สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพื่อพัฒนาการบริหารการจัดการ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สู่มาตรฐาน ประจาปี ๒๕60
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สานักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว

วันที่ 16 ธันวาคม 2559
ณ ห้องประชุมอ่างเก็บน้าพระปรง อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

รายงานสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารเพื่อพัฒนาการบริหารการจัดการ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สู่มาตรฐาน ประจาปี ๒๕60
วันที่ 16 ธันวาคม 2559
ณ ห้องประชุมอ่างเก็บน้าประปรง อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
1. เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ
1) สมาชิกสหกรณ์การเกษตรท่าช้าง จากัด
2) สหกรณ์การเกษตรบ้านห้วยชัน จากัด
3) กลุ่มเกษตรกรทาไร่ตาหลังใน
4) เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่
รวมทั้งหมด จานวน 20 คน
2. สรุปผลการดาเนินงานในแต่ละขั้นตอนการดาเนินงาน
กรมส่งเสริมสหกรณ์มีนโยบายใช้การจัดมาตรฐานสหกรณ์เป็นกลไกสาคัญในการพัฒนาสหกรณ์ให้
มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ซึ่งมีการจัดมาตรฐานสหกรณ์ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาโดยลาดับ พร้อมทั้งได้
ปรับปรุงการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์พิจารณาจากผลการดาเนินงานและกระบวนการจัดการภายในของสหกรณ์
และกาหนดให้ มีการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร โดยออกประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัด
มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.๒๕๕๕ เพื่อให้เป็นตัวชี้วัดการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรและสงผลให้กลุ่มเกษตรกร
และบรรดาสมาชิกได้รับประโยชน์ยิ่งขึ้น
ตามแผนปฏิ บั ติงานและงบประมาณรายจ่ายประจาปี ง บประมาณ พ.ศ.๒๕60 ตามแผนงาน
พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ผลผลิต/โครงการ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับ
การพัฒนาสู่ความเข้มแข็ง กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง ทั้งนี้เพื่อให้
การจัดมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การจัดมาตรฐาน สานักงานสหกรณ์จังหวัด
สระแก้ว จึงจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการบริการการจัดการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน
ประจาปี ๒๕60 เพื่อร่วมกับสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร จัดทาแผนพัฒนาสหกรณ์หรือพัฒนากลุ่มเกษตรกร เพื่อ
พัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐานและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ต่อไป
3. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ประเมินสถานะภาพปัญหาการดาเนินงานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
