ต.ค.63 – ก.ย.64 

3. ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบ
สหกรณ์  

  

   3.1 กิจกรรม การก ากับ ดูแล ตรวจสอบสหกรณ์ 12 ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จะแนะน าส่งเสริมใหส้หกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด าเนินการ :  

แผนงาน/กิจกรรม 
ค่า

เป้าหมาย 
หน่วยนับ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. แผนงาน/กิจกรรมหลัก สร้างความใจบทบาท หน้าที่
สมาชิกสหกรณ์  

  

   1.1 กิจกรรมให้ความรู้สมาชิกสหกรณ์ในบทบาทหน้าท่ี
สมาชิก 4 

ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 

2. แผนงาน/กิจกรรมหลัก ระดมทุนสหกรณ์    
   2.1 กิจกรรมส่งเสริมการถือหุ้นเพิ่มของสมาชิกสหกรณ์ 12 ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 
3. แผนงาน/กิจกรรมหลัก ....................    
   3.1 กิจกรรม..........................    

 

 

      ลงชื่อ     นายยอดมนูญ  แก้วมณี     เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
             (นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ) 

                      วันท่ี 15 เดือน สิงหาคม 2563 
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23. สหกรณ์เมืองเลยเดินรถ  จ ากดั   ประเภท : สหกรณ์บริการ  

  การวิเคราะห์ข้อมูลและบริบทของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  

  ข้อมูลพื้นฐานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

 1) ข้อมูลทั่วไป : จ านวนสมาชิก 37 ราย/จ านวนสมาชิกท่ีร่วมท าธุรกิจ 37 ราย/ธุรกิจหลัก บริการ
เดินรถโดยสารประจ าทางขนาดเล็ก ธุรกิจสินเช่ือ ธุรกิจเงินรับฝาก/มาตรฐานสหกรณ์ ระดับ ดี /วันส้ินปีบัญชี 
31 ธันวาคม ของทุกปี 
 2) โครงสร้างพื้นฐานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร : - 
 3) ข้อมูลการด าเนินธุรกิจ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด ) : ปรับตามปีบัญชีของสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร 

หน่วย : บาท 

ประเภทธุรกิจ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

1. ธุรกิจสินเช่ือ 523,000.00 785,727.00 189,363.00 
2. ธุรกิจรับฝากเงิน 144,313.17 148,691.40 140,075.59 
3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต - - - 
4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต - - - 
5. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย - - - 
6. ธุรกิจบริการ 214,680.00 214,860.00 205,500.00 

รวม 881,993.17 1,149,278.40 534,938.59 

4) สถานภาพทางการเงิน (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชลี่าสุด) ปรับตามปีบัญชขีองสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 

งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไร
ขาดทุน 

หน่วย
นับ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

สินทรัพย ์ บาท 1,237,413.92 1,724,821.23 1,207,969.57 
หนี้สิน บาท 144,313.17 556,564.31 143,527.75 
ทุนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร บาท 1,093,100.75 1,168,256.92 1,064,441.82 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท 75,531.95 119,095.49 32,911.85 
อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ           
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) 
- อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 
- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 
  - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
  - อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 

 
เท่า 
% 
% 
เท่า 
เท่า 

 
0.13 

7 
6 

5.35 
0.31 

 
0.48 
10.53 
8.04 
2.27 
0.23 

 
0.12 
2.95 
2.24 
5.20 
0.34 
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5) ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี (ถ้ามี) ปีบัญชี 31 ธันวาคม 2561 

1. เหรัญญิกไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้เนื่องจากมีปัญหาด้านสุขภาพ จึงมีมติคณะกรรมการท่ี
มอบหมายให้นางเจนจิรา สุสมบูรณ์ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกให้ปฏิบัติท าหน้าท่ีแทนเหรัญญิก โดยสหกรณ์จ่าย
ค่าตอบแทนแต่ละต าแหน่งเป็นรายเดือน ในปีบัญชี 2562 สหกรณ์เลือกตั้งคณะกรรมการ ในต าแหน่งเหรัญญิก
ใหม่เพื่อมาปฏิบัติหน้าท่ีแทนบุคคลภายนอก 

2. ในระหว่างปีสหกรณ์มีการเก็บรักษาเงินสดเกินวงเงินท่ีระเบียบก าหนดไว้เป็นครั้งคราวซึ่ง 
อาจส่งผลให้สหกรณ์มีความเส่ียงต่อเงินสูญหายเนื่องจากอาจถูกโจรกรรม หรือการน าไปใช้ส่วนตัว 

3. สหกรณ์มีการใช้โปรแกรมบันทึกการด าเนินงานทุกระบบ แต่ยังมีการออกใบเสร็จรับเงินด้วยมือ 
และในระหว่างปีไม่มีการควบคุมการเบิกใช้ใบเสร็จรับเงินดังกล่าว 

4. สหกรณ์ไม่ได้ก าหนดระเบียบว่าด้วยมาตรฐานขั้นต่ าในการควบคุมภายในและรักษาความปลอด
ภัยส าหรับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีใช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูล พ.ศ. 2553 ขึ้น
ถือใช้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

6) ข้อบกพร่องของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (ถ้ามี)  
 - 

หมายเหตุ : เนื่องจากสภาพแวดล้อมของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรแต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน หน่วยงาน
สามารถเพิ่มเติมข้อมูลส าคัญอื่น ๆ ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีจ าเป็นส าหรับใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ เช่น 
ข้อมูลแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผลการด าเนินการเทียบกับแผนการด าเนินงานของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร ย้อนหลัง 3 ปี เป็นต้น 

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

 จากข้อมูลพื้นฐาน และสภาพแวดล้อมของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้ ดังนี้  
1. ด้านบุคลากร  (Man)   สมาชิก / คณะกรรมการ / ฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าที่ 
        1. สหกรณ์มีจ านวนสมาชิก 37 ราย ร่วมท าธุรกิจกับสหกรณ์บริการเดินรถ ธุรกิจสินเช่ือ ธุรกิจเงินรับฝาก  

        2. คณะกรรมการ 9 คน เลือกจากสมาชิก โดยผ่านความเห็นชอบของท่ีประชุมใหญ่ 

        3. สหกรณ์จ้างผู้จัดท าบัญชี 1 คน 
        4. คณะกรรมการยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดท ารายงานการประชุม และเอกสารต่าง ๆ  
2. ด้านการบริหารเงินทุน (Money) 
            สหกรณ์ฯ มีทุนด าเนินงานในปี 2561 จ านวน 1,207,969.57 บาท อัตราส่วนทุนหมุนเวียน แสดงให้

เห็นสินทรัพย์หมุนเวียนมากกว่าหนี้สินหมุนเวียน สหกรณ์ใช้ทุนภายในเป็นหลักในการด าเนินงาน แต่ในปี 2561 

มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานสูงจึงท าให้ก าไรสุทธิลดลง อีกท้ังสหกรณ์จะต้องมีการติดตามลูกหนี้ค้างช าระ

เพื่อให้การช าระหนี้เป็นไปตามก าหนดเวลา 
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3. ด้านวัตถุดิบ* (Material) 

            สหกรณ์ยังขาดอุปกรณ์พื้นฐานท่ีใช้ในการใช้ปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการจัดท า

เอกสารต่าง ๆ    

4. ด้านการบริหารการจัดการ(Management) และการด าเนินธุรกิจ(Method) 
 ด้านการบริหารจัดการ  

 - สหกรณ์ได้จัดจ้างผู้จัดท าบัญชีเพื่อท าหน้าท่ีบันทึกบัญชีของสหกรณ์ จัดจ้างนายท่าเพื่อจัดคิวรถ

ให้บริการเป็นระเบียบ 

 ด้านการด าเนินธุรกิจ  

 - สหกรณ์ให้บริการเดินรถโดยสารประจ าทาง ธุรกิจสินเช่ือ และธุรกิจเงินรับฝาก 
 

 แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถก าหนดเป้าหมายในการแนะน าส่งเสริม 
พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้  

1) ระดับชั้นสหกรณ์ :  รักษาระดับสหกรณ์ช้ัน 1 และช้ัน 2   ยกระดับสหกรณ์ช้ัน 2 และ ช้ัน 3 สู่ช้ันท่ีดีขึ้น  
2) มาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร :   

       รักษามาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป  
       ผลักดันสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้ผ่านมาตรฐานหรืออยู่ในระดับท่ีดีขึ้น   

3) อื่น ๆ (ระบุเป้าหมายอื่น ๆ เช่น การเพิ่มปริมาณการรวบรวมผลผลิต/แปรรูปผลผลิต สมาชิกมีส่วนร่วมใน
การด าเนินธุรกิจกับสหกรณ์เพิ่มข้ึน เป็นต้น) แนะน า ส่งเสริม ให้สหกรณ์มีแผนการควบคุมภายในตามหลักการ
ควบคุมภายในท่ีดี 

 แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ด าเนินการ : 

แผนงาน/กิจกรรม 
ค่า

เป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
   1.1 กิจกรรม แนะน า ส่งเสริมให้สหกรณ์มีการควบคุมภายใน
ตามหลักการควบคุมภายในท่ีดี  

4 ครั้ง ต.ค. 63 - ก.ย.64 

   1.2 กิจกรรม การส่งเสริมให้สหกรณ์ผ่านมาตรฐานอยู่ในระดับ
ท่ีดีขึ้น 

4 ครั้ง ต.ค. 63 - ก.ย.64 
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แผนงาน/กิจกรรม 
ค่า

เป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

2. ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
   2.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการให้บริการสมาชิกของ
สหกรณ์  

12 ครั้ง ต.ค. 63 - ก.ย.64 

   2.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับประสิทธิภาพการด าเนิน
ธุรกิจของสหกรณ์ 

12 ครั้ง 
 

ต.ค. 63 - ก.ย.64 

3. ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์    
   3.1 กิจกรรม การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร - 

- - 

   3.2 ด าเนินการแนะน า ส่งเสริม ก ากับดูแล ให้ด าเนินการตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  

12 ครั้ง ต.ค.63-ก.ย.64 

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จะแนะน าส่งเสริมใหส้หกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด าเนินการ :  

แผนงาน/กิจกรรม 
ค่า

เป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. แผนงาน/กิจกรรมหลัก ด้านการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์    
   1.1 กิจกรรม เร่งรัดการปิดบัญชีของสหกรณ์ ปิดบัญชี - ภายในปีบัญชี 
   1.2 กิจกรรม แนะน า ส่งเสริม การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ
ของ สมาชิกสหกรณ์ 12 

 
ครั้ง 

 
ต.ค.63-ก.ย.64 

2. แผนงาน/กิจกรรมหลัก การก ากับดูแล ตรวจสอบ และ
คุ้มครองสหกรณ์  

  

   2.1 กิจกรรม แนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
ข้อบังคับของสหกรณ์อย่างเคร่งครัด 12 

 
ครั้ง 

 
ต.ค.63-ก.ย.64 

3. แผนงาน/กิจกรรมหลัก.การพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
3.1 แนะน า ส่งเสริมสหกรณ์ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการของสหกรณ์บริการรูปแบบสหกรณ์เดินรถ 6 

 
ครั้ง 

 
ต.ค.63-ก.ย.64 

 

        ลงชื่อ  นางสาวนงคราญ  ศรีจันทร์  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

                (นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ) 

                วันท่ี 15 เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2563 
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24. สหกรณ์การเกษตรนาด้วง จ ากัด    ประเภทสหกรณ์ : สหกรณ์การเกษตร 

ข้อมูลพื้นฐานของสหกรณ์ 

          1) ข้อมูลทั่วไป : 
            สหกรณ์การเกษตรนาด้วง จ ากัด ต้ังอยู่เลขท่ี 113 หมู่ท่ี 6 ต าบลนาด้วง อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย จด
ทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2511 เมื่อวันท่ี 5 กันยายน 2520 สหกรณ์ได้มีการเปล่ียนปีบัญชีจาก
ปีบัญชีส้ินสุด 31 มีนาคม ของทุกปี เปล่ียนเป็นปีบัญชีส้ินสุด  30 มิถุนายนของทุกปี สมาชิก จ านวน 1,335 ราย 
มีกลุ่มสมาชิก 62 กลุ่ม ในท้องท่ี 4 ต าบล คือต าบลนาด้วง ต าบลนาดอกค า ต าบลท่าสะอาด และต าบลท่าสวรรค์ 
มีคณะกรรมการด าเนินงาน  จ านวน 13 คน ผู้ตรวจสอบกิจการ 1 คน  
             สหกรณ์ฯ ด าเนินธุรกิจ 5 ธุรกิจ คือ ธุรกิจสินเช่ือ(เงินกู้ระยะส้ัน ระยะปานกลาง ระยะปานกลาง) 
ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย สหกรณ์จัดหาวัสดุการเกษตรให้แก่สมาชิก เช่น ยาปราบศัตรูพืช เมล็ดพันธุ์ต่างๆ 
และอุปกรณ์การเกษตร น้ ามันเช้ือเพลิง ธุรกิจรวบรวมผลผลิต  สหกรณ์ด าเนินการรวบรวมมันส าปะหลัง และ
ธุรกิจแปรรูป โดยสหกรณ์น าผลผลิตมันส าปะหลังท่ีรวบรวมได้มาแปรรูปเพื่อจ าหน่ายศักยภาพของการรวบรวม
ผลผลิตยังไม่ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควร เนื่องจากสมาชิกท่ีปลูกมันส าปะหลังมีน้อย และเกษตรกรเปล่ียนพืช
เพาะปลูก ประกอบกับสภาพดินฟ้าอากาศไม่เอื้ออ านายเกิดภาวะฝนแล้ง อีกท้ังลานตากรวบรวมของสหกรณ์อยู่
ห่างไกลจากสมาชิก มีปัญหาในการขนส่ง รวมทั้งอุปกรณ์การตลาดใช้งานมานาน เกิดการช ารุดเสียหาย ใช้งาน
ไม่ได้ ขาดพาหนะในการรวบรวม 
              ในปีท่ีผ่านมาสหกรณ์การเกษตรนาด้วง จ ากัด ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ในระดับดี การควบคุม
ภายใน อยู่ในระดับดี     
 
 2) โครงสร้างพื้นฐานของสหกรณ์ :อุปกรณ์การผลิต/การตลาดของสหกรณ์เช่น ฉาง โกดัง โรงสี ฯลฯ 
สหกรณ์มีอุปกรณ์การตลาด ดังนี้  

1. ขนาดลานตากขนาด 2,200 ตรม. 
2. ขนาดลานตาก ขนาด 4,000 ตรม. (งบไทยนิยมยั่งยืนปี 2561) 
3. ฉาง 500 ตัน 
4. ปั้มน้ ามัน ขนาด 4 ตู้จ่าย  
5. เครื่องช่ัง 50 ตัน  
6. รถตัก รถไถ  รถด้ัมเทมัน 
7.  เครื่องโรยมันฯ  เครื่องจิกมันฯ   
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 3) ข้อมูลการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด ) : ปรับตามปีบัญชีของสหกรณ์ 

หน่วย : บาท 

ประเภทธุรกิจ 
ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

1 เม.ย.60 -31 ม.ีค.61 1 เม.ย.61-30 มิ.ย.61 

1. ธุรกิจสินเช่ือ 138,308,,545.48 135,653,826.21.2

1 

138,979,633.19 131,643,561.25 

2. ธุรกิจรับฝากเงิน   20,992,071.19  20,524,690.90   21,589,302.23 20,304,813.73 

3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต 106,053.00           1,679,602.95           - 3,383,776.25 

4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต   4,817,950.50    2,565,299.11           - 1,124,976.75 
5. ธุรกิจจัดหาสินค้ามา

จ าหน่าย 
  33,557,466.39   38,940,496.75     8,831,893.67 38,545,830.60 

6. ธุรกิจบริการ -            -           - - 

รวม 197,782,086.56 197,684,312.97 169,400,829.09  195,002,958.58 

4) สถานภาพทางการเงินของสหกรณ์ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด)ปรับตามปีบัญชีของสหกรณ์ 
หน่วย : บาท 

งบแสดงฐานะการเงิน/งบ
ก าไรขาดทุน 

ปี 2562 
ปี 2561 

ปี 2560 
1 เม.ย.61-30 มิ.ย.61 1 เม.ย.60 - 31 มี.ค.61 

สินทรัพย ์ 166,381,949.30 161,954,573.38 173,824,524.84 149,286,883.47 
หนี้สิน 123,757,486.29 121,737,122.98 134,339,777.76 113,764,619.56 
ทุนของสหกรณ์ 42,624,463.01   40,217,450.40   39,484,747.08   35,522,263.91 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 205,365.21       389,133.32      857,233.17 924,015.00 
อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE 
Ratio)  
- อัตราผลตอบแทนต่อทุน 
(ROE) 
- อัตราผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย์(ROA)  
– อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
- อัตราส่วนทุนส ารองต่อ
สินทรัพย์ 

 
3.91 

 
0.50 

 
0.13 

 
1.21 

- 
 

 
4.03 

 
0.59 

 
0.35 

 
1.22 

- 
 

 
4.41 

 
1.38 

 
0.14 

 
1.20 

- 
 

 
4.21 

 
1.67 

 
0.38 

 
1.21 

- 
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5) ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี (ข้อมูลปีบัญชีล่าสดุ) 
ข้อสังเกตท่ีพบจากการตรวจสอบ เกี่ยวกับจุดอ่อนของการควบคุมภายในปีบัญชีส้ินสุด 30 มิถุนายน 

2562 
1. ด้านการบริหารจัดการท่ัวไป 
- การไม่ปฏิบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยมาตรฐานขั้นต่ าการควบคุมภายในและการ

รักษาความปลอดภัยส าหรับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีใช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูล 
พ.ศ.2553  สหกรณ์ไม่มีการเปล่ียนรหัสผ่านของผู้ใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีแต่ละรายให้เป็นไปตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์ การก าหนดรหัสผ่านในการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยก าหนดให้มีความยาก
ต่อการคาดเดา และให้มีการเปล่ียนแปลงรหัสผ่านของผู้ใช้งานทุก ๆ 60 วัน  
          -  ณ วันส้ินปีสหกรณ์มีเงินสดคงเหลือเกินกว่าระเบียบก าหนด เนื่องจากรับช าระเงินขายน้ ามัน
เช้ือเพลิงหลังจากตัดกะ และการรับช าระหนี้จากลูกหนี้เงินกู้ รับเงินรับฝากออมทรัพย์หลังเวลาท าการของ
ธนาคาร  

- สหกรณ์มีสมาชิกสมทบ 6 ราย จ านวนเงิน 1,200.00 บาท ซึ่งเป็นเด็กยังไม่บรรลุนิติภาวะและ
กองทุน ท าให้ขาดคุณสมบัติการเป็นสมาชิกสมทบ สหกรณ์ปฏิบัติไม่เป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์ หมวด 6 
สมาชิกสมทบ ข้อ 45(2) ก าหนดให้ สมาชิกสมทบต้องเป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ 

2.ด้านการด าเนินธุรกิจ  
ธุรกิจสินเชื่อ 
สหกรณ์มีมติท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 42 ครั้งท่ี 4/2561 วันท่ี 11 ธันวาคม 2561 

วาระ 5.4 ให้งดคิดดอกเบ้ียลูกหนี้กาแฟ ซึ่งสหกรณ์ควรพิจารณาทบทวนมติดังกล่าวเนื่องจากสหกรณ์ก าหนดไว้
ในระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยเงินให้กู้ให้สหกรณ์คิดดอกเบ้ียร้อยละ 9 ต่อปี 

ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
ปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ก าหนดการขายสินค้าเป็นเงินเช่ือ 
สหกรณ์ให้วงเงินเช่ือแก่ลูกหนี้การค้าเกินวงเงินเช่ือท่ีก าหนดไว้ในระเบียบ แยกเป็นบุคคลภายนอก 

จ านวน 3 ราย และเป็นพนักงาน จ านวน 4 ราย 
         ธุรกิจเงินฝาก :   การปฏิบัติไม่เป็นตามกฎหมายสหกรณ์ รับฝากเงินจากบุคคลภายนอก 
        สหกรณ์รับฝากเงินจากบุคคลภายนอก 7,855,164.33 ซึ่งเป็นการปฏิบัติไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ.2542 ฉบับปรับปรุง พ..ศ.2562 มาตรา46(3) ก าหนดให้สหกรณ์รับฝากเงินประเภทออมทรัพย์
หรือประเภทประจ าจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่น หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ซึ่งมีสมาชิกของสมาคมนั้นไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึง่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ผู้รับฝากเงินหรือนิติบุคคลซึ่งมีบุคคลากรหรือลูกจ้างไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
เป็นสมาชิกของสหกรณ์ผู้รับฝากเงิน ท้ังนี้ตามระเบียบของสหกรณ์ท่ีได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
สหกรณ์ 
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        ธุรกิจแปรรูปผลิตผล 
         ณ วันส้ินปี สหกรณ์มีมันเส้นน้ าหนักสูญหาย ส่วนท่ีเกินอัตราทดสอบการยุบตัวของสหกรณ์เองซึ่งมี
อัตราเฉล่ียอยู่ท่ีร้อยละ 60 จ านวน 3,966 กิโลกรัม จ านวนเงิน 23,201.10  

2.การติดตามแก้ไขข้อสังเกต 
 -สหกรณ์มีลูกหนี้ตามค าพิพากษาคงเหลือ ณ วันส้ินปี จ านวน 8,099,865.59 บาท และลูกหนี้ระหว่าง
ด าเนินคดี คงเหลือ ณ วันส้ินปี จ านวน 155,290.23 สหกรณ์ควรติดตามการช าระหนี้เพื่อมิให้คดีหมดอายุ
ความ ซึ่งจะส่งผลกระทบให้สหกรณ์เกิดความเสียหายไม่ได้รับเงินคืน 

6) ข้อบกพร่องของสหกรณ์  (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด) 
จากการติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องด้านลูกหนี้ตามค าพิพากษาซึ่งสหกรณ์ยื่นฟ้องคดีความแพ่ง ศาล

จังหวัดเลยคดีหมายเลขด าท่ี 277358/2558 นายสนธยา  มุสิกบุญเลิศ จ าเลยท่ี 1 นายธนวัตน์ ช้างสาร จ าเลย
ท่ี 2 (ร้านเพชรรุ่งเรืองพาณิชย์) เรื่อง ผิดสัญญาซื้อขายต้นพันธ์กาแฟ โดยเมื่อวันท่ี 17 พฤษภาคม 2559 ได้มี
ค าพิพากษาประนีประนอมยอมความคดีหมายเลขด าท่ี ผบ.2774/2558 คดีหมายเลขแดงท่ี ผบ.825/2558 
ศาลจังหวัดเลย คดีความแพ่งซึ่งจ าเลยท้ัง  2 ยอมร่วมกันช าระเงนิให้แก่โจทก์เป็นเงิน 1,640,670.00 บาท 
พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5 ต่อปีในต้นเงิน 1,640,670.00 บาท ไม่น้อยกว่า 160,000.00 เริ่มช าระงวด
แรกวันท่ี 6 ธันวาคม 2559 และงวดสุดท้ายส้ินสุดวันท่ี 6 มิถุนายน 2564  
           และสหกรณ์ได้ด าเนินการฟ้องและด าเนินคดีกับคณะกรรมการ ชุดท่ี 38 ศาลจังหวัดเลยได้พิพากษา

ให้จ าเลยท้ังสิบสามคน ร่วมกันช าระค่าเสียหายแก่โจทย์ ด าเนินคดี ในคดีอาญา เรื่อง ฉ้อโกง และคดีแพ่ง เรื่อง 

ผิดสัญญาซื้อขาย  การแก้ไขข้อบกพร่อง อยูใ่นขั้นตอนขบวนการศาลบังคับคดีถึงท่ีสุดจ าเลยไม่ช าระหนี้ตามค า

พิพากษา โจทย์ขอให้บังคับคดียืดทรัพย์ท่ีดิน  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

1.ด้านบุคลากร (Man) สมาชิก/คณะกรรมการ/ฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าที่  
สมาชิก: สมาชิกส่วนใหญ่เข้าใจในบทบาทและหน้าท่ีของตนเอง แต่ยังขาดการเอาใจใส่ในการมีส่วน

ร่วมในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ 
คณะกรรมการ: คณะกรรมการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบข้อบังคับและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องอย่าง

เคร่งครัด แต่ยังขาดองค์ความรู้ในการบริหารธุรกิจให้ประสบผลส าเร็จ 
ฝ่ายจัดการ: / ฝ่ายจัดการปฏบิัติงานเป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์ แต่ยังขาดในเรื่อง

ของการศึกษาอบรมเพื่อน ามาพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการท างาน 
2. ด้านการบริหารเงินทุน (Money) 
การจัดการบริหารเงินทุนของสหกรณ์ ยังขาดสภาพคล่องทางการเงิน การบริหารเงินได้มาจากการกู้ยืมจาก
ภายนอกซึ่งมีอัตราดอกเบ้ียท่ีสูง เงินทุนหมุนเวียนส่วนใหญ่ให้สมาชิกกู้ยืม ดังนั้นการบริหารลูกหนี้เงินให้กู ้
สมาชิกต้องน าเงินมาช าระให้ได้ภายในก าหนดสัญญา เพื่อป้องกันมิให้สหกรณ์เกิดปัญหาจากการช าระหนี้ให้แก่
เจ้าหนี้ไม่ได้ตามก าหนดสัญญา และควรมีการระดมทุนเรือนหุ้นจากสมาชิกเพิ่มขึ้นเพื่อน ามาเป็นทุนหมุนเวียน
ขยายธุรกิจหรือบริหารงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมจ านวนสูงได้  



 
108 

Template แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดแูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
3.ด้านวัตถุดิบ (Material) เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ (Machine) ผลผลิตของสมาขิก/สินค้าของสหกรณ์ 
ผลผลิตของสมาชิกในพื้นท่ี ส่วนใหญ่ ปลูกยางพารา อ้อย มันส าปะหลัง ข้าวโพด เครื่องจักรและอุปกรณ์
การตลาดของสหกรณ์มี แต่ใช้งานมานาน เก่า ช ารุดเสียหาย มีการซ่อมเป็นประจ า จึงเป็นปัญหาในการรวบรวม
ผลผลิตจากสมาชิก และสมาชิกมีทางเลือกในการขายผลผลิต 
4. ด้านการบริหารการจัดการ (Management) และ การด าเนินธุรกิจ(Method) 
       การบริหารการจัดการ  
สหกรณ์มีวัตถุประสงค์และพยายามท่ีจะให้ทุกฝ่ายท างานร่วมกันให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีการวางแผน การ
จัดการ การน าหรือส่ังการ การควบคุม การจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิดความคุ่มค่ามากท่ีสุด และปฏิบัติให้
เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์ 
      การด าเนินธุรกิจ  
สหกรณ์ด าเนินธุรกิจสินเช่ือจ่ายเงินกู้ให้แก่สมาชิกระยะส้ัน จากการด าเนินธุรกิจ ขาดทุนด าเนินงานท้ังส้ิน 
ลูกหนี้ถึงก าหนดช าระไม่สามารถน าเงินมาช าระได้ และมีลูกหนี้ผิดนัดหนี้จ านวนมาก ซึ่งสหกรณ์มีความเส่ียง 
อาจไม่สามารถเรียกเก็บหนี้ได้ในอนาคต สหกรณ์ควรหาแนวทางบริหารลูกหนี้ให้มีประสิทธิภาพ และวิเคราะห์
ความสามารถในการช าระหนี้ของลูกหนี้ทุกรายก่อนมีการจ่ายอนุมัติเงินกู้เพื่อป้องกนัความเส่ียงในการไม่
สามารถเก็บหนี้ได้ 
          ธุรกิจเงินรับฝาก 
สหกรณ์ด าเนินธุรกิจรับฝากเงินจากสมาชิกและบุคคลภายนอกซึ่งปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบในการรับฝากเงิน
จากบุคคลภายนอก ขัดต่อกฎหมายสหกรณ์ อาจส่งผลกระทบท าให้การบริหารจัดการเงินของสหกรณ์ขาด
ประสิทธิภาพ และในการฝากเงินถอนเงินเป็นจ านวนมากอาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของสหกรณ์ สหกรณ์
ควรปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินของสหกรณ์ 

ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
สหกรณ์ได้จัดหาสินค้ามาจ าหน่ายให้กับสมาชิกมีวัสดุทางการเกษตร เช่น ยาปราบศัตรูพืช เมล็ดพันธุ์

ต่าง ๆ  และอุปกรณ์การเกษตร น้ ามันเช้ือเพลิง มาจ าหน่ายแก่สมาชิกและบุคคลท่ัวไป  
ธุรกิจรวบรวมผลผลิต 
สหกรณ์รวบรวมมันส าปะหลังจากสมาชิกและบุคคลท่ัวไปแต่ยังไม่ประสบผลส าเร็จเนื่องจากการให้

ความร่วมมือของสมาชิกและอุปกรณ์การตลาดในการด าเนินงานไม่เอื้ออ านวยเท่าท่ีควร 
         ธุรกิจแปรรูปผลผลิต 
 สหกรณ์แปรรูปมันส าปะหลังเป็นมันเส้นจ าหน่ายให้พ่อค้า แต่ยังขาดการบริหารจัดการท่ีดี 
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เป้าประสงค์ในการแนะน า ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
เป้าประสงค์ด้านการพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร   

พัฒนาสหกรณ์ให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน(พัฒนาให้เป็นสหกรณ์หลักระดับอ าเภอ) 
พัฒนาศักยภาพสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง   
รักษามาตรฐานการด าเนินงานของสหกรณ์ให้มั่นคง   
อื่นๆ (ระบุ) ................................................    

เป้าประสงค์ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบ และคุ้มครองสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร   
ก ากับ ดูแล ให้ด าเนินการตามกฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ    
ป้องกันการเกิดข้อบกพร่องในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร     
อื่นๆ (ระบุ) ................................................  

เป้าประสงค์ด้านการแก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร       
        แก้ไขปัญหาหนี้ค้างนาน      

แก้ไขปัญหาหนี้สูญ        
 แก้ไขปัญหาข้อบกพร่อง   
 ปรับปรุงการด าเนินงานตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี    
 ฟื้นฟูกิจการสหกรณ์       
 เตรียมเลิกสหกรณ์       

แก้ไขปัญหาอื่น ๆ (ระบุ)  ......................................  
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เป้าหมายที่ก าหนดเป็นแผนการแนะน าส่งเสริมพฒันาและแก้ไขปญัหาสหกรณ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     

1) ระดับชั้นสหกรณ์: รักษาระดับสหกรณ์ช้ัน 1 และช้ัน 2ยกระดับสหกรณ์ช้ัน 2 และ ช้ัน 3 สู่ช้ันท่ีดีขึ้น 
2) มาตรฐานสหกรณ์:รักษามาตรฐานสหกรณ์ให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

     ผลักดันสหกรณ์ให้ผ่านมาตรฐานหรืออยู่ในระดับท่ีดีขึ้น  

       แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

      แผนงาน/กิจกรรมท่ีกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ด าเนินการ: 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. การส่งเสริมการประชุมกลุ่มสมาชิก    
 1.1 กิจกรรม เข้าร่วมประชุมกลุ่มเข้าติดตามการเร่งรัดหนี้ค้าง/
ดอกเบ้ียค้างกับสหกรณ์ให้มีหนี้ลดลง 

30 % ก.ค.63 –พ.ค. 64 

2. ระดับชั้นสหกรณ์ รักษาชั้น 1 และ ชั้น 2  ยกระดับ
สหกรณ์ ช้ัน 2 และ ช้ัน 3 สู่ชั้นที่ดีขึ้น  

  

 2.1. กิจกรรม แนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์ปฏิบัติตามแผนการ
ด าเนินงานประจ าปี ท่ีก าหนดในท่ีประชุมใหญ่สามัญปี 

4 ครั้ง ก.ค.63 - พ.ค.64 

2.2. กิจกรรมการส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจ
เพิ่มขึ้น 

70 % ขึ้นไป % ก.ค.63 –พ.ค. 64 

2.3 กิจกรรม ติดตามแนะน า ส่งเสริมให้สหกรณ์แก้ไขข้อบกพร่อง 
โดยให้มีกาติดตามเป็นประจ าทุกเดือน 

12 ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย. 64 

2.4 กิจกรรม แนะน าส่งเสริมให้ สหกรณ์มีควบคุมภายในท่ีดีและ
ไม่ให้เกิดความเส่ียง โดยให้แก้ไขปรับปรุงการด าเนินงานตาม
ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี 

การจัด
คุณภาพการ

ครบคุม
ภายในอยู่ใน

ระดับดี 

ช้ัน
คุณภาพ 

 

ก.ค.63 –พ.ค. 64 
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       แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จะแนะน าส่งเสริมใหส้หกรณ์ด าเนินการ: 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. แผนงาน/กิจกรรมหลักพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ให้มีความเข็ม
แข็ง โดยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  

  

 1.1 กิจกรรม การเร่งรัดหนี้ค้าง/ดอกเบ้ียค้าง ลดลง 
35 % ก่อนส้ินปีบัญชี( 30 

มิถุนายน ) 
 1.2 กิจกรรม แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ ให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น 

70 % % ภายในปีบัญชี 

2. แผนงาน/กิจกรรมหลักการก ากับ ดูแล ตรวจสอบ และ
คุ้มครองสหกรณ์ โดยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 

   

 2.1 กิจกรรม ติดตาม แนะน า ส่งเสริม ให้สหกรณ์ปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี 

4 ครั้ง พ.ย.63- เม.ย.64 

2.2 กิจกรรม ติดตามแนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์สมารถปิดบัญชีได้
และส่งงบผู้สอบ และประชุมใหญ่สามัญประจ าปีภายใน 150 วัน 

4 ครั้ง ก.พ. 63 –พ.ค. 64 

 

         
 
ลงชื่อ  นางสาวนฤทัย  ชัยชนะ  เจ้าหน้าที่ผู้รับผดิชอบ 

            (เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส) 

                     วันท่ี 15 เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
112 

Template แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดแูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

25. สหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกยางพารานาด้วง จ ากัด   ประเภทสหกรณ์ : สหกรณ์การเกษตร 

ไม่ด าเนินธุรกิจต้ังแต่แรกต้ัง และไม่สามารถจัดประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกได้(เตรียมเลิก) 

ข้อมูลพื้นฐานของสหกรณ์ 

1) ข้อมูลทั่วไป :จ านวนสมาชิก/จ านวนสมาชิกท่ีร่วมท าธุรกิจ/ธุรกิจหลัก/ผลผลิตหลัก/มาตรฐานสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร/ระดับช้ันสหกรณ์/ศักยภาพการรวบรวมผลผลิต/การแปรรูป/ผลิตภัณฑ์เด่น ฯลฯ 
สหกรณ์ต้ังอยู่ท่ี 92 หมู่ท่ี 1 ถนนเลย-นาด้วง ต าบลท่าสะอาด อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย ประเภทสหกรณ์
การเกษตร จดทะเบียนเมื่อวันท่ี 15 ธันวาคม 2560 ปีบัญชีส้ินสุด 30 เมษายน ของทุกปี จ านวนสมาชิก 37 ราย 
เป็นสหกรณ์ต้ังใหม่ยังไม่ถึง 2 ปี ยังไม่ได้ด าเนินธุรกิจ 
 2) โครงสร้างพื้นฐานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร :   -ไม่มี- 
 3) ข้อมูลการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด ) : ปรับตามปีบัญชีของสหกรณ์ 

หน่วย : บาท 

ประเภทธุรกิจ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

1. ธุรกิจสินเช่ือ - - - 
2. ธุรกิจรับฝากเงิน - - - 

3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต - - - 

4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต - - - 

5. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย - - - 

6. ธุรกิจบริการ - - - 

รวม - - - 

4) สถานภาพทางการเงินของสหกรณ์ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด)ปรับตามปีบัญชีของสหกรณ์ 
หน่วย : บาท 

งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไรขาดทุน ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

สินทรัพย ์ - - - 

หนี้สิน - - - 

ทุนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร - - - 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ - - - 

อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
  - อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 
  - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
  - อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 
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5) ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด)                                    - 
 
6) ข้อบกพร่องของสหกรณ์  (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด)                                    - 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
               ต้ังแต่แรกตั้งสหกรณ์มีการเก็บเงินค่าหุ้นจากสมาชิก ๓๔ ราย จ านวน ๑๗,๐๐๐ บาท และ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้ารายละ ๑๐๐ บาท เป็นเงิน๓,๔๐๐ บาท นับแต่วันจดทะเบียนสหกรณ์ได้นัดสมาชิกมา
ประชุมเป็นการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกภายในเก้าสิบวันเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ประชุมใหญ่ฯไม่ได้
เนื่องจากสมาชิกมาไม่ครบองค์ประชุมและไม่เริ่มด าเนินกิจการภายในหนึ่งปีนับแต่วันจดทะเบียนนายทะเบียน
สหกรณ์มีอ านาจส่ังเลิกได้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างขอเลิกสหกรณ์ 
เป้าประสงค์ในการแนะน า ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
เป้าประสงค์ด้านการพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร   

พัฒนาสหกรณ์ให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน(พัฒนาให้เป็นสหกรณ์หลักระดับอ าเภอ) 
พัฒนาศักยภาพสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง   
รักษามาตรฐานการด าเนินงานของสหกรณ์ให้มั่นคง    

เป้าประสงค์ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบ และคุ้มครองสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร   
ก ากับ ดูแล ให้ด าเนินการตามกฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ    
ป้องกันการเกิดข้อบกพร่องในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร     
อื่นๆ (ระบุ) ................................................    

เป้าประสงค์ด้านการแก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร       
        แก้ไขปัญหาหนี้ค้างนาน       

แก้ไขปัญหาหนี้สูญ        
 แก้ไขปัญหาข้อบกพร่อง   
 ปรับปรุงการด าเนินงานตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี    
 ฟื้นฟูกิจการสหกรณ์       
 เตรียมเลิกสหกรณ์  
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เป้าหมายที่ก าหนดเป็นแผนการแนะน าส่งเสริม พฒันา และแก้ไขปัญหาสหกรณป์ระจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1) ระดับชั้นสหกรณ์:   รักษาระดับสหกรณ์ช้ัน 1 และช้ัน 2 ยกระดับสหกรณ์ช้ัน 2 และ ช้ัน 3 สู่ช้ันท่ีดีขึ้น 
2) มาตรฐานสหกรณ์:รักษามาตรฐานสหกรณ์ให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป ผลักดันสหกรณ์ให้ผ่านมาตรฐาน
หรืออยู่ในระดับท่ีดีขึ้น 

       แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

       แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ด าเนินการ เตรียมเลิก 

แผนงาน/กิจกรรม 
ค่า

เป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. การเตรียมฟื้นฟูกิจการเลิกสหกรณ์    
 1.1 ท าหนังสือแจ้งสหกรณ์ให้ทราบการเลิก 2 ฉบับ ต.ค.-ก.ย.64 
 1.2 จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเสนอท่ีประชุมใหญ่
เลิก 2 

ครั้ง ต.ค.-ก.ย.64 

1.3 รายงานนายทะเบียนสหกรณ์ 1 ครั้ง ต.ค.-ก.ย.64 

     แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จะแนะน าส่งเสริมใหส้หกรณ์ด าเนินการ(เตรียมเลิก) 

แผนงาน/กิจกรรม 
ค่า

เป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. แผนการเตรียมเลิกสหกรณ์    
 1.1 ให้คณะกรรมการด าเนินการจัดประชุมเพื่อพิจารณาเสนอเลิก 1 ครั้ง ต.ค.-ก.ย.64 
1.2 ให้จัดประชุมใหญ่เพื่อลงมติเลิก 1 ครั้ง ต.ค.-ก.ย.64 
 1.3 จัดท าหนังสือแจงนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อพิจารณา 1 ครั้ง ต.ค.-ก.ย.64 
 
 

ลงชื่อ  นางสาวนฤทัย  ชัยชนะ  เจ้าหน้าที่ผู้รับผดิชอบ 

            (เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส) 

                     วันท่ี 15 เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2563 
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26. สหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรดจังหวัดเลย จ ากัด    ประเภทสหกรณ์ : สหกรณ์การเกษตร 

ข้อมูลพื้นฐานของสหกรณ์ 

          1) ข้อมูลทั่วไป :จ านวนสมาชิก/จ านวนสมาชิกท่ีร่วมท าธุรกิจ/ธุรกิจหลัก/ผลผลิตหลัก/มาตรฐาน
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร/ระดับช้ันสหกรณ์/ศักยภาพการรวบรวมผลผลิต/การแปรรูป/ผลิตภัณฑ์เด่น ฯลฯ 
สหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรดจังหวัดเลยจังหวัดเลย จ ากัด จดทะเบียนเมื่อวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นประเภท
สหกรณ์การเกษตร เขตพื้นท่ีการด าเนินงานครอบคลุมท้ัง 14 อ าเภอในจังหวัดเลย ปัจจุบันมีสมาชิก 224 คน 
สหกรณ์ไม่มีเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ มีจ านวนคณะกรรมการ 15 คน ผู้ตรวจสอบกิจการ 2 คนสมาชิกส่วนใหญ่มีอาชีพ
เกษตรกรรม และปลูกสับปะรดเพื่อจ าหน่าย สหกรณ์ไม่มีการควบคุมภายใน ด าเนินธุรกิจสินเช่ือให้สมาชิก 
 2) โครงสร้างพื้นฐานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร :อุปกรณ์การผลิต/การตลาดของสหกรณ์เช่น ฉาง 
โกดัง โรงสี ฯลฯ 
                                   -ไม่มี- 
 3) ข้อมูลการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด ) : ปรับตามปีบัญชีของสหกรณ์ 

หน่วย : บาท 

ประเภทธุรกิจ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

1. ธุรกิจสินเช่ือ           1,670,000.00        -  

2. ธุรกิจรับฝากเงิน               23,490.00 -  

3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต                 -    -  

4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต                 - -  

5. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย                 -   -  

6. ธุรกิจบริการ                 -   -  

รวม         1,693,490.00        
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4) สถานภาพทางการเงินของสหกรณ์ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด)ปรับตามปีบัญชีของสหกรณ์ 

หน่วย : บาท 

งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไรขาดทุน ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

สินทรัพย ์           210,606.01         1,786,721.92  

หนี้สิน                 500.00         1,529,859.86  

ทุนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร           210,106.01           256,862.05  

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ               4,856.01             46,856.04  

อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 

  - อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) 

  - อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 

  - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 

  - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 

  - อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 

 

5.96 

18.00 

3.00 

1.17 

 

0.01 

2.00 

2.00 

421.21 

 

 
5) ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด) 
ข้อสังเกตจากการตรวจสอบบัญชี ปีบัญชีส้ินสุด 30 กันยายน 2560 :  
-การควบคุมภายใน  เงินกู้ระยะส้ัน หนังสือค้ าประกันเงนิกู้ สหกรณ์ปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบ

ก าหนด โดยระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบ้ียเงินกู้ ผู้กู้ต้องจัดให้มีสมาชิกซึ่งคณะกรรมการด าเนินการได้
สอบสวนพิจารณาเห็นควรแล้วเป็นค้ าประกันอย่างน้อยสองคน แต่ในทางปฏิบัติสหกรณ์ใช้บุคคลค้ าประกัน
เพียงหนึ่งคนเท่านั้น สหกรณ์ควรปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด โดยให้ลูกหนี้เงินกู้จัดหาบุคคลค้ าประกัน
เพิ่ม หากไม่สามารถหาบุคคลค้ าประกันเพิ่มได้ ควรน าหลักทรัพย์มาเป็นหลักประกัน 

-ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้น สหกรณ์มีหนี้สินมากกว่าทุนเรือนหุ้น หนี้สินส่วนใหญ่เป็นเงินกู้ยืม  
สหกรณ์ควรแนวทางการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ และหามาตรการ
ในการบริหารลูกหนี้ให้สมารถช าระหนี้ได้ตามก าหนดสัญญา 

-ความเส่ียงด้านสภาพคล่องสภาพคล่องทางการเงินของสหกรณ์ข้ึนอยู่กับการบริหารลูกหนี้ให้มี
ประสิทธิภาพ 

6) ข้อบกพร่องของสหกรณ์  (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด) 
                       -ไม่มี- 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

1.ด้านบุคลากร (Man) สมาชิก/คณะกรรมการ/ฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าที่ 
สมาชิก: สหกรณ์มีสมาชิก จ านวน 224 ราย สมาชิกยังขาดการมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจและหน้าท่ีของ

ตนเอง 
คณะกรรมการด าเนินการ: มีจ านวน 15 คน ผู้ตรวจสอบกิจการ 2 คน โดยคณะกรรมการด าเนินการ

และผู้ตรวจสอบกิจการได้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
สหกรณ์ไม่มีฝ่ายจัดการ: การด าเนินงานมีคณะกรรมการปฏิบัติตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายแบ่งแยก

ส่วนงานตามหน้าท่ีด้านต่าง ๆ  
ด้านการจัดท าบัญชี   : การบันทึกบัญชีไม่เรียบร้อยไม่สามารถปิดบัญชีได้ในปีบัญชี 2561 -2563 
2.ด้านการบริหารเงินทุน(Money) 
- สหกรณ์เป็นสหกรณ์การเกษตร ทุนด าเนินงานของสหกรณ์ใช้ทุนจากภายนอก โดยกู้เงินกองทุน

พัฒนาสหกรณ์ จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ จ านวน 1,500,000 บาท แต่สหกรณ์ช าระเงินกู้ไม่ตรงตามสัญญา ยังคง
เหลือเงินท่ีค้างต้องช าระอยู่ จ านวน 668,121.62 บาท ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ฟ้องร้องในคดีแพ่ง ศาลจังหวัด
เลยได้ตัดสินเมื่อวันท่ี 23 พฤษภาคม 2562 ให้สหกรณ์ผ่อนช าระ 4 งวดๆ ละไม่น้อยกว่า 170.000 บาท ให้แล้ว
เสร็จภายในวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 

3.ด้านวัตถุดิบ (Material) เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ (Machine) ผลผลิตของสมาขิก/สินค้าของ
สหกรณ ์      -ไม่มี- 

4.ด้านการบริหารการจัดการ(Management)และการด าเนินธุรกิจ(Method) 
-สหกรณ์ยังขาดประสิทธิภาพในการบริหารงานท่ีดี 
-สหกรณ์ด าเนินธุรกิจเพียงด้านเดียว คือธุรกิจสินเช่ือ  สมาชิกไม่สามารถน าเงินมาช าระหนี้ได้ตาม

ก าหนดสัญญา  
เป้าประสงค์ในการแนะน า ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
เป้าประสงค์ด้านการพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร   

พัฒนาสหกรณ์ให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน(พัฒนาให้เป็นสหกรณ์หลักระดับอ าเภอ) 
พัฒนาศักยภาพสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง   
รักษามาตรฐานการด าเนินงานของสหกรณ์ให้มั่นคง   
อื่นๆ (ระบุ) ให้สหกรณ์ด าเนิน.ธุรกิจอย่างน้อย 1 ธุรกิจ 
    

เป้าประสงค์ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบ และคุ้มครองสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร   
ก ากับ ดูแล ให้ด าเนินการตามกฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ    
ป้องกันการเกิดข้อบกพร่องในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร     
อื่นๆ (ระบุ) ................................................  
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เป้าประสงค์ด้านการแก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร       

แก้ไขปัญหาหนี้ค้างนาน       
แก้ไขปัญหาหนี้สูญ        

 แก้ไขปัญหาข้อบกพร่อง   
 ปรับปรุงการด าเนินงานตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี    
 ฟื้นฟูกิจการสหกรณ์       
 เตรียมเลิกสหกรณ์  
เป้าหมายที่ก าหนดเป็นแผนการแนะน าส่งเสริม พฒันา และแก้ไขปัญหาสหกรณป์ระจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1) ระดับชั้นสหกรณ์: รักษาระดับสหกรณ์ช้ัน 1 และช้ัน 2  ยกระดับสหกรณ์ช้ัน 2 และ ช้ัน 3 สู่ช้ันท่ีดีขึ้น 
2) มาตรฐานสหกรณ์:รักษามาตรฐานสหกรณ์ให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

      ผลักดันสหกรณ์ให้ผ่านมาตรฐานหรืออยู่ในระดับท่ีดีขึ้น  

แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
แผนงาน/กิจกรรมท่ีกลุ่มส่งเสริมสหกรณเ์ป็นผู้ด าเนินการ: 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. การส่งเสริมการประชุมกลุ่มสมาชิก    
 1.1 กิจกรรม ติดตามการเร่งรัดหนี้ค้างของสหกรณ์ให้สมาชิก
ช าระตามก าหนด 

600,000 24 ราย ก.ย.63 - มิ.ย.64 

2. ระดับชั้นสหกรณ์ 
รักษาชั้น 1 และ ชั้น 2 ยกระดับสหกรณ์ ชั้น 2 และ 
ชั้น 3 สู่ช้ันที่ดีขึ้น  

  

 2.1 กิจกรรม .........................    
2.2 กิจกรรม .........................    
3. แผนงาน/กิจกรรมหลัก.    
 3.1 กิจกรรม ติดตามาแนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์สามารถปิด
บัญชีและประชุมคณะกรรมการด าเนินการตามระเบียบ และ
ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีได้ภายใน 150 วัน  
 

4 ครั้ง ต.ค.63- ส.ค.64 
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แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จะแนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์ด าเนินการ: 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. แผนงาน/กิจกรรมหลักพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ให้มี
ความเข็มแข็งอย่างต่อเนื่อง โดยเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการด าเนินการ...  

  

 1.1 กิจกรรมให้สหกรณ์ติดตามเร่งรัดหนี้สินท่ีค้าง 600,000 24 ราย ก.ย. 63 - มิ.ย.634 
 1.2 กิจกรรม แนะน าให้สหกรณ์ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับ โดยเคร่งครัด โดยให้มีการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการ สามารถปิดบัญชีส่งงบแสดงฐานการเงินให้ผู้สอบ
บัญชี และประชุมใหญ่สามัญประจ าปีภายใน 150 วัน 

6 ครั้ง ต.ค. 63– ก.ย.64 

2. แผนงาน/กิจกรรมหลัก..................    
 2.1 กิจกรรม แนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์ด าเนินธุรกิจ         4     ครั้ง ต.ค. 63 – ก.ย.64 

 

 

 
ลงชื่อ  นางสาวนฤทัย  ชัยชนะ  เจ้าหน้าที่ผู้รับผดิชอบ 

            (เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส) 

                     วันท่ี 15 เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2563 
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      27. สหกรณ์บริการเดินรถนาด้วง จ ากัด     ประเภทสหกรณ์ : สหกรณ์บริการ 

ข้อมูลพื้นฐานของสหกรณ์ 

           1) ข้อมูลทั่วไป :จ านวนสมาชิก/จ านวนสมาชิกท่ีร่วมท าธุรกิจ/ธุรกิจหลัก/ผลผลิตหลัก/มาตรฐาน
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร/ระดับช้ันสหกรณ์/ศักยภาพการรวบรวมผลผลิต/การแปรรูป/ผลิตภัณฑ์เด่น ฯลฯ 
ท่ีต้ังส านักงาน 113 ถนนเลย-นาด้วง อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย จดทะเบียนเมื่อวันท่ี 15 กรกฎาคม 2545 ปีบัญชี
ส้ินสุด 31 ธันวาคม ของทุกปี มีสมาชิกจ านวน 36 รายมีกลุ่มสมาชิก 1  กลุ่ม  มีคณะกรรมการด าเนินงาน  
จ านวน 10 คน ผู้ตรวจสอบกิจการ 1 คน  
          สหกรณ์ฯ ด าเนินธุรกิจ 2 ธุรกิจคือ ธุรกิจสินเช่ือ และให้บริการเดินรถ  
          ในปีท่ีผ่านมาสหกรณ์เดินรถนาด้วง จ ากัด ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ในระดับดี การควบคุมภายในอยู่
ในระดับควรปรับปรุงคณะกรรมการด าเนินการไมใ่ห้ความส าคัญกับระบบการแบ่งแยกส่วนงานในหน้าท่ี
สหกรณ์ได้ก าหนดไว้แต่การเก็บรักษาเงินสดไม่เป็นไปตามท่ีแบ่งแยกตามส่วนงานไว้     
 2) โครงสร้างพื้นฐานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร :อุปกรณ์การผลิต/การตลาดของสหกรณ์เช่น ฉาง 
โกดัง โรงสี ฯลฯ :  ไม่ม ี
 3) ข้อมูลการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด ) : ปรับตามปีบัญชีของสหกรณ์ 

หน่วย : บาท 

ประเภทธุรกิจ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

1. ธุรกิจสินเช่ือ  620,000.00          425,000.00         480,000.00 

2. ธุรกิจรับฝากเงิน                -             -            - 

3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต                -             -            - 

4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต                -             -            - 

5. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย                -             -            - 

6. ธุรกิจบริการ               76,000.00               55,500.00           63,150.00 

รวม 696,000.00 480,500.00 545,150.00       
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4) สถานภาพทางการเงินของสหกรณ์ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด)ปรับตามปีบัญชีของสหกรณ์ 

หน่วย : บาท 

งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไรขาดทุน ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

สินทรัพย ์          502,232.87        488,204.75          516,664.68 

หนี้สิน             5,116.00             3,616.00            10,484.80 

ทุนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร          497,116.87        484,588.75           506,179.88 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ              8,328.12         (35,375.93)           (83,337.32) 

อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 

  - อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) 

  - อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 

  - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 

  - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 

  - อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 

 

                  0.01 

                  0.85 

                 1.69  

                 86.97 

                 0.53  

 

                0.01 

                   -  

                   - 

             117.78 

                0.55 

 

                 0.02 

              -  

               - 

                 43.05 

                  0.72 

 
5) ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี ( ปีบัญชีล่าสุด) 
1.ข้อสังเกตจากการตรวจบัญชีของผู้สอบบัญชี ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
1.1 ด้านการบริหารจัดการท่ัวไป 
     สหกรณ์มีการแบ่งแยกหน้าท่ีคณะกรรมการด าเนินการช่วยกันปฏิบัติหน้าท่ีด้านต่างๆ สหกรณ์

มอบหมายให้นางสมัย ชัชวาล ต าแหน่งเหรัญญิก ท าหน้าท่ีรับ-จ่ายและเก็บรักษาเงินสด แต่ในทางปฏิบัติจริง
การรับ-จ่ายเงินของสหกรณ์ในบางครั้งได้มอบหมายให้นางเสนาะ เบ้าบงคล ซึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์ ช่วยท า
หน้าท่ีเกี่ยวกับการรับ-จ่ายเงินของสหกรณ์ ปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักการควบคุมภายในท่ีดี การจัดท าบัญชี
สหกรณ์ได้จัดจ้างผู้จัดท าบัญชีเป็นการช่ัวคราว เพื่อจัดท าบัญชีให้กับสหกรณ์ผู้ท าบัญชีมีความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน สามารถจัดท าบัญชีจนถึงงบการเงินได้แต่ยังขาดความเอาใจใส่ในการตรวจสอบเอกสารการ
บันทึกบัญชีท าให้เกิดข้อผิดพลาด จากการตรวจนับเงินสดในมือ ณ วันท่ี 20 มีนาคม 2563 สหกรณ์เก็บรักษา
เงินสด จ านวน 4,786.00 บาท การเก็บรักษาเงินสดไม่เป็นไปตามระเบียบท่ีก าหนดไว้ ซึ่งสามารถเก็บได้ไม่เกิน
วันละ 3,000.00 บาท  

1.2 ด้านด าเนินธุรกิจ 
ธุรกิจสินเช่ือ 
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สหกรณ์มีการจ่ายเงินกู้ให้สมาชิกจ านวน 4 ราย เป็นเงิน 250,000.00 บาท โดยไม่ผ่านการอนุมัติจาก
มติท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการอนุมัติเงินกู้  

 
2.ผลการวิเคราะห์ความเส่ียงด้านการเงิน 
2.1 ความเพียงพอของเงินทุน 
     สหกรณ์มีทุนด าเนินงานท้ังส้ิน 502,232.87 บาท ทุนด าเนินงานมาจากแหล่งเงินทุนภายในร้อยละ 

98,98 ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 1.02 เป็นแหล่งเงินทุนภายนอกหากพิจารณาถึงความเข็มแข็งและเพียงพอของเงินทุน  
6) ข้อบกพร่องของสหกรณ์  (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด) 
                            -  ไม่มี - 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

1.ด้านบุคลากร (Man) สมาชิก/คณะกรรมการ/ฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าที่ 
1.1 สมาชิก : สหกรณ์มีสมาชิก จ านวน 36 ราย 
1.2 คณะกรรมการด าเนินการ : มีจ านวน 10 คน ผู้ตรวจสอบกิจการ 1 คน โดยคณะกรรมการ

ด าเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการได้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
1.3 สหกรณ์ไม่มีฝ่ายจัดการ การด าเนินงานมีคณะกรรมการปฏิบัติตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย

แบ่งแยกส่วนงานตามหน้าท่ีด้านต่างๆ 
1.4 สหกรณ์มีการจัดจ้างผู้จัดท าบัญชี การบันทึกบัญชีสามารถปิดบัญชีได้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน 

2.ด้านการบริหารเงินทุน(Money) 
- สหกรณ์เป็นสหกรณ์บริการ มีทุนด าเนินงานน้อย สหกรณ์ใช้ทุนภายในของตนเองในการบริหารงาน 

สหกรณ์ได้มีการบริหารทุนท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งสหกรณ์ได้ด าเนินการบริหารทุนโดยการ
ท าธุรกิจสินเช่ือให้แก่สมาชิก 
3.ด้านวัตถุดิบ (Material) เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ (Machine) ผลผลิตของสมาขิก/สินค้าของสหกรณ์ 
       ไม่มี- 
4. ด้านการบริหารการจัดการ (Management) และ การด าเนินธุรกิจ(Method) 
          -สหกรณ์ได้ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการเดินรถ สหกรณ์ได้มอบหมายคณะกรรมการในการ
บริหารงาน เช่น การจัดคิวรถให้บริการตามระเบียบท่ีก าหนดและมีค่าตอบแทน เวลา เข้า-ออก ของรถให้ตรง
ตามเวลาท่ีก าหนด 
          -การด าเนินธุรกิจสินเช่ือสหกรณ์มีการด าเนินธุรกิจสินเช่ือ ให้กับสมาชิก โดยสหกรณ์ปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
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กลุ่มส่งเสริมสหกรณ ์2(อ ำเภอหนองหิน  ,ภกูระดึง  ,ผำขำว) 

อ ำเภอภกูระดึง 

28. สหกรณ์การเกษตรภูกระดึง จ ากัด   ประเภท : การเกษตร 
  การวิเคราะห์ข้อมูลและบริบทของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
  ข้อมูลพื้นฐานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 1) ข้อมูลทั่วไป : 

- สมาชิก 1,696 คน  
- คณะกรรมการด าเนินการ จ านวน 15 คน 
- ฝ่ายจัดการ  จ านวน 18 คน 
- วันส้ินปีบัญชี 31 มีนาคม ของทุกปี 

 2) โครงสร้างพื้นฐานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร :  
               - ลานตาก  ขนาด 3,290 ตรม. 
       - ฉาง  ขนาด  500  ตัน 
            - เครื่องช่ัง ขนาด 40 ตัน 
      - ปั๊มน้ ามัน  ขนาด 4 ตู้จ่าย 
               - รถบรรทุกน้ ามัน  จ านวน 1 คัน 
               - รถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตุน จ านวน 1 คัน 
 3) ข้อมูลการด าเนินธุรกิจ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด ) : ปรับตามปีบัญชีของสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร 

หน่วย : บาท  

ประเภทธุรกิจ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

1. ธุรกิจสินเช่ือ 94,061,650.00 107,020,960.69 126,602,538.45    
2. ธุรกิจรับฝากเงิน 37,548,529.78 42,384,805.00 46,616,703.79 
3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต 85,706.20 878,522.00 230,068.00 
4. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 48,535,225.22 49,611,089.46 49,303,934.45 

รวม 168,566,234.54 180,231,111.20 222,753,244.69 
4) สถานภาพทางการเงิน (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชลี่าสุด) ปรับตามปีบัญชขีองสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไรขาดทุน 
หน่วย
นับ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

สินทรัพย ์ บาท 151,209,374.95 164,036916.48 182,392,376.87 
หนี้สิน บาท 105,696,490.92 115638316.54 132,286,175.82 
ทุนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร บาท 45,512,884.03 48,398,599.94 50,106,701.05 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท 1,190,084.04 740,700.04 61,194.08 
อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ     
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งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไรขาดทุน 
หน่วย
นับ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

  - อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 
  - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
  - อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 

2.32 
1.90 
0.55 
1.26 
0.001 

2.51 
2.15 
0.77 
1.55 
0.003 

2.64 
2.26 
0.81 
1.64 
0.011 

5) ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี  
    - สหกรณ์รับฝากเงินออมทรัพย์จากบุคคลภายนอก จ านวน 4,483,319,90 บาท ซึ่งสหกรณ์ปฏิบัติ

ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 46(5)  ก าหนดให้สหกรณ์รับฝากเงินประเภท        
ออมทรัพย์หรือประเภทประจ าจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่นหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ซึ่งสมาชิกของ
สมาคมนั้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์รับฝากเงิน ท้ังนี้ ตามระเบียบสหกรณ์ท่ีได้รับความ
เห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ 

6) ข้อบกพร่องของสหกรณ์ 
    6.1 กรณีเงินสดขาดบัญชี มูลค่าคงเหลือปัจจุบัน จ านวน 545,628.00 บาท อยู่ระหว่างการสืบ

ทรัพย์ของทนายความ  
      6.2 กรณีสินค้าขาดบัญชี มูลค่าคงเหลือปัจจุบัน จ านวน 427,970.00 บาท อยู่ระหว่างการฟ้อง
ด าเนินคดี 
 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

 จากข้อมูลพื้นฐาน และสภาพแวดล้อมของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้ ดังนี้  
1. ด้านบุคลากร (Man) สมาชิก/คณะกรรมการ/ฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าที่ 

สหกรณ์การเกษตรภูกระดึง จ ากัด มีบุคลากรครอบคลุมทุกต าแหน่ง แต่บางต าแหน่งยังขาดความรู้
ความสามารถ ท าให้ผู้จัดการสหกรณ์ต้องก ากับ ติดตาม การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีทุกคน และคณะ
กรรมการฯ มีความเข็มแข็ง  

2. ด้านการบริหารเงินทุน (Money) 

สหกรณ์สามารถบริหารเงินทุนได้ดีระดับหนึ่ง จนท าให้การด าเนินธุรกิจด้านต่าง ๆ มีผลก าไรท าให้สหกรณ์

น าผลก าไรไปชดเชยการขาดทุนสะสมได้ท้ังหมด จนสามารถจัดสรรก าไรได้ตามกฎหมายและข้อบังคับของ

สหกรณ์ 

3. ด้านวัตถุดิบ (Material) เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ (Machine) ผลผลิตของสมาชิก/สินค้าของสหกรณ์ 

สหกรณ์ไม่มีเครื่องจักรและอุปกรณ์ท่ีเพียงพอต่อการรวบรวมผลผลิตของสมาชิก 

4. ด้านการบริหารการจัดการ (Management) และการด าเนินธุรกิจ (Method) 

สหกรณ์ยังไม่สามารถด าเนินธุรกิจให้บริการได้อย่างท่ัวถึง เนื่องจากขาดอุปกรณ์ในการด าเนินการ 
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 แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถก าหนดเป้าหมายในการแนะน าส่งเสริม 
พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้  

1) ระดับชั้นสหกรณ์ :  รักษาระดับสหกรณ์ช้ัน 1 และช้ัน 2   ยกระดับสหกรณ์ช้ัน 2 และ ช้ัน 3 สู่ช้ันท่ีดีขึ้น  
2) มาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร :   

       รักษามาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป  
       ผลักดันสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้ผ่านมาตรฐานหรืออยู่ในระดับท่ีดีขึ้น   

3) อื่น ๆ – ส่งเสริมให้สหกรณ์รวบรวมผลผลิตจากสมาชิก 

 แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนงาน/กิจกรรมท่ีกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ด าเนินการ : 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
   1.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการควบคุมภายในของ
สหกรณ์  

12 ครั้ง ต.ค.63-ก.ย.64 

   1.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับมาตรฐานของสหกรณ์ 12 ครั้ง ต.ค.63-ก.ย.64 
2. ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
   2.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการให้บริการสมาชิกของ
สหกรณ์  

12 ครั้ง ต.ค.63-ก.ย.64 

   2.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับประสิทธิภาพการด าเนิน
ธุรกิจของสหกรณ์ 

12 ครั้ง ต.ค.63-ก.ย.64 

3. ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบ
สหกรณ์ 

   

   3.1 กิจกรรม การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ 12 ครั้ง ต.ค.63-ก.ย.64 
   3.2 กิจกรรม การแก้ไขตามข้อสังเกตของผู้สิบบัญชี 12 ครั้ง ต.ค.63-ก.ย.64 
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แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จะแนะน าส่งเสริมใหส้หกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด าเนินการ :  

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. แผนงาน/กิจกรรมหลัก การแก้ไขปัญหาด้านเงินทุน    
   1.1 กิจกรรม การเร่งรัดหนี้ค้างช าระ 12 ครั้ง ต.ค.63-ก.ย.64 
   1.2 กิจกรรม ส่งเสริมการระดมทุน 12 ครั้ง ต.ค.63-ก.ย.64 
2. แผนงาน/กิจกรรมหลัก การสนับสนุนการประกอบ
อาชีพเสริม  

  

   2.1 กิจกรรม ส่งเสริมการปรดกอบอาชีพเสริมเพื่อเพิ่ม
รายได้ 12 

ครั้ง ต.ค.63-ก.ย.64 

   2.2 กิจกรรม ส่งเสริมการจัดต้ังกลุ่มอาชีพ 12 ครั้ง ต.ค.63-ก.ย.64 
3. แผนงาน/กิจกรรมหลัก การส่งเสริมสนับสนุนด้าน
การตลาด  

  

   3.1 กิจกรรม การรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร 12 ครั้ง ต.ค.63-ก.ย.64 
   3.2 กิจกรรม การสร้างเครือข่ายทางการตลาด 12 ครั้ง ต.ค.63-ก.ย.64 

 

 

ลงชื่อ           วิชัย    ศรีละ          เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
             ( นายวิชัย    ศรีละ ) 
      เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 

              วันท่ี   20  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 
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29. สหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกไผ่เลี้ยงภูกระดึง จ ากัด ประเภท : สหกรณ์การเกษตร (หยุดด าเนินงาน) 

  การวิเคราะห์ข้อมูลและบริบทของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  

  ข้อมูลพื้นฐานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

 1) ข้อมูลทั่วไป : จ านวนสมาชิก/จ านวนสมาชิกท่ีร่วมท าธุรกิจ/ธุรกิจหลัก/ผลผลิตหลัก/มาตรฐาน
สหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกร/ระดับช้ันสหกรณ์/ศักยภาพการรวบรวมผลผลิต/การแปรรูป/ผลิตภัณฑ์เด่น ฯลฯ 
 2) โครงสร้างพื้นฐานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร : อุปกรณ์การผลิต/การตลาด เช่น ฉาง โกดัง ฯลฯ 
 3) ข้อมูลการด าเนินธุรกิจ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด ) : ปรับตามปีบัญชีของสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร 

หน่วย : บาท 

ประเภทธุรกิจ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

1. ธุรกิจสินเช่ือ - - - 
2. ธุรกิจรับฝากเงิน - - - 
3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต - - - 
4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต - - - 
5. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย - - - 
6. ธุรกิจบริการ - - - 

รวม - - - 

4) สถานภาพทางการเงิน (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชลี่าสุด) ปรับตามปีบัญชขีองสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 

งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไรขาดทุน หน่วยนับ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

สินทรัพย ์ บาท - - - 
หนี้สิน บาท - - - 

ทุนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร บาท - - - 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท - - - 

อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
  - อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 
  - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
  - อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 

    

 
5) ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี (ถ้ามี)    ไม่มี     
6) ข้อบกพร่องของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (ถ้ามี)    ไม่มี    
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  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

  แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถก าหนดเป้าหมายในการแนะน าส่งเสริม 
พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้  

1) ระดับชั้นสหกรณ์ :  รักษาระดับสหกรณ์ช้ัน 1 และช้ัน 2   ยกระดับสหกรณ์ช้ัน 2 และ ช้ัน 3 สู่ช้ันท่ีดีขึ้น  
2) มาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร :   

       รักษามาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป  
       ผลักดันสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้ผ่านมาตรฐานหรืออยู่ในระดับท่ีดีขึ้น   

 แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564 

แผนงาน/กิจกรรมท่ีกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ด าเนินการ : 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
   1.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการควบคุมภายในของ
สหกรณ์   

  

   1.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับมาตรฐานของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร  

  

2. ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
   2.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการให้บริการสมาชิก
ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร   

  

   2.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับประสิทธิภาพการ
ด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  

  

3. ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบ
สหกรณ์  

  

   3.1 กิจกรรม การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร  
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แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จะแนะน าส่งเสริมใหส้หกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด าเนินการ :  

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. แผนงาน/กิจกรรมหลัก..................    
   1.1 กิจกรรม .........................    
2. แผนงาน/กิจกรรมหลัก..................    
   2.1 กิจกรรม .........................    
3. แผนงาน/กิจกรรมหลัก..................    
   3.1 กิจกรรม .........................    

 

ลงชื่อ           วิชัย    ศรีละ          เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
             ( นายวิชัย    ศรีละ ) 
      เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
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30. สหกรณ์การเกษตรผาขาว จ ากัด ประเภท : สหกรณ์การเกษตร 

  การวิเคราะห์ข้อมูลและบริบทของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  

  ข้อมูลพื้นฐานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

 1) ข้อมูลทั่วไป : จ านวนสมาชิก 1207 คน/จ านวนสมาชิกท่ีร่วมท าธุรกิจ 1,014 คน /ธุรกิจหลัก 
สินเช่ือ/ผลผลิตหลัก อ้อย /มาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร A (ดีเลิศ) /ระดับช้ันสหกรณ์ ช้ัน 1/ศักยภาพ
การรวบรวมผลผลิต ไม่มีการรวบรวมผลผลิต/การแปรรูปปุ๋ยส่ังตัด /ผลิตภัณฑ์เด่น ปุ๋ยเคมี  ฯลฯ 
 2) โครงสร้างพื้นฐานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร : อุปกรณ์การผลิต/การตลาด เช่น ฉาง โกดัง ฯลฯ 
 3) ข้อมูลการด าเนินธรุกิจ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบญัชีลา่สุด ) : ปรบัตามปีบญัชีของสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร 

หน่วย : บาท 

ประเภทธรุกิจ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

1. ธุรกิจสินเช่ือ 27,838,068 29,983,973 23,196,327.04 
2. ธุรกิจรับฝากเงิน 9,455,226.81 3,694,392.78 2,456,381.14 
3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต    
4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต 110,241.14 - 1,461,662.79 
5. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 1,802,714 860,717 884,960 
6. ธุรกิจบริการ 632,382.47 526,395.01 300,590.78 

รวม    

4) สถานภาพทางการเงิน (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด) ปรับตามปีบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 

งบแสดงฐานะการเงนิ/งบก าไรขาดทนุ หน่วยนับ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

สินทรพัย ์ บาท 45,276,667.91 49,889,615.76 57,056,475.62 
หนี้สิน บาท 25,187,759.18 29,714,412.38 36,522,425.66 
ทุนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร บาท 20,088,908.73 20,175,203.30 20,534,049.96 
ก าไร (ขาดทนุ) สุทธ ิ บาท 981,374.34 525,477.48 157,548.48 
อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคญั 
  - อัตราส่วนหน้ีสินต่อทุน (DE Ratio) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 
  - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
  - อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 

  
1.25 
4.88 
2.23 
1.55 
0.04 

 
1.47 
2.61 
1.10 
1.21 
0.04 

 
1.78 
0.77 
0.29 
1.17 
0.03 
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5) ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี (ถ้ามี)  
 5.1 การไม่ปฏิบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยมาตรฐานขั้นต่ าการควบคุมภายในและ
รักษาความปลอดภัยส าหรับสหกรณ์ท่ีใช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูล พ.ศ.2553 คือ 
สหกรณ์ไม่มีการเปล่ียนรหัสผ่านของผู้ใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีแต่ละราย ต้ังแต่เริ่มใช้งานโปรแกรมระบบ
บัญชีจนถึงปัจจุบัน  
 5.2 เรื่องการรับฝากเงินจากบุคคลภายนอก จ านวน 181,594.16 บาท ซึ่งไม่เป็นไปตาม พ.ร.บ.
สหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 46(5)  
 5.3 การไม่ปฏิบัติตมระเบียบว่าด้วย การจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายเป็นเงินเช่ือให้สมาชิก พ.ศ.2562 คือ 
สหกรณ์ให้เจ้าหน้าท่ีซื้อสินค้าเป็นเงินเช่ือได้ไม่เกิน 60,000 บาท มติคณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 22 ครั้งท่ี 
6 วนัท่ี 8 ม.ค.59 ขัดกับระเบียบ 

 5.4 การให้เงินกู้แก่สมาชิก สหกรณ์มีการอนุมัติเงินกู้ยอดสูงกว่าค าขอกู้ของสมาชิก 72 ราย ให้เรียก
คืนเงินกู้กับสมาชิกท่ีรับเงินไปแล้วให้อยู่ภายในวงเงินท่ีขอกู้ 

6) ข้อบกพร่องของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (ถ้ามี)    ไม่มี    
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

 จากข้อมูลพื้นฐาน และสภาพแวดล้อมของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้ ดังนี้  
1) SWOT (SWOT Analysis) 

 

จุดแข็ง 

- มีเครื่องจักรกล รถไถ รถสิบล้อ อาคาร
และสถานท่ีเป็นของตนเอง 

- มีการรวบรวมหุ้นจากสมาชิก 

- ฝ่ายจัดการและฝ่ายบริหารให้บริการแก่
สมาชิกดี 

- ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
สหกรณ ์
 

จุดอ่อน 

- คณะกรรมการขาดการประชาสัมพันธ์ในการประชุมกลุ่มฯ 

- การเก็บเงินกู้ไม่ได้ตามเป้าหมาย 

- ขาดเงินทุนในการบริหารงาน 

- คณะกรรมการขาดความรู้ในเร่ืองของธุรกิจ (ฝ่ายจัดการ) 

- สมาชิกขาดวินัยในการช าระหน้ี 

- ขาดลานตากในการรวบรวมผลผลิต 

- สมาชิก/กรรมการ/เจ้าหน้าท่ีขาดความรู้บทบาทหน้าท่ีของ
ตนเอง 

โอกาส 
-     ได้รับอุปกรณ์ทางการตลาดจากรัฐบาล 

    -     ท าโครงการขอสนับสนุนจากรัฐบาล 

- ได้เงินทุนดอกเบ้ียต่ าจากรัฐบาล (ธกส.) 

- สมาชิกได้มีโอกาสใช้บริการรถแทรกเตอร์
ในราคาถูกกว่าใช้บริการจากภายนอก 

อุปสรรค 
   -   ขาดเงินทุนในการบริหารจัดการ 
   -   ราคาผลผลิตตกต่ า/รัฐบาลประกันราคา 
   -   ผลกระทบท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติ 
   -   กรรมสิทธิ์ในการครอบครองท่ีดิน 
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 แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถก าหนดเป้าหมายในการแนะน าส่งเสริม 
พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้  

1) ระดับชั้นสหกรณ์ :  รักษาระดับสหกรณ์ช้ัน 1 และช้ัน 2   ยกระดับสหกรณ์ช้ัน2 และช้ัน 3 สู่ช้ันท่ีดีขึ้น  
2) มาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร :   

       รักษามาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป  
       ผลักดันสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้ผ่านมาตรฐานหรืออยู่ในระดับท่ีดีขึ้น   

3) อื่น ๆ  

 แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนงาน/กิจกรรมท่ีกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ด าเนินการ : 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
   1.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการควบคุมภายในของ
สหกรณ์          1 

   แห่ง ตค.63-สค.64 

   1.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับมาตรฐานของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร          1 

  
   แห่ง 

 
ตค.63-สค.64 

   1.3 กิจกรรม ................................................................    
2. ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
   2.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการให้บริการสมาชิก
ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร           1 

 
   แห่ง 

ตค.63-สค.64 

   2.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับประสิทธิภาพการ
ด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร          1 

 
  แห่ง 

 
ตค.63-สค.64 

   2.3 กิจกรรม ................................................................    
3. ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบ
สหกรณ์  

  

   3.1 กิจกรรม การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร            - 

     -         - 

   3.2 กิจกรรม .........................             
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แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จะแนะน าส่งเสริมใหส้หกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด าเนินการ :  

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. แผนงาน/กิจกรรมหลัก ระดมทุน    
   1.1 กิจกรรม ให้สมาชิกถือหุ้นเพิ่ม 1,500,000  บาท ตค.63-สค.64 
   1.2 กิจกรรม ให้สมาชิกมาฝากเงินกับสหกรณ์ 8,000,000 บาท  
2. แผนงาน/กิจกรรมหลัก ธุรกิจสินเชื่อ    
   2.1 กิจกรรม จ่ายเงินกู้ให้สมาชิก 43,000,000  บาท ตค.63-สค.64 
   2.2 กิจกรรม  รับคืนเงินกู้จากสมาชิก 38,000,000 บาท ตค.63-สค.64 
   2.3 กิจกรรม  รับช าระดอกเบ้ีย 11,200,000 บาท ตค.63-สค.64 
3. แผนงาน/กิจกรรมหลัก ธุรกิจซ้ือ    
   3.1 กิจกรรม จัดหาสินค้ามาจ าหน่ายให้แก่สมาชิก 1,100,000 บาท ตค.63-สค.64 
4. แผนงาน/กิจกรรมหลัก ธุรกิจขาย    
   4.1 กิจกรรม รวบรวมผลผลิตจากสมาชิก(อ้อย) 1,000,000 บาท ตค.63-สค.64 
5. แผนงาน/กิจกรรมหลัก ธุรกิจแปรรูป    
   5.1 กิจกรรม แปรรูปปุ๋ยเคมี 2,000,000 บาท ตค.63-สค.64 
6. แผนงาน/กิจกรรมหลัก ธุรกิจซ้ือให้บริการและส่งเสริม
การเกษตร 

   

   3.1 กิจกรรม บริการรถแทรกเตอร์ และรถสิบล้อพ่วง  560,000 บาท ตค.63-สค.64 
 

 

   ลงชื่อ       อุณรุท   พลายศรีโพธิ์    เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
              (นายอุณรุท   พลายศรีโพธิ์) 
          เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 

                   วันท่ี  20  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 
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31. สหกรณ์ชาวสวนยาง กยท.โนนสว่างบ้านเพ่ิม    ประเภท : การเกษตร 

  การวิเคราะห์ข้อมูลและบริบทของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  

  ข้อมูลพื้นฐานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

 1) ข้อมูลทั่วไป :  

 - ท่ีอยู่ 102 หมู่ 6 ต าบลบ้านเพิ่ม อ าเภอผาขาว จังหวัดเลย 
 - จ านวนสมาชิก  77  คน 
 - คณะกรรมการด าเนินการ จ านวน 7 คน 
 - ธุรกิจหลัก รวบรวมยางพารา 
 - ปีบัญชีส้ินสุด 31 มีนาคม 
 - มาตรฐานสหกรณ ์  ไม่ผ่านมาตรฐาน   
 2) โครงสร้างพื้นฐานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร : ไม่มี 
 3) ข้อมูลการด าเนินธุรกิจ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด ) : ปรับตามปีบัญชีของสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร
 สหกรณ์ได้จัดต้ังเมื่อวันท่ี 13 ธันวาคม 2559  ซึ่งต้ังแต่จัดต้ังมาสหกรณ์ยังไม่สามารถปิดบัญชีได้ ท้ังนี้ได้
ด าเนินการจัดส่งงบการเงินเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการตรวจสอบบัญชีจากส านักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์เลย
ดังนั้นข้อมูลท่ีได้ระบุลงไปเป็นข้อมูลเบื้องต้นท่ียังไม่ผ่านการรับรองงบการเงินจากผู้สอบบัญชี 

หน่วย : บาท 

ประเภทธุรกิจ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

1. ธุรกิจสินเช่ือ - - - 
2. ธุรกิจรับฝากเงิน - - - 
3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต 10,827,471.40 7,907,204.80 2,776,408.00 
4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต - - - 
5. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 11,500.00 15,000.00 - 

รวม 10,838,971.40 7,922,204.80 2,776,408.00 

4) สถานภาพทางการเงิน (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชลี่าสุด) ปรับตามปีบัญชขีองสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 

งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไรขาดทุน หน่วยนับ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

สินทรัพย ์ บาท 101,244.80 115,270.70 115,735.70 
หนี้สิน บาท - - - 
ทุนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร บาท 101,244.80 115,270.70 115,735.70 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท 81,244.80 (15,974.10) 465 
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งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไรขาดทุน หน่วยนับ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
  - อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 
  - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
  - อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 

 
เท่า 
% 
% 
เท่า 
เท่า 

 
 

124.38 
120.50 

 
 

 
 

(10.05) 
(10.05) 

 
 

 
 

0.27 
0.27 

 
 

5) ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี (ถ้ามี)    ไม่มี     
6) ข้อบกพร่องของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (ถ้ามี)    ไม่มี    
 

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

 จากข้อมูลพื้นฐาน และสภาพแวดล้อมของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้ ดังนี้  

 

1. จุดแข็ง (Strengths)  

-  คณะกรรมการสามารถบริหารธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและพร้อมท่ีจะเรียนรู ้
-  สมาชิกให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และมีความเช่ือมั่นต่อคณะกรรมการด าเนินการ 
 

2. จุดอ่อน (Weaknesses) 

-  ไม่มีเจ้าหน้าท่ีท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญในด้านการจัดท าบัญชีจึงท าให้บัญชีตกค้างติดต่อกันหลายปี 
-  ขาดความรู้ในด้านการบริหารจัดการท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินงานภายในสหกรณ์ 
 

3. โอกาส (Opportunities) 

-  ได้รับความช่วยเหลือให้ค าแนะน าจากหน่วยงานราชการส่งผลให้สหกรณ์สามารถปิดบัญชีได้ 
-  ได้รับการสนับสนุนจากการยางแห่งประเทศไทยในการช่วยเหลือด้านอุปกรณ์ภายในส านักงาน ด้านการให้
ความรู้หรือการศึกษาอบรมเพิ่มเติม และด้านอื่น ๆ 
 

4. อุปสรรค (Threats)  

-  ราคายางพาราตกต่ าท าให้รายได้สหกรณ์ลดลง 
-  ผลผลิตลดลง ต้นยางพาราล้มตายเหตุจากภัยแล้ง 
-  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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 แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถก าหนดเป้าหมายในการแนะน าส่งเสริม 
พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้  

1) ระดับชั้นสหกรณ์ :  รักษาระดับสหกรณ์ช้ัน 1 และช้ัน 2   ยกระดับสหกรณ์ช้ัน 2 และ ช้ัน 3 สู่ช้ันท่ีดีขึ้น  
2) มาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร :   

       รักษามาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป  
       ผลักดันสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้ผ่านมาตรฐานหรืออยู่ในระดับท่ีดีขึ้น   

3) ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์:  
   รักษาปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ 
   อัตราการเพิ่มของปริมาณธุรกิจไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 จากปีก่อน 

4) การมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์: 
   รักษา/ผลักดัน สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีมีสมาชิกมาใช้บริการไม่น้อยกว่า 
      ร้อยละ 70 ขึ้นไป  
   ยกระดับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีมีสมาชิกมาใช้บริการน้อยกว่าร้อยละ 60 

ให้มาใช้บริการเพิ่มขึ้น 

 แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนงาน/กิจกรรมท่ีกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ด าเนินการ : 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
   1.1  แนะน าการยกระดับมาตรฐานของสหกรณ์ให้ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 

ดี ระดับ ต.ค. 63 - ก.ย. 64 

1.2  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 12 ครั้ง ต.ค. 63 - ก.ย. 64 
1.3 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 1 ครั้ง ส.ค. 64 

2. ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
   2.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับประสิทธิภาพการด าเนิน
ธุรกิจของสหกรณ์ 

มั่นคง ระดับ ต.ค. 63 - ก.ย. 64 

   2.2 การรักษา/ยกระดับการให้บริการสมาชิกของสหกรณ์ 
ด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิก 

70 ร้อยละ ต.ค. 63 - ก.ย. 64 

   2.3 ส่งเสริมสหกรณ์ให้มีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 10 ร้อยละ ต.ค. 63 - ก.ย. 64 
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แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

3. ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  

  

   3.1 กิจกรรม การตรวจติดตาม เฝ้าระวังและตรวจการเพื่อ
ป้องกันการเกิดข้อบกพร่องและป้องกนัการเกิดการทุจริต 

ไม่มี
ข้อบกพร่อง 

 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จะแนะน าส่งเสริมใหส้หกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด าเนินการ :  

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. แผนงาน/กิจกรรมหลัก ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพการด าเนิน
ธุรกิจของสหกรณ์ 

   

1.1 กิจกรรม การรวบรวมผลผลิตยางพารา 7,000,000 บาท ต.ค.63-ก.ย.64 
1.2 กิจกรรม การศึกษาดูงานธุรกิจรวบรวม(ยางพารา) 2 แห่ง ต.ค.63-ก.ย.64 
1.3 กิจกรรม เงินออมของสมาชิก 10,000 บาท ต.ค.63-ก.ย.64 
2. แผนงาน/กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหาร
จัดการ และการก ากับดูแลกิจการสหกรณ์ 

   

2.1 กิจกรรม รับสมาชิกใหม่ 5 ราย ต.ค.63-ก.ย.64 

2.2 กิจกรรม การปิดบัญชีสหกรณ์ 30 
วันหลังปี

บัญช ี
ต.ค.63-ก.ย.64 

2.3 กิจกรรม ป้องกันการเกิดข้อบกพร่องและการเกิดการทุจริต 
ไม่มี

ข้อบกพร่อง 
 ต.ค.63-ก.ย.64 

3. แผนงาน/กิจกรรมหลัก  ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งเงินทุน    

3.1 กิจกรรม การขอรับสนับสนุนเงินทุนจากหน่วยงานภายนอก 300,000 บาท ต.ค.63-ก.ย.64 

     

 

 

 ลงชื่อ      สุรัชนา  มงคลกุลรัตน       เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
           ( นางสาวสุรัชนา  มงคลกุลรัตน ) 
             นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

                  วันท่ี  20  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2563 
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กลุม่สง่เสริมสหกรณ ์3(อ ำเภอวังสะพงุ , ภหูลวง ,เอรำวัณ) 

อ ำเภอวังสะพงุ 

  32. สหกรณ์ กยท.บึงสวรรค์ก้าวหน้า จ ากัด  ประเภทสหกรณ์ : สหกรณ์การเกษตร 

การวิเคราะห์ข้อมูลและบริบทของสหกรณ์  

ข้อมูลพื้นฐานของสหกรณ์ 

 1) ข้อมูลทั่วไป : จ านวนสมาชิก 83 ราย ธุรกิจหลักธุรกิจรวบรวมผลผลิต /มาตรฐานสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรB/ระดับช้ันสหกรณ์ 2 ฯลฯ 
 2) โครงสร้างพื้นฐานของสหกรณ์: 
 3) ข้อมูลการด าเนินธรุกิจ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบญัชีลา่สุด ) :31 มีนาคม  

หน่วย : บาท 

ประเภทธรุกิจ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

1. ธุรกิจสินเช่ือ - -  -  
2. ธุรกิจรับฝากเงิน - -  -  
3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต 17,881,064.88 11,495,921.40     9,424,037.00  

4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต - -  -  
5. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย - -  -  
6. ธุรกิจบริการ - -  -  

รวม 17,881,065 11,495,921     9,424,037.00  

4)สถานภาพทางการเงิน (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด)31 มีนาคม 
 

งบแสดงฐานะการเงนิ/งบก าไรขาดทนุ หน่วยนับ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

สินทรพัย ์        112,390        205,972        287,745  
หนี้สิน           1,100           1,600          5,500  
ทุนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร          55,900          86,700          28,225  
ก าไร (ขาดทนุ) สุทธ ิ          55,390          62,283          40,072  

อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคญั 
- อัตราส่วนหน้ีสินต่อทุน (DE Ratio) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 
  - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
  - อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 

  
0.02 
0.99 
0.49 
0.01 

 

 
0.02 
0.72 
0.30 
0.01 

 

 
0.19 
1.42 
0.14 
0.02 
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5)ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี (ถ้ามี) 
 
6)ข้อบกพร่องของสหกรณ์ (ถ้ามี) 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์ 

จากข้อมูลพื้นฐาน และสภาพแวดล้อมของสหกรณ์ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณไ์ด้ ดังนี้  
 

แผนการแนะน าส่งเสรมิ พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถก าหนดเป้าหมายในการแนะน าส่งเสริม
พัฒนาและก ากับดูแลสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ดังนี้  

1) ระดับชั้นสหกรณ์ : รักษาระดับสหกรณ์ช้ัน 1 และช้ัน 2ยกระดับสหกรณ์ช้ัน 2 และ ช้ัน 3 สู่ช้ันท่ีดีขึ้น 
2) มาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร : 

รักษามาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ผลักดันสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้ผ่านมาตรฐานหรืออยู่ในระดับท่ีดีขึ้น  

3)อื่น  
 
 
 
 

1. ด้านบุคลากร (Man)   สมาชิก / คณะกรรมการ / ฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าที่ 
เป็นสหกรณ์ขนาดเล็กไม่มีพนักงานมีคณะกรรมการได้มอบหมายหน้าท่ีในการด าเนินงานต่างๆมีสมาชิกอยู่ในหมู่บ้าน
เดียวกัน 
2. ด้านการบริหารเงินทุน (Money) 
เป็นสหกรณ์ขนาดเล็ก ด าเนินธุรกิจเพียงด้านเดียวคือการรวบรวมยางจากสมาชิก เพื่อจ าหน่ายจึงไม่จ าเป็นต้องใช้ทุน
การบริหารงานมากนัก 
3. ด้านวัตถุดิบ* (Material) เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ (Machine) * ผลผลิตของสมาชิก/สินค้าของสหกรณ์ 
สหกรณ์แห่งนี้มีสมาชิกปลูกยางพาราในเขตพื้นท่ีในแดนด าเนินงานของสหกรณ์ปริมาณวัตถุดิบทีมีอยู่มีน้อยไม่
เพียงพอต่อการแปรรูปหรือจะด าเนินการอย่างอื่น 
 
4. ด้านการบริหารการจัดการ(Management) และการด าเนินธุรกิจ(Method) 
เป็นสหกรกรณ์ท่ีจัดต้ังใหม่คณะกรรมการมีความเข้าใจและประสบการณ์ในการบริหารคนในรูปแบบของสหกรณ์น้อย 
 



 
140 

Template แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดแูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนงาน/กิจกรรมท่ีกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ด าเนินการ: 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
 1.1 แนะน าส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมกับสหกรณ์ และ
การควบคุมภายในท่ีดี ปฏิบัติตามระเบียบ ของสหกรณ์ ช้ัน 1 

 
ระดับ 

 
ต.ค.63.-ก.ย.64 

 1.2 ส่งเสริมให้จัดท างบการเงินและส่งให้ผู้สอบบัญชีแล้ว
น าเสนอท่ีประชุมใหญ่ภายใน 150 วัน นับแต่วันส้ินปีทาง
บัญชีของสหกรณ์ 

ภายใน 150 
วัน 

 
วัน 

 
ต.ค.63.-ก.ย.64 

   1.3 แนะน า ส่งเสริมให้สหกรณ์มาตรฐานสหกรณ์ ดีเลิศ ระดับ ต.ค.63.-ก.ย.64 
2. ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
 2.1 แนะน าส่งเสริมให้สมาชิกของสหกรณ์มีส่วนร่วมในการ
ท าธุรกิจกับสหกรณ์ในท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปีและ
ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 

13 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

2.2แนะน า ส่งเสริมให้สหกรณ์ระดมทุนจากสมาชิกโดยการ
เพิ่มหุ้น หรือธุรกิจเงินฝาก เพื่อเพิ่มทุนภายในของสหกรณ์ 

3 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

   2.3 แนะน า ส่งเสริม ให้สหกรณ์เพิ่มมูลค่ายางพาราโดย
การแปรรูป 

3 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

   2.4 แนะน า ให้ความรู้สหกรณ์ในการลดต้นทุนการผลิต
เฉพาะธุรกิจต้นทุนสูงเป็นเหตุให้ขาดทุน 

3 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

3. ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบ
สหกรณ์  

  

 3.1 ส่งเสริมแนะน า สหกรณ์ จัดท าระเบียบ เพื่อให้นาย
ทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบ/รับทราบระเบียบของ
สหกรณ์ ให้เป็นปัจจุบัน 

12 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

 3.2น าข้อสังเกตจากการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีใน
การเงินแนะน าสหกรณ์ ในการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการเพื่อร่วมกันพิจารณาแก้ไข รวมถึงติดตามความ
คืบหน้า 

3 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 
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แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จะแนะน าส่งเสริมใหส้หกรณ์ด าเนินการ: 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. แผนงาน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
 1.1 เจ้าหน้าท่ีสินเช่ือ/ คณะกรรมการ ติดตามหนี้ค้างนาน
อย่างต่อเนื่องพร้อมรายงานผลในการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการ 

ร้อยละ 40 
ของค่าเผ่ือหนี้

ฯ 

ร้อยละ ต.ค.63.-ก.ย.64 

 1.2เพิ่มทักษะเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์/คณะกรรมการท่ีได้รับ
มอบหมายงานบริหาร โดยจัดให้ไปอบรมในงานในหน้าท่ี
ของตนเอง 

อบรบ 1 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

2. แผนงาน ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
 2.1 ส่งเสริมให้สมาชิกของสหกรณ์มีส่วนร่วมในการท า
ธุรกิจกับสหกรณ์โดย ช้ีแจงสมาชิกให้การประชุมกลุ่มฯ 75 

 
ร้อยละ 

 
ต.ค.63.-ก.ย.64 

2.2สหกรณ์ก าหนดแผนการด าเนินงานระดมทุนจากสมาชิก
โดยการเพิ่มหุ้น หรือธุรกิจเงินฝาก เพื่อเพิ่มทุนภายในของ
สหกรณ์ 

เพิ่มขึ้น 10 ร้อยละ ต.ค.63.-ก.ย.64 

3. แผนงาน ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครอง
ระบบสหกรณ์  

  

 3.1 แก้ไขข้อบังคับของสหกรณ์ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.
สหกรณ์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ปี 2563 

1 ฉบับ ต.ค.63.-ก.ย.64 

 

 

 

    ลงชื่อ   นายปรีชา  บัวระภา     เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

     (เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส) 

               วันท่ี  15  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2563 
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33. สหกรณ์กองทุนสวนยางนาวัวพัฒนา  จ ากัด  ประเภท : สหกรณ์การเกษตร 

การวิเคราะห์ข้อมูลและบริบทของสหกรณ์  

ข้อมูลพื้นฐานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

 1) ข้อมูลทั่วไป : จ านวนสมาชิก/จ านวนสมาชิกท่ีร่วมท าธุรกิจ/ธุรกิจหลัก/ผลผลิตหลัก/มาตรฐาน
สหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกร/ระดับช้ันสหกรณ์/ศักยภาพการรวบรวมผลผลิต/การแปรรูป/ผลิตภัณฑ์เด่น ฯลฯ 
 2) โครงสร้างพื้นฐานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร:อุปกรณ์การผลิต/การตลาด เช่น ฉาง โกดัง ฯลฯ 
 3) ข้อมูลการด าเนินธุรกิจ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด ) :28 กุมภาพันธ ์

หน่วย : บาท 

ประเภทธุรกิจ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

1. ธุรกิจสินเช่ือ - -  -  

2. ธุรกิจรับฝากเงิน - -  -  
3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต 12,797,907 8,368,755     6,572,056.00  
4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต - -  -  
5. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย - -  -  
6. ธุรกิจบริการ - -  -  

รวม 12,797,907 8,368,755     6,572,056.00  

4)สถานภาพทางการเงิน (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชลี่าสุด)28 กุมภาพันธ ์
 

งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไรขาดทุน หน่วยนับ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

สินทรัพย ์        210,341        163,015        224,297  
หนี้สิน          84,430   -          15,585  
ทุนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร        125,912        163,015        208,712  

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ          53,689          37,103          41,382  
อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 
  - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
  - อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 

  
0.67 
0.42 
0.25 
2.22 
0.59 

 
- 

0.22 
0.22 

- 
- 

 
0.07 
0.19 
0.18 

191.28 
0.93 
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5)ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี (ถ้ามี)- 
 
6)ข้อบกพร่องของสหกรณ์ (ถ้ามี)- 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์ 

 จากข้อมูลพื้นฐาน และสภาพแวดล้อมของสหกรณ์ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณไ์ด้ ดังนี้  
1. ด้านบุคลากร สมาชิก / คณะกรรมการ / ฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าที่ (Man) 
1. ด้านสมาชิก 
1.1 สมาชิกยังขาดความเข้าใจในหลักการ วิธีการสหกรณ์ อุดมการณ์สหกรณ์ 
1.2 การประกอบอาชีพของสมาชิกยังไม่สามารถท่ีช่วยให้ช าระหนี้ต่อสหกรณ์ได้ 
2. ด้านคณะกรรมการด าเนินการ 
2.1 ขาดความรู้ความเข้าใจในระบบสหกรณ์ 
2.2 เข้ามาเพื่อหาผลประโยชน์ ไม่ได้เข้ามาบริหารงานเพื่อช่วยเหลือสมาชิกอย่างแท้จริง 
3. ด้านฝ่ายจัดการ/เจ้าหน้าท่ี 
***สหกรณ์ไม่ได้จัดจ้างพนักงาน*** 
 
2. ด้านการบริหารเงินทุน (Monney) 
- สหกรณ์มีทุนในการบริหารงานน้อย  

3. / วัตถุดิบ (Matetial)  เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ (Machine)  
- 

4. ด้านการบริหารการจัดการ (Management) และการด าเนินธุรกิจ (Method) 
การด าเนินงานไม่ตอบสนองความต้องการของสมาชิก การควบคุมภายในและการปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบและ
ข้อบังคับ 
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แผนการแนะน าส่งเสรมิ พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์ สามารถก าหนดเป้าหมายในการแนะน าส่งเสริมพัฒนาและก ากับ
ดูแลสหกรณป์ระจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ดังนี้  

1) ระดับชั้นสหกรณ์ :รักษาระดับสหกรณ์ช้ัน 1 และช้ัน 2ยกระดับสหกรณ์ช้ัน 2 และ ช้ัน 3 สู่ช้ันท่ีดีขึ้น 
2) มาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร : 

รักษามาตรฐานสหกรณ์ให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ผลักดันสหกรณ์ให้ผ่านมาตรฐานหรืออยู่ในระดับท่ีดีขึ้น  

3)อื่น  
 

แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนงาน/กิจกรรมท่ีกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ด าเนินการ: 

แผนงาน/กิจกรรม 
ค่า

เป้าหมาย 
หน่วยนับ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
 1.1 แนะน าส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมกับสหกรณ์ และการ
ควบคุมภายในท่ีดี ปฏิบัติตามระเบียบ ของสหกรณ์ 

ช้ัน 1  
ระดับ 

 
ต.ค.63.-ก.ย.64 

 1.2 ส่งเสริมให้จัดท างบการเงินและส่งให้ผู้สอบบัญชีแล้ว
น าเสนอท่ีประชุมใหญ่ภายใน 150 วัน นับแต่วันส้ินปีทางบัญชี
ของสหกรณ์ 

