การประชุมร่วมกับสหกรณ์หรือกลุม่ เกษตรกรเป้าหมายให้สหกรณ์ประเมินตนเอง

รายงานสรุปผลโครงการเวทีชาวบ้านเพื่อพัฒนาสหกรณ์ในพื้นที่
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
สหกรณ์การเกษตรท่าช้าง จากัด

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
ณ สกรณ์การเกษตรท่าช้าง จากัด อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

รายงานสรุปผลโครงการเวทีชาวบ้านเพื่อพัฒนาสหกรณ์ในพื้นที่
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
สหกรณ์การเกษตรท่าช้าง จากัด
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
ณ สกรณ์การเกษตรท่าช้าง จากัด อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
1. เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 30 คน
1) คณะกรรมการและสมาชิกสหกรณ์การเกษตรท่าช้าง จากัด จานวน 25 ราย
2) เจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาการ จานวน 3 คน
3) เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่ จานวน 2 คน
รวมทั้งหมด จานวน 30 คน
2. สรุปผลการดาเนินงานในแต่ละขั้นตอนการดาเนินงาน
กรมส่ งเสริมสหกรณ์ ได้ จัดทาแผนปฏิ บั ติงานและงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน และส่งเสริมความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ และให้ดาเนินการ
ในกิ จกรรมโครงการส่ งเสริมการสหกรณ์ ตามโครงการอั นเนื่ องมาจากพระราชด าริ จั ดเวที ชาวบ้ านหรือประชุมเชิ ง
ปฏิบัติการ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ผู้นาชุมชน เกษตรกรในพื้นที่
โครงการฯ และเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันจัดทา ทบทวนแผนกลยุทธ์การพัฒนาสหกรณ์ กลุ่ม
เกษตรกร การท ากิ จกรรมกลุ่ ม โดยใช้ รูปแบบสหกรณ์ พร้ อมทั้ งนาโครงการตามแผนกลยุ ทธ์ ไปปฏิ บัติ เพื่ อพั ฒนา
สหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ ให้มีความเข้มแข็ง สามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และมีความยั่งยืน อานวยประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจ และสังคม แก่สมาชิกสหกรณ์และบุคคลทั่วไปเป็น
การสนองพระราชดาริ ซึ่งสานักงานจังหวัดสระแก้วร่วมดาเนินการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ จานวน 8
แห่ง แบ่งออกเป็น 3 โครงการ คือ
(1) โครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ ราบเชิ ง เขาจั งหวั ด สระแก้ ว -ปราจี น บุ รี อั น เนื่ องมาจากพระราชด าริ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จานวน 5 แห่ง อยู่ในเขตพื้นที่ อาเภอวัฒนานคร ได้แก่ สหกรณ์
การเกษตรคลองน้าเขียว จากัด สหกรณ์การเกษตรคลองทราย จากัด สหกรณ์การเกษตรบ้านห้วยชัน จากัด สหกรณ์
การเกษตรท่าช้าง จากัด สหกรณ์การเกษตรเขาพรมสุวรรณ์ จากัด
(2) โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่รอยต่อ 5 จังหวัดอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จานวน 1 แห่ง อยู่ในเขตพื้นที่อาเภอวังน้าเย็น สหกรณ์การเกษตรพัฒนาป่า
เขาฉกรรจ์-โนนสาวเอ้ 123 จากัด
(3) โครงการทับทิมสยามอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์อัครราชกุมารี จานวน 2 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรทับทิมสยาม 03 จากัด อยู่ในเขตพื้นที่อาเภอตาพระยา
สหกรณ์การเกษตรทับทิมสยาม 05 จากัด อยู่ในเขตพื้นที่อาเภอคลองหาด
สานักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว จึงจัดโครงการเวทีชาวบ้านเพื่อพัฒนาสหกรณ์ในพื้นที่โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560” เพื่อพัฒนาสหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริฯ ให้มีความเข้มแข็ง ยั่งยืนและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อร่วมกันจัดทา/ทบทวนแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาสหกรณ์การดาเนินกิจกรรมกลุ่มโดยใช้รูปแบบการสหกรณ์
ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
2) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมร่วมกับสหกรณ์ประเมินตนเองในการพัฒนาสู่มาตรฐานสหกรณ์