๒. เพื่อให้กาหนดแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้สามารถแก้ไขปัญหาการ
ดาเนินงานที่ไม่ผ่านมาตรฐานให้ผ่านมาตรฐานได้
3. จัดทาแผนพัฒนาสหกรณ์หรือพัฒนากลุ่มเกษตรกร การพัฒนาสู่มาตรฐาน
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) ผลักดันสหกรณ์การเกษตรท่าช้าง จากัด ให้ผ่านมาตรฐาน จานวน 1 แห่ง
2) ผลักดันสหกรณ์การเกษตรบ้านห้วยชัน จากัด ให้ผ่านมาตรฐาน จานวน 1 แห่ง
3) ผลักดันให้กลุ่มเกษตรกรทาไร่ตาหลังใน ให้ผ่านมาตรฐาน จานวน 1 แห่ง
4) สามารถกาหนดแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้พัฒนาการบริหารการจัดการ
สหกรณ์ 1 แนวทาง

5. สถานภาพทั่วไปของสหกรณ์
สหกรณ์การเกษตรท่าช้าง จากัด
1. ชื่อสหกรณ์ : สหกรณ์การเกษตรท่าช้าง จากัด
2. ที่อยู่ : 192 หมู่ 4 หนองหมากฝ้าย วัฒนานคร สระแก้ว 27160
3. จดทะเบียนเมื่อวันที่ :วันที่ : 11/10/2521 ทะเบียนเลขที่ : กสน.91/2521
4. วันสิ้นปีทางบัญชี :ณ วันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี
5. จานวนสมาชิก : 479 ราย เป็นชาย : 358 ราย เป็นหญิง : 121 ราย
6. จานวนหุ้น : 49,314 หุน้ จานวนเงินค่าหุ้นรวมทั้งสิ้น : 493,140.00 บาท
7. คณะกรรมการ จานวน 7 คน
1. นางสาว สุพรรณี คนซื่อ
2. นาย บุญพา แดงสูงเนิน
3. นางสาว ณัฎฐ์ศีร์ ขจรเจริญกิจ
4. นาง อรทัย พวงสังวาลย์
5. นาง สุนีย์ แชมทอง
6. นาย สาราญ แสงขันธ์
7. นาย บุญมี สว่างศิริ
8.ผู้ตรวจสอบกิจการ นาย พิชิต สีตาลแก่
9. เจ้าหน้าที่สหกรณ์ จานวน 1 คน
สหกรณ์การเกษตรบ้านห้วยชัน จากัด
1. ชื่อสหกรณ์ : สหกรณ์การเกษตรบ้านห้วยชัน จากัด
2. ที่อยู่ : 49 3 - - ช่องกุ่ม วัฒนานคร สระแก้ว 27160
3. จดทะเบียนเมื่อวันที่ :วันที่ : 12/01/2522 ทะเบียนเลขที่ : กสน.96/2522
4. วันสิ้นปีทางบัญชี :ณ วันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี
5. จานวนสมาชิก 209 ราย เป็นชาย : 154 ราย เป็นหญิง : 55 ราย
6. จานวนหุ้น : 15,908 หุน้
จานวนเงินค่าหุ้นรวมทั้งสิ้น : 159,080.00 บาท
7. คณะกรรมการ จานวน 7 คน
1) นาย สนิท เขียวสะอาด
ประธานกรรมการ
2) นาง สนอง ปฏิเหตุ
รองประธานกรรมการ
3) นาง รัชดาพร บุตรดา
เลขานุการ
4) นาย โสวัฒน์ โสมากุล
เหรัญญิก
5) นาง อารมย์ แซ่อั้ง
กรรมการ
6) นาง สมหวัง มีเชาวน์
กรรมการ
7) นาย อุดม ก้องสูงเนิน
กรรมการ
8. ผู้ตรวจสอบกิจการ นาย ประดิษฐ์ น้อย

กลุ่มเกษตรกรทาไร่ตาหลังใน
1. ชื่อกลุ่มเกษตรกรทาไร่ตาหลังใน
2. ที่ตั้งสานักงานตามข้อบังคับปัจจุบัน 185 หมู่ 8 ตาบลตาหลังใน อาเภอวังน้าเย็น จังหวัดสระแก้ว
3. ท้องที่ดาเนินงาน ตาบลตาหลังใน อาเภอวังน้าเย็น จังหวัดสระแก้ว
4. จดทะเบียนเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2542
5. จานวนสมาชิก 322 ราย เป็นชาย 228 เป็นหญิง 94 ราย
6. จานวนหุ้น 1,104 หุ้น มูลค่าหุ้น 55,200 บาท
7. คณะกรรมการดาเนินการ จานวน 5 คน
1) นายสาคร ชาระกาย
ประธานกรรมการ
2) นายทนงค์ วงเหล็ก
รองประธานกรรมการ
3) นางวรรณา พงษ์พงั
เลขานุการ
4) นายวันชัย วังคีรี
เหรัญญิก
5) นางประนอม กันธุ
กรรมการ