ภายใน 
150 วัน 

 
วัน 

 
ต.ค.63.-ก.ย.64 

   1.3 แนะน า ส่งเสริมให้สหกรณ์มาตรฐานสหกรณ์ ดีเลิศ ระดับ ต.ค.63.-ก.ย.64 
2. ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
 2.1 แนะน าส่งเสริมให้สมาชิกของสหกรณ์มีส่วนร่วมในการท า
ธุรกิจกับสหกรณ์ในท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปีและประชุม
คณะกรรมการด าเนินการ 

13 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

2.2แนะน า ส่งเสริมให้สหกรณ์ระดมทุนจากสมาชิกโดยการเพิ่ม
หุ้น หรือธุรกิจเงินฝาก เพื่อเพิ่มทุนภายในของสหกรณ์ 

3 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

   2.3 แนะน า ส่งเสริม ให้สหกรณ์เพิ่มมูลค่ายางพาราโดยการ
แปรรูป 

3 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

2.4 แนะน า ให้ความรู้สหกรณ์ในการลดต้นทุนการผลิตเฉพาะ
ธุรกิจต้นทุนสูงเป็นเหตุให้ขาดทุน 
 

3 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 



 
145 

Template แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดแูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนงาน/กิจกรรม 
ค่า

เป้าหมาย 
หน่วยนับ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

3. ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์    
 3.1 ส่งเสริมแนะน า สหกรณ์ จัดท าระเบียบ เพื่อให้นาย
ทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบ/รับทราบระเบียบของสหกรณ์ 
ให้เป็นปัจจุบัน 

12 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

 3.2น าข้อสังเกตจากการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีในการเงิน
แนะน าสหกรณ์ ในการประชุมคณะกรรมการด าเนินการเพื่อ
ร่วมกันพิจารณาแก้ไข รวมถึงติดตามความคืบหน้า 

3 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จะแนะน าส่งเสริมใหส้หกรณ์ด าเนินการ: 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. แผนงาน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
 1.1 เจ้าหน้าท่ีสินเช่ือ/ คณะกรรมการ ติดตามหนี้ค้างนาน
อย่างต่อเนื่องพร้อมรายงานผลในการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการ 

ร้อยละ 40 
ของค่าเผ่ือ

หนี้ฯ 

ร้อยละ ต.ค.63.-ก.ย.64 

 1.2เพิ่มทักษะเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์/คณะกรรมการท่ีได้รับ
มอบหมายงานบริหาร โดยจัดให้ไปอบรมในงานในหน้าท่ี
ของตนเอง 

อบรบ 1 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

2. แผนงาน ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
 2.1 ส่งเสริมให้สมาชิกของสหกรณ์มีส่วนร่วมในการท า
ธุรกิจกับสหกรณ์โดย ช้ีแจงสมาชิกให้การประชุมกลุ่มฯ 

75 ร้อยละ ต.ค.63.-ก.ย.64 

2.2สหกรณ์ก าหนดแผนการด าเนินงานระดมทุนจากสมาชิก
โดยการเพิ่มหุ้น หรือธุรกิจเงินฝาก เพื่อเพิ่มทุนภายในของ
สหกรณ์ 

เพิ่มขึ้น 10 ร้อยละ ต.ค.63.-ก.ย.64 

3. แผนงาน ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครอง
ระบบสหกรณ์  

  

 3.1 แก้ไขข้อบังคับของสหกรณ์ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.
สหกรณ์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ปี 2563 

1 ฉบับ ต.ค.63.-ก.ย.64 

 

ลงชื่อ   นางสาวนภัสกร  วรรณชัย    เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

       (นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ) 

         วันท่ี  15  เดือน  สิงหาคม   พ.ศ. 2563 
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34. สหกรณ์กองทุนสวนยางพาราผาน้อย จ ากัด    ประเภทสหกรณ์ : สหกรณ์การเกษตร 

การวิเคราะห์ข้อมูลและบริบทของสหกรณ์  

ข้อมูลพื้นฐานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

 1) ข้อมูลทั่วไป : จ านวนสมาชิก 419 รายธุรกิจหลัก รวบรวมยางพารา มาตรฐานสหกรณ์ -ระดับช้ัน
สหกรณ-์ 
 2) โครงสร้างพื้นฐานของสหกรณ์:- 
 3) ข้อมูลการด าเนินธุรกิจ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด ) :31 มีนาคม  

หน่วย : บาท 

ประเภทธุรกิจ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

1. ธุรกิจสินเช่ือ    
2. ธุรกิจรับฝากเงิน    
3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต    
4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต    
5. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย    
6. ธุรกิจบริการ    

รวม    

4)สถานภาพทางการเงิน (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชลี่าสุด)31 มีนาคม  
 

งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไรขาดทุน หน่วยนับ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

สินทรัพย ์     
หนี้สิน     
ทุนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร     
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ     
อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 
  - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
  - อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 

    

 
5)ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี (ถ้ามี) 
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6)ข้อบกพร่องของสหกรณ์ (ถ้ามี) 
 

          ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 จากข้อมูลพื้นฐาน และสภาพแวดล้อมของสหกรณ์ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณไ์ด้ ดังนี้  

 สหกรณ์ไม่มีเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ มอบให้คณะกรรมการช่วยกันจัดท าบัญชี   สหกรณ์ไม่ 
สามารถปิดบัญชีและส่งงบการเงินผู้สอบได้ติดต่อกัน 3 ปีบัญชี แต่ในปี 2563 สหกรณ์ขอฟื้นฟูกิจการเนื่องจาก
สหกรณ์มีการด าเนินธุรกิจและสามารถปิดบัญชีได้เป็นปัจจุบันอยู่ระหว่างผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงิน 
 

แผนการแนะน าส่งเสรมิ พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์  
จากการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถก าหนดเป้าหมายในการแนะน าส่งเสริม

พัฒนาและก ากับดูแลสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ดังนี้  
1) ระดับชั้นสหกรณ์ : รักษาระดับสหกรณ์ช้ัน 1 และช้ัน 2ยกระดับสหกรณ์ช้ัน 2 และ ช้ัน 3 สู่ช้ันท่ีดีขึ้น 
2) มาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร : 

รักษามาตรฐานสหกรณ์ให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ผลักดันสหกรณ์ให้ผ่านมาตรฐานหรืออยู่ในระดับท่ีดีขึ้น  

3)อื่น ๆ  
แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ด าเนินการ: 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
 1.1 แนะน าส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมกับสหกรณ์ และ
การควบคุมภายในท่ีดี ปฏิบัติตามระเบียบ ของสหกรณ์ 

ช้ัน 1 ระดับ ต.ค.63.-ก.ย.64 

 1.2 ส่งเสริมให้จัดท างบการเงินและส่งให้ผู้สอบบัญชีแล้ว
น าเสนอท่ีประชุมใหญ่ภายใน 150 วัน นับแต่วันส้ินปีทาง
บัญชีของสหกรณ์ 

ภายใน 150 
วัน 

วัน ต.ค.63.-ก.ย.64 

   1.3 แนะน า ส่งเสริม ให้สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
สหกรณ์ 

ดี ระดับ ต.ค.63.-ก.ย.64 

2. ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
 2.1 แนะน าส่งเสริมให้สมาชิกของสหกรณ์มีส่วนร่วมในการ
ท าธุรกิจกับสหกรณ์ในท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปีและ
ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 

13 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 
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แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

2.2แนะน า ส่งเสริมให้สหกรณ์ระดมทุนจากสมาชิกโดยการ
เพิ่มหุ้น หรือธุรกิจเงินฝาก เพื่อเพิ่มทุนภายในของสหกรณ์ 
รวมถึงการเพิ่มปริมาณธุรกิจ 

3 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

3. ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบ
สหกรณ์  

  

 3.1 ส่งเสริมแนะน า สหกรณ์ จัดท าระเบียบ เพื่อให้นาย
ทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบ/รับทราบระเบียบของ
สหกรณ์ ให้เป็นปัจจุบัน 

12 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

 3.2น าข้อสังเกตจากการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีใน
การเงินแนะน าสหกรณ์ ในการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการเพื่อร่วมกันพิจารณาแก้ไข รวมถึงติดตามความ
คืบหน้า 

3 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

 
แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จะแนะน าส่งเสริมใหส้หกรณ์ด าเนินการ: 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. แผนงาน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
 1.2เพิ่มทักษะเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์/คณะกรรมการท่ีได้รับ
มอบหมายงานบริหาร โดยจัดให้ไปอบรมการจัดท าบัญชี 

อบรบ 2 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

2. แผนงาน ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
 2.1 ส่งเสริมให้สมาชิกของสหกรณ์มีส่วนร่วมในการท า
ธุรกิจกับสหกรณ์โดย ช้ีแจงสมาชิกให้การประชุมกลุ่มฯ 

50 ร้อยละ ต.ค.63.-ก.ย.64 

2.2สหกรณ์ก าหนดแผนการด าเนินธุรกิจ รวบรวมผลผลิต 
จัดหาสินค้ามาจ าหน่าย เพื่อเพิ่มปริมาณธุรกิจ 

ปริมาณธุรกิจ
เพิ่มขึ้น 40 

ร้อยละ ต.ค.63.-ก.ย.64 

3. แผนงาน ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครอง
ระบบสหกรณ์  

  

 3.1 แก้ไขข้อบังคับของสหกรณ์ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.
สหกรณ์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ปี 2563 

1 ฉบับ ต.ค.63.-ก.ย.64 

 
ลงชื่อ      นายสุกิจ  สิงห์สถิต    เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
      (เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส) 

       วันท่ี  15  เดือน  สิงหาคม   พ.ศ. 2563 
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35. สหกรณ์กองทุนสวนยางศรีอุบล จ ากัด  ประเภท : สหกรณ์การเกษตร 

การวิเคราะห์ข้อมูลและบริบทของสหกรณ์  

ข้อมูลพื้นฐานของสหกรณ์ 

 1) ข้อมูลทั่วไป : จ านวนสมาชิก 158 รายธุรกิจหลัก ธุรกิจรวบรวมผลผลิต มาตรฐานสหกรณ์B/
ระดับช้ันสหกรณ์ 2 
 2) โครงสร้างพื้นฐานของสหกรณ์:รถแทรกเตอร์ 105แรงม้า 1 คัน 
 3) ข้อมูลการด าเนินธุรกิจ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด ) :31 มีนาคม  

หน่วย : บาท 

ประเภทธุรกิจ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

1. ธุรกิจสินเช่ือ 104,705 58,395         21,420.00  
2. ธุรกิจรับฝากเงิน       
3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต 51,488,896.00 40,631,783.27   22,706,943.50  

4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต       
5. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย - 70,170  -  
6. ธุรกิจบริการ       

รวม   51,593,601.00    40,760,348.27    22,728,363.50  

4)สถานภาพทางการเงิน (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชลี่าสุด)31 มีนาคม  
 

งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไรขาดทุน หน่วยนับ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

สินทรัพย ์        663,981        672,447      2,165,000  
หนี้สิน        118,600          16,792     1,565,438  
ทุนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร        545,380        655,645      2,105,000  

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ        169,478        278,114         93,258  
อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 
  - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
  - อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 

  
0.22 
0.31 
0.26 
0.18 

- 

 
0.03 
0.42 
0.41 
0.02 

- 

 
0.74 
0.04 
0.04 
0.72 

- 
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5)ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี (ถ้ามี)  - 
6)ข้อบกพร่องของสหกรณ์ (ถ้ามี)   - 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์ 

 จากข้อมูลพื้นฐาน และสภาพแวดล้อมของสหกรณ์ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณไ์ด้ ดังนี้  
1. ด้านบุคลากร (Man)   สมาชิก / คณะกรรมการ / ฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าที่ 
เป็นสหกรณ์ขนาดเล็กคณะกรรมการมีความต้ังใจและเสียสละในการด าเนินงานของสหกรณ์ซึ่งสหกรณ์แห่งนี้ไม่มี
เจ้าหน้าท่ีในการด าเนินการมีแต่คณะกรรมการมอบหมายหน้าท่ีกันท างานในส่วนพนักงานบัญชีเป็นเพียงแค่ใช้
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน  
 
2. ด้านการบริหารเงินทุน (Money) 
สหกรณ์เป็นสหกรณ์ขนาดเล็กด าเนินธุรกิจในหมู่สมาชิก มีทุนด าเนินงานเพียงพอต่อการบริหารงานในปัจจุบัน  
 
 
3. ด้านวัตถุดิบ* (Material) เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ (Machine) * ผลผลิตของสมาชิก/สินค้าของสหกรณ์ 
 เป็นสหกรณ์ขนาดเล็กมีวัตถุดิบท่ีจะใช้ในการแปรรูปน้อยอาจจะไม่เพียงพอส าหรับโครงการขนาดใหญ่สามารถแปร
รูปหรือผลิตสินค้าในผลผลิตของยางพาราได้เพียงเล็กน้อยอาจจะไม่คุ้มทุนต่อการลงทุนขนาดใหญ่ 
 
4. ด้านการบริหารการจัดการ(Management) และการด าเนินธุรกิจ(Method) 
เป็นสหกรณ์ท่ีคณะกรรมการมีความเสียสละ  แต่ยังขาดประสบการณ์จัดต้ังใหม่ คณะกรรมการยังขาดประสบการณ์
ในการบริหารงานในรูปแบบของสหกรณ์ 
 

 
 

แผนการแนะน าส่งเสรมิ พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์ สามารถก าหนดเป้าหมายในการแนะน าส่งเสริมพัฒนาและก ากับ
ดูแลสหกรณป์ระจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ดังนี้  

1) ระดับชั้นสหกรณ์ : รักษาระดับสหกรณ์ช้ัน 1 และช้ัน 2ยกระดับสหกรณ์ช้ัน 2 และ ช้ัน 3 สู่ช้ันท่ีดีขึ้น 
2) มาตรฐานสหกรณ์: 

รักษามาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ผลักดันสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้ผ่านมาตรฐานหรืออยู่ในระดับท่ีดีขึ้น  

3)อื่น ๆ 
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แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนงาน/กิจกรรมท่ีกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ด าเนินการ: 

แผนงาน/กิจกรรม 
ค่า

เป้าหมาย 
หน่วยนับ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
 1.1 แนะน าส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมกับสหกรณ์ และการ
ควบคุมภายในท่ีดี ปฏิบัติตามระเบียบ ของสหกรณ์ 

ช้ัน 1 ระดับ ต.ค.63.-ก.ย.64 

 1.2 ส่งเสริมให้จัดท างบการเงินและส่งให้ผู้สอบบัญชีแล้ว
น าเสนอท่ีประชุมใหญ่ภายใน 150 วัน นับแต่วันส้ินปีทางบัญชี
ของสหกรณ์ 

ภายใน 150 
วัน 

วัน ต.ค.63.-ก.ย.64 

   1.3 แนะน า ส่งเสริมให้สหกรณ์มาตรฐานสหกรณ์ ดีเลิศ ระดับ ต.ค.63.-ก.ย.64 
2. ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
 2.1 แนะน าส่งเสริมให้สมาชิกของสหกรณ์มีส่วนร่วมในการท า
ธุรกิจกับสหกรณ์ในท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปีและประชุม
คณะกรรมการด าเนินการ 

13 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

2.2แนะน า ส่งเสริมให้สหกรณ์ระดมทุนจากสมาชิกโดยการเพิ่ม
หุ้น หรือธุรกิจเงินฝาก เพื่อเพิ่มทุนภายในของสหกรณ์ 

3 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

   2.3 แนะน า ส่งเสริม ให้สหกรณ์เพิ่มมูลค่ายางพาราโดยการ
แปรรูป 

3 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

   2.4 แนะน า ให้ความรู้สหกรณ์ในการลดต้นทุนการผลิตเฉพาะ
ธุรกิจต้นทุนสูงเป็นเหตุให้ขาดทุน 

3 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

3. ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์    
 3.1 ส่งเสริมแนะน า สหกรณ์ จัดท าระเบียบ เพื่อให้นาย
ทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบ/รับทราบระเบียบของสหกรณ์ 
ให้เป็นปัจจุบัน 

12 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

 3.2น าข้อสังเกตจากการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีในการเงิน
แนะน าสหกรณ์ ในการประชุมคณะกรรมการด าเนินการเพื่อ
ร่วมกันพิจารณาแก้ไข รวมถึงติดตามความคืบหน้า 

3 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 
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แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จะแนะน าส่งเสริมใหส้หกรณ์ด าเนินการ: 

แผนงาน/กิจกรรม 
ค่า

เป้าหมาย 
หน่วยนับ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. แผนงาน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
 1.1 เจ้าหน้าท่ีสินเช่ือ/ คณะกรรมการ ติดตามหนี้ค้างนานอย่าง
ต่อเนื่องพร้อมรายงานผลในการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการ 

ร้อยละ 40 
ของค่าเผ่ือ

หนี้ฯ 

ร้อยละ ต.ค.63.-ก.ย.64 

 1.2เพิ่มทักษะเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์/คณะกรรมการท่ีได้รับ
มอบหมายงานบริหาร โดยจัดให้ไปอบรมในงานในหน้าท่ีของ
ตนเอง 

อบรบ 1 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

2. แผนงาน ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
 2.1 ส่งเสริมให้สมาชิกของสหกรณ์มีส่วนร่วมในการท าธุรกิจกับ
สหกรณ์โดย ช้ีแจงสมาชิกให้การประชุมกลุ่มฯ 

75 ร้อยละ ต.ค.63.-ก.ย.64 

2.2สหกรณ์ก าหนดแผนการด าเนินงานระดมทุนจากสมาชิกโดย
การเพิ่มหุ้น หรือธุรกิจเงินฝาก เพื่อเพิ่มทุนภายในของสหกรณ์ 

เพิ่มขึ้น 10 ร้อยละ ต.ค.63.-ก.ย.64 

3. แผนงาน ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบ
สหกรณ์ 

   

 3.1 แก้ไขข้อบังคับของสหกรณ์ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.สหกรณ์ 
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ปี 2563 

1 ฉบับ ต.ค.63.-ก.ย.64 

 

 

 

 

 

     ลงชื่อ     นายปรีชา  บัวระภา    เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

          (เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส) 

                  วันท่ี  15  เดือน.  สิงหาคม  พ.ศ. 2563 
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36. สหกรณ์การเกษตรชาวสวนยาง กยท.กกบก  ประเภทสหกรณ์ : สหกรณ์การเกษตร 

การวิเคราะห์ข้อมูลและบริบทของสหกรณ์  

ข้อมูลพื้นฐานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

 1) ข้อมูลทั่วไป : จ านวนสมาชิก 39 ราย ธุรกิจหลักธุรกิจบริการมาตรฐานสหกรณ์A ระดับช้ันสหกรณ์
2 
 2) โครงสร้างพื้นฐานของสหกรณ์ : - 
 3) ข้อมูลการด าเนินธุรกิจ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด ) : 31 มีนาคม  

หน่วย : บาท 

ประเภทธุรกิจ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

1. ธุรกิจสินเช่ือ - -  -  
2. ธุรกิจรับฝากเงิน - -  -  
3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต - - 983,049.70 

4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต - -  -  
5. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย - - 34,290.00 
6. ธุรกิจบริการ - 3,827,443.00  

รวม - 3,827,443 1,017,969.70 

4)สถานภาพทางการเงิน (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชลี่าสุด)31 มีนาคม  
 

งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไรขาดทุน หน่วยนับ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

สินทรัพย ์   -        170,665       192,911  

หนี้สิน   -   -          16,039  
ทุนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร   -        170,665        176,872  
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ   -          38,625          13,517  
อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 
  - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
  - อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 

   
         - 

0.22 
0.22 

- 
1.00 

 
0.09  
 0.08  
 0.08  

 11.79  
 0.11 
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5)ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี (ถ้ามี) 
 
6)ข้อบกพร่องของสหกรณ์(ถ้ามี) 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์ 
 จากข้อมูลพื้นฐาน และสภาพแวดล้อมของสหกรณ์ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณไ์ด้ ดังนี้  
1. ด้านบุคลากร สมาชิก / คณะกรรมการ / ฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าที่ (Man) 
1. ด้านสมาชิก 
1.1 สมาชิกยังขาดความเข้าใจในหลักการ วิธีการสหกรณ์ อุดมการณ์สหกรณ์ 
1.2 การประกอบอาชีพของสมาชิกยังไม่สามารถท่ีช่วยให้ช าระหนี้ต่อสหกรณ์ได้ 
2. ด้านคณะกรรมการด าเนินการ 
2.1 ขาดความรู้ความเข้าใจในระบบสหกรณ์ 
2.2 เข้ามาเพื่อหาผลประโยชน์ ไม่ได้เข้ามาบริหารงานเพื่อช่วยเหลือสมาชิกอย่างแท้จริง 
3. ด้านฝ่ายจัดการ/เจ้าหน้าท่ี 
ไม่มีพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
 
2. ด้านการบริหารเงินทุน (Monney) 
เป็นสหกรณ์ต้ังใหม่มีทุนด าเนินงานน้อย  
 
3. / วัตถุดิบ (Matetial)  เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ (Machine)  
- 
 
 
4. ด้านการบริหารการจัดการ (Management) และการด าเนินธุรกิจ (Method) 
การด าเนินงานไม่ตอบสนองความต้องการของสมาชิก การควบคุมภายในและการปฏิบัติงานเป็นไปตาม
ระเบียบและข้อบังคับ 
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แผนการแนะน าส่งเสรมิ พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถก าหนดเป้าหมายในการแนะน าส่งเสริม
พัฒนาและก ากับดูแลสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ดังนี้  

1) ระดับชั้นสหกรณ์ : รักษาระดับสหกรณ์ช้ัน 1 และช้ัน 2ยกระดับสหกรณ์ช้ัน 2 และ ช้ัน 3 สู่ช้ันท่ีดีขึ้น 
2) มาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร : 

รักษามาตรฐานสหกรณ์ให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ผลักดันสหกรณ์ให้ผ่านมาตรฐานหรืออยู่ในระดับท่ีดีขึ้น  

แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนงาน/กิจกรรมท่ีกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ด าเนินการ: 

แผนงาน/กิจกรรม 
ค่า

เป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
 1.1 แนะน าส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมกับสหกรณ์ และการ
ควบคุมภายในท่ีดี ปฏิบัติตามระเบียบ ของสหกรณ์ 

ช้ัน 1 ระดับ ต.ค.63.-ก.ย.64 

 1.2 ส่งเสริมให้จัดท างบการเงินและส่งให้ผู้สอบบัญชีแล้วน าเสนอท่ี
ประชุมใหญ่ภายใน 150 วัน นับแต่วันส้ินปีทางบัญชีของสหกรณ์ 

ภายใน 
150 วัน 

วัน ต.ค.63.-ก.ย.64 

   1.3 แนะน า ส่งเสริมให้สหกรณ์มาตรฐานสหกรณ์ ดีเลิศ ระดับ ต.ค.63.-ก.ย.64 
2. ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
 2.1 แนะน าส่งเสริมให้สมาชิกของสหกรณ์มีส่วนร่วมในการท าธุรกิจ
กับสหกรณ์ในท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปีและประชุม
คณะกรรมการด าเนินการ 

13 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

2.2แนะน า ส่งเสริมให้สหกรณ์ระดมทุนจากสมาชิกโดยการเพิ่มหุ้น 
หรือธุรกิจเงินฝาก เพื่อเพิ่มทุนภายในของสหกรณ์ 

3 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

   2.3 แนะน า ส่งเสริม ให้สหกรณ์เพิ่มมูลค่ายางพาราโดยการแปร
รูป 

3 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

   2.4 แนะน า ให้ความรู้สหกรณ์ในการลดต้นทุนการผลิตเฉพาะ
ธุรกิจต้นทุนสูงเป็นเหตุให้ขาดทุน 

3 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

3. ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์    
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แผนงาน/กิจกรรม 
ค่า

เป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

 3.1 ส่งเสริมแนะน า สหกรณ์ จัดท าระเบียบ เพื่อให้นายทะเบียน
สหกรณ์ให้ความเห็นชอบ/รับทราบระเบียบของสหกรณ์ ให้เป็น
ปัจจุบัน 

12 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

 3.2น าข้อสังเกตจากการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีในการเงิน
แนะน าสหกรณ์ ในการประชุมคณะกรรมการด าเนินการเพื่อร่วมกนั
พิจารณาแก้ไข รวมถึงติดตามความคืบหน้า 

3 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จะแนะน าส่งเสริมใหส้หกรณ์ด าเนินการ 

แผนงาน/กิจกรรม 
ค่า

เป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. แผนงาน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    

 1.1 เจ้าหน้าท่ีสินเช่ือ/ คณะกรรมการ ติดตามหนี้ค้างนานอย่าง
ต่อเนื่องพร้อมรายงานผลในการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 

ร้อยละ 40 
ของค่าเผ่ือ

หนี้ฯ 

ร้อยละ ต.ค.63.-ก.ย.64 

 1.2เพิ่มทักษะเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์/คณะกรรมการท่ีได้รับ
มอบหมายงานบริหาร โดยจัดให้ไปอบรมในงานในหน้าท่ีของตนเอง 

อบรบ 1 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

2. แผนงาน ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
 2.1 ส่งเสริมให้สมาชิกของสหกรณ์มีส่วนร่วมในการท าธุรกิจกับ
สหกรณ์โดย ช้ีแจงสมาชิกให้การประชุมกลุ่มฯ 

75 ร้อยละ ต.ค.63.-ก.ย.64 

2.2สหกรณ์ก าหนดแผนการด าเนินงานระดมทุนจากสมาชิกโดยการ
เพิ่มหุ้น หรือธุรกิจเงินฝาก เพื่อเพิ่มทุนภายในของสหกรณ์ 

เพิ่มขึ้น 10 ร้อยละ ต.ค.63.-ก.ย.64 

3. แผนงาน ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบ
สหกรณ์ 

   

 3.1 แก้ไขข้อบังคับของสหกรณ์ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.สหกรณ์ 
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ปี 2563 

1 ฉบับ ต.ค.63.-ก.ย.64 

 

 

 

 

    ลงชื่อ    นายสุกิจ  สิงห์สถิต   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

  (เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส) 

        วันท่ี  15   เดือน   สิงหาคม   พ.ศ. 2563 



 
157 

Template แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดแูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

37. สหกรณ์การเกษตรวังสะพุง จ ากัด  ประเภท : สหกรณ์การเกษตร 

การวิเคราะห์ข้อมูลและบริบทของสหกรณ์  

ข้อมูลพื้นฐานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

 1) ข้อมูลทั่วไป : จ านวนสมาชิก 5,546 ราย ธุรกิจหลักธุรกิจสินเช่ือ ธุรกิจรับฝากเงิน ธุรกิจจัดหา
สินค้ามาจ าหน่ายและธุรกิจบริการ มาตรฐานสหกรณ์B ระดับช้ันสหกรณ์ 2  
 2) โครงสร้างพื้นฐานของสหกรณ์ :ลานตาก 1,600 ตรม. เครื่องช่ัง 40 ตัน และ โรงงานผลิตน้ ามันไบ
โอดีเซล 1 แห่ง 
 3) ข้อมูลการด าเนินธุรกิจ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด ) :31 มีนาคม  

หน่วย : บาท 

ประเภทธุรกิจ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

1. ธุรกิจสินเช่ือ 415,547,482 409,895,541 108,268,700.00 
2. ธุรกิจรับฝากเงิน 34,392,003 36,304,515 61,572,929.38 

3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต 1,930,498 2,180,321 477,875.22 

4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต      
5. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 36,272,684 4,330,711 35,441,982.96 
6. ธุรกิจบริการ 821,820 985,410  

รวม 488,964,487 453,696,498 205,761,487.56 

4)สถานภาพทางการเงิน (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชลี่าสุด)31 มีนาคม  
 

งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไรขาดทุน หน่วยนับ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

สินทรัพย ์  461,253,413  464,477,769   
หนี้สิน  339,631,935  332,688,730   

ทุนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  121,621,478  131,789,039   
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ      1,117,396      2,127,103   
อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 
  - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
  - อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 

  
2.79 
0.01 
0.00 
1.29 

- 

 
2.52 
0.02 
0.00 
1.30 

- 
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5)ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี (ถ้ามี) 
- 
6)ข้อบกพร่องของสหกรณ์ (ถ้ามี) 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์ 
 จากข้อมูลพื้นฐาน และสภาพแวดล้อมของสหกรณ์ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณไ์ด้ ดังนี้  
1. ด้านบุคลากร สมาชิก / คณะกรรมการ / ฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าที่ (Man) 
1. ด้านสมาชิก 
1.1 สมาชิกยังขาดความเข้าใจในหลักการ วิธีการสหกรณ์ อุดมการณ์สหกรณ์ 
1.2 การประกอบอาชีพของสมาชิกยังไม่สามารถท่ีช่วยให้ช าระหนี้ต่อสหกรณ์ได้ 
2. ด้านคณะกรรมการด าเนินการ 
2.1 ขาดความรู้ความเข้าใจในระบบสหกรณ์ 
2.2 เข้ามาเพื่อหาผลประโยชน์ ไม่ได้เข้ามาบริหารงานเพื่อช่วยเหลือสมาชิกอย่างแท้จริง 
3. ด้านฝ่ายจัดการ/เจ้าหน้าท่ี 
3.1 ยังขาดทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อสมาชิก 
3.2 ไม่มีความกระตือรือร้นในการท างาน 
 
2. ด้านการบริหารเงินทุน (Monney) 
สหกรณ์มีผลการด าเนินงานขาดทุนสะสมเป็นจ านวนมาก ท าให้ต้องหาแหล่งเงินทุนภายนอกมาใช้ในการบริหารงาน
เป็นจ านวนมาก ท าให้สหกรณ์มีต้นทุนจากการด าเนินธุรกิจท่ีสูง  
 
3. / วัตถุดิบ (Matetial)  เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ (Machine)  
สหกรณ์มีมีเครื่องท่ีใช้ในส านักงานท่ีบริการสมาชิกได้อย่างเหมาะสม และมีอุปกรณ์การตลาดท่ีจะสามารถบริการ
สมาชิกได้ในระดับหนึ่ง  
 
4. ด้านการบริหารการจัดการ (Management) และการด าเนินธุรกิจ (Method) 
การด าเนินงานไม่ตอบสนองความต้องการของสมาชิก การควบคุมภายในและการปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ
และข้อบังคับ 
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แผนการแนะน าส่งเสรมิ พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์ สามารถก าหนดเป้าหมายในการแนะน าส่งเสริมพัฒนาและก ากับ
ดูแลสหกรณป์ระจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ดังนี้  

1) ระดับชั้นสหกรณ์ : รักษาระดับสหกรณ์ช้ัน 1 และช้ัน 2ยกระดับสหกรณ์ช้ัน 2 และ ช้ัน 3 สู่ช้ันท่ีดีขึ้น 
2) มาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร : 

รักษามาตรฐานสหกรณ์ให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ผลักดันสหกรณ์ให้ผ่านมาตรฐานหรืออยู่ในระดับท่ีดีขึ้น  

3)อื่น ๆ  

แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนงาน/กิจกรรมท่ีกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ด าเนินการ: 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
 1.1 แนะน าส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมกับสหกรณ์ และการ
ควบคุมภายในท่ีดี ปฏิบัติตามระเบียบ ของสหกรณ์ 

ช้ัน 1 ระดับ ต.ค.63.-ก.ย.64 

 1.2 การส่งเสริมหลักธรรมบาลในสหกรณ์ 12 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 
   1.3 แนะน าให้สหกรณ์รักษามาตรฐานสหกรณ์ ดีเลิศ ระดับ ต.ค.63.-ก.ย.64 
2. ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
 2.1 แนะน าส่งเสริมให้สมาชิกของสหกรณ์มีส่วนร่วมในการท า
ธุรกิจกับสหกรณ์ในท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปีและประชุม
คณะกรรมการด าเนินการ 

13 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

2.2แนะน า ส่งเสริมให้สหกรณ์ระดมทุนจากสมาชิกโดยการเพิ่ม
หุ้น หรือธุรกิจเงินฝาก เพื่อเพิ่มทุนภายในของสหกรณ์ 

3 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

   2.3 แนะน า ส่งเสริม ให้สหกรณ์ติดตามหนี้ค้าง ดอกเบ้ียค้าง
รับ 

3 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

2.4การใช้ประโยชน์อุปกรณ์การตลาดให้เต็มศักยภาพ 4 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 
3. ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์    
 3.1 ส่งเสริมแนะน า สหกรณ์ จัดท าระเบียบ เพื่อให้นาย
ทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบ/รับทราบระเบียบของสหกรณ์ 
ให้เป็นปัจจุบัน 

12 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 
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แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

 3.2น าข้อสังเกตจากการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีในการเงิน
แนะน าสหกรณ์ ในการประชุมคณะกรรมการด าเนินการเพื่อ
ร่วมกันพิจารณาแก้ไข รวมถึงติดตามความคืบหน้า 

3 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จะแนะน าส่งเสริมใหส้หกรณ์ด าเนินการ: 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. แผนงาน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
 1.1 เจ้าหน้าท่ีสินเช่ือ/คณะกรรมการ ติดตามหนี้ค้างนานอย่าง
ต่อเนื่องพร้อมรายงานผลในการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการ 

ร้อยละ 40 
ของค่าเผ่ือ

หนี้ฯ 

ร้อยละ ต.ค.63.-ก.ย.64 

 1.2เพิ่มทักษะเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์โดยจัดให้ไปอบรมในงานใน
หน้าท่ีของตนเอง 

อบรบ 1 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

2. แผนงาน ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
 2.1 ส่งเสริมให้สมาชิกของสหกรณ์มีส่วนร่วมในการท าธุรกิจกับ
สหกรณ์โดย ช้ีแจงสมาชิกให้การประชุมกลุ่มฯ 

75 ร้อยละ ต.ค.63.-ก.ย.64 

2.2สหกรณ์ก าหนดแผนการด าเนินงานระดมทุนจากสมาชิกโดย
การเพิ่มหุ้น หรือธุรกิจเงินฝาก เพื่อเพิ่มทุนภายในของสหกรณ์ 

เพิ่มขึ้น 10 ร้อยละ ต.ค.63.-ก.ย.64 

3. แผนงาน ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบ
สหกรณ์ 

   

 3.1แก้ไขข้อบังคับของสหกรณ์ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.สหกรณ์ 
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ปี 2563 

1 ฉบับ ต.ค.63.-ก.ย.64 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ    นายสุกิจ  สิงห์สถิตย์ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

    (เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส) 

    วันท่ี  15  .เดือน  สิงหาคม   พ.ศ. 2563 
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38. สหกรณ์ชาวสวนยางภูทับฟ้า จ ากัด  ประเภทสหกรณ์ : สหกรณ์การเกษตร 

การวิเคราะห์ข้อมูลและบริบทของสหกรณ์  

ข้อมูลพื้นฐานของสหกรณ์ 

 1) ข้อมูลทั่วไป : จ านวนสมาชิก 48 ราย ธุรกิจหลัก ธุรกิจรวบรวมผลผลิต มาตรฐานสหกรณ์B
ระดับช้ันสหกรณ์ 2 
 2) โครงสร้างพื้นฐานของสหกรณ์:- 
 3) ข้อมูลการด าเนินธุรกิจ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด ) :31 มีนาคม 

หน่วย : บาท 

ประเภทธุรกิจ ปี 2560 ปี 2562 ปี 2563 

1. ธุรกิจสินเช่ือ - -   
2. ธุรกิจรับฝากเงิน - -   

3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต 7,637,604     1,903,474.33     1,699,750.00  
4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต - -   

5. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย - -       249,090.00  
6. ธุรกิจบริการ -    

รวม 7,637,604     1,903,474.33     1,948,840.00  

4)สถานภาพทางการเงิน (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชลี่าสุด)31 มีนาคม  
 

งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไรขาดทุน หน่วยนับ ปี 2560 ปี 2562 ปี 2563 

สินทรัพย ์  85,029  121,660   
หนี้สิน   -  686   
ทุนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  85,029  120,974   

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ  44,029  23,461   
อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 
  - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
  - อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 

  
- 

0.51 
0.51 

- 
1.00 

 
- 

0.19 
0.19 

- 
0.99 
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5)ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี (ถ้ามี) 
6)ข้อบกพร่องของสหกรณ์ (ถ้ามี) 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์ 
 จากข้อมูลพื้นฐาน และสภาพแวดล้อมของสหกรณ์ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณไ์ด้ ดังนี้  
1. ด้านบุคลากร สมาชิก / คณะกรรมการ / ฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าที่ (Man) 
1. ด้านสมาชิก 
1.1 สมาชิกยังขาดความเข้าใจในหลักการ วิธีการสหกรณ์ อุดมการณ์สหกรณ์ 
1.2 การประกอบอาชีพของสมาชิกยังไม่สามารถท่ีช่วยให้ช าระหนี้ต่อสหกรณ์ได้ 
2. ด้านคณะกรรมการด าเนินการ 
2.1 ขาดความรู้ความเข้าใจในระบบสหกรณ์ 
2.2 เข้ามาเพื่อหาผลประโยชน์ ไม่ได้เข้ามาบริหารงานเพื่อช่วยเหลือสมาชิกอย่างแท้จริง 
3. ด้านฝ่ายจัดการ/เจ้าหน้าที่ 
    **ไม่มีพนักงานเจ้าหน้าท่ี*** 
2. ด้านการบริหารเงินทุน (Monney) 
เป็นสหกรณ์ท่ีจัดต้ังใหม่ มีทุนในการด าเนินงานน้อย  
 
3. / วัตถุดิบ (Matetial)  เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ (Machine)  
- 

4. ด้านการบริหารการจัดการ (Management) และการด าเนินธุรกิจ (Method) 
การด าเนินงานไม่ตอบสนองความต้องการของสมาชิก การควบคุมภายในและการปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ
และข้อบังคับ 
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แผนการแนะน าส่งเสรมิ พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์ สามารถก าหนดเป้าหมายในการแนะน าส่งเสริมพัฒนาและก ากับ
ดูแลสหกรณป์ระจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ดังนี้  

1) ระดับชั้นสหกรณ์ : รักษาระดับสหกรณ์ช้ัน 1 และช้ัน 2ยกระดับสหกรณ์ช้ัน 2 และ ช้ัน 3 สู่ช้ันท่ีดีขึ้น 
2) มาตรฐานสหกรณ์: 

รักษามาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ผลักดันสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้ผ่านมาตรฐานหรืออยู่ในระดับท่ีดีขึ้น  

3)อื่น ๆ  
 

แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564 

แผนงาน/กิจกรรมท่ีกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ด าเนินการ: 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
 1.1 แนะน าส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมกับสหกรณ์ และการ
ควบคุมภายในท่ีดี ปฏิบัติตามระเบียบ ของสหกรณ์ 

ช้ัน 1 ระดับ ต.ค.63.-ก.ย.64 

 1.2 ส่งเสริมให้จัดท างบการเงินและส่งให้ผู้สอบบัญชีแล้ว
น าเสนอท่ีประชุมใหญ่ภายใน 150 วัน นับแต่วันส้ินปีทางบัญชี
ของสหกรณ์ 

ภายใน 150 
วัน 

วัน ต.ค.63.-ก.ย.64 

   1.3 แนะน า ส่งเสริมให้สหกรณ์มาตรฐานสหกรณ์ ดีเลิศ ระดับ ต.ค.63.-ก.ย.64 
2. ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
 2.1 แนะน าส่งเสริมให้สมาชิกของสหกรณ์มีส่วนร่วมในการท า
ธุรกิจกับสหกรณ์ในท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปีและประชุม
คณะกรรมการด าเนินการ 

13 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

2.2แนะน า ส่งเสริมให้สหกรณ์ระดมทุนจากสมาชิกโดยการเพิ่ม
หุ้น หรือธุรกิจเงินฝาก เพื่อเพิ่มทุนภายในของสหกรณ์ 

3 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

   2.3 แนะน า ส่งเสริม ให้สหกรณ์เพิ่มมูลค่ายางพาราโดยการ
แปรรูป 

3 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

   2.4 แนะน า ให้ความรู้สหกรณ์ในการลดต้นทุนการผลิต
เฉพาะธุรกิจต้นทุนสูงเป็นเหตุให้ขาดทุน 

3 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

3. ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์    
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แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

 3.1 ส่งเสริมแนะน า สหกรณ์ จัดท าระเบียบ เพื่อให้นาย
ทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบ/รับทราบระเบียบของ
สหกรณ์ ให้เป็นปัจจุบัน 

12 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

 3.2น าข้อสังเกตจากการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีในการเงิน
แนะน าสหกรณ์ ในการประชุมคณะกรรมการด าเนินการเพื่อ
ร่วมกันพิจารณาแก้ไข รวมถึงติดตามความคืบหน้า 

3 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จะแนะน าส่งเสริมใหส้หกรณ์ด าเนินการ: 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. แผนงาน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
 1.1 เจ้าหน้าท่ีสินเช่ือ/ คณะกรรมการ ติดตามหนี้ค้างนาน
อย่างต่อเนื่องพร้อมรายงานผลในการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการ 

ร้อยละ 40 
ของค่าเผ่ือหนี้

ฯ 

 
ร้อยละ 

 
ต.ค.63.-ก.ย.64 

 1.2เพิ่มทักษะเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์/คณะกรรมการท่ีได้รับ
มอบหมายงานบริหาร โดยจัดให้ไปอบรมในงานในหน้าท่ีของ
ตนเอง อบรบ 1 

 
ครั้ง 

 
ต.ค.63.-ก.ย.64 

2. แผนงาน ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
 2.1 ส่งเสริมให้สมาชิกของสหกรณ์มีส่วนร่วมในการท าธุรกิจกับ
สหกรณ์โดย ช้ีแจงสมาชิกให้การประชุมกลุ่มฯ 75 

 
ร้อยละ 

 
ต.ค.63.-ก.ย.64 

2.2สหกรณ์ก าหนดแผนการด าเนินงานระดมทุนจากสมาชิกโดย
การเพิ่มหุ้น หรือธุรกิจเงินฝาก เพื่อเพิ่มทุนภายในของสหกรณ์ เพิ่มขึ้น 10 

 
ร้อยละ 

 
ต.ค.63.-ก.ย.64 

3. แผนงาน ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครอง
ระบบสหกรณ์  

  

 3.1 แก้ไขข้อบังคับของสหกรณ์ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.สหกรณ์ 
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ปี 2563 1 

 
ฉบับ 

 
ต.ค.63.-ก.ย.64 

 

 

 

ลงชื่อ   นางสาวนภัสกร  วรรณชัย   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

        (นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ) 

               วันท่ี  15  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2563 
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39. สหกรณ์บริการพัฒนาอาชีพชุมชน จ ากัด    ประเภทสหกรณ์ : สหกรณ์บริการ 

การวิเคราะห์ข้อมูลและบริบทของสหกรณ์  

ข้อมูลพื้นฐานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

 1) ข้อมูลทั่วไป : จ านวนสมาชิก 146 ราย ธุรกิจหลักธุรกิจสินเช่ือธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
มาตรฐานสหกรณ์C ระดับช้ันสหกรณ์ 2  
 2) โครงสร้างพื้นฐานของสหกรณ์ :- 
 3) ข้อมูลการด าเนินธุรกิจ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด ) :31 ธันวาคม  

หน่วย : บาท 

ประเภทธุรกิจ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

1. ธุรกิจสินเช่ือ 1,362,000 1,386,000     1,870,000.00  
2. ธุรกิจรับฝากเงิน 2,213 24,698                  -    

3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต - -   
4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต - -   

5. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย - -     5,899,000.00  
6. ธุรกิจบริการ - -   

รวม 1,364,213 1,410,698     7,769,000.00  

4)สถานภาพทางการเงิน (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชลี่าสุด)31 ธันวาคม  
 

งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไรขาดทุน หน่วยนับ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

สินทรัพย ์      1,666,292      1,796,383      1,943,312  
หนี้สิน        106,761          95,861          91,628  
ทุนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร      1,663,559      1,663,559      1,851,685  

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ          80,293          86,947        201,214  
อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 
  - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
  - อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 

  
0.06 
0.05 
0.05 
15.54 
0.33 

 
0.06 
0.05 
0.05 
18.33 
0.32 

 
0.05 
0.11 
0.10 
21.20 
0.31 
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5)ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี (ถ้ามี) 
 
6)ข้อบกพร่องของสหกรณ์ (ถ้ามี) 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์ 

 จากข้อมูลพื้นฐาน และสภาพแวดล้อมของสหกรณ์ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณไ์ด้ ดังนี้  
 
1. ด้านบุคลากร (Man)   สมาชิก / คณะกรรมการ / ฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าที่ 
-เป็นสหกรณ์ขนาดเล็กไม่มีเจ้าหน้าท่ีจัดท าบัญชีมีคณะกรรมการด าเนินงานของสหกรณ์ช่วยกันปฏิบัติหน้าท่ีใน
ด้านต่าง ๆ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและประสบการณ์ในการท างาน ซึ่งยังขาดการตรวจสอบข้อมูล
และขาดความรอบคอบในการปฏิบัติงาน 
 
2. ด้านการบริหารเงินทุน (Money) 
- สหกรณ์มีการปล่อยกู้แก่สมาชิกรายเดิม แสดงให้เห็นว่าให้บริการด้านสินเช่ือไม่ท่ัวถึงแก่สมาชิก 
- สหกรณ์มีสัดส่วนของเงินสดและเงินฝากธนาคารน้อยกว่าเงินรับฝากและทุนเรือนหุ้น  

 
3. ด้านวัตถุดิบ* (Material) เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ (Machine) * ผลผลิตของสมาชิก/สินค้าของสหกรณ์ 
- เป็นสหกรณ์ท่ีมีความต้องการโควต้าหรือสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อจ าหน่าย 

 
4. ด้านการบริหารการจัดการ(Management) และการด าเนินธุรกิจ(Method) 
-เป็นสหกรณ์ขนาดเล็กมีแผนด าเนินงานท้ังจังหวัด สมาชิกส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเสริมโดยการไปจ าหน่ายสลาก
กินแบ่งรัฐบาล การด าเนินธุรกิจของสหกรณ์มีเพียงแค่การปล่อยสินเช่ือและได้รับการจัดสรรค์โควต้าสลากกินแบ่ง
รัฐบาลจากกองสลาก 
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แผนการแนะน าส่งเสรมิ พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถก าหนดเป้าหมายในการแนะน าส่งเสริม
พัฒนาและก ากับดูแลสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ดังนี้  

1) ระดับชั้นสหกรณ์ : รักษาระดับสหกรณ์ช้ัน 1 และช้ัน 2ยกระดับสหกรณ์ช้ัน 2 และ ช้ัน 3 สู่ช้ันท่ีดีขึ้น 
2) มาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร : 

รักษามาตรฐานสหกรณ์ให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ผลักดันสหกรณ์ให้ผ่านมาตรฐานหรืออยู่ในระดับท่ีดีขึ้น  

3)อื่น ๆ  

แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 

แผนงาน/กิจกรรมท่ีกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ด าเนินการ: 

แผนงาน/กิจกรรม 
ค่า

เป้าหมาย 
หน่วยนับ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
 1.1 แนะน าส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมกับสหกรณ์ และการ
ควบคุมภายในท่ีดี ปฏิบัติตามระเบียบ ของสหกรณ์ 

ช้ัน 1 ระดับ ต.ค.63.-ก.ย.64 

 1.2 ส่งเสริมให้จัดท างบการเงินและส่งให้ผู้สอบบัญชีแล้วน าเสนอ
ท่ีประชุมใหญ่ภายใน 150 วัน นับแต่วันส้ินปีทางบัญชีของสหกรณ์ 

ภายใน 150 
วัน 

วัน ต.ค.63.-ก.ย.64 

   1.3 แนะน าให้สหกรณ์รักษามาตรฐานสหกรณ์ ดีมาก ระดับ ต.ค.63.-ก.ย.64 
2. ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
 2.1 แนะน าส่งเสริมให้สมาชิกของสหกรณ์มีส่วนร่วมในการท า
ธุรกิจกับสหกรณ์ในท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปีและประชุม
คณะกรรมการด าเนินการ 

13 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

2.2แนะน า ส่งเสริมให้สหกรณ์ระดมทุนจากสมาชิกโดยการเพิ่มหุ้น 
หรือธุรกิจเงินฝาก เพื่อเพิ่มทุนภายในของสหกรณ์ 

3 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

   2.3 แนะน า ส่งเสริม ให้สหกรณ์ติดตามหนี้ค้าง ดอกเบ้ียค้างรับ 3 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 
3. ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์    
 3.1 ส่งเสริมแนะน า สหกรณ์ จัดท าระเบียบ เพื่อให้นายทะเบียน
สหกรณ์ให้ความเห็นชอบ/รับทราบระเบียบของสหกรณ์ ให้เป็น
ปัจจุบัน 

12 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 
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แผนงาน/กิจกรรม 
ค่า

เป้าหมาย 
หน่วยนับ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

 3.2น าข้อสังเกตจากการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีในการเงิน
แนะน าสหกรณ์ ในการประชุมคณะกรรมการด าเนินการเพื่อ
ร่วมกันพิจารณาแก้ไข รวมถึงติดตามความคืบหน้า 

3 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จะแนะน าส่งเสริมใหส้หกรณ์ด าเนินการ 

แผนงาน/กิจกรรม 
ค่า

เป้าหมาย 
หน่วยนับ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. แผนงาน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    

 1.1 คณะกรรมการ ติดตามหนี้ค้างนานอย่างต่อเนื่องพร้อม
รายงานผลในการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 

ร้อยละ 40 
ของค่าเผ่ือ

หนี้ฯ 

ร้อยละ ต.ค.63.-ก.ย.64 

 1.2เพิ่มทักษะคณะกรรมการท่ีได้รับมอบหมายบริหารโดยจัดให้ไป
อบรมในงานในหน้าท่ีของตนเอง 

อบรบ 1 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

2. แผนงาน ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
 2.1 ส่งเสริมให้สมาชิกของสหกรณ์มีส่วนร่วมในการท าธุรกิจกับ
สหกรณ์โดย ช้ีแจงสมาชิกให้การประชุมกลุ่มฯ 

75 ร้อยละ ต.ค.63.-ก.ย.64 

2.2สหกรณ์ก าหนดแผนการด าเนินงานระดมทุนจากสมาชิกโดย
การเพิ่มหุ้น หรือธุรกิจเงินฝาก เพื่อเพิ่มทุนภายในของสหกรณ์ 

เพิ่มขึ้น 10 ร้อยละ ต.ค.63.-ก.ย.64 

3. แผนงาน ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบ
สหกรณ์ 

   

 3.1แก้ไขข้อบังคับของสหกรณ์ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.สหกรณ์ 
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ปี 2563 

1 ฉบับ ต.ค.63.-ก.ย.64 

 

 

ลงชื่อ    นายสุกิจ  สิงห์สถิต       เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

    (เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส) 

          วันท่ี  15   เดือน  สิงหาคม   พ.ศ. 2563 
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40. สหกรณ์ชาวไร่อ้อยจังหวัดเลย จ ากัดประเภทสหกรณ์ : สหกรณ์การเกษตร 

การวิเคราะห์ข้อมูลและบริบทของสหกรณ์  

ข้อมูลพื้นฐานของสหกรณ์ 

1) ข้อมูลทั่วไป : จ านวนสมาชิก 24  
-รายธุรกิจหลัก ธุรกิจสินเช่ือ  
-มาตรฐานสหกรณ์  F 
-ระดับช้ันสหกรณ์ 2  

 2) โครงสร้างพื้นฐานของสหกรณ์:- 
 3) ข้อมูลการด าเนินธุรกิจ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด ) : 30 มิถุนายน  

หน่วย : บาท 

ประเภทธุรกิจ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

1. ธุรกิจสินเช่ือ - 1,430,000     1,430,000.00  
2. ธุรกิจรับฝากเงิน - -  -  

3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต - -  -  
4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต - -  -  
5. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย - -  -  
6. ธุรกิจบริการ - -  -  

รวม         1,430,000.00  

4)สถานภาพทางการเงิน (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชลี่าสุด)30 มิถุนายน  
 

งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไรขาดทุน หน่วยนับ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

สินทรัพย ์      1,673,297      1,670,765      1,708,799  
หนี้สิน        169,845        160,895        160,895  

ทุนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร      1,503,452      1,662,667     1,504,940  
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ  -137,438           8,097          42,964  
อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 
  - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
  - อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 

  
0.11 

-18.28 
-16.43 

9.74 
0.38 

 
0.10 
0.35 
0.32 

10.29 
0.30 

 
0.11 
1.78 
1.70 

10.54 
0.30 
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5)ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี (ถ้ามี) 
6)ข้อบกพร่องของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (ถ้ามี) 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์ 

 จากข้อมูลพื้นฐาน และสภาพแวดล้อมของสหกรณ์ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณไ์ด้ ดังนี้  
1. จุดแข็ง (Strengths)  

- สหกรณ์มีการจัดจ้างเจ้าหน้าท่ี สามารถจัดท าบัญชีและจัดท างบการเงินได้ 
-  สหกรณ์มีสภาพคล่องเพียงพอต่อการบริหารจัดการ 
 
2. จุดอ่อน(Weaknesses) 
 
-  สหกรณ์ยังไม่สามารถน าเงินทุนของสหกรณ์เองไปด าเนินงาน เนื่องจากคณะกรรมการไม่เข้มแข็ง และไม่กล้าท่ี
จะลงทุน 
-  คณะกรรมการยังคงขาดความรู้เชิงลึกในเรื่องการด าเนินธุรกิจ อีกท้ังขาดแรงจูงใจในการท างาน ท าให้การ
ด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควร 
- ระบบการประชาสัมพันธ์เชิงรุกยังไม่ครอบคลุม 
 
3. โอกาส (Opportunities) 
-นโยบายของรัฐท่ีสนับสนุนด้านความรู้การพัฒนาศักยภาพของสหกรณ์ 
 
4. อุปสรรค (Threats) 
-คู่แข่งทางธุรกิจมีจ านวนมาก ระบบการบริหารจัดการดีกว่าสหกรณ์ ท าให้จูงใจสมาชิกได้มากกว่า อ านาจการ
ต่อรองของสหกรณ์น้อยกว่า 
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แผนการแนะน าส่งเสรมิ พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถก าหนดเป้าหมายในการแนะน าส่งเสริม
พัฒนาและก ากับดูแลสหกรณป์ระจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ดังนี้  

1) ระดับชั้นสหกรณ์ : รักษาระดับสหกรณ์ช้ัน 1 และช้ัน 2ยกระดับสหกรณ์ช้ัน 2 และ ช้ัน 3 สู่ช้ันท่ีดีขึ้น 
2) มาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร : 

รักษามาตรฐานสหกรณ์ให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ผลักดันสหกรณ์ให้ผ่านมาตรฐานหรืออยู่ในระดับท่ีดีขึ้น  

3)อื่น  

แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนงาน/กิจกรรมท่ีกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ด าเนินการ: 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
 1.1 แนะน าส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมกับสหกรณ์ และการ
ควบคุมภายในท่ีดี ปฏิบัติตามระเบียบ ของสหกรณ์ 

ช้ัน 1 ระดับ ต.ค.63.-ก.ย.64 

 1.2 ส่งเสริมให้จัดท างบการเงินและส่งให้ผู้สอบบัญชีแล้ว
น าเสนอท่ีประชุมใหญ่ภายใน 150 วัน นับแต่วันส้ินปีทางบัญชี
ของสหกรณ์ 

ภายใน 150 
วัน 

วัน ต.ค.63.-ก.ย.64 

   1.3 แนะน า ส่งเสริมให้สหกรณ์มาตรฐานสหกรณ์ ดีเลิศ ระดับ ต.ค.63.-ก.ย.64 
2. ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
 2.1 แนะน าส่งเสริมให้สมาชิกของสหกรณ์มีส่วนร่วมในการท า
ธุรกิจกับสหกรณ์ในท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปีและประชุม
คณะกรรมการด าเนินการ 

13 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

2.2แนะน า ส่งเสริมให้สหกรณ์ด าเนินธุรกิจบริการสมาชิก ธุรกิจ
รวบรวมผลผลิต ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 

3 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

3. ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์    
 3.1 ส่งเสริมแนะน า สหกรณ์ จัดท าระเบียบ เพื่อให้นาย
ทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบ/รับทราบระเบียบของสหกรณ์ 
ให้เป็นปัจจุบัน 

12 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

 3.2น าข้อสังเกตจากการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีในการเงิน
แนะน าสหกรณ์ ในการประชุมคณะกรรมการด าเนินการเพื่อ
ร่วมกันพิจารณาแก้ไข รวมถึงติดตามความคืบหน้า 

3 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 
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แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จะแนะน าส่งเสริมใหส้หกรณ์ด าเนินการ: 
 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. แผนงาน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
 1.1 ให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์
บทบาทหน้าท่ีของสมาชิก การมีส่วนร่วม 

24 ราย ต.ค.63.-ก.ย.64 

 1.2เพิ่มทักษะเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์/คณะกรรมการท่ีได้รับ
มอบหมายงานบริหาร โดยจัดให้ไปอบรมในงานในหน้าท่ีของ
ตนเอง 

อบรบ 1 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

2. แผนงาน ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
 2.1 ส่งเสริมให้สหกรณ์ด าเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย
ให้แก่สมาชิก 

20 ราย ต.ค.63.-ก.ย.64 

 2.2ส่งเสริมให้สหกรณ์รวบรวมอ้อยจากสมาชิกเพื่อน าส่งโรงงาน 20 ราย พ.ย..- เม.ย.64 
3. แผนงาน ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบ
สหกรณ์ 

   

 3.1 แก้ไขข้อบังคับของสหกรณ์ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.สหกรณ์ 
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ปี 2563 

1 ฉบับ ต.ค.63.-ก.ย.64 

 

 

 

ลงชื่อ    นายสุกิจ  สิงห์สถิต ย ์     เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

     (เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส) 

             วันท่ี  15  เดือน  สิงหาคม   พ.ศ. 2563 
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อ ำเภอภหูลวง 

41. สหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกไม้ผลภูหลวง จ ากัด  ประเภท : สหกรณ์การเกษตร 

การวิเคราะห์ข้อมูลและบริบทของสหกรณ์ 

ข้อมูลพื้นฐานของสหกรณ์ 

 1) ข้อมูลทั่วไป : จ านวนสมาชิก114 รายธุรกิจหลัก ธุรกิจสินเช่ือ มาตรฐานสหกรณ์Aระดับช้ันสหกรณ์ 
1  
 2) โครงสร้างพื้นฐานของสหกรณ์:- 
 3) ข้อมูลการด าเนินธุรกิจ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด ) :31 พฤษภาคม  

หน่วย : บาท 

ประเภทธุรกิจ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

1. ธุรกิจสินเช่ือ 2,421,160 4,930,470 2,000,000 
2. ธุรกิจรับฝากเงิน - - - 
3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต - - - 
4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต - - - 

5. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย - 185,870 - 
6. ธุรกิจบริการ - - - 

รวม 2,421,160 5,116,340 2,000,000 

4)สถานภาพทางการเงิน (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชลี่าสุด)31 พฤษภาคม  
 

งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไรขาดทุน หน่วยนับ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

สินทรัพย ์  3,327,262  6,025,117  6,169,071  
หนี้สิน  962,459  3,419,256  3,355,477  
ทุนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  2,364,802  2,605,920  2,813,594  

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ  216,429  99,876  119,340  
อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 
  - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
  - อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 

  
0.41 
0.09 
0.07 
6.12 

- 

 
1.31 
0.04 
0.02 
2.08 
0.08 

 
1.19 
0.04 
0.02 
2.13 
0.08 
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5)ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี (ถ้ามี) 
 
6)ข้อบกพร่องของสหกรณ์(ถ้ามี) 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์ 

 จากข้อมูลพื้นฐานและสภาพแวดล้อมของสหกรณ์สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณไ์ด้ ดังนี้  

1. ด้านบุคลากร สมาชิก / คณะกรรมการ / ฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าที่ (Man) 
1. ด้านสมาชิก 
1.1 สมาชิกยังขาดความเข้าใจในหลักการ วิธีการสหกรณ์ อุดมการณ์สหกรณ์ 
1.2 การประกอบอาชีพของสมาชิกยังไม่สามารถท่ีช่วยให้ช าระหนี้ต่อสหกรณ์ได้ 
2. ด้านคณะกรรมการด าเนินการ 
2.1 ขาดความรู้ความเข้าใจในระบบสหกรณ์ 
2.2 เข้ามาเพื่อหาผลประโยชน์ ไม่ได้เข้ามาบริหารงานเพื่อช่วยเหลือสมาชิกอย่างแท้จริง 
3. ด้านฝ่ายจัดการ/เจ้าหน้าที่ 
3.1 ยังขาดทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อสมาชิก 
3.2 ไม่มีความกระตือรือร้นในการท างาน 
 
 
2. ด้านการบริหารเงินทุน (Monney) 
เป็นสหกรณ์ขนากเล็ก มีทุนในการบริหารงานน้อย ต้องอาศัยจากแหล่งเงินภายนอก  
 
3. / วัตถุดิบ (Matetial)  เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ (Machine)  
- 
 
4. ด้านการบริหารการจัดการ (Management) และการด าเนินธุรกิจ (Method) 
การด าเนินงานไม่ตอบสนองความต้องการของสมาชิก การควบคุมภายในและการปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ
และข้อบังคับ 
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แผนการแนะน าส่งเสรมิ พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถก าหนดเป้าหมายในการแนะน าส่งเสริม
พัฒนาและก ากับดูแลสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ดังนี้  

1) ระดับชั้นสหกรณ์ : รักษาระดับสหกรณ์ช้ัน 1 และช้ัน 2ยกระดับสหกรณ์ช้ัน 2 และ ช้ัน 3 สู่ช้ันท่ีดีขึ้น 
2) มาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร : 

รักษามาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ผลักดันสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้ผ่านมาตรฐานหรืออยู่ในระดับท่ีดีขึ้น  

3)อื่น  

แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนงาน/กิจกรรมท่ีกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ด าเนินการ: 

แผนงาน/กิจกรรม 
ค่า

เป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
 1.1 แนะน าส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมกับสหกรณ์ และการ
ควบคุมภายในท่ีดี ปฏิบัติตามระเบียบ ของสหกรณ์ 

ช้ัน 1 ระดับ ต.ค.63.-ก.ย.64 

 1.2 ส่งเสริมให้จัดท างบการเงินและส่งให้ผู้สอบบัญชีแล้วน าเสนอ
ท่ีประชุมใหญ่ภายใน 150 วัน นับแต่วันส้ินปีทางบัญชีของสหกรณ์ 

ภายใน 150 
วัน 

วัน ต.ค.63.-ก.ย.64 

   1.3 แนะน าให้สหกรณ์รักษามาตรฐานสหกรณ์ ดีเลิศ ระดับ ต.ค.63.-ก.ย.64 
2. ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
 2.1 แนะน าส่งเสริมให้สมาชิกของสหกรณ์มีส่วนร่วมในการท า
ธุรกิจกับสหกรณ์ในท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปีและประชุม
คณะกรรมการด าเนินการ 

13 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

2.2แนะน า ส่งเสริมให้สหกรณ์ระดมทุนจากสมาชิกโดยการเพิ่มหุ้น 
หรือธุรกิจเงินฝาก เพื่อเพิ่มทุนภายในของสหกรณ์ 

3 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

   2.3 แนะน า ส่งเสริม ให้สหกรณ์บริหารสินทรัพย์หมุนเวียนให้
เกิดประโยชน์สูงสุด 

3 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

3. ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์    
 3.1 ส่งเสริมแนะน า สหกรณ์ จัดท าระเบียบ เพื่อให้นายทะเบียน
สหกรณ์ให้ความเห็นชอบ/รับทราบระเบียบของสหกรณ์ ให้เป็น
ปัจจุบัน 

12 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 
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แผนงาน/กิจกรรม 
ค่า

เป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

 3.2น าข้อสังเกตจากการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีในการเงิน
แนะน าสหกรณ์ในการประชุมคณะกรรมการด าเนินการเพื่อร่วมกัน
พิจารณาแก้ไข รวมถึงติดตามความคืบหน้า 

3 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จะแนะน าส่งเสริมใหส้หกรณ์ด าเนินการ: 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. แผนงาน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
 1.1 เจ้าหน้าท่ีสินเช่ือ/คณะกรรมการ ติดตามหนี้ค้างนาน
อย่างต่อเนื่องพร้อมรายงานผลในการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการ 

ร้อยละ 40 
ของค่าเผ่ือหนี้

ฯ 

ร้อยละ ต.ค.63.-ก.ย.64 

 1.2เพิ่มทักษะเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์/คณะกรรมการท่ีได้รับ
มอบหมายงานบริหาร โดยจัดให้ไปอบรมในงานในหน้าท่ี
ของตนเอง 

อบรบ 1 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

2. แผนงาน ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
 2.1 ส่งเสริมให้สมาชิกของสหกรณ์มีส่วนร่วมในการท า
ธุรกิจกับสหกรณ์โดย ช้ีแจงสมาชิกให้การประชุมกลุ่มฯ 

75 ร้อยละ ต.ค.63.-ก.ย.64 

2.2สหกรณ์ก าหนดแผนการด าเนินงานระดมทุนจากสมาชิก
โดยการเพิ่มหุ้น หรือธุรกิจเงินฝาก เพื่อเพิ่มทุนภายในของ
สหกรณ์ 

เพิ่มขึ้น 10 ร้อยละ ต.ค.63.-ก.ย.64 

3. แผนงาน ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครอง
ระบบสหกรณ์ 

   

 3.1 แก้ไขข้อบังคับของสหกรณ์ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.
สหกรณ์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ปี 2563 

1 ฉบับ ต.ค.63.-ก.ย.64 

 

 

 

 

ลงชือ่    นางสาวนภัสกร  วรรณชัย    เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

         (นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ) 

                วันท่ี  15  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2563 
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42. สหกรณ์การเกษตรภูหลวง จ ากัด  ประเภทสหกรณ์ : สหกรณ์การเกษตร 

การวิเคราะห์ข้อมูลและบริบทของสหกรณ์ 

ข้อมูลพื้นฐานของสหกรณ์ 

 1) ข้อมูลทั่วไป : จ านวนสมาชิก1,639 ราย ธุรกิจหลักธุรกิจสินเช่ือธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 

ธุรกิจรับฝากและธุรกิจบริการมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรA ระดับช้ัน1 

2) โครงสร้างพื้นฐานของสหกรณ์:ลานตาก3,290 ตรม.ฉาง 500 ตัน เครื่องช่ัง 40 ตัน ปั้มน้ ามัน 2 ตู้
จ่ายรถไถ 60 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ 

 3) ข้อมูลการด าเนินธุรกิจ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด ) :31 มีนาคม  
หน่วย : บาท 

ประเภทธุรกิจ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

1. ธุรกิจสินเช่ือ 104,985,593 108,028,065 109,000,595.18  

2. ธุรกิจรับฝากเงิน 33,122,741 37,252,816   44,513,720.00  
3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต       

4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต       
5. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 13,831,101 14,494,600   13,220,927.18  
6. ธุรกิจบริการ             28,000.00  

รวม 151,939,435 159,775,481 166,763,242 

4)สถานภาพทางการเงิน (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชลี่าสุด)31 มีนาคม  

งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไรขาดทุน หน่วยนับ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

สินทรัพย ์  108,658,469 162,424,018 161,364,304  
หนี้สิน  66,198,409 117,334,902 112,766,527  

ทุนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  42,460,060 45,089,115   48,597,777  

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ  1,355,467 1,084,679     1,955,987  
อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 
  - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
  - อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 

  
1.56 
0.03 
0.01 
0.16 
0.03 

 
2.60 
0.02 
0.01 
1.31 
0.02 

 
2.32 
0.04 
0.01 
1.37 
0.02 
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5)ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี  
 
6)ข้อบกพร่องของสหกรณ์ - 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์ 

 จากข้อมูลพื้นฐาน และสภาพแวดล้อมของสหกรณ์ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณดั์งนี้  
1. ด้านบุคลากร สมาชิก / คณะกรรมการ / ฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าที่ (Man) 
1. ด้านสมาชิก 
1.1 สมาชิกยังขาดความเข้าใจในหลักการ วิธีการสหกรณ์ อุดมการณ์สหกรณ์ 
1.2 การประกอบอาชีพของสมาชิกยังไม่สามารถท่ีช่วยให้ช าระหนี้ต่อสหกรณ์ได้ 
2. ด้านคณะกรรมการด าเนินการ 
2.1 ขาดความรู้ความเข้าใจในระบบสหกรณ์ 
2.2 เข้ามาเพื่อหาผลประโยชน์ ไม่ได้เข้ามาบริหารงานเพื่อช่วยเหลือสมาชิกอย่างแท้จริง 
3. ด้านฝ่ายจัดการ/เจ้าหน้าที่ 
3.1 ยังขาดทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อสมาชิก 
3.2 ไม่มีความกระตือรือร้นในการท างาน 
 
2. ด้านการบริหารเงินทุน (Monney) 
สหกรณ์ใช้ทุนจากแหล่งภายนอกมาใช้ในการบริหารงานเป็นส่วนใหญ่ ท าให้สหกรณ์มีต้นทุนจากการด าเนินธุรกิจท่ีสูง  
 
3. / วัตถุดิบ (Matetial)  เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ (Machine)  
สหกรณ์มีมีเครื่องท่ีใช้ในส านักงานท่ีบริการสมาชิกได้อย่างเหมาะสม และมีอุปกรณ์การตลาดท่ีจะสามารถบริการ
สมาชิกได้ในระดับหนึ่ง  
 
 
4. ด้านการบริหารการจัดการ (Management) และการด าเนินธุรกิจ (Method) 
การด าเนินงานไม่ตอบสนองความต้องการของสมาชิก การควบคุมภายในและการปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ
และข้อบังคับ 
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แผนการแนะน าส่งเสรมิ พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์ สามารถก าหนดเป้าหมายในการแนะน าส่งเสริมพัฒนาและก ากับ
ดูแลสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ดังนี้  

1) ระดับชั้นสหกรณ์: รักษาระดับสหกรณ์ช้ัน 1 และช้ัน 2ยกระดับสหกรณ์ช้ัน 2 และ ช้ัน 3 สู่ช้ันท่ีดีขึ้น 
2) มาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร: 

รักษามาตรฐานสหกรณ์ให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ผลักดันสหกรณ์ให้ผ่านมาตรฐานหรืออยู่ในระดับท่ีดีขึ้น  

3)อื่น ๆ 

แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 

แผนงาน/กิจกรรมท่ีกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ด าเนินการ: 

แผนงาน/กิจกรรม 
ค่า

เป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
 1.1 แนะน าส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมกับสหกรณ์ และการควบคุม
ภายในท่ีดี ปฏิบัติตามระเบียบ ของสหกรณ์ 

ช้ัน 1 ระดับ ต.ค.63.-ก.ย.64 

 1.2 การส่งเสริมหลักธรรมบาลในสหกรณ์ 12 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 
   1.3 แนะน าให้สหกรณ์รักษามาตรฐานสหกรณ์ ดีเลิศ ระดับ ต.ค.63.-ก.ย.64 
2. ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
 2.1 แนะน าส่งเสริมให้สมาชิกของสหกรณ์มีส่วนร่วมในการท าธุรกิจ
กับสหกรณ์ในท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปีและประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการ 

13 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

2.2แนะน า ส่งเสริมให้ความรู้สหกรณ์ในการลดต้นทุนธุรกิจท่ีขาดทุน 
ในการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 

3 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

   2.3 กิจกรรม ................................................................    
3. ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์    
 3.1 ส่งเสริมแนะน า สหกรณ์ จัดท าระเบียบ เพื่อให้นายทะเบียน
สหกรณ์ให้ความเห็นชอบ/รับทราบระเบียบของสหกรณ์ ให้เป็น
ปัจจุบัน 

12 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 
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แผนงาน/กิจกรรม 
ค่า

เป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

   3.2 น าข้อสังเกตจากการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีในการเงิน
แนะน าสหกรณ์ ในการประชุมคณะกรรมการด าเนินการเพื่อร่วมกนั
พิจารณาแก้ไข รวมถึงติดตามความคืบหน้า 

3 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

 

แผนงาน/กิจกรรมทีก่ลุ่มส่งเสริมสหกรณจ์ะแนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์ด าเนินการ: 

แผนงาน/กิจกรรม 
ค่า

เป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. แผนงาน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    

 1.1 เจ้าหน้าท่ีสินเช่ือติดตามหนี้ค้างนานอย่างต่อเนื่องพร้อมรายงาน
ผลในการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 2 

 
ล้าน
บาท 

 
ต.ค.63.-ก.ย.64 

 1.2เพิ่มทักษะเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์โดยจัดให้ไปอบรมในงานใน
หน้าท่ีของตนเอง อบรบ 1 

 
ครั้ง 

 
ต.ค.63.-ก.ย.64 

2. แผนงาน ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
 2.1 ส่งเสริมให้สมาชิกของสหกรณ์มีส่วนร่วมในการท าธุรกิจกับ
สหกรณ์โดย ช้ีแจงสมาชิกให้การประชุมกลุ่มฯ 75 

 
ร้อยละ 

 
ต.ค.63.-ก.ย.64 

2.2การใช้ประโยชน์อุปกรณ์การตลาดให้เต็มศักยภาพ เพิ่มขึ้น 10 ร้อยละ ต.ค.63.-ก.ย.64 
3. แผนงาน ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบ
สหกรณ์  

  

 3.1 แก้ไขข้อบังคับของสหกรณ์ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.สหกรณ์ ฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติม ปี 2563 1 

 
ฉบับ 

 
ต.ค.63.-ก.ย.64 

 

 

 

 

 

ลงชือ่     นายสุกิจ  สิงห์สถิต ย์    .เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

                                                          (เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส) 

        วันท่ี  15  เดือน  สิงหาคม   พ.ศ. 2563 
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อ ำเภอเอรำวณั 

43. สหกรณ์กองทุนสวนยางเอราวัณพัฒนา จ ากัด  ประเภทสหกรณ์ : สหกรณ์การเกษตร 

การวิเคราะห์ข้อมูลและบริบทของสหกรณ์ 

ข้อมูลพื้นฐานของสหกรณ์ 

 1) ข้อมูลทั่วไป : จ านวนสมาชิก 183 ราย ธุรกิจหลัก ธุรกิจรวบรวมผลผลิต ธุรกิจสินเช่ือธุรกิจบริการ
และธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย มาตรฐานสหกรณ์B ระดับช้ันสหกรณ์ 1  
 2) โครงสร้างพื้นฐานของสหกรณ์ :รถไถ พร้อมอปุกรณ์47 แรงม้า 1 คัน เครื่องผสมปุ๋ยใช้เอง 1 
เครื่อง 
 3) ข้อมูลการด าเนินธุรกิจ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด ) :31 มีนาคม  

หน่วย : บาท 

ประเภทธุรกิจ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

1. ธุรกิจสินเช่ือ 30,000 694,900   
2. ธุรกิจรับฝากเงิน 116,889 116,889   
3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต 26,494,581.00 17,901,467.00   19,296,192.00  
4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต - -       354,804.00  
5. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 188,680 146,730       806,870.00  
6. ธุรกิจบริการ 101,566.00 160,066.00         96,288.00  

รวม 26,931,716 19,024,737   20,554,154.00  

4)สถานภาพทางการเงิน (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชลี่าสุด)31 มีนาคม  

งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไรขาดทุน หน่วยนับ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

สินทรัพย ์      1,351,882      2,038,450      3,147,167  
หนี้สิน        212,419        741,358      1,820,079  

ทุนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร      1,139,463      1,020,580      1,327,088  
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ        165,829        148,098        127,968  
อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 
  - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
  - อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 

  
0.19  
 0.15  
 0.12  
 8.80  
 0.05 

 
0.73 
0.15 
0.07 
11.46               
0.04  

 
1.37  
 0.10  
 0.04  
 2.06  
 0.03 
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5)ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี (ถ้ามี) 
 
6)ข้อบกพร่องของสหกรณ์(ถ้ามี) 
 

      ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์ 
 จากข้อมูลพื้นฐาน และสภาพแวดล้อมของสหกรณส์ามารถวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ ์ดังนี้  
 

1. ด้านบุคลากร (Man)   สมาชิก / คณะกรรมการ / ฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าที่ 
 

- ยังไม่มีฝ่ายจัดการ มีเพียงคณะกรรมการช่วยกันท าบัญชี 
2. ด้านการบริหารเงินทุน (Money) 
 

- ความต้องการเงินทุนเมื่อรวบรวมยางพาราซึง่มีปรมิาณมาก 
- คณะกรรมการด าเนินการ ขาดทักษะในการบริหารเงินทุนของสหกรณ์  

3. ด้านวัตถุดิบ* (Material) เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ (Machine) * ผลผลิตของสมาชิก/สินค้าของสหกรณ์ 
 

- สหกรณ์รวบรวมยางก้อนถ้วยเป็นหลัก มีการเริ่มแปรรูปยางเครปปริมาณยังไม่มากนัก 
- สหกรณ์มีลานรวบรวมเช่าท่ี สปก. 1 ไร่ ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการบริการสมาชิก 
- ขาดรถคีบยาง และอาคารรวบรวมยางพารา 

 
4. ด้านการบริหารการจัดการ(Management) และการด าเนินธุรกิจ(Method) 
 

- สหกรณ์มีการบริหารจัดการโดยคณะกรรมการท่ีมีความเข้มแข็ง 
- มีต้นทุนในการรวบรวมผลผลิตและเครปยางสูง 
- ต้องขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐในธุรกิจรวบรวม 
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แผนการแนะน าส่งเสรมิ พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์ สามารถก าหนดเป้าหมายในการแนะน าส่งเสริมพัฒนาและก ากับ
ดูแลสหกรณป์ระจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ดังนี้  

1) ระดับชั้นสหกรณ์ : รักษาระดับสหกรณ์ช้ัน 1 และช้ัน 2ยกระดับสหกรณ์ช้ัน 2 และ ช้ัน 3 สู่ช้ันท่ีดีขึ้น 
2) มาตรฐานสหกรณ์: 

รักษามาตรฐานสหกรณ์ให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ผลักดันสหกรณ์ให้ผ่านมาตรฐานหรืออยู่ในระดับท่ีดีขึ้น  

3)อื่น ๆ  

แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนงาน/กิจกรรมท่ีกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ด าเนินการ: 

แผนงาน/กิจกรรม 
ค่า

เป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
 1.1 แนะน าส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมกับสหกรณ์ และการควบคุม
ภายในท่ีดี ปฏิบัติตามระเบียบ ของสหกรณ์ 

ช้ัน 1 ระดับ ต.ค.63.-ก.ย.64 

 1.2 ส่งเสริมให้จัดท างบการเงินและส่งให้ผู้สอบบัญชีแล้วน าเสนอท่ี
ประชุมใหญ่ภายใน 150 วัน นับแต่วันส้ินปีทางบัญชีของสหกรณ์ 

ภายใน 
150 วัน 

วัน ต.ค.63.-ก.ย.64 

   1.3 แนะน า ส่งเสริมให้สหกรณ์มาตรฐานสหกรณ์ ดีเลิศ ระดับ ต.ค.63.-ก.ย.64 
2. ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
 2.1 แนะน าส่งเสริมให้สมาชิกของสหกรณ์มีส่วนร่วมในการท าธุรกิจ
กับสหกรณ์ในท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปีและประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการ 

13 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

2.2แนะน า ส่งเสริมให้สหกรณ์ระดมทุนจากสมาชิกโดยการเพิ่มหุ้น 
หรือธุรกิจเงินฝาก เพื่อเพิ่มทุนภายในของสหกรณ์ 

3 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

   2.3 แนะน า ส่งเสริม ให้สหกรณ์เพิ่มมูลค่ายางพาราโดยการแปรรูป 3 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 
   2.4 แนะน า ให้ความรู้สหกรณ์ในการลดต้นทุนการผลิตเฉพาะธุรกิจ
ต้นทุนสูงเป็นเหตุให้ขาดทุน 

3 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

3. ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 

   

 3.1 ส่งเสริมแนะน า สหกรณ์ จัดท าระเบียบ เพื่อให้นายทะเบียน
สหกรณ์ให้ความเห็นชอบ/รับทราบระเบียบของสหกรณ์ ให้เป็น
ปัจจุบัน 

12 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 
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แผนงาน/กิจกรรม 
ค่า

เป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

 3.2น าข้อสังเกตจากการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีในการเงินแนะน า
สหกรณ์ ในการประชุมคณะกรรมการด าเนินการเพื่อร่วมกันพิจารณา
แก้ไข รวมถึงติดตามความคืบหน้า 

3 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จะแนะน าส่งเสริมใหส้หกรณ์ด าเนินการ: 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. แผนงาน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
1.1 เจ้าหน้าท่ีสินเช่ือ/ คณะกรรมการ ติดตามหนี้ค้างนานอย่าง

ต่อเนื่องพร้อมรายงานผลในการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
ร้อยละ 40 
ของค่าเผ่ือ

หนี้ฯ 

ร้อยละ ต.ค.63.-ก.ย.64 

 1.2เพิ่มทักษะเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์/คณะกรรมการท่ีได้รับ
มอบหมายงานบริหาร โดยจัดให้ไปอบรมในงานในหน้าท่ีของตนเอง 

อบรบ 1 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

2. แผนงาน ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
 2.1 ส่งเสริมให้สมาชิกของสหกรณ์มีส่วนร่วมในการท าธุรกิจกับ
สหกรณ์โดย ช้ีแจงสมาชิกให้การประชุมกลุ่มฯ 

75 ร้อยละ ต.ค.63.-ก.ย.64 

2.2สหกรณ์ก าหนดแผนการด าเนินงานระดมทุนจากสมาชิกโดยการ
เพิ่มหุ้น หรือธุรกิจเงินฝาก เพื่อเพิ่มทุนภายในของสหกรณ์ 

เพิ่มขึ้น 10 ร้อยละ ต.ค.63.-ก.ย.64 

3. แผนงาน ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบ
สหกรณ์ 

   

 3.1 แก้ไขข้อบังคับของสหกรณ์ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.สหกรณ์ 
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ปี 2563 

1 ฉบับ ต.ค.63.-ก.ย.64 

 

 

ลงชื่อ      นายปรีชา  บัวระภา   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

  (เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์) 

    วันท่ี  15  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2563 
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44. สหกรณ์การเกษตรเอราวัณ  จ ากัด  ประเภท : สหกรณ์การเกษตร 

การวิเคราะห์ข้อมูลและบริบทของสหกรณ์  

ข้อมูลพื้นฐานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

 1) ข้อมูลทั่วไป : จ านวนสมาชิก 804 ราย ธุรกิจหลัก ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย สินเช่ือและรับ
ฝากเงิน ตามล าดับ มาตรฐานสหกรณ์A ระดับช้ันสหกรณ์ 1 
 2) โครงสร้างพื้นฐานของสหกรณ์ :- 
 3) ข้อมูลการด าเนินธุรกิจ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด ) :31 มีนาคม  

หน่วย : บาท 

ประเภทธุรกิจ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

1. ธุรกิจสินเช่ือ 20,604,590 21,690,555   19,383,230.00  
2. ธุรกิจรับฝากเงิน 8,824,965 9,790,455   13,922,011.03  
3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต - -   
4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต - -   

5. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 50,188,012 53,596,918   57,560,959.40  
6. ธุรกิจบริการ - -   

รวม 79,617,567 85,077,928   90,866,200.43  

4)สถานภาพทางการเงิน (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชลี่าสุด)31 มีนาคม 
 

งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไรขาดทุน หน่วยนับ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

สินทรัพย ์   30,777,546    33,560,466   33,955,549  
หนี้สิน    18,436,056    20,201,425    20,360,507  
ทุนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร    12,341,490    13,259,043   13,595,042  
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ        728,475        629,266        125,358  
อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 
  - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
  - อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 

  
1.49 
0.06 
0.02 
0.01 

- 

 
1.52 
0.05 
0.02 
1.37 
0.01 

 
1.50 
0.01 
0.00 
1.42 
0.02 
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5)ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี (ถ้ามี) 
 
6)ข้อบกพร่องของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (ถ้ามี) 
 

      ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์ 
 จากข้อมูลพื้นฐาน และสภาพแวดล้อมของสหกรณ์ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณไ์ด้ ดังนี้  

1. ด้านบุคลากร สมาชิก / คณะกรรมการ / ฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าที่ (Man) 
1. ด้านสมาชิก 
1.1 สมาชิกยังขาดความเข้าใจในหลักการ วิธีการสหกรณ์ อุดมการณ์สหกรณ์ 
1.2 การประกอบอาชีพของสมาชิกยังไม่สามารถท่ีช่วยให้ช าระหนี้ต่อสหกรณ์ได้ 
2. ด้านคณะกรรมการด าเนินการ 
2.1 ขาดความรู้ความเข้าใจในระบบสหกรณ์ 
3. ด้านฝ่ายจัดการ/เจ้าหน้าที่ 
3.1 ยังขาดทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อสมาชิก 
3.2 ไม่มีความกระตือรือร้นในการท างาน 
 
2. ด้านการบริหารเงินทุน (Monney) 
สหกรณ์ใช้ทุนจากแหล่งภายนอกมาใช้ในการบริหารงานเป็นส่วนใหญ่ ท าให้สหกรณ์มีต้นทุนจากการด าเนินธุรกิจ
ท่ีสูง  
 
3. / วัตถุดิบ (Matetial)  เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ (Machine)  
สหกรณ์มีมีเครื่องท่ีใช้ในส านักงานท่ีบริการสมาชิกได้อย่างเหมาะสม และมีอุปรณ์การตลาดท่ีจะสามารถบริการ
สมาชิกได้ในระดับหนึ่ง  
 
4. ด้านการบริหารการจัดการ (Management) และการด าเนินธุรกิจ (Method) 
การด าเนินงานไม่ตอบสนองความต้องการของสมาชิก การควบคุมภายในและการปฏิบัติงานเป็นไปตาม
ระเบียบและข้อบังคับ 
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แผนการแนะน าส่งเสรมิ พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถก าหนดเป้าหมายในการแนะน าส่งเสริม
พัฒนาและก ากับดูแลสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ดังนี้  

1) ระดับชั้นสหกรณ์ : รักษาระดับสหกรณ์ช้ัน 1 และช้ัน 2ยกระดับสหกรณ์ช้ัน 2 และ ช้ัน 3 สู่ช้ันท่ีดีขึ้น 
2) มาตรฐานสหกรณ์: 

รักษามาตรฐานสหกรณ์ให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ผลักดันสหกรณ์ให้ผ่านมาตรฐานหรืออยู่ในระดับท่ีดีขึ้น  

3)อื่น ๆ  

แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนงาน/กิจกรรมท่ีกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ด าเนินการ: 

แผนงาน/กิจกรรม 
ค่า

เป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
 1.1 แนะน าส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมกับสหกรณ์ และการควบคุม
ภายในท่ีดี ปฏิบัติตามระเบียบ ของสหกรณ์ 

ช้ัน 1 ระดับ ต.ค.63.-ก.ย.64 

 1.2 การส่งเสริมหลักธรรมบาลในสหกรณ์ 12 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 
   1.3 แนะน าให้สหกรณ์รักษามาตรฐานสหกรณ์ ดีเลิศ ระดับ ต.ค.63.-ก.ย.64 
2. ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
 2.1 แนะน าส่งเสริมให้สมาชิกของสหกรณ์มีส่วนร่วมในการท าธุรกิจกับ
สหกรณ์ในท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปีและประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการ 

13 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

2.2แนะน า ส่งเสริมให้สหกรณ์ระดมทุนจากสมาชิกโดยการเพิ่มหุ้น 
หรือธุรกิจเงินฝาก เพื่อเพิ่มทุนภายในของสหกรณ์ 

3 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

   2.3 แนะน า ส่งเสริม ให้สหกรณ์ติดตามหนี้ค้าง ดอกเบ้ียค้างรับ 3 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 
3. ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์    
 3.1 ส่งเสริมแนะน า สหกรณ์ จัดท าระเบียบ เพื่อให้นายทะเบียน
สหกรณ์ให้ความเห็นชอบ/รับทราบระเบียบของสหกรณ์ ให้เป็นปัจจุบัน 

12 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

 3.2น าข้อสังเกตจากการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีในการเงินแนะน า
สหกรณ์ ในการประชุมคณะกรรมการด าเนินการเพื่อร่วมกันพิจารณา
แก้ไข รวมถึงติดตามความคืบหน้า 

3 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 
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แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จะแนะน าส่งเสริมใหส้หกรณ์ด าเนินการ 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. แผนงาน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
1.1 เจ้าหน้าท่ีสินเช่ือ/คณะกรรมการ ติดตามหนี้ค้างนานอย่าง
ต่อเนื่องพร้อมรายงานผลในการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 

ร้อยละ 40 
ของค่าเผ่ือ

หนี้ฯ 

ร้อยละ ต.ค.63.-ก.ย.64 

 1.2เพิ่มทักษะเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์โดยจัดให้ไปอบรมในงานใน
หน้าท่ีของตนเอง 

อบรบ 1 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

2. แผนงาน ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
 2.1 ส่งเสริมให้สมาชิกของสหกรณ์มีส่วนร่วมในการท าธุรกิจกับ
สหกรณ์โดย ช้ีแจงสมาชิกให้การประชุมกลุ่มฯ 

75 ร้อยละ ต.ค.63.-ก.ย.64 

2.2สหกรณ์ก าหนดแผนการด าเนินงานระดมทุนจากสมาชิกโดยการ
เพิ่มหุ้น หรือธุรกิจเงินฝาก เพื่อเพิ่มทุนภายในของสหกรณ์ 

เพิ่มขึ้น 10 ร้อยละ ต.ค.63.-ก.ย.64 

3. แผนงาน ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบ
สหกรณ์ 

   

 3.1แก้ไขข้อบังคับของสหกรณ์ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.สหกรณ์ 
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ปี 2563 

1 ฉบับ ต.ค.63.-ก.ย.64 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ     นายสุกิจ  สิงห์สถิต ย์.   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

     (เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส) 

    วันท่ี  15  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2563 
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45. สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคเนื้อ-โคนมเอราวัณ จ ากัด  ประเภท : สหกรณ์การเกษตร 

การวิเคราะห์ข้อมูลและบริบทของสหกรณ์  

ข้อมูลพื้นฐานของสหกรณ์ 

 1) ข้อมูลทั่วไป : จ านวนสมาชิก 45 ราย ธุรกิจหลัก ธุรกิจสินเช่ือ มาตรฐานสหกรณ์Fระดับช้ันสหกรณ์
2  
 2) โครงสร้างพื้นฐานของสหกรณ์:- 
 
 3) ข้อมูลการด าเนินธุรกิจ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด ) :31 มีนาคม 

หน่วย : บาท 

ประเภทธุรกิจ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

1. ธุรกิจสินเช่ือ   30,000         94,000.00  
2. ธุรกิจรับฝากเงิน   - - 
3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต   - - 

4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต   - - 
5. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย   - - 
6. ธุรกิจบริการ   - - 

รวม   30,000 94,000.00 

4)สถานภาพทางการเงิน (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชลี่าสุด)31 มีนาคม  
 

งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไรขาดทุน หน่วยนับ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

สินทรัพย ์           54,009      54,009.13  
หนี้สิน                     -    
ทุนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร           54,009      54,009.13  
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ             1,009       1,009.13  
อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio)   
  - อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 
  - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
  - อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 

   
 
      0.02  
      0.02  
 

 
0.04 

      0.05  
      0.05  
     26.23  
      0.01 
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5)ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี (ถ้ามี) 
 
6)ข้อบกพร่องของสหกรณ์ (ถ้ามี) 

 

     ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์ 
 จากข้อมูลพื้นฐาน และสภาพแวดล้อมของสหกรณ์ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณไ์ด้ ดังนี้  

1. ด้านบุคลากร (Man)   สมาชิก / คณะกรรมการ / ฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าที่ 
 

- มีเพียงคณะกรรมการท่ีได้รับมอบหมายช่วยกันจัดท าบัญชี 
- ไม่มีพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
- คณะกรรมการด าเนินการ ขาดประสบการณ์ในการบริหารงานสหกรณ์ 

 
2. ด้านการบริหารเงินทุน (Money) 

- ยังขาดเงินทุนในการบริหารจัดการ 
3. ด้านวัตถุดิบ* (Material) เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ (Machine) * ผลผลิตของสมาชิก/สินค้าของสหกรณ์ 

- ยังไม่มีผลผลิต / เครื่องจักรกล 
4. ด้านการบริหารการจัดการ(Management) และการด าเนินธุรกิจ(Method) 

- เป็นสหกรณ์เปิดใหม่ 
- ด าเนินธุรกิจยังไม่เป็นรูปแบบสหกรณ์ 
- ขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐท้ังทางด้านการเงินและบัญชี 
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แผนการแนะน าส่งเสรมิ พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถก าหนดเป้าหมายในการแนะน าส่งเสริม
พัฒนาและก ากับดูแลสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ดังนี้  

1) ระดับชั้นสหกรณ์ : รักษาระดับสหกรณ์ช้ัน 1 และช้ัน 2ยกระดับสหกรณ์ช้ัน 2 และ ช้ัน 3 สู่ช้ันท่ีดีขึ้น 
2) มาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร : 

รักษามาตรฐานสหกรณ์ให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ผลักดันสหกรณ์ให้ผ่านมาตรฐานหรืออยู่ในระดับท่ีดีขึ้น  

3)อื่น ๆ) 

แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนงาน/กิจกรรมท่ีกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ด าเนินการ: 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
 1.1 แนะน าส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมกับสหกรณ์ และ
การควบคุมภายในท่ีดี ปฏิบัติตามระเบียบ ของสหกรณ์ 

ช้ัน 1 ระดับ ต.ค.63.-ก.ย.64 

 1.2 ส่งเสริมให้จัดท างบการเงินและส่งให้ผู้สอบบัญชีแล้ว
น าเสนอท่ีประชุมใหญ่ภายใน 150 วัน นับแต่วันส้ินปีทาง
บัญชีของสหกรณ์ 

ภายใน 150 
วัน 

วัน ต.ค.63.-ก.ย.64 

   1.3 แนะน า ส่งเสริม ให้สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
สหกรณ์ 

ดี ระดับ ต.ค.63.-ก.ย.64 

2. ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
 2.1 แนะน าส่งเสริมให้สมาชิกของสหกรณ์มีส่วนร่วมในการ
ท าธุรกิจกับสหกรณ์ในท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปีและ
ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 

13 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

2.2แนะน า ส่งเสริมให้สหกรณ์ระดมทุนจากสมาชิกโดยการ
เพิ่มหุ้น หรือธุรกิจเงินฝาก เพื่อเพิ่มทุนภายในของสหกรณ์ 
รวมถึงการเพิ่มปริมาณธุรกิจ 

3 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

3. ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบ
สหกรณ์  

  

 3.1 ส่งเสริมแนะน า สหกรณ์ จัดท าระเบียบ เพื่อให้นาย
ทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบ/รับทราบระเบียบของ
สหกรณ์ ให้เป็นปัจจุบัน 

12 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 
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แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

 3.2น าข้อสังเกตจากการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีใน
การเงินแนะน าสหกรณ์ ในการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการเพื่อร่วมกันพิจารณาแก้ไข รวมถึงติดตามความ
คืบหน้า 

3 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จะแนะน าส่งเสริมใหส้หกรณ์ด าเนินการ: 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. แผนงาน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
 1.2เพิ่มทักษะเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์/คณะกรรมการท่ีได้รับ
มอบหมายงานบริหาร โดยจัดให้ไปอบรมการจัดท าบัญชี 

อบรบ 2 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

2. แผนงาน ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
 2.1 ส่งเสริมให้สมาชิกของสหกรณ์มีส่วนร่วมในการท า
ธุรกิจกับสหกรณ์โดย ช้ีแจงสมาชิกให้การประชุมกลุ่มฯ 

50 ร้อยละ ต.ค.63.-ก.ย.64 

2.2สหกรณ์ก าหนดแผนการด าเนินธุรกิจ รวบรวมผลผลิต 
จัดหาสินค้ามาจ าหน่าย เพื่อเพิ่มปริมาณธุรกิจ 

ปริมาณธุรกิจ
เพิ่มขึ้น 40 

ร้อยละ ต.ค.63.-ก.ย.64 

3. แผนงาน ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครอง
ระบบสหกรณ์ 

   

 3.1 แก้ไขข้อบังคับของสหกรณ์ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.
สหกรณ์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ปี 2563 

1 ฉบับ ต.ค.63.-ก.ย.64 

 
 

 

ลงชื่อ       นายปรีชา  บัวระภา    เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

       (เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส) 

        วันท่ี   15 เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2563 
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กลุม่สง่เสริมสหกรณ ์4(อ ำเภอเชยีงคำน , ปำกชม , ทำ่ลี่) 

46. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านสงเปือย  จ ากัด  ประเภทสหกรณ์ : การเกษตร 

ข้อมูลพื้นฐานของสหกรณ์ 

 1) ข้อมูลทั่วไป : จ านวนสมาชิก231ราย/จ านวนสมาชิกท่ีร่วมท าธุรกิจ138ราย/ธุรกิจหลักสินเช่ือ/
ผลผลิตหลักยางพารา/มาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร/ระดับช้ันสหกรณ์/ศักยภาพการรวบรวมผลผลิต/
การแปรรูป/ผลิตภัณฑ์เด่น ฯลฯ 
 2) โครงสร้างพื้นฐานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร : อุปกรณ์การผลิต/การตลาดของสหกรณ์ เช่น ฉาง 
โกดัง โรงสี ฯลฯ 
 3) ข้อมูลการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด ) : ปรับตามปีบัญชีของสหกรณ์ 

หน่วย : บาท 

ประเภทธุรกิจ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

1. ธุรกิจสินเช่ือ 28,000 493,000 870,000 
2. ธุรกิจรับฝากเงิน - - - 
3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต 45,142,791 3,961,248 1,567,458 
4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต - - - 
5. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย - - - 
6. ธุรกิจบริการ - - - 

รวม 45,170,791 4,454,248 2,437,458 
4) สถานภาพทางการเงินของสหกรณ์ (ข้อมูลยอ้นหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด) ปรับตามปีบัญชีของสหกรณ์ 

หน่วย : บาท 

งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไรขาดทุน ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

สินทรัพย ์ 863,116.02 753,790.97 882,291.89 
หนี้สิน 622.52 8,901.15 8,885 
ทุนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 862,493.50 744,889.82 873,406.89 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 668,645.50 93,842.43 95,917.92 
อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
  - อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 
  - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
  - อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 

 
0.00 
0.77 
0.77 
0.23 
0.07 

 
0.01 
0.12 
0.12 
1.10 
0.01 

 
0.01 
0.10 
0.10 
1.23 
0.01 
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5) ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด) ไม่ม ี
 
6) ข้อบกพร่องของสหกรณ์  (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด) 
สหกรณ์ไม่สามารถจัดท างบการเงินเสนอผู้สอบบัญชีเพื่อรับรองได้ เนื่องจากเอกสารหาย 
 
 

         ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์ 

1. ด้านบุคลากร สมาชิก / คณะกรรมการ / ฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าที่ (Man) 
1. ด้านสมาชิก 
1.1 สมาชิกไม่มีความเข้าใจในหลักการ วิธีการสหกรณ์ อุดมการณ์สหกรณ์ 
1.2 สมาชิกมีรายได้ไม่แน่นอน ขึ้นกับสภาวะเศรษฐกิจ ราคาผลผลิต 
2. ด้านคณะกรรมการด าเนินการ 
2.1 ขาดความรู้ ขาดความเอาใจใส่ในกิจการของตนเอง 
2.2 ไม่มีสมาชิกต้องการเป็นคณะกรรมการด าเนินการ 
3. ด้านฝ่ายจัดการ/เจ้าหน้าท่ี 
3.1 ไม่มีการจัดจ้างเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 
3.2 มอบหมายกรรมการด าเนินการรับผิดชอบ และจ้างบุคคลภายนอกช่วยเป็นครั้งคราว 
 
แนวทางการวิเคราะห์ วิเคราะห์ความรู้ ความเข้าใจของคณะกรรมการในการตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าท่ี 
และทักษะในการบริหารงานองค์กร , วิเคราะห์ถึงคุณภาพ ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 
การแบ่งงาน ความเหมาะสม , วิเคราะห์ความเข้าใจบทบาทหน้าท่ีการมีส่วนร่วมด้านต่าง ๆ ของสมาชิก ฯลฯ 
 
2. ด้านการบริหารเงินทุน (Monney) 
มีเงินทุนไม่เพียงพอในการบริการสมาชิก  

แนวทางการวิเคราะห์ วิเคราะห์ข้อมูลจากอัตราส่วนทางการเงิน , การบริหารสภาพคล่องของสหกรณ์ ,การ
บริหารการจัดการเงินทุนของสหกรณ์ในการให้บริการสมาชิก ฯลฯ 
 
3. / วัตถุดิบ (Matetial)  เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ (Machine)  
ไม่ได้ด าเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย และรวบรวมผลผลิต เนื่องจากขาดทุนด าเนินงาน  

แนวทางการวิเคราะห์  เกี่ยวกับ ผลผลิตของสมาชิก , สินค้าของสหกรณ์ , เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการบริการ
สมาชิก หรือระ   
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4. ด้านการบริหารการจัดการ (Management) และการด าเนินธุรกิจ (Method) 
การควบคุมภายในไม่ดีและสมาชิกและกรรมการด าเนินการขาดความรับผิดชอบ 

แนวทางการวิเคราะห์ วิเคราะห์การบริหารจัดการ การควบคุมภายในของสหกรณ์ , การด าเนินงานของสหกรณ์
เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับท่ีก าหนดหรือไม่ , การจัดท าบัญชี การปิดบัญชี การประชุมใหญ่ 
สามารถด าเนินการได้ตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายก าหนด การด าเนินธุรกิจในภาพรวมของสหกรณ์ มี
การด าเนินธุรกิจตอบสนองความต้องการของสมาชิกหรือไม่อย่างไร  

 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์ สามารถจัดกลุ่มและแนวทางในการแนะน าส่งเสริม และพัฒนาสหกรณ์   

    ดังนี้ 

 สหกรณ์ท่ีต้องพัฒนาให้เป็นองค์กรหลัก
ระดับอ าเภอ 
(เฉพาะสหกรณ์การเกษตร ประมง นิคม) 
  สหกรณ์ท่ีต้องการพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพการด าเนินธุรกิจ โดยการสนับสนุน
จากภาครัฐ 
สหกรณ์ท่ีเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ โดย
ให้ภาครัฐแนะน า ส่งเสริม และก ากับดูแลการ
ด าเนินงานตามปกติ   

สหกรณ์ท่ีมีข้อบกพร่องต้องได้รับการแก้ไข/และ
เร่งรัดติดตาม 
 กลุ่มสหกรณ์ท่ีมีปัญหาหนี้ค้างนาน 
 สหกรณ์ท่ีมีปัญหาหนี้สูญ 
 สหกรณ์ท่ีจ าเป็นต้องฟื้นฟูกิจการ 
 สหกรณ์ท่ีควรควบกิจการกับสหกรณ์อื่น 
 สหกรณ์ท่ีควรเลิกกิจการ 
 สหกรณ์ท่ีมีปัญหาอื่น ๆ  (ระบุ) 

 

แผนการแนะน าส่งเสรมิ พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถก าหนดเป้าหมายในการแนะน าส่งเสริม
พัฒนาและก ากับดูแลสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ดังนี้  

1) ระดับชั้นสหกรณ์: รักษาระดับสหกรณ์ช้ัน 1 และช้ัน 2ยกระดับสหกรณ์ช้ัน 2 และ ช้ัน 3 สู่ช้ันท่ีดีขึ้น 
2) มาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร: 

รักษามาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ผลักดันสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้ผ่านมาตรฐานหรืออยู่ในระดับท่ีดีขึ้น  

3)อื่น ๆ – 
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แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ด าเนินการ: 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
 1.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการควบคุมภายในของ
สหกรณ์  

12 ครั้ง ต.ค.63 - ก.ย.64 

 1.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับมาตรฐานของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 

12 ครั้ง ต.ค.63 - ก.ย.64 

2. ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
 2.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการให้บริการสมาชิกของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  

12 ครั้ง ต.ค.63-ก.ย.64 

2.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับประสิทธิภาพการด าเนิน
ธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

12 ครั้ง ต.ค.63 - ก.ย.64 

   2.3 กิจกรรม ................................................................    
3. ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบ
สหกรณ์ 

   

 3.1 กิจกรรม การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร 

12 ครั้ง ต.ค.63- ก.ย.64 

 3.2 กิจกรรม การตรวจการณ์สหกรณ์ 1 ครั้ง ต.ค.63 -มี.ค.64 

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จะแนะน าส่งเสริมใหส้หกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด าเนินการ 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. แผนงาน/กิจกรรมหลัก..................    
 1.1 กิจกรรม การระดมทุนจากสมาชิก 0.01 ล้านบาท ต.ค.-ก.ย. 
2. แผนงาน/กิจกรรมหลัก..................    
 2.1 กิจกรรม ส่งเสริมให้สมาชิกท าธุรกิจเพิ่มขึ้น 0.50 ล้านบาท ต.ค.-ก.ย. 