3) เพื่อสนับสนุนและเปิดโอกาสให้กลุ่มองค์กรชุ มชนได้มีส่วนร่วมในการรับรู้ ร่วมกาหนดแนวทางการแก้ไข
ปัญหา การพัฒนา ให้เกิดความรู้ความเข้าใจในด้านการสหกรณ์ในพื้นที่โครงการฯ
4) เพื่อสร้างกระบวนการการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นซึ่งกันและกันระหว่างส่วนราชการและสหกรณ์
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
5) เพื่อได้ข้อสรุปจากการจัดทาเวทีชาวบ้านนาไปสู่การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามความต้องการของ
ภายใต้ระบบสหกรณ์อย่างแท้จริง
3. เนื้อหาโครงการ
3.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์
1) หลักการสหกรณ์
2) อุดมการณ์สหกรณ์
3) วิธีการสหกรณ์
4) หน้าที่ของคณะกรรมการ และ ผู้ตรวจสอบกิจการ
3.2 วิเคราะห์และประเมินผล การดาเนินงานของสหกรณ์ ประเมินตนเองในการพัฒนาสู่มาตรฐาน
สหกรณ์
ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์การเกษตรท่าช้าง จากัด ประจาปี 2559
ลาดับ
สหกรณ์
ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7
ที่
1 สหกรณ์การเกษตรท่าช้าง จากัด
/
/
X
/
/
X
/
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 255๙ ให้สานักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว สรุปได้ดังนี้
ด้านการบริหารงานทั่วไป
- สหกรณ์มีการใช้แผนงานรวมทั้งงบประมาณที่ประชุมใหญ่อนุมัติไว้เป็นเป้าหมายในการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการไม่เป็นไปตามที่กาหนด การประมาณรายจ่ายยังไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
- ผู้ตรวจสอบกิจการได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ ในรอบปีไม่ปรากฏรายงานผลการตรวจสอบ
กิ จการ สหกรณ์ ควรประสานกั บผู้ ตรวจสอบกิ จการให้ เข้ าปฏิ บั ติ ง านและรายงานผลการตรวจสอบต่ อที่ ประชุ ม
คณะกรรมการดาเนินงานสม่าเสมอ
ด้านการเงินการบัญชี
- สหกรณ์มีทุนดาเนินงานทั้งสิ้น ๑,๗๔๓,๑๕๔.๖๔ บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ๙๘,๖๑๑.๓๓ บาท
ดาเนินธุรกิจ ๓ ด้าน รวมทั้งสิ้น ๑,๓๒๑,๑๖๙ บาท ประกอบด้วย การให้สินเชื่อแก่สมาชิก ๑,๒๖๙,๔๘๐ บาท
จัดหาสินค้ามาจาหน่าย ๕๑,๓๖๐ บาท รับฝากเงิน ๓๒๙ บาท มีกาไรสุทธิ ๑,๘๐๔.๒๖ บาท
- การจัดทาและนาเสนองบการเงินส่วนใหญ่เป็นไปโดยถูกต้องตามข้อเท็จจริง มีเอกสารหลักฐาน
ประกอบการบันทึกครบถ้วน แต่บันทึกบัญชีในสมุดเงินสด สมุดรายวันทั่วไป สมุดแยกประเภท บัญชีย่อยต่างๆ ไม่
เป็นปัจจุบันส่งผลให้ไม่สามารถจัดทางบทดลองและงบการเงินส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและรับรองงบการเงินได้
ทันภายใน ๑๕๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี
เรื่องอื่น
- สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ สหกรณ์ดาเนินงานมีผลกาไรทั้งสิ้น ๑,๘๐๔.๒๖ บาท มี
ยอดขาดทุนสะสม ๕๕๘,๗๐๕.๕๙ บาท สหกรณ์ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะได้กาไรจากการดาเนินงานในอนาคต
หรื อ ไม่ ปั จ จั ย ดั งกล่ า วแสดงให้ เห็ น ถึ ง ความไม่ แ น่ น อนที่ ส าคั ญ ซึ่ ง อาจท าให้ เกิ ด ข้ อ สงสั ย อย่ า งมากเกี่ ย วกั บ

ความสามารถของสหกรณ์ที่จะดาเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง สหกรณ์จึงอยู่ในเกณฑ์ที่นายทะเบียนสหกรณ์ใช้อานาจสั่ง
เลิกได้ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๗๑ (๓)
3.3 แผนพัฒนาสหกรณ์สู่มาตรฐาน
ด้านการบริหารงานทั่วไป
- สหกรณ์กาหนดแผนงานงบประมาณต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปีอนุมัติไว้เป็นเป้าหมายใน
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ โดยประมาณการรายรับรายให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงและสามารถปฏิบัติงาน
ได้
- ให้ผู้ตรวจสอบกิจการได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ รายงานผลการตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ควร
ประสานกับผู้ตรวจสอบกิจการให้เข้าปฏิบัติงานและรายงานผลการตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
สม่าเสมอ
ด้านการเงินการบัญชี
- สหกรณ์ต้องวางระบบการให้สินเชื่อแก่สมาชิก จูงใจให้สมาชิกเข้ามาชาระหนี้เพื่อไม่ให้เกิดหนี้ค้าง
- ด้านการจัดหาสินค้ามาจาหน่าย ต้องมีการสารวจความต้องการของสมาชิกสหกรณ์เพื่อจะได้ไม่
เกิดสินค้าคงเหลือ และ ผลผลิตที่เป็นไปตามความต้องการของสมาชิก
- เจ้าหน้าที่บัญชีของสหกรณ์ต้องบันทึกบัญ ชีในสมุดเงินสด สมุดรายวันทั่วไป สมุดแยกประเภท
บัญ ชีย่อยต่างๆ ให้เป็น ปัจจุบัน และต้องสามารถจัดทางบทดลองและงบการเงินส่ง ให้ผู้สอบบัญ ชีตรวจสอบและ
รับรองงบการเงินได้ทันภายใน ๑๕๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี
เรื่องอื่น
- สหกรณ์ต้องมีการวางแผนการดาเนินธุรกิจเพื่อให้สหกรณ์ สามารถมีส่วนเหลื่อมจาการดาเนิน
ธุรกิจและชดเชยขาดทุนสะสมได้ครบ และ มีการจัดสรรกาไรสุทธิเป็นทุนสวัสดิการสมาชิกและทุนสาธารณประโยชน์
และมีการจ่ายทุนสวัสดิการสมาชิกและทุนสาธารณประโยชน์
3.4 การส่งเสริมการประกอบอาชีพสมาชิกสหกรณ์
1) ส่งเสริมอาชีพ เลี้ยงหมู
2) ส่งเสริมการปลูกเผือก
3) ส่งเสริมการเลี้ยงกุ้งก้ามแดง

ภาพกิจกรรม