8. ผู้ตรวจสอบกิจการ จานวน 1 คน นางระเบียบ ฤทธินวน
6. วิเคราะห์งบการเงินของสหกรณ์
สหกรณ์การเกษตรท่าช้าง จากัด
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 255๙ วิเคราะห์ได้ดังนี้
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)

สหกรณ์การเกษตรบ้านห้วยชั้น จากัด
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 255๙ วิเคราะห์ได้ดังนี้
ด้านการบริหารงานทั่วไป
- สหกรณ์ มี การก าหนดแผนการด าเนิ นธุ รกิ จ และประมาณรายจ่ ายในการปฏิ บั ติ งาน ผลการ
ปฏิบัติงานการให้สินเชื่อสูงกว่าประมาณการที่กาหนดไว้ ส่วนการจัดหาสินค้ามาจาหน่ายและการรับฝากเงินไม่เป็นไป
ตามแผนงานที่กาหนด ค่าใช้จ่ายโดยรวมไม่เกินงบประมาณที่กาหนด และคณะกรรมการดาเนินการขาดการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติตามระบบ
- ผู้ตรวจสอบกิจการได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ ในรอบปีบัญชีไม่ปรากฏรายงานผลการตรวจสอบ
กิจการเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งผู้สอบบัญชีในปีก่อนๆ ได้ให้ข้อสังเกตไว้แล้ว สหกรณ์ควรประสานกับผู้ตรวจสอบกิจการ
ให้เข้าปฏิบัติงานตรวจสอบให้ครบถ้วน ตามที่ข้อบังคับกาหนดและรายงานผลการตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการโดยสม่าเสมอ
ด้านการเงินการบัญชี
- สหกรณ์มีทุนดาเนินงานทั้งสิ้น 634,512.59 บาท ลดลงจากปีก่อน 85,355.12 บาท ในรอบ
ปีส หกรณ์ มี การดาเนิ น ธุร กิจ 3 ด้ าน รวมทั้ ง สิ้น 401,899.70 บาท ประกอบด้ วย การให้ สิ น เชื่ อ กับ สมาชิ ก
335,000 บาท จัดหาสินค้ามาจาหน่าย 62,500 บาท และรับฝากเงิน 4,399.70 บาท กาไรสุทธิ 57,799.34
บาท กาไรเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 11,936.90 บาท
- สหกรณ์มีการแบ่งแยกหน้าที่ด้านการเงิน การบัญชีไว้โดยมอบหมายให้เหรัญญิก เป็นผู้รักษาเงิน
สด ส่วนการบันทึกและจัดทารายละเอียดประกอบงบการเงินสาหรับสอบบัญชีประจาปี ได้รับความช่วยเหลือจาก
เจ้าหน้าที่สานักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว
การติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง
- สหกรณ์มีลูกหนี้เงินสดขาดบัญชี จานวน 7,288 บาท ซึ่งรับชาระหนี้แล้วไม่นามาบันทึกบัญ ชี
ตั้งแต่ปี 2552 อยู่ในความรับผิดชอบของนายทวี ศรีอ้วน ระหว่างปีได้รับชาระหนี้เรียบร้อยแล้ว
กลุ่มเกษตรกรทาไร่ตาหลังใน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 255๙ วิเคราะห์ได้ดังนี้
ด้านการบริหารงานทั่วไป
- กลุ่ ม เกษตรกรมี ค ณะกรรมการด าเนิ น การทั้ ง หมด ๕ คน ระหว่า งปี ไ ม่ พ บว่ ามี ก ารประชุ ม
คณะกรรมการ เนื่องจากมีกรรมการมาปฏิบัติงานเพียง ๒ คน กลุ่มเกษตรกรมีการใช้แผนงานรวมทั้งงบประมาณที่
ประชุมใหญ่ อนุมัติไว้เป็นเป้าหมายการปฏิบัติงาน ระหว่างปีกลุ่มเกษตรกรดาเนินธุรกิจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่
กาหนด
- ผู้ ต รวจสอบกิ จ การได้ รับ เลื อ กตั้ ง จากที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ระหว่ า งปี ผู้ ต รวจสอบกิ จ การไม่ ไ ด้ เข้ า