 

ลงชื่อ    นายณรงค์พร เจนการ   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

   (นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ) 

          วันท่ี  20  เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2563 
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47. สหกรณ์ชาวสวนยาง กยท.บ้านน้ าพร จ ากัด  ประเภทสหกรณ์ : การเกษตร 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐานของสหกรณ์ 

1. ที่อยู่สหกรณ์ ที่ตั้ง 200 หมู่ที่ 2 ต ำบลปำกตม อ ำเภอเชียงคำน จงัหวดัเลย  โทร. 0630252091 

    จ านวนสมาชิก 81 ราย 

    อาชีพหลักของสมาชิกสหกรณ์   ท าสวนยางพารา  

   ที่ท าการสหกรณ์   

  เป็นทรัพย์สินของสหกรณ์    ท าการท่ีบ้านของกรรมการ/สมาชิก    เช่า    อื่นๆ..........................  

   เจ้าหน้าที่บัญชีของสหกรณ์ 

   เจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์    จัดจ้างเจ้าหน้าท่ีร่วมกับสหกรณ์อื่น   มอบหมายกรรมการ/สมาชิก  

  เจ้าหน้าท่ีสนง.สหกรณ์จังหวัด(มอบหมาย)  

2. โครงสร้างพื้นฐานของสหกรณ์ : อุปกรณ์การผลิต/การตลาดของสหกรณ์ เช่น ฉาง โกดัง โรงสี ฯลฯ   

     ฉาง   ลานตาก  โรงสี ขนาด ...............................  

  โกดัง ขนาด.......................   เครื่องช่ัง   อื่นๆ (ระบุ).........................   อื่นๆ (ระบุ)..................... 

  ไม่มีอุปกรณ์การผลิต/การตลาด 

   ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ ปี 2563  ผ่านมาตรฐาน   ไม่ผ่านมาตรฐาน ข้อ ......................................... 

3. ข้อมูลการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด ) : ปรับตามปีบัญชีของสหกรณ์ 

หน่วย : บาท 

ประเภทธุรกิจ ปี 2561 ปี 2562     ปี 2563 

1. ธุรกิจสินเช่ือ - - - 
2. ธุรกิจรับฝากเงิน    
3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต - 8,637,669 9,921,947.18 ยังไม่ถึงปีบัญชี   31 ธ.ค 63 

4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต - -  
5. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย  165,245  
6. ธุรกิจบริการ - - - 
7. ธุรกิจอื่น ๆ (ระบุ) - -  

รวม 8,637,669 10,087,192.18  
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4. สถานภาพทางการเงินของสหกรณ์ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด) ปรับตามปีบัญชีของสหกรณ์ 

หน่วย : บาท 

งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไรขาดทุน 
ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563 

สินทรัพย ์ 231,970.22 472,195.04 - 
หนี้สิน 9,464.63 187,979.74 - 
ทุนของสหกรณ์ 222,505.79 284,215.30 - 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 17,214.79 49,401.34 - 
อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
  - อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) 
     อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน =        หนี้สิน     .x 100 
                                      ทุนของสหกรณ์ 

 
0.04 

 
0.66 

 

- 

  - อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 
       อัตราผลตอบแทนต่อทุน =      ก าไรสุทธิ      .x 100 
                                         ทุนของสหกรณ์ 

 
0.07 

 
0.17 

 

- 

  - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 
       อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ =      ก าไรสุทธ ิ      x 100 
                                                   สินทรัพย์ 

 
0.07 

 
0.10 

 

- 

  - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
      อัตราสว่นทุนหมุนเวียน  =   สินทรัพย์หมุนเวียน – สินค้าคงเหลือ x 100       
                                                     หนี้สินหมุนเวียน 

 
23.66 

 
0.70 

- 

  - อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 
      อัตราสว่นทุนส ารองต่อสินทรัพย์ =      ทุนส ารอง       x 100 
                                                     สินทรัพย ์

0.03 0.02 - 

 

5.  ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด  - 

 
6. ข้อบกพร่องของสหกรณ์ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี บัญชีล่าสุด  - 
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 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์ 

1. ด้านบุคลากร สมาชิก / คณะกรรมการ / ฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าที่ (Man) 
1. ด้านสมาชิก 
1.1 สมาชิกยังขาดความเข้าใจในหลักการ วิธีการสหกรณ์ อุดมการณ์สหกรณ์ 
1.2 สมาชิกยังไม่มีความเช่ือถือ อาจเป็นเพราะสหกรณ์พึ่งมีการด าเนินงานเพียง 2 ปี เพราะดูจากจ านวนสมาชิกท่ี
ลาออกจากสหกณ์ 
2. ด้านคณะกรรมการด าเนินการ 
2.1 ขาดความรู้ความเข้าใจในระบบสหกรณ์ 
3. ด้านฝ่ายจัดการ/เจ้าหน้าท่ี 
3.1 ยังขาดทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อสมาชิก 
3.2 ขาดความคล่องตัวในการท างาน 
แนวทางการวิเคราะห์ วิเคราะห์ความรู้ ความเข้าใจของคณะกรรมการในการตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าท่ี และทักษะ
ในการบริหารงานองค์กร , วิเคราะห์ถึงคุณภาพ ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี การแบ่งงาน ความ
เหมาะสม , วิเคราะห์ความเข้าใจบทบาทหน้าท่ีการมีส่วนร่วมด้านต่างๆ ของสมาชิก ฯลฯ 
2. ด้านการบริหารเงินทุน (Monney) 
มีอัตราสภาพคล่องเงินทุนพอเพียงพอ เพราะเป็นทุนของสหกรณ์เอง อีกท้ังหนี้สินหมุนเวียนนั้นเป็นเงินอุดหนุนแบบ
จ่ายขาดจากการยางแห่งประเทศไทย สาขาเลย จึงไม่มีภาระท่ีจะช าระคืน 

แนวทางการวิเคราะห์ วิเคราะห์ข้อมูลจากอัตราส่วนทางการเงิน , การบริหารสภาพคล่องของสหกรณ์ ,การบริหารการ
จัดการเงินทุนของสหกรณ์ในการให้บริการสมาชิก ฯลฯ 
 
3. / วัตถุดิบ (Matetial)  เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ (Machine)  
 
สหกรณม์ีการรวบรวมผลิตยางก้อนถ้วยและน้ ายางสด ซึ่งมีปริมาณเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 

แนวทางการวิเคราะห์  เกี่ยวกับ ผลผลิตของสมาชิก , สินค้าของสหกรณ์ , เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการบริการสมาชิก   

4. ด้านการบริหารการจัดการ (Management) และการด าเนินธุรกิจ (Method) 
 1.ยังไม่มีการจัดและการควบคุมภายในท่ีดี  
 2.ยังไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ และระเบียบ มีการเก็บรักษาเงินสดเกินกว่าท่ีระเบียบก าหนดเป็นครั้งคราว 

แนวทางการวิเคราะห์ วิเคราะห์การบริหารจัดการ การควบคุมภายในของสหกรณ์ , การด าเนินงานของสหกรณ์เป็นไป
ตามกฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับท่ีก าหนดหรือไม่ , การจัดท าบัญชี การปิดบัญชี การประชุมใหญ่ สามารถด าเนินการ
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ได้ตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายก าหนด การด าเนินธุรกิจในภาพรวมของสหกรณ์ มีการด าเนินธุรกิจตอบสนอง
ความต้องการของสมาชิกหรือไม่อย่างไร  

 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์ สามารถจัดกลุ่มและแนวทางในการแนะน าส่งเสริม และพัฒนาสหกรณ์ 

ดังนี้ 

 

 สหกรณ์ท่ีต้องพัฒนาให้เป็นองค์กรหลักระดับ
อ าเภอ 
(เฉพาะสหกรณ์การเกษตร ประมง นิคม) 
 สหกรณ์ท่ีต้องการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการ
ด าเนินธุรกิจ โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ 
สหกรณ์ท่ีเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ โดยให้
ภาครัฐแนะน า ส่งเสริม และก ากับดูแลการด าเนินงาน
ตามปกติ   

 สหกรณ์ท่ีมีข้อบกพร่องต้องได้รับการแก้ไข/และ
เร่งรัดติดตาม 
 กลุ่มสหกรณ์ท่ีมีปัญหาหนี้ค้างนาน 
 สหกรณ์ท่ีมีปัญหาหนี้สูญ 
 สหกรณ์ท่ีจ าเป็นต้องฟื้นฟูกิจการ 
 สหกรณ์ท่ีควรควบกิจการกับสหกรณ์อื่น 
 สหกรณ์ท่ีควรเลิกกิจการ 
 สหกรณ์ท่ีมีปัญหาอื่น ๆ  (ระบุ) 

 

 

แผนการแนะน าส่งเสรมิ พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถก าหนดเป้าหมายในการแนะน าส่งเสริม
พัฒนาและก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้  

1) ระดับชั้นสหกรณ์: รักษาระดับสหกรณ์ช้ัน 1 และช้ัน 2 ยกระดับสหกรณ์ช้ัน 2 และ ช้ัน 3 สู่ช้ันท่ีดีขึ้น 
2) มาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร: 

รักษามาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ผลักดันสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้ผ่านมาตรฐานหรืออยู่ในระดับท่ีดีขึ้น  

3)อื่น ๆ - 

แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ด าเนินการ: 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
 1.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการควบคุมภายในของ
สหกรณ์  12 

ครั้ง ต.ค.63 - ก.ย.64 

 1.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับมาตรฐานของสหกรณ์/ 12   
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Template แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดแูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

กลุ่มเกษตรกร ครั้ง ต.ค.63 - ก.ย.64 
   1.3 กิจกรรม ................................................................    
2. ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
 2.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการให้บริการสมาชิกของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  

12 ครั้ง ต.ค.63-ก.ย.64 

2.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับประสิทธิภาพการด าเนิน
ธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

12 ครั้ง ต.ค.63 - ก.ย.64 

   2.3 กิจกรรม ................................................................    
3. ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบ
สหกรณ์ 

   

 3.1 กิจกรรม การก ากับ ดูแล ตรวจสอบสหกรณ์ 12 ครั้ง ต.ค.63 -มี.ค.64 

 

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จะแนะน าส่งเสริมใหส้หกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด าเนินการ 

แผนงาน/กิจกรรม 
ค่า

เป้าหมาย 
หน่วยนับ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. แผนงาน/กิจกรรมหลัก สร้างความใจบทบาท หน้าที่
สมาชิกสหกรณ์  

  

   1.1 กิจกรรมให้ความรู้สมาชิกสหกรณ์ในบทบาทหน้าท่ี
สมาชิก 

4 ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 

   1.2 กิจกรรม .........................    
2. แผนงาน/กิจกรรมหลัก ระดมทุนสหกรณ์    
   2.1 กิจกรรมส่งเสริมการถือหุ้นเพิ่มของสมาชิกสหกรณ์ 12 ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 
   2.2 กิจกรรม .........................    
3. แผนงาน/กิจกรรมหลัก ....................    
   3.1 กิจกรรม..........................    
   3.2 กิจกรรม .........................    

 
 

ลงชื่อ   นางสาวยุทธาภรณ์  เขียวสด     เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

           (เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์) 
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                 วันท่ี  15  เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2563 
 

 

48. สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านคกมาก จ ากัด   ประเภทสหกรณ์ : การเกษตร 

การวิเคราะห์ข้อมูลและบริบทของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  

ข้อมูลพื้นฐานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

1) ข้อมูลทั่วไป : จ านวนสมาชิก 50 ราย/จ านวนสมาชิกท่ีร่วมท าธุรกิจ 5 ราย/ธุรกิจหลักสินเช่ือ/ผลผลิตหลัก/

มาตรฐานสหกรณ์ B ธุรกิจหลัก ธุรกิจสินเช่ือ ผลผลิตหลัก  –   มาตรฐานสหกรณ์  ผ่านมาตรฐาน 

              2) โครงสร้างพื้นฐานของสหกรณ์ :อุปกรณ์การผลิต/การตลาดของสหกรณ์ - 

 3) ข้อมูลการด าเนินธุรกิจ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด ) : 
หน่วย : บาท 

ประเภทธุรกิจ ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

1. ธุรกิจสินเช่ือ 55,000 55,000 44,000 
2. ธุรกิจรับฝากเงิน - - - 
3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต - - - 
4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต - - - 
5. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย - - - 
6. ธุรกิจบริการ 2,160 600 11,850 

รวม 57,160 55,600 55,850 

4) สถานภาพทางการเงิน (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชลี่าสุด) ปรับตามปีบัญชขีองสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 

งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไรขาดทุน หน่วยนับ ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

สินทรัพย ์ บาท 92,440.80 86,496.90 78,844.80 
หนี้สิน บาท 1,888.26 2,181.26 1,865.26 
ทุนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร บาท 90,552.54 84,315.64 76,979.54 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท 3,736.90 5,686,10 5,686.10 
อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 
  - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 

 
เท่า 

ร้อยละ 
ร้อยละ 

เท่า 

 
0.02 
0.05 
0.04 
48.96 

 
0.03 
0.07 
0.07 
39.66 

 
0.03 
0.08 
0.08 
42.27 
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  - อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ เท่า 0.45 0.48 0.52 
 
 
5)ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี   
- คณะกรรมการยังขาดความรู้ความสามารถ และปะสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
- ในระหว่างปี ผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้เข้าปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการแล้วไม่มีรานงานผลการ

ตรวจสอบ        เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ 
6)ข้อบกพร่องของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร(ถ้ามี) ..-...................................................................... 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

 จากข้อมูลพื้นฐาน และสภาพแวดล้อมของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์ 
ดังนี้ 

1. ด้านบุคลากร (Man)   สมาชิก / คณะกรรมการ / ฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าที่ 
สมาชิก  สมาชิกมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจ ร้อยละ 12 สมาชิกยังไม่เข้าใจในบทบาท หน้าท่ี 
คณะกรรมการ มีความเสียสละในการปฏิบัติหน้าท่ี แต่ยังขาดความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการ 
ฝ่ายจัดการ สหกรณ์ไม่ได้จัดจ้างเจ้าหน้าท่ี มีเพียงคณะกรรมการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
 
2. ด้านการบริหารเงินทุน (Money) 
 
เงินทุนของสหกรณ์ส่วนใหญ่อยู่ในรูปลูกหนี้เงินกู้ ดังนั้นสภาพคล่องทางการเงินของสหกรณ์จึงขึ้นอยู่กับการเรียกเก็บ
หนี้จากสมาชิกเป็นส าคัญ และใช้เงินทุนหมุนเวียนภายในสหกรณ์ ยังขาดเงินทุนในการบริหารจัดการ 
 
3. ด้านวัตถุดิบ* (Material) เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ (Machine) * ผลผลิตของสมาชิก/สินค้าของสหกรณ์ 
- 
 
4. ด้านการบริหารการจัดการ(Management) และการด าเนินธุรกิจ(Method) 
สหกรณ์ยังขาดความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการและการด าเนินธุรกิจเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของสมาชิก 
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แผนการแนะน าส่งเสรมิ พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์ 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถก าหนดเป้าหมายในการแนะน าส่งเสริม
พัฒนาและก ากับดูแลสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ดังนี้  

1) ระดับชั้นสหกรณ์: รักษาระดับสหกรณ์ช้ัน 1 และช้ัน 2ยกระดับสหกรณ์ช้ัน 2 และ ช้ัน 3 สู่ช้ันท่ีดีขึ้น 
2) มาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร: 

รักษามาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ผลักดันสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้ผ่านมาตรฐานหรืออยู่ในระดับท่ีดีขึ้น  

3)อื่น ๆ - 

แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนงาน/กิจกรรมท่ีกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ด าเนินการ: 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
 1.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการควบคุมภายในของ
สหกรณ์  12 

ครั้ง ต.ค.-ก.ย. 

 1.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับมาตรฐานของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 12 

 
ครั้ง 

 
ต.ค.-ก.ย. 

   1.3 กิจกรรม ................................................................    
2. ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
 2.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการให้บริการสมาชิกของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  12 

 
ครั้ง 

 
ต.ค.-ก.ย. 

2.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับประสิทธิภาพการด าเนิน
ธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 12 

 
ครั้ง 

 
ต.ค.-ก.ย. 

   2.3 กิจกรรม ................................................................    
3. ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบ
สหกรณ์  

  

 3.1 กิจกรรม การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร  
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แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

 3.2 กิจกรรม การตรวจการณ์สหกรณ์ 1 คร้ัง ต.ค.-มี.ค. 

 

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จะแนะน าส่งเสริมใหส้หกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด าเนินการ 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. แผนงาน/กิจกรรมหลัก..................    
 1.1 กิจกรรม การระดมทุนจากสมาชิก 10 ร้อยละ ต.ค.-ก.ย. 
 1.2 กิจกรรม .........................    
2. แผนงาน/กิจกรรมหลัก..................    
 2.1 กิจกรรม ส่งเสริมให้สมาชิกท าธุรกิจเพิ่มขึ้น 20 ร้อยละ ต.ค.-ก.ย. 
2.2 กิจกรรม .........................    
3. แผนงาน/กิจกรรมหลัก..................    
 3.1 กิจกรรม .........................    
 3.2 กิจกรรม .........................    

 

 

 

ลงชื่อ........................................................เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

         (นางสาวศิริภรณ์  โชติชัยพฤทธิ์) 

              วันท่ี............เดือน................พ.ศ. ......... 
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49. สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านท่าเรือเก่าวัดป่ากลางเชียงคาน  จ ากัด  
ประเภทสหกรณ์  :  การเกษตร 

การวิเคราะห์ข้อมูลและบริบทของสหกรณ์  

ข้อมูลพื้นฐานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

1) ข้อมูลทั่วไป : จ านวนสมาชิก100ราย/จ านวนสมาชิกท่ีร่วมท าธุรกิจ 6 ราย 
ธุรกิจหลัก บริการสูบน้ า/ผลผลิตหลัก – มาตรฐานสหกรณ์ B /ระดับช้ันสหกรณ์/ศักยภาพการ
รวบรวมผลผลิต/การแปรรูป/ผลิตภัณฑ์เด่น  

             2) โครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มเกษตรกร:อุปกรณ์การผลิต/การตลาดของกลุ่มเกษตรกร     - 

 3) ข้อมูลการด าเนินธุรกิจ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด ) : 
หน่วย : บาท 

ประเภทธุรกิจ ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

1. ธุรกิจสินเช่ือ 3 - 7,500 17,400 
2. ธุรกิจรับฝากเงิน - - - 
3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต - - - 
4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต - - - 
5. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย - - - 
6. ธุรกิจบริการ - - - 

รวม 3 - 7,500 17,400 

4)สถานภาพทางการเงิน (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชลี่าสุด)ปรับตามปีบัญชขีองสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 

งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไรขาดทุน หน่วยนับ ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

สินทรัพย ์ บาท 45,854.65 45,680.79 46,386.70 
หนี้สิน บาท 4,641.17 4,641.17 8,034.09 
ทุนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร บาท 41,213.48 41,039.62 38,352.61 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท 1,73.86 2,687.01 1,012.57 
อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ     
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- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 
  - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
  - อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 

เท่า 
ร้อยละ 
ร้อยละ 

เท่า 
เท่า 

0.12 
0.01 
0.01 
9.88 
0.17 

0.12 
0.07 
0.06 
9.85 
0.17 

0.21 
0.03 
0.03 
5.78 
0.17 

 
 
5)ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี  
- คณะกรรมการยังขาดความรู้ความสามารถ และปะสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
-ในระหว่างปี ผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้เข้าปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการแล้วไม่มีรานงานผลการ

ตรวจสอบ        เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ 
6)ข้อบกพร่องของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร(ถ้ามี) ..-...................................................................... 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

 จากข้อมูลพื้นฐาน และสภาพแวดล้อมของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์ 
ดังนี้ 
1. ด้านบุคลากร (Man)   สมาชิก / คณะกรรมการ / ฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าที่ 
สมาชิก  สมาชิกมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจ ร้อยละ 10 สมาชิกไม่เข้าใจในบทบาท หน้าท่ี 
คณะกรรมการ มีความเสียสละในการปฏิบัติหน้าท่ี แต่ยังขาดความรู้ในเรื่อระเบียบ ข้อบังคับ การบริหารงาน 
ฝ่ายจัดการกลุ่มฯไม่ได้จัดจ้างเจ้าหน้าท่ี มีเพียงคณะกรรมการด าเนินงานแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
 
2. ด้านการบริหารเงินทุน (Money) 
 
ขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียน ใช้เงินทุนจากภายในสหกรณ์ และไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันกับสถาบันการเงิน หรือแหลง
เงินทุนภายนอก 
 
3. ด้านวัตถุดิบ* (Material) เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ (Machine) * ผลผลิตของสมาชิก/สินค้าของสหกรณ์ 
- 
 
4. ด้านการบริหารการจัดการ(Management) และการด าเนินธุรกิจ(Method) 
คณะกรรมการด าเนินการยังขาดความรู้ในด้านการบริหารจัดการในการด าเนินงานและการด าเนินธุรกิจเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของสมาชิก 
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แผนการแนะน าส่งเสรมิ พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถก าหนดเป้าหมายในการแนะน าส่งเสริม
พัฒนาและก ากับดูแลสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ดังนี้  

1) ระดับชั้นสหกรณ์: รักษาระดับสหกรณ์ช้ัน 1 และช้ัน 2ยกระดับสหกรณ์ช้ัน 2 และ ช้ัน 3 สู่ช้ันท่ีดีขึ้น 
2) มาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร: 

รักษามาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ผลักดันสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้ผ่านมาตรฐานหรืออยู่ในระดับท่ีดีขึ้น  

3)อื่น ๆ - 

แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แผนงาน/กิจกรรมท่ีกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ด าเนินการ: 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
 1.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการควบคุมภายในของ
สหกรณ์  

12 ครั้ง ต.ค.-ก.ย. 

 1.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับมาตรฐานของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 

12 ครั้ง ต.ค.-ก.ย. 

   1.3 กิจกรรม ................................................................    
2. ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
 2.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการให้บริการสมาชิกของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  

12 ครั้ง ต.ค.-ก.ย. 

2.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับประสิทธิภาพการด าเนิน
ธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

12 ครั้ง ต.ค.-ก.ย. 

   2.3 กิจกรรม ................................................................    
3. ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบ
สหกรณ์  
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แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

 3.1 กิจกรรม การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร  

  

 3.2 กิจกรรม การตรวจการณ์สหกรณ์ 1 ครั้ง พ.ค. 

 

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จะแนะน าส่งเสริมใหส้หกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด าเนินการ 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. แผนงาน/กิจกรรมหลัก..................    
 1.1 กิจกรรม การระดมทุนจากสมาชิก 10 ร้อยละ ต.ค.-ก.ย. 
 1.2 กิจกรรม .........................    
2. แผนงาน/กิจกรรมหลัก..................    
 2.1 กิจกรรม ส่งเสริมให้สมาชิกท าธุรกิจเพิ่มขึ้น 20 ร้อยละ ต.ค.-ก.ย. 
2.2 กิจกรรม .........................    
3. แผนงาน/กิจกรรมหลัก..................    
 3.1 กิจกรรม .........................    
 3.2 กิจกรรม .........................    

 

 
 
ลงชื่อ   นางสาวศิริภรณ์  โชติชัยพฤทธิ์  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

         (นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ) 

              วันท่ี  15   เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2563 
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50. สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านน้อย จ ากัด  ประเภทสหกรณ์ :  การเกษตร 

การวิเคราะห์ข้อมูลและบริบทของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  

 ข้อมูลพื้นฐานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

1) จ านวนสมาชิก 156  คน จ านวนสมาชิกท่ีร่วมท าธุรกิจ  34 คน  ธุรกิจหลัก ธุรกิจสินเช่ือ ผลผลิตหลัก    -  

มาตรฐานสหกรณ์  ผ่านมาตรฐาน 

              2) โครงสร้างพื้นฐานของสหกรณ์ :อุปกรณ์การผลิต/การตลาดของสหกรณ์ - 

 3) ข้อมูลการด าเนินธุรกิจ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด ) : 
หน่วย : บาท 

ประเภทธุรกิจ ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

1. ธุรกิจสินเช่ือ 140,324.70 1,730,560.20 1,559,060.10 
2. ธุรกิจรับฝากเงิน 34,134.02 33,139.83 24,038.53 
3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต - - - 
4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต - - - 
5. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย - - - 
6. ธุรกิจบริการ - - - 

รวม 174,458.72 1,763,700.03 1,583,098.63 

4) สถานภาพทางการเงิน (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชลี่าสุด) ปรับตามปีบัญชขีองสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 

งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไรขาดทุน หน่วยนับ ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

สินทรัพย ์ บาท 1,071,532.02 2,147,868.57 1,925,144.78 
หนี้สิน บาท 174,573.36 1,280,801.53 1,172,412.54 
ทุนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร บาท 896,958.66  867,067.04  752,732.27 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท 31,891.62  37,284.80  (26,640.08) 
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อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 
  - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
  - อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 

 
เท่า 

ร้อยละ 
ร้อยละ 

เท่า 
เท่า 

 
0.19 
3.55 
2.97 
6.13 
0.83 

 
1.47  
4.30 
1.73 
1.67 
 0.40 

 
 1.56 
 0.00 
 0.00 
 1.78 
 0.04 

 
 
5)ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี (ถ้ามี)...-................................................................................................ 
 
6)ข้อบกพร่องของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร(ถ้ามี) ..-...................................................................... 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

 จากข้อมูลพื้นฐาน และสภาพแวดล้อมของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์ 
ดังนี้ 
 

1. ด้านบุคลากร (Man)   สมาชิก / คณะกรรมการ / ฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าที่ 
สมาชิก  สมาชิกมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจ ร้อยละ  25 และมีความเข้าใจในบทบาท หน้าท่ีสมาชิก 
คณะกรรมการ มีความเสียสละในการปฏิบัติหน้าท่ี แต่ยังขาดความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการ 
ฝ่ายจัดการ สหกรณ์ไม่ได้จัดจ้างเจ้าหน้าท่ี มีเพียงคณะกรรมการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบโดยผ่านมติท่ีประชุม 
 
2. ด้านการบริหารเงินทุน (Money) 
 
เงินทุนของสหกรณ์ส่วนใหญ่อยู่ในรูปลูกหนี้เงินกู้ ดังนั้นสภาพคล่องทางการเงินของสหกรณ์จึงขึ้นอยู่กับการเรียกเก็บ
หนี้จากสมาชิกเป็นส าคัญ สหกรณ์ต้องการเงินทุนหมุนเวียนจากภายนอกเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ 
 
3. ด้านวัตถุดิบ* (Material) เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ (Machine) * ผลผลิตของสมาชิก/สินค้าของสหกรณ์ 
- 
 
4. ด้านการบริหารการจัดการ(Management) และการด าเนินธุรกิจ(Method) 
สหกรณ์ก าหนดระเบียบไว้ครอบคลุมการปฏิบัติงาน มีการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ แต่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ
ในการบริหารจัดการและการด าเนินธุรกิจ 
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แผนการแนะน าส่งเสรมิ พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถก าหนดเป้าหมายในการแนะน าส่งเสริม
พัฒนาและก ากับดูแลสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้  

1) ระดับชั้นสหกรณ์: รักษาระดับสหกรณ์ช้ัน 1 และช้ัน 2ยกระดับสหกรณ์ช้ัน 2 และ ช้ัน 3 สู่ช้ันท่ีดีขึ้น 
2) มาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร: 

รักษามาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ผลักดันสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้ผ่านมาตรฐานหรืออยู่ในระดับท่ีดีขึ้น  

3)อื่น ๆ – 
 

 แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนงาน/กิจกรรมท่ีกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ด าเนินการ: 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
 1.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการควบคุมภายในของ
สหกรณ์  

12 ครั้ง ต.ค.-ก.ย. 

 1.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับมาตรฐานของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 

12 ครั้ง ต.ค.-ก.ย. 

   1.3 กิจกรรม ................................................................    
2. ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
 2.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการให้บริการสมาชิกของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  

12 ครั้ง ต.ค.-ก.ย. 

2.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับประสิทธิภาพการด าเนิน
ธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

12 ครั้ง ต.ค.-ก.ย. 
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แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

   2.3 กิจกรรม ................................................................    
3. ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบ
สหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร  

  

 3.1 กิจกรรม การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร  

  

 3.2 กิจกรรม การตรวจการณ์สหกรณ์ 1 ครั้ง ต.ค.-มี.ค. 

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จะแนะน าส่งเสริมใหส้หกรณ์ด าเนินการ 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. แผนงาน/กิจกรรมหลัก..................    
 1.1 กิจกรรม การระดมทุนจากสมาชิก 10 ร้อยละ ต.ค.-ก.ย. 
 1.2 กิจกรรม .........................    
2. แผนงาน/กิจกรรมหลัก..................    
 2.1 กิจกรรม ส่งเสริมให้สมาชิกท าธุรกิจเพิ่มขึ้น 20 ร้อยละ ต.ค.-ก.ย. 
2.2 กิจกรรม .........................    
3. แผนงาน/กิจกรรมหลัก..................    
 3.1 กิจกรรม .........................    
 3.2 กิจกรรม .........................    

 

 

 

ลงชื่อ    นางสาวศิริภรณ์  โชติชัยพฤทธิ์    เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

         (นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ) 

              วันท่ี 15  เดือน   สิงหาคม  พ.ศ. 2563 
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51. สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานี้สูบน้ าบ้านผาแบ่น จ ากัด  ประเภทสหกรณ์ :  การเกษตร 

ข้อมูลพื้นฐานของสหกรณ์ 

 1) ข้อมูลทั่วไป : จ านวนสมาชิก134ราย/จ านวนสมาชิกท่ีร่วมท าธุรกิจ 5ราย/ธุรกิจหลักสินเช่ือ/
ผลผลิตหลัก/มาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ไม่ผ่าน/ระดับช้ันสหกรณ์C/ศักยภาพการรวบรวมผลผลิต/
การแปรรูป/ผลิตภัณฑ์เด่น ฯลฯ 
 2) โครงสร้างพื้นฐานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร : อุปกรณ์การผลิต/การตลาดของสหกรณ์ เช่น ฉาง 
โกดัง โรงสี ฯลฯ 
 3) ข้อมูลการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด ) : ปรับตามปีบัญชีของสหกรณ์ 

หน่วย : บาท 

ประเภทธุรกิจ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

1. ธุรกิจสินเช่ือ 50,000 62,000 80,000 
2. ธุรกิจรับฝากเงิน - - - 
3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต - - - 
4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต - - - 
5. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย    
6. ธุรกิจบริการ 25,430 28,870 33,530 

รวม 75,430 90,870 113,530 
4) สถานภาพทางการเงินของสหกรณ์ (ข้อมูลยอ้นหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด) ปรับตามปีบัญชีของสหกรณ์ 

หน่วย : บาท 

งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไรขาดทุน ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

สินทรัพย ์ 127,727.06 123,257.54 129,992.36 
หนี้สิน 105,156.08 105,146.90 96,707.41 
ทุนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 22,540.98 18,110.64 33,284.95 
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งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไรขาดทุน ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 7,254.70 9,500 15,174.31 
อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
  - อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 
  - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
  - อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 

 
4.66 
32.18 
11.98 
1.21 

- 

 
5.80 

46.73. 
7.57 
1.17 

- 

 
2.90 
59.04 
5.67 
1,34 

- 
 

 
5) ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด) - 
6) ข้อบกพร่องของสหกรณ์  (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด) - 
สหกรณ์ไม่สามารถจัดท างบการเงินเสนอผู้สอบบัญชีเพื่อรับรองได้ เนื่องจากกรรมการขาดความเอาใจ

ใส่ในการกิจการของตนเอง 
 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์ 
1. ด้านบุคลากร สมาชิก / คณะกรรมการ / ฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าที่ (Man) 
1. ด้านสมาชิก 
1.1 สมาชิกไม่มีความเข้าใจในหลักการ วิธีการสหกรณ์ อุดมการณ์สหกรณ์ 
1.2 สมาชิกมีรายได้ไม่แน่นอน ขึ้นกับสภาวะเศรษฐกิจ ราคาผลผลิต 
2. ด้านคณะกรรมการด าเนินการ 
2.1 ขาดความรู้ ขาดความเอาใจใส่ในกิจการของตนเอง 
2.2 ไม่มีสมาชิกต้องการเป็นคณะกรรมการด าเนินการ 
3. ด้านฝ่ายจัดการ/เจ้าหน้าท่ี 
3.1 ไม่มีการจัดจ้างเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 
3.2 มอบหมายกรรมการด าเนินการรับผิดชอบ  
แนวทางการวิเคราะห์ วิเคราะห์ความรู้ ความเข้าใจของคณะกรรมการในการตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าท่ี และทักษะ
ในการบริหารงานองค์กร , วิเคราะห์ถึงคุณภาพ ประสิทธภาพของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี การแบ่งงาน ความ
เหมาะสม , วิเคราะห์ความเข้าใจบทบาทหน้าท่ีการมีส่วนร่วมด้านต่างๆ ของสมาชิก ฯลฯ 
2. ด้านการบริหารเงินทุน (Monney) 
มีเงินทุนไม่เพียงพอในการบริการสมาชิก  

แนวทางการวิเคราะห์ วิเคราะห์ข้อมูลจากอัตราส่วนทางการเงิน , การบริหารสภาพคล่องของสหกรณ์ ,การบริหารการ
จัดการเงินทุนของสหกรณ์ในการให้บริการสมาชิก ฯลฯ 
3. / วัตถุดิบ (Matetial)  เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ (Machine)  
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ไม่ได้ด าเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย และรวบรวมผลผลิต เนื่องจากขาดทุนด าเนินงาน  

แนวทางการวิเคราะห์  เกี่ยวกับ ผลผลิตของสมาชิก , สินค้าของสหกรณ์ , เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการบริการสมาชิก 
หรือระ   
4. ด้านการบริหารการจัดการ (Management) และการด าเนินธุรกิจ (Method) 
การควบคุมภายในไม่ดีและสมาชิกและกรรมการด าเนินการขาดความรับผิดชอบ 

แนวทางการวิเคราะห์ วิเคราะห์การบริหารจัดการ การควบคุมภายในของสหกรณ์ , การด าเนินงานของสหกรณ์เป็นไป
ตามกฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับท่ีก าหนดหรือไม่ , การจัดท าบัญชี การปิดบัญชี การประชุมใหญ่ สามารถด าเนินการ
ได้ตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายก าหนด การด าเนินธุรกิจในภาพรวมของสหกรณ์ มีการด าเนนิธุรกิจตอบสนอง
ความต้องการของสมาชิกหรือไม่อย่างไร  

 

 

 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์ สามารถจัดกลุ่มและแนวทางในการแนะน าส่งเสริม และพัฒนาสหกรณ์ 

ดังนี้ 

 สหกรณ์ท่ีต้องพัฒนาให้เป็นองค์กรหลักระดับ
อ าเภอ 
(เฉพาะสหกรณ์การเกษตร ประมง นิคม) 
  สหกรณ์ท่ีต้องการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการ
ด าเนินธุรกิจ โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ 
สหกรณ์ท่ีเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ โดยให้
ภาครัฐแนะน า ส่งเสริม และก ากับดูแลการด าเนินงาน
ตามปกติ   

สหกรณ์ท่ีมีข้อบกพร่องต้องได้รับการแก้ไข/และ
เร่งรัดติดตาม 
 กลุ่มสหกรณ์ท่ีมีปัญหาหนี้ค้างนาน 
 สหกรณ์ท่ีมีปัญหาหนี้สูญ 
 สหกรณ์ท่ีจ าเป็นต้องฟื้นฟูกิจการ 
 สหกรณ์ท่ีควรควบกิจการกับสหกรณ์อื่น 
 สหกรณ์ท่ีควรเลิกกิจการ 
 สหกรณ์ท่ีมีปัญหาอื่น ๆ  (ระบุ) 
 

 

แผนการแนะน าส่งเสรมิ พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถก าหนดเป้าหมายในการแนะน าส่งเสริม
พัฒนาและก ากับดูแลสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ดังนี้  

1) ระดับชั้นสหกรณ์: รักษาระดับสหกรณ์ช้ัน 1 และช้ัน 2ยกระดับสหกรณ์ช้ัน 2 และ ช้ัน 3 สู่ช้ันท่ีดีขึ้น 
2) มาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร: 

รักษามาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ผลักดันสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้ผ่านมาตรฐานหรืออยู่ในระดับท่ีดีขึ้น  

3)อื่น ๆ – 
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แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ด าเนินการ: 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
 1.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการควบคุมภายในของ
สหกรณ์  

12 ครั้ง ต.ค.63 - ก.ย.64 

 1.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับมาตรฐานของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 

12 ครั้ง ต.ค.63 - ก.ย.64 

2. ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
 2.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการให้บริการสมาชิก
ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  

12 ครั้ง ต.ค.63-ก.ย.64 

2.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับประสิทธิภาพการด าเนิน
ธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

12 ครั้ง ต.ค.63 - ก.ย.64 

   2.3 กิจกรรม ................................................................    
3. ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบ
สหกรณ์ 

   

 3.1 กิจกรรม การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร 

12 ครั้ง ต.ค.63- ก.ย.64 

 3.2 กิจกรรม การตรวจการณ์สหกรณ์ 1 ครั้ง ต.ค.63 -มี.ค.64 

 

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จะแนะน าส่งเสริมใหส้หกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด าเนินการ 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. แผนงาน/กิจกรรมหลัก..................    
 1.1 กิจกรรม การระดมทุนจากสมาชิก 0.01 ล้านบาท ต.ค.-ก.ย. 
2. แผนงาน/กิจกรรมหลัก..................    
 2.1 กิจกรรม ส่งเสริมให้สมาชิกท าธุรกิจเพิ่มขึ้น 0.50 ล้านบาท ต.ค.-ก.ย. 
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ลงชื่อ    นายณรงค์พร เจนการ   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

    (นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ) 

           วันท่ี  20  เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

 

52.สหกรณ์พัฒนาอาชีพโครงการเทิดพระเกียรติบ้านคกงิ้ว จ ากัด ประเภทสหกรณ์ : การเกษตร 

ข้อมูลพื้นฐานของสหกรณ์ 

1)  ข้อมูลทั่วไป :  

1.1)จ ำนวนสมำชิกสำมัญ  58รำย สมำชิกสมทบ – รำย  
1.2) อำชีพหลักของสมำชิกสหกรณ์ ท ำนำท ำไร่ (ข้ำว ข้ำวโพด มันส ำปะหลัง ) และประกอบอำชีพ
เสริม ค้ำขำยสินค้ำตำมช่วงฤดูกำรท่องเท่ียว 
1.3) สหกรณ์ไม่มีส ำนักงำนเป็นของตนเอง อำศัยบ้ำนประธำนกรรมกำร และอำศัยกรรมกำร
รับผิดชอบกำรจัดท ำบัญชี และจ้ำงบุคคลภำยนอกมำช่วยเป็นครั้งครำว เนื่องจำกไม่มีทุนเพียงพอ
ในกำรจ้ำงเจ้ำหน้ำท่ี 

 2) โครงสร้ำงพื้นฐำนของสหกรณ์ 
2.1) สหกรณไ์ม่มีอุปกรณ์กำรผลิต/กำรตลำดแต่อย่ำงใด 
2.2)ผลกำรจัดมำตรฐำนสหกรณ์ ปี 2563 ไม่ผ่ำนมำตรฐำนสหกรณ์ เนื่องจำกผลกำร

ด ำเนินงำนขำดทุน 
 3) ข้อมูลกำรด ำเนินธุรกิจของสหกรณ์ (ข้อมูลยอ้นหลัง 3 ปีบัญชีล่ำสุด ) : ปรับตำมปีบัญชีของสหกรณ์ 
หน่วย : บาท 

ประเภทธุรกิจ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

1. ธุรกิจสินเช่ือ - 990,000 790,000 
2. ธุรกิจรับฝากเงิน - - - 
3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต - - - 
4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต - - - 
5. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย - - - 
6. ธุรกิจบริการ - - - 

รวม - 990,000 790,000 
4) สถานภาพทางการเงินของสหกรณ์ (ข้อมูลยอ้นหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด) ปรับตามปีบัญชีของสหกรณ์ 
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หน่วย : บาท 

งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไรขาดทุน ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

สินทรัพย ์ 774,208.92 853,738.77 839,964.72 
หนี้สิน 30,638.01 30,638.01 30,638.01 
ทุนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 754,572.91 823,102.76 809,328.71 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 20,207.24 30,029.85 (13,774.05) 
อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
  - อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 
  - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
  - อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 

 
0.04 
2.68 
2.61 
1.00 
0.20 

 
0.04 
3.65 
3.52 
1.00 
0.08 

 
0.04 
-1.70 
-1.64 
1.00 
0.18 

 
5) ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด)  
- มีเพียงคณะกรรมการ ด าเนินการช่วยกันปฏิบัติหน้าท่ีด้านต่าง ๆ 
- เก็บรักษาเงินสดเก็บเกินกว่าระเบียบก าหนด ไว้ 5,000 บาท  
 
6) ข้อบกพร่องของสหกรณ์  (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด) 
 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์ 

1. ด้านบุคลากร สมาชิก / คณะกรรมการ / ฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าที่ (Man) 
1. ด้านสมาชิก 
1.1 สมาชิกไม่มีความเข้าใจในหลักการ วิธีการสหกรณ์ อุดมการณ์สหกรณ์ 
1.2 สมาชิกมีรายได้ไม่แน่นอน ขึ้นกับสภาวะเศรษฐกิจ ราคาผลผลิต 
2. ด้านคณะกรรมการด าเนินการ 
2.1 ขาดความรู้ ขาดความเอาใจใส่ในกิจการของตนเอง 
2.2 ไม่มีสมาชิกต้องการเป็นคณะกรรมการด าเนินการ 
3. ด้านฝ่ายจัดการ/เจ้าหน้าท่ี 
3.1 ไม่มีการจัดจ้างเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 
3.2 มอบหมายกรรมการด าเนินการรับผิดชอบ และจ้างบุคคลภายนอกช่วยเป็นครั้งบคราว 
แนวทางการวิเคราะห์ วิเคราะห์ความรู้ ความเข้าใจของคณะกรรมการในการตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าท่ี และทักษะ
ในการบริหารงานองค์กร , วิเคราะห์ถึงคุณภาพ ประสิทธภาพของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี การแบ่งงาน ความ
เหมาะสม , วิเคราะห์ความเข้าใจบทบาทหน้าท่ีการมีส่วนร่วมด้านต่างๆ ของสมาชิก ฯลฯ 
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2. ด้านการบริหารเงินทุน (Monney) 
มีเงินทุนไม่เพียงพอในการบริการสมาชิก ต้องกู้ยืมจากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 

แนวทางการวิเคราะห์ วิเคราะห์ข้อมูลจากอัตราส่วนทางการเงิน , การบริหารสภาพคล่องของสหกรณ์ ,การบริหารการ
จัดการเงินทุนของสหกรณ์ในการให้บริการสมาชิก ฯลฯ 
3. / วัตถุดิบ (Matetial)  เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ (Machine)  
ไม่ได้ด าเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย และรวบรวมผลผลิต เนื่องจากขาดทุนด าเนินงาน  

แนวทางการวิเคราะห์  เกี่ยวกับ ผลผลิตของสมาชิก , สินค้าของสหกรณ์ , เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการบริการสมาชิก 
หรือระ   
4. ด้านการบริหารการจัดการ (Management) และการด าเนินธุรกิจ (Method) 
การควบคุมภายในและการปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับ 

แนวทางการวิเคราะห์ วิเคราะห์การบริหารจัดการ การควบคุมภายในของสหกรณ์ , การด าเนินงานของสหกรณ์เป็นไป
ตามกฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับท่ีก าหนดหรือไม่ , การจัดท าบัญชี การปิดบัญชี การประชุมใหญ่ สามารถด าเนินการ
ได้ตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายก าหนด การด าเนินธุรกิจในภาพรวมของสหกรณ์ มีการด าเนินธุรกิจตอบสนอง
ความต้องการของสมาชิกหรือไม่อย่างไร  
 

 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์ สามารถจัดกลุ่มและแนวทางในการแนะน าส่งเสริม และพัฒนาสหกรณ์ 

ดังนี้ 

 สหกรณ์ท่ีต้องพัฒนาให้เป็นองค์กรหลักระดับ
อ าเภอ 
(เฉพาะสหกรณ์การเกษตร ประมง นิคม) 
  สหกรณ์ท่ีต้องการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการ
ด าเนินธุรกิจ โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ 
สหกรณ์ท่ีเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ โดยให้
ภาครัฐแนะน า ส่งเสริม และก ากับดูแลการด าเนินงาน
ตามปกติ   

สหกรณ์ท่ีมีข้อบกพร่องต้องได้รับการแก้ไข/และ
เร่งรัดติดตาม 
 กลุ่มสหกรณ์ท่ีมีปัญหาหนี้ค้างนาน 
 สหกรณ์ท่ีมีปัญหาหนี้สูญ 
 สหกรณ์ท่ีจ าเป็นต้องฟื้นฟูกิจการ 
 สหกรณ์ท่ีควรควบกิจการกับสหกรณ์อื่น 
 สหกรณ์ท่ีควรเลิกกิจการ 
 สหกรณ์ท่ีมีปัญหาอื่น ๆ  (ระบุ) 
 

 

 

แผนการแนะน าส่งเสรมิ พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถก าหนดเป้าหมายในการแนะน าส่งเสริม
พัฒนาและก ากับดูแลสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ดังนี้  
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1) ระดับชั้นสหกรณ์: รักษาระดับสหกรณ์ช้ัน 1 และช้ัน 2ยกระดับสหกรณ์ช้ัน 2 และ ช้ัน 3 สู่ช้ันท่ีดีขึ้น 
2) มาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร: 

รักษามาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ผลักดันสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้ผ่านมาตรฐานหรืออยู่ในระดับท่ีดีขึ้น  

3)อื่น ๆ – 
 
 
 
 

แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ด าเนินการ: 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
 1.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการควบคุมภายในของ
สหกรณ์  12 

ครั้ง ต.ค.63 - ก.ย.64 

 1.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับมาตรฐานของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 12 

 
ครั้ง 

 
ต.ค.63 - ก.ย.64 

2. ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
 2.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการให้บริการสมาชิกของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  12 

 
ครั้ง 

 
ต.ค.63-ก.ย.64 

2.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับประสิทธิภาพการด าเนิน
ธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 12 

 
ครั้ง 

 
ต.ค.63 - ก.ย.64 

3. ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบ
สหกรณ์  

  

 3.1 กิจกรรม การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร 12 

คร้ัง ต.ค.63- ก.ย.64 

 3.2 กิจกรรม การตรวจการณ์สหกรณ์ 1 คร้ัง ต.ค.63 -มี.ค.64 

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จะแนะน าส่งเสริมใหส้หกรณ์ด าเนินการ 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. แผนงาน/กิจกรรมหลัก..................    
 1.1 กิจกรรม การระดมทุนจากสมาชิก 0.01 ล้านบาท ต.ค.-ก.ย. 
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แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

2. แผนงาน/กิจกรรมหลัก..................    
 2.1 กิจกรรม ส่งเสริมให้สมาชิกท าธุรกิจเพิ่มขึ้น 1.00 ล้านบาท ต.ค.-ก.ย. 

 

 

ลงชื่อ    นายณรงค์พร เจนการ   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

     (นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ) 

                 วันท่ี  15   เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2563 

 

53. สหกรณ์เคหะเชียงคาน จ ากัด ประเภทสหกรณ์ : สหกรณ์บริการ 

  การวิเคราะห์ข้อมูลและบริบทของสหกรณ์  
  ข้อมูลพื้นฐานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 1) ข้อมูลทั่วไป : จ านวนสมาชิก จ านวน 22 คน  
 2) โครงสร้างพื้นฐานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร : ไม่มีอุปกรณ์การผลิต/การตลาดแต่อย่างใด 
 3) ข้อมูลการด าเนินธุรกิจ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด ) : ปรับตามปีบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
(สหกรณ์ไม่มีการด าเนินธุรกิจต้ังแต่ได้รับจดทะเบียนสหกรณ์จนกระทั่งปัจจุบัน) 

หน่วย : บาท 

ประเภทธุรกิจ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

1. ธุรกิจสินเช่ือ    
2. ธุรกิจรับฝากเงิน    
3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต    
4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต    
5. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย    
6. ธุรกิจบริการ    

รวม    

 
4) สถานภาพทางการเงิน (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด) ปรับตามปีบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

 

งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไรขาดทุน หน่วยนับ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

สินทรัพย ์     
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หนี้สิน     
ทุนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร     
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ     
อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
  - อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 
  - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
  - อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 
 

    

 
 
 
 
 
5) ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี (ถ้ามี) ..................................................................................................... 
6) ข้อบกพร่องของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (ถ้ามี) ......................................................................... 

สหกรณ์ไม่ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี และไม่การด าเนินธุรกิจแต่อย่างใด  ไม่มีการ
ประชุมคณะกรรมการด าเนินการตั้งแต่จดทะเบียนเป็นสหกรณ์ 

 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

 เห็นสมควรส่ังเลิกสหกรณ์ เนื่องจากสมาชิกไม่ให้ความร่วมมือในการด าเนินงาน 
 
 

      
ลงชือ่     นายณรงค์พร เจนการ    เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

      (นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ) 

          วันท่ี   15  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 
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54. สหกรณ์ผลิตภัณฑ์มะพร้าวแก้วแก่งคุดคู้บ้านน้อย  ประเภท : สหกรณ์บริการ 

  การวิเคราะห์ข้อมูลและบริบทของสหกรณ์  
  ข้อมูลพื้นฐานของสหกรณ์ 

1) ข้อมูลทั่วไป : สมาชิก จ านวน 32 ราย สมาชิกร่วมท าธุรกิจ จ านวน 30 ราย ธุรกิจหลักธุรกิจ
สินเช่ือ ผลผลิตหลักผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว การแปรรูป/ผลิตภัณฑ์เด่นมะพร้าวแก้ว ผลการจัดมาตรฐานผ่าน
เกณฑ์ดีเลิศ ระดับช้ัน 1 
 2) โครงสร้างพื้นฐานของสหกรณ์ :  - ไม่มีอุปกรณ์การผลิต/การตลาด 
 3) ข้อมูลการด าเนินธุรกิจ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด ) : ปรับตามปีบัญชีของสหกรณ ์

หน่วย : บาท 

ประเภทธุรกิจ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

1. ธุรกิจสินเช่ือ 188,267.00 211,460.85 167,509.00 
2. ธุรกิจรับฝากเงิน 126,247.56 140,657.55 156,720.21 
3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต - - - 
4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต - - - 
5. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 405,801.00 - - 
6. ธุรกิจบริการ - - - 

รวม 720,315.56 352,118.40 324,229.21 

4) สถานภาพทางการเงิน (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด) ปรับตามปีบัญชีของสหกรณ์ 

งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไรขาดทุน หน่วยนับ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
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สินทรัพย ์ บาท 3,142,804.08 3,177,383.25 3,422,648.24 
หนี้สิน บาท 1,697,018.24 1,721,549.03 1,726,943.32 
ทุนของสหกรณ์ บาท 1,445,785.84 1,455,834.22 1,695,704.92 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท   129,298.57   102,825.83     61,919.70 
อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
  - อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 
  - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
  - อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 

 
เท่า 

ร้อยละ 
ร้อยละ 

เท่า 
เท่า 

 

 
1.17 
8.94 
4.11 
1.89 
0.06 

 

 
1.18 
7.08 
3.23 
1.88 
0.08 

 

 
1.01 
3.92 
1.80 
2.02 
0.07 

 
5) ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี (ถ้ามี) สหกรณ์ไม่สามารถด าเนินการจัดท าและปิดบัญชีเองได้ 
6) ข้อบกพร่องของสหกรณ์ (ถ้ามี) สหกรณ์ไม่สามารถด าเนินการจัดท าและปิดบัญชีเองได้ 
หมายเหตุ : เนื่องจากสภาพแวดล้อมของสหกรณ์ แต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน หน่วยงานสามารถ

เพิ่มเติมข้อมูลส าคัญอื่น ๆ ของสหกรณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ เช่น ข้อมูลแผนกลยุทธ์ของ
สหกรณ์ ผลการด าเนินการเทียบกับแผนการด าเนินงานของสหกรณ์ ย้อนหลัง 3 ปี เป็นต้น 
 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์ 

จากข้อมูลพื้นฐาน และสภาพแวดล้อมของสหกรณ์ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์ได้ ดังนี้ 
1) สหกรณ์สามารถปิดบัญชีได้และส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชีภายใน 30 วันนับแต่วันส้ินปี

ทางบัญช ี
2) งบการเงินของสหกรณ์ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีและมีผลการด าเนินงานไม่ขาดทุน 
3) สหกรณ์สามารถประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ภายใน 150 วัน 
4) สหกรณ์มีทุนด าเนินงานเพิ่มขึ้น  
5) สหกรณ์สามารถรักษามาตรฐานสหกรณ์ผ่านเกณฑ์ผลดีเลิศ ระดับช้ัน 1 
6) สหกรณ์มีทรัพย์สินเพียงพอต่อการด าเนินงานและสามารถช าระหนี้ต่อเจ้าหนี้ 

 

 แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์ สามารถก าหนดเป้าหมายในการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และ
ก ากับดูแลสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้  

1) ระดับชั้นสหกรณ์ :  รักษาระดับสหกรณ์ช้ัน 1 และช้ัน 2   ยกระดับสหกรณ์ช้ัน 2 และ ช้ัน 3 สู่ช้ันท่ีดีขึ้น  
2) มาตรฐานสหกรณ์ :   

       รักษามาตรฐานสหกรณ์ให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป  
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       ผลักดันสหกรณ์ให้ผ่านมาตรฐานหรืออยู่ในระดับท่ีดีขึ้น   
3) อื่น ๆ (ระบุเป้าหมายอื่น ๆ เช่น การเพิ่มปริมาณการรวบรวมผลผลิต/แปรรูปผลผลิต สมาชิกมีส่วนร่วมใน
การด าเนินธุรกิจกับสหกรณ์เพิ่มข้ึน เป็นต้น) 

1) พัฒนาสหกรณ์ให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนพัฒนาให้เป็นสหกรณ์หลักระดับอ าเภอ 
2) พัฒนาศักยภาพสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง   
3) รักษามาตรฐานการด าเนินงานของสหกรณ์ให้มั่นคง 
4) ส่งเสริมแนะน าให้สหกรณ์มีปริมาณธุรกิจและสมาชิกร่วมท าธุรกิจเพิ่มขึ้น 
5) ส่งเสริมแนะน าให้สหกรณ์มีทุนด าเนินงานเพิ่มขึ้น 
6) สหกรณ์สามารถรักษามาตรฐานสหกรณ์ 
7) ก ากับ ดูแล ให้สหกรณ์ด าเนินการตามกฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ            
8) ป้องกันการเกิดข้อบกพร่องในสหกรณ์ 
 
 

 แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ด าเนินการ : 

แผนงาน/กิจกรรม 
ค่า

เป้าหมาย 
หน่วยนับ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
   1.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการควบคุมภายในของ
สหกรณ์  

12 ครั้ง 
ต.ค.-ก.ย. 

   1.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับมาตรฐานของสหกรณ์ 12 ครั้ง ต.ค.-ก.ย. 
   1.3 กิจกรรม ส่งเสริมสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง 12 ครั้ง ต.ค.-ก.ย. 
2. ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
   2.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการให้บริการสมาชิกของ
สหกรณ์ 

12 ครั้ง ต.ค.-ก.ย. 

   2.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับประสิทธิภาพการด าเนิน
ธุรกิจของสหกรณ์ 

12 ครั้ง ต.ค.-ก.ย. 

   2.3 กิจกรรมการส่งเสริมสหกรณ์จัดหาสินค้ามาจ าหน่ายตาม
ความต้องการสมาชิก 

12 ครั้ง ต.ค.-ก.ย. 

3. ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์    
   3.1 กิจกรรม การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ 12 ครั้ง ต.ค.-ก.ย. 

3.2 กิจกรรม กิจกรรมก ากับ ดูแล ให้ด าเนินการตาม
กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ 
 

1 ครั้ง ต.ค.-ก.ย. 
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แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จะแนะน าส่งเสริมใหส้หกรณ์ด าเนินการ :  

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. แผนงาน/กิจกรรมหลัก : การส่งเสริมการเพิ่มปริมาณ
ธุรกิจ  

  

 1.1 กิจกรรมการส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการด าเนิน
ธุรกิจเพิ่มขึ้น 

12 ครั้ง ต.ค.-ก.ย. 

 1.2 กิจกรรมการส่งเสริมสหกรณ์จัดหาสินค้ามาจ าหน่ายตาม
ความต้องการสมาชิก 

12 ครั้ง ต.ค.-ก.ย. 

2. แผนงาน/กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์    
 2.1 กิจกรรมการส่งเสริมการรับสมาชิกเพิ่มขึ้น 5 ราย ต.ค.-ก.ย. 
2.2 กิจกรรม จ านวนสหกรณ์ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพการผลิต การตลาด การบริการ และการบริหาร
จัดการ 

12 ครั้ง ต.ค.-ก.ย. 

3. แผนงาน/กิจกรรมหลัก : โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาธุรกิจ
สหกรณ์ 

   

 3.1 กิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์เข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบ้ียต่ า 12 ครั้ง ต.ค.-ก.ย. 
 3.2 กิจกรรมลดต้นทุนการผลิตของสมาชิก 10 ร้อยละ ต.ค.-ก.ย. 
 

 

 

 

     ลงชื่อ   นางลัดดา  กาญจนะ    เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
        (นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ) 

                วันท่ี 17  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 
 

 

 

 

 

 

 



 
228 

Template แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดแูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55. สหกรณ์ฟ้าใสเดินรถ ประเภทสหกรณ์ : สหกรณ์บริการ 

  การวิเคราะห์ข้อมูลและบริบทของสหกรณ์  
  ข้อมูลพื้นฐานของสหกรณ์ 

1) ข้อมูลทั่วไป : สมาชิก จ านวน 87 ราย สมาชิกร่วมท าธุรกิจ จ านวน 54 ราย ธุรกิจหลักธุรกิจ
สินเช่ือ ผลการจัดมาตรฐานผ่านเกณฑ์ดี ระดับช้ัน 2 
 2) โครงสร้างพื้นฐานของสหกรณ์ :  - ไม่มีอุปกรณ์การผลิต/การตลาด 
 3) ข้อมูลการด าเนินธุรกิจ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด ) : ปรับตามปีบัญชีของสหกรณ ์

หน่วย : บาท 

ประเภทธุรกิจ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

1. ธุรกิจสินเช่ือ 750,000.00 750,000.00 830,000.00 
2. ธุรกิจรับฝากเงิน - - - 
3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต - - - 
4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต - - - 
5. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย - - - 
6. ธุรกิจบริการ   353,233.09   358,271.23   363,179.34 

รวม 1,103,233.09 1,108,271.23 1,193,179.34 

4) สถานภาพทางการเงิน (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด) ปรับตามปีบัญชีของสหกรณ์ 

งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไรขาดทุน หน่วยนับ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

สินทรัพย ์ บาท 1,276,448.93 1,444,566.30 1,572,403.92 
หนี้สิน บาท     16,400.00     18,200.00     19,862.00 
ทุนของสหกรณ์ บาท 1,260,048.93 1,426,366.30 1,552,577.92 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท   180,846.11   142,417.37     91,311.62 
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อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
  - อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 
  - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
  - อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 

 
เท่า 

ร้อยละ 
ร้อยละ 

เท่า 
เท่า 

 

 
0.01 
0.14 
0.14 
75.95 
0.52 

 
0.01 
0.09 
0.09 
78.15 
0.46 

 
0.01 
0.05 
0.05 
78.49 
0.42 

 
 
 
 
 
5) ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี (ถ้ามี) สหกรณ์ไม่ได้จัดจ้างเจ้าหน้าท่ีประจ าด าเนินการจัดท าบัญชี  
6) ข้อบกพร่องของสหกรณ์ (ถ้ามี) สหกรณ์ไม่ได้จัดจ้างเจ้าหน้าท่ีประจ าด าเนินการจัดท าบัญชี 
หมายเหตุ : เนื่องจากสภาพแวดล้อมของสหกรณ์ แต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน หน่วยงานสามารถ

เพิ่มเติมข้อมูลส าคัญอื่น ๆ ของสหกรณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ เช่น ข้อมูลแผนกลยุทธ์ของ
สหกรณ์ ผลการด าเนินการเทียบกับแผนการด าเนินงานของสหกรณ์ ย้อนหลัง 3 ปี เป็นต้น 
 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์ 

จากข้อมูลพื้นฐาน และสภาพแวดล้อมของสหกรณ์ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์ได้ ดังนี้ 
1) สหกรณ์สามารถปิดบัญชีได้และส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชีภายใน 30 วันนับแต่วันส้ินปี

ทางบัญช ี
2) งบการเงินของสหกรณ์ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีและมีผลการด าเนินงานไม่ขาดทุน 
3) สหกรณ์สามารถประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ภายใน 150 วัน 
4) สหกรณ์มีทุนด าเนินงานเพิ่มขึ้น  
5) สหกรณ์สามารถรักษามาตรฐานสหกรณ์ผ่านเกณฑ์ผลดี ระดับช้ัน 2 

 

 แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์ สามารถก าหนดเป้าหมายในการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และ
ก ากับดูแลสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้  

1) ระดับชั้นสหกรณ์ :  รักษาระดับสหกรณ์ช้ัน 1 และช้ัน 2   ยกระดับสหกรณ์ช้ัน 2 และ ช้ัน 3 สู่ช้ันท่ีดีขึ้น  
2) มาตรฐานสหกรณ์ :   

       รักษามาตรฐานสหกรณ์ให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป  
       ผลักดันสหกรณ์ให้ผ่านมาตรฐานหรืออยู่ในระดับท่ีดีขึ้น   
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3) อื่น ๆ (ระบุเป้าหมายอื่น ๆ เช่น การเพิ่มปริมาณการรวบรวมผลผลิต/แปรรูปผลผลิต สมาชิกมีส่วนร่วมใน
การด าเนินธุรกิจกับสหกรณ์เพิ่มข้ึน เป็นต้น) 

1) พัฒนาสหกรณ์ให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน 
2) พัฒนาศักยภาพสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง   
3) รักษามาตรฐานการด าเนินงานของสหกรณ์ให้มั่นคง 
4) ส่งเสริมแนะน าให้สหกรณ์มีปริมาณธุรกิจและสมาชิกร่วมท าธุรกิจเพิ่มขึ้น 
5) ส่งเสริมแนะน าให้สหกรณ์มีทุนด าเนินงานเพิ่มขึ้น 
6) สหกรณ์สามารถรักษามาตรฐานสหกรณ์ 
7) ก ากับ ดูแล ให้สหกรณ์ด าเนินการตามกฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ            
8) ป้องกันการเกิดข้อบกพร่องในสหกรณ์ 

 แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ด าเนินการ : 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
   1.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการควบคุมภายในของ
สหกรณ์  

12 ครั้ง ต.ค.-ก.ย. 

   1.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับมาตรฐานของสหกรณ์ 12 ครั้ง ต.ค.-ก.ย. 
   1.3 กิจกรรม ส่งเสริมสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง 12 ครั้ง ต.ค.-ก.ย. 
2. ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
   2.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการให้บริการสมาชิกของ
สหกรณ์ 

12 ครั้ง ต.ค.-ก.ย. 

   2.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับประสิทธิภาพการด าเนิน
ธุรกิจของสหกรณ์ 

12 ครั้ง ต.ค.-ก.ย. 

   2.3 กิจกรรมการส่งเสริมสหกรณ์จัดหาสินค้ามาจ าหน่ายตาม
ความต้องการสมาชิก 

12 ครั้ง ต.ค.-ก.ย. 

3. ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์    
   3.1 กิจกรรม การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ 12 ครั้ง ต.ค.-ก.ย. 
   3.2 กิจกรรม กิจกรรมก ากับ ดูแล ให้ด าเนินการตาม
กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ 

1 ครั้ง ต.ค.-ก.ย. 

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จะแนะน าส่งเสริมใหส้หกรณ์ด าเนินการ :  
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แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. แผนงาน/กิจกรรมหลัก : การส่งเสริมการเพิ่มปริมาณ
ธุรกิจ  

  

 1.1 กิจกรรมการส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการด าเนิน
ธุรกิจเพิ่มขึ้น 

12 ครั้ง ต.ค.-ก.ย. 

 1.2 กิจกรรมการส่งเสริมสหกรณ์จัดหาสินค้ามาจ าหน่าย
ตามความต้องการสมาชิก 

12 ครั้ง ต.ค.-ก.ย. 

2. แผนงาน/กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์    
 2.1 กิจกรรมการส่งเสริมการรับสมาชิกเพิ่มขึ้น 5 ราย ต.ค.-ก.ย. 
2.2 กิจกรรม จ านวนสหกรณ์ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพการผลิต การตลาด การบริการ และการบริหาร
จัดการ 

12 ครั้ง ต.ค.-ก.ย. 

3. แผนงาน/กิจกรรมหลัก : โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนา
ธุรกิจสหกรณ์ 

   

 3.1 กิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์เข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบ้ียต่ า 12 ครั้ง ต.ค.-ก.ย. 
 3.2 กิจกรรมลดต้นทุนการผลิตของสมาชิก 10 ร้อยละ ต.ค.-ก.ย. 
 

 

 

 

 

    ลงชื่อ    นางลัดดา  กาญจนะ   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
       (นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ) 

                                                               วันท่ี 17  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 
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56. สหกรณ์หัตถกรรมนาป่าหนาด จ ากัด   ประเภทสหกรณ์ : สหกรณ์บริการ 
1. ที่อยู่สหกรณ์ ท่ีต้ังเลขท่ี 153 หมู่ 12 บ้านนาป่าหนาด ต าบลเขาแก้ว  อ าเภอเชียงคาน   จังหวัดเลย    

    จ านวนสมาชิก  32 ราย  

    อาชีพหลักของสมาชิกสหกรณ์   ท านา,ท าไร่ ,ท าสวน(เช่น ท านา, ท าไร่ รับราชการครู ฯลฯ) 

   ที่ท าการสหกรณ์   

  เป็นทรัพย์สินของสหกรณ์    ท าการท่ีบ้านของกรรมการ/สมาชิก    เช่า    อื่นๆ..........................  

   เจ้าหน้าที่บัญชีของสหกรณ์ 

   เจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์    จัดจ้างเจ้าหน้าท่ีร่วมกับสหกรณ์อื่น   มอบหมายกรรมการ/สมาชิก  

  เจ้าหน้าท่ีสนง.สหกรณ์จังหวัด(มอบหมาย)   

2. โครงสร้างพื้นฐานของสหกรณ์ : อุปกรณ์การผลิต/การตลาดของสหกรณ์ เช่น ฉาง โกดัง โรงสี ฯลฯ   

     ฉาง ขนาด  - ตัน -  แห่ง   ลานตาก ขนาด - ตรม  โรงสี ขนาด ...............................  

    โกดัง ขนาด.......................   เครื่องช่ัง   อื่นๆ (ระบุ).........................   อื่นๆ (ระบุ)  

   ไม่มีอุปกรณ์การผลิต/การตลาด 

   ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ ปี 2563    ผ่านมาตรฐาน   ไม่ผ่านมาตรฐาน ข้อ  

3. ข้อมูลการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด ) : ปรับตามปีบัญชีของสหกรณ์ 

หน่วย : บาท 

ประเภทธุรกิจ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

1. ธุรกิจสินเช่ือ 1,086,000 1,015,500 1,169,500 
2. ธุรกิจรับฝากเงิน 27,640 25,656 26,611 
3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต - - - 
4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต - - - 
5. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย - - - 
6. ธุรกิจบริการ - - - 
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7. ธุรกิจอื่น ๆ (ระบุ) - - - 
รวม 1,113,640 1,041,156 1,196,111 

 

 

 

 

 

4. สถานภาพทางการเงินของสหกรณ์ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด)ปรับตามปีบัญชีของสหกรณ์ 

หน่วย : บาท 

งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไรขาดทุน ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

สินทรัพย ์ 1,204,990.10 1,348,146.92 1,334,799.89 
หนี้สิน 61,003 162,018.39 169,903.16 
ทุนของสหกรณ์ 1,204,990.10 1,186,128.53 1,164,896.73 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 77,889.39 87,476.43 60,701.22 
อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
  - อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) 
     อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน =        หนี้สิน     .x 100 
                                      ทุนของสหกรณ์ 

 
0.05 

 
0.13 

 
0.14 

  - อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 
       อัตราผลตอบแทนต่อทุน =      ก าไรสุทธิ      .x 100 
                                         ทุนของสหกรณ์ 

 
0.06 

 
0.07 

 
0.05 

  - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 
       อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ =      ก าไรสุทธ ิ      x 100 
                                                   สินทรัพย์ 

 
0.06 

 
0.06 

 

 
0.04 

  - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
      อัตราสว่นทุนหมุนเวียน  =   สินทรัพย์หมุนเวียน – สินค้า
คงเหลือ x 100       
                                                     หนี้สินหมุนเวียน 

 
19.76 

 
8.32 

 

 
7.85 

 
  - อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 
      อัตราสว่นทุนส ารองต่อสินทรัพย์ =      ทุนส ารอง       x 100 
                                                     สินทรัพย ์

 
0.22 

 
0.19 

 
0.26 
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5. ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด   - 

 

    6. ข้อบกพร่องของสหกรณ์ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี บัญชีล่าสุด)     - 

 

 

 

 

 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์ 

1. ด้านบุคลากร สมาชิก / คณะกรรมการ / ฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าที่ (Man) 
1. ด้านสมาชิก 
1.1 สมาชิกยังขาดความเข้าใจในหลักการ วิธีการสหกรณ์ อุดมการณ์สหกรณ์ 
1.2 การประกอบอาชีพของสมาชิกยังไม่สามารถท่ีช่วยให้ช าระหนี้ต่อสหกรณ์ได้ 
2. ด้านคณะกรรมการด าเนินการ 
2.1 ขาดความรู้ความเข้าใจในระบบสหกรณ์ 
2.2 ขาดความเสียสละ 
3. ด้านฝ่ายจัดการ/เจ้าหน้าที่ 
3.1 ยังขาดทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อสมาชิก 
3.2 ไม่มีความกระตือรือร้นในการท างาน 
 
แนวทางการวิเคราะห์ วิเคราะห์ความรู้ ความเข้าใจของคณะกรรมการในการตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าท่ี และทักษะ
ในการบริหารงานองค์กร , วิเคราะห์ถึงคุณภาพ ประสิทธภาพของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี การแบ่งงาน ความ
เหมาะสม , วิเคราะห์ความเข้าใจบทบาทหน้าท่ีการมีส่วนร่วมด้านต่างๆ ของสมาชิก ฯลฯ 
2. ด้านการบริหารเงินทุน (Monney) 
มีอัตราสภาพคล่องเงินทุนพอเพียงในการบริการสมาชิก 

แนวทางการวิเคราะห์ วิเคราะห์ข้อมูลจากอัตราส่วนทางการเงิน , การบริหารสภาพคล่องของสหกรณ์ ,การบริหารการ
จัดการเงินทุนของสหกรณ์ในการให้บริการสมาชิก ฯลฯ 
3. / วัตถุดิบ (Matetial)  เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ (Machine)  
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-ไม่มี 

แนวทางการวิเคราะห์  เกี่ยวกับ ผลผลิตของสมาชิก , สินค้าของสหกรณ์ , เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการบริการสมาชิก 
หรือระ   
4. ด้านการบริหารการจัดการ (Management) และการด าเนินธุรกิจ (Method) 
การควบคุมภายในและการปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับ ยังเก็บรักษาเงินสดเกินกว่าระเบียบก าหนด 
 
แนวทางการวิเคราะห์ วิเคราะห์การบริหารจัดการ การควบคุมภายในของสหกรณ์ , การด าเนินงานของสหกรณ์เป็นไป
ตามกฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับท่ีก าหนดหรือไม่ , การจัดท าบัญชี การปิดบัญชี การประชุมใหญ่ สามารถด าเนินการ
ได้ตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายก าหนด การด าเนินธุรกิจในภาพรวมของสหกรณ์ มีการด าเนินธุรกิจตอบสนอง
ความต้องการของสมาชิกหรือไม่อย่างไร  

 

 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์ สามารถจัดกลุ่มและแนวทางในการแนะน าส่งเสริม และพัฒนาสหกรณ์ 

ดังนี้ 

 

 สหกรณ์ท่ีต้องพัฒนาใหเ้ป็นองค์กรหลักระดับ
อ าเภอ 
(เฉพาะสหกรณ์การเกษตร ประมง นิคม) 
 สหกรณ์ท่ีต้องการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการ
ด าเนินธุรกิจ โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ 
สหกรณ์ท่ีเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ โดยให้
ภาครัฐแนะน า ส่งเสริม และก ากับดูแลการด าเนินงาน
ตามปกติ   

 สหกรณ์ท่ีมีข้อบกพร่องต้องได้รับการแก้ไข/และ
เร่งรัดติดตาม 
 กลุ่มสหกรณ์ท่ีมีปัญหาหนี้ค้างนาน 
 สหกรณ์ท่ีมีปัญหาหนี้สูญ 
 สหกรณ์ท่ีจ าเป็นต้องฟื้นฟูกิจการ 
 สหกรณ์ท่ีควรควบกิจการกับสหกรณ์อื่น 
 สหกรณ์ท่ีควรเลิกกิจการ 
 สหกรณ์ท่ีมีปัญหาอื่น ๆ  (ระบุ) 

 

 

แผนการแนะน าส่งเสรมิ พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถก าหนดเป้าหมายในการแนะน าส่งเสริม
พัฒนาและก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ดังนี้  

1) ระดับชั้นสหกรณ์: รักษาระดับสหกรณ์ช้ัน 1 และช้ัน 2  ยกระดับสหกรณ์ช้ัน 2 และ ช้ัน 3 สู่ช้ันท่ีดีขึ้น 
2) มาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร: 

รักษามาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 ผลักดันสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้ผ่านมาตรฐานหรืออยู่ในระดับท่ีดีขึ้น  
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3)อื่น ๆ – 
 

แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ด าเนินการ: 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
 1.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการควบคุมภายในของ
สหกรณ์  12 

ครั้ง ต.ค.63 - ก.ย.64 

 1.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับมาตรฐานของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 12 

 
ครั้ง 

 
ต.ค.63 - ก.ย.64 

2. ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
 2.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการให้บริการสมาชิกของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  

12 ครั้ง ต.ค.63-ก.ย.64 

2.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับประสิทธิภาพการด าเนิน
ธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

12 ครั้ง ต.ค.63 - ก.ย.64 

3. ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบ
สหกรณ์  

  

 3.1 กิจกรรม การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร 

12 ครั้ง ต.ค.63- ก.ย.64 

 3.2 กิจกรรม การตรวจการณ์สหกรณ์ 1 ครั้ง ต.ค.63 -มี.ค.64 

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จะแนะน าส่งเสริมใหส้หกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด าเนินการ 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. แผนงาน/กิจกรรมหลัก สร้างความใจบทบาท 
หน้าที่สมาชิกสหกรณ์  

  

   1.1 กิจกรรมให้ความรู้สมาชิกสหกรณ์ในบทบาท
หน้าท่ีสมาชิก 

4 ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 

   1.2 กิจกรรม .........................    
2. แผนงาน/กิจกรรมหลัก ระดมทุนสหกรณ์    
   2.1 กิจกรรมส่งเสริมการถือหุ้นเพิ่มของสมาชิก
สหกรณ์ 

12 ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 

   2.2 กิจกรรม .........................    
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แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

3. แผนงาน/กิจกรรมหลัก ....................    
   3.1 กิจกรรม..........................    
   3.2 กิจกรรม .........................    

 

 

ลงชื่อ    นางสาวยุทธาภรณ์  เขียวสด  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

           (เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์) 

                 วันท่ี  15  เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2563 
 

อ ำเภอปำกชม 

57. สหกรณ์กองทุนสวนยางเชียงกลม จ ากัด   ประเภทสหกรณ์ : การเกษตร 

การวิเคราะห์ข้อมูลและบริบทของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  

ข้อมูลพื้นฐานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

              1) ข้อมูลทั่วไป : จ านวนสมาชิก 311 คน จ านวนสมาชิกท่ีร่วมท าธุรกิจ 68  คน ธุรกิจหลัก ธุรกิจ

รวบรวม ผลผลิตหลัก  ยางพารา มาตรฐานสหกรณ์ ไม่ผ่านมาตรฐาน 

              2) โครงสร้างพื้นฐานของสหกรณ์ :อุปกรณ์การผลิต/การตลาดของสหกรณ์ - 

3) ข้อมูลการด าเนินธุรกิจ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด ) : 

หน่วย : บาท 

ประเภทธุรกิจ ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

1. ธุรกิจสินเช่ือ 615,900 770,900 546,000 
2. ธุรกิจรับฝากเงิน - - - 
3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต 1,269,668 - 8,277,148 
4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต - - - 
5. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย - 441,040 185,600 
6. ธุรกิจบริการ - - - 

รวม 1,885,568 1,217,940 9,008,748 

4) สถานภาพทางการเงิน (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชลี่าสุด) ปรับตามปีบัญชขีองสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
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งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไรขาดทุน หน่วยนับ ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

สินทรัพย ์ บาท 1,097,753.26 1,137,154.56 1,124,149.26 
หนี้สิน บาท 209,396 209,396 209,396 
ทุนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร บาท 888,357.26 927,758.56 915,353.26 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท 16,001.06 15,763.46 26,816.93 
อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 
  - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
  - อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 

 
เท่า 

ร้อยละ 
ร้อยละ 

เท่า 
เท่า 

 
0.23 
1.80 
1.45 
2,536 
0.28 

 
0.22 
1.69 
1.38 
2,634 
0.26 

 
0.22 
2.92 
2.38 
2,621 
0.28 

 
 
5)ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี (ถ้ามี)...-................................................................................................ 
6)ข้อบกพร่องของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร(ถ้ามี) 
 สหกรณ์ไม่สามารถปิดบัญชี เป็นเวลา 3 ปี ได้ท าให้สมาชิกขาดความเช่ือมั่นในการมีส่วนร่วมในการ

ด าเนินธุรกิจกับสหกรณ์ลดลง 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

 จากข้อมูลพื้นฐาน และสภาพแวดล้อมของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์ 
ดังนี้ 
1. ด้านบุคลากร (Man)   สมาชิก / คณะกรรมการ / ฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าที่ 
สมาชิก  สมาชิกมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจลดลง สมาชิกไม่เข้าใจในบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบ 
คณะกรรมการ มีความเสียสละในการปฏิบัติหน้าท่ี แต่ยังขาดความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการ 
ฝ่ายจัดการ สหกรณ์ไม่ได้จัดจ้างเจ้าหน้าท่ี มีเพียงแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 
2. ด้านการบริหารเงินทุน (Money) 
เงินทุนของสหกรณ์ส่วนใหญ่อยู่ในรูปลูกหนี้เงินกู้ ดังนั้นสภาพคล่องทางการเงินของสหกรณ์จึงขึ้นอยู่กับการเรียก
เก็บหนี้จากสมาชิกเป็นส าคัญ และเป็นทุนหมุนเวียนภายในสหกรณ์เอง 
 
3. ด้านวัตถุดิบ* (Material) เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ (Machine) * ผลผลิตของสมาชิก/สินค้าของสหกรณ์ 

- มีส านักงาน ลานตาก และสถานท่ีรวบรวมยาง (ท่ีดิน) เป็นทรัพย์สินของสหกรณ์ 
 
4. ด้านการบริหารการจัดการ(Management) และการด าเนินธุรกิจ(Method) 
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สหกรณ์ยังขาดความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการ และการด าเนินธุรกิจ ขาดการควบคุม ดูแลในด้าน
การให้บริการแก่สมาชิก 
 

 

แผนการแนะน าส่งเสรมิ พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถก าหนดเป้าหมายในการแนะน าส่งเสริม
พัฒนาและก ากับดูแลสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ดังนี้  

1) ระดับชั้นสหกรณ์: รักษาระดับสหกรณ์ช้ัน 1 และช้ัน 2ยกระดับสหกรณ์ช้ัน 2 และ ช้ัน 3 สู่ช้ันท่ีดีขึ้น 
2) มาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร: 

รักษามาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ผลักดันสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้ผ่านมาตรฐานหรืออยู่ในระดับท่ีดีขึ้น  

3)อื่น ๆ – 
 

แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนงาน/กิจกรรมท่ีกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ด าเนินการ: 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
 1.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการควบคุมภายในของสหกรณ์  12 ครั้ง ต.ค.-ก.ย. 
 1.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับมาตรฐานของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 12 

 
ครั้ง 

 
ต.ค.-ก.ย. 

2. ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
 2.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการให้บริการสมาชิกของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  12 

 
ครั้ง 

 
ต.ค.-ก.ย. 

2.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับประสิทธิภาพการด าเนินธุรกิจ
ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 12 

 
ครั้ง 

 
ต.ค.-ก.ย. 

3. ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์    
 3.1 กิจกรรม การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 2 คร้ัง ต.ค.-ก.ย. 
 3.2 กิจกรรม การตรวจการณ์สหกรณ์ 1 คร้ัง ต.ค.-มี.ค. 

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จะแนะน าส่งเสริมใหส้หกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด าเนินการ 
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แผนงาน/กิจกรรม 
ค่า

เป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. แผนงาน/กิจกรรมหลัก..................    
 1.1 กิจกรรม การระดมทุนจากสมาชิก 10 ร้อยละ ต.ค.-ก.ย. 
2. แผนงาน/กิจกรรมหลัก..................    
 2.1 กิจกรรม ส่งเสริมให้สมาชิกท าธุรกิจเพิ่มขึ้น 20 ร้อยละ ต.ค.-ก.ย. 
2.2 กิจกรรม .........................    
3. แผนงาน/กิจกรรมหลัก..................    
 3.1 กิจกรรม .........................    
 3.2 กิจกรรม .........................    

 

ลงชื่อ    นางสาวศิริภรณ์  โชติชัยพฤทธิ์   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

         (นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ) 

              วันท่ี  20  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2563 

58. สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง นพค.เลย จ ากัด    ประเภทสหกรณ์ : การเกษตร 

ข้อมูลพื้นฐำนของสหกรณ์ 
1)  ข้อมูลทั่วไป :  

1.1)จ านวนสมาชิกสามัญ 1,405 ราย สมาชิกสมทบ – ราย  
1.2) อาชีพหลักของสมาชิกสหกรณ์ ท านาท าไร่ (ข้าว ข้าวโพด มันส าปะหลัง ) 
1.3) ท่ีท าการสหกรณ์ เลขท่ี 415 หมู่ท่ี 1 ต าบลปากชม อ าเภอปากชม จังหวัดเลย  
โทร 042-881166 (ท่ีท าการเป็นส านักงานสหกรณ์เอง) มีเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ท าบัญชี 

 2) โครงสร้างพื้นฐานของสหกรณ์ 
2.1) สหกรณ์มีอุปกรณ์การผลิต/การตลาด ได้แก่ ฉาง ลานตาก ปั้มน้ ามัน  รถตักปุ๋ย และ

เครื่องช่ัง ไว้รองรับการด าเนินธุรกิจและบริการสมาชิก 
2.2)ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ ปี 2563 ผ่านมาตรฐานสหกรณ์  

 3) ข้อมูลการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด ) : ปรับตามปีบัญชีของสหกรณ์ 
หน่วย : บาท 

ประเภทธุรกิจ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

1. ธุรกิจสินเช่ือ 38,362,250 29,844,270 22,871,025 
2. ธุรกิจรับฝากเงิน 14,656,966.69 19,056,526.53 11,650,850.08 
3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต 24,900 4,100 364,115 
4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต  - - 
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5. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 33,857,900 37,242,401.90 37,955,159.64 
6. ธุรกิจบริการ  - - 

รวม 86,902,016.69 86,147,298.52 72,841,149.72 
4) สถานภาพทางการเงินของสหกรณ์ (ข้อมูลยอ้นหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด) ปรับตามปีบัญชีของสหกรณ์ 

หน่วย : บาท 

งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไรขาดทุน ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

สินทรัพย ์ 105,811,877.75 102,530,470.45 94,038,162.97 
หนี้สิน 55,151,161.39 50,771,561.25 41,805,472.04 
ทุนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 50,660,716.36 51,758,909.20 52,232,690.93 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 2,374,416.36 2,127,278.20 1,408,340.59 
อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
  - อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 
(ROA) 
  - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
  - อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 

 
1.08 
4.68 
2.24 

 
1.3 
0.05 

 
0.98 
4.10 
2.74 

 
2.03 
0.01 

 
0.80 
2.70 
1.50 

 
2.54 
0.07 

 5.  ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด    - 
   6. ข้อบกพร่องของสหกรณ์ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี บัญชีล่าสุด)    - 
     ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์ 

1. ด้านบุคลากร สมาชิก / คณะกรรมการ / ฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าที่ (Man) 
1. ด้านสมาชิก 
1.1 สมาชิกมีความเข้าใจในหลักการ วิธีการสหกรณ์ อุดมการณ์สหกรณ์ 
1.2 สมาชิกมีรายได้ไม่แน่นอน ข้ึนกับสภาวะเศรษฐกิจ ราคาผลผลิต 
2. ด้านคณะกรรมการด าเนินการ 
2.1 ขาดความรู้ความเชี่ยวชาญในการบริหารธุรกิจยุคใหม่ 
2.2 คณะกรรมการด าเนินการมีความพร้อมเพรียงในการท างานร่วมกัน 
3. ด้านฝ่ายจัดการ/เจ้าหน้าท่ี 
3.1 เจ้าหน้าท่ีมีความซื่อสัตย์สุจริตในการท างาน 
3.2 เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ความเข้าใจสหกรณ์เป็นอย่างดี 
แนวทางการวิเคราะห์ วิเคราะห์ความรู้ ความเข้าใจของคณะกรรมการในการตระหนักรู้ถงึบทบาทหน้าท่ี และ
ทักษะในการบริหารงานองค์กร , วิเคราะห์ถึงคุณภาพ ประสิทธภาพของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี การแบ่ง
งาน ความเหมาะสม , วิเคราะห์ความเข้าใจบทบาทหน้าท่ีการมีส่วนร่วมด้านต่างๆ ของสมาชิก ฯลฯ 
2. ด้านการบริหารเงินทุน (Monney) 
มีอัตราสภาพคล่องเงินทุนพอเพียงในการบริการสมาชิก 
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แนวทางการวิเคราะห์ วิเคราะห์ข้อมูลจากอัตราส่วนทางการเงิน , การบริหารสภาพคล่องของสหกรณ์ ,การบริหาร
การจัดการเงินทุนของสหกรณ์ในการให้บริการสมาชิก ฯลฯ 
3. / วัตถุดิบ (Matetial)  เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ (Machine)  
สหกรณ์ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์การตลาดให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างคุ้มค่า มีการรวบรวมผลผลิตจากสมาชกิน้อย 

แนวทางการวิเคราะห์  เกี่ยวกับ ผลผลิตของสมาชิก , สินค้าของสหกรณ์ , เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการบริการ
สมาชิก หรือระ   
4. ด้านการบริหารการจัดการ (Management) และการด าเนินธุรกิจ (Method) 
การควบคุมภายในและการปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับ 

แนวทางการวิเคราะห์ วิเคราะห์การบริหารจัดการ การควบคุมภายในของสหกรณ์ , การด าเนินงานของสหกรณ์
เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับท่ีก าหนดหรือไม่ , การจัดท าบัญชี การปิดบัญชี การประชุมใหญ่ สามารถ
ด าเนินการได้ตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายก าหนด การด าเนินธุรกิจในภาพรวมของสหกรณ์ มีการด าเนิน
ธุรกิจตอบสนองความต้องการของสมาชิกหรือไม่อย่างไร  

 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์ สามารถจัดกลุ่มและแนวทางในการแนะน าส่งเสริม และพัฒนาสหกรณ ์
    ดังนี้ 

 สหกรณ์ท่ีต้องพัฒนาให้เป็นองค์กรหลักระดับ
อ าเภอ 
(เฉพาะสหกรณ์การเกษตร ประมง นิคม) 
  สหกรณ์ท่ีต้องการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ
การด าเนินธุรกิจ โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ 
สหกรณ์ท่ีเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ โดยให้
ภาครัฐแนะน า ส่งเสริม และก ากับดูแลการ
ด าเนินงานตามปกติ   

สหกรณ์ท่ีมีข้อบกพร่องต้องได้รับการแก้ไข/และ
เร่งรัดติดตาม 
 กลุ่มสหกรณ์ท่ีมีปัญหาหนี้ค้างนาน 
 สหกรณ์ท่ีมีปัญหาหนี้สูญ 
 สหกรณ์ท่ีจ าเป็นต้องฟื้นฟูกิจการ 
 สหกรณ์ท่ีควรควบกิจการกับสหกรณ์อื่น 
 สหกรณ์ท่ีควรเลิกกิจการ 
 สหกรณ์ท่ีมีปัญหาอื่น ๆ  (ระบุ) 

 

แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถก าหนดเป้าหมายในการแนะน าส่งเสริม
พัฒนาและก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ดังนี้  

1) ระดับชั้นสหกรณ์: รักษาระดับสหกรณ์ช้ัน 1 และช้ัน 2ยกระดับสหกรณ์ช้ัน 2 และ ช้ัน 3 สู่ช้ันท่ีดีขึ้น 
2) มาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร: 

รักษามาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ผลักดันสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้ผ่านมาตรฐานหรืออยู่ในระดับท่ีดีขึ้น  

3)อื่น ๆ - 

แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ด าเนินการ: 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
 1.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการควบคุมภายในของ
สหกรณ์  

12 ครั้ง ต.ค.63 - ก.ย.64 

 1.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับมาตรฐานของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 

12 ครั้ง ต.ค.63 - ก.ย.64 

2. ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
 2.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการให้บริการสมาชิกของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  

12 ครั้ง ต.ค.63-ก.ย.64 

2.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับประสิทธิภาพการด าเนิน
ธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

12 ครั้ง ต.ค.63 - ก.ย.64 

3. ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบ
สหกรณ์ 

   

 3.1 กิจกรรม การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร 

12 ครั้ง ต.ค.63- ก.ย.64 

 3.2 กิจกรรม การตรวจการณ์สหกรณ์ 1 ครั้ง ต.ค.63 -มี.ค.64 

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จะแนะน าส่งเสริมใหส้หกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด าเนินการ 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. แผนงาน/กิจกรรมหลัก..................    
 1.1 กิจกรรม การระดมทุนจากสมาชิก 10 ล้านบาท ต.ค.-ก.ย. 
2. แผนงาน/กิจกรรมหลัก..................    
 2.1 กิจกรรม ส่งเสริมให้สมาชิกท าธุรกิจเพิ่มขึ้น 20 ล้านบาท ต.ค.-ก.ย. 

 

 

 

ลงชื่อ      นายณรงค์พร เจนการ    เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

      (นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ) 

            วันท่ี  15  เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2563 
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อ ำเภอท่ำลี ่

59. สหกรณ์กองทุนสวนยางท่าลี่ จ ากัด  ประเภท :  การเกษตร 

การวิเคราะห์ข้อมูลและบริบทของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  

ข้อมูลพื้นฐานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

1) ข้อมูลทั่วไป :จ านวนสมาชิก  ๗๕ ราย /จ านวนสมาชิกท่ีร่วมท าธุรกิจ ๕๐ ราย/ธุรกิจหลัก  ไร่ข้าวโพด มัน

ส าปะหลัง/ สินเช่ือ /ผลผลิตหลัก ยางพารา ข้าวโพด/มาตรฐานสหกรณ ์  ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

              2) โครงสร้างพื้นฐานของสหกรณ์ :อุปกรณ์การผลิต/การตลาดของสหกรณ์ - 

 3) ข้อมูลการด าเนินธุรกิจ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด ) : 
หน่วย : บาท 

ประเภทธุรกิจ ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

1. ธุรกิจสินเช่ือ 1,119,000 1,075,000 955,000 
2. ธุรกิจรับฝากเงิน 80,320.76 58,514.27 42,070.84 
3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต - - - 
4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต - - - 
5. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย - - - 
6. ธุรกิจบริการ - - - 

รวม 1,199,320.76 1,133.514.27 997,070.84 

4) สถานภาพทางการเงิน (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชลี่าสุด) ปรับตามปีบัญชขีองสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
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งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไรขาดทุน หน่วยนับ ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

สินทรัพย ์ บาท 1,297,658.59 1,194,951.60 1,053,526.98 
หนี้สิน บาท 89,487.20 65,909.27 49,465.84 
ทุนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร บาท 1,208,171.39 1,129,042.33 1,004,061.14 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท 8,650.50 99,081.19 17,892.62 
อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 
  - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
  - อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 

 
เท่า 

ร้อยละ 
ร้อยละ 

เท่า 
เท่า 

 
0.07 
0.71 
0.66 
1.44 
0.93 

 
0.05 
0.08 
0.08 
18.13 
0.62 

 
0.04 
1.44 
1.08 
21.29 
1.68 

 
 
5)ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี (ถ้ามี)...-................................................................................................ 
6)ข้อบกพร่องของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร(ถ้ามี) ..-...................................................................... 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

 จากข้อมูลพื้นฐาน และสภาพแวดล้อมของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์ 
ดังนี้ 

1. ด้านบุคลากร (Man)   สมาชิก / คณะกรรมการ / ฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าที่ 
สมาชิก  สมาชิกมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจ ร้อยละ  67 และมีความเข้าใจในบทบาท หน้าท่ีสมาชิก 
คณะกรรมการ มีความเสียสละในการปฏิบัติหน้าท่ี แต่ยังขาดความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการ 
ฝ่ายจัดการ สหกรณ์ไม่ได้จัดจ้างเจ้าหน้าท่ี มีเพียงคณะกรรมการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบโดยผ่านมติท่ี
ประชุม 
2. ด้านการบริหารเงินทุน (Money) 
 
เงินทุนของสหกรณ์ส่วนใหญ่อยู่ในรูปลูกหนี้เงินกู้ ดังนั้นสภาพคล่องทางการเงินของสหกรณ์จึงขึ้นอยู่กับการ
เรียกเก็บหนี้จากสมาชิกเป็นส าคัญ สหกรณ์ต้องการเงินทุนหมุนเวียนจากภายนอกเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ 
 
3. ด้านวัตถุดิบ* (Material) เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ (Machine) * ผลผลิตของสมาชิก/สินค้าของสหกรณ์ 
- 
 
4. ด้านการบริหารการจัดการ(Management) และการด าเนินธุรกิจ(Method) 
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สหกรณ์ก าหนดระเบียบไว้ครอบคลุมการปฏิบัติงาน มีการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ แต่ยังขาดความรู้ความ
เข้าใจในการบริหารจัดการและการด าเนินธุรกิจ 
 

 

แผนการแนะน าส่งเสรมิ พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถก าหนดเป้าหมายในการแนะน าส่งเสริม
พัฒนาและก ากับดูแลสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้  

1) ระดับชั้นสหกรณ์: รักษาระดับสหกรณ์ช้ัน 1 และช้ัน 2ยกระดับสหกรณ์ช้ัน 2 และ ช้ัน 3 สู่ช้ันท่ีดีขึ้น 
2) มาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร: 

รักษามาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ผลักดันสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้ผ่านมาตรฐานหรืออยู่ในระดับท่ีดีขึ้น  

3)อื่น ๆ – 

 แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนงาน/กิจกรรมท่ีกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ด าเนินการ: 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
 1.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการควบคุมภายในของ
สหกรณ์  12 

ครั้ง ต.ค.-ก.ย. 

 1.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับมาตรฐานของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 12 

 
ครั้ง 

 
ต.ค.-ก.ย. 

2. ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
 2.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการให้บริการสมาชิกของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  12 

 
ครั้ง 

 
ต.ค.-ก.ย. 

2.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับประสิทธิภาพการด าเนิน
ธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 12 

 
ครั้ง 

 
ต.ค.-ก.ย. 

3. ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบ
สหกรณ์  

  

 3.1 กิจกรรม การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร  

  

 3.2 กิจกรรม การตรวจการณ์สหกรณ์ 1 ครั้ง ต.ค.-มี.ค. 

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จะแนะน าส่งเสริมใหส้หกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด าเนินการ 
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แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. แผนงาน/กิจกรรมหลัก..................    
 1.1 กิจกรรม การระดมทุนจากสมาชิก 10 ร้อยละ ต.ค.-ก.ย. 
2. แผนงาน/กิจกรรมหลัก..................    
 2.1 กิจกรรม ส่งเสริมให้สมาชิกท าธุรกิจเพิ่มขึ้น 20 ร้อยละ ต.ค.-ก.ย. 
3. แผนงาน/กิจกรรมหลัก..................    
 3.1 กิจกรรม .........................    

 

ลงชื่อ    นางสาวศิริภรณ์  โชติชัยพฤทธิ์   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

         (นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ) 

              วันท่ี  15  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2563 

60. สหกรณ์การเกษตรท่าลี่  จ ากัด   ประเภทสหกรณ์ :การเกษตร 

ข้อมูลพื้นฐานของสหกรณ์ 

1) ข้อมูลทั่วไป :  
1.1)จ านวนสมาชิกสามัญ 1,428 ราย สมาชิกสมทบ – ราย  
1.2) อาชีพหลักของสมาชิกสหกรณ์ ท านาท าไร่ (ข้าว ข้าวโพด มันส าปะหลัง ) 
1.3) ท่ีท าการสหกรณ์ เลขท่ี233/3 หมู่ท่ี 7 ต าบลท่าล่ี อ าเภอท่าล่ี จังหวัดเลย โทร 042-889112 
(ท่ีท าการเป็นส านักงานสหกรณ์เอง) มีเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ท าบัญชี 

 2) โครงสร้างพื้นฐานของสหกรณ์ 
2.1) สหกรณ์มีอุปกรณ์การผลิต/การตลาด ได้แก่ ฉาง ลานตาก ปั้มน้ ามัน โรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 

รถตักปุ๋ย และเครื่องช่ัง ไว้รองรับการด าเนินธุรกิจและบริการสมาชิก 
2.2)ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ ปี 2563 ผ่านมาตรฐานสหกรณ์  

 3) ข้อมูลการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด ) : ปรับตามปีบัญชีของสหกรณ์ 
หน่วย : บาท 

ประเภทธุรกิจ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

1. ธุรกิจสินเช่ือ 75,275,330 89,216,487.53 97,958,590 

2. ธุรกิจรับฝากเงิน 78,409,922.41 86,066,045.78 32,248,426.04 

3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต - - 724,872. 

4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต - - - 
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5. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 29,568,702.22 34,700,103.44 22,265,928.17 

6. ธุรกิจบริการ - - - 

รวม 183253954.63 218,982,636.75 153,197,816.21 

4) สถานภาพทางการเงินของสหกรณ์ (ข้อมูลยอ้นหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด) ปรับตามปีบัญชีของสหกรณ์ 

หน่วย : บาท 

งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไรขาดทุน ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

สินทรัพย ์ 244,619,340.10 244,619,340 241,670,876.75 

หนี้สิน 190,652,766.11 192,352,663.32 184,374,415.53 

ทุนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 47,833,941.79 52,266,676.78 57,296,461.22 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 1,349,449.79 1,577,291.01 1,842,701.73 

อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 

  - อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) 

  - อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 

  - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 

  - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 

  - อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 

 

3.98 

0.31 

0.02 

0.98 

0.01 

 

3.68 

2.51 

0.02 

0.99 

0.02 

 

3.21 

3.21 

0.76 

1.31 

0.02 

      5.ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี (ข้อมูลย้อนหลงั 3 ปีบัญชีล่าสุด) 

      6. ข้อบกพร่องของสหกรณ์ (ข้อมูลย้อนหลงั 3 ปี บัญชีล่าสุด)    .... 

 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์ 

1. ด้านบุคลากร สมาชิก / คณะกรรมการ / ฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าที่ (Man) 
1. ด้านสมาชิก 
1.1 สมาชิกมีความเข้าใจในหลักการ วิธีการสหกรณ์ อุดมการณ์สหกรณ์ 
1.2 สมาชิกมีรายได้ไม่แน่นอน ขึ้นกับสภาวะเศรษฐกิจ ราคาผลผลิต 
2. ด้านคณะกรรมการด าเนินการ 
2.1 ขาดความรู้ความเช่ียวชาญในการบริหารธุรกิจยุคใหม่ 
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2.2 คณะกรรมการด าเนินการมีความพร้อมเพรียงในการท างานร่วมกัน 
3. ด้านฝ่ายจัดการ/เจ้าหน้าท่ี 
3.1 เจ้าหน้าท่ีมีความซื่อสัตย์สุจริตในการท างาน 
3.2 เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ความเข้าใจสหกรณ์เป็นอย่างดี 

แนวทางการวิเคราะห์ วิเคราะห์ความรู้ ความเข้าใจของคณะกรรมการในการตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าท่ี และทักษะ
ในการบริหารงานองค์กร , วิเคราะห์ถึงคุณภาพ ประสิทธภาพของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี การแบ่งงาน ความ
เหมาะสม , วิเคราะห์ความเข้าใจบทบาทหน้าท่ีการมีส่วนร่วมด้านต่างๆ ของสมาชิก ฯลฯ 
2. ด้านการบริหารเงินทุน (Monney) 
มีอัตราสภาพคล่องเงินทุนพอเพียงในการบริการสมาชิก 

แนวทางการวิเคราะห์ วิเคราะห์ข้อมูลจากอัตราส่วนทางการเงิน , การบริหารสภาพคล่องของสหกรณ์ ,การบริหารการ
จัดการเงินทุนของสหกรณ์ในการให้บริการสมาชิก ฯลฯ 
3. / วัตถุดิบ (Matetial)  เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ (Machine)  
สหกรณ์ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์การตลาดให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างคุ้มค่า มีการรวบรวมผลผลิตจากสมาชิก
น้อย 

แนวทางการวิเคราะห์  เกี่ยวกับ ผลผลิตของสมาชิก , สินค้าของสหกรณ์ , เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการบริการสมาชิก 
หรือระ   
4. ด้านการบริหารการจัดการ (Management) และการด าเนินธุรกิจ (Method) 
การควบคุมภายในและการปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับ 

แนวทางการวิเคราะห์ วิเคราะห์การบริหารจัดการ การควบคุมภายในของสหกรณ์ , การด าเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตาม
กฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับท่ีก าหนดหรือไม่ , การจัดท าบัญชี การปิดบัญชี การประชุมใหญ่ สามารถด าเนินการได้
ตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายก าหนด การด าเนินธุรกิจในภาพรวมของสหกรณ์ มีการด าเนินธุรกิจตอบสนองความ
ต้องการของสมาชิกหรือไม่อย่างไร  

 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์ สามารถจัดกลุ่มและแนวทางในการแนะน าส่งเสริม และพัฒนาสหกรณ์ 

ดังนี้ 
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 สหกรณ์ท่ีต้องพัฒนาให้เป็นองค์กรหลักระดับ
อ าเภอ 
(เฉพาะสหกรณ์การเกษตร ประมง นิคม) 
  สหกรณ์ท่ีต้องการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการ
ด าเนินธุรกิจ โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ 
สหกรณ์ท่ีเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ โดยให้
ภาครัฐแนะน า ส่งเสริม และก ากับดูแลการด าเนินงาน
ตามปกติ   

สหกรณ์ท่ีมีข้อบกพร่องต้องได้รับการแก้ไข/และ
เร่งรัดติดตาม 
 กลุ่มสหกรณ์ท่ีมีปัญหาหนี้ค้างนาน 
 สหกรณ์ท่ีมีปัญหาหนี้สูญ 
 สหกรณ์ท่ีจ าเป็นต้องฟื้นฟูกิจการ 
 สหกรณ์ท่ีควรควบกิจการกับสหกรณ์อื่น 
 สหกรณ์ท่ีควรเลิกกิจการ 
 สหกรณ์ท่ีมีปัญหาอื่น ๆ  (ระบุ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถก าหนดเป้าหมายในการแนะน าส่งเสริม
พัฒนาและก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ดังนี้  

1) ระดับชั้นสหกรณ์: รักษาระดับสหกรณ์ช้ัน 1 และช้ัน 2ยกระดับสหกรณ์ช้ัน 2 และ ช้ัน 3 สู่ช้ันท่ีดีขึ้น 
2) มาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร: 

รักษามาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ผลักดันสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้ผ่านมาตรฐานหรืออยู่ในระดับท่ีดีขึ้น  

3)อื่น ๆ - 

แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ด าเนินการ: 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
 1.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการควบคุมภายในของ
สหกรณ์  

12 ครั้ง ต.ค.63 - ก.ย.64 

 1.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับมาตรฐานของสหกรณ์/ 12 ครั้ง ต.ค.63 - ก.ย.64 
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แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

กลุ่มเกษตรกร 
2. ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
 2.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการให้บริการสมาชิกของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  

12 ครั้ง ต.ค.63-ก.ย.64 

2.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับประสิทธิภาพการด าเนิน
ธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

12 ครั้ง ต.ค.63 - ก.ย.64 

3. ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบ
สหกรณ์ 

   

 3.1 กิจกรรม การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร 

12 ครั้ง ต.ค.63- ก.ย.64 

 3.2 กิจกรรม การตรวจการณ์สหกรณ์ 1 ครั้ง ต.ค.63 -มี.ค.64 

 

 

 

 

 

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จะแนะน าส่งเสริมใหส้หกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด าเนินการ 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. แผนงาน/กิจกรรมหลัก..................    
 1.1 กิจกรรม การระดมทุนจากสมาชิก 10 ล้านบาท ต.ค.-ก.ย. 
2. แผนงาน/กิจกรรมหลัก..................    
 2.1 กิจกรรม ส่งเสริมให้สมาชิกท าธุรกิจเพิ่มขึ้น 20 ล้านบาท ต.ค.-ก.ย. 

 

 

 

 

ลงชื่อ    นายณรงค์พร เจนการ   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
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    (นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ) 

         วันท่ี  15  เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61. สหกรณ์ผู้ใช้น้ าท่าลี่   ประเภท : สหกรณ์การเกษตร 

  การวิเคราะห์ข้อมูลและบริบทของสหกรณ์  
  ข้อมูลพื้นฐานของสหกรณ์ 

1) ข้อมูลทั่วไป : สมาชิก จ านวน 867 ราย สมาชิกร่วมท าธุรกิจ จ านวน 528 ราย ธุรกิจหลักธุรกิจ
สินเช่ือ ผลผลิตหลักข้าว ผลการจัดมาตรฐานผ่านเกณฑ์ดี ระดับช้ัน 2 
 2) โครงสร้างพื้นฐานของสหกรณ์ :  - ไม่มีอุปกรณ์การผลิต/การตลาด 
 3) ข้อมูลการด าเนินธุรกิจ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด ) : ปรับตามปีบัญชีของสหกรณ ์

หน่วย : บาท 

ประเภทธุรกิจ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

1. ธุรกิจสินเช่ือ 6,813,440.11 6,631,898.61 6,038,760.13 
2. ธุรกิจรับฝากเงิน 1,774,466.96  809,645.86   681,702.05 
3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต - - - 
4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต - - - 
5. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย - - - 
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6. ธุรกิจบริการ 1,137,814.86   131,328.91    69,567.80 
รวม 9,725,721.93 7,572,873.38 6,790,029.98 

4) สถานภาพทางการเงิน (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด) ปรับตามปีบัญชีของสหกรณ์ 

งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไรขาดทุน หน่วยนับ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

สินทรัพย ์ บาท 3,142,804.08 3,177,383.25 3,422,648.24 
หนี้สิน บาท 1,697,018.24 1,721,549.03 1,726,943.32 
ทุนของสหกรณ์ บาท 1,445,785.84 1,455,834.22 1,695,704.92 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท   190,932.00   201,977.61   218,036.93 
อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
  - อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 
  - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
  - อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 

 
เท่า 

ร้อยละ 
ร้อยละ 

เท่า 
เท่า 

 

 
0.32 
0.69 
0.51 
4.05 
1.95 

 
0.36 
0.03 
0.02 
4.09. 
0.18 

 

 
0.13 
0.03 
0.03 
9.35 
0.21 

 
5) ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี (ถ้ามี) สหกรณ์มีปัญหาหนี้ค้างช าระนาน 
6) ข้อบกพร่องของสหกรณ์ (ถ้ามี) สหกรณ์มีปัญหาหนี้ค้างช าระนาน 
หมายเหตุ : เนื่องจากสภาพแวดล้อมของสหกรณ์ แต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน หน่วยงานสามารถ

เพิ่มเติมข้อมูลส าคัญอื่น ๆ ของสหกรณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ เช่น ข้อมูลแผนกลยุทธ์ของ
สหกรณ์ ผลการด าเนินการเทียบกับแผนการด าเนินงานของสหกรณ์ ย้อนหลัง 3 ปี เป็นต้น 
 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์ 

จากข้อมูลพื้นฐาน และสภาพแวดล้อมของสหกรณ์ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์ได้ ดังนี้ 
1) สหกรณ์สามารถปิดบัญชีได้และส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชีภายใน 30 วันนับแต่วันส้ินปี

ทางบัญช ี
2) งบการเงินของสหกรณ์ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีและมีผลการด าเนินงานไม่ขาดทุน 
3) สหกรณ์สามารถประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ภายใน 150 วัน 
4) สหกรณ์มีทุนด าเนินงานเพิ่มขึ้น  
5) สหกรณ์สามารถรักษามาตรฐานสหกรณ์ผ่านเกณฑ์ผลดี ระดับช้ัน 2 

 

 แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์  
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จากการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์ สามารถก าหนดเป้าหมายในการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และ
ก ากับดูแลสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้  

1) ระดับชั้นสหกรณ์ :  รักษาระดับสหกรณ์ช้ัน 1 และช้ัน 2   ยกระดับสหกรณ์ช้ัน 2 และ ช้ัน 3 สู่ช้ันท่ีดีขึ้น  
2) มาตรฐานสหกรณ์ :   

       รักษามาตรฐานสหกรณ์ให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป  
       ผลักดันสหกรณ์ให้ผ่านมาตรฐานหรืออยู่ในระดับท่ีดีขึ้น   

3) อื่น ๆ  
1) พัฒนาสหกรณ์ให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน 
2) พัฒนาศักยภาพสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง   
3) รักษามาตรฐานการด าเนินงานของสหกรณ์ให้มั่นคง 
4) ส่งเสริมแนะน าให้สหกรณ์มีปริมาณธุรกิจและสมาชิกร่วมท าธุรกิจเพิ่มขึ้น 
5) ส่งเสริมแนะน าให้สหกรณ์มีทุนด าเนินงานเพิ่มขึ้น 
6) สหกรณ์สามารถรักษามาตรฐานสหกรณ์ 
7) ก ากับ ดูแล ให้สหกรณ์ด าเนินการตามกฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ            
8) ป้องกันการเกิดข้อบกพร่องในสหกรณ์ 
 
 
 
 

 แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ด าเนินการ : 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
   1.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการควบคุมภายในของ
สหกรณ์  

12 ครั้ง ต.ค.-ก.ย. 

   1.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับมาตรฐานของสหกรณ์ 12 ครั้ง ต.ค.-ก.ย. 
   1.3 กิจกรรม ส่งเสริมสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง 12 ครั้ง ต.ค.-ก.ย. 
2. ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
   2.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการให้บริการสมาชิกของ
สหกรณ์ 

12 ครั้ง ต.ค.-ก.ย. 

   2.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับประสิทธิภาพการด าเนิน
ธุรกิจของสหกรณ์ 

12 ครั้ง ต.ค.-ก.ย. 
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แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

   2.3 กิจกรรมการส่งเสริมสหกรณ์จัดหาสินค้ามาจ าหน่าย
ตามความต้องการสมาชิก 

12 ครั้ง ต.ค.-ก.ย. 

3. ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบ
สหกรณ์  

  

   3.1 กิจกรรม การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ 12 ครั้ง ต.ค.-ก.ย. 
   3.2 กิจกรรม กิจกรรมก ากับ ดูแล ให้ด าเนินการตาม
กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ 

1 ครั้ง ต.ค.-ก.ย. 

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จะแนะน าส่งเสริมใหส้หกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด าเนินการ :  

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. แผนงาน/กิจกรรมหลัก : การส่งเสริมการเพิ่มปริมาณ
ธุรกิจ  

  

 1.1 กิจกรรมการส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการด าเนิน
ธุรกิจเพิ่มขึ้น 

12 ครั้ง ต.ค.-ก.ย. 

 1.2 กิจกรรมการส่งเสริมสหกรณ์จัดหาสินค้ามาจ าหน่าย
ตามความต้องการสมาชิก 

12 ครั้ง ต.ค.-ก.ย. 

2. แผนงาน/กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์    
 2.1 กิจกรรมการส่งเสริมการรับสมาชิกเพิ่มขึ้น 5 ราย ต.ค.-ก.ย. 
2.2 กิจกรรม จ านวนสหกรณ์ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพการผลิต การตลาด การบริการ และการบริหาร
จัดการ 

12 ครั้ง ต.ค.-ก.ย. 

3. แผนงาน/กิจกรรมหลัก : โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนา
ธุรกิจสหกรณ์ 

   

 3.1 กิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์เข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบ้ียต่ า 12 ครั้ง ต.ค.-ก.ย. 
 3.2 กิจกรรมลดต้นทุนการผลิตของสมาชิก 10 ร้อยละ ต.ค.-ก.ย. 

 

 

 

 

ลงชื่อ      นางลัดดา  กาญจนะ     เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
      (นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ) 
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                                                             วันท่ี 15  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

62. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสัจจะท่าลี่ จ ากัด ประเภท : สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
  การวิเคราะห์ข้อมูลและบริบทของสหกรณ์  
  ข้อมูลพื้นฐานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

1) ข้อมูลทั่วไป : 
1.1) จดทะเบียนเป็นสหกรณ์วันท่ี 11 มิถุนายน 2561 
1.2) จ านวนสมาชิก จ านวน 123 คน ชาย 37 คน หญิง 86 คน 

2) ส านักงานเลขท่ี 143 หมู่ท่ี 4 ต าบลท่าล่ี อ าเภอท่าล่ี จังหวัดเลย อาศัยบ้านประธานกรรมการเป็น
ส านักงาน 

 2) โครงสร้างพื้นฐานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร : ไม่มีอุปกรณ์การผลิต/การตลาดแต่อย่างใด 
 3) ข้อมูลการด าเนินธุรกิจ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด ) : ปรับตามปีบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  

หน่วย : บาท 

ประเภทธุรกิจ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

1. ธุรกิจสินเช่ือ - 599,900 714,900 
2. ธุรกิจรับฝากเงิน - 161,951 172,446 
3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต - - - 
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4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต - - - 
5. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย - - - 
6. ธุรกิจบริการ - - - 

รวม  761,851 887,346 
4) สถานภาพทางการเงิน (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด) ปรับตามปีบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

 

งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไรขาดทุน 
หน่วย
นับ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

สินทรัพย ์ บาท 
บาท 

- 943,608.40 1,004,576.05 

หนี้สิน บาท - 224,490.92 247,031.32 
ทุนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร บาท - 719,117.48 757,544.73 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท - 1,089.32 3,249.25 
อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
  - อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 
  - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
  - อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 

   
0.31 
0.15 
0.12 
4.98 
0.01 

 
0.33 
0.43 
0.32 
6.25 
0.01 

 
 
5) ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี (ถ้ามี) ..................................................................................................... 
6) ข้อบกพร่องของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (ถ้ามี) ......................................................................... 

 
 

      ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์ 

1. ด้านบุคลากร สมาชิก / คณะกรรมการ / ฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าที่ (Man) 
1. ด้านสมาชิก 
- สมาชิกไม่มีความเข้าใจในหลักการ วิธีการสหกรณ์ อุดมการณ์สหกรณ์ 
2. ด้านคณะกรรมการด าเนินการ 
- คณะกรรมการด าเนินการยังขาดประสบการณ์ ต้องเรียนรู้และได้รับการอบรมก่อน 
3. ด้านฝ่ายจัดการ/เจ้าหน้าท่ี 
- ไม่มีการจัดจ้างเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 
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แนวทางการวิเคราะห์ วิเคราะห์ความรู้ ความเข้าใจของคณะกรรมการในการตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าท่ี และ
ทักษะในการบริหารงานองค์กร , วิเคราะห์ถึงคุณภาพ ประสิทธภาพของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี การแบ่ง
งาน ความเหมาะสม , วิเคราะห์ความเข้าใจบทบาทหน้าท่ีการมีส่วนร่วมด้านต่างๆ ของสมาชิก ฯลฯ 
2. ด้านการบริหารเงินทุน (Monney) 
กลุ่มเกษตรกรต้องการพึ่งตนเองต้ังแต่เริ่มก่อตั้ง เพื่อความเข้มแข็งด้วยตนเอง 

แนวทางการวิเคราะห์ วิเคราะห์ข้อมูลจากอัตราส่วนทางการเงิน , การบริหารสภาพคล่องของสหกรณ์ ,การบริหาร
การจัดการเงินทุนของสหกรณ์ในการให้บริการสมาชิก ฯลฯ 
3. / วัตถุดิบ (Matetial)  เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ (Machine)  
สหกรณ์มีเพียงเงินหุ้นและเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์  
แนวทางการวิเคราะห์  เกี่ยวกับ ผลผลิตของสมาชิก , สินค้าของสหกรณ์ , เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการบริการ
สมาชิก หรือระ   
4. ด้านการบริหารการจัดการ (Management) และการด าเนินธุรกิจ (Method) 
- 

แนวทางการวิเคราะห์ วิเคราะห์การบริหารจัดการ การควบคุมภายในของสหกรณ์ , การด าเนินงานของสหกรณ์
เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับท่ีก าหนดหรือไม่ , การจัดท าบัญชี การปิดบัญชี การประชุมใหญ่ 
สามารถด าเนินการได้ตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายก าหนด การด าเนินธุรกิจในภาพรวมของสหกรณ์ มีการ
ด าเนินธุรกิจตอบสนองความต้องการของสมาชิกหรือไม่อย่างไร  
 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์ สามารถจัดกลุ่มและแนวทางในการแนะน าส่งเสริม และพัฒนาสหกรณ์ 

ดังนี้ 

 สหกรณ์ท่ีต้องพัฒนาให้เป็นองค์กรหลักระดับ
อ าเภอ 
(เฉพาะสหกรณ์การเกษตร ประมง นิคม) 
  สหกรณ์ท่ีต้องการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการ
ด าเนินธุรกิจ โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ 
สหกรณ์ท่ีเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ โดยให้
ภาครัฐแนะน า ส่งเสริม และก ากับดูแลการด าเนินงาน
ตามปกติ   

สหกรณ์ท่ีมีข้อบกพร่องต้องได้รับการแก้ไข/และ
เร่งรัดติดตาม 
 กลุ่มสหกรณ์ท่ีมีปัญหาหนี้ค้างนาน 
 สหกรณ์ท่ีมีปัญหาหนี้สูญ 
 สหกรณ์ท่ีจ าเป็นต้องฟื้นฟูกิจการ 
 สหกรณ์ท่ีควรควบกิจการกับสหกรณ์อื่น 
 สหกรณ์ท่ีควรเลิกกิจการ 
 สหกรณ์ท่ีมีปัญหาอื่น ๆ  (ระบุ) 

 

 

แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถก าหนดเป้าหมายในการแนะน าส่งเสริม
พัฒนาและก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ดังนี้  
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1) ระดับชั้นสหกรณ์: รักษาระดับสหกรณ์ช้ัน 1 และช้ัน 2ยกระดับสหกรณ์ช้ัน 2 และ ช้ัน 3 สู่ช้ันท่ีดีขึ้น 
2) มาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร: 

รักษามาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ผลักดันสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้ผ่านมาตรฐานหรืออยู่ในระดับท่ีดีขึ้น  

3)อื่น ๆ - 

แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ด าเนินการ: 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
 1.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการควบคุมภายในของ
สหกรณ์  12 

ครั้ง ต.ค.63 - ก.ย.64 

 1.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับมาตรฐานของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 12 

 
ครั้ง 

 
ต.ค.63 - ก.ย.64 

   1.3 กิจกรรม ................................................................    
2. ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
 2.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการให้บริการสมาชิกของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  12 

 
ครั้ง 

 
ต.ค.63-ก.ย.64 

2.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับประสิทธิภาพการด าเนิน
ธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 12 

 
ครั้ง 

 
ต.ค.63 - ก.ย.64 

3. ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบ
สหกรณ์  

  

 3.1 กิจกรรม การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร 12 

คร้ัง ต.ค.63- ก.ย.64 

 3.2 กิจกรรม การตรวจการณ์สหกรณ์ 1 คร้ัง ต.ค.63 -มี.ค.64 

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จะแนะน าส่งเสริมใหส้หกรณ์ด าเนินการ 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. แผนงาน/กิจกรรมหลัก..................    
 1.1 กิจกรรม การระดมทุนจากสมาชิก 0.05 ล้านบาท ต.ค.-ก.ย 64. 
2. แผนงาน/กิจกรรมหลัก..................    
 2.1 กิจกรรม ส่งเสริมให้สมาชิกท าธุรกิจเพิ่มขึ้น 0.10 ล้านบาท ต.ค.-ก.ย.64 
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ลงชื่อ     นายณรงค์พร เจนการ   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

     (นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ) 

            วันท่ี  15  เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2563 
 
 

 

 

 

 

 

กลุม่สง่เสริมสหกรณ ์5(อ ำเภอภเูรือ, ดำ่นซำ้ย, นำแหว้) 

63. สหกรณ์การเกษตรภูเรือ จ ากัด   ประเภทสหกรณ์ : การเกษตร 
1. ที่อยู่สหกรณ์ เลขที่ 50 ม.2  ต.หนองบัว จ.เลย  โทร. ๐๔๒-899063 

    จ านวนสมาชิก สมาชิกสามัญ 1,090 ราย  สมาชิกสมทบ 47 ราย  รวม 1,137 ราย 

    อาชีพหลักของสมาชิกสหกรณ์   ท านา,ท าไร่ (เช่น ท านา, ท าไร่ รับราชการครู ฯลฯ) 

   ที่ท าการสหกรณ์   

  เป็นทรัพย์สินของสหกรณ์    ท าการท่ีบ้านของกรรมการ/สมาชิก    เช่า    อื่นๆ..........................  

   เจ้าหน้าที่บัญชีของสหกรณ์ 

   เจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์    จัดจ้างเจ้าหน้าท่ีร่วมกับสหกรณ์อื่น   มอบหมายกรรมการ/สมาชิก  

  เจ้าหน้าท่ีสนง.สหกรณ์จังหวัด(มอบหมาย)  

2. โครงสร้างพื้นฐานของสหกรณ์ : อุปกรณ์การผลิต/การตลาดของสหกรณ์ เช่น ฉาง โกดัง โรงสี ฯลฯ   

     ฉาง ขนาด  - ตัน -  แห่ง   ลานตาก ขนาด - ตรม  โรงสี ขนาด ...............................  

  โกดัง ขนาด.......................   เครื่องช่ัง   อื่นๆ (ระบุ).........................   อื่นๆ (ระบุ) ปั๊มน้ ามัน 

ขนาด   8 หัวจ่าย 

   ไม่มีอุปกรณ์การผลิต/การตลาด 

   ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ ปี 2562  ผ่านมาตรฐาน   ไม่ผ่านมาตรฐาน ข้อ ......................................... 

3. ข้อมูลการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ (ขอ้มูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด ) : ปรับตามปีบัญชีของสหกรณ์ 

หน่วย : บาท 
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ประเภทธุรกิจ ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

1. ธุรกิจสินเช่ือ 96,792,731 57,562,000 63,503,097 
2. ธุรกิจรับฝากเงิน 27,070,628.32 10,307,650.56 9,566,669.09 
3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต - - - 
4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต - - - 
5. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 20,099,734.17 12,478,418.62 2,325,319.26 
6. ธุรกิจบริการ - - 6,600 
7. ธุรกิจอื่น ๆ (ระบุ) - - - 

รวม 143,963,.93.49 80,348,069.18 75,401,685.35 

 

 

4. สถานภาพทางการเงินของสหกรณ์ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด)ปรับตามปีบัญชีของสหกรณ์ 

หน่วย : บาท 

งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไรขาดทุน ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

สินทรัพย ์ 149,715,397.48 136,008,900.40 127,963,195.42 
หนี้สิน 104,146,724.71 94,221,772.27 87,184,937.07 
ทุนของสหกรณ์ 45,568,672.77 41,797,128.13 40,778,258.35 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 980,476.79 557,957.08 821,217.85  

 

อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 
  - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
  - อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 
 

 
2.28 
2.15 
0.65 
1.41 
2.22 

 
2.25 
1.42 
0.30 
1.39 
0.024 

 

 
2.14 
2.09 
0.43 
1.48 
0.25 

 
5. ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด)  

6. ข้อบกพร่องของสหกรณ์  (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด) …………………………………………………………… 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์ 

1. ด้านบุคลากร สมาชิก / คณะกรรมการ / ฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าที่ (Man) 
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1. ด้านสมาชิก 
1.1 สมาชิกยังขาดความเข้าใจในหลักการ วิธีการสหกรณ์ อุดมการณ์สหกรณ์ 
1.2 การประกอบอาชีพของสมาชิกยังไม่สามารถท่ีช่วยให้ช าระหนี้ต่อสหกรณ์ได้ 
2. ด้านคณะกรรมการด าเนินการ 
2.1 ขาดความรู้ความเข้าใจในระบบสหกรณ์ 
2.2 เข้ามาเพื่อหาผลประโยชน์ ไม่ได้เข้ามาบริหารงานเพื่อช่วยเหลือสมาชิกอย่างแท้จริง 
3. ด้านฝ่ายจัดการ/เจ้าหน้าท่ี 
3.1 ยังขาดทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อสมาชิก 
3.2 ไม่มีความกระตือรือร้นในการท างาน 
 
แนวทางการวิเคราะห์ วิเคราะห์ความรู้ ความเข้าใจของคณะกรรมการในการตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าท่ี และทักษะ
ในการบริหารงานองค์กร , วิเคราะห์ถึงคุณภาพ ประสิทธภาพของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี การแบ่งงาน ความ
เหมาะสม , วิเคราะห์ความเข้าใจบทบาทหน้าท่ีการมีส่วนร่วมด้านต่างๆ ของสมาชิก ฯลฯ 
2. ด้านการบริหารเงินทุน (Monney) 
มีอัตราสภาพคล่องเงินทุนพอเพียงในการบริการสมาชิก 

แนวทางการวิเคราะห์ วิเคราะห์ข้อมูลจากอัตราส่วนทางการเงิน , การบริหารสภาพคล่องของสหกรณ์ ,การบริหารการ
จัดการเงินทุนของสหกรณ์ในการให้บริการสมาชิก ฯลฯ 
3. / วัตถุดิบ (Matetial)  เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ (Machine)  
สหกรณ์ไม่ได้ด าเนินการในส่วนของการรวบรวมผลผลิตจากสมาชิก 
สหกรณ์ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างแท้จริง 

แนวทางการวิเคราะห์  เกี่ยวกับ ผลผลิตของสมาชิก , สินค้าของสหกรณ์ , เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการบริการสมาชิก 
หรือระ   
4. ด้านการบริหารการจัดการ (Management) และการด าเนินธุรกิจ (Method) 
การด าเนินงานไม่ตอบสนองความต้องการของสมาชิก การควบคุมภายในและการปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบและ
ข้อบังคับ 

แนวทางการวิเคราะห์ วิเคราะห์การบริหารจัดการ การควบคุมภายในของสหกรณ์ , การด าเนินงานของสหกรณ์เป็นไป
ตามกฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับท่ีก าหนดหรือไม่ , การจัดท าบัญชี การปิดบัญชี การประชุมใหญ่ สามารถด าเนินการ
ได้ตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายก าหนด การด าเนินธุรกิจในภาพรวมของสหกรณ์ มีการด าเนินธุรกิจตอบสนอง
ความต้องการของสมาชิกหรือไม่อย่างไร  

 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์ สามารถจัดกลุ่มและแนวทางในการแนะน าส่งเสริม และพัฒนาสหกรณ์ 

ดังนี้ 
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 สหกรณ์ท่ีต้องพัฒนาใหเ้ป็นองค์กรหลักระดับ
อ าเภอ 
(เฉพาะสหกรณ์การเกษตร ประมง นิคม) 
 สหกรณ์ท่ีต้องการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการ
ด าเนินธุรกิจ โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ 
สหกรณ์ท่ีเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ โดยให้
ภาครัฐแนะน า ส่งเสริม และก ากับดูแลการด าเนินงาน
ตามปกติ   

 สหกรณ์ท่ีมีข้อบกพร่องต้องได้รับการแก้ไข/และ
เร่งรัดติดตาม 
 กลุ่มสหกรณ์ท่ีมีปัญหาหนี้ค้างนาน 
 สหกรณ์ท่ีมีปัญหาหนี้สูญ 
 สหกรณ์ท่ีจ าเป็นต้องฟื้นฟูกิจการ 
 สหกรณ์ท่ีควรควบกิจการกับสหกรณ์อื่น 
 สหกรณ์ท่ีควรเลิกกิจการ 
 สหกรณ์ท่ีมีปัญหาอื่น ๆ  (ระบุ) 

 

 

 

 

 

 

แผนการแนะน าส่งเสรมิ พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถก าหนดเป้าหมายในการแนะน าส่งเสริม
พัฒนาและก ากับดูแลสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ดังนี้  

1) ระดับชั้นสหกรณ์: รักษาระดับสหกรณ์ช้ัน 1 และช้ัน 2ยกระดับสหกรณ์ช้ัน 2 และ ช้ัน 3 สู่ช้ันท่ีดีขึ้น 
2) มาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร: 

รักษามาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ผลักดันสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้ผ่านมาตรฐานหรืออยู่ในระดับท่ีดีขึ้น  

3)อื่น ๆ - 

แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนงาน/กิจกรรมท่ีกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ด าเนินการ: 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
 1.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการควบคุมภายในของ
สหกรณ์  

12 ครั้ง ต.ค.63 - ก.ย.64 

 1.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับมาตรฐานของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 

12 ครั้ง ต.ค.63 - ก.ย.64 

2. ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
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แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

 2.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการให้บริการสมาชิกของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  

12 ครั้ง ต.ค.63-ก.ย.64 

2.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับประสิทธิภาพการด าเนิน
ธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

12 ครั้ง ต.ค.63 - ก.ย.64 

3. ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบ
สหกรณ์ 

   

 3.1 กิจกรรม การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร 

12 ครั้ง ต.ค.63- ก.ย.64 

 3.2 กิจกรรม การตรวจการณ์สหกรณ์ 1 ครั้ง ต.ค.63 -มี.ค.64 

 

 

 

 

 

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จะแนะน าส่งเสริมใหส้หกรณ์ด าเนินการ 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. แผนงาน/กิจกรรมหลัก..................    
 1.1 กิจกรรม การระดมทุนจากสมาชิก 10 ร้อยละ ต.ค.-ก.ย. 
2. แผนงาน/กิจกรรมหลัก..................    
 2.1 กิจกรรม ส่งเสริมให้สมาชิกท าธุรกิจเพิ่มขึ้น 20 ร้อยละ ต.ค.-ก.ย. 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ     นายสรวุฒิ   ร่มโพธิ์เงิน   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

     (เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส) 
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             วันท่ี  15   เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64. สหกรณ์สภาเกษตรกรภูเรือ จ ากัด  ประเภท : สหกรณ์การเกษตร 

การวิเคราะห์ข้อมูลและบริบทของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  

ข้อมูลพื้นฐานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

              1) ข้อมูลทั่วไป:จ านวนสมาชิก 92 คนจ านวนสมาชิกท่ีร่วมท าธุรกิจ  65 คน ธุรกิจหลัก ธุรกิจสินเช่ือ 

ผลผลิตหลัก – มาตรฐานสหกรณ์ ไม่ผ่านมาตรฐาน 

              2) โครงสร้างพื้นฐานของสหกรณ์ :อุปกรณ์การผลิต/การตลาดของสหกรณ์ - 

 3) ข้อมูลการด าเนินธุรกิจ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด ) : 
หน่วย : บาท 

ประเภทธุรกิจ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

1. ธุรกิจสินเช่ือ 3 590,000 680,000 1,783,720 
2. ธุรกิจรับฝากเงิน - - - 
3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต - - - 
4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต - - - 
5. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย - - - 
6. ธุรกิจบริการ - - - 

รวม 3 590,000 680,000 1,783,720 
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4)สถานภาพทางการเงิน (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชลี่าสุด)ปรับตามปีบัญชขีองสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 

งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไรขาดทุน หน่วยนับ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

สินทรัพย ์ บาท 597,382.25 1,156,556.57 208,547.81 
หนี้สิน บาท 500,821.92 1,011,320.44 11,970.80 
ทุนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร บาท 96,560.33 145,236.13 196,577.01 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท 2,310.33 11,691.32 208547.81 
อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
  - อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 
  - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
  - อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 

 
เท่า 

ร้อยละ 
ร้อยละ 

เท่า 
เท่า 

 
5.19 
2.39 
0.39 
1.19 

- 
 

 
6.96 
8.40 
1.01 
1.14 
0.002 

 

 
0.06 
19.76 
18.63 
17.42 
0.06 

 
 
5)ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี (ถ้ามี)...-................................................................................................ 
6)ข้อบกพร่องของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร(ถ้ามี) ..-...................................................................... 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

 จากข้อมูลพื้นฐาน และสภาพแวดล้อมของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์ 
ดังนี้ 

1. ด้านบุคลากร (Man)   สมาชิก / คณะกรรมการ / ฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าที่ 
สมาชิก  สมาชิกมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจ ร้อยละ 40 และมีความเข้าใจในบทบาท หน้าท่ีสมาชิก 
คณะกรรมการ มีความเสียสละในการปฏิบัติหน้าท่ี แต่ยังขาดความรู้ในเรื่อระเบียบ ข้อบังคับ การบริหารงาน 
ฝ่ายจัดการ สหกรณ์ไม่ได้จัดจ้างเจ้าหน้าท่ี แต่มีการออกค าส่ังให้กรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทน 
 
2. ด้านการบริหารเงินทุน (Money) 
 
เงินทุนของสหกรณ์ส่วนใหญ่อยู่ในรูปลูกหนี้เงินกู้ ดังนั้นสภาพคล่องทางการเงินของสหกรณ์จึงขึ้นอยู่กับการเรียก
เก็บหนี้จากสมาชิกเป็นส าคัญ 
 
3. ด้านวัตถุดิบ* (Material) เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ (Machine) * ผลผลิตของสมาชิก/สินค้าของสหกรณ์ 
- 
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4. ด้านการบริหารการจัดการ(Management) และการด าเนินธุรกิจ(Method) 
สหกรณ์ก าหนดระเบียบไว้ครอบคลุมการปฏิบัติงาน มีการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ พ.ร.บ.สหกรณ์ และกฏหมาย
อื่นท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนการแนะน าส่งเสรมิ พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถก าหนดเป้าหมายในการแนะน าส่งเสริม
พัฒนาและก ากับดูแลสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ดังนี้  

1) ระดับชั้นสหกรณ์: รักษาระดับสหกรณ์ช้ัน 1 และช้ัน 2ยกระดับสหกรณ์ช้ัน 2 และ ช้ัน 3 สู่ช้ันท่ีดีขึ้น 
2) มาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร: 

รักษามาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ผลักดันสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้ผ่านมาตรฐานหรืออยู่ในระดับท่ีดีขึ้น  

3)อื่น ๆ - 

แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนงาน/กิจกรรมท่ีกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ด าเนินการ: 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
 1.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการควบคุมภายในของ
สหกรณ์  12 

ครั้ง ต.ค.-ก.ย. 

 1.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับมาตรฐานของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 12 

 
ครั้ง 

 
ต.ค.-ก.ย. 
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แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

   1.3 กิจกรรม ................................................................    
2. ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
 2.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการให้บริการสมาชิกของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  12 

 
ครั้ง 

 
ต.ค.-ก.ย. 

2.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับประสิทธิภาพการด าเนิน
ธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 12 

 
ครั้ง 

 
ต.ค.-ก.ย. 

   2.3 กิจกรรม ................................................................    
3. ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบ
สหกรณ์  

  

 3.1 กิจกรรม การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร  

  

 3.2 กิจกรรม การตรวจการณ์สหกรณ์ 1 ครั้ง ต.ค.-มี.ค. 

 

 

 

 

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จะแนะน าส่งเสริมใหส้หกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด าเนินการ 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. แผนงาน/กิจกรรมหลัก..................    
 1.1 กิจกรรม การระดมทุนจากสมาชิก 10 ร้อยละ ต.ค.-ก.ย. 
 1.2 กิจกรรม .........................    
2. แผนงาน/กิจกรรมหลัก..................    
 2.1 กิจกรรม ส่งเสริมให้สมาชิกท าธุรกิจเพิ่มขึ้น 20 ร้อยละ ต.ค.-ก.ย. 
2.2 กิจกรรม .........................    
3. แผนงาน/กิจกรรมหลัก..................    
 3.1 กิจกรรม .........................    
 3.2 กิจกรรม .........................    

 



 
269 

Template แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดแูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

 

ลงชือ่  นายรังสิโรจน์  พุ่มสวัสด์ิ   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

    (เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส) 

           วันท่ี  15  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

65. สหกรณ์ออมทรัพย์เทศบาลต าบลภูเรือ จ ากัด  ประเภท :  สหกรณ์ออมทรัพย์ 

การวิเคราะห์ข้อมูลและบริบทของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  

ข้อมูลพื้นฐานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

              1) จ านวนสมาชิก 59 คนจ านวนสมาชิกท่ีร่วมท าธุรกิจ 44 คนธุรกิจหลัก ธุรกิจสินเช่ือ ผลผลิตหลัก-

มาตรฐานสหกรณ์ ไม่ผ่านมาตรฐาน 

              2) โครงสร้างพื้นฐานของสหกรณ์ :อุปกรณ์การผลิต/การตลาดของสหกรณ์ - 

 3) ข้อมูลการด าเนินธุรกิจ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด ) : 
หน่วย : บาท 

ประเภทธุรกิจ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

1. ธุรกิจสินเช่ือ 150,000   
2. ธุรกิจรับฝากเงิน - - - 
3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต - - - 
4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต - - - 
5. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย - - - 
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6. ธุรกิจบริการ - - - 
รวม 150,000   

4)สถานภาพทางการเงิน (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชลี่าสุด)ปรับตามปีบัญชขีองสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 

งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไรขาดทุน หน่วยนับ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

สินทรัพย ์ บาท 446,939.5  -  - 
หนี้สิน บาท 152,054.75  -  - 
ทุนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร บาท 294,884.75  -  - 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท 2,829.96  -  - 
อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
  - อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 
  - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
  - อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 

 
เท่า 

ร้อยละ 
ร้อยละ 

เท่า 
เท่า 

 
0.52 
0.96 
0.63 
2.94 
0.003 

 

 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 

 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 

 
5)ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี (ถ้ามี)...-................................................................................................ 
6)ข้อบกพร่องของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร(ถ้ามี) ..-...................................................................... 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์ 

 จากข้อมูลพื้นฐาน และสภาพแวดล้อมของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์ 
ดังนี้ 

1. ด้านบุคลากร (Man)   สมาชิก / คณะกรรมการ / ฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าที่ 
สมาชิก  สมาชิกมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจ ร้อยละ 74.57 และมีความเข้าใจในบทบาท หน้าท่ีสมาชิก 
คณะกรรมการ มีความเสียสละในการปฏิบัติหน้าท่ี แต่ยังขาดความรู้ในเรื่อระเบียบ ข้อบังคับ การบริหารงาน 
ฝ่ายจัดการ สหกรณ์ไม่ได้จัดจ้างเจ้าหน้าท่ี แต่มีการออกค าส่ังให้กรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทน 
 
2. ด้านการบริหารเงินทุน (Money) 
 
เงินทุนของสหกรณ์ส่วนใหญ่อยู่ในรูปลูกหนี้เงินกู้ ดังนั้นสภาพคล่องทางการเงินของสหกรณ์จึงขึ้นอยู่กับการเรียกเก็บ
หนี้จากสมาชิกเป็นส าคัญ 
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3. ด้านวัตถุดิบ* (Material) เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ (Machine) * ผลผลิตของสมาชิก/สินค้าของสหกรณ์ 
- 
 
4. ด้านการบริหารการจัดการ(Management) และการด าเนินธุรกิจ(Method) 
สหกรณ์ก าหนดระเบียบไว้ครอบคลุมการปฏิบัติงาน มีการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ พ.ร.บ.สหกรณ์ และกฏหมาย
อื่นท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
 

 

แผนการแนะน าส่งเสรมิ พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถก าหนดเป้าหมายในการแนะน าส่งเสริม
พัฒนาและก ากับดูแลสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ดังนี้  

1) ระดับชั้นสหกรณ์: รักษาระดับสหกรณ์ช้ัน 1 และช้ัน 2ยกระดับสหกรณ์ช้ัน 2 และ ช้ัน 3 สู่ช้ันท่ีดีขึ้น 
2) มาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร: 

รักษามาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ผลักดันสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้ผ่านมาตรฐานหรืออยู่ในระดับท่ีดีขึ้น  

3)อื่น ๆ - 

แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของสหกรณ ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนงาน/กิจกรรมท่ีกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ด าเนินการ: 

แผนงาน/กิจกรรม 
ค่า

เป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
 1.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการควบคุมภายในของสหกรณ์  12 ครั้ง ต.ค.-ก.ย. 
 1.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับมาตรฐานของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 

12 ครั้ง ต.ค.-ก.ย. 

2. ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
 2.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการให้บริการสมาชิกของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  

12 ครั้ง ต.ค.-ก.ย. 

2.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับประสิทธิภาพการด าเนินธุรกิจของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

12 ครั้ง ต.ค.-ก.ย. 

3. ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์    
 3.1 กิจกรรม การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร    
 3.2 กิจกรรม การตรวจการณ์สหกรณ์ 1 ครั้ง ต.ค.-มี.ค. 
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แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จะแนะน าส่งเสริมใหส้หกรณ์ด าเนินการ 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. แผนงาน/กิจกรรมหลัก..................    
 1.1 กิจกรรม การระดมทุนจากสมาชิก 10 ร้อยละ ต.ค.-ก.ย. 
 1.2 กิจกรรม .........................    
2. แผนงาน/กิจกรรมหลัก..................    
 2.1 กิจกรรม ส่งเสริมให้สมาชิกท าธุรกิจเพิ่มขึ้น 20 ร้อยละ ต.ค.-ก.ย. 
2.2 กิจกรรม .........................    
3. แผนงาน/กิจกรรมหลัก..................    
 3.1 กิจกรรม .........................    
 3.2 กิจกรรม .........................    

 

ลงชื่อ  นายรังสิโรจน์  พุ่มสวัสด์ิ   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

  (.เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส) 

         วันท่ี  15   เดือน  สิงหาคม   พ.ศ. 2563 

อ ำเภอด่ำนซำ้ย 

66.สหกรณ์กองทุนสวนยางภูเรือ ด่านซ้าย นาแห้ว จ ากัด  ประเภทสหกรณ์ : สหกรณ์การเกษตร 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐานของสหกรณ์ 

1. ที่อยู่สหกรณ์ 86  ม.9  ต.โป่ง อ.ด่านซ้าย จ.เลย  โทร. - 

    จ านวนสมาชิก สมาชิกสามัญ 226 ราย  สมาชิกสมทบ  -  ราย  รวม  226  ราย 

    อาชีพหลักของสมาชิกสหกรณ์   ท าสวนยางพารา,ท านา,ท าไร่ (เช่น ท านา, ท าไร่ รับราชการครู ฯลฯ) 

   ที่ท าการสหกรณ์   

  เป็นทรัพย์สินของสหกรณ์    ท าการท่ีบ้านของกรรมการ/สมาชิก    เช่า    อื่นๆ........................ 

   เจ้าหน้าที่บัญชีของสหกรณ์ 

   เจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์    จัดจ้างเจ้าหน้าท่ีร่วมกับสหกรณ์อื่น   มอบหมายกรรมการ/สมาชิก  

  เจ้าหน้าท่ีสนง.สหกรณ์จังหวัด(มอบหมาย)  

2. โครงสร้างพื้นฐานของสหกรณ์ : อุปกรณ์การผลิต/การตลาดของสหกรณ์ เช่น ฉาง โกดัง โรงสี ฯลฯ   

     ฉาง ขนาด ........................   ลานตาก ..........................................  โรงสี ขนาด ...............................  

  โกดัง ขนาด.......................   เครื่องช่ัง   อื่นๆ (ระบุ).........................   อื่นๆ (ระบุ)..................... 

  ไม่มีอุปกรณ์การผลิต/การตลาด 
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   ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ ปี 2563  ผ่านมาตรฐาน   ไม่ผ่านมาตรฐาน ข้อ ......................................... 

3. ข้อมูลการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ (ขอ้มูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด ) : ปรับตามปีบัญชีของสหกรณ์ 

หน่วย : บาท 

ประเภทธุรกิจ ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

1. ธุรกิจสินเช่ือ 1,785,000 1,158,431.08 -  
2. ธุรกิจรับฝากเงิน 296,978079 263,765.83 186,104.98  
3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต 11,939,270.13 12,074,160.47 18,596,509.22 
4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต - - - 
5. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 143,140 12,540 34,214 
6. ธุรกิจบริการ - - - 
7. ธุรกิจอื่น ๆ (ระบุ) - - - 

รวม 14,266,066.30 13,508,897.38 18,816,828.20 

 

 

 

 

4. สถานภาพทางการเงินของสหกรณ์ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด) ปรับตามปีบัญชีของสหกรณ์ 

หน่วย : บาท 

งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไรขาดทุน ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

สินทรัพย ์ 2,106,336.57 2,324,584 665,904.31 
หนี้สิน 1,407,427.70 1,788,268.47 186,104.98 
ทุนของสหกรณ์ 698,908.87 536,315.53 469,799.33 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 11,202.52 (10,079.63) 84,473.35 
อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
  - อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) 
     อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน =        หนี้สิน     .x 100 
                                      ทุนของสหกรณ์ 

2.01 3.33 3.96 

  - อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 
       อัตราผลตอบแทนต่อทุน =      ก าไรสุทธิ      .x 100 
                                         ทุนของสหกรณ์ 

1.60 -0.20 0.17 
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  - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 
       อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ =      ก าไรสุทธ ิ      x 100 
                                                   สินทรัพย์ 

0.53 -0.43 0.12 

  - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
      อัตราสว่นทุนหมุนเวียน  =   สินทรัพย์หมุนเวียน – สินค้าคงเหลือ x 100       
                                                     หนี้สินหมุนเวียน 

1.44 1.28 3.36 

  - อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 
      อัตราสว่นทุนส ารองต่อสินทรัพย์ =      ทุนส ารอง       x 100 
                                                     สินทรัพย ์

1.36 1.66 0.001 

5.  ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี  (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด)………………… 

6. ข้อบกพร่องของสหกรณ์ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด) ....................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์ 

1. ด้านบุคลากร สมาชิก / คณะกรรมการ / ฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าที่ (Man) 
1. ด้านสมาชิก 
1.1 สมาชิกยังขาดความเข้าใจในหลักการ วิธีการสหกรณ์ อุดมการณ์สหกรณ์ 
1.2 การประกอบอาชีพของสมาชิกยังไม่สามารถท่ีช่วยให้ช าระหนี้ต่อสหกรณ์ได้ 
2. ด้านคณะกรรมการด าเนินการ 
2.1 ขาดความรู้ความเข้าใจในระบบสหกรณ์ 

แนวทางการวิเคราะห์ วิเคราะห์ความรู้ ความเข้าใจของคณะกรรมการในการตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าท่ี และทักษะ
ในการบริหารงานองค์กร , วิเคราะห์ถึงคุณภาพ ประสิทธภาพของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี การแบ่งงาน ความ
เหมาะสม , วิเคราะห์ความเข้าใจบทบาทหน้าท่ีการมีส่วนร่วมด้านต่างๆ ของสมาชิก ฯลฯ 
2. ด้านการบริหารเงินทุน (Monney) 
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มีอัตราสภาพคล่องเงินทุนพอเพียงในการบริการสมาชิก 

แนวทางการวิเคราะห์ วิเคราะห์ข้อมูลจากอัตราส่วนทางการเงิน , การบริหารสภาพคล่องของสหกรณ์ ,การบริหารการ
จัดการเงินทุนของสหกรณ์ในการให้บริการสมาชิก ฯลฯ 
3. / วัตถุดิบ (Matetial)  เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ (Machine)  
สหกรณ์ต้องการเครื่องจักรในการรวบรวมยางพารา เช่น เครื่องช่ัง ลานตาก และฉางในการรวบรวมเก็บผลผลิต
ยางพารา 

แนวทางการวิเคราะห์  เกี่ยวกับ ผลผลิตของสมาชิก , สินค้าของสหกรณ์ , เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการบริการสมาชิก 
หรือระ   
4. ด้านการบริหารการจัดการ (Management) และการด าเนินธุรกิจ (Method) 
 การควบคุมภายในและการปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับ 

แนวทางการวิเคราะห์ วิเคราะห์การบริหารจัดการ การควบคุมภายในของสหกรณ์ , การด าเนินงานของสหกรณ์เป็นไป
ตามกฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับท่ีก าหนดหรือไม่ , การจัดท าบัญชี การปิดบัญชี การประชุมใหญ่ สามารถด าเนินการ
ได้ตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายก าหนด การด าเนินธุรกิจในภาพรวมของสหกรณ์ มีการด าเนินธุรกิจตอบสนอง
ความต้องการของสมาชิกหรือไม่อย่างไร  

 

 

 

 

 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์ สามารถจัดกลุ่มและแนวทางในการแนะน าส่งเสริม และพัฒนาสหกรณ์ 

ดังนี้ 

 

สหกรณ์ท่ีต้องพัฒนาใหเ้ป็นองค์กรหลักระดับอ าเภอ 
(เฉพาะสหกรณ์การเกษตร ประมง นิคม) 
 สหกรณ์ท่ีต้องการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการ
ด าเนินธุรกิจ โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ 
 สหกรณ์ท่ีเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ โดยให้
ภาครัฐแนะน า ส่งเสริม และก ากับดูแลการด าเนินงาน
ตามปกติ   

 สหกรณ์ท่ีมีข้อบกพร่องต้องได้รับการแก้ไข/และ
เร่งรัดติดตาม 
 กลุ่มสหกรณ์ท่ีมีปัญหาหนี้ค้างนาน 
 สหกรณ์ท่ีมีปัญหาหนี้สูญ 
 สหกรณ์ท่ีจ าเป็นต้องฟื้นฟูกิจการ 
 สหกรณ์ท่ีควรควบกิจการกับสหกรณ์อื่น 
 สหกรณ์ท่ีควรเลิกกิจการ 
 สหกรณ์ท่ีมีปัญหาอื่น ๆ  (ระบุ) 
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 แผนการแนะน าส่งเสรมิ พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถก าหนดเป้าหมายในการแนะน าส่งเสริม
พัฒนาและก ากับดูแลสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ดังนี้  

1) ระดับชั้นสหกรณ์: รักษาระดับสหกรณ์ช้ัน 1 และช้ัน 2ยกระดับสหกรณ์ช้ัน 2 และ ช้ัน 3 สู่ช้ันท่ีดีขึ้น 
2) มาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร: 

รักษามาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ผลักดันสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้ผ่านมาตรฐานหรืออยู่ในระดับท่ีดีขึ้น  

3)อื่น ๆ - 

แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนงาน/กิจกรรมท่ีกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ด าเนินการ: 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
 1.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการควบคุมภายในของ
สหกรณ์  12 

ครั้ง ต.ค.63 - ก.ย.64 

 1.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับมาตรฐานของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 12 

 
ครั้ง 

 
ต.ค.63 - ก.ย.64 

2. ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
 2.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการให้บริการสมาชิกของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  12 

 
ครั้ง 

 
ต.ค.63-ก.ย.64 

2.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับประสิทธิภาพการด าเนินธุรกิจ
ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 12 

 
ครั้ง 

 
ต.ค.63 - ก.ย.64 

3. ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์    
 3.1 กิจกรรม การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 12 คร้ัง ต.ค.63- ก.ย.64 
 3.2 กิจกรรม การตรวจการณ์สหกรณ์ 1 คร้ัง ต.ค.63 -มี.ค.64 

 

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จะแนะน าส่งเสริมใหส้หกรณ์ด าเนินการ 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. แผนงาน/กิจกรรมหลัก..................    
 1.1 กิจกรรม การระดมทุนจากสมาชิก 10 ร้อยละ ต.ค.-ก.ย. 
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แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

2. แผนงาน/กิจกรรมหลัก..................    
 2.1 กิจกรรม ส่งเสริมให้สมาชิกท าธุรกิจเพิ่มขึ้น 20 ร้อยละ ต.ค.-ก.ย. 

 

 

 

 

ลงชื่อ    นายสรวุฒิ   ร่มโพธิ์เงิน   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

    (เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส) 

              วันท่ี  15  เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

 

 

  67.สหกรณ์การเกษตรด่านซ้าย จ ากัด  ประเภทสหกรณ์ : การเกษตร 

ส่วนท่ี 1 : ข้อมูลพ้ืนฐานของสหกรณ์ 

1. ที่อยู่สหกรณ์ ๑๔๓ ม.๑๔  ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย  โทร. ๐๔๒ -๘๙๑๒๐๗ 

    จ านวนสมาชิก สมาชิกสามัญ 884 ราย  สมาชิกสมทบ 88 ราย  รวม 972 ราย 

    อาชีพหลักของสมาชิกสหกรณ์   ท านา,ท าไร่  

   ที่ท าการสหกรณ์   

  เป็นทรัพย์สินของสหกรณ์    ท าการท่ีบ้านของกรรมการ/สมาชิก    เช่า    อื่นๆ..........................  

   เจ้าหน้าที่บัญชีของสหกรณ์ 

   เจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์    จัดจ้างเจ้าหน้าท่ีร่วมกับสหกรณ์อื่น   มอบหมายกรรมการ/สมาชิก  

  เจ้าหน้าท่ีสนง.สหกรณ์จังหวัด(มอบหมาย)  

2. โครงสร้างพื้นฐานของสหกรณ์ : อุปกรณ์การผลิต/การตลาดของสหกรณ์ เช่น ฉาง โกดัง โรงสี ฯลฯ   

     ฉาง ขนาด  ๕๐๐ ตัน ๒แห่ง   ลานตาก ขนาด ๒,๔๐๐ ตรม  โรงสี ขนาด ...............................  

  โกดัง ขนาด.......................   เครื่องช่ัง   อื่นๆ (ระบุ).........................   อื่นๆ (ระบุ)..................... 
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  ไม่มีอุปกรณ์การผลิต/การตลาด 

   ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ ปี 2563  ผ่านมาตรฐาน   ไม่ผ่านมาตรฐาน ข้อ ......................................... 

3. ข้อมูลการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ (ขอ้มูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด ) : ปรับตามปีบัญชีของสหกรณ์ 

หน่วย : บาท 

ประเภทธุรกิจ ปี 2563 ปี 2562     ปี 2561 

1. ธุรกิจสินเช่ือ 67,660,647.54 60,985,653.36 58,424,483.36 
2. ธุรกิจรับฝากเงิน 8ล319,045.78 8,583,818.88 13,134,909.10 
3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต - - -  
4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต - -  
5. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 2,301,920 3,736,660 3,272,620 
6. ธุรกิจบริการ - - - 
7. ธุรกิจอื่น ๆ (ระบุ) - -  

รวม 78,281,613.32 73,306132.18 74,832,012.46 

 

 

 

 

4. สถานภาพทางการเงินของสหกรณ์ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด) ปรับตามปีบัญชีของสหกรณ์ 

หน่วย : บาท 

งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไร
ขาดทุน 

ปี 2563 ปี 2562  ปี 2561 

สินทรัพย ์ 80,174,676.52 79,298,989.36 72,613,223.35 
หนี้สิน 62,973,833.43 65,618,422.39 62,599,276.56 
ทุนของสหกรณ์ 17,200,843.09 29,864,037.51 26,533,147.51 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 745,934.49 342,037.64 61,492.49 
อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
  - อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE 
Ratio) 
     อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน =        หนี้สิน     .x 100 
                                      ทุนของสหกรณ์ 

3.66 2.19 2.35 
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  - อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 
       อัตราผลตอบแทนต่อทุน =      ก าไรสุทธิ      .x 100 
                                         ทุนของสหกรณ์ 

0.04 1.14 0.23 

  - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 
(ROA) 
       อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ =      ก าไรสุทธ ิ      
x 100 
                                                   สินทรัพย์ 

0.93 0.43 0.08 

  - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
      อัตราสว่นทุนหมุนเวียน  =   สินทรัพย์หมุนเวียน – 
สินค้าคงเหลือ x 100       
                                                     หนี้สิน
หมุนเวียน 

0.83 0.94 0.77 

  - อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 
      อัตราสว่นทุนส ารองต่อสินทรัพย์ =      ทุนส ารอง       
x 100 
                                                     สินทรัพย ์

0 0 0 

5.  ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด)   - 

6. ข้อบกพร่องของสหกรณ์ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี บัญชีล่าสุด)      - 

 

 

 

 

 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์ 

1. ด้านบุคลากร สมาชิก / คณะกรรมการ / ฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าที่ (Man) 
1. ด้านสมาชิก 
1.1 สมาชิกยังขาดความเข้าใจในหลักการ วิธีการสหกรณ์ อุดมการณ์สหกรณ์ 
1.2 การประกอบอาชีพของสมาชิกยังไม่สามารถท่ีช่วยให้ช าระหนี้ต่อสหกรณ์ได้ 
2. ด้านคณะกรรมการด าเนินการ 
2.1 ขาดความรู้ความเข้าใจในระบบสหกรณ์ 
2.2 เข้ามาเพื่อหาผลประโยชน์ ไม่ได้เข้ามาบริหารงานเพื่อช่วยเหลือสมาชิกอย่างแท้จริง 
3. ด้านฝ่ายจัดการ/เจ้าหน้าท่ี 
3.1 ยังขาดทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อสมาชิก 
3.2 ไม่มีความกระตือรือร้นในการท างาน 
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แนวทางการวิเคราะห์ วิเคราะห์ความรู้ ความเข้าใจของคณะกรรมการในการตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าท่ี และทักษะ
ในการบริหารงานองค์กร , วิเคราะห์ถึงคุณภาพ ประสิทธภาพของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี การแบ่งงาน ความ
เหมาะสม , วิเคราะห์ความเข้าใจบทบาทหน้าท่ีการมีส่วนร่วมด้านต่างๆ ของสมาชิก ฯลฯ 
2. ด้านการบริหารเงินทุน (Monney) 
มีอัตราสภาพคล่องเงินทุนพอเพียงในการบริการสมาชิก 

แนวทางการวิเคราะห์ วิเคราะห์ข้อมูลจากอัตราส่วนทางการเงิน , การบริหารสภาพคล่องของสหกรณ์ ,การบริหารการ
จัดการเงินทุนของสหกรณ์ในการให้บริการสมาชิก ฯลฯ 
3. / วัตถุดิบ (Matetial)  เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ (Machine)  
สหกรณ์ไม่ได้ด าเนินการในส่วนของการรวบรวมผลผลิตจากสมาชิก 
สหกรณ์ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างแท้จริง 

แนวทางการวิเคราะห์  เกี่ยวกับ ผลผลิตของสมาชิก , สินค้าของสหกรณ์ , เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการบริการสมาชิก 
หรือระ   
4. ด้านการบริหารการจัดการ (Management) และการด าเนินธุรกิจ (Method) 
การด าเนินงานไม่ตอบสนองความต้องการของสมาชิก การควบคุมภายในและการปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบและ
ข้อบังคับ 

แนวทางการวิเคราะห์ วิเคราะห์การบริหารจัดการ การควบคุมภายในของสหกรณ์ , การด าเนินงานของสหกรณ์เป็นไป
ตามกฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับท่ีก าหนดหรือไม่ , การจัดท าบัญชี การปิดบัญชี การประชุมใหญ่ สามารถด าเนินการ
ได้ตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายก าหนด การด าเนินธุรกิจในภาพรวมของสหกรณ์ มีการด าเนินธุรกิจตอบสนอง
ความต้องการของสมาชิกหรือไม่อย่างไร  

 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์ สามารถจัดกลุ่มและแนวทางในการแนะน าส่งเสริม และพัฒนาสหกรณ์ 

ดังนี้ 

 

 สหกรณ์ท่ีต้องพัฒนาใหเ้ป็นองค์กรหลักระดับ
อ าเภอ 
(เฉพาะสหกรณ์การเกษตร ประมง นิคม) 
 สหกรณ์ท่ีต้องการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการ
ด าเนินธุรกิจ โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ 
สหกรณ์ท่ีเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ โดยให้
ภาครัฐแนะน า ส่งเสริม และก ากับดูแลการด าเนินงาน
ตามปกติ   

 สหกรณ์ท่ีมีข้อบกพร่องต้องได้รับการแก้ไข/และ
เร่งรัดติดตาม 
 กลุ่มสหกรณ์ท่ีมีปัญหาหนี้ค้างนาน 
 สหกรณ์ท่ีมีปัญหาหนี้สูญ 
 สหกรณ์ท่ีจ าเป็นต้องฟื้นฟูกิจการ 
 สหกรณ์ท่ีควรควบกิจการกับสหกรณ์อื่น 
 สหกรณ์ท่ีควรเลิกกิจการ 
 สหกรณ์ท่ีมีปัญหาอื่น ๆ  (ระบุ) 
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 แผนการแนะน าส่งเสรมิ พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถก าหนดเป้าหมายในการแนะน าส่งเสริม
พัฒนาและก ากับดูแลสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ดังนี้  

1) ระดับชั้นสหกรณ์: รักษาระดับสหกรณ์ช้ัน 1 และช้ัน 2ยกระดับสหกรณ์ช้ัน 2 และ ช้ัน 3 สู่ช้ันท่ีดีขึ้น 
2) มาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร: 

รักษามาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ผลักดันสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้ผ่านมาตรฐานหรืออยู่ในระดับท่ีดีขึ้น  

3)อื่น ๆ - 

แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนงาน/กิจกรรมทีก่ลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ด าเนินการ: 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
 1.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการควบคุมภายในของ
สหกรณ์  

12 ครั้ง ต.ค.63 - ก.ย.64 

 1.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับมาตรฐานของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 

12 ครั้ง ต.ค.63 - ก.ย.64 

2. ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
 2.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการให้บริการสมาชิกของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  

12 ครั้ง ต.ค.63-ก.ย.64 

2.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับประสิทธิภาพการด าเนิน
ธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

12 ครั้ง ต.ค.63 - ก.ย.64 

   2.3 กิจกรรม ................................................................    
3. ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบ
สหกรณ์ 

   

 3.1 กิจกรรม การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร 

12 ครั้ง ต.ค.63- ก.ย.64 

 3.2 กิจกรรม การตรวจการณ์สหกรณ์ 1 ครั้ง ต.ค.63 -มี.ค.64 

 

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จะแนะน าส่งเสริมใหส้หกรณ์ด าเนินการ 
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แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. แผนงาน/กิจกรรมหลัก..................    
 1.1 กิจกรรม การระดมทุนจากสมาชิก 10 ร้อยละ ต.ค.-ก.ย. 
2. แผนงาน/กิจกรรมหลัก..................    
 2.1 กิจกรรม ส่งเสริมให้สมาชิกท าธุรกิจเพิ่มขึ้น 20 ร้อยละ ต.ค.-ก.ย. 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ    นายสรวุฒิ   ร่มโพธิ์เงิน   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

    (เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส) 

           วันท่ี   15  เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2563 

 

 

 
 

68. สหกรณ์การเกษตรต าบลนาดี  จ ากัด  ประเภทสหกรณ์ : การเกษตร 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐานของสหกรณ์ 

1. ที่อยู่สหกรณ์  19  ม.1  ต.นาดี  อ.ด่านซ้าย จ.เลย  โทร. - 

    จ านวนสมาชิก สมาชิกสามัญ 33  ราย  สมาชิกสมทบ  -  ราย  รวม  33  ราย 

    อาชีพหลักของสมาชิกสหกรณ์    ท านา,ท าไร่ (เช่น ท านา, ท าไร่ รับราชการครู ฯลฯ) 

   ที่ท าการสหกรณ์   

  เป็นทรัพย์สินของสหกรณ์    ท าการท่ีบ้านของกรรมการ/สมาชิก    เช่า    อื่นๆ................ 

   เจ้าหน้าที่บัญชีของสหกรณ์ 

   เจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์    จัดจ้างเจ้าหน้าท่ีร่วมกับสหกรณ์อื่น  มอบหมายกรรมการ/สมาชิก  

  เจ้าหน้าท่ีสนง.สหกรณ์จังหวัด(มอบหมาย)  

2. โครงสร้างพื้นฐานของสหกรณ์ : อุปกรณ์การผลิต/การตลาดของสหกรณ์ เช่น ฉาง โกดัง โรงสี ฯลฯ   

     ฉาง ขนาด ........................   ลานตาก ..........................................  โรงสี ขนาด ............................... 

  โกดัง ขนาด.......................   เครื่องช่ัง   อื่นๆ (ระบุ).........................   อื่นๆ (ระบุ).................... 
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  ไม่มีอุปกรณ์การผลิต/การตลาด 

   ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ ปี 2560  ผ่านมาตรฐาน  ไม่ผ่านมาตรฐาน ข้อ 1,4,7 

3. ข้อมูลการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ (ขอ้มูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด ) : ปรับตามปีบัญชีของสหกรณ์ 

หน่วย : บาท 

ประเภทธุรกิจ ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

1. ธุรกิจสินเช่ือ 2,440,000 1,000,000 900,000 
2. ธุรกิจรับฝากเงิน 64,124.99 8 51,811.83  54,133.55  

3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต - - - 
4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต - - - 

5. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย - 2 - - 

6. ธุรกิจบริการ - - - 

7. ธุรกิจอื่น ๆ (ระบุ) - - - 

รวม 2,464,124.99 1,051,811.83 954,133.55 

 

 

 

 

4. สถานภาพทางการเงินของสหกรณ์ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด) ปรับตามปีบัญชีของสหกรณ์ 

หน่วย : บาท 

งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไรขาดทุน ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

สินทรัพย ์ 2,775,944.77 1,106,517.46 1,057,875.46 
หนี้สิน 1,671,608.12 1,764,608.12 147,856.55 
ทุนของสหกรณ์ 1,011,336.65 905,113.63 910,018.65 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 10,522.85 132,013.98 135,485.74 
อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
  - อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) 
     อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน =        หนี้สิน     .x 100 
                                      ทุนของสหกรณ์ 

1.65 1.94 0.16 

  - อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 
       อัตราผลตอบแทนต่อทุน =      ก าไรสุทธิ      .x 100 
                                         ทุนของสหกรณ์ 

0.01 0.14 0.14 
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  - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 
       อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ =      ก าไรสุทธ ิ      x 100 
                                                   สินทรัพย์ 

0 0.11 0.12 

  - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
      อัตราสว่นทุนหมุนเวียน  =   สินทรัพย์หมุนเวียน – สินค้าคงเหลือ x 100       
                                                     หนี้สินหมุนเวียน 

1.65 10.20 19.24 

  - อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 
      อัตราสว่นทุนส ารองต่อสินทรัพย์ =      ทุนส ารอง       x 100 
                                                     สินทรัพย ์

0.03 0.06 0.03 

 

   5.  ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี (ข้อมูลย้อนหลงั 3 ปีบัญชีล่าสุด)………………………… 

6.ข้อบกพร่องของสหกรณ์ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปบีัญชีล่าสุด)................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์ 

1. ด้านบุคลากร สมาชิก / คณะกรรมการ / ฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าที่ (Man) 
1. ด้านสมาชิก 
1.1 สมาชิกยังขาดความเข้าใจในหลักการ วิธีการสหกรณ์ อุดมการณ์สหกรณ์ 
1.2 การประกอบอาชีพของสมาชิกยังไม่สามารถท่ีช่วยให้ช าระหนี้ต่อสหกรณ์ได้ 
2. ด้านคณะกรรมการด าเนินการ 
2.1 ขาดความรู้ความเข้าใจในระบบสหกรณ์ 

แนวทางการวิเคราะห์ วิเคราะห์ความรู้ ความเข้าใจของคณะกรรมการในการตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าท่ี และทักษะ
ในการบริหารงานองค์กร , วิเคราะห์ถึงคุณภาพ ประสิทธภาพของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี การแบ่งงาน ความ
เหมาะสม , วิเคราะห์ความเข้าใจบทบาทหน้าท่ีการมีส่วนร่วมด้านต่างๆ ของสมาชิก ฯลฯ 
2. ด้านการบริหารเงินทุน (Monney) 
มีอัตราสภาพคล่องเงินทุนพอเพียงในการบริการสมาชิก 
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แนวทางการวิเคราะห์ วิเคราะห์ข้อมูลจากอัตราส่วนทางการเงิน , การบริหารสภาพคล่องของสหกรณ์ ,การบริหารการ
จัดการเงินทุนของสหกรณ์ในการให้บริการสมาชิก ฯลฯ 
3. / วัตถุดิบ (Matetial)  เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ (Machine)  
 
 
แนวทางการวิเคราะห์  เกี่ยวกับ ผลผลิตของสมาชิก , สินค้าของสหกรณ์ , เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการบริการสมาชิก 
หรือระ   
4. ด้านการบริหารการจัดการ (Management) และการด าเนินธุรกิจ (Method) 
 การควบคุมภายในและการปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับ 

แนวทางการวิเคราะห์ วิเคราะห์การบริหารจัดการ การควบคุมภายในของสหกรณ์ , การด าเนินงานของสหกรณ์เป็นไป
ตามกฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับท่ีก าหนดหรือไม่ , การจัดท าบัญชี การปิดบัญชี การประชุมใหญ่ สามารถด าเนินการ
ได้ตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายก าหนด การด าเนินธุรกิจในภาพรวมของสหกรณ์ มีการด าเนินธุรกิจตอบสนอง
ความต้องการของสมาชิกหรือไม่อย่างไร  

 

 

 

 

 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์ สามารถจัดกลุ่มและแนวทางในการแนะน าส่งเสริม และพัฒนาสหกรณ์ 

ดังนี้ 

 

สหกรณ์ท่ีต้องพัฒนาใหเ้ป็นองค์กรหลักระดับอ าเภอ 
(เฉพาะสหกรณ์การเกษตร ประมง นิคม) 
 สหกรณ์ท่ีต้องการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการ
ด าเนินธุรกิจ โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ 
 สหกรณ์ท่ีเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ โดยให้
ภาครัฐแนะน า ส่งเสริม และก ากับดูแลการด าเนินงาน
ตามปกติ   

 สหกรณ์ท่ีมีข้อบกพร่องต้องได้รับการแก้ไข/และ
เร่งรัดติดตาม 
 กลุ่มสหกรณ์ท่ีมีปัญหาหนี้ค้างนาน 
 สหกรณ์ท่ีมีปัญหาหนี้สูญ 
 สหกรณ์ท่ีจ าเป็นต้องฟื้นฟูกิจการ 
 สหกรณ์ท่ีควรควบกิจการกับสหกรณ์อื่น 
 สหกรณ์ท่ีควรเลิกกิจการ 
 สหกรณ์ท่ีมีปัญหาอื่น ๆ  (ระบุ) 

 

 

แผนการแนะน าส่งเสรมิ พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
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จากการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถก าหนดเป้าหมายในการแนะน าส่งเสริม
พัฒนาและก ากับดูแลสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ดังนี้  

1) ระดับชั้นสหกรณ์: รักษาระดับสหกรณ์ช้ัน 1 และช้ัน 2   ยกระดับสหกรณ์ช้ัน 2 และ ช้ัน 3 สู่ช้ันท่ีดีขึ้น 
2) มาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร: 

รักษามาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ผลักดันสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้ผ่านมาตรฐานหรืออยู่ในระดับท่ีดีขึ้น  

3)อื่น ๆ – 

แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนงาน/กิจกรรมท่ีกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ด าเนินการ: 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
 1.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการควบคุมภายในของ
สหกรณ์  

12 ครั้ง ต.ค.63 - ก.ย.64 

 1.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับมาตรฐานของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 

12 ครั้ง ต.ค.63 - ก.ย.64 

   1.3 กิจกรรม ................................................................    
2. ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
 2.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการให้บริการสมาชิกของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  

12 ครั้ง ต.ค.63-ก.ย.64 

2.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับประสิทธิภาพการด าเนิน
ธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

12 ครั้ง ต.ค.63 - ก.ย.64 

   2.3 กิจกรรม ................................................................    
3. ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบ
สหกรณ์ 

   

 3.1 กิจกรรม การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร 

12 ครั้ง ต.ค.63- ก.ย.64 

 3.2 กิจกรรม การตรวจการณ์สหกรณ์ 1 ครั้ง ต.ค.63 -มี.ค.64 

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จะแนะน าส่งเสริมใหส้หกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด าเนินการ 

 



 
287 

Template แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดแูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. แผนงาน/กิจกรรมหลัก..................    
 1.1 กิจกรรม การระดมทุนจากสมาชิก 10 ร้อยละ ต.ค.-ก.ย. 
2. แผนงาน/กิจกรรมหลัก..................    
 2.1 กิจกรรม ส่งเสริมให้สมาชิกท าธุรกิจเพิ่มขึ้น 20 ร้อยละ ต.ค.-ก.ย. 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ      นายสรวุฒิ   ร่มโพธิ์เงิน   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

    (เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส) 

            วันท่ี   15  เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2563 
 

 

 

 

อ ำเภอนำแหว้ 

69. สหกรณ์การเกษตรสร้างป่าสร้างรายได้นาแห้ว จ ากัด.ประเภท : สหกรณ์การเกษตร 

การวิเคราะห์ข้อมูลและบริบทของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  

ข้อมูลพื้นฐานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

              1) ข้อมูลทั่วไป: จ านวนสมาชิก 50 คนจ านวนสมาชิกท่ีร่วมท าธุรกิจ 27  คน ธุรกิจหลัก ธุรกิจสินเช่ือ 

ผลผลิตหลัก – มาตรฐานสหกรณ์ ผ่านมาตรฐาน 

              2) โครงสร้างพื้นฐานของสหกรณ์ :อุปกรณ์การผลิต/การตลาดของสหกรณ์ - 

                 3) ข้อมูลการด าเนินธุรกิจ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด ) : 

หน่วย : บาท 

ประเภทธุรกิจ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

1. ธุรกิจสินเช่ือ - - 500,000 
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2. ธุรกิจรับฝากเงิน - - - 
3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต - - - 
4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต - - - 
5. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย - - - 
6. ธุรกิจบริการ - - - 

รวม -- - 500,000 

4)สถานภาพทางการเงิน (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชลี่าสุด)ปรับตามปีบัญชขีองสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 

งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไรขาดทุน หน่วยนับ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

สินทรัพย ์ บาท - 8,250 12,541.78 
หนี้สิน บาท - 1,650 2,541.78 
ทุนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร บาท - 6,600 10,000 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท - - - 
อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
  - อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 
  - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
  - อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 

 
เท่า 

ร้อยละ 
ร้อยละ 

เท่า 
เท่า 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
0.25 

- 
- 

4.63 
- 

 
0.25 

- 
- 

4.93 
- 

 
5)ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี (ถ้ามี)...-................................................................................................ 
6)ข้อบกพร่องของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร(ถ้ามี) ..-...................................................................... 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

 จากข้อมูลพื้นฐาน และสภาพแวดล้อมของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์ 
ดังนี้ 

1. ด้านบุคลากร (Man)   สมาชิก / คณะกรรมการ / ฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าที่ 
สมาชิก  สมาชิกมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจ ร้อยละ 54 และมีความเข้าใจในบทบาท หน้าท่ีสมาชิก 
คณะกรรมการ มีความเสียสละในการปฏิบัติหน้าท่ี แต่ยังขาดความรู้ในเรื่อระเบียบ ข้อบังคับ การบริหารงาน 
ฝ่ายจัดการ สหกรณ์ไม่ได้จัดจ้างเจ้าหน้าท่ี แต่มีการออกค าส่ังให้กรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทน 
 
2. ด้านการบริหารเงินทุน (Money) 
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เงินทุนของสหกรณ์ส่วนใหญ่อยู่ในรูปลูกหนี้เงินกู้ ดังนั้นสภาพคล่องทางการเงินของสหกรณ์จึงขึ้นอยู่กับการ
เรียกเก็บหนี้จากสมาชิกเป็นส าคัญ 
 
3. ด้านวัตถุดิบ* (Material) เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ (Machine) * ผลผลิตของสมาชิก/สินค้าของสหกรณ์ 
- 
 
4. ด้านการบริหารการจัดการ(Management) และการด าเนินธุรกิจ(Method) 
สหกรณ์ก าหนดระเบียบไว้ครอบคลุมการปฏิบัติงาน มีการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ พ.ร.บ.สหกรณ์ และ
กฏหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
 

 

แผนการแนะน าส่งเสรมิ พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถก าหนดเป้าหมายในการแนะน าส่งเสริม
พัฒนาและก ากับดูแลสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ดังนี้  

1) ระดับชั้นสหกรณ์: รักษาระดับสหกรณ์ช้ัน 1 และช้ัน 2ยกระดับสหกรณ์ช้ัน 2 และ ช้ัน 3 สู่ช้ันท่ีดีขึ้น 
2) มาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร: 

รักษามาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ผลักดันสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้ผ่านมาตรฐานหรืออยู่ในระดับท่ีดีขึ้น  

3)อื่น ๆ - 

แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนงาน/กิจกรรมท่ีกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ด าเนินการ: 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
 1.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการควบคุมภายในของ
สหกรณ์  12 

ครั้ง ต.ค.-ก.ย. 

 1.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับมาตรฐานของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 12 

 
ครั้ง 

 
ต.ค.-ก.ย. 

2. ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
 2.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการให้บริการสมาชิกของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  12 

 
ครั้ง 

 
ต.ค.-ก.ย. 
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แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

2.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับประสิทธิภาพการด าเนิน
ธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 12 

 
ครั้ง 

 
ต.ค.-ก.ย. 

3. ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบ
สหกรณ์  

  

 3.1 กิจกรรม การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร  

  

 3.2 กิจกรรม การตรวจการณ์สหกรณ์ 1 คร้ัง ต.ค.-มี.ค. 

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จะแนะน าส่งเสริมใหส้หกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด าเนินการ 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. แผนงาน/กิจกรรมหลัก..................    
 1.1 กิจกรรม การระดมทุนจากสมาชิก 10 ร้อยละ ต.ค.-ก.ย. 
2. แผนงาน/กิจกรรมหลัก..................    
 2.1 กิจกรรม ส่งเสริมให้สมาชิกท าธุรกิจเพิ่มขึ้น 20 ร้อยละ ต.ค.-ก.ย. 
3. แผนงาน/กิจกรรมหลัก..................    
 3.1 กิจกรรม .........................    

 

ลงชือ่    นายรังสิโรจน์  พุ่มสวัสด์ิ   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

                                                       (.เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส) 

           วันท่ี  15  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2563 
 

ส่วนที่ 2 : แผนการแนะน าสง่เสรมิ พัฒนา และก ากับดูแลกลุ่มเกษตรกร (รายแห่ง) 

กลุม่สง่เสริมสหกรณ ์1(อ ำเภอเมอืงเลย นำดว้ง) 

1. กลุ่มเกษตรกรท าไร่ศรีสองรัก ประเภท : ท าไร่ 

  การวิเคราะห์ข้อมูลและบริบทของกลุ่มเกษตรกร  

  ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มเกษตรกร 
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 1) ข้อมูลทั่วไป : ท่ีต้ังส ำนักงำน 68 หมู่ท่ี 8 บ้ำนนำโป้ง  ต ำบลศรีสอง อ ำเภอเมือง จังหวัดเลย 
42000 ประเภทกลุ่มท ำไร่  จดทะเบียนเมื่อวันท่ี 13 มีนำคม 2542 เลขทะเบียนท่ี 40/2542 ปีบัญชีของกลุ่ม
เกษตรกร มีนำคม ของทุกปี จ ำนวนสมำชิก 74 รำย สมำชิกร่วมท ำธุรกิจ คณะกรรมกำรด ำเนินกำร จ ำนวน  5 
คน ผู้ตรวจสอบกิจกำร จ ำนวน 1 คน สมำชิกส่วนใหญ่ประกอบอำชีพท ำสวน ท ำไร่ ท ำนำ 

 2) โครงสร้างพื้นฐานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร : อุปกรณ์การผลิต/การตลาด เช่น ฉาง โกดัง ฯลฯ 
 3) ข้อมูลการด าเนินธุรกิจ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด ) : ปรับตามปีบัญชีของกลุ่มเกษตรกร 

หน่วย : บาท 

ประเภทธุรกิจ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

1. ธุรกิจสินเช่ือ 208,600 208,600 208,600 
2. ธุรกิจรับฝำกเงิน    
3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต    
4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต    
5. ธุรกิจจดัหำสินคำ้มำจ ำหน่ำย 149,985 130,400 129,650 
6. ธุรกิจบริกำร    

รวม 358,585 339,000 338,250 

4) สถานภาพทางการเงิน (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชลี่าสุด) ปรับตามปีบัญชีของกลุ่มเกษตรกร 

งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไรขาดทุน หน่วยนับ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

สินทรัพย ์ บาท 406,756.16 416,612.15 421,712.98 
หนี้สิน บาท 162,941.00 162,941.00 161,616.00 
ทุนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร บาท 243,815.16 253,671.15 260,096.98 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท 8499.65 8,225.99 6,545.83 
อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
  - อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 
  - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
  - อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 

  
0.66 
3.48 
2.08 
2.49 
0.19 

 
0.64 
3.24 
5.04 
2.55 
0.18 

 
0.62 
2.51 
4.05 
2.60 
0.18 

5) ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี กลุ่มเกษตรกรมีการแบ่งแยกหน้าท่ีคณะกรรมการด าเนินการช่วยกัน
ปฏิบัติติหน้าท่ีด้านต่าง ๆ โดยมอบหมายให้เหรัญญิก ท าหน้าท่ีรับ - จ่ายและรักษาเงินสด ส่วนการจัดท าบัญชี
มอบหมายให้นางชนัญธิดา พุทธมาตย์ โดยให้ค่าตอบแทนปีละ 1,000 บาท แต่ในทางปฏิบัติผู้ท าบัญชีเบิก
ค่าตอบแทนวันละ 200 บาท ทุกครั้งท่ีมีมาปฏิบัติงาน ผู้จัดท าบัญชีสามารถจัดท าได้เพียงเอกสารประกอบการ
บันทึกบัญชี แต่การบันทึกบัญชีขั้นต้น ผ่านรายการไปยังบัญชีข้ันปลาย งบการเงินและรายละเอียดประกอบการ
เงินเงินต้องได้รับความช่วยเหลือแนะน าจากทางราชการ 
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6) ข้อบกพร่องของกลุ่มเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรเก็บรับษาเงินสด จ านวน 5,486.87 บาท 
การเก็บรักษาเงินสดไม่เป็นไปตามระเบียบท่ีก าหนดไว้ ซึ่งสามารถเก็บได้ไม่เกินวันละ 2,000 บาท 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มเกษตรกร 

 จากข้อมูลพื้นฐาน และสภาพแวดล้อมของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของ

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้ ดังนี้  

 1.1   กลุ่มเกษตรกรมีสมาชิก จ านวน  74 ราย  

 1.2 กลุ่มเกษตรกรมีคณะกรรการ จ านวน 5 คน คณะกรรมการยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบ 

ข้อบังคับ ของสหกรณ์ 

 1.3   กลุ่มเกษตรกรได้มีการปล่อยเงินกู้ให้กับสมาชิก จ านวน 19 ราย เป็นเงิน 208,600 บาท 
 

 แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลกลุ่มเกษตรกร  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถก าหนดเป้าหมายในการแนะน าส่งเสริม 
พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้  

1) ระดับชั้นสหกรณ์ :  รักษาระดับสหกรณ์ช้ัน 1 และช้ัน 2   ยกระดับสหกรณ์ช้ัน 2 และ ช้ัน 3 สู่ช้ันท่ีดีขึ้น  
2) มาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร :   

        รักษามาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป  
       ผลักดันสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้ผ่านมาตรฐานหรืออยู่ในระดับท่ีดีขึ้น   

3)อื่น ๆ การเนน้ท าความเข้าใจกับสมาชิกกลุ่มเกษตรกรให้เข้าใจบทบาทหน้าท่ีการเป็นสมาชิกและการมีส่วน
ร่วมธุรกิจกับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณธุรกิจกับกลุ่มเกษตรกรให้มากขึ้น และให้กลุ่มเกษตรกรมี
บทบาทส าคัญในการรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกและจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายให้แก่สมาชิก เพื่อเป็นการลด
ต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกกลุ่มเกษตรกร 

 

 แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของกลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนงาน/กิจกรรมท่ีกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ด าเนินการ : 

แผนงาน/กิจกรรม 
ค่า

เป้าหมาย 
หน่วยนับ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
   1.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการควบคุมภายในของ
สหกรณ์  4 

ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 

   1.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับมาตรฐานของสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร 4 

ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 

2. ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
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แผนงาน/กิจกรรม 
ค่า

เป้าหมาย 
หน่วยนับ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

   2.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการให้บริการสมาชิกของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  12 

 
ครั้ง 

 
ต.ค.63 – ก.ย.64 

   2.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับประสิทธิภาพการด าเนิน
ธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 12 

 
ครั้ง 

 
ต.ค.63 – ก.ย.64 

3. ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร  

  

  3.1 กิจกรรม การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 12 ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จะแนะน าส่งเสริมใหก้ลุ่มเกษตรกรด าเนินการ :  

แผนงาน/กิจกรรม 
ค่า

เป้าหมาย 
หน่วยนับ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. แผนงาน/กิจกรรมหลัก..................    
   1.1 กิจกรรมติดตามสินเช่ือท่ีเป็นหนี้ค้างนานกับกลุ่ม
เกษตรกร 12 

ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 

2. แผนงาน/กิจกรรมหลัก..................    
   2.1 กิจกรรมจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายให้แก่สมาชิก(ปุ๋ย , 
น้ ากรดยาพารา) 12 

ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 

3. แผนงาน/กิจกรรมหลัก..................    
   3.1 กิจกรรม .........................    

 
 
    ลงชื่อ    นางสาวณัฐชยา เพ็งสา   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

               (นักวิชาการสหกรณ์) 

                    วันท่ี 15 เดือน สิงหาคม  พ.ศ.2563 

 

2. กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางบ้านสูบ ประเภท : ท าสวน 

  การวิเคราะห์ข้อมูลและบริบทของ กลุ่มเกษตรกร  

  ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มเกษตรกร 

 1) ข้อมูลทั่วไป : ท่ีต้ังส ำนักงำน 146 หมู่ท่ี 1 บ้ำนสูบ  ต ำบลน้ ำสวย อ ำเภอเมือง จังหวัดเลย 

42000 ประเภทกลุ่มท ำสวนยำงบ้ำนสูบ  จดทะเบียนเมื่อวันท่ี 4/2558  12 พฤศจิกำยน 2558 ปีบัญชีของ
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กลุ่มเกษตรกร กุมภำพันธ์ ของทุกปี จ ำนวนสมำชิก 148 รำย สมำชิกร่วมท ำธุรกิจ คณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
จ ำนวน  5 คน ผู้ตรวจสอบกิจกำร จ ำนวน 1 คน สมำชิกส่วนใหญ่ประกอบอำชีพท ำสวน ท ำไร่ ท ำนำ 

 2) โครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มเกษตรกร : อุปกรณ์การผลิต/การตลาด เช่น ฉาง โกดัง ฯลฯ 
 3) ข้อมูลการด าเนินธุรกิจ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด ) : ปรับตามปีบัญชีของกลุ่มเกษตรกร 

หน่วย : บาท 

ประเภทธุรกิจ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

1. ธุรกิจสินเช่ือ    
2. ธุรกิจรับฝำกเงิน    
3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต 12,514,937.00   
4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต    
5. ธุรกิจจดัหำสินคำ้มำจ ำหน่ำย    
6. ธุรกิจบริกำร    

รวม 12,514,937.00   

4) สถานภาพทางการเงิน (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชลี่าสุด) ปรับตามปีบัญชีของกลุ่มเกษตรกร 

งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไรขาดทุน หน่วยนับ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

สินทรัพย ์ บาท 73,333.81   
หนี้สิน บาท 1,853.00   
ทุนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร บาท 71,480.81   
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท 13,114.76   
อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
  - อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 
  - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
  - อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 

  
0.02 
0.23 
0.17 
39.57 
0.03 

  

 
5) ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี กลุ่มเกษตรกรมีการแบ่งแยกหน้าท่ีคณะกรรมการด าเนินการช่วยกัน

ปฏิบติัติหน้าท่ีด้านต่าง ๆ โดยมอบหมายให้เหรัญญิก ท าหน้าท่ีรับ - จ่ายและรักษาเงินสด ส่วนการจัดท าบัญชี
กลุ่มเกษตรกรได้จัดจ้างบุคคลภายนอก โดยให้ค่าตอบแทนวันละ 300 บาท แต่ในทางปฏิบัติผู้ท าบัญชีเบิก
ค่าตอบแทนวันละ 300 บาท ทุกครั้งท่ีมีมาปฏิบัติงาน ผู้จัดท าบัญชีสามารถจัดท าได้เพียงเอกสารประกอบการ
บันทึกบัญชี แต่การบันทึกบัญชีขั้นต้น ผ่านรายการไปยังบัญชีข้ันปลาย งบการเงินและรายละเอียด
ประกอบการเงินเงนิต้องได้รับความช่วยเหลือแนะน าจากทางราชการ 



 
295 

Template แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดแูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

6) ข้อบกพร่องของกลุ่มเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรไม่ได้ก าหนดระเบียบข้ึนถือใช้ให้ครอบคลุมทุกธุรกิจ 
ดังนั้น กลุ่มเกษตรกรควรด าเนินการก าหนดระเบียบต่างๆ ข้ึนถือใช้เพื่อเป็นแนวทางในการปฎิบัติให้เหมาะสม
และครบถ้วน 

 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มเกษตรกร 

 จากข้อมูลพื้นฐานและสภาพแวดล้อมของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/

กลุ่มเกษตรกรได้ ดังนี้  

1.1   กลุ่มเกษตรกรมีสมาชิก จ านวน  148  ราย  

1.2 กลุ่มเกษตรกรมีคณะกรรการ จ านวน 7 คน คณะกรรมการยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบ 

ข้อบังคับ ของสหกรณ์ 

1.3   กลุ่มเกษตรกรได้มีการปล่อยเงินกู้ให้กับสมาชิก จ านวน - ราย เป็นเงิน - บาท 
 

 แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถก าหนดเป้าหมายในการแนะน าส่งเสริม 
พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้  

1) ระดับชั้นสหกรณ์ :  รักษาระดับสหกรณ์ช้ัน 1 และช้ัน 2   ยกระดับสหกรณ์ช้ัน 2 และ ช้ัน 3 สู่ช้ันท่ีดีขึ้น  
2) มาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร :   

        รักษามาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป  
       ผลักดันสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้ผ่านมาตรฐานหรืออยู่ในระดับท่ีดีขึ้น   

3)อื่น ๆ การเนน้ท าความเข้าใจกับสมาชิกกลุ่มเกษตรกรให้เข้าใจบทบาทหน้าท่ีการเป็นสมาชิกและการมีส่วน
ร่วมธุรกิจกับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณธุรกิจกับกลุ่มเกษตรกรให้มากขึ้น และให้กลุ่มเกษตรกรมี
บทบาทส าคัญในการรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกและจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายให้แก่สมาชิก เพื่อเป็นการลด
ต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกกลุ่มเกษตรกร 
 
 
 

 แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของกลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนงาน/กิจกรรมท่ีกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ด าเนินการ : 

แผนงาน/กิจกรรม 
ค่า

เป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
   1.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการควบคุมภายในของสหกรณ์  4 ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 
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แผนงาน/กิจกรรม 
ค่า

เป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

   1.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับมาตรฐานของสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร 4 

ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 

2. ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
   2.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการให้บริการสมาชิกของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  12 

 
ครั้ง 

 
ต.ค.63 – ก.ย.64 

   2.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับประสิทธิภาพการด าเนินธุรกิจ
ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 12 

 
ครั้ง 

 
ต.ค.63 – ก.ย.64 

3. ด้านการก ากับดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบกลุ่มเกษตรกร    
  3.1 กิจกรรม การแก้ไขข้อบกพร่องของกลุ่มเกษตรกร 12 ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จะแนะน าส่งเสริมใหส้หกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด าเนินการ :  

แผนงาน/กิจกรรม 
ค่า

เป้าหมาย 
หน่วยนับ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. แผนงาน/กิจกรรมหลัก..................    
   1.1 กิจกรรมติดตามสินเช่ือท่ีเป็นหนี้ค้างนานกับกลุ่ม
เกษตรกร 12 

ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 

2. แผนงาน/กิจกรรมหลัก..................    
   2.1 กิจกรรมจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายให้แก่สมาชิก(ปุ๋ย , 
น้ ากรดยาพารา) 12 

ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 

3. แผนงาน/กิจกรรมหลัก..................    
   3.1 กิจกรรม .........................    

 

 

   ลงชื่อ  นางสาวพรนภา  น้อยอ่อนโพธิ์   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

            (เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์) 

                   วันท่ี 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ.563 
 

3.กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง กยท.บ้านก าพ้ี ประเภท : ท าสวน 

  การวิเคราะห์ข้อมูลและบริบทของกลุ่มเกษตรกร  

  ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มเกษตรกร 
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1) ข้อมูลทั่วไป : ท่ีต้ังส านักงาน 118 หมู่ท่ี 3 ต าบลกกดู่ อ าเภอเมือง จังหวัดเลย 42000 ประเภท           

กลุ่มท าสวนชาวสวนยาง กยท.บ้านก าพี้ จดทะเบียนเมื่อวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2560 เลขทะเบียนท่ี 5/2560   

ปีบัญชีของกลุ่มเกษตรกร ธันวาคม ของทุกปี จ านวนสมาชิก 44 ราย สมาชิกร่วมท าธุรกิจ คณะกรรมการ

ด าเนินการ จ านวน  9 คน ผู้ตรวจสอบกิจการ จ านวน 2 คน สมาชิกส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าสวน  

2) โครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มเกษตรกร : อุปกรณ์การผลิต/การตลาด เช่น ฉาง โกดัง ฯลฯ 
3) ข้อมูลการด าเนินธุรกิจ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด ) : ปรับตามปีบัญชีของกลุ่มเกษตรกร 

หน่วย : บาท 

ประเภทธุรกิจ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

1. ธุรกิจสินเช่ือ 170,000        170,000  
2. ธุรกิจรับฝากเงิน    
3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต  3,416,531  
4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต    
5. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย  413,012  
6. ธุรกิจบริการ    

รวม 170,000 3,999,543  
 
4) สถานภาพทางการเงิน (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด) ปรับตามปีบัญชีของกลุ่มเกษตรกร 

งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไรขาดทุน หน่วยนับ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

สินทรัพย ์ บาท  483,993.88  
หนี้สิน บาท  324,060.27  
ทุนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร บาท  162,336.29  
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท     8,058.16  
อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
  - อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 
  - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
  - อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 

   
4.98 
0.06 
0.01 
1.49 
2.52 

 

 
 
 

5) ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี  
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-กลุ่มเกษตรกรเก็บรักษาเงินสด จ านวน 178,798.86 บาท ซี่งเกินกว่าระเบียบฯท่ีก าหนดว่าให้เก็บ

รักษาเงินสดไม่เกิน 10,000.00 บาทต่อวัน เป็นผลให้กลุ่มเกษตรกรมีความเส่ียงท่ีเงินสดสูญหายเนื่องจากอาจ

ถูกโจรกรรม หรือการน าไปใช้ส่วนตัว ดังนั้นเพื่อป้องกันความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น กลุ่มเกษตรกรควรปฏิบัติให้

เป็นไปตามระเบียบฯ ท่ีก าหนดและก ากับดูแลให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติตามระเบียบฯอย่างเคร่งครัด 

6) ข้อบกพร่องของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  

- กลุ่มเกษตรกรจัดท าหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีไม่สมบูรณ์เนื่องจากขาดลายมือช่ือของผู้รับเงิน

ในใบรับเงินกู้ กลุ่มเกษตรกรควรจัดท าเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี

เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานพอสมควร แต่การบันทึกบัญชียังมีข้อผิดพลาด กลุ่มเกษตรกร

ควรส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีบัญชีเข้ารับการอบรมและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางด้านบัญชีอย่างสม่ าเสมอ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 
หมายเหตุ : เนื่องจากสภาพแวดล้อมของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรแต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน หน่วยงาน
สามารถเพิ่มเติมข้อมูลส าคัญอื่น ๆ ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีจ าเป็นส าหรับใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ เช่น 
ข้อมูลแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผลการด าเนินการเทียบกับแผนการด าเนินงานของสหกรณ์/  
กลุ่มเกษตรกร ย้อนหลัง 3 ปี เป็นต้น 

 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

 จากข้อมูลพื้นฐาน และสภาพแวดล้อมของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของ

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้ ดังนี้  

1.1   กลุ่มเกษตรกรมีสมาชิก จ านวน  44 ราย  

1.2 กลุ่มเกษตรกรมีคณะกรรการ จ านวน 9 คน คณะกรรมการยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบ ข้อบังคับ 

ของสหกรณ์ 

1.3   กลุ่มเกษตรกรได้มีการปล่อยเงินกู้ให้กับสมาชิก จ านวน 9 ราย เป็นเงิน 170,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
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จากการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถก าหนดเป้าหมายในการแนะน าส่งเสริม 
พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้  

1) ระดับชั้นสหกรณ์ :  รักษาระดับสหกรณ์ช้ัน 1 และช้ัน 2   ยกระดับสหกรณ์ช้ัน 2 และ ช้ัน 3 สู่ช้ันท่ีดีขึ้น  
2) มาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร :   

        รักษามาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป  
       ผลักดันสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้ผ่านมาตรฐานหรืออยู่ในระดับท่ีดีขึ้น   

3)อื่น ๆ การเนน้ท าความเข้าใจกับสมาชิกกลุ่มเกษตรกรให้เข้าใจบทบาทหน้าท่ีการเป็นสมาชิกและการมีส่วน
ร่วมธุรกิจกับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณธุรกิจกับกลุ่มเกษตรกรให้มากขึ้น และให้กลุ่มเกษตรกรมี
บทบาทส าคัญในการรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกและจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายให้แก่สมาชิก เพื่อเป็นการลด
ต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกกลุ่มเกษตรกร 

 

 แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของกลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564 

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ด าเนินการ : 

แผนงาน/กิจกรรม 
ค่า

เป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
   1.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการควบคุมภายในของสหกรณ์  4 ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 
   1.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับมาตรฐานของสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร 4 

ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 

2. ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
   2.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการให้บริการสมาชิกของสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร  12 

 
ครั้ง 

 
ต.ค.63 – ก.ย.64 

   2.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับประสิทธิภาพการด าเนินธุรกิจของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 12 

 
ครั้ง 

 
ต.ค.63 – ก.ย.64 

3. ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบกลุ่มเกษตรกร    
  3.1 กิจกรรม การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 12 ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 
   3.2 กิจกรรม .........................    

 

 

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จะแนะน าส่งเสริมให ้กลุ่มเกษตรกรด าเนินการ :  
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แผนงาน/กิจกรรม 
ค่า

เป้าหมาย 
หน่วยนับ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. แผนงาน/กิจกรรมหลัก..................    
   1.1 กิจกรรมติดตามสินเช่ือท่ีเป็นหนี้ค้างนานกับกลุ่ม
เกษตรกร 12 

ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.
64 

   1.2 กิจกรรม .........................    
2. แผนงาน/กิจกรรมหลัก..................    
   2.1 กิจกรรมจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายให้แก่สมาชิก(ปุ๋ย , 
น้ ากรดยาพารา) 12 

ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.
64 

   2.2 กิจกรรม .........................    
3. แผนงาน/กิจกรรมหลัก..................    
   3.1 กิจกรรม .........................    
   3.2 กิจกรรม .........................    

 

 

 

 

 

  ลงชื่อ  นางสาวพรนภา  น้อยอ่อนโพธิ์   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

           (เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์) 

                 วันท่ี 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. กลุ่มเกษตรกรท าสวนกกดู่ ประเภท : ท าสวน 
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  การวิเคราะห์ข้อมูลและบริบทของกลุ่มเกษตรกร  

  ข้อมูลพื้นฐานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

1) ข้อมูลทั่วไป : ท่ีต้ังส ำนักงำน 144 หมู่ท่ี 10  ต ำบลกกดู่ อ ำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000 ประเภท    

กลุ่มท ำสวน  จดทะเบียนเมื่อวันท่ี  11  เลขทะเบียนท่ี ลย 3/2536  ปีบัญชีของกลุ่มเกษตรกร มีนำคม    
ของทุกปี จ ำนวนสมำชิก 96 รำย สมำชิกร่วมท ำธุรกิจ คณะกรรมกำรด ำเนินกำร จ ำนวน  5 คน                            
ผู้ตรวจสอบกิจกำร จ ำนวน 2 คน สมำชิกส่วนใหญ่ประกอบอำชีพท ำสวน  

 2) โครงสร้างพื้นฐานของ กลุ่มเกษตรกร : อุปกรณ์การผลิต/การตลาด เช่น ฉาง โกดัง ฯลฯ 

 3) ข้อมูลการด าเนินธุรกิจ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด ) : ปรับตามปีบัญชีของ กลุ่มเกษตรกร 
หน่วย : บาท 

ประเภทธุรกิจ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

1. ธุรกิจสินเช่ือ 255,000 270,000 256,000 
2. ธุรกิจรับฝำกเงิน - - - 
3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต - - - 
4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต - - - 
5. ธุรกิจจดัหำสินคำ้มำจ ำหน่ำย 250,000 103,940 161,450 
6. ธุรกิจบริกำร    

รวม 505,000 373,940 417,450 

4) สถานภาพทางการเงิน (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชลี่าสุด) ปรับตามปีบัญชีของ กลุ่มเกษตรกร 

งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไรขาดทุน หน่วยนับ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

สินทรัพย ์ บาท 569,340.20 572,633.89  
หนี้สิน บาท 72,744.36 63,618.28  

ทุนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร บาท 569,340.20 572,633.89  
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท 10,769.02 3,058.08  

อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
  - อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 
  - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
  - อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 

  
0.16 
0.02 
0.01 

45.38 
0.14 

 
0.13 
0.02 
0.00 
0.97 
0.56 
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5) ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี  

-กำรควบคุมภำยใน กลุ่มเกษตรกรไท่ได้จัดจ้ำงเจ้ำหน้ำท่ีในกำรปฏิบัติติงำนด้ำนต่ำง ๆ แต่มีกำร
มอบหมำยให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำร โดยมอบหมำยให้เลขำนุกำรท ำหน้ำท่ีบันทึกบัญชีมีมติท่ีประชุมใหญ่
สำมัญประจ ำปีอนุมัติให้จ่ำยค่ำตอบแทนปีละ 4,000 บำท ผู้จัดท ำบัญชีจัดท ำบัญชีเอกสำรประกอบกำรบันทึก
บัญชีและสำมำรถบันทึกบัญชีขั้นต้นผ่ำนรำยกำรไปยังบัญชีข้ันปลำยได้ กำรเก็บรักษำเงินสดในมือมอบหมำยให้
เหรัญญิก ซึ่งไม่เป็นไปตำมท่ีระเบียบว่ำด้วยกำรรับจ่ำยและเก็บรักษำเงินสด ซึ่งระเบียบก ำหนดให้เก็บรักษำเงิน
สดไม่เกินวันละ 5,000 บำท เพื่อป้องกันควำมเสียหำยท่ีอำจเกิดขึ้นควรปฏิบัติติเป็นไปตำมระเบียบท่ีกลุ่ม
เกษตรกรก ำหนดโดยเคร่งครัด  

 
 

6) ข้อบกพร่องของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร - 
 

หมายเหตุ : เนื่องจากสภาพแวดล้อมของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรแต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน หน่วยงาน
สามารถเพิ่มเติมข้อมูลส าคัญอื่น ๆ ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีจ าเป็นส าหรับใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ เช่น 
ข้อมูลแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผลการด าเนินการเทียบกับแผนการด าเนินงานของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร ย้อนหลัง 3 ปี เป็นต้น 

 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

 จากข้อมูลพื้นฐาน และสภาพแวดล้อมของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของ

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้ ดังนี้  

1.1   กลุ่มเกษตรกรมีสมาชิก จ านวน  96 ราย  

1.2 กลุ่มเกษตรกรมีคณะกรรการ จ านวน 5 คน คณะกรรมการยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบ 

ข้อบังคับ ของสหกรณ์ 
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 แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแล กลุ่มเกษตรกร  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถก าหนดเป้าหมายในการแนะน าส่งเสริม 
พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้  

1) ระดับชั้นสหกรณ์ :  รักษาระดับสหกรณ์ช้ัน 1 และช้ัน 2   ยกระดับสหกรณ์ช้ัน 2 และ ช้ัน 3 สู่ช้ันท่ีดีขึ้น  
2) มาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร :   

        รักษามาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป  
       ผลักดันสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้ผ่านมาตรฐานหรืออยู่ในระดับท่ีดีขึ้น   

3) อื่น ๆ การเนน้ท าความเข้าใจกับสมาชิกกลุ่มเกษตรกรให้เข้าใจบทบาทหน้าท่ีการเป็นสมาชิกและการมีส่วน
ร่วมธุรกิจกับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณธุรกิจกับกลุ่มเกษตรกรให้มากขึ้น และให้กลุ่มเกษตรกรมี
บทบาทส าคัญในการรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกและจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายให้แก่สมาชิก เพื่อเป็นการลด
ต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกกลุ่มเกษตรกร 

 แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของ กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564 

แผนงาน/กิจกรรมท่ีกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ด าเนินการ : 

แผนงาน/กิจกรรม 
ค่า

เป้าหมาย 
หน่วยนับ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
   1.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการควบคุมภายในของ
สหกรณ์  4 

ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 

   1.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับมาตรฐานของสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร 4 

ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 

   1.3 กิจกรรม ................................................................    
2. ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
   2.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการให้บริการสมาชิกของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  12 

 
ครั้ง 

 
ต.ค.63 – ก.ย.64 

   2.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับประสิทธิภาพการด าเนิน
ธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 12 

 
ครั้ง 

 
ต.ค.63 – ก.ย.64 

   2.3 กิจกรรม ................................................................    
3. ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร  

  

  3.1 กิจกรรม การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 12 ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 
   3.2 กิจกรรม .........................    
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แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จะแนะน าส่งเสริมใหส้หกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด าเนินการ :  

แผนงาน/กิจกรรม 
ค่า

เป้าหมาย 
หน่วยนับ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. แผนงาน/กิจกรรมหลัก..................    
   1.1 กิจกรรมติดตามสินเช่ือกับกลุ่มเกษตรกร 12 ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 
   1.2 กิจกรรม .........................    
2. แผนงาน/กิจกรรมหลัก..................    
   2.1 กิจกรรมจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายให้แก่สมาชิก(ปุ๋ย , 
น้ ากรดยาพารา) 12 

ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 

   2.2 กิจกรรม .........................    
3. แผนงาน/กิจกรรมหลัก..................    
   3.1 กิจกรรมรวบรวมผลผลิต 12 ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 
   3.2 กิจกรรม .........................    

 

 

 

 

 

ลงชื่อ    นางสาวพรนภา  น้อยอ่อนโพธิ์    เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

           (เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์) 

                    วันท่ี 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ.563 
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5. กลุ่มเกษตรกรท าสวนยาง กยท.บ้านเจริญ ประเภท : ท าสวน 

  การวิเคราะห์ข้อมูลและบริบทของสหกรณ์  

  ข้อมูลพื้นฐานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

 1) ข้อมูลทั่วไป : ท่ีต้ังส ำนักงำน 182 หมู่ท่ี 8 ถนนเลย-ด่ำนซ้ำย ต ำบลนำดินด ำ อ ำเภอเมือง จังหวัด

เลย 42000 ประเภทกลุ่มท ำสวน  จดทะเบียนเมื่อวันท่ี 28 กันยำยน 2558 เลขทะเบียนท่ี 2/2558 ปีบัญชี
ของกลุ่มเกษตรกร มกรำคมของทุกปี จ ำนวนสมำชิก 100 รำย สมำชิกร่วมท ำธุรกิจ คณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
จ ำนวน  11 คน ผู้ตรวจสอบกิจกำร จ ำนวน 1 คน สมำชิกส่วนใหญ่ประกอบอำชีพท ำสวน ท ำไร่ ท ำนำ 

 2) โครงสร้างพื้นฐานของ กลุ่มเกษตรกร : อุปกรณ์การผลิต/การตลาด เช่น ฉาง โกดัง ฯลฯ 
 3) ข้อมูลการด าเนินธุรกิจ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด ) : ปรับตามปีบัญชีของกลุ่มเกษตรกร 

หน่วย : บาท 

ประเภทธุรกิจ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

1. ธุรกิจสินเช่ือ 81,000.00 200,000  
2. ธุรกิจรับฝำกเงิน    
3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต    
4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต    
5. ธุรกิจจดัหำสินคำ้มำจ ำหน่ำย    
6. ธุรกิจบริกำร    

รวม 81,000.00 200,000  

4) สถานภาพทางการเงิน (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชลี่าสุด) ปรับตามปีบัญชีของ กลุ่มเกษตรกร 

งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไรขาดทุน หน่วยนับ ปี 2560 ปี 2562 ปี 2563 

สินทรัพย ์ บาท 87,477.35 178,299.25  
หนี้สิน บาท  36,481.16  
ทุนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร บาท 87,477.35 141,818.09  
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท 1,527.35 12,818.09  
อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
  - อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 
  - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
  - อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 

  
1.01 
0.01 
0.01 
1.00 
1.00 

 

 
1.38 
0.09 
0.09 
1.88 
0.28 
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5) ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี ณ วันส้ินปี กลุ่มเกษตรกรเก็บรักษาเงินสด จ านวน 186,200.31 บาท 
ซึ่งเกินกว่าระเบียบฯท่ีก าหนดว่าให้เก็บรักษาเงินสดไม่เกิน 5,000 บาท  ต่อวัน เป็นผลให้กลุ่มเกษตรกรมีความ
เส่ียงท่ีเงินสดสูญหาย เนื่องจากอาจถูกโจรกรรม หรือการน าไปใช้ส่วนตัว ดังนั้น เพื่อป้องกันความเสียหายท่ี
อาจเกิดขึ้น กลุ่มเกษตรกรควรปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบฯท่ีก าหนดและก ากับดูแลให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติตาม
ระเบียบฯอย่างเคร่งครัด 

6) ข้อบกพร่องของ กลุ่มเกษตรกร - 
 

หมายเหตุ : เนื่องจากสภาพแวดล้อมของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรแต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน หน่วยงาน
สามารถเพิ่มเติมข้อมูลส าคัญอื่น ๆ ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีจ าเป็นส าหรับใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ เช่น 
ข้อมูลแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผลการด าเนินการเทียบกับแผนการด าเนินงานของสหกรณ์/  
กลุ่มเกษตรกร ย้อนหลัง 3 ปี เป็นต้น 

 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มเกษตรกร 

 จากข้อมูลพื้นฐานและสภาพแวดล้อมของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/

กลุ่มเกษตรกรได้ ดังนี้  

1.1   กลุ่มเกษตรกรมีสมาชิก จ านวน  83 ราย  

1.2 กลุ่มเกษตรกรมีคณะกรรการ จ านวน 11 คน คณะกรรมการยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบ 

ข้อบังคับ ของสหกรณ์ 

1.3   กลุ่มเกษตรกรได้มีการปล่อยเงินกู้ให้กับสมาชิก จ านวน 17 ราย เป็นเงิน 282,000 บาท 
 

 แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลกลุ่มเกษตรกร  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถก าหนดเป้าหมายในการแนะน าส่งเสริม 
พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้  

1) ระดับชั้นสหกรณ์ :  รักษาระดับสหกรณ์ช้ัน 1 และช้ัน 2   ยกระดับสหกรณ์ช้ัน 2 และ ช้ัน 3 สู่ช้ันท่ีดีขึ้น  
2) มาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร :   

        รักษามาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป  
        ผลักดันสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้ผ่านมาตรฐานหรืออยู่ในระดับท่ีดีขึ้น   

3)อื่น ๆ การเนน้ท าความเข้าใจกับสมาชิกกลุ่มเกษตรกรให้เข้าใจบทบาทหน้าท่ีการเป็นสมาชิกและการมีส่วน
ร่วมธุรกิจกับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณธุรกิจกับกลุ่มเกษตรกรให้มากขึ้น และให้กลุ่มเกษตรกรมี
บทบาทส าคัญในการรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกและจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายให้แก่สมาชิก เพื่อเป็นการลด
ต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกกลุ่มเกษตรกร 
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 แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของ กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564 

แผนงาน/กิจกรรมท่ีกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ด าเนินการ : 

แผนงาน/กิจกรรม 
ค่า

เป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 4 ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 
   1.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการควบคุมภายในของสหกรณ์  4 ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 
   1.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับมาตรฐานของสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร 

   

2. ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ 12 ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 
   2.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการให้บริการสมาชิกของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  

12 ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 

   2.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับประสิทธิภาพการด าเนินธุรกิจ
ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

   

3. ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบกลุ่ม
เกษตรกร 

12 ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 

   3.1 กิจกรรม การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร    

แผนงาน/กิจกรรมทีก่ลุ่มส่งเสริมสหกรณจ์ะแนะน าส่งเสริมให้ กลุ่มเกษตรกรด าเนินการ :  

แผนงาน/กิจกรรม 
ค่า

เป้าหมาย 
หน่วยนับ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. แผนงาน/กิจกรรมหลัก..................    
   1.1 กิจกรรมติดตามสินเช่ือท่ีเป็นหนี้ค้างนานกับสหกรณ์ 12 ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 
   1.2 กิจกรรม .........................    
2. แผนงาน/กิจกรรมหลัก..................    
   2.1 กิจกรรมจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายให้แก่สมาชิก(ปุ๋ย , 
น้ ากรดยาพารา) 

12 ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 

3. แผนงาน/กิจกรรมหลัก..................    
   3.1 กิจกรรม .........................    

 

 
ลงชือ่     นางสาวพรนภา  น้อยอ่อนโพธิ์    จ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
            (เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์) 

                     วันท่ี 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ.563 
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6. กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพาราเสี้ยว ประเภท : ท าสวน 

  การวิเคราะห์ข้อมูลและบริบทของกลุ่มเกษตรกร  

  ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มเกษตรกร 

 1) ข้อมูลทั่วไป : ท่ีต้ังส ำนักงำน 128 หมู่ท่ี 2 ถนนเลย-ด่ำนซ้ำย ต ำบลเส้ียว อ ำเภอเมือง จังหวัดเลย 

42000 ประเภทกลุ่มท ำสวน  จดทะเบียนเมื่อวันท่ี 13 มีนำคม 2542 เลขทะเบียนท่ี 40/2542 ปีบัญชีของ
กลุ่มเกษตรกร มีนำคม ของทุกปี จ ำนวนสมำชิก 17 รำย สมำชิกร่วมท ำธุรกิจ คณะกรรมกำรด ำเนินกำร จ ำนวน  
5 คน ผู้ตรวจสอบกิจกำร จ ำนวน 1 คน สมำชิกส่วนใหญ่ประกอบอำชีพท ำสวน ท ำไร่ ท ำนำ 

 2) โครงสร้างพื้นฐานของ กลุ่มเกษตรกร : อุปกรณ์การผลิต/การตลาด เช่น ฉาง โกดัง ฯลฯ 
 3) ข้อมูลการด าเนินธุรกิจ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด ) : ปรับตามปีบัญชีของกลุ่มเกษตรกร 

หน่วย : บาท 

ประเภทธุรกิจ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

1. ธุรกิจสินเช่ือ 402,000 312,000 282,000 
2. ธุรกิจรับฝำกเงิน    
3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต    
4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต    
5. ธุรกิจจดัหำสินคำ้มำจ ำหน่ำย    
6. ธุรกิจบริกำร    

รวม 402,000 312,000 282,000 

4) สถานภาพทางการเงิน (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชลี่าสุด) ปรับตามปีบัญชีของ กลุ่มเกษตรกร 

งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไรขาดทุน หน่วยนับ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

สินทรัพย ์ บาท 805,654.60 843,858.44 901,138.39 
หนี้สิน บาท 96,578.09 96,578.09 96,578.09 
ทุนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร บาท 709,075.70 747,279.54 804,559.49 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท 35,268.02 29,053.84 72,279.95 
อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
  - อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 
  - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
  - อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 

  
1..13 
4.97 
4.37 
0.96 
0.42 

 
0.13 
3.88 
3.44 
0.96 
0.40 

 
1.12 
8.98 
8.02 
0.96 
0.37 
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5) ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี ณ วันส้ินปี กลุ่มเกษตรกรเก็บรักษาเงินสด จ านวน 25,363.001 บาท 

ซึ่งเกินกว่าระเบียบฯท่ีก าหนดว่าให้เก็บรักษาเงินสดไม่เกิน 2,000 บาท  ต่อวัน เป็นผลให้กลุ่มเกษตรกรมีความ
เส่ียงท่ีเงินสดสูญหาย เนื่องจากอาจถูกโจรกรรม หรือการน าไปใช้ส่วนตัว ดังนั้น เพื่อป้องกันความเสียหายท่ี
อาจเกิดขึ้น กลุ่มเกษตรกรควรปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบฯท่ีก าหนดและก ากับดูแลให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติตาม
ระเบียบฯอย่างเคร่งครัด 

6) ข้อบกพร่องของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร - 
หมายเหตุ : เนื่องจากสภาพแวดล้อมของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรแต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน หน่วยงาน
สามารถเพิ่มเติมข้อมูลส าคัญอื่น ๆ ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีจ าเป็นส าหรับใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ เช่น 
ข้อมูลแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผลการด าเนินการเทียบกับแผนการด าเนินงานของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร ย้อนหลัง 3 ปี เป็นต้น 

 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

 จากข้อมูลพื้นฐาน และสภาพแวดล้อมของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของ

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้ ดังนี้  

1.1   กลุ่มเกษตรกรมีสมาชิก จ านวน  255 ราย  

1.2 กลุ่มเกษตรกรมีคณะกรรการ จ านวน 5 คน คณะกรรมการยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบ 

ข้อบังคับ ของสหกรณ์ 

1.3   กลุ่มเกษตรกรได้มีการปล่อยเงินกู้ให้กับสมาชิก จ านวน 17 ราย เป็นเงิน 282,000 บาท 
 

 แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลกลุ่มเกษตรกร  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถก าหนดเป้าหมายในการแนะน าส่งเสริม 
พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้  

1) ระดับชั้นสหกรณ์ :  รักษาระดับสหกรณ์ช้ัน 1 และช้ัน 2   ยกระดับสหกรณ์ช้ัน 2 และ ช้ัน 3 สู่ช้ันท่ีดีขึ้น  
2) มาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร :   

        รักษามาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป  
        ผลักดันสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้ผ่านมาตรฐานหรืออยู่ในระดับท่ีดีขึ้น   

3)อื่น ๆ การเนน้ท าความเข้าใจกับสมาชิกกลุ่มเกษตรกรให้เข้าใจบทบาทหน้าท่ีการเป็นสมาชิกและการมีส่วน
ร่วมธุรกิจกับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณธุรกิจกับกลุ่มเกษตรกรให้มากขึ้น และให้กลุ่มเกษตรกรมี
บทบาทส าคัญในการรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกและจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายให้แก่สมาชิก เพื่อเป็นการลด
ต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกกลุ่มเกษตรกร 
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 แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของ กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564 

แผนงาน/กิจกรรมท่ีกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ด าเนินการ : 

แผนงาน/กิจกรรม 
ค่า

เป้าหมาย 
หน่วยนับ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 4 ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 
   1.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการควบคุมภายในของ
สหกรณ์  4 

ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 

   1.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับมาตรฐานของสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร  

  

   1.3 กิจกรรม ................................................................    
2. ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ 12 ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 
   2.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการให้บริการสมาชิกของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  12 

 
ครั้ง 

 
ต.ค.63 – ก.ย.64 

   2.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับประสิทธิภาพการด าเนิน
ธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  

  

   2.3 กิจกรรม ................................................................    
3. ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 12 

 
ครั้ง 

 
ต.ค.63 – ก.ย.64 

   3.1 กิจกรรม การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร  

  

   3.2 กิจกรรม .........................    
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แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จะแนะน าส่งเสริมใหก้ลุ่มเกษตรกรด าเนินการ : (เช่น การแก้ไขปัญหาหนี้
ค้างนานของสมาชิก การรวบรวมผลผลิตตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร การส่งเสริมการใช้
ประโยชน์อุปกรณ์การตลาดให้เต็มศักยภาพ เป็นต้น) 

แผนงาน/กิจกรรม 
ค่า

เป้าหมาย 
หน่วยนับ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. แผนงาน/กิจกรรมหลัก..................    
   1.1 กิจกรรมติดตามสินเช่ือท่ีเป็นหนี้ค้างนานกับสหกรณ์ 12 ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 
   1.2 กิจกรรม .........................    
2. แผนงาน/กิจกรรมหลัก..................    
   2.1 กิจกรรมจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายให้แก่สมาชิก(ปุ๋ย , 
น้ ากรดยาพารา) 12 

ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 

   2.2 กิจกรรม .........................    
3. แผนงาน/กิจกรรมหลัก..................    
   3.1 กิจกรรม .........................    
   3.2 กิจกรรม .........................    

 

 

 

    ลงชื่อ      นางสาวณัฐชยา เพ็งสา    เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

                 (นักวิชาการสหกรณ์) 

                          วันท่ี 15 สิงหาคม 2563 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
312 

Template แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดแูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

อ ำเภอนำดว้ง 

7. กลุ่มเกษตรกรท าไร่ท่าสะอาด ประเภท : ท าไร่ 

  การวิเคราะห์ข้อมูลและบริบทของเกษตรกร  

  ข้อมูลพื้นฐานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

1) ข้อมูลทั่วไป : ท่ีต้ังส านักงาน 62 หมู่ท่ี 1 ต าบลท่าสะอาด อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย 42000 ประเภทกลุ่ม

ท าไร่ จดทะเบียนเมื่อวันท่ี 19 กรกฎาคม 2550 เลขทะเบียนท่ี 13/2541 ปีบัญชีของกลุ่มเกษตรกร มีนาคม 

ของทุกปี จ านวนสมาชิก 87 ราย สมาชิกร่วมท าธุรกิจ คณะกรรมการด าเนินการ จ านวน  5 คน ผู้ตรวจสอบ

กิจการ จ านวน 1 คน สมาชิกส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าไร่ ท านา  

2) โครงสร้างพื้นฐานของ กลุ่มเกษตรกร : อุปกรณ์การผลิต/การตลาด เช่น ฉาง โกดัง ฯลฯ 
3) ข้อมูลการด าเนินธุรกิจ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด ) : ปรับตามปีบัญชีของ กลุ่มเกษตรกร 

หน่วย : บาท 

ประเภทธุรกิจ ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

1. ธุรกิจสินเช่ือ  48,000 248,000 
2. ธุรกิจรับฝากเงิน    
3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต    
4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต    
5. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย  128,350 146,020 
6. ธุรกิจบริการ    

รวม  176,350 394,020 
4) สถานภาพทางการเงิน (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด) ปรับตามปีบัญชีของ กลุ่มเกษตรกร 

งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไรขาดทุน 
หน่วย
นับ 

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

สินทรัพย ์ บาท  219,577.48 425,172.64 
หนี้สิน บาท  84,545 284,545 
ทุนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร บาท  135,032 140,627.64 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท  (5,595.16) 9,860.62 
อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
 - อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) 
 - อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 
 - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 
  - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 

 
 

  
0.62 

- 
- 

48.31 

 
2.02 
0.070 
0.023 
2.07 
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  - อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 0.21 0.125 
 

 

 

5) ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี  

-กลุ่มเกษตรกรเก็บรักษาเงินสด จ านวน 57,241.69 บาท ซี่งเกินกว่าระเบียบฯท่ีก าหนดว่าให้เก็บ

รักษาเงินสดไม่เกิน 2,000.00 บาทต่อวัน เป็นผลให้กลุ่มเกษตรกรมีความเส่ียงท่ีเงินสดสูญหายเนื่องจากอาจถูก

โจรกรรม หรือการน าไปใช้ส่วนตัว ดังนั้นเพื่อป้องกันความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น กลุ่มเกษตรกรควรปฏิบัติให้

เป็นไปตามระเบียบฯ ท่ีก าหนดและก ากับดูแลให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติตามระเบียบฯอย่างเคร่งครัด 

 

6) ข้อบกพร่องของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  

- กลุ่มเกษตรกรจัดท าหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีไม่สมบูรณ์เนื่องจากขาดลายมือช่ือของผู้รับเงิน

ในใบรับเงินกู้ กลุ่มเกษตรกรควรจัดท าเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี

เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานพอสมควร แต่การบันทึกบัญชียังมีข้อผิดพลาด กลุ่มเกษตรกร

ควรส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีบัญชีเข้ารับการอบรมและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางด้านบัญชีอย่างสม่ าเสมอ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

หมายเหตุ : เนื่องจากสภาพแวดล้อมของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรแต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน 
หน่วยงานสามารถเพิ่มเติมข้อมูลส าคัญอื่น ๆ ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีจ าเป็นส าหรับใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลได้ เช่น ข้อมูลแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผลการด าเนินการเทียบกับแผนการด าเนินงานของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ย้อนหลัง 3 ปี เป็นต้น 

 

 

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของ กลุ่มเกษตรกร 

 จากข้อมูลพื้นฐาน และสภาพแวดล้อมของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของ

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้ ดังนี้  

1.1   กลุ่มเกษตรกรมีสมาชิก จ านวน  87 ราย  

1.2 กลุ่มเกษตรกรมีคณะกรรการ จ านวน 5 คน คณะกรรมการยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบ 

ข้อบังคับ ของสหกรณ์ 

1.3   กลุ่มเกษตรกรได้มีการปล่อยเงินกู้ให้กับสมาชิก จ านวน 6 ราย เป็นเงิน 48,000 บาท 
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 แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลกลุ่มเกษตรกร  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถก าหนดเป้าหมายในการแนะน าส่งเสริม 
พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้  

1) ระดับชั้นสหกรณ์ :  รักษาระดับสหกรณ์ช้ัน 1 และช้ัน 2   ยกระดับสหกรณ์ช้ัน 2 และ ช้ัน 3 สู่ช้ันท่ีดีขึ้น  
2) มาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร :   

        รักษามาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป  
       ผลักดันสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้ผ่านมาตรฐานหรืออยู่ในระดับท่ีดีขึ้น   

3) อื่น ๆ การเนน้ท าความเข้าใจกับสมาชิกกลุ่มเกษตรกรให้เข้าใจบทบาทหน้าท่ีการเป็นสมาชิกและการมีส่วน
ร่วมธุรกิจกับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณธุรกิจกับกลุ่มเกษตรกรให้มากขึ้น และให้กลุ่มเกษตรกรมี
บทบาทส าคัญในการรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกและจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายให้แก่สมาชิก เพื่อเป็นการลด
ต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกกลุ่มเกษตรกร 

 แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของกลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564 

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ด าเนินการ : 

แผนงาน/กิจกรรม 
ค่า

เป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
   1.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการควบคุมภายในของกลุ่ม
เกษตรกร 

4 ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 

   1.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับมาตรฐานของ กลุ่มเกษตรกร 4 ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 
2. ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
   2.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการให้บริการสมาชิกของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  

12 ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 

   2.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับประสิทธิภาพการด าเนินธุรกิจ
ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

12 ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 

3. ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบ กลุ่ม
เกษตรกร 

   

  3.1 กิจกรรม การแก้ไขข้อบกพร่องของ กลุ่มเกษตรกร 12 ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 
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แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จะแนะน าส่งเสริมให ้กลุ่มเกษตรกรด าเนินการ :  

แผนงาน/กิจกรรม 
ค่า

เป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. แผนงาน/กิจกรรมหลัก..................    
   1.1 กิจกรรมติดตามสินเช่ือท่ีเป็นหนี้ค้างนานกับกลุ่มเกษตรกร 12 ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 
2. แผนงาน/กิจกรรมหลัก..................    
   2.1 กิจกรรมจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายให้แก่สมาชิก(ปุ๋ย , น้ ากรดยา
พารา) 12 

ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 

3. แผนงาน/กิจกรรมหลัก..................    
   3.1 กิจกรรม .........................    

 

 

 

 

ลงชื่อ   นางสาวณัฐชยา เพ็งสา  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

                      (นักวิชาการสหกรณ์) 

                         วันท่ี 15 เดือน สิงหาคม  พ.ศ.2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
316 

Template แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดแูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

8. กลุ่มเกษตรกรท าไร่นาด้วง  ประเภท : ท าไร่ 

ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มเกษตรกร 

 1) ข้อมูลทั่วไป :จ านวนสมาชิก/จ านวนสมาชิกท่ีร่วมท าธุรกิจ/ธุรกิจหลัก/ผลผลิตหลัก/มาตรฐาน
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร/ระดับช้ันสหกรณ์/ศักยภาพการรวบรวมผลผลิต/การแปรรูป/ผลิตภัณฑ์เด่น ฯลฯ 
กลุ่มเกษตรกรท าไร่นาด้วง ต้ังอยู่เลขท่ี 106 หมู่ท่ี 11 ต าบลนาด้วง อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย จดทะเบียน เมื่อ
วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2541 กลุ่มเกษตรกรมีปีบัญชีส้ินสุด 31 มีนาคม ของทุกปี มีจ านวนสมาชิก 382 ราย   
 ผู้ตรวจสอบกิจการ 1 คน  
 2) โครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มเกษตรกร :อุปกรณ์การผลิต/การตลาดของสหกรณ์เช่น ฉาง โกดัง 
โรงสี ฯลฯ 
                              -ไม่มี- 
 3) ข้อมูลการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด ) : ปรับตามปีบัญชีของกลุ่มเกษตรกร 

หน่วย : บาท 

ประเภทธุรกิจ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

1. ธุรกิจสินเช่ือ - - - 
2. ธุรกิจรับฝากเงิน - - - 
3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต - - - 
4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต - - - 
5. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย - - - 
6. ธุรกิจบริการ - - - 

รวม - - - 
4) สถานภาพทางการเงินของสหกรณ์ (ข้อมูลยอ้นหลัง3 ปีบัญชีล่าสุด)ปรับตามปีบัญชีของกลุ่มเกษตรกร 

หน่วย : บาท 

งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไรขาดทุน ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

สินทรัพย ์    
หนี้สิน    
ทุนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร    
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ    
อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
  - อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 
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งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไรขาดทุน ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

  - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
  - อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 

 
5) ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด) 
                                      - 
6) ข้อบกพร่องของสหกรณ์  (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด) 
                                     -      

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มเกษตรกร 

              คณะกรรมการด าเนินการมีความเอาใจใส่ในการปฏิบัติงาน แต่การบริหารงานต้องมีการเพิ่มความรู้ใน
การพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และสมาชิกยังไม่ทราบบทบาทและหน้าท่ีของตนเองขาดการมีส่วนร่วมใน
องค์กร การด าเนินงานมีทุนหมุนเวียนน้อยกลุ่มเกษตรกรไม่สามารถปิดบัญชีได้ต้ังแต่ปี พ.ศ.2558 จนถึงปัจจุบัน 
ขณะนี้กลุ่มอยู่ระหว่างให้ผู้จัดท าบัญชีปิดบัญชีซึ่งยังไม่เรียบร้อย กลุ่มเกษตรกรด าเนินธุรกิจสินเช่ือให้เงินกู้ให้แก่
สมาชิก จ านวน 45 ราย  
         กลุ่มเกษตรกรควรมีการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรในทุก ๆด้าน ให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะบทบาทและ
หน้าท่ีของสมาชิกให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร ส่งเสริมการระดมทุน จัดหาเจ้าหน้าท่ีการท าบัญชี และให้มีการ
ควบคุมภายในท่ีดี มีการมอบหมายการปฏิบัติหน้าท่ี และปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ โดยเคร่งครัด 
 
เป้าประสงค์ในการแนะน า ส่งเสริม กลุ่มเกษตรกร 
เป้าประสงค์ด้านการพัฒนาความเข้มแข็ง กลุ่มเกษตรกร   

พัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง  
รักษามาตรฐานการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกรให้มั่นคง   
อื่นๆ (ระบุ) ................................................    

เป้าประสงค์ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบ และคุ้มครอง กลุ่มเกษตรกร   
ก ากับ ดูแล ให้ด าเนินการตามกฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ    
ป้องกันการเกิดข้อบกพร่องในกลุ่มเกษตรกร      
อื่นๆ (ระบุ) ................................................     

เป้าประสงค์ด้านการแก้ไขปัญหาการด าเนินงานของ กลุ่มเกษตรกร       
       แก้ไขปัญหาหนี้ค้างนาน       
        แก้ไขปัญหาหนี้สูญ        
 แก้ไขปัญหาข้อบกพร่อง  
 ปรับปรุงการด าเนินงานตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี    
 ฟื้นฟูกิจการกลุ่มเกษตรกร       
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 เตรียมเลิกกลุ่มเกษตรกร      
แก้ไขปัญหาอื่น ๆ (ระบุ)  ......................................  

  

 

เป้าหมายที่ก าหนดเป็นแผนการแนะน าส่งเสริมพฒันา/แก้ไขปญัหากลุ่มเกษตรกรประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
1) การประเมินมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร : รักษามาตรฐานกลุ่มเกษตรกร  

ผลักดันกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านมาตรฐาน   

แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของกลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนงาน/กิจกรรมท่ีกลุ่มส่งเสริมสหกรณเ์ป็นผู้ด าเนินการ: 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. การส่งเสริมการประชุมกลุ่มสมาชิก    
 1.1 กิจกรรมการ    
 1.2 กิจกรรม .........................    
2. ระดับชั้นสหกรณ์รักษาชั้น 1 และ ชั้น 2 ยกระดับสหกรณ์ 
ชั้น 2 และ ชั้น 3 สู่ช้ันที่ดีขึ้น  

  

 2.1 กิจกรรม .........................    
3. แผนงาน/กิจกรรมหลัก.........................    

 3.1 กิจกรรมติดตามการแก้ไขปัญหาหนี้สินของกลุ่ม .  160,000 
 

43 
ระหว่างเดือน พ.ย. 
ถึง ก.พ. ในปีบัญชี 

 3.2 กิจกรรม ติดตามแนะน า ส่งเสริมให้กลุ่มสามารถปิดบัญชีได้และ
ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีภายใน 150 วัน         4 

   
 ครั้ง 

 
พ.ย.63 – ส.ค.64 
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แผนงาน/กิจกรรมทีก่ลุ่มส่งเสริมสหกรณจ์ะแนะน าส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรด าเนินการ: 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. แผนงาน/กิจกรรมหลักพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรให้มีความ
เข็มแข็ง โดยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  

  

 1.1 กิจกรรม ติดตามให้กลุ่มเกษตรเร่งรัดหนี้สินจากสมาชิกท่ีค้างให้
ลดลง           4 

     ครั้ง  พ.ย. 63 – ก.พ.64 

 1.2 กิจกรรม แนะน าส่งเสริม ก ากับ ให้กลุ่มปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับโดยเคร่งครัด             4 

       
     ครั้ง 

   
พ.ย. 63 – ก.พ.64 

1.3 กิจกรรม ติดตามให้กลุ่มเกษตรกรปิดบัญชีได้ และประชุมใหญ่
สามัญประจ าปีได้ตามก าหนด           3 

   
     ครั้ง 

  
พ.ย. 63 – ก.พ.64 

 

 

 

ลงชื่อ   นางสาวนฤทัย  ชัยชนะ  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

               (เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส) 

                         วันท่ี 15 เดือน สิงหาคม  พ.ศ.2563 
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      9. กลุ่มเกษตรกรท าไร่นาดอกค า    ประเภท : ท าไร่ 

ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มเกษตรกร 

             1. ข้อมูลทั่วไป:ท่ีต้ังส านักงาน 184ต าบล นาดอกค าอ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย 42210 ประเภทกลุ่มท า

ไร่       จดทะเบียนเมื่อวันท่ี 8 กรกฎาคม 2541 เลขทะเบียนท่ี 8/2541 ปีบัญชีของกลุ่มเกษตรกร มีนาคม ของ

ทุกปี จ านวนสมาชิก 344 ราย  คณะกรรมการด าเนินการ จ านวน 7 คน ผู้ตรวจสอบกิจการ จ านวน 1 คน สมาชิก

ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  

            2. โครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มเกษตรกร :อุปกรณ์การผลิต/การตลาดของสหกรณ์เช่น ฉาง โกดัง โรงสี 

ฯลฯ -ไม่มี- 

            3. ข้อมูลการด าเนินธุรกิจของกลุ่มเกษตรกร (ขอ้มูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด ):ปรับตามปีบัญชีของ

กลุ่มเกษตรกร 

หน่วย : บาท 

ประเภทธุรกิจ ปี 2561 ปี 2560 ป ี2559 

1. ธุรกิจสินเช่ือ                 - 5             - - 
2. ธุรกิจรับฝากเงิน - - - 
3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต - - - 
4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต -   
5. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย -               - - 
6. ธุรกิจบริการ   - 
7. ธุรกิจอื่น ๆ (ระบุ)จัดหาท่ีอยู่อาศัย - - - 

 - -  

      

4. สถานภาพทางการเงินของสหกรณ์ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด)ปรับตามปีบัญชีของกลุม่เกษตรกร 

หน่วย : บาท 

งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไรขาดทุน ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

สินทรัพย ์ - - - 
หนี้สิน - - - 
ทุนของสหกรณ์ - - - 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ - - - 



 
321 

Template แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดแูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไรขาดทุน ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 
 - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 
 - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
  - อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 

   

 

5.ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด) – 

 

          6.ข้อบกพร่องของสหกรณ์  (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด) – 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มเกษตรกร 

               คณะกรรมการด าเนินการมีความเอาใจใส่ในการปฏิบัติงาน แต่การบริหารงานต้องมีการเพิ่มความรู้ใน

การพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และสมาชิกยังไม่ทราบบทบาทและหน้าท่ีของตนเองขาดการมีส่วนร่วมใน

องค์กร การด าเนินงานมีทุนหมุนเวียนน้อย กลุ่มด าเนินธุรกิจสินเช่ือ จ่ายเงินกู้ให้กับสมาชิก จ านวน 74 ราย 

ปัจจุบันกลุ่มไม่สามารถปิดบัญชีต้ังแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน  ซึ่งขณะนี้กลุ่มอยู่ระหว่างจัดท าบัญชีท าบัญชียังไม่

เรียบร้อยกลุ่มเกษตรกรควรมีการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรในทุก ๆด้าน ให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะบทบาทและ

หน้าท่ีของสมาชิกให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร ส่งเสริมการระดมทุน จัดหาเจ้าหน้าท่ีในการจัดท าบัญชี และให้

มีการควบคุมภายในท่ีดี มีการมอบหมายการปฏิบัติหน้าท่ี และปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ โดยเคร่งครัด 

 

แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของกลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนงาน/กิจกรรมท่ีกลุ่มส่งเสริมสหกรณเ์ป็นผู้ด าเนินการ: 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. การส่งเสริมการประชุมกลุ่มสมาชิก    
 1.1 กิจกรรม..........................    
2. ระดับชั้นสหกรณ์รักษาชั้น 1 และ ชั้น 2 ยกระดับสหกรณ์ 
ชั้น 2 และ ชั้น 3 สู่ช้ันที่ดีขึ้น  

  

 2.1 กิจกรรม .........................    
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แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

2.2 กิจกรรม .........................    
3. แผนงาน/กิจกรรมหลัก    
 3.1 กิจกรรมติดตามาแนะน าส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรสามารถปิด
บัญชีและประชุมใหญ่ได้ภายใน 150 วัน 

3 ครั้ง พ.ย.63-ส.ค.64 

 3.2 กิจกรรม การติดตามให้กลุ่มเร่งรัดหนี้สิน จากสมาชิก 

400,000 
บาท 

45 ราย ระหว่างเดือน ธ.ค. 
ถึง ก.พ.ภายในปี

บัญช ี

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จะแนะน าส่งเสริมใหก้ลุ่มด าเนินการ 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. แผนงาน/กิจกรรมหลักการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างนาน    
1.1 กิจกรรมติดตามแนะน าส่งเสริมให้กลุ่มเร่งรัดหนี้สินจากสมาชิก 400,00 

บาท 
45 ราย ระหว่างเดือน ธ.ค.

ถึง ก.พ. 
. ภายในปีบัญชี 

 1.2 กิจกรรมการเพิ่มปริมาณธุรกิจท าธุรกิจให้มีปริมาณเพิ่มขึ้น          3.      % ภายในปีบัญชี มี.ค.  
2. แผนงาน/กิจกรรมหลัก..................    
 3.1 กิจกรรมส่งเสริมแนะน าให้กลุ่มสามารถปิดบัญชีส่งงบแสดงฐาน
การเงินให้ผู้สอบรับรองและสามารถประชุมใหญ่ภายใน 150 วัน         3 

   
 ครั้ง 

 
พ.ย.32-ส.ค.64 

 3.2 กิจกรรม ส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน           3    ครั้ง พ.ย.63-ส.ค.64 

 

 

 
ลงชื่อ   นางสาวนฤทัย  ชัยชนะ  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

               (เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส) 

                         วันท่ี 15 เดือน สิงหาคม  พ.ศ.2563 
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10. กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง กยท. นาด้วงรวมยาง ประเภท : ท าสวน 

  การวิเคราะห์ข้อมูลและบริบทของกลุ่มเกษตรกร  

  ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มเกษตรกร 

1) ข้อมูลทั่วไป : ท่ีต้ังส านักงาน 99 หมู่ท่ี 7  ต าบลนาด้วง อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย 42000 ประเภทกลุ่มท า

ไร่  จดทะเบียนเมื่อวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2559 เลขทะเบียนท่ี 6/2559 ปีบัญชีของกลุ่มเกษตรกร เมษายน 

ของทุกปี จ านวนสมาชิก 41 ราย สมาชิกร่วมท าธุรกิจ คณะกรรมการด าเนินการ จ านวน  11 คน ผู้ตรวจสอบ

กิจการ จ านวน 2 คน สมาชิกส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าสวน  

 2) โครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มเกษตรกร : อุปกรณ์การผลิต/การตลาด เช่น ฉาง โกดัง ฯลฯ 

 3) ข้อมูลการด าเนินธุรกิจ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด ) : ปรับตามปีบัญชีของกลุ่มเกษตรกร 
หน่วย : บาท 

ประเภทธุรกิจ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

1. ธุรกิจสินเช่ือ    
2. ธุรกิจรับฝากเงิน    
3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต    
4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต    
5. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย    
6. ธุรกิจบริการ    

รวม    

4) สถานภาพทางการเงิน (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด) ปรับตามปีบัญชีของกลุ่มเกษตรกร 

งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไรขาดทุน หน่วยนับ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

สินทรัพย ์ บาท 24,737.70   
หนี้สิน บาท 4,237.70   
ทุนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร บาท 20,500   
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท    
อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
  - อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 
  - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
  - อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 

  
0.206 

- 
- 

5.382 
- 
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5) ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี  

-การควบคุมภายใน กลุ่มเกษตรกรไม่ได้ก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการรับ-จ่ายและเก็บรักษาเงินสด และ

ระเบียบอื่นๆท่ีควรก าหนดเกี่ยวกับการด าเนินงาน เช่น ระเบียบว่าด้วยสมาชิก กลุ่มเกษตรกรควรก าหนด

ระเบียบให้ครอบคลุ่มและเหมาะสมต่อการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกร 

6) ข้อบกพร่องของกลุ่มเกษตรกร - 
หมายเหตุ : เนื่องจากสภาพแวดล้อมของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรแต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน หน่วยงาน
สามารถเพิ่มเติมข้อมูลส าคัญอื่น ๆ ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีจ าเป็นส าหรับใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ เช่น 
ข้อมูลแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผลการด าเนินการเทียบกับแผนการด าเนินงานของสหกรณ์/  
กลุ่มเกษตรกร ย้อนหลัง 3 ปี เป็นต้น 

 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มเกษตรกร 

 จากข้อมูลพื้นฐาน และสภาพแวดล้อมของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของ

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้ ดังนี้  

1.1   กลุ่มเกษตรกรมีสมาชิก จ านวน  41 ราย  

1.2 กลุ่มเกษตรกรมีคณะกรรการ จ านวน 5 คน คณะกรรมการยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบ 

ข้อบังคับ ของสหกรณ์ 

 

 แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลกลุ่มเกษตรกร  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถก าหนดเป้าหมายในการแนะน าส่งเสริม 
พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้  

1) ระดับชั้นสหกรณ์ :  รักษาระดับสหกรณ์ช้ัน 1 และช้ัน 2   ยกระดับสหกรณ์ช้ัน 2 และ ช้ัน 3 สู่ช้ันท่ีดีขึ้น  
2) มาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร :   

        รักษามาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป  
       ผลักดันสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้ผ่านมาตรฐานหรืออยู่ในระดับท่ีดีขึ้น   

3)อื่น ๆ การเนน้ท าความเข้าใจกับสมาชิกกลุ่มเกษตรกรให้เข้าใจบทบาทหน้าท่ีการเป็นสมาชิกและการมีส่วน
ร่วมธุรกิจกับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณธุรกิจกับกลุ่มเกษตรกรให้มากขึ้น และให้กลุ่มเกษตรกรมี
บทบาทส าคัญในการรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกและจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายให้แก่สมาชิก เพื่อเป็นการลด
ต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกกลุ่มเกษตรกร 
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 แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของกลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ด าเนินการ : 

แผนงาน/กิจกรรม 
ค่า

เป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
   1.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการควบคุมภายในของสหกรณ์  4 ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 
   1.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับมาตรฐานของสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร 

4 ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 

2. ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
   2.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการให้บริการสมาชิกของสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร  

12 ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 

   2.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับประสิทธิภาพการด าเนินธุรกิจของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

12 ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 

3. ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบกลุ่มเกษตรกร    
  3.1 กิจกรรม การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 12 ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จะแนะน าส่งเสริมใหก้ลุ่มเกษตรกรด าเนินการ :  

แผนงาน/กิจกรรม 
ค่า

เป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. แผนงาน/กิจกรรมหลัก..................    
   1.1 กิจกรรมติดตามสินเช่ือกับกลุ่มเกษตรกร 12 ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 
   1.2 กิจกรรม .........................    
2. แผนงาน/กิจกรรมหลัก..................    
   2.1 กิจกรรมจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายให้แก่สมาชิก(ปุ๋ย , น้ ากรดยา
พารา) 12 

ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 

3. แผนงาน/กิจกรรมหลัก..................    
   3.1 กิจกรรมรวบรวมผลผลิต 12 ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 

 

 

   ลงชื่อ    นางสาวณัฐชยา เพ็งสา   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

               (นักวิชาการสหกรณ์) 

                วันท่ี 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563 



 
326 

Template แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดแูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

11. กลุ่มเกษตรกรท าสวนท่าสวรรค์ ประเภท : ท าสวน 

  การวิเคราะห์ข้อมูลและบริบทของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  

  ข้อมูลพื้นฐานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

1) ข้อมูลทั่วไป : ท่ีต้ังส านักงาน 2 หมู่ท่ี 2  ต าบลนาด้วง อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย 42000 ประเภทกลุ่มท า

สวน  จดทะเบียนเมื่อวันท่ี  27 ตุลาคม 2540  เลขทะเบียนท่ี 1/2540 ปีบัญชีของกลุ่มเกษตรกร มีนาคม ของ

ทุกปี จ านวนสมาชิก 346 ราย สมาชิกร่วมท าธุรกิจ คณะกรรมการด าเนินการ จ านวน  7 คนผู้ตรวจสอบกิจการ 

จ านวน 2 คน สมาชิกส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าสวน  

 2) โครงสร้างพื้นฐานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร : อุปกรณ์การผลิต/การตลาด เช่น ฉาง โกดัง ฯลฯ 

 3) ข้อมูลการด าเนินธุรกิจ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด ) : ปรับตามปีบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
หน่วย : บาท 

ประเภทธุรกิจ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

1. ธุรกิจสินเช่ือ 257,054.00 312,073.00  
2. ธุรกิจรับฝากเงิน    
3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต    
4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต    
5. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย    
6. ธุรกิจบริการ    

รวม 257,054.00 312,073.00  

4) สถานภาพทางการเงิน (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด) ปรับตามปีบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไรขาดทุน หน่วยนับ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

สินทรัพย ์ บาท 625,730.40 709,902.38  
หนี้สิน บาท 184,941 266,394  
ทุนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร บาท 449,594.40 452,313.38  
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท - 37,451.76  
อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
  - อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 
  - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
  - อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 

  
3.52 
0.21 
0.05 
3.43 
1.04 

 
1.56 
(0.04) 
(0.01) 
2.59 
1.40 
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5) ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี 

 -การควบคุมภายใน กลุ่มเกษตรกรไท่ได้จัดจ้างเจ้าหน้าท่ีในการปฎิบัติงานด้านต่าง ๆ แต่มีการ

มอบหมายให้คณะกรรมการด าเนินการ โดยมอบหมายให้เลขานุการท าหน้าท่ีบันทึกบัญชีมีมติท่ีท าบัญชีจัดท า

บัญชีเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและสามารถบันทึกบัญชีขั้นต้น การเก็บรักษาเงินสดในมือมอบหมายให้

เหรัญญิก ซึ่งไม่เป็นไปตามท่ีระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินสด ซึ่งระเบียบก าหนดให้เก็บรักษาเงิน

สดไม่เกินวันละ 3,000 บาท เพื่อป้องกันความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นควรปฎิบัติเป็นไปตามระเบียบท่ีกลุ่ม

เกษตรกรก าหนดโดยเคร่งครัด  

6) ข้อบกพร่องของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร - 
หมายเหตุ : เนื่องจากสภาพแวดล้อมของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรแต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน หน่วยงาน
สามารถเพิ่มเติมข้อมูลส าคัญอื่น ๆ ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีจ าเป็นส าหรับใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ เช่น 
ข้อมูลแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผลการด าเนินการเทียบกับแผนการด าเนินงานของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร ย้อนหลัง 3 ปี เป็นต้น 

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

 จากข้อมูลพื้นฐาน และสภาพแวดล้อมของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของ

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้ ดังนี้  

1.1   กลุ่มเกษตรกรมีสมาชิก จ านวน  346  ราย  

1.2 กลุ่มเกษตรกรมีคณะกรรการ จ านวน 7 คน คณะกรรมการยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบ ข้อบังคับ 

ของสหกรณ์ 

 

 แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถก าหนดเป้าหมายในการแนะน าส่งเสริม 
พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้  

1) ระดับชั้นสหกรณ์ :  รักษาระดับสหกรณ์ช้ัน 1 และช้ัน 2   ยกระดับสหกรณ์ช้ัน 2 และ ช้ัน 3 สู่ช้ันท่ีดีขึ้น  
2) มาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร :   

        รักษามาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป  
       ผลักดันสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้ผ่านมาตรฐานหรืออยู่ในระดับท่ีดีขึ้น   

3)อื่น ๆ การเนน้ท าความเข้าใจกับสมาชิกกลุ่มเกษตรกรให้เข้าใจบทบาทหน้าท่ีการเป็นสมาชิกและการมีส่วน
ร่วมธุรกิจกับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณธุรกิจกับกลุ่มเกษตรกรให้มากขึ้น และให้กลุ่มเกษตรกรมี
บทบาทส าคัญในการรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกและจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายให้แก่สมาชิก เพื่อเป็นการลด
ต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกกลุ่มเกษตรกร 

 



 
328 

Template แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดแูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของกลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ด าเนินการ : 

แผนงาน/กิจกรรม 
ค่า

เป้าหมาย 
หน่วยนับ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
   1.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการควบคุมภายในของ
สหกรณ์  4 

ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 

   1.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับมาตรฐานของสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร 4 

ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 

2. ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
   2.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการให้บริการสมาชิกของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  12 

 
ครั้ง 

 
ต.ค.63 – ก.ย.64 

   2.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับประสิทธิภาพการด าเนิน
ธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 12 

 
ครั้ง 

 
ต.ค.63 – ก.ย.64 

3. ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบ 
กลุ่มเกษตรกร  

  

  3.1 กิจกรรม การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 12 ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จะแนะน าส่งเสริมใหส้หกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด าเนินการ :  

แผนงาน/กิจกรรม 
ค่า

เป้าหมาย 
หน่วยนับ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. แผนงาน/กิจกรรมหลัก..................    
   1.1 กิจกรรมติดตามสินเช่ือกับกลุ่มเกษตรกร 12 ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 
2. แผนงาน/กิจกรรมหลัก..................    
   2.1 กิจกรรมจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายให้แก่สมาชิก(ปุ๋ย , 
น้ ากรดยาพารา) 12 

ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 

3. แผนงาน/กิจกรรมหลัก..................    
   3.1 กิจกรรมรวบรวมผลผลิต 12 ครั้ง ต.ค.63 – ก.ย.64 
   3.2 กิจกรรม .........................    

 

 
ลงชื่อ   นางสาวพรนภา  น้อยอ่อนโพธิ์   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
           (เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์) 

                วันท่ี 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563 
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กลุ่มส่งเสริมสหกรณ ์2(อ ำเภอหนองหิน ภกูระดึง  ผำขำว) 

อ ำเภอหนองหิน 

12. กลุ่มเกษตรกรท าไร่ตาดข่า    ประเภท : ท าไร่  (หยุดด าเนินธุรกิจ)  

  การวิเคราะห์ข้อมูลและบริบทของกลุ่มเกษตรกร  
  ข้อมูลพื้นฐานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

1) ข้อมูลทั่วไป :  
- ท่ีต้ัง 256 ม.1 ต. ตาดข่า อ. หนองหิน จ. เลย 
- จ านวนสมาชิก  61  คน 
- ธุรกิจหลัก สินเช่ือ 
- ปีบัญชีส้ินสุด 31 มีนาคม 

 2) โครงสร้างพื้นฐานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร :   ไม่ม ี
 3) ข้อมูลการด าเนินธุรกิจ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด ) : ปรับตามปีบัญชีของกลุ่มเกษตรกร 
 งบการเงินในปีบัญชี 2561 , 2562 และ 2563 ไม่สามารถปิดบัญชีได้ เนื่องจากกลุ่มเกษตรกรจัดท าเอกสารไม่
ครบถ้วนอยู่ระหว่างติดตามแก้ไข 

หน่วย : บาท 

ประเภทธุรกิจ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

1. ธุรกิจสินเช่ือ - - 401,800.00 
2. ธุรกิจรับฝากเงิน    
3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต    
4. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย    

รวม - - 401,800.00 
4) สถานภาพทางการเงิน (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชลี่าสุด) ปรับตามปีบัญชขีองสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

 

งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไรขาดทุน หน่วยนับ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

สินทรัพย ์ บาท 374,259.09 416,824.07 432,281.10 
หนี้สิน บาท 147,032.26 140,161.85 157,977.80 
ทุนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร บาท 227,226.83 276,662.22 274,303.30 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท 20,440.10 11,045.39 15,457.03 
อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
  - อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 

 
เท่า 
% 

 
0.65 
17.99 

 
0.51 
3.02 

 
0.58 
3.74 
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งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไรขาดทุน หน่วยนับ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

  - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 
  - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
  - อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 

% 
เท่า 
เท่า 

10.92 
53.24 
0.41 

1.90 
- 

0.36 

2.44 
24.26 
0.37 

 
 
 
 
5) ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี (ถ้ามี)    ไม่มี     
 
6) ข้อบกพร่องของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (ถ้ามี)    ไม่มี    
 

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของ กลุ่มเกษตรกร 

 จากข้อมูลพื้นฐาน และสภาพแวดล้อมของ กลุ่มเกษตรกร สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกรได้ ดังนี้  

 

1. จุดแข็ง (Strengths)  

-  การบริหารจัดการส่วนใหญ่ใช้เงินทุนของกลุ่มเกษตรกรเอง 
 

2. จุดอ่อน (Weaknesses) 

-  คณะกรรมการขาดความเช่ือมั่นต่อกัน ติดต่อประสานงานค่อนข้างยาก 
-  สมาชิกขาดการติดต่อกับกลุ่มเกษตรกรเป็นเวลานาน และสมาชิกบางรายมีหนี้ค้างช าระ 
-  กลุ่มเกษตรกรไม่มีเจ้าหน้าท่ีจัดท าบัญช ี 
 

3. โอกาส (Opportunities) 

-  รัฐบาลมีนโยบายในการสนับสนุนเงินทุน และปัจจัยการผลิต เพื่อลดต้นทุน 
 

4. อุปสรรค (Threats)  

-  การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  ส่งผลต่อการผลิตค่อนข้างสูง สมาชิกจึงขาดรายได้ส่งผลให้ไม่มีเงินส่งช าระ
หนี้ 
-  สถาบันภายนอกมีความน่าเช่ือถือกว่ากลุ่มเกษตรกรส่งผลให้สมาชิกขาดเช่ือมั่นท่ีจะร่วมธุรกิจกับกลุ่มเกษตรกร 
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 แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถก าหนดเป้าหมายในการแนะน าส่งเสริม 
พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้  
1) มาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร :   

       รักษามาตรฐานกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านมาตรฐาน 
       ผลักดันกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านมาตรฐาน  

2) สถานะกลุ่มเกษตรกร 
         ฟื้นฟูกิจการ 

                      เลิกกิจการ 

           ด าเนินการปกติ 

         หยุดด าเนินธุรกิจ 

 แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของกลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนงาน/กิจกรรมท่ีกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ด าเนินการ : 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    

   1.1  ปรึกษาหารือเพื่อท าแผนฟื้นฟูกิจการ 6 ครั้ง ต.ค. 63 - ก.ย. 64 

1.2  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 6 ครั้ง ต.ค. 63 - ก.ย. 64 

1.3  เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 1 ครั้ง ส.ค. 64 

2. ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบกลุ่ม
เกษตรกร  

  

   2.1 กิจกรรม การตรวจติดตาม เฝ้าระวังและตรวจการเพื่อ
ป้องกันการเกิดข้อบกพร่องและป้องกนัการเกิดการทุจริต 

ไม่มี
ข้อบกพร่อง 

 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 
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แผนงาน/กิจกรรมทีก่ลุ่มส่งเสริมสหกรณจ์ะแนะน าส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรด าเนินการ :  

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. แผนงาน/กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหาร
จัดการ และการก ากับดูแลกิจการกลุ่มเกษตรกร 

   

1.1 กิจกรรม จัดท าแผนฟื้นฟูกิจการ 6 ครั้ง ต.ค.63-ก.ย.64 

1.2 กิจกรรม การปิดบัญชกีลุ่มเกษตรกร 30 
วันหลังปี

บัญช ี
ต.ค.63-ก.ย.64 

1.3 กิจกรรม ป้องกันการเกิดข้อบกพร่องและการเกิดการทุจริต 
ไม่มี

ข้อบกพร่อง 
 ต.ค.63-ก.ย.64 

 

 

 

     ลงชือ่      สุรัชนา  มงคลกุลรัตน       เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
           ( นางสาวสุรัชนา  มงคลกุลรัตน ) 
             นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

                  วันท่ี  20  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2563 
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13. กลุ่มเกษตรกรท าไร่หนองหิน    ประเภท :  ท าไร่  

  การวิเคราะห์ข้อมูลและบริบทของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
  ข้อมูลพื้นฐานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 1) ข้อมูลทั่วไป :  

- ท่ีต้ัง 36 ม. 6 ต. หนองหิน อ. หนองหิน จ. เลย 
- จ านวนสมาชิก  312  คน 
- ธุรกิจหลัก สินเช่ือ 
- มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร  ยังไม่ได้รับการประเมิน 
- ปีบัญชีส้ินสุด 31 มีนาคม 

 2) โครงสร้างพื้นฐานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร :   ไม่มี 
 3) ข้อมูลการด าเนินธุรกิจ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด ) : ปรับตามปีบัญชีของสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร 

หน่วย : บาท 

ประเภทธุรกิจ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

1. ธุรกิจสินเช่ือ 40,000.00 40,000.00 40,000.00 

2. ธุรกิจรับฝากเงิน - - - 
3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต - - - 
4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต - - - 
5. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย - - - 
6. ธุรกิจบริการ - - - 

รวม 40,000.00 40,000.00 40,000.00 

4) สถานภาพทางการเงิน (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชลี่าสุด) ปรับตามปีบัญชขีองกลุ่มเกษตรกร 

งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไรขาดทุน หน่วยนับ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

สินทรัพย ์ บาท 189,658.67 192,292.44 194,920.20 
หนี้สิน บาท 80,000 80,000  
ทุนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร บาท 109,671.67 112,295.44 114,920.20 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท 1,621.33 2,623.77 2,624.76 
อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
  - อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 
  - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 

 
เท่า 
% 
% 
เท่า 

 
0.73 
1.34 
0.96 

- 

 
0.71 
0.66 
0.57 

- 

 
0.70 
1.55 
0.91 

- 
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  - อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ เท่า 0.419 0.410 0.440 
หมายเหตุ : ข้อมูลในปี 2563 ยังไม่ได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชี ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบ 

 

5) ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี (ถ้ามี)    ไม่มี     
 
6) ข้อบกพร่องของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (ถ้ามี)    ไม่มี    

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของ กลุ่มเกษตรกร 

 จากข้อมูลพื้นฐาน และสภาพแวดล้อมของ กลุ่มเกษตรกร สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกรได้ ดังนี้  

 

1. จุดแข็ง (Strengths)  

-  การบริหารจัดการส่วนใหญ่ใช้เงินทุนภายในของกลุ่มเกษตรกร 
 

2. จุดอ่อน (Weaknesses) 

-  สมาชิกขาดการติดต่อกับกลุ่มเกษตรกรเป็นเวลานาน และสมาชิกบางรายมีหนี้ค้างช าระ 
-  คณะกรรมการยังคงขาดความรู้ในเชิงลึกเรื่องการด าเนินธุรกิจ  
-  กลุ่มเกษตรกรไม่มีเจ้าหน้าท่ีบัญชี ซึ่งมีกรรมการเป็นผู้จัดท าบัญชีได้เพียงขั้นต้นเท่านั้น 
 

3. โอกาส (Opportunities) 

- รัฐบาลมีนโยบายในการสนับสนุนเงินทุน และปัจจัยการผลิต เพื่อลดต้นทุนและบรรเทาความเดือดร้อนแก่สมาชิก 
 

4. อุปสรรค (Threats)  

-  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
-  การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  ส่งผลต่อการผลิตค่อนข้างสูง สมาชิกจึงขาดรายได้ส่งผลให้ไม่มีเงินส่งช าระ
หนี้ 
-  สถาบันภายนอกมีความน่าเช่ือถือกว่ากลุ่มเกษตรกรส่งผลให้สมาชิกขาดเช่ือมั่นท่ีจะร่วมธุรกิจกับกลุ่มเกษตรกร 
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 แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแล กลุ่มเกษตรกร  
จากการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถก าหนดเป้าหมายในการแนะน าส่งเสริม 

พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้  
1) มาตรฐาน กลุ่มเกษตรกร :   

       รักษามาตรฐานกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านมาตรฐาน 
       ผลักดันกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านมาตรฐาน  

2) ปริมาณธุรกิจของกลุ่มเกษตรกร:  
   รักษาปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ 
   อัตราการเพิ่มของปริมาณธุรกิจไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 จากปีก่อน 

3) การมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มเกษตรกร: 
   รักษา/ผลักดัน กลุ่มเกษตรกรท่ีมีสมาชิกมาใช้บริการไม่น้อยกว่า 
       ร้อยละ 70 ขึ้นไป  
   ยกระดับกลุ่มเกษตรกรท่ีมีสมาชิกมาใช้บริการน้อยกว่าร้อยละ 60 

ให้มาใช้บริการเพิ่มขึ้น 
4) การก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองกลุ่มเกษตรกร: 

   กลุ่มเกษตรกร ท่ีมีข้อบกพร่องได้รับการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและแก้ไข 
   กลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจติดตาม/เฝ้าระวังป้องกันการเกิดข้อบกพร่อง 

 แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของ กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ด าเนินการ : 

แผนงาน/กิจกรรม 
ค่า

เป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    

   1.1  การรักษามาตรฐานกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านมาตรฐาน ผ่าน ระดับ ต.ค. 63 - ก.ย. 64 

1.2  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 6 ครั้ง ต.ค. 63 - ก.ย. 64 

1.3 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 1 ครั้ง ส.ค. 64 

2. ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    

   2.1 การรักษา/ยกระดับการให้บริการสมาชิกของกลุ่ม
เกษตรกรด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิก 

60 ร้อยละ ต.ค. 63 - ก.ย. 64 

   2.2 แนะน า ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรใหม้ีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น
จากปีก่อน 

10 ร้อยละ ต.ค. 63 - ก.ย. 64 
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แผนงาน/กิจกรรม 
ค่า

เป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

3. ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบกลุ่ม
เกษตรกร  

  

   3.1 กิจกรรม การตรวจติดตาม เฝ้าระวังและตรวจการเพื่อ
ป้องกันการเกิดข้อบกพร่องและป้องกนัการเกิดการทุจริต 

ไม่มี
ข้อบกพร่อง 

 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 

 
 
แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จะแนะน าส่งเสริมใหก้ลุ่มเกษตรกรด าเนินการ :  

แผนงาน/กิจกรรม 
 ค่า

เป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. แผนงาน/กิจกรรมหลัก ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพ
การด าเนินธุรกิจของกลุ่มเกษตรกร 

 
   

1.1 กิจกรรม การขยายธุรกิจให้มีปริมาณเพิ่มขึ้นจาก
ปีก่อน 

 
10 ร้อยละ ต.ค.63-ก.ย.64 

1.2 กิจกรรม เงินออมของสมาชิก  2,000 บาท ต.ค.63-ก.ย.64 

2. แผนงาน/กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและสนับสนุนการ
บริหารจัดการ และการก ากับดูแลกิจการกลุ่ม
เกษตรกร 

 
   

2.1 กิจกรรม รับสมาชิกใหม่  5 ราย ต.ค.63-ก.ย.64 

2.2 กิจกรรม การปิดบัญชีกลุ่มเกษตรกร 
 

30 
วันหลัง
ปีบัญชี 

ต.ค.63-ก.ย.64 

2.3 กิจกรรม ป้องกันการเกิดข้อบกพร่องและการเกิด
การทุจริต 

 ไม่มี
ข้อบกพร่อง 

 ต.ค.63-ก.ย.64 

   
 
 
 
   ลงชื่อ      สุรัชนา  มงคลกุลรัตน       เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
           ( นางสาวสุรัชนา  มงคลกุลรัตน ) 
             นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

                  วันท่ี  20  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2563 
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อ ำเภอภกูระดึง  

14.กลุ่มเกษตรกรท านาผานกเค้า   ประเภท :   ท านา 

  การวิเคราะห์ข้อมูลและบริบทของ กลุ่มเกษตรกร  

  ข้อมูลพื้นฐานของ กลุ่มเกษตรกร 

 1) ข้อมูลทั่วไป : จ านวนสมาชิก 139 ราย  จ านวนสมาชิกท่ีร่วมธุรกิจ 130 ราย ธุรกิจหลัก: ธุรกิจ
จัดหาสินค้ามาจ าหน่าย มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร: กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตราฐาน 
 2) โครงสร้างพื้นฐานของ กลุ่มเกษตรกร : อุปกรณ์การผลิต/การตลาด เช่น ฉาง โกดัง ฯลฯ 
 3) ข้อมูลการด าเนินธุรกิจ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด ) :  

หน่วย : บาท 

ประเภทธุรกิจ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

1. ธุรกิจสินเช่ือ - - - 
2. ธุรกิจรับฝากเงิน - - - 
3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต - - - 
4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต - - - 
5. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 130,830.00 169,050.00 160,875.00 

รวม 130,830.00 169,050.00 160,875.00 

4) สถานภาพทางการเงิน (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชลี่าสุด)  
 

งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไรขาดทุน หน่วยนับ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

สินทรัพย ์ บาท 280,310.73 270,449.90 258,267.89 
หนี้สิน บาท 36,583.35 36,583.35 30,155.00 
ทุนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร บาท 243,727.38 255,284.07 228,112.49 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท 9,860.83 11,556.69 14,767.22 
อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
  - อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) 

 
เท่า 

 
13.03 เท่า 

 
13.52 เท่า 

 
11.67 เท่า 
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  - อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 
  - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
  - อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 

% 
% 
เท่า 
เท่า 

4.04 % 
3.51 % 
7.66 เท่า 
0.58 เท่า 

4.52 % 
4.27 % 
7.39 เท่า 
0.60 เท่า 

6.47 % 
5.71 % 
8.56 เท่า 
0.58 เท่า 

 
 
 
5) ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี 
- กลุ่มเกษตรกรเก็บรักษาเงินเกินกว่าระเบียบท่ีก าหนด 

 - กลุ่มเกษตรกรไม่ได้จัดจ้างเจ้าหน้าท่ีเพื่อปฏิบัติงาน มีการมอบหมายให้คณะกรรมการ
ด าเนินการเพื่อให้การด าเนินงานเกิดความส าเร็จ ส่วนการจัดท าบัญชีขั้นปลาย กลุ่มเกษตรกรยังต้องได้รับความ
ช่วยเหลือจากเจ้าหน้าท่ีทางราชการ 

6) ข้อบกพร่องของกลุ่มเกษตรกร    ไม่มี    
 
 

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 จากข้อมูลพื้นฐาน และสภาพแวดล้อมของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้ ดังนี้  
  จุดแข็ง : (Strengths)   

- การบริหารจัดการส่วนใหญ่ใช้เงินทุนของกลุ่มเกษตรกร 
จุดอ่อน : ( Weaknesses) 

- สมาชิกขาดการติดต่อกับกลุ่มเกษตรกร เนื่องจากมีลูกหนี้การค้าค้างช าระ 
- คณะกรรมการยังขาดความรู้ในระเบียบกลุ่มเกษตรกร และข้อบังคับ ในการ

ด าเนินธุรกิจ 
- กลุ่มเกษตรกรไม่ได้จัดจ้างเจ้าหน้าท่ีท าบัญชีกลุ่ม ซึ่งมีประธานกรรมการลง

บันทึกบัญชีในสมุดเงินสดขั้นต้นเท่านั้น 
- กลุ่มเกษตรมีการด าเนินธุรกิจเพียงด้านเดียว โดยจ่ายเงินกู้ ณ วันส้ินปีมีลูกหนี้

การค้าผิดช าระ ซึ่งหากกลุ่มเกษตรกรไม่สามารถติดตามลูกหนี้ดังกล่าวได้ อาจ
ส่งผลเสียในปีถัดไป 

โอกาส : ( Opportunities) 
- รัฐบาลมีนโยบายในการสนับสนุนเงินทุน และปัจจัยการผลิตเพื่อลดต้นทุน 

อุปสรรค : (Threats) 
- สมาชิกส่วนใหญ่มีเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์แต่ขาดความใส่ใจในการเรียนรู้       

ขาดทักษะในการใช้เทคโนโลยีใหม่มาทดแทน 
- สมาชิกกลุ่มเกษตรกรประสบปัญหาภัยแล้ง จึงไม่สามารถมาช าระหนี้ได้ 
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 แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแล กลุ่มเกษตรกร  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถก าหนดเป้าหมายในการแนะน าส่งเสริม 
พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้  

1) ระดับชั้นสหกรณ์ :  รักษาระดับสหกรณ์ช้ัน 1 และช้ัน 2   ยกระดับสหกรณ์ช้ัน 2 และ ช้ัน 3 สู่ช้ันท่ีดีขึ้น  
2) มาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร :   

       รักษามาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป  
       ผลักดันสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้ผ่านมาตรฐานหรืออยู่ในระดับท่ีดีขึ้น   

3) อื่น ๆ กลุ่มเกษตรกรมีแผนปี 2564 คือธุรกิจสินเช่ือ ให้กับสมาชิก 

 แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของ กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนงาน/กิจกรรมท่ีกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ด าเนินการ : 

แผนงาน/กิจกรรม 
ค่า

เป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
   1.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการควบคุมภายในของ
กลุ่มเกษตรกร 

6 ครั้ง ต.ค.63-ก.ย.64 

   1.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับมาตรฐานของกลุ่ม
เกษตรกร 

6 ครั้ง ต.ค.63-ก.ย.64 

   1.3 กิจกรรม  ...............    
2. ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
   2.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการให้บริการสมาชิก
ของกลุ่มเกษตรกร  

6 ครั้ง ต.ค.63-ก.ย.64 

   2.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับประสิทธิภาพการ
ด าเนินธุรกิจของกลุ่มเกษตรกร 

6 ครั้ง ต.ค.63-ก.ย.64 

3. ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบ
สหกรณ์ 

   

   3.1 กิจกรรม การแก้ไขข้อบกพร่องของกลุ่มเกษตรกร 6 ครั้ง ต.ค.63-ก.ย.64 
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แผนงาน/กิจกรรม 
ค่า

เป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

   3.2 กิจกรรม .........................    
    

 

 

 

 

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จะแนะน าส่งเสริมให ้กลุ่มเกษตรกรด าเนินการ :  

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. แผนงาน/กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
การตลาด  

  

   1.1 กิจกรรม การเร่งรัดหนี้ 6 ครั้ง ต.ค.63-ก.ย.64 
   1.2 กิจกรรม การสร้างเครือข่ายทางการตลาด 6 ครั้ง ต.ค.63-ก.ย.64 
2. แผนงาน/กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการระดมทุน    
   2.1 กิจกรรม การระดมทุนเรือนหุ้น 6 ครั้ง ต.ค.63-ก.ย.64 
   2.2 กิจกรรม การระดมเงินฝาก 6 ครั้ง ต.ค.63-ก.ย.64 
3. แผนงาน/กิจกรรมหลัก..................    
   3.1 กิจกรรม .........................    
   3.2 กิจกรรม .........................    

 

 

 

 

ลงชื่อ      นวพร   ภาวะโคตร        เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
          (นางนวพร  ภาวะโคตร) 
             นักวิชาการสหกรณ์ 

              วันท่ี 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 
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15.กลุ่มเกษตรกรท าไร่ภูกระดึง   ประเภท : ท าไร่ 
  การวิเคราะห์ข้อมูลและบริบทของกลุ่มเกษตรกร  

  ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มเกษตรกร 

 1) ข้อมูลทั่วไป : จ านวนสมาชิก 182 ราย  จ านวนสมาชิกท่ีร่วมท าธุรกิจ 180 ราย ธุรกิจหลัก: ธุรกิจ
สินเช่ือ มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร: ผ่านมาตรฐาน 
 2) โครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มเกษตรกร : อุปกรณ์การผลิต/การตลาด เช่น ฉาง โกดัง ฯลฯ 
 3) ข้อมูลการด าเนินธุรกิจ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด ) : ปรับตามปีบัญชีของกลุ่มเกษตรกร 

หน่วย : บาท 

ประเภทธุรกิจ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

1. ธุรกิจสินเช่ือ 336,500.00 1,343,200.00 1,391,100.00 
2. ธุรกิจรับฝากเงิน    
3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต    
4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต    
5. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 30,000.00 25,000.00 38,000.00 
6. ธุรกิจบริการ    

รวม 366,500.00 1,368,200.00 1,429,100.00 

4) สถานภาพทางการเงิน (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชลี่าสุด) ปรับตามปีบัญชขีองกลุ่มเกษตรกร 

งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไรขาดทุน หน่วยนับ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

สินทรัพย ์ บาท 476,004.67 1,523,123.63 1,575,675.01 
หนี้สิน บาท 119,970.36 1,100,300.00 1,100,000.00 
ทุนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร บาท 356,034.31 422,823.63 475,675.01 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท 15,820.60 31,869.32 43,239.38 
อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
  - อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) 

 
เท่า 

 
25.20 เท่า 

 
72.23 เท่า 

 
69.81 เท่า 
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  - อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 
  - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
  - อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 

% 
% 
เท่า 
เท่า 

4.44  % 
3.32  % 
3.96 เท่า 
0.27 เท่า 

7.53 % 
2.09 % 
1.38 เท่า 
0.08 เท่า 

9.09 % 
2.74 % 
1.43 เท่า 
0.09 เท่า 

 
 
 
 
 
5) ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี 
- กลุ่มเกษตรกรเก็บรักษาเงินเกินกว่าระเบียบท่ีก าหนด 
- กลุ่มเกษตรกรไม่ได้จัดจ้างเจ้าหน้าท่ีเพื่อปฏิบัติงาน มีการมอบหมายให้คณะกรรมการด าเนินการ

เพื่อให้การด าเนินงานเกิดความส าเร็จ ส่วนการจัดท าบัญชีข้ันปลาย กลุ่มเกษตรกรยังต้องได้รับความช่วยเหลือ
จากเจ้าหน้าท่ีทางราชการ 

 
6) ข้อบกพร่องของกลุ่มเกษตรกร  
- กลุ่มเกษตรกรได้แก้ไขระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2563 ใหม่ จากถือเงินสดใน

มือ 2,000 บาท เปล่ียนเป็น 10,000 บาท 
 

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของ กลุ่มเกษตรกร 

 จากข้อมูลพื้นฐาน และสภาพแวดล้อมของกลุ่มเกษตรกร สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มเกษตรกรได้ 
ดังนี้  

จุดแข็ง : (Strengths)   
- สมาชิกมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจ เกินร้อยละ 90 ทุกปี และมีความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ี

สมาชิก 
- คณะกรรมการมีความเสียสละในการปฏิบัติงานเข้าใจบทบาทหน้าท่ีดี 
- เงินทุนของกลุ่มเกษตรกรมีท้ังภายในและภายนอก เงินทุนส่วนใหญ่อยู่ในรูปของลูกหนี้เงินกู้

ระยะส้ัน   
จุดอ่อน : ( Weaknesses) 

- กลุ่มเกษตรกรไม่ได้จัดจ้างเจ้าหน้าท่ีท าบัญชีกลุ่ม ซึ่งมีประธานกรรมการลงบันทึกบัญชีในสมุด
เงินสดขั้นต้นเท่านั้น 

โอกาส : ( Opportunities) 
- รัฐบาลมีนโยบายในการสนับสนุนเงินทุน และปัจจัยการผลิตเพื่อลดต้นทุน 

อุปสรรค : (Threats) 
- สมาชิกกลุ่มเกษตรกรประสบปัญหาภัยแล้ง  
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 แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแล กลุ่มเกษตรกร  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มเกษตรกร สามารถก าหนดเป้าหมายในการแนะน าส่งเสริม พัฒนา 
และก ากับดูแลสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้  

1) ระดับชั้นสหกรณ์ :  รักษาระดับสหกรณ์ช้ัน 1 และช้ัน 2   ยกระดับสหกรณ์ช้ัน 2 และ ช้ัน 3 สู่ช้ันท่ีดีขึ้น  
2) มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร :   

       รักษามาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป  
       ผลักดันสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้ผ่านมาตรฐานหรืออยู่ในระดับท่ีดีขึ้น   

3) อื่น ๆ กลุ่มเกษตรกรได้มีการเพิ่มปริมาณธุรกิจ เช่น ธุรกิจรับฝาก 

 แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของกลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนงาน/กิจกรรมท่ีกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ด าเนินการ : 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
   1.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการควบคุมภายในของ
สหกรณ์  

   

   1.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับมาตรฐานของกลุ่ม
เกษตรกร 

6 ครั้ง ต.ค.63 - ก.ย.64 

   1.3 กิจกรรม ................................................................    
2. ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
   2.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการให้บริการสมาชิก
ของกลุ่มเกษตรกร  

6 ครั้ง ต.ค.63 - ก.ย.64 

   2.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับประสิทธิภาพการ
ด าเนินธุรกิจของกลุ่มเกษตรกร 

6 ครั้ง ต.ค.63 - ก.ย.64 
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แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

3. ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบ
สหกรณ์ 

   

   3.1 กิจกรรม การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร 

6 ครั้ง ต.ค.63 - ก.ย.64 

   3.2 กิจกรรม .........................    

 

 

 

 

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จะแนะน าส่งเสริมใหก้ลุ่มเกษตรกรด าเนินการ :  

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. แผนงาน/กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
การตลาด  

  

   1.1 กิจกรรม การเร่งรัดหนี้ 6 ครั้ง ต.ค.63 - ก.ย.64 
   1.2 กิจกรรม การสร้างเครือข่ายทางการตลาด 6 ครั้ง ต.ค.63 - ก.ย.64 
2. แผนงาน/กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการระดมทุน    
   2.1 กิจกรรม การระดมทุนเรือนหุ้น 6 ครั้ง ต.ค.63 - ก.ย.64 
   2.2 กิจกรรม การระดมเงินฝาก 6 ครั้ง ต.ค.63 - ก.ย.64 
3. แผนงาน/กิจกรรมหลัก..................    
   3.1 กิจกรรม .........................    
   3.2 กิจกรรม .........................    

 

 
 
 
 
ลงชื่อ      นวพร   ภาวะโคตร        เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
          (นางนวพร  ภาวะโคตร) 
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             นักวิชาการสหกรณ์ 
              วันท่ี 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

 

 

 

อ ำเภอผำขำว 

16. กลุ่มเกษตรกรท านาโนนป่าซาง   ประเภท :   ท านา 

  การวิเคราะห์ข้อมูลและบริบทของกลุ่มเกษตรกร  

  ข้อมูลพื้นฐานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

 1) ข้อมูลทั่วไป : จ านวนสมาชิก/จ านวนสมาชิกท่ีร่วมท าธุรกิจ/ธุรกิจหลัก/ผลผลิตหลัก/มาตรฐาน
สหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกร/ระดับช้ันสหกรณ์/ศักยภาพการรวบรวมผลผลิต/การแปรรูป/ผลิตภัณฑ์เด่น ฯลฯ 
 2) โครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มเกษตรกร : อุปกรณ์การผลิต/การตลาด เช่น ฉาง โกดัง ฯลฯ 
 3) ข้อมูลการด าเนินธุรกิจ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด ) : ปรับตามปีบัญชีของกลุ่มเกษตรกร 

หน่วย : บาท 

ประเภทธุรกิจ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

1. ธุรกิจสินเช่ือ 320,000.00 267,000.00 267,000.00 
2. ธุรกิจรับฝากเงิน - - - 
3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต - - - 
4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต - - - 
5. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย - - - 
6. ธุรกิจบริการ - - - 

รวม 320,000.00 267,000.00 267,000.00 

4) สถานภาพทางการเงิน (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชลี่าสุด) ปรับตามปีบัญชขีองกลุ่มเกษตรกร 
 

งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไรขาดทุน หน่วยนับ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

สินทรัพย ์ บาท 278,081.67 312,636.70 326,420.69 
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Template แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดแูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หนี้สิน บาท 51,590.00 53,590.00 51,590.00 
ทุนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร บาท 226,491.67 259,046.70 274,830.69 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท 37,873.99 18,905.03 16,394.99 
อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
  - อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 
  - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
  - อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 

 
เท่า 
% 
% 
เท่า 

    เท่า 

 
18.55 เท่า 
16.72 % 
13.62 % 
5.39 เท่า 
0.38 เท่า 

 
17.14 เท่า 
7.29  % 
6.05 % 
5.83 เท่า 
0.34 เท่า 

 
 15.80  เท่า 

5.96 % 
5.02 % 
6.32 เท่า 
0.45 เท่า 

หมายเหตุ ปี 2563 ผู้สอบยังไม่ได้รับรองงบการเงนิ 
 
 
5) ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี (ถ้ามี)    ไม่มี     
 
6) ข้อบกพร่องของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (ถ้ามี)    ไม่มี    
 

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

 จากข้อมูลพื้นฐาน และสภาพแวดล้อมของกลุ่มเกษตรกร สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกรได้ ดังนี้  
 
 จุดแข็ง : (Strengths)   

- คณะกรรมการบริหารการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเรียกเก็บหนี้จากสมาชิกได้ 
มากกว่า 80% ทุกป ี
  - สมาชิกกลุ่มเกษตรกรให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
 

จุดอ่อน : ( Weaknesses) 
- ไม่มีเจ้าหน้าท่ีท าบัญชีงบการเงิน ส่งให้กับส านักงานตรวจบัญชี ต้องจัดจ้างบุคคลภายนอก 

  - กลุ่มเกษตรกรมีทุนด าเนินงานจากเงินทุนภายใน แต่ขาดความรอบคอบในการปล่อยเงินกู้

ท าให้กลุ่มมีผลการด าเนินงาน ซึ่งมาจากการเก็บรักษาเงินสดไม่เป็นไปตามระเบียบท่ีก าหนดไว้ 

 

โอกาส : ( Opportunities) 
- ได้รับการสนับสนุนเงินทุนทางราชการ 

  - ได้รับความช่วยเหลือและค าแนะน าจากหน่วยงานราชการ 
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Template แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดแูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 
อุปสรรค : (Threats) 

- สมาชิกท าเกษตรกรรมประสบปัญหาภัยแล้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลกลุ่มเกษตรกร  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถก าหนดเป้าหมายในการแนะน าส่งเสริม 
พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้  

1) ระดับชั้นสหกรณ์ :  รักษาระดับสหกรณ์ช้ัน 1 และช้ัน 2   ยกระดับสหกรณ์ช้ัน 2 และ ช้ัน 3 สู่ช้ันท่ีดีขึ้น  
2) มาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร :   

       รักษามาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป  
       ผลักดันสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้ผ่านมาตรฐานหรืออยู่ในระดับท่ีดีขึ้น   

3) อื่น ๆ กลุ่มเกษตรกรแผนปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น คือ จัดหาสินค้ามาจ าหน่ายให้แก่สมาชิกเพิ่ม 
 

 แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของกลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564 

แผนงาน/กิจกรรมท่ีกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ด าเนินการ : 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
   1.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการควบคุมภายในของกลุ่ม
เกษตรกร  

6 ครั้ง ต.ค.63-ก.ย.64 

   1.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับมาตรฐานของกลุ่มเกษตรกร 6 ครั้ง ต.ค.63-ก.ย.64 
   1.3 กิจกรรม ................................................................    
2. ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
   2.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการให้บริการสมาชิกของ
กลุ่มเกษตรกร  

6 ครั้ง ต.ค.63-ก.ย.64 
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แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

   2.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับประสิทธิภาพการด าเนิน
ธุรกิจของกลุ่มเกษตรกร 

6 ครั้ง ต.ค.63-ก.ย.64 

   2.3 กิจกรรม ................................................................    
3. ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์    
   3.1 กิจกรรม การแก้ไขข้อบกพร่องของกลุ่มเกษตรกร 6 ครั้ง ต.ค.63-ก.ย.64 
   3.2 กิจกรรม .........................    

 

 

 

 

 

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จะแนะน าส่งเสริมใหก้ลุ่มเกษตรกรด าเนินการ :  

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. แผนงาน/กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
การตลาด  

  

   1.1 กิจกรรม การเร่งรัดหนี้ 6 ครั้ง ต.ค.63-ก.พ.64 
   1.2 กิจกรรม การสร้างเครือข่ายทางการตลาด 6 ครั้ง ต.ค.63-ก.พ.64 
2. แผนงาน/กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการระดมทุน    
   2.1 กิจกรรม การระดมทุนเรือนหุ้น 6 ครั้ง ต.ค.63-ก.พ.64 
   2.2 กิจกรรม การระดมเงินฝาก 6 ครั้ง ต.ค.63-ก.พ.64 
3. แผนงาน/กิจกรรมหลัก..................    
   3.1 กิจกรรม .........................    
   3.2 กิจกรรม .........................    

 
 
 
 
ลงชื่อ      นวพร   ภาวะโคตร        เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
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Template แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดแูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

          (นางนวพร  ภาวะโคตร) 
             นักวิชาการสหกรณ์ 

              วันท่ี 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. กลุ่มเกษตรกรท าไร่โนนปอแดง ประเภท : ท าไร่ 

  การวิเคราะห์ข้อมูลและบริบทของกลุ่มเกษตรกร  

  ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มเกษตรกร 

1) ข้อมูลทั่วไป :  
จ านวนสมาชิก 83 คน 
จ านวนสมาชิกท่ีร่วมท าธุรกิจ 45 คน 

     ธุรกิจหลัก   ธุรกิจสินเช่ือ 
 2) โครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มเกษตรกร : - 
 3) ข้อมูลการด าเนินธุรกิจ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด ) : ปรับตามปีบัญชีของกลุ่มเกษตรกร 

หน่วย : บาท 

ประเภทธุรกิจ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

1. ธุรกิจสินเช่ือ 682,000 240,200 982,000 
2. ธุรกิจรับฝากเงิน    
3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต    
4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต    
5. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย    
6. ธุรกิจบริการ    

รวม 682,000 240,200 982,000 
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Template แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดแูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

4) สถานภาพทางการเงิน (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชลี่าสุด) ปรับตามปีบัญชขีองกลุ่มเกษตรกร 

งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไรขาดทุน หน่วยนับ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

สินทรัพย ์ บาท 1,047.621.02 565,898.19 1,014,527 
หนี้สิน บาท 806,564.04 258,564.04 710,564.04 
ทุนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร บาท 241,056.98 307,334.15 303,963.23 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท (9,422.48) 54,177.17 (16,050.94) 
อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
  - อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 
  - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
  - อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 

 
เท่า 
% 
% 
เท่า 

    เท่า 

 
3.35 
-4.05 
-0.87 
1.10 
0.06 

 
0.84 
19.76 
6.72 
1.85 
0.13 

 
2.34 
-5.25 
-2.03 
1.35 
0.05 

 
 

5) ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี (ถ้ามี)    ไม่มี     
 
6) ข้อบกพร่องของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (ถ้ามี)    ไม่มี    

 
 
 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

 จากข้อมูลพื้นฐาน และสภาพแวดล้อมของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้ ดังนี้  

1) SWOT (SWOT Analysis) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
351 

Template แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดแูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลกลุ่มเกษตรกร  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถก าหนดเป้าหมายในการแนะน าส่งเสริม 
พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้  

1) ระดับชั้นสหกรณ์ :  รักษาระดับสหกรณ์ช้ัน 1 และช้ัน 2   ยกระดับสหกรณ์ช้ัน 2 และ ช้ัน 3 สู่ช้ันท่ีดีขึ้น  
2) มาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร :   

       รักษามาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป  
       ผลักดันสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้ผ่านมาตรฐานหรืออยู่ในระดับท่ีดีขึ้น   

3) อื่น ๆ  

 แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของกลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนงาน/กิจกรรมท่ีกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ด าเนินการ : 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
   1.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการควบคุมภายในของ
สหกรณ์          1 

   แห่ง ตค.63-สค.64 

   1.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับมาตรฐานของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร          1 

  
   แห่ง 

 
ตค.63-สค.64 

   1.3 กิจกรรม ................................................................    
2. ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    

จุดแข็ง 

- สมาชิกให้ความร่วมมือดี 

- มีการรวบรวมหุ้นจากสมาชิก 
 
 

จุดอ่อน 

- กรรมการเป็นผู้สูงอายุ 

- ไม่มีเจ้าหน้าท่ีท าบัญชี 

- ขาดเงินทุนในการบริหารงาน 

- คณะกรรมการขาดความรู้ในเรื่องของธุรกิจ  

- กรรมการขาดความรู้บทบาทหน้าท่ีของตนเอง 
 

โอกาส 
-     ได้รับเงินทุนไม่มีดอกเบ้ียจากรัฐบาล  

- ได้รับเงินอุดหนุนให้เปล่าจากรัฐบาล 

- มีเจ้าหน้าท่ีคอยให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ 
 

อุปสรรค 
   -   เกิดโรคระบาด 
   -    ราคาผลผลิตตกต่ า 
   -   ผลกระทบท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติ 
   -   กรรมสิทธิ์ในการครอบครองท่ีดิน 
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แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

   2.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการให้บริการสมาชิก
ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร           1 

 
   แห่ง 

ตค.63-สค.64 

   2.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับประสิทธิภาพการ
ด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร          1 

 
  แห่ง 

 
ตค.63-สค.64 

   2.3 กิจกรรม ................................................................    
3. ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบ
สหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร  

  

   3.1 กิจกรรม การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร            - 

     -         - 

   3.2 กิจกรรม .........................             

 

 

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จะแนะน าส่งเสริมใหส้หกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด าเนินการ :  

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. แผนงาน/กิจกรรมหลัก ระดมทุน    
   1.1 กิจกรรม ให้สมาชิกถือหุ้นเพิ่ม 30,000 บาท ตค.63-สค.64 
   1.2 กิจกรรม ให้สมาชิกมาฝากเงินกับสหกรณ์ 5,000 บาท ตค.63-สค.64 
2. แผนงาน/กิจกรรมหลัก ธุรกิจสินเชื่อ    
   2.1 กิจกรรม จ่ายเงินกู้ให้สมาชิก 500,000 บาท ตค.63-สค.64 
   2.2 กิจกรรม  รับคืนเงินกู้จากสมาชิก 500,000 บาท ตค.63-สค.64 
   2.3 กิจกรรม  รับช าระดอกเบ้ีย 200,000 บาท ตค.63-สค.64 
3. แผนงาน/กิจกรรมหลัก ธุรกิจซ้ือ    
   3.1 กิจกรรม จัดหาสินค้ามาจ าหน่ายให้แก่สมาชิก 500,000 บาท ตค.63-สค.64 

 

 

 

   ลงชื่อ       อุณรุท   พลายศรีโพธิ์    เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
              (นายอุณรุท   พลายศรีโพธิ์) 
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          เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
                   วันท่ี  20  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. กลุ่มเกษตรกรท าไร่บ้านเพ่ิม ประเภท : ท าไร่ 

  การวิเคราะห์ข้อมูลและบริบทของ กลุ่มเกษตรกร  

  ข้อมูลพื้นฐานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

2) ข้อมูลทั่วไป :  
จ านวนสมาชิก 41 คน 
จ านวนสมาชิกท่ีร่วมท าธุรกิจ 32 คน 

     ธุรกิจหลัก   ธุรกิจสินเช่ือ 
 2) โครงสร้างพื้นฐานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร : - 
 3) ข้อมูลการด าเนินธุรกิจ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด ) : ปรับตามปีบัญชีของกลุ่มเกษตรกร 

หน่วย : บาท 

ประเภทธุรกิจ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

1. ธุรกิจสินเช่ือ 742,000 - 700,000 
2. ธุรกิจรับฝากเงิน    
3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต    
4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต    
5. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย    
6. ธุรกิจบริการ    



 
354 

Template แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดแูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รวม 742,000 - 700,000 

4) สถานภาพทางการเงิน (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชลี่าสุด) ปรับตามปีบัญชขีองกลุ่มเกษตรกร 
 

งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไรขาดทุน หน่วยนับ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

สินทรัพย ์ บาท 830,617.49 636,958.01 1,148,026.59 
หนี้สิน บาท 417,094 302,094 1,004,994 
ทุนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร บาท 343,137.49 334,864.01 295,846.69 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท 9,752 63,403.50 (18,874.56) 
อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
  - อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 
  - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
  - อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 

 
เท่า 
% 
% 
เท่า 

    เท่า 

 
1.22 
3.04 
0.84 
3.37 
0.12 

 
0.50 
18.70 
8.64 
3.49 
0.15 

 
3.39 
-5.97 
-2.11 
1.29 
0.08 

 
 
5) ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี (ถ้ามี)    ไม่มี     
 
6) ข้อบกพร่องของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (ถ้ามี)    ไม่มี    

 
 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มเกษตรกร 

 จากข้อมูลพื้นฐาน และสภาพแวดล้อมของกลุ่มเกษตรกร สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มเกษตรกรได้ 
ดังนี้  

1) SWOT (SWOT Analysis) 
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 แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแล กลุ่มเกษตรกร  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถก าหนดเป้าหมายในการแนะน าส่งเสริม 
พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้  

1) ระดับชั้นสหกรณ์ :  รักษาระดับสหกรณ์ช้ัน 1 และช้ัน 2   ยกระดับสหกรณ์ช้ัน 2 และ ช้ัน 3 สู่ช้ันท่ีดีขึ้น  
2) มาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร :   

       รักษามาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป  
       ผลักดันสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้ผ่านมาตรฐานหรืออยู่ในระดับท่ีดีขึ้น   

3) อื่น ๆ  

 แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของ กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนงาน/กิจกรรมท่ีกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ด าเนินการ : 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
   1.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการควบคุมภายในของ
สหกรณ์          1 

   แห่ง ตค.63-สค.64 

   1.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับมาตรฐานของสหกรณ์/          1    

จุดแข็ง 

- สมาชิกให้ความร่วมมือดี 

- มีการรวบรวมหุ้นจากสมาชิก 
 
 

จุดอ่อน 

- กรรมการเป็นผู้สูงอายุ 

- ไม่มีเจ้าหน้าที่ท าบัญชี 

- ขาดเงินทุนในการบริหารงาน 

- คณะกรรมการขาดความรู้ในเรื่องของ
ธุรกิจ  

- กรรมการขาดความรู้บทบาทหน้าที่ของ
ตนเอง 

โอกาส 
 -     ได้รับเงินทุนไม่มีดอกเบี้ยจากรัฐบาล  

- ได้รับเงินอุดหนุนให้เปล่าจากรัฐบาล 

- มีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน า 
ช่วยเหลือ 
 

อุปสรรค 
   -   เกิดโรคระบาด 
   -    ราคาผลผลิตตกต่ า 
   -   ผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติ 
   -   กรรมสิทธิ์ในการครอบครองที่ดิน 
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แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

กลุ่มเกษตรกร    แห่ง ตค.63-สค.64 
   1.3 กิจกรรม ................................................................    
2. ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
   2.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการให้บริการสมาชิก
ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร           1 

 
   แห่ง 

ตค.63-สค.64 

   2.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับประสิทธิภาพการ
ด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร          1 

 
  แห่ง 

 
ตค.63-สค.64 

   2.3 กิจกรรม ................................................................    
3. ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบ
สหกรณ์  

  

   3.1 กิจกรรม การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร            - 

     -         - 

   3.2 กิจกรรม .........................             

 

 

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จะแนะน าส่งเสริมให ้กลุ่มเกษตรกรด าเนินการ :  

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. แผนงาน/กิจกรรมหลัก ระดมทุน    
   1.1 กิจกรรม ให้สมาชิกถือหุ้นเพิ่ม 30,000 บาท ตค.63-สค.64 
   1.2 กิจกรรม ให้สมาชิกมาฝากเงินกับสหกรณ์ 5,000 บาท ตค.63-สค.64 
2. แผนงาน/กิจกรรมหลัก ธุรกิจสินเชื่อ    
   2.1 กิจกรรม จ่ายเงินกู้ให้สมาชิก 700,000 บาท ตค.63-สค.64 
   2.2 กิจกรรม  รับคืนเงินกู้จากสมาชิก 700,000 บาท ตค.63-สค.64 
   2.3 กิจกรรม  รับช าระดอกเบ้ีย 35,000 บาท ตค.63-สค.64 
3. แผนงาน/กิจกรรมหลัก ธุรกิจซ้ือ    
   3.1 กิจกรรม จัดหาสินค้ามาจ าหน่ายให้แก่สมาชิก 200,000 บาท ตค.63-สค.64 
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      ลงชือ่       อุณรุท   พลายศรีโพธิ์    เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
                 (นายอุณรุท   พลายศรีโพธิ์) 
             เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 

                      วันท่ี  20  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. กลุ่มเกษตรกรท าไร่ผาขาว ประเภท : ท าไร่ 

  การวิเคราะห์ข้อมูลและบริบทของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  

  ข้อมูลพื้นฐานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

3) ข้อมูลทั่วไป :  
จ านวนสมาชิก 90 คน 
จ านวนสมาชิกท่ีร่วมท าธุรกิจ 56 คน 

     ธุรกิจหลัก   ธุรกิจสินเช่ือ 
 2) โครงสร้างพื้นฐานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร : - 
 3) ข้อมูลการด าเนินธุรกิจ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด ) : ปรับตามปีบัญชีของ กลุ่มเกษตรกร 

หน่วย : บาท 

ประเภทธุรกิจ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

1. ธุรกิจสินเช่ือ 576,000 623,000 679,000 
2. ธุรกิจรับฝากเงิน    



 
358 
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3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต    
4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต    
5. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย    
6. ธุรกิจบริการ    

รวม 576,000 623,000 679,000 

4) สถานภาพทางการเงิน (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชลี่าสุด) ปรับตามปีบัญชขีอง กลุ่มเกษตรกร 
 

งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไรขาดทุน หน่วยนับ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

สินทรัพย ์ บาท 654,745.59 711,208.76 730,297.01 
หนี้สิน บาท 182,963 182,963 182,963 
ทุนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร บาท 574,334.01 528,245.76 471,782.50 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท 21,422.51 24,213.17 19,138.25 
อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
  - อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 
  - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
  - อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 

 
เท่า 
% 
% 
เท่า 
เท่า 

 
0.31 
4.29 
3.39 
679 
0.31 

 
0.34 
4.84 
3.54 
738 
0.28 

 
0.38 
3.47 
2.65 
758 
0.27 

 
 
5) ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี (ถ้ามี)    ไม่มี     
6) ข้อบกพร่องของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (ถ้ามี)    ไม่มี    
 

 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของ กลุ่มเกษตรกร 

 จากข้อมูลพื้นฐาน และสภาพแวดล้อมของ กลุ่มเกษตรกร สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของ กลุ่มเกษตรกร
ได้ ดังนี้  

1) SWOT (SWOT Analysis) 
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 แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลเกษตรกร  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถก าหนดเป้าหมายในการแนะน าส่งเสริม 
พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้  

1) ระดับชั้นสหกรณ์ :  รักษาระดับสหกรณ์ช้ัน 1 และช้ัน 2   ยกระดับสหกรณ์ช้ัน 2 และ ช้ัน 3 สู่ช้ันท่ีดีขึ้น  
2) มาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร :   

       รักษามาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป  
       ผลักดันสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้ผ่านมาตรฐานหรืออยู่ในระดับท่ีดีขึ้น   

3) อื่น ๆ  

 แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของกลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนงาน/กิจกรรมท่ีกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ด าเนินการ : 

จุดแข็ง 

- สมาชิกให้ความร่วมมือดี 

- มีการรวบรวมหุ้นจากสมาชิก 
 
 

จุดอ่อน 

- กรรมการเป็นผู้สูงอายุ 

- ไม่มีเจ้าหน้าที่ท าบัญชี 

- ขาดเงินทุนในการบริหารงาน 

- คณะกรรมการขาดความรู้ในเรื่องของ
ธุรกิจ  

- กรรมการขาดความรู้บทบาทหน้าที่ของ
ตนเอง 

 
โอกาส 

- ได้รับเงินอุดหนุนให้เปล่าจากรัฐบาล 

- มีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน า 
ช่วยเหลือ 
 

อุปสรรค 
   -   เกิดโรคระบาด 
   -    ราคาผลผลิตตกต่ า 
   -   ผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติ 
   -   กรรมสิทธิ์ในการครอบครองที่ดิน 
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Template แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดแูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
   1.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการควบคุมภายในของ
สหกรณ์  

1 แห่ง ตค.63-สค.64 

   1.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับมาตรฐานของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 

1 แห่ง ตค.63-สค.64 

   1.3 กิจกรรม ................................................................    
2. ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
   2.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการให้บริการสมาชิก
ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  

1 แห่ง ตค.63-สค.64 

   2.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับประสิทธิภาพการ
ด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

1 แห่ง ตค.63-สค.64 

   2.3 กิจกรรม ................................................................    
3. ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบ
สหกรณ์  

  

   3.1 กิจกรรม การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร            - 

     -         - 

   3.2 กิจกรรม .........................             

 

 

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จะแนะน าส่งเสริมใหก้ลุ่มเกษตรกรด าเนินการ : 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. แผนงาน/กิจกรรมหลัก ระดมทุน    
   1.1 กิจกรรม ให้สมาชิกถือหุ้นเพิ่ม 35,000 บาท ตค.63-สค.64 
2. แผนงาน/กิจกรรมหลัก ธุรกิจสินเชื่อ    
   2.1 กิจกรรม จ่ายเงินกู้ให้สมาชิก 700,000 บาท ตค.63-สค.64 
   2.2 กิจกรรม  รับคืนเงินกู้จากสมาชิก 700,000 บาท ตค.63-สค.64 
   2.3 กิจกรรม  รับช าระดอกเบ้ีย 28,000 บาท ตค.63-สค.64 
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Template แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดแูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

 

      ลงชื่อ       อุณรุท   พลายศรีโพธิ์    เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
              (เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส) 

                       วันท่ี  15  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพาราบ้านเพ่ิม   ประเภท : ท าสวน 
  การวิเคราะห์ข้อมูลและบริบทของ กลุ่มเกษตรกร  
  ข้อมูลพื้นฐานของ กลุ่มเกษตรกร 
 1) ข้อมูลทั่วไป :  
             - จ านวนสมาชิก  213  คน 
     - คณะกรรมการด าเนินการ จ านวน 7 คน 
             - ธุรกิจหลัก รวบรวมยาง 
             - ปีบัญชีส้ินสุด 31 มีนาคม 
 2) โครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มเกษตรกร :  
      - ลานรวบรวมยางพารา  ขนาด 200 ตร.ม. จ านวน 1 แห่ง 
              - เครื่องช่ัง ขนาด 1,000 กิโลกรัม จ านวน 1 เครื่อง 
 3) ข้อมูลการด าเนินธุรกิจ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด ) : ปรับตามปีบัญชีของ กลุ่มเกษตรกร 

หน่วย : บาท 
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Template แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดแูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประเภทธุรกิจ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

1. ธุรกิจสินเช่ือ    
2. ธุรกิจรับฝากเงิน    
3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต 9,192,940.00 12,779,668.00 4,762,885.00 
4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต    
5. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย    
6. ธุรกิจบริการ    

รวม 9,192,940.00 12,779,668.00 4,762,885.00 
4) สถานภาพทางการเงิน (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชลี่าสุด) ปรับตามปีบัญชขีอง กลุ่มเกษตรกร 

งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไรขาดทุน หน่วยนับ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

สินทรัพย ์ บาท 158,613.44 166,440.09 169,115.21 
หนี้สิน บาท - - - 
ทุนของกลุ่มเกษตรกร บาท 157,364.22 209,772.31 210,119.37 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท 35,557.21 32,557.56 4,112.07 
อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
  - อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 
  - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
  - อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 

 
เท่า 
% 
% 
เท่า 

    เท่า 

 
- 

6.40 
5.19 
7.50 
2.74 

 
- 

8.21 
3.22 
5.45 
3.14 

 
- 

2.15 
1.97 
1.11 
1.98 

 
5) ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี (ถ้ามี)    ไม่มี     
6) ข้อบกพร่องของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (ถ้ามี)    ไม่มี    

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของ กลุ่มเกษตรกร 

1. จุดแข็ง  (strengths) 
- สมาชิกให้ความร่วมมือและมีความศรัทธาต่อกลุ่มฯ 
- คณะกรรมการด าเนินการเอาใจใส่ในการด าเนินงานของสหกรณ์ 

2. จุดอ่อน (weaknesses) 

- ประสบภัยแล้ง 

- ราคายางพาราตกต่ า 

- เงินทุนไม่เพียงพอ 

- ขาดอุปกรณ์ในการรวบรวมยางพารา 

- ไม่มีผู้จัดท าบัญชี 
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Template แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดแูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

3. โอกาส (opportunities) 

- ได้รับการสนับสนุนจากส่วนราชการ 

4. อุปสรรค (threats) 

- ไม่มี 

-  

 แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลกลุ่มเกษตรกร  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มเกษตรกร สามารถก าหนดเป้าหมายในการแนะน าส่งเสริม พัฒนา 
และก ากับดูแลกลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้  
1) มาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร :   

       รักษามาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป  
       ผลักดันสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้ผ่านมาตรฐานหรืออยู่ในระดับท่ีดีขึ้น   

2) อื่น ๆ – ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรเพื่อการด าเนินธุรกิจ เช่น การจัดหาสินค้ามาจ าแหน่าย  การ
จัดหาเงินทุนดอกเบ้ียต่ าหรือปลอดดอกเบ้ีย  การระดมทุน 

 
 
 
 
 
 
 

 แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของ กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
แผนงาน/กิจกรรมท่ีกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ด าเนินการ : 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
   1.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการควบคุมภายในของ
กลุ่มฯ  

12 ครั้ง ต.ค.63-ก.ย.64 

   1.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับมาตรฐานของกลุ่ม
เกษตรกร 

12 ครั้ง ต.ค.63-ก.ย.64 

2. ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
   2.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการให้บริการสมาชิก
ของกลุ่มเกษตรกร  

12 ครั้ง ต.ค.63-ก.ย.64 
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Template แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดแูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

   2.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับประสิทธิภาพการ
ด าเนินธุรกิจของกลุ่มเกษตรกร 

12 ครั้ง ต.ค.63-ก.ย.64 

3. ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบ
สหกรณ์ 

   

   3.1 กิจกรรม การแก้ไขข้อบกพร่องของกลุ่มเกษตรกร 12 ครั้ง ต.ค.63-ก.ย.64 
แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จะแนะน าส่งเสริมใหก้ลุ่มเกษตรกรด าเนินการ :  

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. แผนงาน/กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
การตลาด  

  

   1.1 กิจกรรม การรวบรวมผลผลิตยางพารา 12 ครั้ง ต.ค.63-ก.ย.64 
   1.2 กิจกรรม การสร้างเครือข่ายทางการตลาด 12 ครั้ง ต.ค.63-ก.ย.64 
2. แผนงาน/กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการระดมทุน    
   2.1 กิจกรรม  การระดมทุนเรือนหุ้น 12 ครั้ง ต.ค.63-ก.ย.64 
   2.2 กิจกรรม  การระดมเงินฝาก 12 ครั้ง ต.ค.63-ก.ย.64 
3. แผนงาน/กิจกรรมหลัก  ส่งเสริมและสนับสนุนเงินทุน    
   3.1 กิจกรรม การขอรับสนับสนุนเงินทุนจากหน่วยงาน
ภายนอก 12 

ครั้ง ต.ค.63-ก.ย.64 

 
ลงชื่อ           วิชัย    ศรีละ          เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
      (เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส) 

              วันท่ี   15  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 

กล ุม่ส่งเสริมสหกรณ ์3(อ ำเภอวงัสะพงุ  ภหูลวง  เอรำวณั) 

อ ำเภอวงัสะพงุ 

21. กลุ่มเกษตรกรท านาผาน้อย  ประเภท : ท านา 

การวิเคราะห์ข้อมูลและบริบท กลุ่มเกษตรกร  

ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มเกษตรกร 

 1) ข้อมูลทั่วไป : จ านวนสมาชิก/จ านวนสมาชิกท่ีร่วมท าธุรกิจ/ธุรกิจหลัก/ผลผลิตหลัก/มาตรฐาน
สหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกร/ระดับช้ันสหกรณ์/ศักยภาพการรวบรวมผลผลิต/การแปรรูป/ผลิตภัณฑ์เด่น ฯลฯ 
 2) โครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มเกษตรกร:อุปกรณ์การผลิต/การตลาด เช่น ฉาง โกดัง ฯลฯ 
 3) ข้อมูลการด าเนินธุรกิจ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด ) : 31 ธันวาคม 
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Template แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดแูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หน่วย : บาท 

ประเภทธุรกิจ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

1. ธุรกิจสินเช่ือ 310,000 341,000.00       346,000.00  
2. ธุรกิจรับฝากเงิน     
3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต     

4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต     
5. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย     
6. ธุรกิจบริการ     

รวม 310,000 341,000.00      346,000.00  

4)สถานภาพทางการเงิน (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชลี่าสุด) 31 ธันวาคม 
 

งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไรขาดทุน หน่วยนับ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

สินทรัพย ์ บาท   365,038.22    374,984.36    370,337.65  
หนี้สิน บาท     81,000.00      81,000.00      81,000.00  

ทุนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร บาท   284,038.22    293,984.36    289,337.65  
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท     11,136.17  -    7,053.86  -  4,896.71  
อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 
  - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
  - อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 

 
เท่า 
% 
% 
เท่า 
เท่า 

 
0.29 
0.04 
0.03 

 
0.28 
-0.02 
-0.02 

 
0.28 
-0.02 
-0.01 

 
 
5)ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี (ถ้ามี) 
- กลุ่มเกษตรกรเก็บรักษาเงินเกินกว่าระเบียบท่ีก าหนด 
 - กลุ่มเกษตรกรไม่ได้จัดจ้างเจ้าหน้าท่ีเพื่อปฏิบัติงาน มีการมอบหมายให้คณะกรรมการ

ด าเนินการเพื่อให้การด าเนินงานเกิดความส าเร็จ ส่วนการจัดท าบัญชีขั้นปลาย กลุ่มเกษตรกรยังต้องได้รับความ
ช่วยเหลือจากเจ้าหน้าท่ีทางราชการ 

 -กลุ่มเกษตรกรมีการก าหนดการด าเนินงานและประมาณการรายได้รายจ่ายไว้โดยได้รับการ
อนุติจากท่ีประชุมใหญ่ ผลปรากฏว่าในรอบปีบัญชีมีค่าใช่จ่ายเกินวงเงินอนุมัติจากท่ีประชุมใหญ่ก าหนดไว้
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จ านวน 1 รายการ คือ ค่าเบ้ียเล้ียงพาหนะ และมีค่าใช้จ่ายท่ีไม่ผ่านการอนุมัติจากท่ีประชุมใหญ่ คือ หนี้สงสัย
จะสูญ – ลูกหนี้เงินกู้ระยะส้ัน กลุ่มเกษตรกรควรต้ังงบประมาณจากสภาพข้อเท็จจริงท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน 

 
6)ข้อบกพร่องของกลุ่มเกษตรกร  

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มเกษตรกร 

 จากข้อมูลพื้นฐาน และสภาพแวดล้อมของกลุ่มเกษตรกร สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มเกษตรกรได้ 
ดังนี้  

1. ด้านบุคลากร (Man)   สมาชิก / คณะกรรมการ / ฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าที่ 
- เป็นกลุ่มเกษตรกรมีสมาชิกส่วนมากจ าน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล มีคณะกรรมการด าเนินงานช่วยกันปฏิบัติหน้าท่ี
ร่วมกันเพื่อให้เกิดผลส าเร็จ 
 
2. ด้านการบริหารเงินทุน (Money) 
- กลุ่มเกษตรกรมีทุนด าเนินงานจากเงินทุนภายใน สามารถคุ้มครองหนี้สินได้ท้ังหมด 

 
 
3. ด้านวัตถุดิบ* (Material) เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ (Machine) * ผลผลิตของสมาชิก/สินค้าของสหกรณ์ 

- 
 

4. ด้านการบริหารการจัดการ(Management) และการด าเนินธุรกิจ(Method) 
- กลุ่มเกษตรมีการด าเนินธุรกิจเพียงด้านเดียว โดยจ่ายเงินกู้ ณ วันส้ินปีมีลูกหนี้ผิดช าระ ซึ่งหากกลุ่มเกษตรกรไม่

สามารถติดตามลูกหนี้ดังกล่าวได้ อาจส่งผลเสียในปีถัดไป  
 
 
 

แผนการแนะน าส่งเสรมิ พัฒนา และก ากับดูแลกลุ่มเกษตรกร  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลขอกลุ่มเกษตรกร สามารถก าหนดเป้าหมายในการแนะน าส่งเสริมพัฒนาและ
ก ากับดูแลกลุ่มเกษตรกรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ดังนี้ 

1) ระดับชั้นสหกรณ์ : - 
2) มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร : 

รักษามาตรฐานกลุ่มเกษตรกรให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ผลักดันเกษตรกรให้ผ่านมาตรฐานหรืออยู่ในระดับท่ีดีขึ้น  

3)อื่น ๆ  
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แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของกลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนงาน/กิจกรรมท่ีกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ด าเนินการ: 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
 1.1 ส่งเสริมให้จัดท างบการเงินและส่งให้ผู้สอบบัญชีแล้ว
น าเสนอท่ีประชุมใหญ่ภายใน 150 วัน นับแต่วันส้ินปีทาง
บัญชีของกลุ่มเกษตรกร 

ภายใน 150 
วัน 

 
 

วัน 

 
 

ต.ค.63.-ก.ย.64 
   1.2รักษามาตรฐานกลุ่มเกษตรกรของกรมฯ ผ่านมาตรฐาน ระดับ ต.ค.63.-ก.ย.64 
2. ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
 2.1 แนะน าส่งเสริมให้สมาชิกของกลุ่มเกษตรกรมีส่วนร่วม
ในการท าธุรกิจกับกลุ่มฯในท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปี
และประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 

3 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

2.2แนะน า ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรระดมทุนจากสมาชิก
โดยการเพิ่มหุ้น เพื่อเพิ่มทุนภายในของกลุ่มเกษตรกร 

3 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

3. ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบ
สหกรณ์  

  

 3.1 ส่งเสริมแนะน า กลุ่มเกษตรกร แก้ไขข้อบังคับ จัดท า
ระเบียบ เพื่อให้นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกร ให้ความ
เห็นชอบ/รับทราบระเบียบ ให้เป็นปัจจุบัน 

4 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

 3.2น าข้อสังเกตจากการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีใน
การเงินแนะน าสหกรณ์ ในการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการเพื่อร่วมกันพิจารณาแก้ไข รวมถึงติดตามความ
คืบหน้า 

3 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

 

 

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จะแนะน าส่งเสริมใหก้ลุ่มเกษตรกรด าเนินการ: 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. แผนงาน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
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แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1.1 อบรมคณะกรรมการท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้การจัดท า
บัญชี เหรัญญิก เลขานุการ เพื่อเกิดความช านาญงานด้าน
บริหาร  

1 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

1.2 อบรมคณะกรรมการด าเนินการ ด้านการบริหารงาน
ของกลุ่มเกษตรกรให้เกิดประสิทธิภาพ 

1 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

2. แผนงาน ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
 2.1 ให้กลุ่มฯ ก าหนดแผนด าเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิต 
เพื่อบริการสมาชิก ให้มีประมาณ ธุรกิจท่ีเพิ่มขึ้น 

เพิ่มขึ้น 10 ร้อยละ ต.ค.63.-ก.ย.64 

2.2สหกรณ์ก าหนดแผนการด าเนินงานระดมทุนจากสมาชิก
โดยการเพิ่มหุ้น  

เพิ่มขึ้น 5 ร้อยละ ต.ค.63.-ก.ย.64 

3. แผนงาน ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครอง
ระบบสหกรณ์ 

   

 3.1 แก้ไขข้อบังคับ/ระเบียบของกลุ่มฯ ให้สอดคล้องกับ 
พ.ร.บ.สหกรณ์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ปี 2563 

1 ฉบับ ต.ค.63.-ก.ย.64 

 

 

 

ลงชื่อ.   นายสุกิจ  สิงห์สถิตย์.   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

     (เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส) 

               วันท่ี 15 เดือน.  สิงหาคม   พ.ศ. 2563 
 

 

 

 

 

 

 

22. กลุ่มเกษตรกรท าไร่ผาบิ้ง  ประเภท : ท าไร่ 

การวิเคราะห์ข้อมูลและบริบท กลุ่มเกษตรกร  

ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มเกษตรกร 
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 1) ข้อมูลทั่วไป : จ านวนสมาชิก/จ านวนสมาชิกท่ีร่วมท าธุรกิจ/ธุรกิจหลัก/ผลผลิตหลัก/มาตรฐาน
สหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกร/ระดับช้ันสหกรณ์/ศักยภาพการรวบรวมผลผลิต/การแปรรูป/ผลิตภัณฑ์เด่น ฯลฯ 
 2) โครงสร้างพื้นฐานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร:อุปกรณ์การผลิต/การตลาด เช่น ฉาง โกดัง ฯลฯ 
 3) ข้อมูลการด าเนินธุรกิจ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด ) : 31 มีนาคม 

หน่วย : บาท 

ประเภทธุรกิจ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

1. ธุรกิจสินเช่ือ       244,000.00               
253,286.00  

             
273,000.00  

2. ธุรกิจรับฝากเงิน       
3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต       
4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต       

5. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย       

6. ธุรกิจบริการ       
รวม       244,000.00  253,286.00      273,000.00  

4)สถานภาพทางการเงิน (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชลี่าสุด) 31 มีนาคม 
 

งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไรขาดทุน หน่วยนับ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

สินทรัพย ์ บาท   307,316.29  274,933.84 303,068.84 
หนี้สิน บาท   217,900.00    218,204.00   218,204.00  
ทุนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร บาท     89,416.29      56,729.84      84,864.84  

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท -   20,466.03      23,673.26      17,685.00  
อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 
  - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
  - อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 

 
เท่า 
% 
% 
เท่า 

    เท่า 

 
2.44 
-0.23 
-0.07 

 
3.84 
0.42 
0.09 

 
2.57 
0.21 
0.06 

 
 
5)ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี (ข้อมูลยอ้นหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด) 
-กลุ่มเกษตรกรไม่มีเงินสดให้ตรวจนับจึงท าให้กลุ่มมีเงินสดขาดบัญชีจ านวน 59,962 บาท และมีผล

การด าเนินงานขาดทุน 
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- ณ วันส้ินปีกลุ่มเกษตรกรมีทุนเรือนหุ้นท่ีช าระไมค่รบมูลค่า จ านวน 41 ราย จ านวน 820 บาทซึ่งตาม
ระเบียบของกลุ่มฯก าหนดให้มีมูลค่าหุ้น 50 บาท ดังนั้นกลุ่มฯควรรับช าระค่าหุ้นให้ครบมูลค่า 

- กลุ่มเกษตรกรมีลูกหนี้การค้าค้างนาน จ านวน 91,370 บาท กลุ่มเกษตรกรควรติดตามเร่งรัดลูกหนี้
การค้ารายดังกล่าวมาช าระโดยเร็ว เพื่อป้องกันความเสียหายท่ีเกิดขึ้น 

- กลุ่มเกษตรกรไม่จัดท าแผ่นลูกหนี้รายตัวไว้เป็นไม่เรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน 
 
6) ข้อบกพร่องของสหกรณ์  (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด) 
- เงินสดขาดบัญชีจ านวน 59,962 บาทโดยเงินสดขาดดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการ 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มเกษตรกร 

 จากข้อมูลพื้นฐาน และสภาพแวดล้อมของกลุ่มเกษตรกร สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มเกษตรกรได้ 
ดังนี้  
1. ด้านบุคลากร (Man)   สมาชิก / คณะกรรมการ / ฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าที่ 
สมาชิกสมาชิกส่วนมากไม่ให้ความร่วมมือในการด าเนินธุรกิจ และยังขาดความเข้าใจในบทบาท หน้าท่ีของสมาชิก 
คณะกรรมการ  คณะกรรมการไม่มีความรู้ความสามารถ มีความเสียสละในการปฏิบัติหน้าท่ี 
 
2. ด้านการบริหารเงินทุน (Money) 
- กลุ่มเกษตรกรมีทุนด าเนินงานจากเงินทุนภายใน แต่ขาดความรอบคอบในการปล่อยเงินกู้ท าให้กลุ่มมีผลการ

ด าเนินงานขาดทุนซึ่งมาจากการเก็บรักษาเงินสดไม่เป็นไปตามระเบียบท่ีก าหนดไว้ 
 
3. ด้านวัตถุดิบ* (Material) เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ (Machine) * ผลผลิตของสมาชิก/สินค้าของสหกรณ์ 

- 
 

4. ด้านการบริหารการจัดการ(Management) และการด าเนินธุรกิจ(Method) 
กลุ่มเกษตรกรมีการด าเนินการอย่างไม่โปร่งใส ไมส่ามารถตรวจสอบได้ และไม่ปฏิบัติตามตามระเบียบ ข้อบังคับ 
พ.ร.บ.สหกรณ์ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด 
 
 

 
 

แผนการแนะน าส่งเสรมิ พัฒนา และก ากับดูแลกลุ่มเกษตรกร  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลขอกลุ่มเกษตรกร สามารถก าหนดเป้าหมายในการแนะน าส่งเสริมพัฒนาและ
ก ากับดูแลกลุ่มเกษตรกรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ดังนี้ 
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1) ระดับชั้นสหกรณ์ : - 
2) มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร : 

รักษามาตรฐานกลุ่มเกษตรกรให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ผลักดันเกษตรกรให้ผ่านมาตรฐานหรืออยู่ในระดับท่ีดีขึ้น  

3)อื่น ๆ  

แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของกลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนงาน/กิจกรรมท่ีกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ด าเนินการ: 

แผนงาน/กิจกรรม 
ค่า

เป้าหมาย 
หน่วยนับ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
 1.1 ส่งเสริมให้จัดท างบการเงินและส่งให้ผู้สอบบัญชีแล้ว
น าเสนอท่ีประชุมใหญ่ภายใน 150 วัน นับแต่วันส้ินปีทางบัญชี
ของกลุ่มเกษตรกร 

ภายใน 
150 วัน 

วัน ต.ค.63.-ก.ย.64 

   1.2รักษามาตรฐานกลุ่มเกษตรกรของกรมฯ 
ผ่าน

มาตรฐาน 
ระดับ ต.ค.63.-ก.ย.64 

2. ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
 2.1 แนะน าส่งเสริมให้สมาชิกของกลุ่มเกษตรกรมีส่วนร่วมใน
การท าธุรกิจกับกลุ่มฯในท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปีและ
ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 

3 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

2.2แนะน า ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรระดมทุนจากสมาชิกโดย
การเพิ่มหุ้น เพื่อเพิ่มทุนภายในของกลุ่มเกษตรกร 

3 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

2.3 แนะน า ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกร ติดตางหนี้ค้างนาน ร้อยละ 80 
ของค่าเผ่ือ

หนี้ฯ 

 
ร้อยละ 

 
ต.ค.63.-ก.ย.64 

3. ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์    
 3.1 ส่งเสริมแนะน า กลุ่มเกษตรกร แก้ไขข้อบังคับ จัดท า
ระเบียบ เพื่อให้นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกร ให้ความเห็นชอบ/
รับทราบระเบียบ ให้เป็นปัจจุบัน 

4 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

 3.2น าข้อสังเกตจากการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีในการเงิน
แนะน าสหกรณ์ ในการประชุมคณะกรรมการด าเนินการเพื่อ
ร่วมกันพิจารณาแก้ไข รวมถึงติดตามความคืบหน้า 

3 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จะแนะน าส่งเสริมใหก้ลุ่มเกษตรกรด าเนินการ: 
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แผนงาน/กิจกรรม 
ค่า

เป้าหมาย 
หน่วยนับ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. แผนงาน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
1.1 อบรมคณะกรรมการท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้การจัดท าบัญชี 
เหรัญญิก เลขานุการ เพื่อเกิดความช านาญงานด้านบริหาร  

1 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

1.2 อบรมคณะกรรมการด าเนินการ ด้านการบริหารงานของ
กลุ่มเกษตรกรให้เกิดประสิทธิภาพ 

1 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

2. แผนงาน ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
 2.1 ให้กลุ่มฯ ก าหนดแผนด าเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิต เพื่อ
บริการสมาชิก ให้มีประมาณ ธุรกิจท่ีเพิ่มขึ้น 

เพิ่มขึ้น 
10 

ร้อยละ ต.ค.63.-ก.ย.64 

2.2ก าหนดแผนการด าเนินงานระดมทุนจากสมาชิกโดยการเพิ่ม
หุ้น  

เพิ่มขึ้น 5  
ร้อยละ 

 
ต.ค.63.-ก.ย.64 

3. แผนงาน ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครอง
ระบบสหกรณ์ 

   

3.3 ให้กลุ่มฯ ก าหนดแผนเร่งรัดและติดตามลูกหนี้ค้างช าระ ร้อยละ 
95 ลูกหนี้
ท้ังหมด 

ร้อยละ ต.ค.63.-ก.ย.64 

3.2แก้ไขข้อบังคับ/ระเบียบของกลุ่มฯ ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.
สหกรณ์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ปี 2563 

1 ฉบับ ต.ค.63.-ก.ย.64 

 

 

ลงชื่อ.   นายปรีชา  บัวระภา   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

      (เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส) 

              วันท่ี  15  เดือน  สิงหาคม .พ.ศ. 2563 

 

 

23.กลุ่มเกษตรกรท าไร่ศรีสงคราม  ประเภท : ท าไร่ 

การวิเคราะห์ข้อมูลและบริบท กลุ่มเกษตรกร  

ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มเกษตรกร 

 1) ข้อมูลทั่วไป : จ านวนสมาชิก/จ านวนสมาชิกท่ีร่วมท าธุรกิจ/ธุรกิจหลัก/ผลผลิตหลัก/มาตรฐาน
สหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกร/ระดับช้ันสหกรณ์/ศักยภาพการรวบรวมผลผลิต/การแปรรูป/ผลิตภัณฑ์เด่น ฯลฯ 
 2) โครงสร้างพื้นฐานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร:อุปกรณ์การผลิต/การตลาด เช่น ฉาง โกดัง ฯลฯ 
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 3) ข้อมูลการด าเนินธุรกิจ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด ) :31 มีนาคม 
หน่วย : บาท 

ประเภทธุรกิจ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

1. ธุรกิจสินเช่ือ   180,000.00       550,000.00  
2. ธุรกิจรับฝากเงิน       

3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต       
4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต       
5. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 299,200     
6. ธุรกิจบริการ       

รวม 299,200 180,000.00       50,000.00  

4)สถานภาพทางการเงิน (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชลี่าสุด)31 มีนาคม 
 

งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไรขาดทุน หน่วยนับ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

สินทรัพย ์ บาท 325,945.69 533,380.37 933,852.93  

หนี้สิน บาท 180,700.00 340,000.00 180,000.00  
ทุนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร บาท 145,245.69 193,380.37 253,852.93  
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท 13,403.43 23,554.68 21,228.56  
อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 
  - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
  - อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 

 
เท่า 
% 
% 
เท่า 

    เท่า 

 
1.24 
0.09 
0.04 

 
1.76 
0.12 
0.04 

 
0.71 
0.08 
0.02 

 
 
 
 

5)ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี (ถ้ามี) 
 
6)ข้อบกพร่องของกลุ่มเกษตรกร  

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มเกษตรกร 
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 จากข้อมูลพื้นฐาน และสภาพแวดล้อมของกลุ่มเกษตรกร สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มเกษตรกรได้ 
ดังนี้  
1. ด้ำนบุคลำกร (Man)   สมำชิก / คณะกรรมกำร / ฝ่ำยจัดกำรและเจ้ำหน้ำที่ 
สมำชิก:  สมำชิกเข้ำใจในหลักกำรสหกรณ์และกำรส่งเสริมอำชีพ 
คณะกรรมกำร : กลุ่มเกษตรกรมิได้จัดจ้างเจ้าหน้าท่ีจัดท าบัญชี มีเพียงเลขานุการท่ีช่วยในการจัดท าเอกสาร
ขั้นต้นได้ ซึ่งยังขาดการแนะน าในการจัดท างบการเงิน และความแม่นย า 
 
2. ด้ำนกำรบริหำรเงินทุน (Money) 
    กำรจัดกำรบริหำรเงินทุนของกลุ่มเกษตรอยู่ในสภำพคล่อง  แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรของสมำชิก 
เนื่องจำกผลิตผลทำงกำรเกษตรของสมำชิกมีจ ำนวนมำก  จึงท ำให้เงินทุนของกลุ่มฯไม่เพียงพอต่อสมำชิก 
 
3. ด้ำนวัตถุดิบ* (Material) เคร่ืองจักรและอุปกรณ์  (Machine) * ผลผลิตของสมำชิก/สินค้ำของสหกรณ์ 

- 
 
4. ด้ำนกำรบริหำรกำรจัดกำร (Management) และกำรด ำเนินธุรกิจ(Method) 
         กำรบริหำรจัดกำรและกำรด ำเนินธุรกิจ  ได้รับควำม 
ร่วมมือจำกหลำยฝ่ำย ท้ังฝ่ำยคณะกรรรมกำรและสมำชิกเป็นอย่ำงดี แต่คณะกรรมกำรด ำเนินกำรยังขำดประสบ
กำรด้ำนกำรพัฒนำธุรกิจ 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการแนะน าส่งเสรมิ พัฒนา และก ากับดูแลกลุ่มเกษตรกร  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลขอกลุ่มเกษตรกร สามารถก าหนดเป้าหมายในการแนะน าส่งเสริมพัฒนาและ
ก ากับดูแลกลุ่มเกษตรกรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ดังนี้ 

1) ระดับชั้นสหกรณ์ : - 
2) มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร : 

รักษามาตรฐานกลุ่มเกษตรกรให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
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ผลักดันเกษตรกรให้ผ่านมาตรฐานหรืออยู่ในระดับท่ีดีขึ้น  
3)อื่น ๆ  

แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของกลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนงาน/กิจกรรมท่ีกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ด าเนินการ: 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
 1.1 ส่งเสริมให้จัดท างบการเงินและส่งให้ผู้สอบบัญชีแล้ว
น าเสนอท่ีประชุมใหญ่ภายใน 150 วัน นับแต่วันส้ินปีทาง
บัญชีของกลุ่มเกษตรกร 

ภายใน 150 
วัน 

วัน ต.ค.63.-ก.ย.64 

   1.2รักษามาตรฐานกลุ่มเกษตรกรของกรมฯ ผ่านมาตรฐาน ระดับ ต.ค.63.-ก.ย.64 
2. ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
 2.1 แนะน าส่งเสริมให้สมาชิกของกลุ่มเกษตรกรมีส่วนร่วม
ในการท าธุรกิจกับกลุ่มฯในท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปี
และประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 

3 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

2.2แนะน า ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรระดมทุนจากสมาชิก
โดยการเพิ่มหุ้น เพื่อเพิ่มทุนภายในของกลุ่มเกษตรกร 

3 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

3. ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบ
สหกรณ์ 

   

 3.1 ส่งเสริมแนะน า กลุ่มเกษตรกร แก้ไขข้อบังคับ จัดท า
ระเบียบ เพื่อให้นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกร ให้ความ
เห็นชอบ/รับทราบระเบียบ ให้เป็นปัจจุบัน 

4 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

 3.2น าข้อสังเกตจากการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีใน
การเงินแนะน าสหกรณ์ ในการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการเพื่อร่วมกันพิจารณาแก้ไข รวมถึงติดตามความ
คืบหน้า 

3 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

 

 

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จะแนะน าส่งเสริมใหก้ลุ่มเกษตรกรด าเนินการ: 
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แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. แผนงาน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
1.1 อบรมคณะกรรมการท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้การจัดท า
บัญชี เหรัญญิก เลขานุการ เพื่อเกิดความช านาญงานด้าน
บริหาร  

1 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

1.2 อบรมคณะกรรมการด าเนินการ ด้านการบริหารงาน
ของกลุ่มเกษตรกรให้เกิดประสิทธิภาพ 

1 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

2. แผนงาน ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
 2.1 ให้กลุ่มฯ ก าหนดแผนด าเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิต 
เพื่อบริการสมาชิก ให้มีประมาณ ธุรกิจท่ีเพิ่มขึ้น 

เพิ่มขึ้น 10 ร้อยละ ต.ค.63.-ก.ย.64 

2.2สหกรณ์ก าหนดแผนการด าเนินงานระดมทุนจากสมาชิก
โดยการเพิ่มหุ้น  

เพิ่มขึ้น 5 ร้อยละ ต.ค.63.-ก.ย.64 

3. แผนงาน ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครอง
ระบบสหกรณ์ 

   

 3.1 แก้ไขข้อบังคับ/ระเบียบของกลุ่มฯ ให้สอดคล้องกับ 
พ.ร.บ.สหกรณ์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ปี 2563 

1 ฉบับ ต.ค.63.-ก.ย.64 

 

 

 

 

ลงชื่อ      นางสาวนภัสกร  วรรณชัย    เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

         (นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ) 

    วันท่ี  15  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. .2563 

 

 

 

 

24. กลุ่มเกษตรกรท าไร่หนองงิ้ว  ประเภท : ท าไร่ 

การวิเคราะห์ข้อมูลและบริบท กลุ่มเกษตรกร  
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ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มเกษตรกร 

 1) ข้อมูลทั่วไป : จ านวนสมาชิก/จ านวนสมาชิกท่ีร่วมท าธุรกิจ/ธุรกิจหลัก/ผลผลิตหลัก/มาตรฐาน
สหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกร/ระดับช้ันสหกรณ์/ศักยภาพการรวบรวมผลผลิต/การแปรรูป/ผลิตภัณฑ์เด่น ฯลฯ 
 2) โครงสร้างพื้นฐานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร:อุปกรณ์การผลิต/การตลาด เช่น ฉาง โกดัง ฯลฯ 
 3) ข้อมูลการด าเนินธุรกิจ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด ) : 31 มีนาคม 

หน่วย : บาท 

ประเภทธุรกิจ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

1. ธุรกิจสินเช่ือ       235,011.00  18,462.00       443,562.00  
2. ธุรกิจรับฝากเงิน  1,739.00 2,739.00 
3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต      

4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต      
5. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย      
6. ธุรกิจบริการ      

รวม       235,011.00  20,201.00      446,301.00  

4)สถานภาพทางการเงิน (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชลี่าสุด) 31 มีนาคม 
 

งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไรขาดทุน หน่วยนับ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

สินทรัพย ์ บาท 552,521.60   422,103.87    446,269.97  
หนี้สิน บาท 341,739   180,000.00    180,000.00  

ทุนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร บาท 210,782.60   240,412.87    263,530.97  
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท -7,053.86     11,750.27      12,618.10  
อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 
  - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
  - อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 

 
เท่า 
% 
% 
เท่า 

    เท่า 

 
1.62  
-0.03  
-0.01 

 
0.75  
 0.05  
 0.03 

 
0.68  
 0.05  
 0.03 

 
 
 
 
 



 
378 

Template แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดแูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

5)ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี (ถ้ามี) 
1.กลุ่มเกษตรเก็บรักษาเงินสดเกินกว่าระเบียบฯ 

 2.กลุ่มฯไม่ได้จัดท าสัญญาว่าจ้างผู้จัดท าบัญชี ให้ค่าตอบแทนเป็นครั้งคราวจึงท าให้การจัดท า
หลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีไม่เรียบร้อยสมบูรณ์ เนื่องจากขาดลายมือช่ือของผู้รับเงิน 

 3.กลุ่มค านวณดอกเบ้ียเงินกู้ไม่ถูกต้อง จึงท าให้มียอดเงินต้นคงเหลือยกไปในปีบัญชีถัดไป 
6)ข้อบกพร่องของกลุ่มเกษตรกร  

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มเกษตรกร 

 จากข้อมูลพื้นฐาน และสภาพแวดล้อมของกลุ่มเกษตรกร สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มเกษตรกรได้ 
ดังนี้  
1. ด้านบุคลากร (Man)   สมาชิก / คณะกรรมการ / ฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าที่ 
- เป็นกลุ่มเกษตรกรมีสมาชิกส่วนมากจ าน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล มีคณะกรรมการด าเนินงานช่วยกนัปฏิบัติหน้าท่ี
ร่วมกันเพื่อให้เกิดผลส าเร็จ 
 
2. ด้านการบริหารเงินทุน (Money) 
- กลุ่มเกษตรกรมีผู้จัดท าบัญชี รักษาเงินเกินกว่าท่ีระเบียบก าหนดอาจท าให้เกิดความเสียหายต่อกลุ่ม 

 
 
3. ด้านวัตถุดิบ* (Material) เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ (Machine) * ผลผลิตของสมาชิก/สินค้าของสหกรณ์ 

- 
 

4. ด้านการบริหารการจัดการ(Management) และการด าเนินธุรกิจ(Method) 
- กลุ่มเกษตรมีการด าเนินธุรกิจเพียงด้านเดียว โดยจ่ายเงินกู้ ณ วันส้ินปีมีลูกหนี้ผิดช าระ ซึ่งหากกลุ่มเกษตรกร

ไม่สามารถติดตามลูกหนี้ดังกล่าวได้ อาจส่งผลเสียในปีถัดไป  
 

 
 

 

 

 

 

แผนการแนะน าส่งเสรมิ พัฒนา และก ากับดูแลกลุ่มเกษตรกร  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลขอกลุ่มเกษตรกร สามารถก าหนดเป้าหมายในการแนะน าส่งเสริมพัฒนาและ
ก ากับดูแลกลุ่มเกษตรกรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ดังนี้ 
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1) ระดับชั้นสหกรณ์ : - 
2) มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร : 

รักษามาตรฐานกลุ่มเกษตรกรให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ผลักดันเกษตรกรให้ผ่านมาตรฐานหรืออยู่ในระดับท่ีดีขึ้น  

3)อื่น ๆ  

แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของกลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนงาน/กิจกรรมท่ีกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ด าเนินการ: 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ ช่วงเวลาที่ด าเนินการ 

1. ด้านการส่งเสริมและพฒันาองคก์ร    

 1.1 ส่งเสริมให้จัดท างบการเงินและส่งให้ผู้สอบบัญชีแล้ว
น าเสนอท่ีประชุมใหญ่ภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี
ของกลุ่มเกษตรกร 

ภายใน 150 
วัน 

วัน ต.ค.63.-ก.ย.64 

   1.2รักษามาตรฐานกลุ่มเกษตรกรของกรมฯ ผ่านมาตรฐาน ระดับ ต.ค.63.-ก.ย.64 

2. ด้านการพฒันาการด าเนินธรุกิจ    

 2.1 แนะน าส่งเสริมให้สมาชิกของกลุ่มเกษตรกรมีส่วนร่วมใน
การท าธุรกิจกับกลุ่มฯในท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปแีละ
ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 

3 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

2.2แนะน า ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรระดมทุนจากสมาชิกโดย
การเพิ่มหุ้น เพื่อเพิ่มทุนภายในของกลุ่มเกษตรกร 

3 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

   2.3 แนะน า ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกร ติดตางหน้ีค้างนาน ร้อยละ 80 
ของค่าเผื่อหน้ีฯ 

ร้อยละ ต.ค.63.-ก.ย.64 

3. ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์    
 3.1 ส่งเสริมแนะน า กลุ่มเกษตรกร แก้ไขข้อบังคับ จัดท า
ระเบียบ เพื่อให้นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกร ให้ความเห็นชอบ/
รับทราบระเบียบ ให้เป็นปัจจุบัน 

4 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

 3.2น าข้อสังเกตจากการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีในการเงิน
แนะน าสหกรณ์ ในการประชุมคณะกรรมการด าเนินการเพื่อ
ร่วมกันพิจารณาแก้ไข รวมถึงติดตามความคืบหน้า 

3 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

 

 

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จะแนะน าส่งเสริมใหก้ลุ่มเกษตรกรด าเนินการ: 
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แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. แผนงาน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
1.1 อบรมคณะกรรมการท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้การจัดท าบัญชี 
เหรัญญิก เลขานุการ เพื่อเกิดความช านาญงานด้านบริหาร  

1 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

1.2 อบรมคณะกรรมการด าเนินการ ด้านการบริหารงานของ
กลุ่มเกษตรกรให้เกิดประสิทธิภาพ 

1 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

2. แผนงาน ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
 2.1 ให้กลุ่มฯ ก าหนดแผนด าเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิต เพื่อ
บริการสมาชิก ให้มีประมาณ ธุรกิจท่ีเพิ่มขึ้น 

เพิ่มขึ้น 10 ร้อยละ ต.ค.63.-ก.ย.64 

2.2ก าหนดแผนการด าเนินงานระดมทุนจากสมาชิกโดยการเพิ่ม
หุ้น  

เพิ่มขึ้น 5 ร้อยละ ต.ค.63.-ก.ย.64 

3. แผนงาน ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบ
สหกรณ์ 

   

3.3 ให้กลุ่มฯ ก าหนดแผนเร่งรัดและติดตามลูกหนี้ค้างช าระ ร้อยละ 90
ลูกหนี้
ท้ังหมด 

ร้อยละ ต.ค.63.-ก.ย.64 

 3.2แก้ไขข้อบังคับ/ระเบียบของกลุ่มฯ ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.
สหกรณ์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ปี 2563 

1 ฉบับ ต.ค.63.-ก.ย.64 

 

 

 

ลงชื่อ   นางสาวนภัสกร  วรรณชัย  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

      (นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ) 

              วันท่ี  15  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

25.กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง กยท.บ้านโพนทอง ประเภท : ท าสวน 

การวิเคราะห์ข้อมูลและบริบท กลุ่มเกษตรกร  
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ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มเกษตรกร 

 1) ข้อมูลทั่วไป : จ านวนสมาชิก/จ านวนสมาชิกท่ีร่วมท าธุรกิจ/ธุรกิจหลัก/ผลผลิตหลัก/มาตรฐาน
สหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกร/ระดับช้ันสหกรณ์/ศักยภาพการรวบรวมผลผลิต/การแปรรูป/ผลิตภัณฑ์เด่น ฯลฯ 
 2) โครงสร้างพื้นฐานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร:อุปกรณ์การผลิต/การตลาด เช่น ฉาง โกดัง ฯลฯ 
 3) ข้อมูลการด าเนินธุรกิจ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด ) : 31 มกราคม 

หน่วย : บาท 

ประเภทธุรกิจ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

1. ธุรกิจสินเช่ือ      
2. ธุรกิจรับฝากเงิน      
3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต  1,697,396  827,123.00 

4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต     
5. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย      
6. ธุรกิจบริการ      

รวม  1,697,396       827,123.00  

4)สถานภาพทางการเงิน (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชลี่าสุด)31 มกราคม 
 

งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไรขาดทุน หน่วยนับ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

สินทรัพย ์ บาท      75,331.00      71,529.39  
หนี้สิน บาท                    -    

ทุนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร บาท      75,331.00      71,529.39  
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท      20,131.00       3,794.38  
อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 
  - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
  - อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 

 
เท่า 
% 
% 
เท่า 

    เท่า 

  
- 

26.72 
26.72 

 
- 

0.05 
0.05 

 
 
5)ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี (ถ้ามี) 
 
6)ข้อบกพร่องของกลุ่มเกษตรกร  
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มเกษตรกร 

 จากข้อมูลพื้นฐาน และสภาพแวดล้อมของกลุ่มเกษตรกร สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มเกษตรกรได้ 
ดังนี้  

1. ด้านบุคลากร (Man)   สมาชิก / คณะกรรมการ / ฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าที่ 
- เป็นกลุ่มเกษตรกรยังไม่มีพนักงานให้มีแต่การมอบหมายหน้าท่ีให้กรรมการปฎิบัติหน้าท่ี 
 
2. ด้านการบริหารเงินทุน (Money) 
- กลุ่มเกษตรกรมีทุนด าเนินงานจากเงินทุนภายใน  
-  

3. ด้านวัตถุดิบ* (Material) เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ (Machine) * ผลผลิตของสมาชิก/สินค้าของสหกรณ์ 
- 
 

4. ด้านการบริหารการจัดการ(Management) และการด าเนินธุรกิจ(Method) 
- กลุ่มเกษตรมีการด าเนินธุรกิจเพียงด้านเดียว คือการรวบรวมยางก้อนถ้วยเพื่อจ าหน่าย 
-  

 
 

แผนการแนะน าส่งเสรมิ พัฒนา และก ากับดูแลกลุ่มเกษตรกร  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลขอกลุ่มเกษตรกร สามารถก าหนดเป้าหมายในการแนะน าส่งเสริมพัฒนาและ
ก ากับดูแลกลุ่มเกษตรกรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ดังนี้ 

1) ระดับชั้นสหกรณ์ : - 
2) มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร : 

รักษามาตรฐานกลุ่มเกษตรกรให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ผลักดันเกษตรกรให้ผ่านมาตรฐานหรืออยู่ในระดับท่ีดีขึ้น  

3)อื่น ๆ  
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แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของกลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนงาน/กิจกรรมท่ีกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ด าเนินการ: 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
 1.1 ส่งเสริมให้จัดท างบการเงินและส่งให้ผู้สอบบัญชีแล้ว
น าเสนอท่ีประชุมใหญ่ภายใน 150 วัน นับแต่วันส้ินปีทาง
บัญชีของกลุ่มเกษตรกร 

ภายใน 150 
วัน 

 
 

วัน 

 
 

ต.ค.63.-ก.ย.64 
   1.2รักษามาตรฐานกลุ่มเกษตรกรของกรมฯ ผ่านมาตรฐาน ระดับ ต.ค.63.-ก.ย.64 
2. ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
 2.1 แนะน าส่งเสริมให้สมาชิกของกลุ่มเกษตรกรมีส่วนร่วม
ในการท าธุรกิจกับกลุ่มฯในท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปี
และประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 

3 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

2.2แนะน า ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรระดมทุนจากสมาชิก
โดยการเพิ่มหุ้น เพื่อเพิ่มทุนภายในของกลุ่มเกษตรกร 

3 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

3. ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบ
สหกรณ์ 

   

 3.1 ส่งเสริมแนะน า กลุ่มเกษตรกร แก้ไขข้อบังคับ จัดท า
ระเบียบ เพื่อให้นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกร ให้ความ
เห็นชอบ/รับทราบระเบียบ ให้เป็นปัจจุบัน 
 

4 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

 3.2น าข้อสังเกตจากการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีใน
การเงินแนะน าสหกรณ์ ในการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการเพื่อร่วมกันพิจารณาแก้ไข รวมถึงติดตามความ
คืบหน้า 
 

3 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

 

 

 

 

 



 
384 

Template แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดแูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จะแนะน าส่งเสริมใหก้ลุ่มเกษตรกรด าเนินการ: 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. แผนงาน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
1.1 อบรมคณะกรรมการท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้การจัดท า
บัญชี เหรัญญิก เลขานุการ เพื่อเกิดความช านาญงานด้าน
บริหาร  1 

 
ครั้ง 

 
ต.ค.63.-ก.ย.64 

1.2 อบรมคณะกรรมการด าเนินการ ด้านการบริหารงาน
ของกลุ่มเกษตรกรให้เกิดประสิทธิภาพ  1 

 
ครั้ง 

 
ต.ค.63.-ก.ย.64 

2. แผนงาน ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
 2.1 ให้กลุ่มฯ ก าหนดแผนด าเนินธุรกิจสินเช่ือ/จัดหาสินค้า
มาจ าหน่ายเพื่อบริการสมาชิก ให้มีประมาณ ธุรกิจท่ีเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น 10 

 
ร้อยละ 

 
ต.ค.63.-ก.ย.64 

2.2สหกรณ์ก าหนดแผนการด าเนินงานระดมทุนจากสมาชิก
โดยการเพิ่มหุ้น  เพิ่มขึ้น 5 

 
ร้อยละ 

 
ต.ค.63.-ก.ย.64 

3. แผนงาน ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครอง
ระบบสหกรณ์  

  

 3.1 แก้ไขข้อบังคับ/ระเบียบของกลุ่มฯ ให้สอดคล้องกับ 
พ.ร.บ.สหกรณ์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ปี 2563 1 

 
ฉบับ 

 
ต.ค.63.-ก.ย.64 

 

 

 

ลงชื่อ    นายสุกิจ  สิงห์สถิตย์.   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

   (เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส) 

         วันท่ี  15  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

 

 

26. กลุ่มเกษตรกรท าสวนทรายขาว  ประเภท : ท าสวน 
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การวิเคราะห์ข้อมูลและบริบท กลุ่มเกษตรกร  

ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มเกษตรกร 

 1) ข้อมูลทั่วไป : จ านวนสมาชิก/จ านวนสมาชิกท่ีร่วมท าธุรกิจ/ธุรกิจหลัก/ผลผลิตหลัก/มาตรฐาน
สหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกร/ระดับช้ันสหกรณ์/ศักยภาพการรวบรวมผลผลิต/การแปรรูป/ผลิตภัณฑ์เด่น ฯลฯ 
 2) โครงสร้างพื้นฐานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร:อุปกรณ์การผลิต/การตลาด เช่น ฉาง โกดัง ฯลฯ 
 3) ข้อมูลการด าเนินธุรกิจ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด ) : 31 ธันวาคม 

หน่วย : บาท 

ประเภทธุรกิจ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

1. ธุรกิจสินเช่ือ 335,000 294,000.00         25,620.00  
2. ธุรกิจรับฝากเงิน              -                  -      
3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต              -                  -      
4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต              -                  -      

5. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย              -                  -      
6. ธุรกิจบริการ              -                   -       

รวม 335,000 294,000.00         25,620.00  

4)สถานภาพทางการเงิน (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชลี่าสุด) 31 ธันวาคม 
 

งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไรขาดทุน หน่วยนับ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

สินทรัพย ์ บาท 323,932.18 345,958.83   358,041.94  

หนี้สิน บาท 129,524.00 139,774.00   130,658.00  
ทุนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร บาท 194,408.18 215,184.83   228,517.94  
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท 8,793.92 11,701.65     13,333.11  

อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 
  - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
  - อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 

 
เท่า 
% 
% 
เท่า 

    เท่า 

 
0.67 
0.05 
0.03 

 
0.65 
0.05 
0.03 

 
0.57 
0.06 
0.04 

 
 
5)ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี (ถ้ามี) 
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6)ข้อบกพร่องของกลุ่มเกษตรกร  
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มเกษตรกร 

 จากข้อมูลพื้นฐาน และสภาพแวดล้อมของกลุ่มเกษตรกร สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มเกษตรกรได้ 
ดังนี้  
1. ด้านบุคลากร (Man)   สมาชิก / คณะกรรมการ / ฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าที่ 
- เป็นกลุ่มเกษตรกรมีสมาชิกส่วนมากจ าน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล มีคณะกรรมการด าเนินงานช่วยกนัปฏิบัติหน้าท่ี
ร่วมกันเพื่อให้เกิดผลส าเร็จ 
 
2. ด้านการบริหารเงินทุน (Money) 
- กลุ่มเกษตรกรมีทุนด าเนินงานจากเงินทุนภายใน สามารถคุ้มครองหนี้สินได้ท้ังหมด 

 
 
3. ด้านวัตถุดิบ* (Material) เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ (Machine) * ผลผลิตของสมาชิก/สินค้าของสหกรณ์ 

- 
 

4. ด้านการบริหารการจัดการ(Management) และการด าเนินธุรกิจ(Method) 
- กลุ่มเกษตรมีการด าเนินธุรกิจเพียงด้านเดียว โดยจ่ายเงินกู้ ณ วันส้ินปีมีลูกหนี้ผิดช าระ ซึ่งหากกลุ่มเกษตรกร

ไม่สามารถติดตามลูกหนี้ดังกล่าวได้ อาจส่งผลเสียในปีถัดไป 
-  

 
 

แผนการแนะน าส่งเสรมิ พัฒนา และก ากับดูแลกลุ่มเกษตรกร  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลขอกลุ่มเกษตรกร สามารถก าหนดเป้าหมายในการแนะน าส่งเสริมพัฒนาและ
ก ากับดูแลกลุ่มเกษตรกรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ดังนี้ 

1) ระดับชั้นสหกรณ์ : - 
2) มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร : 

รักษามาตรฐานกลุ่มเกษตรกรให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ผลักดันเกษตรกรให้ผ่านมาตรฐานหรืออยู่ในระดับท่ีดีขึ้น  

3)อื่น ๆ  
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แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของกลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนงาน/กิจกรรมท่ีกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ด าเนินการ: 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
 1.1 ส่งเสริมให้จัดท างบการเงินและส่งให้ผู้สอบบัญชีแล้ว
น าเสนอท่ีประชุมใหญ่ภายใน 150 วัน นับแต่วันส้ินปีทาง
บัญชีของกลุ่มเกษตรกร 

ภายใน 150 วัน วัน ต.ค.63.-ก.ย.64 

   1.2รักษามาตรฐานกลุ่มเกษตรกรของกรมฯ ผ่านมาตรฐาน ระดับ ต.ค.63.-ก.ย.64 
2. ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
 2.1 แนะน าส่งเสริมให้สมาชิกของกลุ่มเกษตรกรมีส่วนร่วม
ในการท าธุรกิจกับกลุ่มฯในท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปี
และประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 

3 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

2.2แนะน า ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรระดมทุนจากสมาชิก
โดยการเพิ่มหุ้น เพื่อเพิ่มทุนภายในของกลุ่มเกษตรกร 

3 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

3. ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบ
สหกรณ์ 

   

 3.1 ส่งเสริมแนะน า กลุ่มเกษตรกร แก้ไขข้อบังคับ จัดท า
ระเบียบ เพื่อให้นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกร ให้ความ
เห็นชอบ/รับทราบระเบียบ ให้เป็นปัจจุบัน 
 

4 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

 3.2น าข้อสังเกตจากการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีใน
การเงินแนะน าสหกรณ์ ในการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการเพื่อร่วมกันพิจารณาแก้ไข รวมถึงติดตามความ
คืบหน้า 
 

3 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

 

 

 

 

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จะแนะน าส่งเสริมใหก้ลุ่มเกษตรกรด าเนินการ: 
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แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. แผนงาน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
1.1 อบรมคณะกรรมการท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้การจัดท า
บัญชี เหรัญญิก เลขานุการ เพื่อเกิดความช านาญงานด้าน
บริหาร  

1 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

1.2 อบรมคณะกรรมการด าเนินการ ด้านการบริหารงาน
ของกลุ่มเกษตรกรให้เกิดประสิทธิภาพ 

1 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

2. แผนงาน ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
 2.1 ให้กลุ่มฯ ก าหนดแผนด าเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิต 
เพื่อบริการสมาชิก ให้มีประมาณ ธุรกิจท่ีเพิ่มขึ้น 

เพิ่มขึ้น 10 ร้อยละ ต.ค.63.-ก.ย.64 

2.2สหกรณ์ก าหนดแผนการด าเนินงานระดมทุนจากสมาชิก
โดยการเพิ่มหุ้น  

เพิ่มขึ้น 5 ร้อยละ ต.ค.63.-ก.ย.64 

3. แผนงาน ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครอง
ระบบสหกรณ์  

  

 3.1 แก้ไขข้อบังคับ/ระเบียบของกลุ่มฯ ให้สอดคล้องกับ 
พ.ร.บ.สหกรณ์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ปี 2563 

1 ฉบับ ต.ค.63.-ก.ย.64 

 

 

 

 ลงชื่อ    นายปรีชา  บัวระภา    เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

    (เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส) 

           วันท่ี   15  เดือน  สิงหาคม   พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

 

 
 

27. กลุ่มเกษตรกรยางพาราร่วมใจโคกขมิ้น ประเภท : ท าสวน 
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การวิเคราะห์ข้อมูลและบริบท กลุ่มเกษตรกร  

ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มเกษตรกร 

 1) ข้อมูลทั่วไป : จ านวนสมาชิก/จ านวนสมาชิกท่ีร่วมท าธุรกิจ/ธุรกิจหลัก/ผลผลิตหลัก/มาตรฐาน
สหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกร/ระดับช้ันสหกรณ์/ศักยภาพการรวบรวมผลผลิต/การแปรรูป/ผลิตภัณฑ์เด่น ฯลฯ 
 2) โครงสร้างพื้นฐานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร:อุปกรณ์การผลิต/การตลาด เช่น ฉาง โกดัง ฯลฯ 
 3) ข้อมูลการด าเนินธุรกิจ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด ) : 31 มกราคม 

หน่วย : บาท 

ประเภทธุรกิจ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

1. ธุรกิจสินเช่ือ 1,362,000 1,386,000   
2. ธุรกิจรับฝากเงิน 2,213 24,698   
3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต - -     4,258,428.00  
4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต - -   

5. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย - -       136,480.00  
6. ธุรกิจบริการ - -       112,046.00  

รวม 1,364,213 1,410,698     4,506,954.00  

4)สถานภาพทางการเงิน (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชลี่าสุด) 31 มกราคม 
 

งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไรขาดทุน หน่วยนับ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

สินทรัพย ์ บาท     1,666,292      1,796,383     1,943,312  

หนี้สิน บาท       106,761         95,861          91,628  
ทุนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร บาท     1,663,559      1,663,559      1,851,685  
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท        80,293         86,947        201,214  

อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 
  - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
  - อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 

 
เท่า 
% 
% 
เท่า 

    เท่า 

 
0.06 
0.05 
0.05 

 
0.06 
0.05 
0.05 

 
0.05 
0.11 
0.10 

 
 
5)ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี (ถ้ามี) 
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6)ข้อบกพร่องของกลุ่มเกษตรกร  
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มเกษตรกร 

 จากข้อมูลพื้นฐาน และสภาพแวดล้อมของกลุ่มเกษตรกร สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มเกษตรกรได้ 
ดังนี้  

1. ด้านบุคลากร (Man)   สมาชิก / คณะกรรมการ / ฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าที่ 
- เป็นกลุ่มเกษตรกรยังไม่มีพนักงานให้มีแต่การมอบหมายหน้าท่ีให้กรรมการปฎิบัติหน้าท่ี 
 
2. ด้านการบริหารเงินทุน (Money) 
- กลุ่มเกษตรกรมีทุนด าเนินงานจากเงินทุนภายใน  
-  

3. ด้านวัตถุดิบ* (Material) เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ (Machine) * ผลผลิตของสมาชิก/สินค้าของสหกรณ์ 
- 
 

4. ด้านการบริหารการจัดการ(Management) และการด าเนินธุรกิจ(Method) 
- กลุ่มเกษตรมีการด าเนินธุรกิจเพียงด้านเดียว คือการรวบรวมยางก้อนถ้วยเพื่อจ าหน่าย 
-  

 
 

แผนการแนะน าส่งเสรมิ พัฒนา และก ากับดูแลกลุ่มเกษตรกร  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลขอกลุ่มเกษตรกร สามารถก าหนดเป้าหมายในการแนะน าส่งเสริมพัฒนาและ
ก ากับดูแลกลุ่มเกษตรกรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ดังนี้ 

1) ระดับชั้นสหกรณ์ : - 
2) มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร : 

รักษามาตรฐานกลุ่มเกษตรกรให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ผลักดันเกษตรกรให้ผ่านมาตรฐานหรืออยู่ในระดับท่ีดีขึ้น  

3)อื่น ๆ  
 
 
 
 
 

แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของกลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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แผนงาน/กิจกรรมท่ีกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ด าเนินการ: 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
 1.1 ส่งเสริมให้จัดท างบการเงินและส่งให้ผู้สอบบัญชีแล้ว
น าเสนอท่ีประชุมใหญ่ภายใน 150 วัน นับแต่วันส้ินปีทาง
บัญชีของกลุ่มเกษตรกร 

ภายใน 150 
วัน 

วัน ต.ค.63.-ก.ย.64 

   1.2รักษามาตรฐานกลุ่มเกษตรกรของกรมฯ ผ่านมาตรฐาน ระดับ ต.ค.63.-ก.ย.64 
2. ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
 2.1 แนะน าส่งเสริมให้สมาชิกของกลุ่มเกษตรกรมีส่วนร่วม
ในการท าธุรกิจกับกลุ่มฯในท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปี
และประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 

3 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

2.2แนะน า ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรระดมทุนจากสมาชิก
โดยการเพิ่มหุ้น เพื่อเพิ่มทุนภายในของกลุ่มเกษตรกร 

3 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

3. ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบ
สหกรณ์ 

   

 3.1 ส่งเสริมแนะน า กลุ่มเกษตรกร แก้ไขข้อบังคับ จัดท า
ระเบียบ เพื่อให้นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกร ให้ความ
เห็นชอบ/รับทราบระเบียบ ให้เป็นปัจจุบัน 

4 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

 3.2น าข้อสังเกตจากการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีใน
การเงินแนะน าสหกรณ์ ในการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการเพื่อร่วมกันพิจารณาแก้ไข รวมถึงติดตามความ
คืบหน้า 

3 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

 

 

 

 

 

 

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จะแนะน าส่งเสริมใหก้ลุ่มเกษตรกรด าเนินการ: 
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แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. แผนงาน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
1.1 อบรมคณะกรรมการท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้การจัดท า
บัญชี เหรัญญิก เลขานุการ เพื่อเกิดความช านาญงานด้าน
บริหาร  

1 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

1.2 อบรมคณะกรรมการด าเนินการ ด้านการบริหารงาน
ของกลุ่มเกษตรกรให้เกิดประสิทธิภาพ 

1 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

2. แผนงาน ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
 2.1 ให้กลุ่มฯ ก าหนดแผนด าเนินธุรกิจสินเช่ือ/รับฝากเงิน 
เพื่อบริการสมาชิก ให้มีประมาณ ธุรกิจท่ีเพิ่มขึ้น 

เพิ่มขึ้น 10 ร้อยละ ต.ค.63.-ก.ย.64 

2.2สหกรณ์ก าหนดแผนการด าเนินงานระดมทุนจากสมาชิก
โดยการเพิ่มหุ้น  

เพิ่มขึ้น 5 ร้อยละ ต.ค.63.-ก.ย.64 

3. แผนงาน ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครอง
ระบบสหกรณ์ 

   

 3.1 แก้ไขข้อบังคับ/ระเบียบของกลุ่มฯ ให้สอดคล้องกับ 
พ.ร.บ.สหกรณ์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ปี 2563 

1 ฉบับ ต.ค.63.-ก.ย.64 

 

 

 

    ลงชื่อ    นายปรีชา  บัวระภา    เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

          (เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส) 

                วันท่ี  15  .เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

 

 

อ ำเภอภหูลวง 

28. กลุ่มเกษตรกรท านาแก่งศรีภูมิ ประเภท: ท านา 
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การวิเคราะห์ข้อมูลและบริบท กลุ่มเกษตรกร  

ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มเกษตรกร 

 1) ข้อมูลทั่วไป : จ านวนสมาชิก/จ านวนสมาชิกท่ีร่วมท าธุรกิจ/ธุรกิจหลัก/ผลผลิตหลัก/มาตรฐาน
สหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกร/ระดับช้ันสหกรณ์/ศักยภาพการรวบรวมผลผลิต/การแปรรูป/ผลิตภัณฑ์เด่น ฯลฯ 
 2) โครงสร้างพื้นฐานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร:อุปกรณ์การผลิต/การตลาด เช่น ฉาง โกดัง ฯลฯ 
 3) ข้อมูลการด าเนินธุรกิจ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด ) :31 มีนาคม 

หน่วย : บาท 

ประเภทธุรกิจ ปี 2560 ปี 2562 ปี 2563 

1. ธุรกิจสินเช่ือ 111,600 107,290.00       106,890.00  
2. ธุรกิจรับฝากเงิน      
3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต      
4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต      

5. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย  107,290.00       106,890.00  
6. ธุรกิจบริการ 111,600.00     

รวม 223,200.00 214,580.00       213,780.00  

4)สถานภาพทางการเงิน (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชลี่าสุด)31 มีนาคม 
 

งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไรขาดทุน หน่วยนับ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

สินทรัพย ์ บาท 117,161.00   113,446.29    119,312.00  

หนี้สิน บาท 40,000.00     40,000.00      40,000.00  
ทุนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร บาท 117,161.00  113,446.29      79,312.00  
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท 4,608.00      2,565.41       2,565.41  

อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 
  - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
  - อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 

 
เท่า 
% 
% 
เท่า 

    เท่า 

 
0.34 
0.04 
0.04 

 
0.35 
0.02 
0.02 

 
0.50 
0.03 
0.02 

 
 
5)ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี (ถ้ามี) 
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6)ข้อบกพร่องของกลุ่มเกษตรกร  
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มเกษตรกร 

 จากข้อมูลพื้นฐาน และสภาพแวดล้อมของกลุ่มเกษตรกร สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มเกษตรกรได้ 
ดังนี้  
1. ด้านบุคลากร (Man)   สมาชิก / คณะกรรมการ / ฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าที่ 
- เป็นกลุ่มเกษตรกรขนาดเล็ก ไม่มีการจัดจ้างพนักงาน มีแต่คณะกรรมการได้มอบหมายหน้าท่ีในการด าเนินงาน
ของกลุ่ม 
 
2. ด้านการบริหารเงินทุน (Money) 
- กลุ่มเกษตรกรมีทุนด าเนินงานยังไม่เพียงพอ 

 
3. ด้านวัตถุดิบ* (Material) เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ (Machine) * ผลผลิตของสมาชิก/สินค้าของสหกรณ์ 

- 
 

4. ด้านการบริหารการจัดการ(Management) และการด าเนินธุรกิจ(Method) 
- คณะกรรมการ สมาชิก ยังขาดความรู้ความเข้าใจในรูปแบบวิธีการในการด าเนินธุรกิจของกลุ่ม  

 
 

 

แผนการแนะน าส่งเสรมิ พัฒนา และก ากับดูแลกลุ่มเกษตรกร  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลขอกลุ่มเกษตรกร สามารถก าหนดเป้าหมายในการแนะน าส่งเสริมพัฒนาและ
ก ากับดูแลกลุ่มเกษตรกรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ดังนี้ 

1) ระดับชั้นสหกรณ์ : - 
2) มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร : 

รักษามาตรฐานกลุ่มเกษตรกรให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ผลักดันเกษตรกรให้ผ่านมาตรฐานหรืออยู่ในระดับท่ีดีขึ้น  

3)อื่น ๆ  
 
 
 
 

 แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของกลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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แผนงาน/กิจกรรมท่ีกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ด าเนินการ: 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
 1.1 ส่งเสริมให้จัดท างบการเงินและส่งให้ผู้สอบบัญชีแล้ว
น าเสนอท่ีประชุมใหญ่ภายใน 150 วัน นับแต่วันส้ินปีทาง
บัญชีของกลุ่มเกษตรกร 

ภายใน 150 
วัน 

 
 

วัน 

 
 

ต.ค.63.-ก.ย.64 
   1.2ผลักดันเกษตรกรให้ผ่านมาตรฐานของกรมฯ ผ่านมาตรฐาน ระดับ ต.ค.63.-ก.ย.64 
2. ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
 2.1 แนะน าส่งเสริมให้สมาชิกของกลุ่มเกษตรกรมีส่วนร่วม
ในการท าธุรกิจกับกลุ่มฯในท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปี
และประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 

3 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

2.2แนะน า ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรระดมทุนจากสมาชิก
โดยการเพิ่มหุ้น เพื่อเพิ่มทุนภายในของกลุ่มเกษตรกร 

3 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

3. ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบ
สหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 

   

 3.1 ส่งเสริมแนะน า กลุ่มเกษตรกร แก้ไขข้อบังคับ จัดท า
ระเบียบ เพื่อให้นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกร ให้ความ
เห็นชอบ/รับทราบระเบียบ ให้เป็นปัจจุบัน 

4 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

 3.2น าข้อสังเกตจากการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีใน
การเงินแนะน าสหกรณ์ ในการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการเพื่อร่วมกันพิจารณาแก้ไข รวมถึงติดตามความ
คืบหน้า 
 

3 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

 

 

 

 

 

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จะแนะน าส่งเสริมใหก้ลุ่มเกษตรกรด าเนินการ: 
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แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. แผนงาน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
1.1 อบรมคณะกรรมการท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้การจัดท า
บัญชี เหรัญญิก เลขานุการ เพื่อเกิดความช านาญงานด้าน
บริหาร  

1 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

1.2 อบรมคณะกรรมการด าเนินการ ด้านการบริหารงาน
ของกลุ่มเกษตรกรให้เกิดประสิทธิภาพ 

1 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

2. แผนงาน ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
 2.1 ให้กลุ่มฯ ก าหนดแผนด าเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิต 
เพื่อบริการสมาชิก ให้มีประมาณ ธุรกิจท่ีเพิ่มขึ้น 

เพิ่มขึ้น 10 ร้อยละ ต.ค.63.-ก.ย.64 

2.2สหกรณ์ก าหนดแผนการด าเนินงานระดมทุนจากสมาชิก
โดยการเพิ่มหุ้น  

เพิ่มขึ้น 5 ร้อยละ ต.ค.63.-ก.ย.64 

3. แผนงาน ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครอง
ระบบสหกรณ์ 

   

 3.1 แก้ไขข้อบังคับ/ระเบียบของกลุ่มฯ ให้สอดคล้องกับ 
พ.ร.บ.สหกรณ์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ปี 2563 

1 ฉบับ ต.ค.63.-ก.ย.64 

 

 

 

 

ลงชื่อ    นางสาวนภัสกร  วรรณชัย   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

         (นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ) 

     วันท่ี  15  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2563 
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29. กลุ่มเกษตรกรท านาหนองคัน  ประเภท : ท านา 

การวิเคราะห์ข้อมูลและบริบทกลุ่มเกษตรกร  

ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มเกษตรกร 

 1) ข้อมูลทั่วไป : จ านวนสมาชิก/จ านวนสมาชิกท่ีร่วมท าธุรกิจ/ธุรกิจหลัก/ผลผลิตหลัก/มาตรฐาน
สหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกร/ระดับช้ันสหกรณ์/ศักยภาพการรวบรวมผลผลิต/การแปรรูป/ผลิตภัณฑ์เด่น ฯลฯ 
 2) โครงสร้างพื้นฐานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร:อุปกรณ์การผลิต/การตลาด เช่น ฉาง โกดัง ฯลฯ 
 3) ข้อมูลการด าเนินธุรกิจ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด ) :31 มีนาคม 

หน่วย : บาท 

ประเภทธุรกิจ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

1. ธุรกิจสินเช่ือ 620,000 640,000       632,600.00  

2. ธุรกิจรับฝากเงิน      
3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต  -   
4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต  -   
5. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย  -   

6. ธุรกิจบริการ 26,200         22,700.00          34,450.00  
รวม 646,200 662,700.00      667,050.00  

4)สถานภาพทางการเงิน (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชลี่าสุด)31 มีนาคม 
 

งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไรขาดทุน หน่วยนับ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

สินทรัพย ์ บาท 1,121,190 1,941,975.45  1,369,088.63  
หนี้สิน บาท 682,549 1,454,888.14    841,569.14  
ทุนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร บาท 438,641   487,087.31    527,519.49  
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท 58,254     16,845.44      13,947.18  

อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 
  - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
  - อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 

 
เท่า 
% 
% 
เท่า 

    เท่า 

 
1.55 
0.13 
0.05 
0.41 
0.39 

 
2.99 
0.03 
0.01 
1.91 
0.08 

 
1.60 
0.03 
0.01 
7.21 
0.17 

 
5)ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี (ถ้ามี) 
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6)ข้อบกพร่องของกลุ่มเกษตรกร 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มเกษตรกร 

 จากข้อมูลพื้นฐาน และสภาพแวดล้อมของกลุ่มเกษตรกร สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มเกษตรกรได้ 
ดังนี้  
1. ด้านบุคลากร (Man)   สมาชิก / คณะกรรมการ / ฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าที่ 
- เป็นกลุ่มเกษตรกรขนาดเล็ก ไม่มีการจัดจ้างพนักงาน มีแต่การมอบหมายให้กรรมการปฎิบัติหน้าท่ี 
 
2. ด้านการบริหารเงินทุน (Money) 
- กลุ่มเกษตรกรมีทุนด าเนินงานยังน้อย 

 
3. ด้านวัตถุดิบ* (Material) เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ (Machine) * ผลผลิตของสมาชิก/สินค้าของสหกรณ์ 

- 
 

4. ด้านการบริหารการจัดการ(Management) และการด าเนินธุรกิจ(Method) 
- ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจแบบกลุ่มเกษตรกร 

 
 

 

แผนการแนะน าส่งเสรมิ พัฒนา และก ากับดูแลกลุ่มเกษตรกร  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลขอกลุ่มเกษตรกร สามารถก าหนดเป้าหมายในการแนะน าส่งเสริมพัฒนาและ
ก ากับดูแลกลุ่มเกษตรกรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ดังนี้ 

1) ระดับชั้นสหกรณ์: - 
2) มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร: 

รักษามาตรฐานกลุ่มเกษตรกรให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ผลักดันเกษตรกรให้ผ่านมาตรฐานหรืออยู่ในระดับท่ีดีขึ้น  

3)อื่น ๆ  
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Template แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดแูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของกลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนงาน/กิจกรรมท่ีกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ด าเนินการ: 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
 1.1ส่งเสริมให้จัดท างบการเงินและส่งให้ผู้สอบบัญชีแล้ว
น าเสนอท่ีประชุมใหญ่ภายใน 150 วัน นับแต่วันส้ินปีทาง
บัญชีของกลุ่มเกษตรกร 
 

ภายใน 150 
วัน 

วัน ต.ค.63.-ก.ย.64 

   1.2 แนะน าให้กลุ่มเกษตรกรรักษามาตรฐานของกรมฯ ผ่านมาตรฐาน ระดับ ต.ค.63.-ก.ย.64 
2. ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
 2.1 แนะน าส่งเสริมให้สมาชิกของกลุมเกษตรกรมีส่วนร่วม
ในการท าธุรกิจกับกลุ่มฯในท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปี
และประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
 

3 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

2.2แนะน า ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรระดมทุนจากสมาชิก
โดยการเพิ่มหุ้น เพื่อเพิ่มทุนภายในของกลุ่มเกษตรกร 
 

3 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

3. ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบ
สหกรณ์ 

   

 3.1 ส่งเสริมแนะน า กลุ่มเกษตรกร แก้ไขข้อบังคับ จัดท า
ระเบียบ เพื่อให้นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกร ให้ความ
เห็นชอบ/รับทราบระเบียบ ให้เป็นปัจจุบัน 
 

4 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

 3.2น าข้อสังเกตจากการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีใน
การเงินแนะน าสหกรณ์ ในการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการเพื่อร่วมกันพิจารณาแก้ไข รวมถึงติดตามความ
คืบหน้า 
 

3 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 
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Template แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดแูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จะแนะน าส่งเสริมใหก้ลุ่มเกษตรกรด าเนินการ: 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. แผนงาน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
1.1 อบรมคณะกรรมการท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้การจัดท า
บัญชี เหรัญญิก เลขานุการ เพื่อเกิดความช านาญงานด้าน
บริหาร  

1 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

1.2 อบรมคณะกรรมการด าเนินการ ด้านการบริหารงาน
ของกลุ่มเกษตรกรให้เกิดประสิทธิภาพ 

1 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

2. แผนงาน ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
 2.1 ให้กลุ่มฯ ก าหนดแผนด าเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิต 
จัดหาสินค้ามาจ าหน่าย เพื่อบริการสมาชิก ให้มีประมาณ 
ธุรกิจท่ีเพิ่มขึ้น 

เพิ่มขึ้น 10 ร้อยละ ต.ค.63.-ก.ย.64 

2.2สหกรณ์ก าหนดแผนการด าเนินงานระดมทุนจากสมาชิก
โดยการเพิ่มหุ้น 

เพิ่มขึ้น 5 ร้อยละ ต.ค.63.-ก.ย.64 

3. แผนงาน ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครอง
ระบบสหกรณ์ 

   

 3.1 แก้ไขข้อบังคับ/ระเบียบของกลุ่มฯ ให้สอดคล้องกับ 
พ.ร.บ.สหกรณ์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ปี 2563 

1 ฉบับ ต.ค.63.-ก.ย.64 

 

 

 

ลงชื่อ    นางสาวนภัสกร วรรณชัย    เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

        (นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ) 

            วันท่ี  15  เดือน  สิงหาคม   พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

 

30. กลุ่มเกษตรกรท าไร่ภูหอ  ประเภท : ท าไร่ 
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Template แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดแูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

การวิเคราะห์ข้อมูลและบริบท กลุ่มเกษตรกร  

ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มเกษตรกร 

 1) ข้อมูลทั่วไป : จ านวนสมาชิก/จ านวนสมาชิกท่ีร่วมท าธุรกิจ/ธุรกิจหลัก/ผลผลิตหลัก/มาตรฐาน
สหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกร/ระดับช้ันสหกรณ์/ศักยภาพการรวบรวมผลผลิต/การแปรรูป/ผลิตภัณฑ์เด่น ฯลฯ 
 2) โครงสร้างพื้นฐานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร:อุปกรณ์การผลิต/การตลาด เช่น ฉาง โกดัง ฯลฯ 
 3) ข้อมูลการด าเนินธุรกิจ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด ) :31 มีนาคม 

หน่วย : บาท 

ประเภทธุรกิจ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

1. ธุรกิจสินเช่ือ 463,500 308,500       714,500.00  
2. ธุรกิจรับฝากเงิน - -   
3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต - -   
4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต - -   

5. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 308,160 330,030       330,030.00  
6. ธุรกิจบริการ             36,800.00  

รวม 771,660 638,530     1,081,330.00  

4)สถานภาพทางการเงิน (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชลี่าสุด) 31 มีนาคม 
 

งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไรขาดทุน หน่วยนับ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

สินทรัพย ์ บาท 4,494,416 4,440,484   773,746.44  

หนี้สิน บาท 3,088,332 2,973,020   532,068.00  
ทุนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร บาท 1,406,084 1,467,464   241,178.44  
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท -29,589 144,820     80,595.87  

อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 
  - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
  - อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 

 
เท่า 
% 
% 
เท่า 

    เท่า 

 
2.20 
-0.02 
-0.01 

 
2.03 
0.10 
0.03 

 
2.21 
0.33 
0.10 

 
 
5)ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี (ถ้ามี) 
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Template แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดแูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

6)ข้อบกพร่องของกลุ่มเกษตรกร  
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มเกษตรกร 

 จากข้อมูลพื้นฐาน และสภาพแวดล้อมของกลุ่มเกษตรกร สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มเกษตรกรได้ 
ดังนี้  

1. ด้านบุคลากร (Man)   สมาชิก / คณะกรรมการ / ฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าที่ 
- เป็นกลุ่มเกษตรกรไม่มีการจัดจ้างพนักงาน มีคณะกรรมการด าเนินงานช่วยกนัปฏิบัติหน้าท่ีร่วมกันเพื่อให้เกิด
ผลส าเร็จ 
 
2. ด้านการบริหารเงินทุน (Money) 
- กลุ่มเกษตรกรมีทุนด าเนินงานยังไม่เพียงพอ 
-  

3. ด้านวัตถุดิบ* (Material) เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ (Machine) * ผลผลิตของสมาชิก/สินค้าของสหกรณ์ 
- 
 

4. ด้านการบริหารการจัดการ(Management) และการด าเนินธุรกิจ(Method) 
- คณะกรรมการและสมาชิกยังขาดความเข้าใจในการบิหารงาน 

 
 

 

แผนการแนะน าส่งเสรมิ พัฒนา และก ากับดูแลกลุ่มเกษตรกร  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลขอกลุ่มเกษตรกร สามารถก าหนดเป้าหมายในการแนะน าส่งเสริมพัฒนาและ
ก ากับดูแลกลุ่มเกษตรกรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ดังนี้ 

1) ระดับชั้นสหกรณ์ : - 
2) มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร : 

รักษามาตรฐานกลุ่มเกษตรกรให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ผลักดันเกษตรกรให้ผ่านมาตรฐานหรืออยู่ในระดับท่ีดีขึ้น  

3)อื่น ๆ  
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Template แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดแูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของกลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนงาน/กิจกรรมท่ีกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ด าเนินการ: 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
1.1 ส่งเสริมให้จัดท างบการเงินและส่งให้ผู้สอบบัญชีแล้ว

น าเสนอท่ีประชุมใหญ่ภายใน 150 วัน นับแต่วันส้ินปี
ทางบัญชีของกลุ่มเกษตรกร 
 

ภายใน 150 
วัน 

วัน ต.ค.63.-ก.ย.64 

   1.2รักษามาตรฐานกลุ่มเกษตรกรของกรมฯ ผ่านมาตรฐาน ระดับ ต.ค.63.-ก.ย.64 
2. ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
 2.1 แนะน าส่งเสริมให้สมาชิกของกลุ่มเกษตรกรมีส่วนร่วม
ในการท าธุรกิจกับกลุ่มฯในท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปี
และประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
 

3 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

2.2แนะน า ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรระดมทุนจากสมาชิก
โดยการเพิ่มหุ้น เพื่อเพิ่มทุนภายในของกลุ่มเกษตรกร 
 

3 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

3. ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบ
สหกรณ์ 

   

 3.1 ส่งเสริมแนะน า กลุ่มเกษตรกร แก้ไขข้อบังคับ จัดท า
ระเบียบ เพื่อให้นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกร ให้ความ
เห็นชอบ/รับทราบระเบียบ ให้เป็นปัจจุบัน 
 

4 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

 3.2น าข้อสังเกตจากการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีใน
การเงินแนะน าสหกรณ์ ในการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการเพื่อร่วมกันพิจารณาแก้ไข รวมถึงติดตามความ
คืบหน้า 
 

3 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 
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Template แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดแูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จะแนะน าส่งเสริมใหก้ลุ่มเกษตรกรด าเนินการ: 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. แผนงาน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
1.1 อบรมคณะกรรมการท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้การจัดท า
บัญชี เหรัญญิก เลขานุการ เพื่อเกิดความช านาญงานด้าน
บริหาร  

1 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

1.2 อบรมคณะกรรมการด าเนินการ ด้านการบริหารงาน
ของกลุ่มเกษตรกรให้เกิดประสิทธิภาพ 

1 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

2. แผนงาน ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
 2.1 ให้กลุ่มฯ ก าหนดแผนด าเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิต 
เพื่อบริการสมาชิก ให้มีประมาณ ธุรกิจท่ีเพิ่มขึ้น 

เพิ่มขึ้น 10 ร้อยละ ต.ค.63.-ก.ย.64 

2.2สหกรณ์ก าหนดแผนการด าเนินงานระดมทุนจากสมาชิก
โดยการเพิ่มหุ้น  

เพิ่มขึ้น 5 ร้อยละ ต.ค.63.-ก.ย.64 

3. แผนงาน ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครอง
ระบบสหกรณ์ 

   

 3.1 แก้ไขข้อบังคับ/ระเบียบของกลุ่มฯ ให้สอดคล้องกับ 
พ.ร.บ.สหกรณ์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ปี 2563 

1 ฉบับ ต.ค.63.-ก.ย.64 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ    นางสาวนภัสกร  วรรณชัย  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

       (นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ) 

       วันท่ี  15  เดือน  สิงหาคม   พ.ศ.2563 

 

 

 

 

31. กลุ่มเกษตรกรท าไร่ห้วยสีเสียด  ประเภท : ท าไร่ 
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Template แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดแูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

การวิเคราะห์ข้อมูลและบริบท กลุ่มเกษตรกร  

ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มเกษตรกร 

 1) ข้อมูลทั่วไป : จ านวนสมาชิก/จ านวนสมาชิกท่ีร่วมท าธุรกิจ/ธุรกิจหลัก/ผลผลิตหลัก/มาตรฐาน
สหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกร/ระดับช้ันสหกรณ์/ศักยภาพการรวบรวมผลผลิต/การแปรรูป/ผลิตภัณฑ์เด่น ฯลฯ 
 2) โครงสร้างพื้นฐานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร:อุปกรณ์การผลิต/การตลาด เช่น ฉาง โกดัง ฯลฯ 
 3) ข้อมูลการด าเนินธุรกิจ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด ) : 31 มีนาคม 

หน่วย : บาท 

ประเภทธุรกิจ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

1. ธุรกิจสินเช่ือ 3,335,064 3,225,097     3,519,224.23  
2. ธุรกิจรับฝากเงิน 229,318 247,057       253,198.92  
3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต - -   
4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต - -   

5. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 50,000 50,000       269,800.69  
6. ธุรกิจบริการ 110,400 117,400   

รวม 3,724,782 3,639,554     4,042,223.84  

4)สถานภาพทางการเงิน (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชลี่าสุด)31 มีนาคม 
 

งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไรขาดทุน หน่วยนับ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

สินทรัพย ์ บาท 4,494,416 4,440,484  

หนี้สิน บาท 3,088,332 2,973,020  
ทุนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร บาท 1,406,084 1,467,464  
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท -29,589 144,820  

อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 
  - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
  - อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 

 
เท่า 
% 
% 
เท่า 

    เท่า 

 
2.20 
-0.02 
-0.01 

 
2.03 
0.10 
0.03 

 

 
 
5)ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี (ถ้ามี) 
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6)ข้อบกพร่องของกลุ่มเกษตรกร  
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มเกษตรกร 

 จากข้อมูลพื้นฐาน และสภาพแวดล้อมของกลุ่มเกษตรกร สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มเกษตรกรได้ 
ดังนี้  

1. ด้านบุคลากร (Man)   สมาชิก / คณะกรรมการ / ฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าที่ 
- เป็นกลุ่มเกษตรกรยังไม่มีพนักงานได้มีแต่การมอบหมายหน้าท่ีให้กรรมการปฎิบัติหน้าท่ี 
- คณะกรรมการด าเนินการยังขาดประสบการณ์ด้านการบริหารธุรกิจของกลุ่มเกษตรกร 
 
2. ด้านการบริหารเงินทุน (Money) 
- กลุ่มเกษตรกรมีทุนด าเนินงานยังไม่เพียงพอ ต้องอาศัยแหล่งเงินจากภายนอก 

 
3. ด้านวัตถุดิบ* (Material) เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ (Machine) * ผลผลิตของสมาชิก/สินค้าของสหกรณ์ 

- 
 

4. ด้านการบริหารการจัดการ(Management) และการด าเนินธุรกิจ(Method) 
- กลุ่มเกษตรมีการด าเนินธุรกิจการให้สินเช่ือเป็นส่วนใหญ่ ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย รับฝากเงินมีไม่มาก

นัก 
 

 
 

 

แผนการแนะน าส่งเสรมิ พัฒนา และก ากับดูแลกลุ่มเกษตรกร  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลขอกลุ่มเกษตรกร สามารถก าหนดเป้าหมายในการแนะน าส่งเสริมพัฒนาและ
ก ากับดูแลกลุ่มเกษตรกรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ดังนี้ 

1) ระดับชั้นสหกรณ์ : - 
2) มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร : 

รักษามาตรฐานกลุ่มเกษตรกรให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ผลักดันเกษตรกรให้ผ่านมาตรฐานหรืออยู่ในระดับท่ีดีขึ้น  

3)อื่น ๆ  
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Template แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดแูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของกลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนงาน/กิจกรรมท่ีกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ด าเนินการ: 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
1.1 ส่งเสริมให้จัดท างบการเงินและส่งให้ผู้สอบบัญชีแล้ว

น าเสนอท่ีประชุมใหญ่ภายใน 150 วัน นับแต่วันส้ินปี
ทางบัญชีของกลุ่มเกษตรกร 
 

ภายใน 150 
วัน 

วัน ต.ค.63.-ก.ย.64 

   1.2รักษามาตรฐานกลุ่มเกษตรกรของกรมฯ ผ่านมาตรฐาน ระดับ ต.ค.63.-ก.ย.64 
2. ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
 2.1 แนะน าส่งเสริมให้สมาชิกของกลุ่มเกษตรกรมีส่วนร่วม
ในการท าธุรกิจกับกลุ่มฯในท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปี
และประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
 

3 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

2.2แนะน า ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรระดมทุนจากสมาชิก
โดยการเพิ่มหุ้น เพื่อเพิ่มทุนภายในของกลุ่มเกษตรกร 
 

3 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

3. ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบ
สหกรณ์ 

   

 3.1 ส่งเสริมแนะน า กลุ่มเกษตรกร แก้ไขข้อบังคับ จัดท า
ระเบียบ เพื่อให้นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกร ให้ความ
เห็นชอบ/รับทราบระเบียบ ให้เป็นปัจจุบัน 
 

4 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

 3.2น าข้อสังเกตจากการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีใน
การเงินแนะน าสหกรณ์ ในการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการเพื่อร่วมกันพิจารณาแก้ไข รวมถึงติดตามความ
คืบหน้า 
 

3 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 
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Template แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดแูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จะแนะน าส่งเสริมใหก้ลุ่มเกษตรกรด าเนินการ: 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. แผนงาน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
1.1 อบรมคณะกรรมการท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้การจัดท า
บัญชี เหรัญญิก เลขานุการ เพื่อเกิดความช านาญงานด้าน
บริหาร  1 

 
ครั้ง 

 
ต.ค.63.-ก.ย.
64 

1.2 อบรมคณะกรรมการด าเนินการ ด้านการบริหารงาน
ของกลุ่มเกษตรกรให้เกิดประสิทธิภาพ  1 

 
ครั้ง 

 
ต.ค.63.-ก.ย.
64 

2. แผนงาน ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    

 2.1 ให้กลุ่มฯ ก าหนดแผนด าเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิต 
เพื่อบริการสมาชิก ให้มีประมาณ ธุรกิจท่ีเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น 10 

 
ร้อยละ 

 
ต.ค.63.-ก.ย.
64 

2.2สหกรณ์ก าหนดแผนการด าเนินงานระดมทุนจากสมาชิก
โดยการเพิ่มหุ้น  เพิ่มขึ้น 5 

 
ร้อยละ 

 
ต.ค.63.-ก.ย.
64 

3. แผนงาน ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครอง
ระบบสหกรณ์  

  

 3.1 แก้ไขข้อบังคับ/ระเบียบของกลุ่มฯ ให้สอดคล้องกับ 
พ.ร.บ.สหกรณ์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ปี 2563 1 

 
ฉบับ 

 
ต.ค.63.-ก.ย.
64 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ   นางสาวนภัสกร  วรรณชัย  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

        (นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ) 

    วันท่ี  15  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.2563 
 

 

อ ำเภอเอรำวัณ 
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Template แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดแูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

32. กลุ่มเกษตรกรท าไร่ทรัพย์ไพวัลย์  ประเภท : ท าไร ่

การวิเคราะห์ข้อมูลและบริบท กลุ่มเกษตรกร  

ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มเกษตรกร 

 1) ข้อมูลทั่วไป : จ านวนสมาชิก/จ านวนสมาชิกท่ีร่วมท าธุรกิจ/ธุรกิจหลัก/ผลผลิตหลัก/มาตรฐาน
สหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกร/ระดับช้ันสหกรณ์/ศักยภาพการรวบรวมผลผลิต/การแปรรูป/ผลิตภัณฑ์เด่น ฯลฯ 
 2) โครงสร้างพื้นฐานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร:อุปกรณ์การผลิต/การตลาด เช่น ฉาง โกดัง ฯลฯ 
 3) ข้อมูลการด าเนินธุรกิจ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด ) : 31 มีนาคม 

หน่วย : บาท 

ประเภทธุรกิจ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

1. ธุรกิจสินเช่ือ 400,000 500,000       480,000.00  

2. ธุรกิจรับฝากเงิน 6,120 6,242          6,366.84  
3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต - -  -  
4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต - -  -  
5. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 28,800 30,600         57,550.00  

6. ธุรกิจบริการ - -  -  
รวม 434,920 536,842       543,916.84  

4)สถานภาพทางการเงิน (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชลี่าสุด) 31 มีนาคม 
 

งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไรขาดทุน หน่วยนับ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

สินทรัพย ์ บาท 810,217.62 975,662.51 991,588.53 
หนี้สิน บาท 50,379.60 603,892.00 584,016.84 
ทุนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร บาท 306,448.02 371,770.51 407,571.63 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท -2,899.47 28,322.49 25,901.18 

อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 
  - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
  - อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 

 
เท่า 
% 
% 
เท่า 

    เท่า 

 
0.16 
-0.01 
-0.00 

 
1.62 
0.08 
0.03 

 
1.43 
0.06 
0.03 
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Template แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดแูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

5)ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี (ถ้ามี) 
 
6)ข้อบกพร่องของกลุ่มเกษตรกร  

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มเกษตรกร 

 จากข้อมูลพื้นฐาน และสภาพแวดล้อมของกลุ่มเกษตรกร สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มเกษตรกรได้ 
ดังนี้  
1. ด้านบุคลากร (Man)   สมาชิก / คณะกรรมการ / ฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าที่ 
- สมาชิกมีส่วนร่วมในการท าธุรกิจ คณะกรรมการเสียสละในการปฏิบัติหน้าท่ี 

 
 
2. ด้านการบริหารเงินทุน (Money) 
- เงินทุนของกลุ่มเกษตรกรส่วนใหญ่น าไปใช้ในการด าเนินธุรกิจสินเช่ือ ดังนั้นสภาพคล่องของกลุ่มจึงขึ้นอยู่กับ

การเรียกเก็บหนี้จากสมาชิก 
 
 
3. ด้านวัตถุดิบ* (Material) เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ (Machine) * ผลผลิตของสมาชิก/สินค้าของสหกรณ์ 

- 
 

4. ด้านการบริหารการจัดการ(Management) และการด าเนินธุรกิจ(Method) 
- กลุ่มเกษตรกรต้องการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการด าเนินธุรกิจการสนับสนุนจากภาครัฐ 

 
 

 
 

แผนการแนะน าส่งเสรมิ พัฒนา และก ากับดูแลกลุ่มเกษตรกร  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลขอกลุ่มเกษตรกร สามารถก าหนดเป้าหมายในการแนะน าส่งเสริมพัฒนาและ
ก ากับดูแลกลุ่มเกษตรกรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ดังนี้ 

1) ระดับชั้นสหกรณ์ : - 
2) มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร : 

รักษามาตรฐานกลุ่มเกษตรกรให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ผลักดันเกษตรกรให้ผ่านมาตรฐานหรืออยู่ในระดับท่ีดีขึ้น  

3)อื่น ๆ  
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Template แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดแูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของกลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนงาน/กิจกรรมท่ีกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ด าเนินการ: 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
1.1 ส่งเสริมให้จัดท างบการเงินและส่งให้ผู้สอบบัญชีแล้ว

น าเสนอท่ีประชุมใหญ่ภายใน 150 วัน นับแต่วันส้ินปี
ทางบัญชีของกลุ่มเกษตรกร 

1.2  

ภายใน 150 
วัน 

วัน ต.ค.63.-ก.ย.64 

   1.2รักษามาตรฐานกลุ่มเกษตรกรของกรมฯ ผ่านมาตรฐาน ระดับ ต.ค.63.-ก.ย.64 
2. ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
 2.1 แนะน าส่งเสริมให้สมาชิกของกลุ่มเกษตรกรมีส่วนร่วม
ในการท าธุรกิจกับกลุ่มฯในท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปี
และประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
 

3 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

2.2แนะน า ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรระดมทุนจากสมาชิก
โดยการเพิ่มหุ้น เพื่อเพิ่มทุนภายในของกลุ่มเกษตรกร 
 

3 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

3. ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบ
สหกรณ์ 

   

 3.1 ส่งเสริมแนะน า กลุ่มเกษตรกร แก้ไขข้อบังคับ จัดท า
ระเบียบ เพื่อให้นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกร ให้ความ
เห็นชอบ/รับทราบระเบียบ ให้เป็นปัจจุบัน 
 

4 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

 3.2น าข้อสังเกตจากการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีใน
การเงินแนะน าสหกรณ์ ในการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการเพื่อร่วมกันพิจารณาแก้ไข รวมถึงติดตามความ
คืบหน้า 
 

3 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

 

 

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จะแนะน าส่งเสริมใหก้ลุ่มเกษตรกรด าเนินการ: 
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Template แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดแูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. แผนงาน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
1.1 อบรมคณะกรรมการท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้การจัดท า
บัญชี เหรัญญิก เลขานุการ เพื่อเกิดความช านาญงานด้าน
บริหาร  

1 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

1.2 อบรมคณะกรรมการด าเนินการ ด้านการบริหารงาน
ของกลุ่มเกษตรกรให้เกิดประสิทธิภาพ 

1 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

2. แผนงาน ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
 2.1 ให้กลุ่มฯ ก าหนดแผนด าเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิต 
เพื่อบริการสมาชิก ให้มีประมาณ ธุรกิจท่ีเพิ่มขึ้น 

เพิ่มขึ้น 10 ร้อยละ ต.ค.63.-ก.ย.64 

2.2สหกรณ์ก าหนดแผนการด าเนินงานระดมทุนจากสมาชิก
โดยการเพิ่มหุ้น  

เพิ่มขึ้น 5 ร้อยละ ต.ค.63.-ก.ย.64 

3. แผนงาน ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครอง
ระบบสหกรณ์ 

   

 3.1 แก้ไขข้อบังคับ/ระเบียบของกลุ่มฯ ให้สอดคล้องกับ 
พ.ร.บ.สหกรณ์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ปี 2563 

1 ฉบับ ต.ค.63.-ก.ย.64 

 

 

 

ลงชื่อ     นายปรีชา  บัวระภา   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

     (เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส) 

             วันท่ี  15  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2563 
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Template แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดแูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

33. กลุ่มเกษตรกรท าสวนเอราวัณผาอินทร์แปลง  ประเภท : ท าสวน 

การวิเคราะห์ข้อมูลและบริบท กลุ่มเกษตรกร  

ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มเกษตรกร 

 1) ข้อมูลทั่วไป : จ านวนสมาชิก/จ านวนสมาชิกท่ีร่วมท าธุรกิจ/ธุรกิจหลัก/ผลผลิตหลัก/มาตรฐาน
สหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกร/ระดับช้ันสหกรณ์/ศักยภาพการรวบรวมผลผลิต/การแปรรูป/ผลิตภัณฑ์เด่น ฯลฯ 
 2) โครงสร้างพื้นฐานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร:อุปกรณ์การผลิต/การตลาด เช่น ฉาง โกดัง ฯลฯ 
 3) ข้อมูลการด าเนินธุรกิจ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด ) : 31 มีนาคม 

หน่วย : บาท 

ประเภทธุรกิจ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

1. ธุรกิจสินเช่ือ 1,362,000 1,386,000         70,500.00  

2. ธุรกิจรับฝากเงิน 2,213 24,698   
3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต - -   
4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต - -   
5. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย - -   

6. ธุรกิจบริการ - -   
รวม 1,364,213 1,410,698         70,500.00  

4)สถานภาพทางการเงิน (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชลี่าสุด)31 มีนาคม 
 

งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไรขาดทุน หน่วยนับ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

สินทรัพย ์ บาท   186,141.01    183,904.53    129,978.51  
หนี้สิน บาท     56,584.74      56,584.74      56,584.74  
ทุนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร บาท   129,556.27    142,545.37      73,393.77  

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท -7,937.68      11,639.10  -71,001.60  

อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 
  - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
  - อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 

 
เท่า 
% 
% 
เท่า 

    เท่า 

 
0.44 
-0.06 
-0.04 

 
0.40 
0.08 
0.06 

 
0.77 
-0.97 
-0.55 
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Template แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดแูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

5)ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี (ถ้ามี) 
 
6)ข้อบกพร่องของกลุ่มเกษตรกร  

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มเกษตรกร 

 จากข้อมูลพื้นฐาน และสภาพแวดล้อมของกลุ่มเกษตรกร สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มเกษตรกรได้ 
ดังนี้  
1. ด้านบุคลากร (Man)   สมาชิก / คณะกรรมการ / ฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าที่ 
-เป็นกลุ่มเกษตรกรขนาดเล็กไม่มีเจ้าหน้าท่ีจัดท าบัญชีมีคณะกรรมการด าเนินงานของสหกรณ์ช่วยกันปฏิบัติหน้าท่ี
ในด้านต่างๆ ซึ่งยังขาดการตรวจสอบข้อมูลและขาดความรอบคอบในการปฏิบัติงาน 
 
2. ด้านการบริหารเงินทุน (Money) 
-เงินทุนของกลุ่มเกษตรกรส่วนใหญ่น าไปใช้ในการด าเนินธุรกิจสินเช่ือ ดังนั้นสภาพคล่องของกลุ่มจึงขึ้นอยู่กับการ
เรียกเก็บหนี้จากสมาชิก 
 
3. ด้านวัตถุดิบ* (Material) เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ (Machine) * ผลผลิตของสมาชิก/สินค้าของสหกรณ์ 
- 
 
4. ด้านการบริหารการจัดการ(Management) และการด าเนินธุรกิจ(Method) 
-กลุ่มเกษตรกรต้องการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการด าเนินธุรกิจการสนับสนุนจากภาครัฐ 
 

 
 

แผนการแนะน าส่งเสรมิ พัฒนา และก ากับดูแลกลุ่มเกษตรกร  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลขอกลุ่มเกษตรกร สามารถก าหนดเป้าหมายในการแนะน าส่งเสริมพัฒนาและ
ก ากับดูแลกลุ่มเกษตรกรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ดังนี้ 

1) ระดับชั้นสหกรณ์ : - 
2) มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร : 

รักษามาตรฐานกลุ่มเกษตรกรให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ผลักดันเกษตรกรให้ผ่านมาตรฐานหรืออยู่ในระดับท่ีดีขึ้น  

3)อื่น ๆ  
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Template แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดแูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของกลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนงาน/กิจกรรมท่ีกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ด าเนินการ: 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
1.1 ส่งเสริมให้จัดท างบการเงินและส่งให้ผู้สอบบัญชีแล้ว

น าเสนอท่ีประชุมใหญ่ภายใน 150 วัน นับแต่วันส้ินปี
ทางบัญชีของกลุ่มเกษตรกร 
 

ภายใน 150 
วัน 

วัน ต.ค.63.-ก.ย.64 

   1.2รักษามาตรฐานกลุ่มเกษตรกรของกรมฯ ผ่านมาตรฐาน ระดับ ต.ค.63.-ก.ย.64 
2. ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
 2.1 แนะน าส่งเสริมให้สมาชิกของกลุ่มเกษตรกรมีส่วนร่วม
ในการท าธุรกิจกับกลุ่มฯในท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปี
และประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
 

3 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

2.2แนะน า ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรระดมทุนจากสมาชิก
โดยการเพิ่มหุ้น เพื่อเพิ่มทุนภายในของกลุ่มเกษตรกร 
 

3 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

3. ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบ
สหกรณ์ 

   

 3.1 ส่งเสริมแนะน า กลุ่มเกษตรกร แก้ไขข้อบังคับ จัดท า
ระเบียบ เพื่อให้นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกร ให้ความ
เห็นชอบ/รับทราบระเบียบ ให้เป็นปัจจุบัน 
 

4 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

 3.2น าข้อสังเกตจากการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีใน
การเงินแนะน าสหกรณ์ ในการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการเพื่อร่วมกันพิจารณาแก้ไข รวมถึงติดตามความ
คืบหน้า 
 

3 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 
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Template แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดแูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จะแนะน าส่งเสริมใหก้ลุ่มเกษตรกรด าเนินการ: 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. แผนงาน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
1.1 อบรมคณะกรรมการท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้การจัดท า
บัญชี เหรัญญิก เลขานุการ เพื่อเกิดความช านาญงานด้าน
บริหาร  

1 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

1.2 อบรมคณะกรรมการด าเนินการ ด้านการบริหารงาน
ของกลุ่มเกษตรกรให้เกิดประสิทธิภาพ 

1 ครั้ง ต.ค.63.-ก.ย.64 

2. แผนงาน ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
 2.1 ให้กลุ่มฯ ก าหนดแผนด าเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิต 
เพื่อบริการสมาชิก ให้มีประมาณ ธุรกิจท่ีเพิ่มขึ้น 

เพิ่มขึ้น 10 ร้อยละ ต.ค.63.-ก.ย.64 

2.2สหกรณ์ก าหนดแผนการด าเนินงานระดมทุนจากสมาชิก
โดยการเพิ่มหุ้น  

เพิ่มขึ้น 5 ร้อยละ ต.ค.63.-ก.ย.64 

3. แผนงาน ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครอง
ระบบสหกรณ์ 

   

 3.1 แก้ไขข้อบังคับ/ระเบียบของกลุ่มฯ ให้สอดคล้องกับ 
พ.ร.บ.สหกรณ์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ปี 2563 

1 ฉบับ ต.ค.63.-ก.ย.64 

 

 

 

ลงชื่อ  นายปรีชา  บัวระภา  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

     (เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 

           วันท่ี  15  เดือน  สิงหาคม   พ.ศ. 2563 
 

 

 

 

 

 

 

อ ำเภอเชียงคำน 
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34. กลุ่มเกษตรกรท าไร่จอมศรี  ประเภทกลุ่มเกษตรกร : ท าไร่   

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มเกษตรกร 

1. ที่อยู่กลุ่มเกษตรกร  ท่ีตัง้เลขท่ี 28  หมู่ท่ี 9  บ้านเม่ียง   ต าบลหนองผือ  อ าเภอทา่ลี ่  จงัหวดัเลย    

จ านวนสมาชิก สมาชิก 63 ราย 

    อาชีพหลักของสมาชิกกลุ่มเกษตรกร   ท าสวน ท านา ท าไร่  (เช่น ท านา, ท าไร่ รับราชการครู ฯลฯ) 

   ที่ท าการกลุ่มเกษตรกร   

  เป็นทรัพย์สินของกลุ่มเกษตรกร    ท าการท่ีบ้านของกรรมการ/สมาชิก    เช่า    อื่นๆ......... 

   เจ้าหน้าที่บัญชีของกลุ่มเกษตรกร 

   เจ้าหน้าท่ีของกลุ่มเกษตรกร   จัดจ้างเจ้าหน้าท่ีร่วมกับกลุ่มเกษตรกรอื่น   มอบหมายกรรมการ/

สมาชิก  

  เจ้าหน้าท่ีสนง.สหกรณ์จังหวัด(มอบหมาย)  

2. โครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มเกษตรกร : อุปกรณ์การผลิต/การตลาดของสหกรณ์ เช่น ฉาง โกดัง โรงสี ฯลฯ  

     ฉาง ขนาด ........................   ลานตาก ..........................................  โรงสี ขนาด ............................... 

  โกดัง ขนาด.......................   เครื่องช่ัง   อื่นๆ (ระบุ).........................   อื่นๆ (ระบุ).................... 

  ไม่มีอุปกรณ์การผลิต/การตลาด 

   ผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร ปี 2562  ผ่านมาตรฐาน   ไม่ผ่านมาตรฐาน  

3. ข้อมูลการด าเนินธุรกิจของกลุ่มเกษตรกร (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด ) : ปรับตามปีบัญชีของกลุ่ม

เกษตรกร 

หน่วย : บาท 

ประเภทธุรกิจ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

1. ธุรกิจสินเช่ือ 222,900 210,700 155,700 
2. ธุรกิจรับฝากเงิน - - - 

3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต - - - 
4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต - - - 

5. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย  - - 
6. ธุรกิจบริการ - - - 
7. ธุรกิจอื่น ๆ (ระบุ) - - - 

รวม 222,900 210,700 155,700 

4. สถานภาพทางการเงินของกลุ่มเกษตรกร (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด) ปรับตามปีบัญชีของกลุ่ม

เกษตรกร 
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Template แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดแูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หน่วย : บาท 

งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไรขาดทุน ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

สินทรัพย ์ 227,397.42 182,576 162,822.14 
หนี้สิน 42,994 75,792.61 35,494 
ทุนของกลุ่มเกษตรกร 184,403.42 106,783.39 127,328.14 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 4,805.23 2,150.12 (2,512) 
อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
  - อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) 
     อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน =        หนี้สิน     .x 100 
                                      ทุนของกลุ่มเกษตรกร 

 
0.23 

 
0.70 

 
0.27 

  - อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 
       อัตราผลตอบแทนต่อทุน =      ก าไรสุทธิ      .x 100 
                                         ทุนของสหกรณ์ 

0.02 0.02 (-0.01) 

  - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 
       อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ =      ก าไรสุทธ ิ      x 100 
                                                   สินทรัพย์ 

0.02 0.01 (-0.01) 

  - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
      อัตราสว่นทุนหมุนเวียน  =   สินทรัพย์หมุนเวียน – สินค้าคงเหลือ x 100       
                                                     หนี้สินหมุนเวียน 

- - 
 

- 

  - อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 
      อัตราสว่นทุนส ารองต่อสินทรัพย์ =      ทุนส ารอง       x 100 
                                                     สินทรัพย ์

- - - 

 

5.  ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด)   - 

 

6. ข้อบกพร่องของกลุ่มเกษตรกร(ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด).    - 
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Template แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดแูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มเกษตรกร 

1. ด้านบุคลากร สมาชิก / คณะกรรมการ / ฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าที่ (Man) 
1. ด้านสมาชิก 
1.1 สมาชิกยังขาดความเข้าใจในหลักการ วิธีการสหกรณ์ อุดมการณ์สหกรณ์ ในการน ามาปรับใช้ 
1.2 สมาชิกไม่ร่วมท าธุรกิจ 
2. ด้านคณะกรรมการด าเนินการ 
2.1 ขาดความรู้ความเข้าใจในระบบของกลุ่มเกษตรกร 
2.2 ขาดความรู้ด้านการจัดการบริหารงาน 
2.3 ขาดความเสียสละ ไม่มีความกระตือรือร้นในการท างาน 
2.4ไม่มีความรู้ด้านการบัญชี 
แนวทางการวิเคราะห์ วิเคราะห์ความรู้ ความเข้าใจของคณะกรรมการในการตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าท่ี และทักษะ
ในการบริหารงานองค์กร , วิเคราะห์ถึงคุณภาพ ประสิทธภาพของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี การแบ่งงาน ความ
เหมาะสม , วิเคราะห์ความเข้าใจบทบาทหน้าท่ีการมีส่วนร่วมด้านต่างๆ ของสมาชิก ฯลฯ 
2. ด้านการบริหารเงินทุน (Monney) 
 
ขาดทุน และหยุดด าเนินงาน 

แนวทางการวิเคราะห์ วิเคราะห์ข้อมูลจากอัตราส่วนทางการเงิน , การบริหารสภาพคล่องของสหกรณ์ ,การบริหารการ
จัดการเงินทุนของสหกรณ์ในการให้บริการสมาชิก ฯลฯ 
3. / วัตถุดิบ (Matetial)  เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ (Machine)  
- 

แนวทางการวิเคราะห์  เกี่ยวกับ ผลผลิตของสมาชิก , สินค้าของสหกรณ์ , เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการบริการสมาชิก 
หรือระ   
4. ด้านการบริหารการจัดการ (Management) และการด าเนินธุรกิจ (Method) 
 ไม่มีการควบคุมภายในท่ีดี และการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับ  

แนวทางการวิเคราะห์ วิเคราะห์การบริหารจัดการ การควบคุมภายในของสหกรณ์ , การด าเนินงานของสหกรณ์เป็นไป
ตามกฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับท่ีก าหนดหรือไม่ , การจัดท าบัญชี การปิดบัญชี การประชุมใหญ่ สามารถด าเนินการ
ได้ตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายก าหนด การด าเนินธุรกิจในภาพรวมของสหกรณ์ มีการด าเนินธุรกิจตอบสนอง
ความต้องการของสมาชิกหรือไม่อย่างไร  

 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มเกษตรกร สามารถจัดกลุ่มและแนวทางในการแนะน าส่งเสริม และพัฒนากลุ่ม

เกษตรกร ดังนี้ 
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Template แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดแูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 แผนการแนะน าส่งเสรมิ พัฒนา และก ากับดูแล กลุ่มเกษตรกร  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถก าหนดเป้าหมายในการแนะน าส่งเสริม
พัฒนาและก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ดังนี้  

1) ระดับชั้นสหกรณ์: รักษาระดับสหกรณ์ช้ัน 1 และช้ัน 2ยกระดับสหกรณ์ช้ัน 2 และ ช้ัน 3 สู่ช้ันท่ีดีขึ้น 
2) มาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร: 

 รักษามาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ผลักดันสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้ผ่านมาตรฐานหรืออยู่ในระดับท่ีดีขึ้น  

3)อื่น ๆ – 

แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของ กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ด าเนินการ: 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
 1.1 กิจกรรม เการรักษา/ยกระดับมาตรฐานของ 
กลุ่มเกษตรกร 12 

 
ครั้ง 

 
ต.ค.63 - ก.ย.64 

2. ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
 2.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการให้บริการสมาชิกของ
กลุ่มเกษตรกร  12 

 
ครั้ง 

 
ต.ค.63-ก.ย.64 

2.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับประสิทธิภาพการด าเนิน
ธุรกิจขอกลุ่มเกษตรกร 12 

 
ครั้ง 

 
ต.ค.63 - ก.ย.64 

   2.3 กิจกรรม ................................................................    
3. ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบ
สหกรณ์  

  

 3.1 กิจกรรม การแก้ไขข้อบกพร่องของกลุ่มเกษตรกร 12 ครั้ง ต.ค.63- ก.ย.64 
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แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จะแนะน าส่งเสริมให ้กลุ่มเกษตรกรด าเนินการ 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. แผนงาน/กิจกรรมหลัก..................    
 1.1 กิจกรรม การระดมทุนจากสมาชิก 10 ร้อยละ ต.ค.-ก.ย. 
2. แผนงาน/กิจกรรมหลัก..................    
 2.1 กิจกรรม ส่งเสริมให้สมาชิกท าธุรกิจเพิ่มขึ้น 20 ร้อยละ ต.ค.-ก.ย. 

 

 

ลงชื่อ    นางสาวยุทธาภรณ์  เขียวสด   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

           (เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์) 

               วันท่ี 15 เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35. กลุ่มเกษตรกร : ท าไร่ธาตุ ประเภท : ท าไร่ 

  การวิเคราะห์ข้อมูลและบริบทของกลุ่มเกษตรกร  
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Template แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดแูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มเกษตรกร 
1) ข้อมูลทั่วไป : สมาชิก จ านวน 83 ราย สมาชิกร่วมท าธุรกิจ จ านวน 52 ราย ธุรกิจหลักธุรกิจ

รวบรวมผลิตผล(ข้าวโพด) ผลการจัดมาตรฐานผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
 2) โครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มเกษตรกร :  - ไม่มีอุปกรณ์การผลิต/การตลาด 
 3) ข้อมูลการด าเนินธุรกิจ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด ) : ปรับตามปีบัญชีของกลุ่มเกษตรกร 

หน่วย : บาท 

ประเภทธุรกิจ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

1. ธุรกิจสินเช่ือ - 20,000 20,000 
2. ธุรกิจรับฝากเงิน -   
3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต -   
4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต -   
5. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย - 63000 63000 
6. ธุรกิจบริการ -   

รวม - 83,000 83,000 

4) สถานภาพทางการเงิน (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด) ปรับตามปีบัญชีของกลุ่มเกษตรกร 

งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไรขาดทุน หน่วยนับ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

สินทรัพย ์ บาท - 98,337.95 102,445.47 
หนี้สิน บาท - 50,000.00 50,000.00 
ทุนของกลุ่มเกษตรกร บาท - 48,337.95 52,445.47 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท -   1,410.28   4,107.52 
อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
  - อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 
  - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
  - อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 

 
เท่า 

ร้อยละ 
ร้อยละ 

เท่า 
เท่า 

 

 
- 
- 
- 
- 
- 
 

 
1.03 
0.08 
0.04 
1.96 
0.33 

 
0.95 
0.07 
0.04 
2.04 
0.31 

 
 
 
 
5) ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี  
       กลุ่มเกษตรกรไม่ได้จัดจ้างเจ้าหน้าท่ีประจ าด าเนินการจัดท าบัญชี  
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Template แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดแูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 
6) ข้อบกพร่องของกลุ่มเกษตรกร  
      กลุ่มเกษตรกรไม่ได้จัดจ้างเจ้าหน้าท่ีประจ าด าเนินการจัดท าบัญชี 
หมายเหตุ : เนื่องจากสภาพแวดล้อมของกลุ่มเกษตรกร แต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน หน่วยงาน

สามารถเพิ่มเติมข้อมูลส าคัญอื่น ๆ ของกลุ่มเกษตรกรท่ีจ าเป็นส าหรับใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ เช่น ข้อมูล
แผนกลยุทธ์ของกลุ่มเกษตรกร ผลการด าเนินการเทียบกับแผนการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ย้อนหลัง 3 ปี 
เป็นต้น 

 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มเกษตรกร 

จากข้อมูลพื้นฐาน และสภาพแวดล้อมของกลุ่มเกษตรกร สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มเกษตรกรได้ 
ดังนี ้
1) กลุ่มเกษตรกรสามารถปิดบัญชีได้และส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชีภายใน 30 วันนับแต่วัน

ส้ินปีทางบัญชี 
2) งบการเงินของกลุ่มเกษตรกรผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีและมีผลการด าเนินงานไม่ 

ขาดทุน 
3) กลุ่มเกษตรกรสามารถประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ภายใน 150 วัน 
4) กลุ่มเกษตรกรมีทุนด าเนินงานเพิ่มขึ้น  
5) กลุ่มเกษตรกรสามารถรักษามาตรฐานกลุ่มเกษตรกร 

 

 

 แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลกลุ่มเกษตรกร  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มเกษตรกร สามารถก าหนดเป้าหมายในการแนะน าส่งเสริม พัฒนา 
และก ากับดูแลกลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้  

1) ระดับชั้นกลุ่มเกษตรกร :  รักษาระดับสหกรณ์ช้ัน 1 และช้ัน 2   ยกระดับสหกรณ์ช้ัน 2 และ ช้ัน 3 สู่ช้ันท่ี
ดีขึ้น  
2) มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร :   

        รักษามาตรฐานกลุ่มเกษตรกรให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป  
        ผลักดันกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านมาตรฐานหรืออยู่ในระดับท่ีดีขึ้น   
 

3) อื่น ๆ (ระบุเป้าหมายอื่น ๆ เช่น การเพิ่มปริมาณการรวบรวมผลผลิต/แปรรูปผลผลิต สมาชิกมีส่วนร่วมใน
การด าเนินธุรกิจกับกลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ้น เป็นต้น) 

1) พัฒนากลุ่มเกษตรกรให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน 
2) พัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง   
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3) รักษามาตรฐานการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกรให้มั่นคง 
4) ส่งเสริมแนะน าให้กลุ่มเกษตรกรมีปริมาณธุรกิจและสมาชิกร่วมท าธุรกิจเพิ่มขึ้น 
5) ส่งเสริมแนะน าให้กลุ่มเกษตรกรมีทุนด าเนินงานเพิ่มขึ้น 
6) กลุ่มเกษตรกรสามารถรักษามาตรฐานกลุ่มเกษตรกร 
7) ก ากับ ดูแล ให้กลุ่มเกษตรกรด าเนินการตามกฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ            
8) ป้องกันการเกิดข้อบกพร่องในกลุ่มเกษตรกร 

 แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของกลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรเป็นผู้ด าเนินการ : 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
   1.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการควบคุมภายในของ
กลุ่มเกษตรกร  

12 ครั้ง ต.ค.-ก.ย. 

   1.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับมาตรฐานของกลุ่ม
เกษตรกร 

12 ครั้ง ต.ค.-ก.ย. 

   1.3 กิจกรรม ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง 12 ครั้ง ต.ค.-ก.ย. 
2. ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
   2.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการให้บริการสมาชิกของ
กลุ่มเกษตรกร 

12 ครั้ง ต.ค.-ก.ย. 

   2.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับประสิทธิภาพการด าเนิน
ธุรกิจของกลุ่มเกษตรกร 

12 ครั้ง ต.ค.-ก.ย. 

   2.3 กิจกรรมการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรจัดหาสินค้ามา
จ าหน่ายตามความต้องการสมาชิก 

12 ครั้ง ต.ค.-ก.ย. 

3. ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบกลุ่ม
เกษตรกร  

  

   3.1 กิจกรรม การแก้ไขข้อบกพร่องของกลุ่มเกษตรกร 12 ครั้ง ต.ค.-ก.ย. 
   3.2 กิจกรรม กิจกรรมก ากับ ดูแล ให้ด าเนินการตาม
กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ 

12 ครั้ง ต.ค.-ก.ย. 

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จะแนะน าส่งเสริมใหก้ลุ่มเกษตรกรด าเนินการ :  
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แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. แผนงาน/กิจกรรมหลัก : การส่งเสริมการเพิ่มปริมาณ
ธุรกิจ  

  

 1.1 กิจกรรมการส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการด าเนิน
ธุรกิจเพิ่มขึ้น 

12 ครั้ง ต.ค.-ก.ย. 

 1.2 กิจกรรมการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรจัดหาสินค้ามา
จ าหน่ายตามความต้องการสมาชิก 

12 ครั้ง ต.ค.-ก.ย. 

2. แผนงาน/กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนากลุ่ม
เกษตรกร 

   

 2.1 กิจกรรมการส่งเสริมการรับสมาชิกเพิ่มขึ้น 5 ราย ต.ค.-ก.ย. 
2.2 กิจกรรม จ านวนกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพการผลิต การตลาด การบริการ และการ
บริหารจัดการ 

12 ครั้ง ต.ค.-ก.ย. 

3. แผนงาน/กิจกรรมหลัก : โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนา
ธุรกิจกลุ่มเกษตรกร 

   

 3.1 กิจกรรมส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ดอกเบ้ียต่ า 

12 ครั้ง ต.ค.-ก.ย. 

 3.2 กิจกรรมลดต้นทุนการผลิตของสมาชิก 10 ร้อยละ ต.ค.-ก.ย. 
 

 

ลงชื่อ      นางลัดดา  กาญจนะ     เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
          (นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ) 

                                                                    วันท่ี 15  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 
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36. กลุ่มเกษตรกรท าสวนยาปากตมพัฒนาคุณภาพยาง ประเภท : ท าสวน(จัดต้ังใหม่ปี 2563) 

  การวิเคราะห์ข้อมูลและบริบทของ กลุ่มเกษตรกร  

  ข้อมูลพื้นฐานของ กลุ่มเกษตรกร 

1) ข้อมูลทั่วไป : กลุ่มเกษตรกรจัดต้ังใหม่ เพิ่งมีการจัดประชุมสามัญครั้งแรก เมื่อวันท่ี 3 กรกฎาคม 
2563 มีสมาชิกแรกต้ัง 56 ราย ยังไม่มีการถือหุ้นแต่อย่างใด อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม
และมอบหมายกรรมการรับผิดชอบ  

 2) โครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มเกษตรกร : ไม่มีทรัพย์สินใดๆ 
 3) ข้อมูลการด าเนินธุรกิจ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด ) : ปรับตามปีบัญชีของกลุ่มเกษตรกร 

หน่วย : บาท 

ประเภทธุรกิจ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

1. ธุรกิจสินเช่ือ    
2. ธุรกิจรับฝากเงิน    
3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต    
4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต    
5. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย    
6. ธุรกิจบริการ    

รวม    

4) สถานภาพทางการเงิน (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด) ปรับตามปีบัญชขีอง กลุ่มเกษตรกร 
 

งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไรขาดทุน หน่วยนับ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

สินทรัพย ์     
หนี้สิน     
ทุนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร     
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ     
อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
  - อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 
  - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
  - อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 
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5) ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี (ถ้ามี)  
 - ไม่มี . 
6) ข้อบกพร่องของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (ถ้ามี) ......................................................................... 
 - ไม่มี - 
 
 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์ 

1. ด้านบุคลากร สมาชิก / คณะกรรมการ / ฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าที่ (Man) 
1. ด้านสมาชิก 
- สมาชิกไม่มีความเข้าใจในหลักการ วิธีการสหกรณ์ อุดมการณ์สหกรณ์ 
2. ด้านคณะกรรมการด าเนินการ 
- คณะกรรมการด าเนินการยังขาดประสบการณ์ ต้องเรียนรู้และได้รับการอบรมก่อน 
3. ด้านฝ่ายจัดการ/เจ้าหน้าท่ี 
- ไม่มีการจัดจ้างเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 
แนวทางการวิเคราะห์ วิเคราะห์ความรู้ ความเข้าใจของคณะกรรมการในการตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าท่ี และทักษะ
ในการบริหารงานองค์กร , วิเคราะห์ถึงคุณภาพ ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี การแบ่งงาน ความ
เหมาะสม , วิเคราะห์ความเข้าใจบทบาทหน้าท่ีการมีส่วนร่วมด้านต่าง ๆ ของสมาชิก ฯลฯ 
2. ด้านการบริหารเงินทุน (Monney) 
กลุ่มเกษตรกรต้องการพึ่งตนเองต้ังแต่เริ่มก่อตั้ง เพื่อความเข้มแข็งด้วยตนเอง 

แนวทางการวิเคราะห์ วิเคราะห์ข้อมูลจากอัตราส่วนทางการเงิน , การบริหารสภาพคล่องของสหกรณ์ ,การบริหารการ
จัดการเงินทุนของสหกรณ์ในการให้บริการสมาชิก ฯลฯ 
3. / วัตถุดิบ (Matetial)  เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ (Machine)  
กลุ่มเพิ่งก่อตั้ง ยังไม่มีการด าเนินธรุกิจ  

แนวทางการวิเคราะห์  เกี่ยวกับ ผลผลิตของสมาชิก , สินค้าของสหกรณ์ , เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการบริการสมาชิก 
หรือระ   
4. ด้านการบริหารการจัดการ (Management) และการด าเนินธุรกิจ (Method) 
- 

แนวทางการวิเคราะห์ วิเคราะห์การบริหารจัดการ การควบคุมภายในของสหกรณ์ , การด าเนินงานของสหกรณ์เป็นไป
ตามกฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับท่ีก าหนดหรือไม่ , การจัดท าบัญชี การปิดบัญชี การประชุมใหญ่ สามารถด าเนินการ
ได้ตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายก าหนด การด าเนินธุรกิจในภาพรวมของสหกรณ์ มีการด าเนินธุรกิจตอบสนอง
ความต้องการของสมาชิกหรือไม่อย่างไร  

 



 
428 

Template แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดแูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์ สามารถจัดกลุ่มและแนวทางในการแนะน าส่งเสริม และพัฒนาสหกรณ์ 

ดังนี้ 

 สหกรณ์ท่ีต้องพัฒนาให้เป็นองค์กรหลักระดับ
อ าเภอ 
(เฉพาะสหกรณ์การเกษตร ประมง นิคม) 
  กลุ่มเกษตรกรท่ีต้องการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ
การด าเนินธุรกิจ โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ 
สหกรณ์ท่ีเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ โดยให้
ภาครัฐแนะน า ส่งเสริม และก ากับดูแลการด าเนินงาน
ตามปกติ   

สหกรณ์ท่ีมีข้อบกพร่องต้องได้รับการแก้ไข/และ
เร่งรัดติดตาม 
 กลุ่มสหกรณ์ท่ีมีปัญหาหนี้ค้างนาน 
 สหกรณ์ท่ีมีปัญหาหนี้สูญ 
 สหกรณ์ท่ีจ าเป็นต้องฟื้นฟูกิจการ 
 สหกรณ์ท่ีควรควบกิจการกับสหกรณ์อื่น 
 กลุ้มเกษตรกรท่ีควรเลิกกิจการ 
 สหกรณ์ท่ีมีปัญหาอื่น ๆ  (ระบุ) 

 

 

แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแล กลุ่มเกษตรกร  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถก าหนดเป้าหมายในการแนะน าส่งเสริม
พัฒนาและก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ดังนี้  

1) ระดับชั้นสหกรณ์: รักษาระดับสหกรณ์ช้ัน 1 และช้ัน 2ยกระดับสหกรณ์ช้ัน 2 และ ช้ัน 3 สู่ช้ันท่ีดีขึ้น 
2) มาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร: 

รักษามาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ผลักดันสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้ผ่านมาตรฐานหรืออยู่ในระดับท่ีดีขึ้น  

3)อื่น ๆ - 

แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของ กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ด าเนินการ: 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
 1.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการควบคุมภายในของ
สหกรณ์  

12 ครั้ง ต.ค.63 - ก.ย.64 

 1.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับมาตรฐานของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 

12 ครั้ง ต.ค.63 - ก.ย.64 

   1.3 กิจกรรม ................................................................    
2. ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    



 
429 

Template แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดแูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

 2.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการให้บริการสมาชิกของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  

12 ครั้ง ต.ค.63-ก.ย.64 

2.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับประสิทธิภาพการด าเนิน
ธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

12 ครั้ง ต.ค.63 - ก.ย.64 

3. ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบ
สหกรณ์ 

   

 3.1 กิจกรรม การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร 

12 ครั้ง ต.ค.63- ก.ย.64 

 3.2 กิจกรรม การตรวจการณ์สหกรณ์ 1 ครั้ง ต.ค.63 -มี.ค.64 

 

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จะแนะน าส่งเสริมใหส้หกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด าเนินการ 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. แผนงาน/กิจกรรมหลัก..................    
 1.1 กิจกรรม การระดมทุนจากสมาชิก 0.05 ล้านบาท ต.ค.-ก.ย 64. 
2. แผนงาน/กิจกรรมหลัก..................    
 2.1 กิจกรรม ส่งเสริมให้สมาชิกท าธุรกิจเพิ่มขึ้น 0.10 ล้านบาท ต.ค.-ก.ย.64 

 

 

ลงชื่อ    นายณรงค์พร เจนการ   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

    (นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ) 
                                                            วันท่ี  15 เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2563 
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37.กลุ่มเกษตรกร กยท.เขาแก้ว    ประเภทกลุ่มเกษตรกร : อ่ืน ๆ 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มเกษตรกร 

1. ที่อยู่กลุ่มเกษตรกร  เลขที่ 22/1 หมู่ 13 ต าบลเขาแก้ว อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย  42110  

    จ านวนสมาชิก สมาชิก 142 ราย 

    อาชีพหลักของสมาชิกกลุ่มเกษตรกร   ท าสวนยางพารา  (เช่น ท านา, ท าไร่ รับราชการครู ฯลฯ) 

   ที่ท าการกลุ่มเกษตรกร   

  เป็นทรัพย์สินของกลุ่มเกษตรกร    ท าการท่ีบ้านของกรรมการ/สมาชิก    เช่า    อื่นๆ......... 

   เจ้าหน้าที่บัญชีของกลุ่มเกษตรกร 

   เจ้าหน้าท่ีของกลุ่มเกษตรกร   จัดจ้างเจ้าหน้าท่ีร่วมกับกลุ่มเกษตรกรอื่น   มอบหมายกรรมการ/

สมาชิก  

  เจ้าหน้าท่ีสนง.สหกรณ์จังหวัด(มอบหมาย)  

2. โครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มเกษตรกร : อุปกรณ์การผลิต/การตลาดของสหกรณ์ เช่น ฉาง โกดัง โรงสี ฯลฯ  

     ฉาง ขนาด ........................   ลานตาก ..........................................  โรงสี ขนาด ............................... 

  โกดัง ขนาด.......................   เครื่องช่ัง   อื่นๆ (ระบุ).........................   อื่นๆ (ระบุ).................... 

  ไม่มีอุปกรณ์การผลิต/การตลาด 

   ผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร ปี 2562  ผ่านมาตรฐาน   ไม่ผ่านมาตรฐาน ยังไม่ได้น ามาจัด

มาตราฐานเพราะพึ่งจัดต้ัวครบ 2 ปี และปีแรก ประสบผลขาดทุน 

3. ข้อมูลการด าเนินธุรกิจของกลุ่มเกษตรกร (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด ) : ปรับตามปีบัญชีของกลุ่ม

เกษตรกร 

หน่วย : บาท 

ประเภทธุรกิจ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

1. ธุรกิจสินเช่ือ - - - 
2. ธุรกิจรับฝากเงิน - - - - 
3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต - 15,262,529 14,022,916.15  
4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต - - - 
5. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย   62,400 34,000 
6. ธุรกิจบริการ - - - 
7. ธุรกิจอื่น ๆ (ระบุ) - - - 

รวม  15,324,929 14,056,916.15 
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4. สถานภาพทางการเงินของกลุ่มเกษตรกร (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด) ปรับตามปีบัญชีของกลุ่ม

เกษตรกร 

หน่วย : บาท 

งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไรขาดทุน ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

สินทรัพย ์ - 278,106.30 294,032.21  
หนี้สิน - 65,888.05    51,418.05  
ทุนของกลุ่มเกษตรกร - 212,218.25   242,614.16  
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ - (22,439.88)    36,395.91  
อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
  - อัตราส่วนหน้ีสินต่อทุน (DE Ratio) 
     อัตราส่วนหน้ีสินต่อทุน =        หน้ีสิน     .x 100 
                                      ทุนของกลุ่มเกษตรกร 

-  
0.31 

 
0.21 

  - อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 
       อัตราผลตอบแทนต่อทุน =      ก าไรสุทธิ      .x 100 
                                         ทุนของสหกรณ์ 

- (0.01) 0.15 

  - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 
       อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ =  ก าไรสุทธิ    x 100 
                                                   สินทรัพย์ 

- (0.08) 0.12 

  - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
      อัตราส่วนทุนหมุนเวียน  = สินทรัพย์หมุนเวียน – สินค้าคงเหลือ x 100       
                                                     หน้ีสินหมุนเวียน 

- 4.22 
 

- 

  - อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 
      อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ =      ทุนส ารอง       x 100 
                                                     สินทรัพย์ 

- 0.37 0.25 

 

5.  ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด)……………………………………………… 

 

6. ข้อบกพร่องของกลุ่มเกษตรกร(ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด)................................................ 
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 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มเกษตรกร 

1. ด้านบุคลากร สมาชิก / คณะกรรมการ / ฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าที่ (Man) 
1. ด้านสมาชิก 
1.1 สมาชิกยังขาดความเข้าใจในหลักการ วิธีการสหกรณ์ อุดมการณ์สหกรณ์ ในการน ามาปรับใช้ 
1.2 มีสมาชิกร่วมท าธุรกิจ 110 ราย 
2. ด้านคณะกรรมการด าเนินการ 
2.1 ขาดความรู้ความเข้าใจในระบบของกลุ่มเกษตรกร 

แนวทางการวิเคราะห์ วิเคราะห์ความรู้ ความเข้าใจของคณะกรรมการในการตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าท่ี และทักษะ
ในการบริหารงานองค์กร , วิเคราะห์ถึงคุณภาพ ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี การแบ่งงาน ความ
เหมาะสม , วิเคราะห์ความเข้าใจบทบาทหน้าท่ีการมีส่วนร่วมด้านต่าง ๆ ของสมาชิก ฯลฯ 
2. ด้านการบริหารเงินทุน (Monney) 
 
-มีอัตราสภาพคล่องเงินทุนพอเพียงพอ เพราะเป็นทุนของสหกรณ์เอง อีกท้ังหนี้สินหมุนเวียนนั้นเป็นเงินอุดหนุนแบบ
จ่ายขาดจากการยางแห่งประเทศไทย สาขาเลย จึงไม่มีภาระท่ีจะช าระคืน 

แนวทางการวิเคราะห์ วิเคราะห์ข้อมูลจากอัตราส่วนทางการเงิน , การบริหารสภาพคล่องของสหกรณ์ ,การบริหารการ
จัดการเงินทุนของสหกรณ์ในการให้บริการสมาชิก ฯลฯ 
3. / วัตถุดิบ (Matetial)  เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ (Machine)  
-กลุ่มฯมีการรวบรวมผลิตยางก้อนถ้วย ซึ่งมีปริมาณเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 

แนวทางการวิเคราะห์  เกี่ยวกับ ผลผลิตของสมาชิก , สินค้าของสหกรณ์ , เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการบริการสมาชิก 
หรือระ   
4. ด้านการบริหารการจัดการ (Management) และการด าเนินธุรกิจ (Method) 
 การควบคุมภายในและการปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับ 

แนวทางการวิเคราะห์ วิเคราะห์การบริหารจัดการ การควบคุมภายในของสหกรณ์ , การด าเนินงานของสหกรณ์เป็นไป
ตามกฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับท่ีก าหนดหรือไม่ , การจัดท าบัญชี การปิดบัญชี การประชุมใหญ่ สามารถด าเนินการ
ได้ตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายก าหนด การด าเนินธุรกิจในภาพรวมของสหกรณ์ มีการด าเนินธุรกิจตอบสนอง
ความต้องการของสมาชิกหรือไม่อย่างไร  
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จากการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มเกษตรกร สามารถจัดกลุ่มและแนวทางในการแนะน าส่งเสริม และพัฒนา

กลุ่มเกษตรกร ดังนี ้

-  กลุ่มเกษตรกรต้องการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการด าเนินธุรกิจ โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ 

-  กลุ่มเกษตรกรท่ีเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ โดยให้การแนะน า ส่งเสริมและก ากับดูแลการด าเนินงาน

ตามปกติ 

 

แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแล กลุ่มเกษตรกร  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถก าหนดเป้าหมายในการแนะน าส่งเสริม
พัฒนาและก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ดังนี้  

1) ระดับชั้นสหกรณ์: รักษาระดับสหกรณ์ช้ัน 1 และช้ัน 2ยกระดับสหกรณ์ช้ัน 2 และ ช้ัน 3 สู่ช้ันท่ีดีขึ้น 
2) มาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร: 

รักษามาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ผลักดันสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้ผ่านมาตรฐานหรืออยู่ในระดับท่ีดีขึ้น  

3)อื่น ๆ – 
 

แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของ กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ด าเนินการ: 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
 1.1 กิจกรรม เการรักษา/ยกระดับมาตรฐานของ 
กลุ่มเกษตรกร 12 

 
ครั้ง 

 
ต.ค.63 - ก.ย.64 

2. ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
 2.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการให้บริการสมาชิกของ
กลุ่มเกษตรกร  12 

 
ครั้ง 

 
ต.ค.63-ก.ย.64 

2.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับประสิทธิภาพการด าเนิน
ธุรกิจขอกลุ่มเกษตรกร 12 

 
ครั้ง 

 
ต.ค.63 - ก.ย.64 

   2.3 กิจกรรม ................................................................    
3. ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบ
สหกรณ์  

  

 3.1 กิจกรรม การแก้ไขข้อบกพร่องของกลุ่มเกษตรกร 12 ครั้ง ต.ค.63- ก.ย.64 
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แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จะแนะน าส่งเสริมใหส้หกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด าเนินการ 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. แผนงาน/กิจกรรมหลัก..................    
 1.1 กิจกรรม การระดมทุนจากสมาชิก 10 ร้อยละ ต.ค.-ก.ย. 
2. แผนงาน/กิจกรรมหลัก..................    
 2.1 กิจกรรม ส่งเสริมให้สมาชิกท าธุรกิจเพิ่มขึ้น 20 ร้อยละ ต.ค.-ก.ย. 

 

 

 

 

ลงชื่อ    นางสาวยุทธาภรณ์  เขียวสด    เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

           (เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์) 

                 วันท่ี  15  เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2563 
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38. กลุ่มเกษตรกร : กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง กยท.บ้านนาจาน หมู่ 7 ประเภท : ท าสวน 

  การวิเคราะห์ข้อมูลและบริบทของกลุ่มเกษตรกร  
  ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มเกษตรกร 

1) ข้อมูลทั่วไป : สมาชิก จ านวน 69 ราย สมาชิกร่วมท าธุรกิจ จ านวน 69 ราย ธุรกิจหลักธุรกิจ
รวบรวมผลิตผล(ยางพารา) ผลการจัดมาตรฐานผ่านเกณฑ์ 
 2) โครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มเกษตรกร :  - ไม่มีอุปกรณ์การผลิต/การตลาด 
 3) ข้อมูลการด าเนินธุรกิจ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด ) : ปรับตามปีบัญชีของกลุ่มเกษตรกร 

หน่วย : บาท 

ประเภทธุรกิจ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

1. ธุรกิจสินเช่ือ - - - 
2. ธุรกิจรับฝากเงิน - - - 
3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต - - 5,667,088.80 
4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต - - - 
5. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย - - - 
6. ธุรกิจบริการ - - - 

รวม - - 5,667,088.80 

4) สถานภาพทางการเงิน (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด) ปรับตามปีบัญชีของกลุ่มเกษตรกร 

งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไรขาดทุน หน่วยนับ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

สินทรัพย ์ บาท - - 118,526.89 
หนี้สิน บาท - -   31,360.50 
ทุนของกลุ่มเกษตรกร บาท - -   87,166.39 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท - -   32,566.39 
อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
  - อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 
  - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
  - อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 

 
เท่า 

ร้อยละ 
ร้อยละ 

เท่า 
เท่า 

 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 

 
- 
- 
- 
- 
- 
 

 
0.36 
0.37 
0.27 
3.78 

- 

 
5) ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี กลุ่มเกษตรกรไม่ได้จัดจ้างเจ้าหน้าท่ีประจ าด าเนินการจัดท าบัญชี  
6) ข้อบกพร่องของกลุ่มเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรไม่ได้จัดจ้างเจ้าหน้าท่ีประจ าด าเนินการจัดท าบัญชี 
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  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มเกษตรกร 

     จากข้อมูลพื้นฐาน และสภาพแวดล้อมของกลุ่มเกษตรกร สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มเกษตรกรได้ ดังนี ้
1) กลุ่มเกษตรกรสามารถปิดบัญชีได้และส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชีภายใน 30 วันนับแต่วัน

ส้ินปีทางบัญชี 
2) งบการเงินของกลุ่มเกษตรกรผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีและมีผลการด าเนินงานไม่ 

ขาดทุน 
3) กลุ่มเกษตรกรสามารถประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ภายใน 150 วัน 
4) กลุ่มเกษตรกรมีทุนด าเนินงานเพิ่มขึ้น 
5) กลุ่มเกษตรกรสามารถรักษามาตรฐานกลุ่มเกษตรกร  

 

 แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลกลุ่มเกษตรกร  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มเกษตรกร สามารถก าหนดเป้าหมายในการแนะน าส่งเสริม พัฒนา 
และก ากับดูแลกลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้  

1) ระดับชั้นกลุ่มเกษตรกร :  รักษาระดับสหกรณ์ช้ัน 1 และช้ัน 2   ยกระดับสหกรณ์ช้ัน 2 และ ช้ัน 3 สู่ช้ันท่ี
ดีขึ้น  
2) มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร :   

        รักษามาตรฐานกลุ่มเกษตรกรให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป  
        ผลักดันกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านมาตรฐานหรืออยู่ในระดับท่ีดีขึ้น   

3) อื่น ๆ (ระบุเป้าหมายอื่น ๆ เช่น การเพิ่มปริมาณการรวบรวมผลผลิต/แปรรูปผลผลิต สมาชิกมีส่วนร่วมใน
การด าเนินธุรกิจกับกลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ้น เป็นต้น) 

1) พัฒนากลุ่มเกษตรกรให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน 
2) พัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง   
3) รักษามาตรฐานการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกรให้มั่นคง 
4) ส่งเสริมแนะน าให้กลุ่มเกษตรกรมีปริมาณธุรกิจและสมาชิกร่วมท าธุรกิจเพิ่มขึ้น 
5) ส่งเสริมแนะน าให้กลุ่มเกษตรกรมีทุนด าเนินงานเพิ่มขึ้น 
6) กลุ่มเกษตรกรสามารถรักษามาตรฐานกลุ่มเกษตรกร 
7) ก ากับ ดูแล ให้กลุ่มเกษตรกรด าเนินการตามกฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ            
8) ป้องกันการเกิดข้อบกพร่องในกลุ่มเกษตรกร 
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 แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของกลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรเป็นผู้ด าเนินการ : 

แผนงาน/กิจกรรม 
ค่า

เป้าหมาย 
หน่วยนับ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
   1.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการควบคุมภายในของกลุ่ม
เกษตรกร  

12 ครั้ง ต.ค.-ก.ย. 

   1.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับมาตรฐานของกลุ่มเกษตรกร 12 ครั้ง ต.ค.-ก.ย. 
   1.3 กิจกรรม ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง 12 ครั้ง ต.ค.-ก.ย. 
2. ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
   2.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการให้บริการสมาชิกของกลุ่ม
เกษตรกร 

12 ครั้ง ต.ค.-ก.ย. 

   2.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับประสิทธิภาพการด าเนินธุรกิจของ
กลุ่มเกษตรกร 

12 ครั้ง ต.ค.-ก.ย. 

   2.3 กิจกรรมการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายตาม
ความต้องการสมาชิก 

12 ครั้ง ต.ค.-ก.ย. 

3. ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบกลุ่มเกษตรกร    
   3.1 กิจกรรม การแก้ไขข้อบกพร่องของกลุ่มเกษตรกร 12 ครั้ง ต.ค.-ก.ย. 
   3.2 กิจกรรม กิจกรรมก ากับ ดูแล ให้ด าเนินการตามกฎหมาย/
ระเบียบ/ข้อบังคับ 

1 ครั้ง ต.ค.-ก.ย. 

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จะแนะน าส่งเสริมใหก้ลุ่มเกษตรกรด าเนินการ :  

แผนงาน/กิจกรรม 
ค่า

เป้าหมาย 
หน่วยนับ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. แผนงาน/กิจกรรมหลัก : การส่งเสริมการเพิ่มปริมาณธุรกิจ    
 1.1 กิจกรรมการส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจ
เพิ่มขึ้น 

12 ครั้ง ต.ค.-ก.ย. 

 1.2 กิจกรรมการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายตาม
ความต้องการสมาชิก 

12 ครั้ง ต.ค.-ก.ย. 

2. แผนงาน/กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกร    
 2.1 กิจกรรมการส่งเสริมการรับสมาชิกเพิ่มขึ้น 5 ราย ต.ค.-ก.ย. 
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แผนงาน/กิจกรรม 
ค่า

เป้าหมาย 
หน่วยนับ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

2.2 กิจกรรม จ านวนกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพการผลิต การตลาด การบริการ และการบริหารจัดการ 

12 ครั้ง ต.ค.-ก.ย. 

3. แผนงาน/กิจกรรมหลัก : โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาธุรกิจกลุ่ม
เกษตรกร 

   

 3.1 กิจกรรมส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบ้ียต่ า 12 ครั้ง ต.ค.-ก.ย. 
 3.2 กิจกรรมลดต้นทุนการผลิตของสมาชิก 10 ร้อยละ ต.ค.-ก.ย. 

 

 
 
ลงชื่อ     นางลัดดา  กาญจนะ    เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
         (นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ) 

                                                                    วันท่ี 17  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 
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39. กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง กยท.บ้านพรเจริญ ประเภท : ท าสวน 

  การวิเคราะห์ข้อมูลและบริบทของกลุ่มเกษตรกร  
  ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มเกษตรกร 

1) ข้อมูลทั่วไป : สมาชิก จ านวน 39 ราย สมาชิกร่วมท าธุรกิจ จ านวน 26 ราย ธุรกิจหลักธุรกิจ
รวบรวมผลิตผล(ยางพารา) ผลการจัดมาตรฐานผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
 2) โครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มเกษตรกร :  - ไม่มีอุปกรณ์การผลิต/การตลาด 
 3) ข้อมูลการด าเนินธุรกิจ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด ) : ปรับตามปีบัญชีของกลุ่มเกษตรกร 

หน่วย : บาท 

ประเภทธุรกิจ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

1. ธุรกิจสินเช่ือ - - - 
2. ธุรกิจรับฝากเงิน - - - 
3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต - 6,924,413.30 4,287,671.10 
4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต - - - 
5. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย - - - 
6. ธุรกิจบริการ - - - 

รวม - 6,924,413.30 4,287,671.10 

4) สถานภาพทางการเงิน (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด) ปรับตามปีบัญชีของกลุ่มเกษตรกร 

งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไรขาดทุน หน่วยนับ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

สินทรัพย ์ บาท - 64,624.11 60,335.07 
หนี้สิน บาท - - - 
ทุนของกลุ่มเกษตรกร บาท - 64,624.11 60,335.07 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท - 15,574.11 3,289.04) 
อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
  - อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 
  - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
  - อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 

 
เท่า 

ร้อยละ 
ร้อยละ 

เท่า 
เท่า 

 

 
- 
- 
- 
- 
- 
 

 
- 

0.24 
0.24 

- 
- 
 

 
- 

0.06 
0.06 

- 
- 
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5) ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี กลุ่มเกษตรกรไม่ได้จัดจ้างเจ้าหน้าท่ีประจ าด าเนินการจัดท าบัญชี  
6) ข้อบกพร่องของกลุ่มเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรไม่ได้จัดจ้างเจ้าหน้าท่ีประจ าด าเนินการจัดท าบัญชี 
หมายเหตุ : เนื่องจากสภาพแวดล้อมของกลุ่มเกษตรกร แต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน หน่วยงาน

สามารถเพิ่มเติมข้อมูลส าคัญอื่น ๆ ของกลุ่มเกษตรกรท่ีจ าเป็นส าหรับใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ เช่น ข้อมูล
แผนกลยุทธ์ของกลุ่มเกษตรกร ผลการด าเนินการเทียบกับแผนการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ย้อนหลัง 3 ปี 
เป็นต้น 
 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มเกษตรกร 

จากข้อมูลพื้นฐาน และสภาพแวดล้อมของกลุ่มเกษตรกร สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มเกษตรกรได้ 
ดังนี ้
1) กลุ่มเกษตรกรสามารถปิดบัญชีได้และส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชีภายใน 30 วันนับแต่วัน

ส้ินปีทางบัญชี 
2) งบการเงินของกลุ่มเกษตรกรผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีและมีผลการด าเนินงานไม่ 

ขาดทุน 
3) กลุ่มเกษตรกรสามารถประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ภายใน 150 วัน 
4) กลุ่มเกษตรกรมีทุนด าเนินงานเพิ่มขึ้น  
5) กลุ่มเกษตรกรสามารถรักษามาตรฐานกลุ่มเกษตรกร 

 

 แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลกลุ่มเกษตรกร  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มเกษตรกร สามารถก าหนดเป้าหมายในการแนะน าส่งเสริม พัฒนา 
และก ากับดูแลกลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้  

1) ระดับชั้นกลุ่มเกษตรกร :  รักษาระดับสหกรณ์ช้ัน 1 และช้ัน 2   ยกระดับสหกรณ์ช้ัน 2 และ ช้ัน 3 สู่ช้ันท่ี
ดีขึ้น  
2) มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร :   

        รักษามาตรฐานกลุ่มเกษตรกรให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป  
        ผลักดันกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านมาตรฐานหรืออยู่ในระดับท่ีดีขึ้น   

3) อื่น ๆ (ระบุเป้าหมายอื่น ๆ เช่น การเพิ่มปริมาณการรวบรวมผลผลิต/แปรรูปผลผลิต สมาชิกมีส่วนร่วมใน
การด าเนินธุรกิจกับกลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ้น เป็นต้น) 

1) พัฒนากลุ่มเกษตรกรให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน 
2) พัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง   
3) รักษามาตรฐานการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกรให้มั่นคง 
4) ส่งเสริมแนะน าให้กลุ่มเกษตรกรมีปริมาณธุรกิจและสมาชิกร่วมท าธุรกิจเพิ่มขึ้น 
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5) ส่งเสริมแนะน าให้กลุ่มเกษตรกรมีทุนด าเนินงานเพิ่มขึ้น 
6) กลุ่มเกษตรกรสามารถรักษามาตรฐานกลุ่มเกษตรกร 
7) ก ากับ ดูแล ให้กลุ่มเกษตรกรด าเนินการตามกฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ            
8) ป้องกันการเกิดข้อบกพร่องในกลุ่มเกษตรกร 

 แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของกลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรเป็นผู้ด าเนินการ : 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
   1.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการควบคุมภายในของ
กลุ่มเกษตรกร  

12 ครั้ง ต.ค.-ก.ย. 

   1.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับมาตรฐานของกลุ่ม
เกษตรกร 

12 ครั้ง ต.ค.-ก.ย. 

   1.3 กิจกรรม ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง 12 ครั้ง ต.ค.-ก.ย. 
2. ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
   2.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการให้บริการสมาชิกของ
กลุ่มเกษตรกร 
 

12 ครั้ง ต.ค.-ก.ย. 

   2.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับประสิทธิภาพการด าเนิน
ธุรกิจของกลุ่มเกษตรกร 
 

12 ครั้ง ต.ค.-ก.ย. 

2.3 กิจกรรมการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรจัดหาสินค้ามา
จ าหน่ายตามความต้องการสมาชิก 
 

12 ครั้ง ต.ค.-ก.ย. 

3. ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบกลุ่ม
เกษตรกร  

  

   3.1 กิจกรรม การแก้ไขข้อบกพร่องของกลุ่มเกษตรกร 12 ครั้ง ต.ค.-ก.ย. 
   3.2 กิจกรรม กิจกรรมก ากับ ดูแล ให้ด าเนินการตาม
กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ 
 

12 ครั้ง ต.ค.-ก.ย. 
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แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จะแนะน าส่งเสริมใหก้ลุ่มเกษตรกรด าเนินการ  

แผนงาน/กิจกรรม 
ค่า

เป้าหมาย 
หน่วยนับ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. แผนงาน/กิจกรรมหลัก : การส่งเสริมการเพิ่มปริมาณธุรกิจ    
 1.1 กิจกรรมการส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจ
เพิ่มขึ้น 

12 ครั้ง ต.ค.-ก.ย. 

 1.2 กิจกรรมการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายตาม
ความต้องการสมาชิก 

12 ครั้ง ต.ค.-ก.ย. 

2. แผนงาน/กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกร    
 2.1 กิจกรรมการส่งเสริมการรับสมาชิกเพิ่มขึ้น 5 ราย ต.ค.-ก.ย. 
2.2 กิจกรรม จ านวนกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพการผลิต การตลาด การบริการ และการบริหารจัดการ 

12 ครั้ง ต.ค.-ก.ย. 

3. แผนงาน/กิจกรรมหลัก : โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาธุรกิจกลุ่ม
เกษตรกร 

   

 3.1 กิจกรรมส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบ้ียต่ า 12 ครั้ง ต.ค.-ก.ย. 
 3.2 กิจกรรมลดต้นทุนการผลิตของสมาชิก 10 ร้อยละ ต.ค.-ก.ย. 

 

 

ลงชื่อ     นางลัดดา  กาญจนะ    เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
        (นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ) 

                                                                    วันท่ี 17  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 
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40. กลุ่มเกษตรกรท าสวนเขาแก้ว   ประเภทกลุ่มเกษตรกร : ท าสวน    

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มเกษตรกร 

1. ที่อยู่กลุ่มเกษตรกร  ท่ีต้ังเลขท่ี 5  หมู่ท่ี   12  บ้านนาป่าหนาด  ต าบลเขาแก้ว  อ าเภอเชียงคาน   จังหวัด

เลย      จ านวนสมาชิก สมาชิก 91 ราย 

    อาชีพหลักของสมาชิกกลุ่มเกษตรกร   ท าสวน ท านา ท าไร่  (เช่น ท านา, ท าไร่ รับราชการครู ฯลฯ) 

   ที่ท าการกลุ่มเกษตรกร   

  เป็นทรัพย์สินของกลุ่มเกษตรกร    ท าการท่ีบ้านของกรรมการ/สมาชิก    เช่า    อื่นๆ......... 

   เจ้าหน้าที่บัญชีของกลุ่มเกษตรกร 

   เจ้าหน้าท่ีของกลุ่มเกษตรกร   จัดจ้างเจ้าหน้าท่ีร่วมกับกลุ่มเกษตรกรอื่น   มอบหมายกรรมการ/

สมาชิก  

  เจ้าหน้าท่ีสนง.สหกรณ์จังหวัด(มอบหมาย)  

2. โครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มเกษตรกร : อุปกรณ์การผลิต/การตลาดของสหกรณ์ เช่น ฉาง โกดัง โรงสี ฯลฯ  

     ฉาง ขนาด ........................   ลานตาก ..........................................  โรงสี ขนาด ............................... 

  โกดัง ขนาด.......................   เครื่องช่ัง   อื่นๆ (ระบุ).........................   อื่นๆ (ระบุ).................... 

  ไม่มีอุปกรณ์การผลิต/การตลาด 

   ผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร ปี 2562  ผ่านมาตรฐาน   ไม่ผ่านมาตรฐาน ปิดบัญชีปี2562 ไม่ได้ 

3. ข้อมูลการด าเนินธุรกิจของกลุ่มเกษตรกร (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด ) : ปรับตามปีบัญชีของกลุ่ม

เกษตรกร 

หน่วย : บาท 

ประเภทธุรกิจ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

1. ธุรกิจสินเช่ือ     - 814,000 815,000 
2. ธุรกิจรับฝากเงิน - 14,160.89 14,444.11 
3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต - - - 
4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต - - - 
5. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย - - - 
6. ธุรกิจบริการ - - - 
7. ธุรกิจอื่น ๆ (ระบุ) - - - 

รวม  828,160089 829444.11 
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4. สถานภาพทางการเงินของกลุ่มเกษตรกร (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด) ปรับตามปีบัญชีของกลุ่ม

เกษตรกร 

หน่วย : บาท 

งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไรขาดทุน ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

สินทรัพย ์ 494,181.83 917,239.95 928,244.18  
หนี้สิน 274,138.89 585,040.89    560,326.64  
ทุนของกลุ่มเกษตรกร 220,042.94 332,199.06 367,917.54  
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 19,788.68 36,186.33 35,718.48  
อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
  - อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) 
     อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน =        หนี้สิน     .x 
100 
                                      ทุนของกลุ่ม
เกษตรกร 

 
1.24 

 
1.76 

 
1.52 

  - อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 
       อัตราผลตอบแทนต่อทุน =      ก าไรสุทธิ      
.x 100 
                                         ทุนของสหกรณ ์

0.08 0.10 0.09 

  - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 
       อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ =      ก าไร
สุทธิ       x 100 
                                                   สินทรัพย์ 

0.04 0.03 0.03 

  - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
      อัตราส่วนทุนหมุนเวียน  =   สินทรัพย์
หมุนเวียน – สินค้าคงเหลือ x 100       
                                                     หนี้สิน
หมุนเวียน 

1.80 1.78 
 

1.89 

  - อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 
      อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ =      ทุน
ส ารอง       x 100 
                                                     
สินทรัพย์ 

0.03 0.07 0.07 

5.  ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด)………………………………………………… 

6. ข้อบกพร่องของกลุ่มเกษตรกร(ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด)................................................... 
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 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มเกษตรกร 

1. ด้านบุคลากร สมาชิก / คณะกรรมการ / ฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าที่ (Man) 
1. ด้านสมาชิก 
1.1 สมาชิกยังขาดความเข้าใจในหลักการ วิธีการสหกรณ์ อุดมการณ์สหกรณ์ ในการน ามาปรับใช้ 
1.2 มีสมาชิกร่วมท าธุรกิจ 63 ราย 
2. ด้านคณะกรรมการด าเนินการ 
2.1 ขาดความรู้ความเข้าใจในระบบของกลุ่มเกษตรกร 
2.2 ขาดความรู้ด้านการจัดการบริหารงาน 
2.3ขาดความเสียสละ 
2.4ไม่มีความรู้ด้านการบัญชี 
แนวทางการวิเคราะห์ วิเคราะห์ความรู้ ความเข้าใจของคณะกรรมการในการตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าท่ี และทักษะ
ในการบริหารงานองค์กร , วิเคราะห์ถึงคุณภาพ ประสิทธภาพของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี การแบ่งงาน ความ
เหมาะสม , วิเคราะห์ความเข้าใจบทบาทหน้าท่ีการมีส่วนร่วมด้านต่างๆ ของสมาชิก ฯลฯ 
2. ด้านการบริหารเงินทุน (Monney) 
-กลุ่มฯไม่มีสภาพคล่องเงินทุนพอเพียงพอ เพราะกลุ่มฯมีเงินสดและเงินฝากธนาคาร ไม่เพียงพอในการช าระหนี้
เจ้าหนี้   

แนวทางการวิเคราะห์ วิเคราะห์ข้อมูลจากอัตราส่วนทางการเงิน , การบริหารสภาพคล่องของสหกรณ์ ,การบริหารการ
จัดการเงินทุนของสหกรณ์ในการให้บริการสมาชิก ฯลฯ 
3. / วัตถุดิบ (Matetial)  เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ (Machine)  
เป็นธุรกิจสินเช่ือ ไม่มีการรวบรวผลผลิต 

แนวทางการวิเคราะห์  เกี่ยวกับ ผลผลิตของสมาชิก , สินค้าของสหกรณ์ , เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการบริการสมาชิก 
หรือระ   
4. ด้านการบริหารการจัดการ (Management) และการด าเนินธุรกิจ (Method) 
 การควบคุมภายในและการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับ การเก็บรักษาเงินสดเกินกว่าท่ีก าหนด 

แนวทางการวิเคราะห์ วิเคราะห์การบริหารจัดการ การควบคุมภายในของสหกรณ์ , การด าเนินงานของสหกรณ์เป็นไป
ตามกฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับท่ีก าหนดหรือไม่ , การจัดท าบัญชี การปิดบัญชี การประชุมใหญ่ สามารถด าเนินการ
ได้ตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายก าหนด การด าเนินธุรกิจในภาพรวมของสหกรณ์ มีการด าเนินธุรกิจตอบสนอง
ความต้องการของสมาชิกหรือไม่อย่างไร  
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จากการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มเกษตรกร สามารถจัดกลุ่มและแนวทางในการแนะน าส่งเสริม และพัฒนา

กลุ่มเกษตรกร ดังนี ้

-  กลุ่มเกษตรกรต้องการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการด าเนินธุรกิจ โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ 

-  กลุ่มเกษตรกรท่ีเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ โดยให้การแนะน า ส่งเสริมและก ากับดูแลการด าเนินงาน

ตามปกติ 

 

 

แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแล กลุ่มเกษตรกร  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถก าหนดเป้าหมายในการแนะน าส่งเสริม
พัฒนาและก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ดังนี้  

1) ระดับชั้นสหกรณ์: รักษาระดับสหกรณ์ช้ัน 1 และช้ัน 2ยกระดับสหกรณ์ช้ัน 2 และ ช้ัน 3 สู่ช้ันท่ีดีขึ้น 
2) มาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร: 

 รักษามาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ผลักดันสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้ผ่านมาตรฐานหรืออยู่ในระดับท่ีดีขึ้น  

3)อื่น ๆ – 

แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของ กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ด าเนินการ: 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
 1.1 กิจกรรม เการรักษา/ยกระดับมาตรฐานของ 
กลุ่มเกษตรกร 12 

 
ครั้ง 

 
ต.ค.63 - ก.ย.64 

2. ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
 2.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการให้บริการสมาชิกของ
กลุ่มเกษตรกร  12 

 
ครั้ง 

 
ต.ค.63-ก.ย.64 

2.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับประสิทธิภาพการด าเนิน
ธุรกิจขอกลุ่มเกษตรกร 12 

 
ครั้ง 

 
ต.ค.63 - ก.ย.64 

   2.3 กิจกรรม ................................................................    
3. ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบ
สหกรณ์  

  

 3.1 กิจกรรม การแก้ไขข้อบกพร่องของกลุ่มเกษตรกร 12 ครั้ง ต.ค.63- ก.ย.64 
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แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จะแนะน าส่งเสริมใหส้หกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด าเนินการ 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. แผนงาน/กิจกรรมหลัก..................    
 1.1 กิจกรรม การระดมทุนจากสมาชิก 10 ร้อยละ ต.ค.-ก.ย. 
2. แผนงาน/กิจกรรมหลัก..................    
 2.1 กิจกรรม ส่งเสริมให้สมาชิกท าธุรกิจเพิ่มขึ้น 20 ร้อยละ ต.ค.-ก.ย. 

 

 

 

 

ลงชื่อ    นางสาวยุทธาภรณ์  เขียวสด  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

           (เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์) 

                 วันท่ี 15 เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2563 
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41. กลุ่มเกษตรกรท าสวนปากตม ประเภท : ท าสวน 

  การวิเคราะห์ข้อมูลและบริบทของกลุ่มเกษตรกร  
  ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มเกษตรกร 

1) ข้อมูลทั่วไป : สมาชิก จ านวน 108 ราย สมาชิกร่วมท าธุรกิจ จ านวน 64 ราย ธุรกิจหลักธุรกิจ
สินเช่ือ ผลการจัดมาตรฐานผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
 2) โครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มเกษตรกร :  - ไม่มีอุปกรณ์การผลิต/การตลาด 
 3) ข้อมูลการด าเนินธุรกิจ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด ) : ปรับตามปีบัญชีของกลุ่มเกษตรกร 

หน่วย : บาท 

ประเภทธุรกิจ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

1. ธุรกิจสินเช่ือ 180,000 340,000 360,000 
2. ธุรกิจรับฝากเงิน    
3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต    
4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต    
5. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย    
6. ธุรกิจบริการ    

รวม 180,000 340,000 360,000 

4) สถานภาพทางการเงิน (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด) ปรับตามปีบัญชีของกลุ่มเกษตรกร 

งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไรขาดทุน หน่วยนับ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

สินทรัพย ์ บาท 369,165.00 779,984.22 783,592.58 
หนี้สิน บาท 238,573.81 638,573.81 618,572.81 
ทุนของกลุ่มเกษตรกร บาท 130,591.49 141,410.40 165,019.77 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท   10,593.97   18,009.36   14,868.92 
อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
  - อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 
  - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
  - อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 

 
เท่า 

ร้อยละ 
ร้อยละ 

เท่า 
เท่า 

 

 
1.82 
0.08 
0.02 
1.76 
0.21 

 

 
4.51 
0.12 
0.02 
1.29 
0.10 

 
3.74 
0.09 
0.01 
1..35 
0.10 
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5) ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี กลุ่มเกษตรกรไม่ได้จัดจ้างเจ้าหน้าท่ีประจ าด าเนินการจัดท าบัญชี  
6) ข้อบกพร่องของกลุ่มเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรไม่ได้จัดจ้างเจ้าหน้าท่ีประจ าด าเนินการจัดท าบัญชี 
หมายเหตุ : เนื่องจากสภาพแวดล้อมของกลุ่มเกษตรกร แต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน หน่วยงาน

สามารถเพิ่มเติมข้อมูลส าคัญอื่น ๆ ของกลุ่มเกษตรกรท่ีจ าเป็นส าหรับใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ เช่น ข้อมูล
แผนกลยุทธ์ของกลุ่มเกษตรกร ผลการด าเนินการเทียบกับแผนการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ย้อนหลัง 3 ปี 
เป็นต้น 
 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มเกษตรกร 

จากข้อมูลพื้นฐาน และสภาพแวดล้อมของกลุ่มเกษตรกร สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มเกษตรกรได้ 
ดังนี ้
1) กลุ่มเกษตรกรสามารถปิดบัญชีได้และส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชีภายใน 30 วันนับแต่วัน

ส้ินปีทางบัญชี 
2) งบการเงินของกลุ่มเกษตรกรผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีและมีผลการด าเนินงานไม่ 

ขาดทุน 
3) กลุ่มเกษตรกรสามารถประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ภายใน 150 วัน 
4) กลุ่มเกษตรกรมีทุนด าเนินงานเพิ่มข้ึน  
5) กลุ่มเกษตรกรสามารถรักษามาตรฐานกลุ่มเกษตรกร 

 แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลกลุ่มเกษตรกร  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มเกษตรกร สามารถก าหนดเป้าหมายในการแนะน าส่งเสริม พัฒนา 
และก ากับดูแลกลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้  

1) ระดับชั้นกลุ่มเกษตรกร :  รักษาระดับสหกรณ์ช้ัน 1 และช้ัน 2   ยกระดับสหกรณ์ช้ัน 2 และ ช้ัน 3 สู่ช้ันท่ี
ดีขึ้น  
2) มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร :   

        รักษามาตรฐานกลุ่มเกษตรกรให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป  
        ผลักดันกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านมาตรฐานหรืออยู่ในระดับท่ีดีขึ้น   

3) อื่น ๆ (ระบุเป้าหมายอื่น ๆ เช่น การเพิ่มปริมาณการรวบรวมผลผลิต/แปรรูปผลผลิต สมาชิกมีส่วนร่วมใน
การด าเนินธุรกิจกับกลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ้น เป็นต้น) 

1) พัฒนากลุ่มเกษตรกรให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน 
2) พัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง   
3) รักษามาตรฐานการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกรให้มั่นคง 
4) ส่งเสริมแนะน าให้กลุ่มเกษตรกรมีปริมาณธุรกิจและสมาชิกร่วมท าธุรกิจเพิ่มขึ้น 
5) ส่งเสริมแนะน าให้กลุ่มเกษตรกรมีทุนด าเนินงานเพิ่มขึ้น 
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6) กลุ่มเกษตรกรสามารถรักษามาตรฐานกลุ่มเกษตรกร 
7) ก ากับ ดูแล ให้กลุ่มเกษตรกรด าเนินการตามกฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ            
8) ป้องกันการเกิดข้อบกพร่องในกลุ่มเกษตรกร 

 แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของกลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรเป็นผู้ด าเนินการ : 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
   1.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการควบคุมภายในของ
กลุ่มเกษตรกร  

12 ครั้ง ต.ค.-ก.ย. 

   1.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับมาตรฐานของกลุ่ม
เกษตรกร 

12 ครั้ง ต.ค.-ก.ย. 

   1.3 กิจกรรม ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง 12 ครั้ง ต.ค.-ก.ย. 
2. ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
   2.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการให้บริการสมาชิกของ
กลุ่มเกษตรกร 
 

12 ครั้ง ต.ค.-ก.ย. 

   2.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับประสิทธิภาพการด าเนิน
ธุรกิจของกลุ่มเกษตรกร 
 

12 ครั้ง ต.ค.-ก.ย. 

2.4 กิจกรรมการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรจัดหาสินค้ามา
จ าหน่ายตามความต้องการสมาชิก 
 

12 ครั้ง ต.ค.-ก.ย. 

3. ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบกลุ่ม
เกษตรกร  

  

   3.1 กิจกรรม การแก้ไขข้อบกพร่องของกลุ่มเกษตรกร 12 ครั้ง ต.ค.-ก.ย. 
   3.2 กิจกรรม กิจกรรมก ากับ ดูแล ให้ด าเนินการตาม
กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ 
 

1 ครั้ง ต.ค.-ก.ย. 
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แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จะแนะน าส่งเสริมใหก้ลุ่มเกษตรกรด าเนินการ :  

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. แผนงาน/กิจกรรมหลัก : การส่งเสริมการเพิ่มปริมาณ
ธุรกิจ  

  

 1.1 กิจกรรมการส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการด าเนิน
ธุรกิจเพิ่มขึ้น 

12 ครั้ง ต.ค.-ก.ย. 

 1.2 กิจกรรมการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรจัดหาสินค้ามา
จ าหน่ายตามความต้องการสมาชิก 

12 ครั้ง ต.ค.-ก.ย. 

2. แผนงาน/กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนากลุ่ม
เกษตรกร 

   

 2.1 กิจกรรมการส่งเสริมการรับสมาชิกเพิ่มขึ้น 5 ราย ต.ค.-ก.ย. 
2.2 กิจกรรม จ านวนกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพการผลิต การตลาด การบริการ และการ
บริหารจัดการ 

12 ครั้ง ต.ค.-ก.ย. 

3. แผนงาน/กิจกรรมหลัก : โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนา
ธุรกิจกลุ่มเกษตรกร 

   

 3.1 กิจกรรมส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ดอกเบ้ียต่ า 

12 ครั้ง ต.ค.-ก.ย. 

 3.2 กิจกรรมลดต้นทุนการผลิตของสมาชิก 10 ร้อยละ ต.ค.-ก.ย. 
 

 

 

ลงชื่อ    นางลัดดา  กาญจนะ    เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
        (นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ) 

                                                                  วันท่ี 17  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 
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อ ำเภอปำกชม 

42. กลุ่มเกษตรท าไร่ห้วยบ่อซืนประเภทสหกรณ์ : ท าไร่ 
ข้อมูลพื้นฐานของสหกรณ์ 

 1) ข้อมูลทั่วไป : จ านวนสมาชิ 151ราย/จ านวนสมาชิกท่ีร่วมท าธุรกิจ/ธุรกิจหลักสินเช่ือ/ผลผลิตหลัก/
มาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร/ระดับช้ันสหกรณ์/ศักยภาพการรวบรวมผลผลิต/การแปรรูป/ผลิตภัณฑ์
เด่น ฯลฯ 
 2) โครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มเกษตรกร : ไม่มีอปุกรณ์การผลิต/การตลาดของสหกรณ์แต่อย่างใด 
ฯลฯ 
 3) ข้อมูลการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด ) : ปรับตามปีบัญชีของสหกรณ์ 

หน่วย : บาท 

ประเภทธุรกิจ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

1. ธุรกิจสินเช่ือ 72,876.80   
2. ธุรกิจรับฝากเงิน 53,847.08   
3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต    
4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต    
5. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย    
6. ธุรกิจบริการ    

รวม 126,723.88   
4) สถานภาพทางการเงินของสหกรณ์ (ข้อมูลยอ้นหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด) ปรับตามปีบัญชีของสหกรณ์ 

หน่วย : บาท 

งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไรขาดทุน ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

สินทรัพย ์ 1,208,374.33   
หนี้สิน 1,054,635.08   
ทุนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 153,739.25   
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (4,747.44)   
อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
  - อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 
  - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
  - อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 

 
6.86 
0.00 
0.00 
18.79 
0.07 
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5) ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด)  
- มีเพียงคณะกรรมการ ด าเนินการช่วยกันปฏิบัติหน้าท่ีด้านต่าง ๆ 
6) ข้อบกพร่องของสหกรณ์  (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด) 
กลุ่มเกษตรกรไม่สามารถจัดท างบการเงินส่งผู้สอบบัญชีได้ เนื่องจากกรรมการขาดความรับผิดชอบ 
 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์ 
1. ด้านบุคลากร สมาชิก / คณะกรรมการ / ฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าที่ (Man) 
1. ด้านสมาชิก 
1.1 สมาชิกไม่มีความเข้าใจในหลักการ วิธีการสหกรณ์ อุดมการณ์สหกรณ์ 
1.2 สมาชิกมีรายได้ไม่แน่นอน ขึ้นกับสภาวะเศรษฐกิจ ราคาผลผลิต 
2. ด้านคณะกรรมการด าเนินการ 
2.1 ขาดความรู้ ขาดความเอาใจใส่ในกิจการของตนเอง 
2.2 ไม่มีสมาชิกต้องการเป็นคณะกรรมการด าเนินการ 
3. ด้านฝ่ายจัดการ/เจ้าหน้าท่ี 
3.1 ไม่มีการจัดจ้างเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 
3.2 มอบหมายกรรมการด าเนินการรับผิดชอบ 

แนวทางการวิเคราะห์ วิเคราะห์ความรู้ ความเข้าใจของคณะกรรมการในการตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าท่ี และทักษะ
ในการบริหารงานองค์กร , วิเคราะห์ถึงคุณภาพ ประสิทธภาพของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี การแบ่งงาน ความ
เหมาะสม , วิเคราะห์ความเข้าใจบทบาทหน้าท่ีการมีส่วนร่วมด้านต่างๆ ของสมาชิก ฯลฯ 
2. ด้านการบริหารเงินทุน (Monney) 
มีเงินทุนไม่เพียงพอในการบริการสมาชิก ต้องกู้ยืมจากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 

แนวทางการวิเคราะห์ วิเคราะห์ข้อมูลจากอัตราส่วนทางการเงิน , การบริหารสภาพคล่องของสหกรณ์ ,การบริหารการ
จัดการเงินทุนของสหกรณ์ในการให้บริการสมาชิก ฯลฯ 
3. / วัตถุดิบ (Matetial)  เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ (Machine)  
ไม่ได้ด าเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย และรวบรวมผลผลิต เนื่องจากขาดทุนด าเนินงาน  

แนวทางการวิเคราะห์  เกี่ยวกับ ผลผลิตของสมาชิก , สินค้าของสหกรณ์ , เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการบริการสมาชิก 
หรือระ   
4. ด้านการบริหารการจัดการ (Management) และการด าเนินธุรกิจ (Method) 
การควบคุมภายในไม่ดีและการบริหารงานกลุ่มเกษตรกรไม่เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับ 

แนวทางการวิเคราะห์ วิเคราะห์การบริหารจัดการ การควบคุมภายในของสหกรณ์ , การด าเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามกฎหมาย และ
ระเบียบ ข้อบังคับที่ก าหนดหรือไม่ , การจัดท าบัญชี การปิดบัญชี การประชุมใหญ่ สามารถด าเนินการได้ตามระเบียบ ข้อบังคับ และ
กฎหมายก าหนด การด าเนินธุรกิจในภาพรวมของสหกรณ์ มีการด าเนินธุรกิจตอบสนองความต้องการของสมาชิกหรือไม่อย่างไร  
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จากการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์ สามารถจัดกลุ่มและแนวทางในการแนะน าส่งเสริม และพัฒนาสหกรณ์ 

ดังนี้ 

 สหกรณ์ท่ีต้องพัฒนาให้เป็นองค์กรหลักระดับ
อ าเภอ 
(เฉพาะสหกรณ์การเกษตร ประมง นิคม) 
  สหกรณ์ท่ีต้องการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการ
ด าเนินธุรกิจ โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ 
สหกรณ์ท่ีเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ โดยให้
ภาครัฐแนะน า ส่งเสริม และก ากับดูแลการด าเนินงาน
ตามปกติ   

สหกรณ์ท่ีมีข้อบกพร่องต้องได้รับการแก้ไข/และ
เร่งรัดติดตาม 
 กลุ่มสหกรณ์ท่ีมีปัญหาหนี้ค้างนาน 
 สหกรณ์ท่ีมีปัญหาหนี้สูญ 
 สหกรณ์ท่ีจ าเป็นต้องฟื้นฟูกิจการ 
 สหกรณ์ท่ีควรควบกิจการกับสหกรณ์อื่น 
 กลุ่มเกษตรกรท่ีควรเลิกกิจการ 
 สหกรณ์ท่ีมีปัญหาอื่น ๆ  (ระบุ) 

 

แผนการแนะน าส่งเสรมิ พัฒนา และก ากับดูแล กลุ่มเกษตรกร  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถก าหนดเป้าหมายในการแนะน าส่งเสริม
พัฒนาและก ากับดูแลสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ดังนี้  

1) ระดับชั้นสหกรณ์: รักษาระดับสหกรณ์ช้ัน 1 และช้ัน 2ยกระดับสหกรณ์ช้ัน 2 และ ช้ัน 3 สู่ช้ันท่ีดีขึ้น 
2) มาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร: 

รักษามาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ผลักดันสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้ผ่านมาตรฐานหรืออยู่ในระดับท่ีดีขึ้น  

3)อื่น ๆ - 

แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของ กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ด าเนินการ: 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
 1.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการควบคุมภายในของ
สหกรณ์  12 

ครั้ง ต.ค.63 - ก.ย.64 

 1.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับมาตรฐานของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 12 

 
ครั้ง 

 
ต.ค.63 - ก.ย.64 

2. ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
 2.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการให้บริการสมาชิกของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  12 

 
ครั้ง 

 
ต.ค.63-ก.ย.64 
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แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

2.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับประสิทธิภาพการด าเนิน
ธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 12 

 
ครั้ง 

 
ต.ค.63 - ก.ย.64 

3. ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบ
สหกรณ์  

  

 3.1 กิจกรรม การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร 12 

คร้ัง ต.ค.63- ก.ย.64 

 3.2 กิจกรรม การตรวจการณ์สหกรณ์ 1 คร้ัง ต.ค.63 -มี.ค.64 

 

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จะแนะน าส่งเสริมใหส้หกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด าเนินการ 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. แผนงาน/กิจกรรมหลัก..................    
 1.1 กิจกรรม การระดมทุนจากสมาชิก - ล้านบาท ต.ค.-ก.ย. 
2. แผนงาน/กิจกรรมหลัก..................    
 2.1 กิจกรรม ส่งเสริมให้สมาชิกท าธุรกิจเพิ่มขึ้น - ล้านบาท ต.ค.-ก.ย. 

 

 

ลงชื่อ     นายณรงค์พร เจนการ     เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

           (นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ) 

                 วันท่ี 15 เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2563 
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43. กลุ่มเกษตรกรท าไร่หาดคัมภีร์   ประเภท : ท าไร่ 

การวิเคราะห์ข้อมูลและบริบทของ กลุ่มเกษตรกร  

ข้อมูลพื้นฐานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

             1) ข้อมูลทั่วไป:จ านวนสมาชิก 101 คน จ านวนสมาชิกท่ีร่วมท าธุรกิจ -    กลุ่มหยุดด าเนินธุรกิจ 

             2) โครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มเกษตรกร:อุปกรณ์การผลิต/การตลาดของกลุ่มเกษตรกร         - 

 3) ข้อมูลการด าเนินธุรกิจ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด ) : 
หน่วย : บาท 

ประเภทธุรกิจ ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

1. ธุรกิจสินเช่ือ - - - 
2. ธุรกิจรับฝากเงิน - - - 
3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต - - - 
4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต - - - 
5. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย - 39,970 - 
6. ธุรกิจบริการ - - - 

รวม - 39,970 - 

4)สถานภาพทางการเงิน (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชลี่าสุด)ปรับตามปีบัญชขีองสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 

งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไรขาดทุน หน่วยนับ ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

สินทรัพย ์ บาท - 97,497 - 
หนี้สิน บาท - 50,732 - 
ทุนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร บาท - 46,765.13 - 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท - 15,554.42 - 
อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 
  - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
  - อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 

 
เท่า 

ร้อยละ 
ร้อยละ 

เท่า 
เท่า 

 
- 
- 
- 
- 
- 
 

 
1.09 
0.34 
0.16 
1.93 
0.20 

 
- 
- 
- 
- 
- 
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5)ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี (ถ้ามี)...-................................................................................................ 
6)ข้อบกพร่องของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร(ถ้ามี)  
             กลุ่มไม่สามารถปิดบัญชีได้ต้ังแต่ปี 2558 และหยุดด าเนินธุรกิจ 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

 จากข้อมูลพื้นฐาน และสภาพแวดล้อมของ กลุ่มเกษตรกร สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มเกษตรกร
ดังนี้ 

1. ด้านบุคลากร (Man)   สมาชิก / คณะกรรมการ / ฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าที่ 
สมาชิก  สมาชิกไม่มีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจ และขาดความรู้ความเข้าใจในบทบาท หน้าท่ีสมาชิก 
คณะกรรมการ ไม่มีความเสียสละในการปฏิบัติหน้าท่ี และยังขาดความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการกลุ่ม 
ฝ่ายจัดการ กลุ่มฯไม่ได้จัดจ้างเจ้าหน้าท่ี 
2. ด้านการบริหารเงินทุน (Money) 
เงินทุนของสหกรณ์ส่วนใหญ่เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในของกลุ่มฯ และไม่ได้กู้ยืมจากสถาบันหรือบุคคลภายนอก 
 
3. ด้านวัตถุดิบ* (Material) เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ (Machine) * ผลผลิตของสมาชิก/สินค้าของสหกรณ์ 
- 
 
4. ด้านการบริหารการจัดการ(Management) และการด าเนินธุรกิจ(Method) 
 
กลุ่มฯ ในการบริหารของคณะกรรมการยังขาดความรู้และความเข้าใจในการบริหารจัดการและการด าเนินธุรกิจ 
ความร่วมมือและความเสียสละในการท างานท าให้กลุ่มไม่สามารถบริหารจัดการให้เป็นผลดีแก่กลุ่มเกษตรกร 
 

 

 

แผนการแนะน าส่งเสรมิ พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถก าหนดเป้าหมายในการแนะน าส่งเสริม
พัฒนาและก ากับดูแลสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้  

1) ระดับชั้นสหกรณ์: รักษาระดับสหกรณ์ช้ัน 1 และช้ัน 2ยกระดับสหกรณ์ช้ัน 2 และ ช้ัน 3 สู่ช้ันท่ีดีขึ้น 
2) มาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร: 

รักษามาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ผลักดันสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้ผ่านมาตรฐานหรืออยู่ในระดับท่ีดีขึ้น  

3)อื่น ๆ – 
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แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของกลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แผนงาน/กิจกรรมท่ีกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ด าเนินการ: 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
 1.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการควบคุมภายในของ
สหกรณ์  12 

ครั้ง ต.ค.-ก.ย. 

 1.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับมาตรฐานของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 12 

 
ครั้ง 

 
ต.ค.-ก.ย. 

2. ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
 2.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการให้บริการสมาชิกของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  12 

 
ครั้ง 

 
ต.ค.-ก.ย. 

2.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับประสิทธิภาพการด าเนิน
ธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 12 

 
ครั้ง 

 
ต.ค.-ก.ย. 

3. ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบ
สหกรณ์  

  

 3.1 กิจกรรม การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร  

  

 3.2 กิจกรรม การตรวจการณ์สหกรณ์    

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จะแนะน าส่งเสริมใหส้หกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด าเนินการ 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. แผนงาน/กิจกรรมหลัก..................    
 1.1 กิจกรรม การระดมทุนจากสมาชิก 10 ร้อยละ ต.ค.-ก.ย. 
2. แผนงาน/กิจกรรมหลัก..................    
 2.1 กิจกรรม ส่งเสริมให้สมาชิกท าธุรกิจเพิ่มขึ้น 20 ร้อยละ ต.ค.-ก.ย. 
3. แผนงาน/กิจกรรมหลัก..................    
 3.1 กิจกรรม .........................    

 

ลงชื่อ   นางสาวศิริภรณ์  โชติชัยพฤทธิ์   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

         (นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ) 

              วันท่ี  15  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2563 



 
459 

Template แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดแูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

44. กลุ่มเกษตรกรท าสวนเชียงกลม   ประเภท : ท าสวน 

การวิเคราะห์ข้อมูลและบริบทของ กลุ่มเกษตรกร  

ข้อมูลพื้นฐานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

             1) ข้อมูลทั่วไป:จ านวนสมาชิก 161 คน จ านวนสมาชิกท่ีร่วมท าธุรกิจ   6 ราย  ธุรกิจหลัก ธุรกิจ

สินเช่ือ ผลผลิตหลัก   -     มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร  ไม่ผ่านมาตรฐาน 

             2) โครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มเกษตรกร:อุปกรณ์การผลิต/การตลาดของกลุ่มเกษตรกร         - 

 3) ข้อมูลการด าเนินธุรกิจ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด ) : 
หน่วย : บาท 

ประเภทธุรกิจ ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

1. ธุรกิจสินเช่ือ - 72,608 63,161 
2. ธุรกิจรับฝากเงิน - - - 
3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต - - - 
4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต - - - 
5. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย - - - 
6. ธุรกิจบริการ - - - 

รวม - 72,608 63,161 

4) สถานภาพทางการเงิน (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชลี่าสุด)  ปรับตามปีบัญชขีองสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 

งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไรขาดทุน หน่วยนับ ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

สินทรัพย ์ บาท - 71,811.81 95,353.81 
หนี้สิน บาท - 31,734 31,734 
ทุนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร บาท - 40,077.81 63,619.81 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท - (21,142) 694.60 
อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 
  - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
  - อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 

 
เท่า 

ร้อยละ 
ร้อยละ 

เท่า 
เท่า 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
0.80 
0.00 
0.00 
2.27 
0.25 

 

 
0.50 
0.01 
0.01 
3.01 
0.19 
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5)ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี (ถ้ามี)...-................................................................................................ 
6)ข้อบกพร่องของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร(ถ้ามี) กลุ่มไม่สามารถปิดบัญชีได้ต้ังแต่ปี 2558 และหยุด

ด าเนินธุรกิจ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

 จากข้อมูลพื้นฐาน และสภาพแวดล้อมของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์ 
ดังนี้ 

1. ด้านบุคลากร (Man)   สมาชิก / คณะกรรมการ / ฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าที่ 
สมาชิก  สมาชิกไม่มีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจ และขาดความรู้ความเข้าใจในบทบาท หน้าท่ีสมาชิก 
คณะกรรมการ ไม่มีความเสียสละในการปฏิบัติหน้าท่ี และยังขาดความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการกลุ่ม 
ฝ่ายจัดการ กลุ่มฯไม่ได้จัดจ้างเจ้าหน้าท่ี 
2. ด้านการบริหารเงินทุน (Money) 
 
เงินทุนของสหกรณ์ส่วนใหญ่เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในของกลุ่มฯ และไม่ได้กู้ยืมจากสถาบันหรือบุคคลภายนอก 
 
3. ด้านวัตถุดิบ* (Material) เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ (Machine) * ผลผลิตของสมาชิก/สินค้าของสหกรณ์ 
- 
 
4. ด้านการบริหารการจัดการ(Management) และการด าเนินธุรกิจ(Method) 
 
กลุ่มฯ ในการบริหารของคณะกรรมการยังขาดความรู้และความเข้าใจในการบริหารจัดการและการด าเนินธุรกิจ 
ความร่วมมือและความเสียสละในการท างานท าให้กลุ่มไม่สามารถบริหารจัดการให้เป็นผลดีแก่กลุ่มเกษตรกร 
 

 

แผนการแนะน าส่งเสรมิ พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถก าหนดเป้าหมายในการแนะน าส่งเสริม
พัฒนาและก ากับดูแลสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ดังนี้  

1) ระดับชั้นสหกรณ์: รักษาระดับสหกรณ์ช้ัน 1 และช้ัน 2ยกระดับสหกรณ์ช้ัน 2 และ ช้ัน 3 สู่ช้ันท่ีดีขึ้น 
2) มาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร: 

รักษามาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ผลักดันสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้ผ่านมาตรฐานหรืออยู่ในระดับท่ีดีขึ้น  

3)อื่น ๆ – 
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Template แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดแูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของ กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2563 

แผนงาน/กิจกรรมท่ีกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ด าเนินการ: 

แผนงาน/กิจกรรม 
ค่า

เป้าหมาย 
หน่วยนับ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
 1.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการควบคุมภายในของสหกรณ์  12 ครั้ง ต.ค.-ก.ย. 
 1.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับมาตรฐานของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 12 

 
ครั้ง 

 
ต.ค.-ก.ย. 

2. ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
 2.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการให้บริการสมาชิกของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  12 

 
ครั้ง 

 
ต.ค.-ก.ย. 

2.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับประสิทธิภาพการด าเนินธุรกิจ
ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 12 

 
ครั้ง 

 
ต.ค.-ก.ย. 

3. ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์    
 3.1 กิจกรรม การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร    
 3.2 กิจกรรม การตรวจการณ์สหกรณ์    

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จะแนะน าส่งเสริมใหส้หกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด าเนินการ 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. แผนงาน/กิจกรรมหลัก..................    
 1.1 กิจกรรม การระดมทุนจากสมาชิก 10 ร้อยละ ต.ค.-ก.ย. 
 1.2 กิจกรรม .........................    
2. แผนงาน/กิจกรรมหลัก..................    
 2.1 กิจกรรม ส่งเสริมให้สมาชิกท าธุรกิจเพิ่มขึ้น 20 ร้อยละ ต.ค.-ก.ย. 
2.2 กิจกรรม .........................    
3. แผนงาน/กิจกรรมหลัก..................    
 3.1 กิจกรรม .........................    
 3.2 กิจกรรม .........................    

 

 
ลงชื่อ   นางสาวศิริภรณ์  โชติชัยพฤทธิ์.  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
         (นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ) 

              วันท่ี  15  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2563 
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Template แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดแูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

45.กลุ่มท าสวนปากชม ประเภท   ท าสวน   (หยุดด าเนินการเตรียมเลิก) 

ข้อมูลพื้นฐานของสหกรณ์ 

 1) ข้อมูลทั่วไป : จ านวนสมาชิก97ราย/จ านวนสมาชิกท่ีร่วมท าธุรกิจ52/ธุรกิจหลัก/ผลผลิตหลัก
สินเช่ือ /มาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร/ระดับช้ันสหกรณ/์ศักยภาพการรวบรวมผลผลิต/การแปรรูป/
ผลิตภัณฑ์เด่น ฯลฯ 
 2) โครงสร้างพื้นฐานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร : อุปกรณ์การผลิต/การตลาดของสหกรณ์ เช่น ฉาง 
โกดัง โรงสี ฯลฯ 
 3) ข้อมูลการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด ) : ปรับตามปีบัญชีของสหกรณ์ 

หน่วย : บาท 

ประเภทธุรกิจ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

1. ธุรกิจสินเช่ือ  853,000 30,000 
2. ธุรกิจรับฝากเงิน  28,424.11 31,298.33 
3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต    
4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต    
5. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย    
6. ธุรกิจบริการ    

รวม  881,424.11 61,298.33 
4) สถานภาพทางการเงินของสหกรณ์ (ข้อมูลยอ้นหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด) ปรับตามปีบัญชีของสหกรณ์ 

หน่วย : บาท 

งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไรขาดทุน ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

สินทรัพย ์  1,073,661.11 655,659.03 
หนี้สิน  887,299.55 491,139.81 
ทุนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  186,361.56 164,519.16, 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ  10,685.11 (20,442.40) 
อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
  - อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 
  - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
  - อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 

  
4.76 
0.05 
0.00 
 
0.00 

 
2.98 
-0.12 
-0.03 
 
 

5) ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด)  
 
6) ข้อบกพร่องของสหกรณ์  (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด) 



 
463 

Template แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดแูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

 จากข้อมูลพื้นฐาน และสภาพแวดล้อมของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้ ดังนี้  
 

 แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถก าหนดเป้าหมายในการแนะน าส่งเสริม 
พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้  

1) ระดับชั้นสหกรณ์ :  รักษาระดับสหกรณ์ช้ัน 1 และช้ัน 2   ยกระดับสหกรณ์ช้ัน 2 และ ช้ัน 3 สู่ช้ันท่ีดีขึ้น  
2) มาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร :   

       รักษามาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป  
       ผลักดันสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้ผ่านมาตรฐานหรืออยู่ในระดับท่ีดีขึ้น   

 แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของ กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564 

แผนงาน/กิจกรรมท่ีกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ด าเนินการ : 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
   1.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการควบคุมภายในของ
สหกรณ์   

  

   1.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับมาตรฐานของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร  

  

2. ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
   2.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการให้บริการสมาชิก
ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร   

  

   2.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับประสิทธิภาพการ
ด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  

  

3. ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบ
สหกรณ์  

  

   3.1 กิจกรรม การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร  
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Template แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดแูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จะแนะน าส่งเสริมใหส้หกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด าเนินการ :  

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. แผนงาน/กิจกรรมหลัก..................    
   1.1 กิจกรรม .........................    
2. แผนงาน/กิจกรรมหลัก..................    
   2.1 กิจกรรม .........................    
3. แผนงาน/กิจกรรมหลัก..................    
   3.1 กิจกรรม .........................    

 

ลงชื่อ    นายณรงค์พร  เจนการ     เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
      นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

              วันท่ี  15  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 
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Template แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดแูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

อ ำเภอทำ่ลี่ 

46. กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง กยท.ต าบลโคกใหญ่ ประเภท : ท าสวน 

  การวิเคราะห์ข้อมูลและบริบทของกลุ่มเกษตรกร  
  ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มเกษตรกร 

1) ข้อมูลทั่วไป : สมาชิก จ านวน 79 ราย สมาชิกร่วมท าธุรกิจ จ านวน 48 ราย ธุรกิจหลักธุรกิจ
รวบรวมผลิตผล(ยางพารา) ผลการจัดมาตรฐานผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
 2) โครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มเกษตรกร :  - ไม่มีอุปกรณ์การผลิต/การตลาด 
 3) ข้อมูลการด าเนินธุรกิจ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด ) : ปรับตามปีบัญชีของกลุ่มเกษตรกร 

หน่วย : บาท 

ประเภทธุรกิจ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

1. ธุรกิจสินเช่ือ -     120,000   300,000 
2. ธุรกิจรับฝากเงิน -       85,600   187,500 
3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต - 10,376,238 3,032,416 
4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต -   
5. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย -      13,500 
6. ธุรกิจบริการ - - - 

รวม - 10,58,838 3,533,416 

4) สถานภาพทางการเงิน (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด) ปรับตามปีบัญชีของกลุ่มเกษตรกร 

งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไรขาดทุน หน่วยนับ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

สินทรัพย ์ บาท 204,313.21 325,497.38 498,453.58 
หนี้สิน บาท  95,475.00 201,290.37 339,165.80 
ทุนของกลุ่มเกษตรกร บาท  63,000.00 124,207.01 159,287.78 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท  45,838.21   31,117.19   21,865.93 
อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
  - อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 
  - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
  - อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 

 
เท่า 

ร้อยละ 
ร้อยละ 

เท่า 
เท่า 

 

 
0.46 
0.72 
022 
2.11 

- 

 
1.62 
0.25 
0.09 
1.28 
0.07 

 
2.13 
0.14 
0.05 
1.02 
0.08 
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Template แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดแูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

5) ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี กลุ่มเกษตรกรไม่ได้จัดจ้างเจ้าหน้าท่ีประจ าด าเนินการจัดท าบัญชี  
6) ข้อบกพร่องของกลุ่มเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรไม่ได้จัดจ้างเจ้าหน้าท่ีประจ าด าเนินการจัดท าบัญชี 
หมายเหตุ : เนื่องจากสภาพแวดล้อมของกลุ่มเกษตรกร แต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน หน่วยงาน

สามารถเพิ่มเติมข้อมูลส าคัญอื่น ๆ ของกลุ่มเกษตรกรท่ีจ าเป็นส าหรับใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ เช่น ข้อมูล
แผนกลยุทธ์ของกลุ่มเกษตรกร ผลการด าเนินการเทียบกับแผนการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ย้อนหลัง 3 ปี 
เป็นต้น 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มเกษตรกร 

     จากข้อมูลพื้นฐาน และสภาพแวดล้อมของกลุ่มเกษตรกร สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มเกษตรกรได้ ดังนี ้
1) กลุ่มเกษตรกรสามารถปิดบัญชีได้และส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชีภายใน 30 วันนับแต่วัน

ส้ินปีทางบัญชี 
2) งบการเงินของกลุ่มเกษตรกรผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีและมีผลการด าเนินงานไม่ 

ขาดทุน 
3) กลุ่มเกษตรกรสามารถประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ภายใน 150 วัน 
4) กลุ่มเกษตรกรมีทุนด าเนินงานเพิ่มข้ึน  
5) กลุ่มเกษตรกรสามารถรักษามาตรฐานกลุ่มเกษตรกร 

 แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลกลุ่มเกษตรกร  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มเกษตรกร สามารถก าหนดเป้าหมายในการแนะน าส่งเสริม พัฒนา 
และก ากับดูแลกลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้  

1) ระดับชั้นกลุ่มเกษตรกร :  รักษาระดับสหกรณ์ช้ัน 1 และช้ัน 2   ยกระดับสหกรณ์ช้ัน 2 และ ช้ัน 3 สู่ช้ันท่ี
ดีขึ้น  
2) มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร :   

        รักษามาตรฐานกลุ่มเกษตรกรให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป  
        ผลักดันกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านมาตรฐานหรืออยู่ในระดับท่ีดีขึ้น   

3) อื่น ๆ (ระบุเป้าหมายอื่น ๆ เช่น การเพิ่มปริมาณการรวบรวมผลผลิต/แปรรูปผลผลิต สมาชิกมีส่วนร่วมใน
การด าเนินธุรกิจกับกลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ้น เป็นต้น) 

1) พัฒนากลุ่มเกษตรกรให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน 
2) พัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง   
3) รักษามาตรฐานการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกรให้มั่นคง 
4) ส่งเสริมแนะน าให้กลุ่มเกษตรกรมีปริมาณธุรกิจและสมาชิกร่วมท าธุรกิจเพิ่มขึ้น 
5) ส่งเสริมแนะน าให้กลุ่มเกษตรกรมีทุนด าเนินงานเพิ่มขึ้น 
6) กลุ่มเกษตรกรสามารถรักษามาตรฐานกลุ่มเกษตรกร 
7) ก ากับ ดูแล ให้กลุ่มเกษตรกรด าเนินการตามกฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ            
8) ป้องกันการเกิดข้อบกพร่องในกลุ่มเกษตรกร 
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 แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของกลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรเป็นผู้ด าเนินการ : 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
   1.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการควบคุมภายในของ
กลุ่มเกษตรกร  

12 ครั้ง ต.ค.-ก.ย. 

   1.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับมาตรฐานของกลุ่ม
เกษตรกร 

12 ครั้ง ต.ค.-ก.ย. 

   1.3 กิจกรรม ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง 12 ครั้ง ต.ค.-ก.ย. 
2. ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
   2.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการให้บริการสมาชิกของ
กลุ่มเกษตรกร 
 

12 ครั้ง ต.ค.-ก.ย. 

   2.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับประสิทธิภาพการด าเนิน
ธุรกิจของกลุ่มเกษตรกร 
 

12 ครั้ง ต.ค.-ก.ย. 

   2.3 กิจกรรมการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรจัดหาสินค้ามา
จ าหน่ายตามความต้องการสมาชิก 
 

12 ครั้ง ต.ค.-ก.ย. 

3. ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบกลุ่ม
เกษตรกร  

  

   3.1 กิจกรรม การแก้ไขข้อบกพร่องของกลุ่มเกษตรกร 12 ครั้ง ต.ค.-ก.ย. 
   3.2 กิจกรรม กิจกรรมก ากับ ดูแล ให้ด าเนินการตาม
กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ 
 

1 ครั้ง ต.ค.-ก.ย. 
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Template แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดแูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จะแนะน าส่งเสริมใหก้ลุ่มเกษตรกรด าเนินการ :  

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. แผนงาน/กิจกรรมหลัก : การส่งเสริมการเพิ่มปริมาณ
ธุรกิจ  

  

 1.1 กิจกรรมการส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการด าเนิน
ธุรกิจเพิ่มขึ้น 

12 ครั้ง ต.ค.-ก.ย. 

 1.2 กิจกรรมการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรจัดหาสินค้ามา
จ าหน่ายตามความต้องการสมาชิก 

12 ครั้ง ต.ค.-ก.ย. 

2. แผนงาน/กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนากลุ่ม
เกษตรกร 

   

 2.1 กิจกรรมการส่งเสริมการรับสมาชิกเพิ่มขึ้น 5 ราย ต.ค.-ก.ย. 
2.2 กิจกรรม จ านวนกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพการผลิต การตลาด การบริการ และการ
บริหารจัดการ 

12 ครั้ง ต.ค.-ก.ย. 

3. แผนงาน/กิจกรรมหลัก : โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนา
ธุรกิจกลุ่มเกษตรกร 

   

 3.1 กิจกรรมส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ดอกเบ้ียต่ า 

12 ครั้ง ต.ค.-ก.ย. 

 3.2 กิจกรรมลดต้นทุนการผลิตของสมาชิก 10 ร้อยละ ต.ค.-ก.ย. 
 

 

 

ลงชื่อ      นางลัดดา  กาญจนะ    เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
           (นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ) 

                                                                    วันท่ี 17  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 
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47. กลุ่มเกษตรกรท าสวนหนองผือ  ประเภท :  ท าสวน 

การวิเคราะห์ข้อมูลและบริบทของ กลุ่มเกษตรกร  

ข้อมูลพื้นฐานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

             1) ข้อมูลทั่วไป:จ านวนสมาชิก 54 คน จ านวนสมาชิกท่ีร่วมท าธุรกิจ 38 คน ธุรกิจหลัก ธุรกิจสินเช่ือ 

ผลผลิตหลัก-มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร ผ่านมาตรฐาน 

             2) โครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มเกษตรกร:อุปกรณ์การผลิต/การตลาดของกลุ่มเกษตรกร     - 

 3) ข้อมูลการด าเนินธุรกิจ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด ) : 
หน่วย : บาท 

ประเภทธุรกิจ ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

1. ธุรกิจสินเช่ือ 790,000 740,000 765,000 
2. ธุรกิจรับฝากเงิน - - - 
3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต - - - 
4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต - - - 
5. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 31,670 - - 
6. ธุรกิจบริการ - - - 

รวม 821,670 74,000 765,000 

4) สถานภาพทางการเงิน (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด) ปรับตามปีบัญชีของ กลุ่มเกษตรกร 
 

งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไรขาดทุน หน่วยนับ ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

สินทรัพย ์ บาท 1,085,956.35 1,029,258.01 954,082.47 
หนี้สิน บาท 573,944.41 573,944.41 535,159.41 
ทุนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร บาท 512,011.94 455,313.60 418,923.06 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท 23,898.34 17,190.54 17,312.74 
อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 
  - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
  - อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 

 
เท่า 

ร้อยละ 
ร้อยละ 

เท่า 
เท่า 

 
1.12 
4.66 
2.20 
1.90 
0.47 

 
1.26 
3.77 
1.67 
1.79 
0.44 

 

 
1.27 
4.13 
0.01 
2.0 
0.09 
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5)ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี (ถ้ามี)   

การควบคุมภายในในการปฏิบัติของเหรัญญิกท าหน้าท่ีบันทึกบัญชี ซึ่งขัดกับหลักการควบคุม
ภายในท่ีดี ท่ีก าหนดให้ต้องมีการแบ่งแยกหน้าท่ีระหว่างเจ้าหน้าท่ีการเงินและการบัญชีออกจากกัน 

 
6)ข้อบกพร่องของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร(ถ้ามี) ..-...................................................................... 

 

 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

 จากข้อมูลพื้นฐาน และสภาพแวดล้อมของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์ 
ดังนี้ 

1. ด้านบุคลากร (Man)   สมาชิก / คณะกรรมการ / ฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าที่ 
สมาชิก  สมาชิกมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจ ร้อยละ 70.37 และมีความเข้าใจในบทบาท หน้าท่ีสมาชิก 
คณะกรรมการ มีความเสียสละในการปฏิบัติหน้าท่ี แต่ยังขาดความรู้ในเรื่อระเบียบ ข้อบังคับ การบริหารงาน 
ฝ่ายจัดการกลุ่มฯไม่ได้จัดจ้างเจ้าหน้าท่ี แต่มีการมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบผ่านมติท่ีประชุม 
2. ด้านการบริหารเงินทุน (Money) 
เงินทุนของสหกรณ์ส่วนใหญ่อยู่ในรูปลูกหนี้เงินกู้ ดังนั้นสภาพคล่องทางการเงินของสหกรณ์จึงขึ้นอยู่กับการเรียกเก็บ
หนี้จากสมาชิกเป็นส าคัญ 
3. ด้านวัตถุดิบ* (Material) เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ (Machine) * ผลผลิตของสมาชิก/สินค้าของสหกรณ์ 
- 
 
4. ด้านการบริหารการจัดการ(Management) และการด าเนินธุรกิจ(Method) 
กลุ่มฯก าหนดระเบียบไว้ครอบคลุมการปฏิบัติงาน มีการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ พระราชกฤษฎีกา กลุ่ม
เกษตรกรและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
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แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแล กลุ่มเกษตรกร  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถก าหนดเป้าหมายในการแนะน าส่งเสริม
พัฒนาและก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้  

1) ระดับชั้นสหกรณ์: รักษาระดับสหกรณ์ช้ัน 1 และช้ัน 2ยกระดับสหกรณ์ช้ัน 2 และ ช้ัน 3 สู่ช้ันท่ีดีขึ้น 
2) มาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร: 

 รักษามาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 ผลักดันสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้ผ่านมาตรฐานหรืออยู่ในระดับท่ีดีขึ้น  

3)อื่น ๆ - 

 แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของ กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ด าเนินการ: 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
 1.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการควบคุมภายในของ
สหกรณ์  

12 ครั้ง ต.ค.-ก.ย. 

 1.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับมาตรฐานของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 

12 ครั้ง ต.ค.-ก.ย. 

   1.3 กิจกรรม ................................................................    
2. ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
 2.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการให้บริการสมาชิกของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  

12 ครั้ง ต.ค.-ก.ย. 

2.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับประสิทธิภาพการด าเนิน
ธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

12 ครั้ง ต.ค.-ก.ย. 

   2.3 กิจกรรม ................................................................    
3. ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

   

 3.1 กิจกรรม การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร 

12 ครั้ง ต.ค.-ก.ย. 

 3.2 กิจกรรม การตรวจการณ์สหกรณ์    
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Template แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดแูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จะแนะน าส่งเสริมใหส้หกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด าเนินการ 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. แผนงาน/กิจกรรมหลัก..................    
 1.1 กิจกรรม การระดมทุนจากสมาชิก 10 ร้อยละ ต.ค.-ก.ย. 
 1.2 กิจกรรม .........................    
2. แผนงาน/กิจกรรมหลัก..................    
 2.1 กิจกรรม ส่งเสริมให้สมาชิกท าธุรกิจเพิ่มขึ้น 20 ร้อยละ ต.ค.-ก.ย. 
2.2 กิจกรรม .........................    
3. แผนงาน/กิจกรรมหลัก..................    
 3.1 กิจกรรม .........................    
 3.2 กิจกรรม .........................    

 

 

 

ลงชื่อ   นางสาวศิริภรณ์  โชติชัยพฤทธิ์  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

          (นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ) 

              วันท่ี 15  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2563 
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Template แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดแูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

48. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านยางกกก้านเหลือง   ประเภท : เลี้ยงสัตว์ 

การวิเคราะห์ข้อมูลและบริบทของ กลุ่มเกษตรกร  

ข้อมูลพื้นฐานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

1) ข้อมูลทั่วไป:จ านวนสมาชิก 51 คน จ านวนสมาชิกท่ีร่วมท าธุรกิจ 5 คน ธุรกิจหลัก ธุรกิจสินเช่ือ  

ผลผลิตหลัก  -        มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร    ผ่านมาตรฐาน 

             2) โครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มเกษตรกร:อุปกรณ์การผลิต/การตลาดของกลุ่มเกษตรกร- 

 3) ข้อมูลการด าเนินธุรกิจ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด ) : 
หน่วย : บาท 

ประเภทธุรกิจ ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

1. ธุรกิจสินเช่ือ 3 10,000 - - 
2. ธุรกิจรับฝากเงิน - - - 
3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต - - - 
4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต - - - 
5. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย - - - 
6. ธุรกิจบริการ - - - 

รวม 3 10,000 - - 

4)สถานภาพทางการเงิน (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด)ปรับตามปีบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 

งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไรขาดทุน หน่วยนับ ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

สินทรัพย ์ บาท 13,096.87 9,553.78 - 
หนี้สิน บาท - - - 
ทุนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร บาท 13,096.87 9,553.78 - 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท 43.09 509.05 - 
อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
  - อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 
  - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
  - อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 

 
เท่า 

ร้อยละ 
ร้อยละ 

เท่า 
เท่า 

 
0.00 
0.33 
0.33 
0.00 
0.12 

 
0.00 
0.06 
0.06 
0.00 
0.00 

 
- 
- 
- 
- 
- 
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Template แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดแูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

5)ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี (ถ้ามี)...-................................................................................................ 
6)ข้อบกพร่องของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร(ถ้ามี) ..-...................................................................... 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

 จากข้อมูลพื้นฐาน และสภาพแวดล้อมของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์ 
ดังนี้ 

1. ด้านบุคลากร (Man)   สมาชิก / คณะกรรมการ / ฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าที่ 
สมาชิก  สมาชิกมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจ ร้อยละ 10  เนื่องจากสมาชิกยังไม่เข้าใจในบทบาท หน้าท่ี และความ
รับผิดชอบในการเป็นสมาชิกกลุ่ม 
คณะกรรมการ  ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องในการบริหารจัดการ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ในการปฏิบัติงาน 
ฝ่ายจัดการกลุ่มฯไม่ได้จัดจ้างเจ้าหน้าท่ี แต่มีการออกค าส่ังให้กรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทน 
 
2. ด้านการบริหารเงินทุน (Money) 
 
ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารจัดการ เนื่องจากเป็นกลุ่มเกษตรกรพึงต้ังใหม่ และการด าเนินธุรกิจยังน้อย 
3. ด้านวัตถุดิบ* (Material) เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ (Machine) * ผลผลิตของสมาชิก/สินค้าของสหกรณ์ 
- 
 
4. ด้านการบริหารการจัดการ(Management) และการด าเนินธุรกิจ(Method) 
คณะกรรมการยังไม่มีความรู้ในการบริหารจัดการ และการด าเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกกลุ่มฯ 
 

 
 

แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถก าหนดเป้าหมายในการแนะน าส่งเสริม
พัฒนาและก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้  

1) ระดับชั้นสหกรณ์: รักษาระดับสหกรณ์ช้ัน 1 และช้ัน 2ยกระดับสหกรณ์ช้ัน 2 และ ช้ัน 3 สู่ช้ันท่ีดีขึ้น 
2) มาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร: 

รักษามาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ผลักดันสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้ผ่านมาตรฐานหรืออยู่ในระดับท่ีดีขึ้น  

3)อื่น ๆ – 
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Template แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดแูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของ กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ด าเนินการ: 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
 1.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการควบคุมภายในของ
สหกรณ์  12 

ครั้ง ต.ค.-ก.ย. 

 1.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับมาตรฐานของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 12 

 
ครั้ง 

 
ต.ค.-ก.ย. 

2. ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
 2.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการให้บริการสมาชิกของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  12 

 
ครั้ง 

 
ต.ค.-ก.ย. 

2.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับประสิทธิภาพการด าเนิน
ธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 12 

 
ครั้ง 

 
ต.ค.-ก.ย. 

3. ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบ
สหกรณ์  

  

 3.1 กิจกรรม การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร  

  

 3.2 กิจกรรม การตรวจการณ์สหกรณ์    

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จะแนะน าส่งเสริมใหส้หกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด าเนินการ 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. แผนงาน/กิจกรรมหลัก..................    
 1.1 กิจกรรม การระดมทุนจากสมาชิก 10 ร้อยละ ต.ค.-ก.ย. 
2. แผนงาน/กิจกรรมหลัก..................    
 2.1 กิจกรรม ส่งเสริมให้สมาชิกท าธุรกิจเพิ่มขึ้น 20 ร้อยละ ต.ค.-ก.ย. 
3. แผนงาน/กิจกรรมหลัก..................    
 3.1 กิจกรรม .........................    

 
 

ลงชื่อ   นางสาวศิริภรณ์  โชติชัยพฤทธิ์   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
         (นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ) 

              วันท่ี  15 เดือน  สิงหาคม   พ.ศ. 2563 
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Template แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดแูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

49. กลุ่มเกษตรกรปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ หมู่ 9  ประเภทกลุ่มเกษตรกร : อ่ืน ๆ    

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มเกษตรกร 

1. ที่อยู่กลุ่มเกษตรกร  ท่ีต้ังเลขท่ี 28  หมู่ท่ี 9  บ้านเมี่ยง   ต าบลหนองผือ  อ าเภอท่าล่ี   จังหวัดเลย    
จ านวนสมาชิก สมาชิก 63 ราย 

    อาชีพหลักของสมาชิกกลุ่มเกษตรกร   ท าสวน ท านา ท าไร่  (เช่น ท านา, ท าไร่ รับราชการครู ฯลฯ) 
   ที่ท าการกลุ่มเกษตรกร   
  เป็นทรัพย์สินของกลุ่มเกษตรกร    ท าการท่ีบ้านของกรรมการ/สมาชิก    เช่า    อื่นๆ......... 
   เจ้าหน้าที่บัญชีของกลุ่มเกษตรกร 
   เจ้าหน้าท่ีของกลุ่มเกษตรกร   จัดจ้างเจ้าหน้าท่ีร่วมกับกลุ่มเกษตรกรอื่น   มอบหมายกรรมการ/
สมาชิก  
  เจ้าหน้าท่ีสนง.สหกรณ์จังหวัด(มอบหมาย)  
2. โครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มเกษตรกร : อุปกรณ์การผลิต/การตลาดของสหกรณ์ เช่น ฉาง โกดัง โรงสี ฯลฯ 
  
     ฉาง ขนาด ........................   ลานตาก ..........................................  โรงสี ขนาด ............................... 
  โกดัง ขนาด.......................   เครื่องช่ัง   อื่นๆ (ระบุ).........................   อื่นๆ (ระบุ).................... 
  ไม่มีอุปกรณ์การผลิต/การตลาด 
   ผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร ปี 2562  ผ่านมาตรฐาน   ไม่ผ่านมาตรฐาน  
3. ข้อมูลการด าเนินธุรกิจของกลุ่มเกษตรกร (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด ) : ปรับตามปีบัญชีของกลุ่ม
เกษตรกร 

หน่วย : บาท 

ประเภทธุรกิจ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

1. ธุรกิจสินเช่ือ     250,000 250,000 310,000 
2. ธุรกิจรับฝากเงิน - - - 
3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต - - - 
4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต - - - 
5. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย  1,060,325 - 
6. ธุรกิจบริการ - - - 
7. ธุรกิจอื่น ๆ (ระบุ) - - - 

รวม 250,000 1,310325 310,000 
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Template แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดแูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

4. สถานภาพทางการเงินของกลุ่มเกษตรกร (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด) ปรับตามปีบัญชีของกลุ่ม

เกษตรกร 

หน่วย : บาท 

งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไรขาดทุน ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

สินทรัพย ์ 335,668.60 1,371,696.53 1,376,560.64  
หนี้สิน 81,175.08 1,068,175.08 1,068,175.08 
ทุนของกลุ่มเกษตรกร 254,493.52 303,521.45 308,385.56  
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 5,363.59 49,027.93 4,464.11  
อัตราส่วนทางการเงินท่ีส าคัญ 
  - อัตราส่วนหน้ีสินต่อทุน (DE Ratio) 
     อัตราส่วนหน้ีสินต่อทุน =        หน้ีสิน     .x 100 
                                      ทุนของกลุ่มเกษตรกร 

 
0.31 

 
3.51 

 
3.46 

  - อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 
       อัตราผลตอบแทนต่อทุน =      ก าไรสุทธิ      .x 100 
                                         ทุนของสหกรณ ์

0.02 0.16 0.01 

  - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 
       อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ =      ก าไรสุทธิ       x 100 
                                                   สินทรัพย์ 

0.01 0.03 0.003 

  - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
      อัตราส่วนทุนหมุนเวียน  =   สินทรัพย์หมุนเวียน – สินค้าคงเหลือ x 100       
                                                     หน้ีสินหมุนเวียน 

10.76 1.34 
 

1.35 

  - อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 
      อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ =      ทุนส ารอง       x 100 
                                                     สินทรัพย์ 

0.39 0.09 0.09 

 

5.  ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด)…………………………………………………… 

 

6. ข้อบกพร่องของกลุ่มเกษตรกร(ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด)..................................................... 
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  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มเกษตรกร 

1. ด้านบุคลากร สมาชิก / คณะกรรมการ / ฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าที่ (Man) 
1. ด้านสมาชิก 
1.1 สมาชิกยังขาดความเข้าใจในหลักการ วิธีการสหกรณ์ อุดมการณ์สหกรณ์ ในการน ามาปรับใช้ 
1.2 มีลูกหนี้การค้าค้างนาน 
1.3การประกอบอาชีพของสมาชิกยังไม่สามารถท่ีช่วยให้ช าระหนี้ต่อสหกรณ์ได้ 
2. ด้านคณะกรรมการด าเนินการ 
2.1 ขาดความรู้ความเข้าใจในระบบของกลุ่มเกษตรกร 
2.2 ขาดความรู้ด้านการจัดการบริหารงาน 
2.3 ขาดความเสียสละ ไม่มีความกระตือรือร้นในการท างาน 
2.4ไม่มีความรู้ด้านการบัญชี 
แนวทางการวิเคราะห์ วิเคราะห์ความรู้ ความเข้าใจของคณะกรรมการในการตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าท่ี และทักษะ
ในการบริหารงานองค์กร , วิเคราะห์ถึงคุณภาพ ประสิทธภาพของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี การแบ่งงาน ความ
เหมาะสม , วิเคราะห์ความเข้าใจบทบาทหน้าท่ีการมีส่วนร่วมด้านต่างๆ ของสมาชิก ฯลฯ 
2. ด้านการบริหารเงินทุน (Monney) 
-กลุ่มฯไม่มีสภาพคล่องเงินทุนพอเพียงพอ เพราะกลุ่มฯมีเงินสดและเงินฝากธนาคาร ไม่เพียงพอในการช าระหนี้
เจ้าหนี้   
-เงินทุนกลุ่มฯ ส่วนใหญ่อยู่ในรูปของลูกหนี้เงินกู้และลูกหนี้การค้า ดังนั้นสภาพคล่องทางการเงินของสหกรณ์จึงขึ้นอยู่
กับการเรียกเก็บหนี้จากสมาชิกเป็นส าคัญ 
แนวทางการวิเคราะห์ วิเคราะห์ข้อมูลจากอัตราส่วนทางการเงิน , การบริหารสภาพคล่องของสหกรณ์ ,การบริหารการ
จัดการเงินทุนของสหกรณ์ในการให้บริการสมาชิก ฯลฯ 
3. / วัตถุดิบ (Matetial)  เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ (Machine)  
- 

แนวทางการวิเคราะห์  เกี่ยวกับ ผลผลิตของสมาชิก , สินค้าของสหกรณ์ , เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการบริการสมาชิก 
หรือระ   
4. ด้านการบริหารการจัดการ (Management) และการด าเนินธุรกิจ (Method) 
 ไม่มีการควบคุมภายในท่ีดี และการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับ มีลูกหนี้ค้างนาน 

แนวทางการวิเคราะห์ วิเคราะห์การบริหารจัดการ การควบคุมภายในของสหกรณ์ , การด าเนินงานของสหกรณ์เป็นไป
ตามกฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับท่ีก าหนดหรือไม่ , การจัดท าบัญชี การปิดบัญชี การประชุมใหญ่ สามารถด าเนินการ
ได้ตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายก าหนด การด าเนินธุรกิจในภาพรวมของสหกรณ์ มีการด าเนินธุรกิจตอบสนอง
ความต้องการของสมาชิกหรือไม่อย่างไร  
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จากการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มเกษตรกร สามารถจัดกลุ่มและแนวทางในการแนะน าส่งเสริม และพัฒนา

กลุ่มเกษตรกร ดังนี ้

-  กลุ่มเกษตรกรต้องการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการด าเนินธุรกิจ โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ 

-  กลุ่มเกษตรกรท่ีเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ โดยให้การแนะน า ส่งเสริมและก ากับดูแลการด าเนินงาน

ตามปกติ 

 

แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลกลุ่มเกษตรกร  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถก าหนดเป้าหมายในการแนะน าส่งเสริม
พัฒนาและก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ดังนี้  

1) ระดับชั้นสหกรณ์: รักษาระดับสหกรณ์ช้ัน 1 และช้ัน 2ยกระดับสหกรณ์ช้ัน 2 และ ช้ัน 3 สู่ช้ันท่ีดีขึ้น 
2) มาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร: 

 รักษามาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ผลักดันสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้ผ่านมาตรฐานหรืออยู่ในระดับท่ีดีขึ้น  

3)อื่น ๆ – 

แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของ กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564 

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ด าเนินการ: 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
 1.1 กิจกรรม เการรักษา/ยกระดับมาตรฐานของ 
กลุ่มเกษตรกร 12 

 
ครั้ง 

 
ต.ค.63 - ก.ย.64 

2. ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
 2.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการให้บริการสมาชิกของ
กลุ่มเกษตรกร  12 

 
ครั้ง 

 
ต.ค.63-ก.ย.64 

2.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับประสิทธิภาพการด าเนิน
ธุรกิจขอกลุ่มเกษตรกร 12 

 
ครั้ง 

 
ต.ค.63 - ก.ย.64 

   2.3 กิจกรรม ................................................................    
3. ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบ
สหกรณ์  

  

 3.1 กิจกรรม การแก้ไขข้อบกพร่องของกลุ่มเกษตรกร 12 ครั้ง ต.ค.63- ก.ย.64 
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แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จะแนะน าส่งเสริมใหส้หกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด าเนินการ 

 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. แผนงาน/กิจกรรมหลัก..................    
 1.1 กิจกรรม การระดมทุนจากสมาชิก 10 ร้อยละ ต.ค.-ก.ย. 
2. แผนงาน/กิจกรรมหลัก..................    
 2.1 กิจกรรม ส่งเสริมให้สมาชิกท าธุรกิจเพิ่มขึ้น 20 ร้อยละ ต.ค.-ก.ย. 

 

 

 

ลงชื่อ    นางสาวยุทธาภรณ์  เขียวสด   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

           (เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์) 

                 วันท่ี.15 .เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2563 
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กลุม่สง่เสริมสหกรณ ์5(อ ำเภอภเูรือ ดำ่นซำ้ย นำแหว้) 

อ ำเภอภเูรือ 

50. กลุ่มเกษตรกรบ้านท่าศาลา   ประเภท : ท าไร่ 

การวิเคราะห์ข้อมูลและบริบทของ กลุ่มเกษตรกร  

ข้อมูลพื้นฐานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

             1) ข้อมูลทั่วไป: จ านวนสมาชิก 31 คน จ านวนสมาชิกท่ีร่วมท าธุรกิจ 22 คน ธุรกิจหลัก ธุรกิจสินเช่ือ 

ผลผลิตหลัก-มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร ไม่ผ่านมาตรฐาน 

             2) โครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มเกษตรกร:อุปกรณ์การผลิต/การตลาดของกลุ่มเกษตรกร- 

 3) ข้อมูลการด าเนินธุรกิจ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด ) : 
หน่วย : บาท 

ประเภทธุรกิจ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

1. ธุรกิจสินเช่ือ 699,300 808,500 848,920 
2. ธุรกิจรับฝากเงิน - - - 
3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต - - - 
4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต - - - 
5. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย - - - 
6. ธุรกิจบริการ - - - 

รวม 3 699,300 808,500 848,920 

4)สถานภาพทางการเงิน (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด)ปรับตามปีบัญชีของ กลุ่มเกษตรกร 

งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไรขาดทุน หน่วยนับ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

สินทรัพย ์ บาท 816,243.52 818,516.08 981,426.54 
หนี้สิน บาท 703,455 668,636 814,356 
ทุนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร บาท 112,788.52 149,880.08 167,070.54 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท 19,897.93 8,091.56 (4,159.54) 
อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
  - อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 
  - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
  - อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 

 
เท่า 

ร้อยละ 
ร้อยละ 

เท่า 
เท่า 

 
6.24 
0.18 
0.02 
1.16 
0.02 

 
4.46 
42.5 
0.99 
1.22 
0.02 

 
4.87 

- 
- 

1.20 
0.015 
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5)ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี (ถ้ามี)...-................................................................................................ 
6)ข้อบกพร่องของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร(ถ้ามี) ..-...................................................................... 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

 จากข้อมูลพื้นฐาน และสภาพแวดล้อมของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์ 
ดังนี้ 

1. ด้านบุคลากร (Man)   สมาชิก / คณะกรรมการ / ฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าที่ 
สมาชิก  สมาชิกมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจ ร้อยละ 70.97 และมีความเข้าใจในบทบาท หน้าท่ีสมาชิก 
คณะกรรมการ มีความเสียสละในการปฏิบัติหน้าท่ี แต่ยังขาดความรู้ในเรื่อระเบียบ ข้อบังคับ การบริหารงาน 
ฝ่ายจัดการ กลุ่มฯไม่ได้จัดจ้างเจ้าหน้าท่ี แต่มีการออกค าส่ังให้กรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทน 
 
2. ด้านการบริหารเงินทุน (Money) 
เงินทุนของสหกรณ์ส่วนใหญ่อยู่ในรูปลูกหนี้เงินกู้ ดังนั้นสภาพคล่องทางการเงินของสหกรณ์จึงขึ้นอยู่กับการเรียกเก็บ
หนี้จากสมาชิกเป็นส าคัญ 
3. ด้านวัตถุดิบ* (Material) เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ (Machine) * ผลผลิตของสมาชิก/สินค้าของสหกรณ์ 
- 
4. ด้านการบริหารการจัดการ(Management) และการด าเนินธุรกิจ(Method) 
กลุ่มฯก าหนดระเบียบไว้ครอบคลุมการปฏิบัติงาน มีการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ พ.ร.ฎ.กลุ่มเกษตรกรและ
กฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
 

 
แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแล กลุ่มเกษตรกร  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของ กลุ่มเกษตรกร สามารถก าหนดเป้าหมายในการแนะน าส่งเสริมพัฒนาและ
ก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ดังนี้  

1) ระดับชั้นสหกรณ์: รักษาระดับสหกรณ์ช้ัน 1 และช้ัน 2ยกระดับสหกรณ์ช้ัน 2 และ ช้ัน 3 สู่ช้ันท่ีดีขึ้น 
2) มาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร: 

รักษามาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ผลักดันสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้ผ่านมาตรฐานหรืออยู่ในระดับท่ีดีขึ้น  

3)อื่น ๆ – 
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แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของกลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564 

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ด าเนินการ: 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
 1.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการควบคุมภายในของ
สหกรณ์  12 

ครั้ง ต.ค.-ก.ย. 

 1.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับมาตรฐานของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 12 

 
ครั้ง 

 
ต.ค.-ก.ย. 

2. ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
 2.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการให้บริการสมาชิกของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  12 

 
ครั้ง 

 
ต.ค.-ก.ย. 

2.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับประสิทธิภาพการด าเนิน
ธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 12 

 
ครั้ง 

 
ต.ค.-ก.ย. 

3. ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบ
สหกรณ์  

  

 3.1 กิจกรรม การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร  

  

 3.2 กิจกรรม การตรวจการณ์สหกรณ์    

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จะแนะน าส่งเสริมใหส้หกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด าเนินการ 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. แผนงาน/กิจกรรมหลัก..................    
 1.1 กิจกรรม การระดมทุนจากสมาชิก 10 ร้อยละ ต.ค.-ก.ย. 
2. แผนงาน/กิจกรรมหลัก..................    
 2.1 กิจกรรม ส่งเสริมให้สมาชิกท าธุรกิจเพิ่มขึ้น 20 ร้อยละ ต.ค.-ก.ย. 
3. แผนงาน/กิจกรรมหลัก..................    
 3.1 กิจกรรม .........................    

 
 
ลงชื่อ  นายรังสิโรจน์  พุ่มสวัสด์ิ   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
     (เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส) 

              วันท่ี 15 เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2563 
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51. กลุ่มเกษตรกรท าสวนร่องจิก  ประเภท :  ท าสวน 

การวิเคราะห์ข้อมูลและบริบทของ กลุ่มเกษตรกร  

ข้อมูลพื้นฐานของ กลุ่มเกษตรกร 

             1) ข้อมูลทั่วไป: จ านวนสมาชิก 163 คน จ านวนสมาชิกท่ีร่วมท าธุรกิจ 69 คน ธุรกิจหลัก ธุรกิจสินเช่ือ 

ผลผลิตหลัก-มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร ไม่ผ่านมาตรฐาน 

             2) โครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มเกษตรกร:อุปกรณ์การผลิต/การตลาดของกลุ่มเกษตรกร- 

 3) ข้อมูลการด าเนินธุรกิจ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด ) : 
หน่วย : บาท 

ประเภทธุรกิจ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

1. ธุรกิจสินเช่ือ 3 590,000 460,000 1,282,000 
2. ธุรกิจรับฝากเงิน - - - 
3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต - - - 
4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต - - - 
5. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย - - - 
6. ธุรกิจบริการ - - - 

รวม 3 590,000 460,000 1,282,000 

4)สถานภาพทางการเงิน (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชลี่าสุด)ปรับตามปีบัญชขีอง กลุ่มเกษตรกร 

งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไรขาดทุน หน่วยนับ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

สินทรัพย ์ บาท 701,024.34 758,446.98 889,961.23 
หนี้สิน บาท 562,767.50 579,456.82 637,499.50 
ทุนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร บาท 138,256.84 178,990.16 252,461.73 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท 29,577.79 11,439.07 15,689.97 
อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
  - อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 
  - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
  - อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 
 

 
เท่า 

ร้อยละ 
ร้อยละ 

เท่า 
เท่า 

 
4.09 
0.21 
0.42 
1.25 
0.006 

 
3.24 
0.06 
0.02 
1.30 
0.03 

 
2.53 
0.06 
0.02 
1.40 
0.05 
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5)ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี (ถ้ามี)...-................................................................................................ 
6)ข้อบกพร่องของกลุ่มเกษตรกร(ถ้ามี) ..-.................................................................................. 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มเกษตรกร 

 จากข้อมูลพื้นฐาน และสภาพแวดล้อมของ กลุ่มเกษตรกร สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มเกษตรกร 
ดังนี้ 

1. ด้านบุคลากร (Man)   สมาชิก / คณะกรรมการ / ฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าที่ 
สมาชิก  สมาชิกมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจ ร้อยละ 42.33 และมีความเข้าใจในบทบาท หน้าท่ีสมาชิก 
คณะกรรมการ มีความเสียสละในการปฏิบัติหน้าท่ี แต่ยังขาดความรู้ในเรื่อระเบียบ ข้อบังคับ การบริหารงาน 
ฝ่ายจัดการ กลุ่มฯไม่ได้จัดจ้างเจ้าหน้าท่ี แต่มีการออกค าส่ังให้กรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทน 
 
2. ด้านการบริหารเงินทุน (Money) 
เงินทุนของสหกรณ์ส่วนใหญ่อยู่ในรูปลูกหนี้เงินกู้ ดังนั้นสภาพคล่องทางการเงินของสหกรณ์จึงขึ้นอยู่กับการเรียกเก็บ
หนี้จากสมาชิกเป็นส าคัญ 
3. ด้านวัตถุดิบ* (Material) เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ (Machine) * ผลผลิตของสมาชิก/สินค้าของสหกรณ์ 
- 
 
4. ด้านการบริหารการจัดการ(Management) และการด าเนินธุรกิจ(Method) 
กลุ่มฯก าหนดระเบียบไว้ครอบคลุมการปฏิบัติงาน มีการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ พ.ร.ฎ.กลุ่มเกษตรกรและ
กฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
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แผนการแนะน าส่งเสรมิ พัฒนา และก ากับดูแล กลุ่มเกษตรกร  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถก าหนดเป้าหมายในการแนะน าส่งเสริม
พัฒนาและก ากับดูแลสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ดังนี้  

1) ระดับชั้นสหกรณ์: รักษาระดับสหกรณ์ช้ัน 1 และช้ัน 2ยกระดับสหกรณ์ช้ัน 2 และ ช้ัน 3 สู่ช้ันท่ีดีขึ้น 
2) มาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร: 

รักษามาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ผลักดันสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้ผ่านมาตรฐานหรืออยู่ในระดับท่ีดีขึ้น  

3)อื่น ๆ - 

แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของ กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 25634

แผนงาน/กิจกรรมท่ีกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ด าเนินการ: 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
 1.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการควบคุมภายในของ
สหกรณ์  12 

ครั้ง ต.ค.-ก.ย. 

 1.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับมาตรฐานของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 12 

 
ครั้ง 

 
ต.ค.-ก.ย. 

   1.3 กิจกรรม ................................................................    
2. ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
 2.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการให้บริการสมาชิกของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  12 

 
ครั้ง 

 
ต.ค.-ก.ย. 

2.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับประสิทธิภาพการด าเนิน
ธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 12 

 
ครั้ง 

 
ต.ค.-ก.ย. 

   2.3 กิจกรรม ................................................................    
3. ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบ
สหกรณ์  

  

 3.1 กิจกรรม การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร  

  

 3.2 กิจกรรม การตรวจการณ์สหกรณ์    
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แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จะแนะน าส่งเสริมใหส้หกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด าเนินการ 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. แผนงาน/กิจกรรมหลัก..................    
 1.1 กิจกรรม การระดมทุนจากสมาชิก 10 ร้อยละ ต.ค.-ก.ย. 
 1.2 กิจกรรม .........................    
2. แผนงาน/กิจกรรมหลัก..................    
 2.1 กิจกรรม ส่งเสริมให้สมาชิกท าธุรกิจเพิ่มขึ้น 20 ร้อยละ ต.ค.-ก.ย. 
2.2 กิจกรรม .........................    
3. แผนงาน/กิจกรรมหลัก..................    
 3.1 กิจกรรม .........................    
 3.2 กิจกรรม .........................    

 

 

 

 

 

ลงชื่อ     นายรังสิโรจน์  พุ่มสวัสด์ิ   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

      (เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส) 

             วันท่ี  15  เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2563 
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52. กลุ่มเกษตรกรไม้ดอกไม้ประดับหนองบัว   ประเภท :  ท าสวน 

การวิเคราะห์ข้อมูลและบริบทของ กลุ่มเกษตรกร  

ข้อมูลพื้นฐานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

             1) ข้อมูลทั่วไป: จ านวนสมาชิก 131 คน จ านวนสมาชิกท่ีร่วมท าธุรกิจ 48 คน ธุรกิจหลัก ธุรกิจสินเช่ือ 

ผลผลิตหลัก-มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร ไม่ผ่านมาตรฐาน 

             2) โครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มเกษตรกร:อุปกรณ์การผลิต/การตลาดของกลุ่มเกษตรกร- 

 3) ข้อมูลการด าเนินธุรกิจ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด ) : 
หน่วย : บาท 

ประเภทธุรกิจ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

1. ธุรกิจสินเช่ือ 3 273,000 424,000 514,000 
2. ธุรกิจรับฝากเงิน - - - 
3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต - - - 
4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต - - - 
5. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย - - - 
6. ธุรกิจบริการ - - - 

รวม 3 273,000 424,000 514,000 

4)สถานภาพทางการเงิน (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชลี่าสุด)ปรับตามปีบัญชขีอง กลุ่มเกษตรกร 
 

งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไรขาดทุน หน่วยนับ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

สินทรัพย ์ บาท 366,221.82 476,534.08 503,175.23 
หนี้สิน บาท 260,091.95 360,000 360,000 
ทุนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร บาท 106,129.87 116,534.08 143,175.23 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท 4,455.69 3,412.26 7,441.15 
อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
  - อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 
  - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
  - อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 

 
เท่า 

ร้อยละ 
ร้อยละ 

เท่า 
เท่า 

 
2.45 
0.04 
0.01 
1.4 
0.15 

 
3.08 
0.03 
0.007 
1.32 
0.17 

 
2.51 
0.05 
0.01 
1.4 
0.17 
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5)ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี (ถ้ามี)...-................................................................................................ 
 
6)ข้อบกพร่องของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร(ถ้ามี) ..-...................................................................... 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของ กลุ่มเกษตรกร 

 จากข้อมูลพื้นฐาน และสภาพแวดล้อมของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์ 
ดังนี้ 

1. ด้านบุคลากร (Man)   สมาชิก / คณะกรรมการ / ฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าที่ 
สมาชิก  สมาชิกมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจ ร้อยละ 36.64 และมีความเข้าใจในบทบาท หน้าท่ีสมาชิก 
คณะกรรมการ มีความเสียสละในการปฏิบัติหน้าท่ี แต่ยังขาดความรู้ในเรื่อระเบียบ ข้อบังคับ การบริหารงาน 
ฝ่ายจัดการ กลุ่มฯไม่ได้จัดจ้างเจ้าหน้าท่ี แต่มีการออกค าส่ังให้กรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทน 
 
2. ด้านการบริหารเงินทุน (Money) 
เงินทุนของสหกรณ์ส่วนใหญ่อยู่ในรูปลูกหนี้เงินกู้ ดังนั้นสภาพคล่องทางการเงินของสหกรณ์จึงขึ้นอยู่กับการเรียกเก็บ
หนี้จากสมาชิกเป็นส าคัญ 
3. ด้านวัตถุดิบ* (Material) เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ (Machine) * ผลผลิตของสมาชิก/สินค้าของสหกรณ์ 
- 
 
4. ด้านการบริหารการจัดการ(Management) และการด าเนินธุรกิจ(Method) 
กลุ่มฯก าหนดระเบียบไว้ครอบคลุมการปฏิบัติงาน มีการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ พ.ร.ฎ.กลุ่มเกษตรกรและ
กฏหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
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 แผนการแนะน าส่งเสรมิ พัฒนา และก ากับดูแล กลุ่มเกษตรกร  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของ กลุ่มเกษตรกร สามารถก าหนดเป้าหมายในการแนะน าส่งเสริมพัฒนาและ
ก ากับดูแล กลุ่มเกษตรกรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ดังนี้  

1) ระดับชั้นสหกรณ์: รักษาระดับสหกรณ์ช้ัน 1 และช้ัน 2ยกระดับสหกรณ์ช้ัน 2 และ ช้ัน 3 สู่ช้ันท่ีดีขึ้น 
2) มาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร: 

รักษามาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ผลักดันสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้ผ่านมาตรฐานหรืออยู่ในระดับท่ีดีขึ้น  

3)อื่น ๆ - 

แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของ กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนงาน/กิจกรรมท่ีกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ด าเนินการ: 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
 1.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการควบคุมภายในของ
สหกรณ์  12 

ครั้ง ต.ค.-ก.ย. 

 1.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับมาตรฐานของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 12 

 
ครั้ง 

 
ต.ค.-ก.ย. 

2. ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
 2.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการให้บริการสมาชิกของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  12 

 
ครั้ง 

 
ต.ค.-ก.ย. 

2.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับประสิทธิภาพการด าเนิน
ธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 12 

 
ครั้ง 

 
ต.ค.-ก.ย. 

3. ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบ
สหกรณ์  

  

 3.1 กิจกรรม การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร  

  

 3.2 กิจกรรม การตรวจการณ์สหกรณ์    
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แผนงาน/กิจกรรมทีก่ลุ่มส่งเสริมสหกรณจ์ะแนะน าส่งเสริมให้ กลุ่มเกษตรกรด าเนินการ 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. แผนงาน/กิจกรรมหลัก..................    
 1.1 กิจกรรม การระดมทุนจากสมาชิก 10 ร้อยละ ต.ค.-ก.ย. 
 1.2 กิจกรรม .........................    
2. แผนงาน/กิจกรรมหลัก..................    
 2.1 กิจกรรม ส่งเสริมให้สมาชิกท าธุรกิจเพิ่มขึ้น 20 ร้อยละ ต.ค.-ก.ย. 
2.2 กิจกรรม .........................    
3. แผนงาน/กิจกรรมหลัก..................    
 3.1 กิจกรรม .........................    
 3.2 กิจกรรม .........................    

 

 

 

 

 

ลงชือ่    นายรังสิโรจน์  พุ่มสวัสด์ิ   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

    (.เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส) 

                 วันท่ี  15   เดือน  สิงหาคม   พ.ศ. 2563 
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อ ำเภอด่ำนซำ้ย 

53.กลุ่มเกษตรกรท าไร่บ้านทุ่งเทิง    ประเภทกลุ่มเกษตรกร : ท าไร่ 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มเกษตรกร 

1. ที่อยู่กลุ่มเกษตรกร  86  ม.11  ต.โป่ง  อ.ด่านซ้าย จ.เลย  โทร. 084 - 8202543 

    จ านวนสมาชิก สมาชิกสามัญ 46 ราย  สมาชิกสมทบ  -  ราย  รวม  46  ราย 

    อาชีพหลักของสมาชิกกลุ่มเกษตรกร   ท านา,ท าไร่ (เช่น ท านา, ท าไร่ รับราชการครู ฯลฯ) 

   ที่ท าการกลุ่มเกษตรกร   

  เป็นทรัพย์สินของกลุ่มเกษตรกร    ท าการท่ีบ้านของกรรมการ/สมาชิก    เช่า    อื่น ๆ  

 เจ้าหน้าที่บัญชีของกลุ่มเกษตรกร 

   เจ้าหน้าท่ีของกลุ่มเกษตรกร   จัดจ้างเจ้าหน้าท่ีร่วมกับกลุ่มเกษตรกรอื่น   มอบหมายกรรมการ/

สมาชิก  

  เจ้าหน้าท่ีสนง.สหกรณ์จังหวัด(มอบหมาย)  

2. โครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มเกษตรกร : อุปกรณ์การผลิต/การตลาดของสหกรณ์ เช่น ฉาง โกดัง โรงสี ฯลฯ  

     ฉาง ขนาด ........................   ลานตาก ..........................................  โรงสี ขนาด ............................... 

  โกดัง ขนาด.......................   เครื่องช่ัง   อื่น ๆ (ระบุ).........................   อื่น ๆ (ระบุ).................... 

  ไม่มีอุปกรณ์การผลิต/การตลาด 

   ผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร ปี 2563  ผ่านมาตรฐาน   ไม่ผ่านมาตรฐาน ข้อ .... 

3. ข้อมูลการด าเนินธุรกิจของกลุ่มเกษตรกร (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด ) : ปรับตามปีบัญชีของกลุ่ม

เกษตรกร 

หน่วย : บาท 

ประเภทธุรกิจ ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

1. ธุรกิจสินเช่ือ 426,400 425,900 105,900 
2. ธุรกิจรับฝากเงิน - - - - 

3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต - - - 
4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต - - - 

5. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย - -- - - 

6. ธุรกิจบริการ - - - 
7. ธุรกิจอื่น ๆ (ระบุ) - - - 

รวม 426,400 425,900 105,900 
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4. สถานภาพทางการเงินของกลุ่มเกษตรกร (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด) ปรับตามปีบัญชีของกลุ่ม

เกษตรกร 

หน่วย : บาท 

งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไรขาดทุน ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

สินทรัพย ์ 417,687.14 426,450.85 270,311.10 
หนี้สิน 320,000 360,000 200,000 
ทุนของกลุ่มเกษตรกร 97,687.14 66,450.85 68,175.69 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 2,976.04 (4,860.25) 2,135.41 
อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
  - อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) 
     อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน =        หนี้สิน     .x 100 
                                      ทุนของกลุ่มเกษตรกร 

3.27 5.41 2.9 

  - อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 
       อัตราผลตอบแทนต่อทุน =      ก าไรสุทธิ      .x 100 
                                         ทุนของสหกรณ์ 

3.04 -7.31 3.13 

  - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 
       อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ =      ก าไรสุทธ ิ      x 100 
                                                   สินทรัพย์ 

0.71 -1.13 0.78 

  - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
      อัตราสว่นทุนหมุนเวียน  =   สินทรัพย์หมุนเวียน – สินค้าคงเหลือ x 100       
                                                     หนี้สินหมุนเวียน 

1.30 1.18 2.75 

  - อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 
      อัตราสว่นทุนส ารองต่อสินทรัพย์ =      ทุนส ารอง       x 100 
                                                     สินทรัพย ์

3.46 3.39 5.35 

 

     5.  ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด)……………………………… 

 

4. ข้อบกพร่องของกลุ่มเกษตรกร(ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด)...................................... 
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  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มเกษตรกร 

1. ด้านบุคลากร สมาชิก / คณะกรรมการ / ฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าที่ (Man) 
1. ด้านสมาชิก 
1.1 สมาชิกยังขาดความเข้าใจในหลักการ วิธีการสหกรณ์ อุดมการณ์สหกรณ์ ในการน ามาปรับใช้ 
1.2 การประกอบอาชีพของสมาชิกยังไม่สามารถท่ีช่วยให้ช าระหนี้ต่อกลุ่มเกษตรกรได้ 
2. ด้านคณะกรรมการด าเนินการ 
2.1 ขาดความรู้ความเข้าใจในระบบของกลุ่มเกษตรกร 
2.2 ขาดความรู้ด้านการจัดท าบัญชีและด้านการเงิน 
แนวทางการวิเคราะห์ วิเคราะห์ความรู้ ความเข้าใจของคณะกรรมการในการตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าท่ี และทักษะ
ในการบริหารงานองค์กร , วิเคราะห์ถึงคุณภาพ ประสิทธภาพของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี การแบ่งงาน ความ
เหมาะสม , วิเคราะห์ความเข้าใจบทบาทหน้าท่ีการมีส่วนร่วมด้านต่างๆ ของสมาชิก ฯลฯ 
2. ด้านการบริหารเงินทุน (Monney) 
- 
 
แนวทางการวิเคราะห์ วิเคราะห์ข้อมูลจากอัตราส่วนทางการเงิน , การบริหารสภาพคล่องของสหกรณ์ ,การบริหารการ
จัดการเงินทุนของสหกรณ์ในการให้บริการสมาชิก ฯลฯ 
3. / วัตถุดิบ (Matetial)  เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ (Machine)  
- 
 
แนวทางการวิเคราะห์  เกี่ยวกับ ผลผลิตของสมาชิก , สินค้าของสหกรณ์ , เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการบริการสมาชิก 
หรือระ   
4. ด้านการบริหารการจัดการ (Management) และการด าเนินธุรกิจ (Method) 
 การควบคุมภายในและการปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับ 

แนวทางการวิเคราะห์ วิเคราะห์การบริหารจัดการ การควบคุมภายในของสหกรณ์ , การด าเนินงานของสหกรณ์เป็นไป
ตามกฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับท่ีก าหนดหรือไม่ , การจัดท าบัญชี การปิดบัญชี การประชุมใหญ่ สามารถด าเนินการ
ได้ตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายก าหนด การด าเนินธุรกิจในภาพรวมของสหกรณ์ มีการด าเนินธุรกิจตอบสนอง
ความต้องการของสมาชิกหรือไม่อย่างไร  
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จากการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มเกษตรกร สามารถจัดกลุ่มและแนวทางในการแนะน าส่งเสริม และพัฒนา

กลุ่มเกษตรกร ดังนี้ 

-  กลุ่มเกษตรกรต้องการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการด าเนินธุรกิจ โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ 

-  กลุ่มเกษตรกรท่ีเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ โดยให้การแนะน า ส่งเสริมและก ากับดูแลการด าเนินงาน

ตามปกติ 

 

แผนการแนะน าส่งเสรมิ พัฒนา และก ากับดูแล กลุ่มเกษตรกร  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถก าหนดเป้าหมายในการแนะน าส่งเสริม
พัฒนาและก ากับดูแลสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ดังนี้  

1) ระดับชั้นสหกรณ์: รักษาระดับสหกรณ์ช้ัน 1 และช้ัน 2ยกระดับสหกรณ์ช้ัน 2 และ ช้ัน 3 สู่ช้ันท่ีดีขึ้น 
2) มาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร: 

 รักษามาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 ผลักดันสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้ผ่านมาตรฐานหรืออยู่ในระดับท่ีดีขึ้น  

3)อื่น ๆ – 

แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของกลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนงาน/กิจกรรมท่ีกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ด าเนินการ: 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
 1.1 กิจกรรม กิจกรรม การรักษา/ยกระดับมาตรฐานของ 
กลุ่มเกษตรกร 12 

ครั้ง ต.ค.63 - ก.ย.64 

2. ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
 2.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการให้บริการสมาชิกของ
กลุ่มเกษตรกร  12 

 
ครั้ง 

 
ต.ค.63-ก.ย.64 

2.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับประสิทธิภาพการด าเนิน
ธุรกิจของกลุ่มเกษตรกร 12 

 
ครั้ง 

 
ต.ค.63 - ก.ย.64 

3. ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบ
สหกรณ์  

  

 3.1 กิจกรรม การแก้ไขข้อบกพร่องของกลุ่มเกษตรกร 12 ครั้ง ต.ค.63- ก.ย.64 

 



 
496 

Template แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดแูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จะแนะน าส่งเสริมให ้กลุ่มเกษตรกรด าเนินการ 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. แผนงาน/กิจกรรมหลัก..................    
 1.1 กิจกรรม การระดมทุนจากสมาชิก 10 ร้อยละ ต.ค.-ก.ย. 
2. แผนงาน/กิจกรรมหลัก..................    
 2.1 กิจกรรม ส่งเสริมให้สมาชิกท าธุรกิจเพิ่มขึ้น 20 ร้อยละ ต.ค.-ก.ย. 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ    นายสรวุฒิ   ร่มโพธิ์เงิน   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

    (เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส) 

             วันท่ี  15  เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2563 
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Template แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดแูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

54.กลุ่มเกษตรกรท าสวนบ้านน้ าพุ    ประเภทกลุ่มเกษตรกร : ท าสวน 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มเกษตรกร 

1. ที่อยู่กลุ่มเกษตรกร  134  ม.6  ต.ด่านซ้าย  อ.ด่านซ้าย จ.เลย  โทร. 083 -3322545 

    จ านวนสมาชิก สมาชิกสามัญ 118 ราย  สมาชิกสมทบ  -  ราย  รวม  118  ราย 

    อาชีพหลักของสมาชิกกลุ่มเกษตรกร   ท าสวน  (เช่น ท านา, ท าไร่ รับราชการครู ฯลฯ) 

   ที่ท าการกลุ่มเกษตรกร   

  เป็นทรัพย์สินของกลุ่มเกษตรกร    ท าการท่ีบ้านของกรรมการ/สมาชิก    เช่า    อื่นๆ......... 

   เจ้าหน้าที่บัญชีของกลุ่มเกษตรกร 

   เจ้าหน้าท่ีของกลุ่มเกษตรกร   จัดจ้างเจ้าหน้าท่ีร่วมกับกลุ่มเกษตรกรอื่น   มอบหมายกรรมการ/

สมาชิก  

  เจ้าหน้าท่ีสนง.สหกรณ์จังหวัด(มอบหมาย)  

2. โครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มเกษตรกร : อุปกรณ์การผลิต/การตลาดของสหกรณ์ เช่น ฉาง โกดัง โรงสี ฯลฯ 

  

     ฉาง ขนาด ........................   ลานตาก ..........................................  โรงสี ขนาด ............................... 

  โกดัง ขนาด.......................   เครื่องช่ัง   อื่นๆ (ระบุ).........................   อื่นๆ (ระบุ).................... 

  ไม่มีอุปกรณ์การผลิต/การตลาด 

   ผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร ปี 2563  ผ่านมาตรฐาน   ไม่ผ่านมาตรฐาน ข้อ 1 

3. ข้อมูลการด าเนินธุรกิจของกลุ่มเกษตรกร (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด ) : ปรับตามปีบัญชีของกลุ่ม

เกษตรกร 

หน่วย : บาท 

ประเภทธุรกิจ ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

1. ธุรกิจสินเช่ือ 1,460,000 1,450,000 397,000 
2. ธุรกิจรับฝากเงิน - - - - 

3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต - 3,285,683.20 2,475,512 
4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต - - - 

5. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 2,456,050 -- 4,219,000 - 

6. ธุรกิจบริการ - - - 
7. ธุรกิจอื่น ๆ (ระบุ) - - - 

รวม 3,916,050 895,468.32 2,872,512 
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4. สถานภาพทางการเงินของกลุ่มเกษตรกร (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด) ปรับตามปีบัญชีของกลุ่ม

เกษตรกร 

หน่วย : บาท 

งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไรขาดทุน ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

สินทรัพย ์ 3,835,077.84 1,321,514.15 3,338,589.05 
หนี้สิน 2,521,142.08 238,556.85 2,536,761.64 
ทุนของกลุ่มเกษตรกร 1,313,935.76 1,082,957.30 801,827.41 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 282,662.46 272,451.51 428,491.82 
อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
  - อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) 
     อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน =        หนี้สิน     .x 100 
                                      ทุนของกลุ่มเกษตรกร 

1.91 0.22 3.16 

  - อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 
       อัตราผลตอบแทนต่อทุน =      ก าไรสุทธิ      .x 100 
                                         ทุนของสหกรณ์ 

0.21 0.25 0.53 

  - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 
       อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ =      ก าไรสุทธ ิ      x 100 
                                                   สินทรัพย์ 

0.07 0.20 0.12 

  - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
      อัตราสว่นทุนหมุนเวียน  =   สินทรัพย์หมุนเวียน – สินค้าคงเหลือ x 100       
                                                     หนี้สินหมุนเวียน 

1.52 5.53 1.31 

  - อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 
      อัตราสว่นทุนส ารองต่อสินทรัพย์ =      ทุนส ารอง       x 100 
                                                     สินทรัพย ์

0.16 0.37 0.35 

 

5.  ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด)…………………………………………………… 

 

6. ข้อบกพร่องของกลุ่มเกษตรกร(ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด)...................................................... 

 

 

 

 

 



 
499 
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 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มเกษตรกร 

1. ด้านบุคลากร สมาชิก / คณะกรรมการ / ฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าที่ (Man) 
1. ด้านสมาชิก 
1.1 สมาชิกยังขาดความเข้าใจในหลักการ วิธีการสหกรณ์ อุดมการณ์สหกรณ์ ในการน ามาปรับใช้ 
1.2 การประกอบอาชีพของสมาชิกยังไม่สามารถท่ีช่วยให้ช าระหนี้ต่อกลุ่มเกษตรกรได้ 
2. ด้านคณะกรรมการด าเนินการ 
2.1 ขาดความรู้ความเข้าใจในระบบของกลุ่มเกษตรกร 
2.2 ขาดความรู้ด้านการจัดท าบัญชีและด้านการเงิน 
แนวทางการวิเคราะห์ วิเคราะห์ความรู้ ความเข้าใจของคณะกรรมการในการตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าท่ี และทักษะ
ในการบริหารงานองค์กร , วิเคราะห์ถึงคุณภาพ ประสิทธภาพของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี การแบ่งงาน ความ
เหมาะสม , วิเคราะห์ความเข้าใจบทบาทหน้าท่ีการมีส่วนร่วมด้านต่างๆ ของสมาชิก ฯลฯ 
2. ด้านการบริหารเงินทุน (Monney) 
- 
 
แนวทางการวิเคราะห์ วิเคราะห์ข้อมูลจากอัตราส่วนทางการเงิน , การบริหารสภาพคล่องของสหกรณ์ ,การบริหารการ
จัดการเงินทุนของสหกรณ์ในการให้บริการสมาชิก ฯลฯ 
3. / วัตถุดิบ (Matetial)  เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ (Machine)  
- 

แนวทางการวิเคราะห์  เกี่ยวกับ ผลผลิตของสมาชิก , สินค้าของสหกรณ์ , เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการบริการสมาชิก 
หรือระ   
4. ด้านการบริหารการจัดการ (Management) และการด าเนินธุรกิจ (Method) 
 การควบคุมภายในและการปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับ 

แนวทางการวิเคราะห์ วิเคราะห์การบริหารจัดการ การควบคุมภายในของสหกรณ์ , การด าเนินงานของสหกรณ์เป็นไป
ตามกฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับท่ีก าหนดหรือไม่ , การจัดท าบัญชี การปิดบัญชี การประชุมใหญ่ สามารถด าเนินการ
ได้ตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายก าหนด การด าเนินธุรกิจในภาพรวมของสหกรณ์ มีการด าเนินธุรกิจตอบสนอง
ความต้องการของสมาชิกหรือไม่อย่างไร  
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จากการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มเกษตรกร สามารถจัดกลุ่มและแนวทางในการแนะน าส่งเสริม และพัฒนา

กลุ่มเกษตรกร ดังนี้ 

-  กลุ่มเกษตรกรต้องการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการด าเนินธุรกิจ โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ 

-  กลุ่มเกษตรกรท่ีเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ โดยให้การแนะน า ส่งเสริมและก ากับดูแลการด าเนินงาน

ตามปกติ 

แผนการแนะน าส่งเสรมิ พัฒนา และก ากับดูแล กลุ่มเกษตรกร  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถก าหนดเป้าหมายในการแนะน าส่งเสริม
พัฒนาและก ากับดูแลสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ดังนี้  

1) ระดับชั้นสหกรณ์: รักษาระดับสหกรณ์ช้ัน 1 และช้ัน 2ยกระดับสหกรณ์ช้ัน 2 และ ช้ัน 3 สู่ช้ันท่ีดีขึ้น 
2) มาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร: 

รักษามาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ผลักดันสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้ผ่านมาตรฐานหรืออยู่ในระดับท่ีดีขึ้น  

3)อื่น ๆ – 

แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของ กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564 

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ด าเนินการ: 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
 1.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับมาตรฐานของ 
กลุ่มเกษตรกร 

12 ครั้ง ต.ค.63 - ก.ย.64 

2. ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
 2.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการให้บริการสมาชิกของ
กลุ่มเกษตรกร  

12 ครั้ง ต.ค.63-ก.ย.64 

2.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับประสิทธิภาพการด าเนิน
ธุรกิจขอกลุ่มเกษตรกร 

12 ครั้ง ต.ค.63 - ก.ย.64 

3. ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบ
สหกรณ์ 

   

 3.1 กิจกรรม การแก้ไขข้อบกพร่องของกลุ่มเกษตรกร 12 ครั้ง ต.ค.63- ก.ย.64 
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Template แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดแูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จะแนะน าส่งเสริมใหส้หกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด าเนินการ 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. แผนงาน/กิจกรรมหลัก..................    
 1.1 กิจกรรม การระดมทุนจากสมาชิก 10 ร้อยละ ต.ค.-ก.ย. 
2. แผนงาน/กิจกรรมหลัก..................    
 2.1 กิจกรรม ส่งเสริมให้สมาชิกท าธุรกิจเพิ่มขึ้น 20 ร้อยละ ต.ค.-ก.ย. 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ     นายสรวุฒิ   ร่มโพธิ์เงิน   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

    (เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส) 

             วันท่ี  15  เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2563 
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Template แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดแูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

อ ำเภอนำแหว้ 

55. กลุ่มเกษตรกรท านานามาลา  ประเภท :  ท านา 

การวิเคราะห์ข้อมูลและบริบทของกลุ่มเกษตรกร  

ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มเกษตรกร 

             1) ข้อมูลทั่วไป: จ านวนสมาชิก 137 คน จ านวนสมาชิกท่ีร่วมท าธุรกิจ 58 คน ธุรกิจหลัก ธุรกิจสินเช่ือ 

ผลผลิตหลัก-มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร ผ่านมาตรฐาน 

             2) โครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มเกษตรกร:อุปกรณ์การผลิต/การตลาดของกลุ่มเกษตรกร- 

 3) ข้อมูลการด าเนินธุรกิจ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด ) : 
หน่วย : บาท 

ประเภทธุรกิจ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

1. ธุรกิจสินเช่ือ 500,000 561,000 689,000 
2. ธุรกิจรับฝากเงิน - - - 
3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต - - - 
4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต - - - 
5. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย - - - 
6. ธุรกิจบริการ - - - 

รวม 500,000 561,000 689,000 

4)สถานภาพทางการเงิน (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชลี่าสุด)ปรับตามปีบัญชขีองกลุ่มเกษตรกร 
 

งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไรขาดทุน หน่วยนับ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

สินทรัพย ์ บาท 669,832.92 695,377.14 771,394.18 
หนี้สิน บาท 551,130 526,630 551,630 
ทุนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร บาท 118,703.92 168,747.14 219,764.18 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท 5,066.38 22,993.22 14,917.04 
อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
  - อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 
  - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
  - อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 

 
เท่า 

ร้อยละ 
ร้อยละ 

เท่า 
เท่า 

 
4.64 
0.04 
0.00 
1.21 
0.03 

 
3.12 
0.13 
0.03 
1.32 
0.03 

 

 
2.51 
0.06 
0.01 
1.39 
0.02 
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Template แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดแูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
 
5)ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี (ถ้ามี)...-................................................................................................ 
 
6)ข้อบกพร่องของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร(ถ้ามี) ..-...................................................................... 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

 จากข้อมูลพื้นฐาน และสภาพแวดล้อมของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์ 
ดังนี้ 

1. ด้านบุคลากร (Man)   สมาชิก / คณะกรรมการ / ฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าที่ 
สมาชิก  สมาชิกมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจ ร้อยละ 42.33 และมีความเข้าใจในบทบาท หน้าท่ีสมาชิก 
คณะกรรมการ มีความเสียสละในการปฏิบัติหน้าท่ี แต่ยังขาดความรู้ในเรื่อระเบียบ ข้อบังคับ การบริหารงาน 
ฝ่ายจัดการ กลุ่มฯไม่ได้จัดจ้างเจ้าหน้าท่ี แต่มีการออกค าส่ังให้กรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทน 
 
2. ด้านการบริหารเงินทุน (Money) 
 
เงินทุนของสหกรณ์ส่วนใหญ่อยู่ในรูปลูกหนี้เงินกู้ ดังนั้นสภาพคล่องทางการเงินของสหกรณ์จึงขึ้นอยู่กับการเรียกเก็บ
หนี้จากสมาชิกเป็นส าคัญ 
 
3. ด้านวัตถุดิบ* (Material) เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ (Machine) * ผลผลิตของสมาชิก/สินค้าของสหกรณ์ 
- 
 
4. ด้านการบริหารการจัดการ(Management) และการด าเนินธุรกิจ(Method) 
กลุ่มฯก าหนดระเบียบไว้ครอบคลุมการปฏิบัติงาน มีการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ พ.ร.ฎ.กลุ่มเกษตรกรและ
กฏหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
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Template แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดแูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

 

แผนการแนะน าส่งเสรมิ พัฒนา และก ากับดูแล กลุ่มเกษตรกร  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถก าหนดเป้าหมายในการแนะน าส่งเสริม
พัฒนาและก ากับดูแลสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ดังนี้  

1) ระดับชั้นสหกรณ์: รักษาระดับสหกรณ์ช้ัน 1 และช้ัน 2ยกระดับสหกรณ์ช้ัน 2 และ ช้ัน 3 สู่ช้ันท่ีดีขึ้น 
2) มาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร: 

รักษามาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ผลักดันสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้ผ่านมาตรฐานหรืออยู่ในระดับท่ีดีขึ้น  

3)อื่น ๆ - 

แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของกลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แผนงาน/กิจกรรมท่ีกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ด าเนินการ: 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
 1.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการควบคุมภายในของ
สหกรณ์  12 

ครั้ง ต.ค.-ก.ย. 

 1.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับมาตรฐานของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 12 

 
ครั้ง 

 
ต.ค.-ก.ย. 

   1.3 กิจกรรม ................................................................    
2. ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
 2.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการให้บริการสมาชิกของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  12 

 
ครั้ง 

 
ต.ค.-ก.ย. 

2.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับประสิทธิภาพการด าเนิน
ธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 12 

 
ครั้ง 

 
ต.ค.-ก.ย. 

   2.3 กิจกรรม ................................................................    
3. ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบ
สหกรณ์  

  

 3.1 กิจกรรม การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร  

  

 3.2 กิจกรรม การตรวจการณ์สหกรณ์    
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Template แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดแูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

แผนงาน/กิจกรรมที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จะแนะน าส่งเสริมให ้กลุ่มเกษตรกรด าเนินการ 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. แผนงาน/กิจกรรมหลัก..................    
 1.1 กิจกรรม การระดมทุนจากสมาชิก 10 ร้อยละ ต.ค.-ก.ย. 
 1.2 กิจกรรม .........................    
2. แผนงาน/กิจกรรมหลัก..................    
 2.1 กิจกรรม ส่งเสริมให้สมาชิกท าธุรกิจเพิ่มขึ้น 20 ร้อยละ ต.ค.-ก.ย. 
2.2 กิจกรรม .........................    
3. แผนงาน/กิจกรรมหลัก..................    
 3.1 กิจกรรม .........................    
 3.2 กิจกรรม .........................    

 

 

 

 

 

ลงชื่อ    นายรังสิโรจน์  พุ่มสวัสด์ิ    เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

     (เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส) 

             วันท่ี 15  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2563 
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Template แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดแูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

56. กลุ่มเกษตรกรท าไร่แสงภา   ประเภท : ท าไร่ 

การวิเคราะห์ข้อมูลและบริบทของกลุ่มเกษตรกร  

ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มเกษตรกร 

             1) ข้อมูลทั่วไป: จ านวนสมาชิก 175 คน จ านวนสมาชิกท่ีร่วมท าธุรกิจ 69 คน ธุรกิจหลัก ธุรกิจสินเช่ือ 

ผลผลิตหลัก-มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร ผ่านมาตรฐาน 

             2) โครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มเกษตรกร:อุปกรณ์การผลิต/การตลาดของกลุ่มเกษตรกร- 

 3) ข้อมูลการด าเนินธุรกิจ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด ) : 
หน่วย : บาท 

ประเภทธุรกิจ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

1. ธุรกิจสินเช่ือ 665,000 790,000 982,000 
2. ธุรกิจรับฝากเงิน - - - 
3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต - - - 
4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต - - - 
5. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย - - - 
6. ธุรกิจบริการ - - - 

รวม 665,000 790,000 982,000 

4)สถานภาพทางการเงิน (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชลี่าสุด)ปรับตามปีบัญชขีองกลุ่มเกษตรกร 
 

งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไรขาดทุน หน่วยนับ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

สินทรัพย ์ บาท 757,438.82 890,878.75 1,122,181.33 
หนี้สิน บาท 506,208.66 584,533.49 763,787.74 
ทุนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร บาท 251,230.16 306,345.26 358,393.59 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท 11,799.32 21,715.10 14,048.33 
อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
  - อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 
  - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 
  - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
  - อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 

 
เท่า 

ร้อยละ 
ร้อยละ 

เท่า 
เท่า 

 
2.01 
0.04 
0.01 
1.49 
0.00 

 

 
1.90 
0.07 
0.02 
1.52 
0.04 

 

 
2.13 
3.32 
1.25 
1.39 
0.09 
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5)ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี (ถ้ามี)...-................................................................................................ 
 
6)ข้อบกพร่องของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร(ถ้ามี) ..-...................................................................... 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของ กลุ่มเกษตรกร 

 จากข้อมูลพื้นฐาน และสภาพแวดล้อมของ กลุ่มเกษตรกร สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ ์ดังนี้ 
1. ด้านบุคลากร (Man)   สมาชิก / คณะกรรมการ / ฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าที่ 
สมาชิก  สมาชิกมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจ ร้อยละ 39.42 และมีความเข้าใจในบทบาท หน้าท่ีสมาชิก 
คณะกรรมการ มีความเสียสละในการปฏิบัติหน้าท่ี แต่ยังขาดความรู้ในเรื่อระเบียบ ข้อบังคับ การบริหารงาน 
ฝ่ายจัดการ กลุ่มฯไม่ได้จัดจ้างเจ้าหน้าท่ี แต่มีการออกค าส่ังให้กรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทน 
 
2. ด้านการบริหารเงินทุน (Money) 
เงินทุนของสหกรณ์ส่วนใหญ่อยู่ในรูปลูกหนี้เงินกู้ ดังนั้นสภาพคล่องทางการเงินของสหกรณ์จึงขึ้นอยู่กับการเรียกเก็บ
หนี้จากสมาชิกเป็นส าคัญ 
 
3. ด้านวัตถุดิบ* (Material) เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ (Machine) * ผลผลิตของสมาชิก/สินค้าของสหกรณ์ 
- 
 
4. ด้านการบริหารการจัดการ(Management) และการด าเนินธุรกิจ(Method) 
กลุ่มฯก าหนดระเบียบไว้ครอบคลุมการปฏิบัติงาน มีการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ พ.ร.ฎ.กลุ่มเกษตรกรและ
กฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
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แผนการแนะน าส่งเสรมิ พัฒนา และก ากับดูแล กลุ่มเกษตรกร  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถก าหนดเป้าหมายในการแนะน าส่งเสริม
พัฒนาและก ากับดูแลสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ดังนี้  

1) ระดับชั้นสหกรณ์: รักษาระดับสหกรณ์ช้ัน 1 และช้ัน 2ยกระดับสหกรณ์ช้ัน 2 และ ช้ัน 3 สู่ช้ันท่ีดีขึ้น 
2) มาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร: 

รักษามาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ผลักดันสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้ผ่านมาตรฐานหรืออยู่ในระดับท่ีดีขึ้น  

3)อื่น ๆ - 

แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของกลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงาน/กิจกรรมท่ีกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ด าเนินการ: 

แผนงาน/กิจกรรม 
ค่า

เป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
 1.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการควบคุมภายในของสหกรณ์  12 ครั้ง ต.ค.-ก.ย. 
 1.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับมาตรฐานของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 12 

 
ครั้ง 

 
ต.ค.-ก.ย. 

2. ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
 2.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการให้บริการสมาชิกของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  12 

 
ครั้ง 

 
ต.ค.-ก.ย. 

2.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับประสิทธิภาพการด าเนินธุรกิจ
ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 12 

 
ครั้ง 

 
ต.ค.-ก.ย. 

3. ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร  

  

 3.1 กิจกรรม การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร    
 3.2 กิจกรรม การตรวจการณ์สหกรณ์    
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แผนงาน/กิจกรรมทีก่ลุ่มส่งเสริมสหกรณจ์ะแนะน าส่งเสริมให้ กลุ่มเกษตรกรด าเนินการ 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. แผนงาน/กิจกรรมหลัก..................    
 1.1 กิจกรรม การระดมทุนจากสมาชิก 10 ร้อยละ ต.ค.-ก.ย. 
 1.2 กิจกรรม .........................    
2. แผนงาน/กิจกรรมหลัก..................    
 2.1 กิจกรรม ส่งเสริมให้สมาชิกท าธุรกิจเพิ่มขึ้น 20 ร้อยละ ต.ค.-ก.ย. 
2.2 กิจกรรม .........................    
3. แผนงาน/กิจกรรมหลัก..................    
 3.1 กิจกรรม .........................    
 3.2 กิจกรรม .........................    

 

 

 

 

 

ลงชื่อ    นายรังสิโรจน์  พุ่มสวัสด์ิ  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

    (เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส) 

              วันท่ี  15  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.2563 
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57. กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพารานามาลา  ประเภทกลุ่มเกษตรกร : ท าสวน 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มเกษตรกร 

1. ที่อยู่กลุ่มเกษตรกร  159  ม.6  ต.นามาลา  อ.นาแห้ว จ.เลย  โทร. 097 - 1731004 

    จ านวนสมาชิก สมาชิกสามัญ 51 ราย  สมาชิกสมทบ  -  ราย  รวม  51  ราย 

    อาชีพหลักของสมาชิกกลุ่มเกษตรกร   ท านา,ท าไร่ (เช่น ท านา, ท าไร่ รับราชการครู ฯลฯ) 

   ที่ท าการกลุ่มเกษตรกร   

  เป็นทรัพย์สินของกลุ่มเกษตรกร    ท าการท่ีบ้านของกรรมการ/สมาชิก    เช่า    อื่น ๆ....... 

 เจ้าหน้าที่บัญชีของกลุ่มเกษตรกร 

   เจ้าหน้าท่ีของกลุ่มเกษตรกร   จัดจ้างเจ้าหน้าท่ีร่วมกับกลุ่มเกษตรกรอื่น   มอบหมายกรรมการ/

สมาชิก  

  เจ้าหน้าท่ีสนง.สหกรณ์จังหวัด(มอบหมาย)  

2. โครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มเกษตรกร : อุปกรณ์การผลิต/การตลาดของสหกรณ์ เช่น ฉาง โกดัง โรงสี ฯลฯ  

     ฉาง ขนาด ........................   ลานตาก ..........................................  โรงสี ขนาด ............................... 

  โกดัง ขนาด.......................   เครื่องช่ัง   อื่นๆ (ระบุ).........................   อื่นๆ (ระบุ).................... 

  ไม่มีอุปกรณ์การผลิต/การตลาด 

   ผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร ปี 2563  ผ่านมาตรฐาน   ไม่ผ่านมาตรฐาน ข้อ .. 

3. ข้อมูลการด าเนินธุรกิจของกลุ่มเกษตรกร (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด ) : ปรับตามปีบัญชีของกลุ่ม

เกษตรกร 

หน่วย : บาท 

ประเภทธุรกิจ ปี 2565 ปี 2564 ปี 2563 

1. ธุรกิจสินเช่ือ    
2. ธุรกิจรับฝากเงิน - - - - 

3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต - - - 
4. ธุรกิจแปรรูปผลผลิต - - - 

5. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย - -- - - 

6. ธุรกิจบริการ - - - 
7. ธุรกิจอื่น ๆ (ระบุ) - - - 

รวม - - - 
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4. สถานภาพทางการเงินของกลุ่มเกษตรกร (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด) ปรับตามปีบัญชีของกลุ่ม

เกษตรกร 

หน่วย : บาท 

งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไรขาดทุน ปี 2565 ปี 2564 ปี 2553 

สินทรัพย ์    
หนี้สิน    
ทุนของกลุ่มเกษตรกร    
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ    
อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
  - อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) 
     อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน =        หนี้สิน     .x 100 
                                      ทุนของกลุ่มเกษตรกร 

   

  - อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) 
       อัตราผลตอบแทนต่อทุน =      ก าไรสุทธิ      .x 100 
                                         ทุนของสหกรณ์ 

   

  - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 
       อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ =      ก าไรสุทธ ิ      x 100 
                                                   สินทรัพย์ 

   

  - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
      อัตราสว่นทุนหมุนเวียน  =   สินทรัพย์หมุนเวียน – สินค้าคงเหลือ x 100       
                                                     หนี้สินหมุนเวียน 

   

  - อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 
      อัตราสว่นทุนส ารองต่อสินทรัพย์ =      ทุนส ารอง       x 100 
                                                     สินทรัพย ์

   

 

5. ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด)…………………………………………………… 

 

       6. ข้อบกพร่องของกลุ่มเกษตรกร(ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชีล่าสุด)........................................................ 
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 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มเกษตรกร 

1. ด้านบุคลากร สมาชิก / คณะกรรมการ / ฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าที่ (Man) 
1. ด้านสมาชิก 
1.1 สมาชิกยังขาดความเข้าใจในหลักการ วิธีการสหกรณ์ อุดมการณ์สหกรณ์ ในการน ามาปรับใช้ 
1.2 การประกอบอาชีพของสมาชิกยังไม่สามารถท่ีช่วยให้ช าระหนี้ต่อกลุ่มเกษตรกรได้ 
2. ด้านคณะกรรมการด าเนินการ 
2.1 ขาดความรู้ความเข้าใจในระบบของกลุ่มเกษตรกร 
2.2 ขาดความรู้ด้านการจัดท าบัญชีและด้านการเงิน 

แนวทางการวิเคราะห์ วิเคราะห์ความรู้ ความเข้าใจของคณะกรรมการในการตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าท่ี และทักษะ
ในการบริหารงานองค์กร , วิเคราะห์ถึงคุณภาพ ประสิทธภาพของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี การแบ่งงาน ความ
เหมาะสม , วิเคราะห์ความเข้าใจบทบาทหน้าท่ีการมีส่วนร่วมด้านต่างๆ ของสมาชิก ฯลฯ 
2. ด้านการบริหารเงินทุน (Monney) 
- 
 
แนวทางการวิเคราะห์ วิเคราะห์ข้อมูลจากอัตราส่วนทางการเงิน , การบริหารสภาพคล่องของสหกรณ์ ,การบริหารการ
จัดการเงินทุนของสหกรณ์ในการให้บริการสมาชิก ฯลฯ 
3. / วัตถุดิบ (Matetial)  เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ (Machine)  
- 

แนวทางการวิเคราะห์  เกี่ยวกับ ผลผลิตของสมาชิก , สินค้าของสหกรณ์ , เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการบริการสมาชิก 
หรือระ   
4. ด้านการบริหารการจัดการ (Management) และการด าเนินธุรกิจ (Method) 
 การควบคุมภายในและการปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับ 

แนวทางการวิเคราะห์ วิเคราะห์การบริหารจัดการ การควบคุมภายในของสหกรณ์ , การด าเนินงานของสหกรณ์เป็นไป
ตามกฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับท่ีก าหนดหรือไม่ , การจัดท าบัญชี การปิดบัญชี การประชุมใหญ่ สามารถด าเนินการ
ได้ตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายก าหนด การด าเนินธุรกิจในภาพรวมของสหกรณ์ มีการด าเนินธุรกิจตอบสนอง
ความต้องการของสมาชิกหรือไม่อย่างไร  
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จากการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มเกษตรกร สามารถจัดกลุ่มและแนวทางในการแนะน าส่งเสริม และพัฒนา

กลุ่มเกษตรกร ดังนี้ 

-  กลุ่มเกษตรกรต้องการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการด าเนินธุรกิจ โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ 

-  กลุ่มเกษตรกรท่ีเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ โดยให้การแนะน า ส่งเสริมและก ากับดูแลการด าเนินงาน

ตามปกติ 

แผนการแนะน าส่งเสรมิ พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถก าหนดเป้าหมายในการแนะน าส่งเสริม
พัฒนาและก ากับดูแลสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ดังนี้  

1) ระดับชั้นสหกรณ์: รักษาระดับสหกรณ์ช้ัน 1 และช้ัน 2ยกระดับสหกรณ์ช้ัน 2 และ ช้ัน 3 สู่ช้ันท่ีดีขึ้น 
2) มาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร: 

รักษามาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ผลักดันสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้ผ่านมาตรฐานหรืออยู่ในระดับท่ีดีขึ้น  

3)อื่น ๆ - 

แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของ กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนงาน/กิจกรรมท่ีกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ด าเนินการ: 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร    
 1.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับมาตรฐานของ 
กลุ่มเกษตรกร 12 

 
ครั้ง 

 
ต.ค.63 - ก.ย.64 

2. ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ    
 2.1 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับการให้บริการสมาชิกของ
กลุ่มเกษตรกร  12 

 
ครั้ง 

 
ต.ค.63-ก.ย.64 

2.2 กิจกรรม การรักษา/ยกระดับประสิทธิภาพการด าเนิน
ธุรกิจของกลุ่มเกษตรกร 12 

 
ครั้ง 

 
ต.ค.63 - ก.ย.64 

3. ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบ
สหกรณ์  

  

 3.1 กิจกรรม การแก้ไขข้อบกพร่องของกลุ่มเกษตรกร 12 ครั้ง ต.ค.63- ก.ย.64 
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Template แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดแูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

แผนงาน/กิจกรรมทีก่ลุ่มส่งเสริมสหกรณจ์ะแนะน าส่งเสริมให้ กลุ่มเกษตรกรด าเนินการ 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1. แผนงาน/กิจกรรมหลักการรับเงินฝาก    
 1.1 กิจกรรม การระดมทุนจากสมาชิก 10 ร้อยละ ต.ค.-ก.ย. 
2. แผนงาน/กิจกรรมหลักการจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย    
 2.1 กิจกรรม ส่งเสริมให้สมาชิกท าธุรกิจเพิ่มขึ้น 20 ร้อยละ ต.ค.-ก.ย. 

 

 

 

 

 

ลงชือ่    นายสรวุฒิ   ร่มโพธิ์เงิน   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

    (เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส) 

           วันท่ี.  15 .เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2563 
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Template แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดแูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 

แผนกำรแนะน ำส่งเสริม พัฒนำ และแก้ไขปัญหำของกลุ่มเกษตรกร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
กิจกรรม  ด้ำนกำรก ำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ 

แผน ข้อบกพร่องปีงบประมำณ 2564 จ ำนวน 12 แห่ง 
 
๑. สหกรณ์กำรเกษตรนำด้วง จ ำกัด   
2. สหกรณ์ สกย.กำรเกษตรกกดู่รุ่งเรือง จ ำกัด  
3. สหกรณ์กำรเกษตรภูกระดึง จ ำกัด  
4. สหกรณ์บริกำรสวัสดิกำรไทเลย จ ำกัด กรณี สลำกฯ 
5. สหกรณ์กำรเกษตรเมืองเลย จ ำกัด  กรณี สลำกฯ 
6. สหกรณ์กำรเกษตรเพื่อกำรตลำดลูกค้ำ ธ.ก.ส. เลย จ ำกัด  ฯ 
7. ร้ำนสหกรณ์วิทยำลัยอำชีวศึกษำเลย จ ำกัด  
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ำกัด   
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสำมัญศึกษำจังหวัดเลย จ ำกัด   
10. สหกรณ์กำรเกษตรด่ำนซ้ำย จ ำกัด   
11. สหกรณ์กำรเกษตรวังสะพุง จ ำกัด   
12. สหกรณ์ออมทรัพย์ก ำนันผู้ใหญ่บ้ำนจังหวัดเลย จ ำกัด  
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Template แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดแูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
เป้ำหมำยสหกรณ์ของทีมตรวจสอบระดับจังหวัด จ ำนวน 33 แห่ง 
กิจกรรม  ด้ำนกำรก ำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ 
 
1. สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.เลย จ ำกัด 
2. สหกรณ์บริกำรออมทรัพย์มั่นคงฟำกเลย จ ำกัด 
3. สหกรณ์กำรเกษตรท่ำล่ี จ ำกัด 
4. สหกรณ์ผู้ใช้น้ ำท่ำล่ี จ ำกัด 
5. สหกรณ์กำรเกษตรภูกระดึง จ ำกัด  
6. สหกรณ์เคหะสถำนบ้ำนมั่นคงนำอ้อ จ ำกัด 
7. ชุมนุมสหกรณ์ชำวสวนยำง กยท.จ.เลย จ ำกัด 
8. สหกรณ์กำรเกษตรปศุสัตว์จังหวัดเลย จ ำกัด 
9. สหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรดจังหวัดเลย จ ำกัด 
10. สหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขเลย จ ำกัด 
11. สหกรณ์กำรเกษตรผู้ปลูกไผ่เล้ียงภูกระดึง จ ำกัด 
12. สหกรณ์ชำวสวนยำง กยท.โนนสว่ำงบ้ำนเพิ่ม จ ำกัด 
13. สหกรณ์กำรเกษตรเมืองเลย จ ำกัด  
14. สหกรณ์บริกำรสวัสดิกำรไทเลย จ ำกัด 
15. สหกรณ์ออมทรัพย์ก ำนันผู้ใหญ่บ้ำนจังหวัดเลย จ ำกัด 
16. สหกรณ์กำรเกษตรวังสะพุง จ ำกัด 
17. สหกรณ์กำรเกษตรภูหลวง จ ำกัด 
18. สหกรณ์กองทุนสวนยำงพำรำผำน้อย จ ำกัด 
19. สหกรณ์กองทุนสวนยำงนำวัวพัฒนำ จ ำกัด 
20. สหกรณ์ กยท.บึงสวรรค์ก้ำวหน้ำ จ ำกัด 
21. สหกรณ์ชำวสวนยำงภูทับฟ้ำ จ ำกัด 
22. สหกรณ์กำรเกษตรชำวสวนยำง กยท.กกบก จ ำกัด 
23. สหกรณ์ผู้เล้ียงโคเนื้อ-โคนมเอรำวัณ จ ำกัด 
24. สหกรณ์ผู้ใช้น้ ำสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำบ้ำนผำแบ่น จ ำกัด 
25. สหกรณ์หัตถกรรมนำป่ำหนำด จ ำกัด 
26. สหกรณ์กองทุนสวนยำงพำรำบ้ำนสงเปือย จ ำกกัด 
27. สหกรณ์ชำวสวนยำง กยท.บ้ำนน้ ำพร จ ำกัด 
28. สหกรณ์กำรเกษตรเพื่อกำรตลำดลูกค้ำ ธ.ก.ส.จังหวัดเลย จ ำกัด  
29. สหกรณ์กำรเกษตรต ำบลนำดี จ ำกัด 
30. สหกรณ์กองทุนสวนยำงภูเรือ ด่ำนซ้ำย นำแห้ว จ ำกัด  
31. สหกรณ์สภำเกษตรภูเรือ จ ำกัด 
32. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ำกัด 
33. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสำมัญศึกษำจังหวัดเลย จ ำกัด  
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Template แผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดแูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

 

ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดเลย 
106 ถนนเลย – ด่ำนซ้ำย  ต ำบลกุดป่อง   

อ ำเภอเมือง จังหวัดเลย  42000 
โทรศัพท์ 042-811274 
โทรสำร. 042813220 

http://web.cpd.go.th/loei 
E-mail ของหน่วยงำน  cpd_loei@cpd.go.th 