ตรวจสอบกิจการแต่อย่างใด กลุ่มฯควรสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบกิจการได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ
หน้าที่ความรับผิดขอบเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์ของกลุ่มเกษตรกร และนาผลการตรวจสอบมา
ใช้พัฒนางานของกลุ่มฯ และรายงานผลการตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
ด้านการเงินการบัญชี
- กลุ่มเกษตรกรมีทุนดาเนินงานทั้งสิ้น ๑๔,๓๕๖.๓๖ บาท ลดลงจากปีก่อน ๑,๗๗๓ บาท ระหว่างปี
กลุ่มเกษตรกรดาเนิ นธุรกิจสิ นเชื่อ จ่ายเงิน กู้ให้ สมาชิก จานวน ๑ ราย เป็น เงิน จานวน ๑๐,๐๐๐ บาท ผลหาร
ดาเนินงานขาดทุนสุทธิ ๒,๒๗๓ บาท
- กลุ่มเกษตรกรไม่มีการจ้างเจ้าหน้าที่ มีคณะกรรมการดาเนิ นการเป็นผู้ปฏิบัติงานภายในกลุ่ม
เกษตรกร โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการทาหน้าที่รวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี และทา

หน้าที่รับ – จ่ายและเก็บรักษาเงิน ด้านการบัญชีได้รับความช่ วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของทางราชการในหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ช่วยกากับแนะนาและจัดทาบัญชี สมุดขั้นต้นต่างๆ ตลอดจนช่วยเหลือด้านการจัดทางบการเงิน ทะเบียน
และรายละเอียดประกอบงบการเงิน
- กลุ่ ม เกษตรกรมี เงิ น สดคงเหลื อ ในมื อ ณ วั น สิ้ น ปี ๑๑,๐๒๐ บาท จากการตรวจสอบไม่ พ บ
ระเบียบว่าด้วยการรับ – จ่ายและเก็บรักษาเงิน รวมถึงระเบียบอื่น กลุ่มเกษตรกรควรดาเนินการค้นหาระเบียบเพื่อ
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และในช่วงที่กลุ่มเกษตรกรยังไม่มีการดาเนินการธุรกิจกลุ่มเกษตรกรควรนาเงินสด
คงเหลือในมือฝากธนาคารเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
เรื่องอื่นๆ
- เกษตรกรมีเงินรอจ่ายคืนยกมาจากปีก่อนๆ จานวน ๕,๖๐๐.๙๓ บาท ซึ่งไม่มีรายละเอียดว่าเป็น
ของใคร จานวน ๑,๑๒๕.๙๓ บาท กลุ่มเกษตรกรควรดาเนินการตรวจสอบหารายละเอียดเงินรอจ่ายคืน
- กลุ่มเกษตรกรมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากองค์การบริหารส่วนตาบลตาหลังใน จานวน ๑๐๐,๐๐๐
บาท เป็นเงินยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชนประจาปีง บประมาณ ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ วัตถุประสงค์เพื่อน าไปใช้จ่าย
ดาเนินการกิจกรรมของกลุ่มเกษตรกรทาไร่ตาหลังใน สัญ ญาลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๒ ปลอดดอกเบี้ย ครบ
กาหนดชาระหนี้คืนแก่องค์การบริหารส่วนตาบลตาหลังในแต่อย่างใด
- กลุ่มเกษตรกรมีผลขาดทุนสะสมยกมา จานวน ๒๖๙,๑๖๖.๗๖ บาท ประกอบกับปีปัจจุบันมีผล
ขาดทุนสุทธิ จานวน ๒,๒๗๓ บาท ส่งผลให้กลุ่มเกษตรกรมีส่วนขาดแห่งทุน จานวน ๑๗๗,๒๒๒.๖๕ บาท ซึ่งขาดทุน
อย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและจะทาให้กลุ่มเกษตรกรขาดสภาพคล่องในการบริหารงาน ดังนั้น หาก
กลุ่มฯประสงค์จะดาเนินธุรกิจต่อควรพิจารณาหาแนวทางที่จะดาเนินธุรกิจได้ผลกาไรเพื่อมาชดเชยการขาดทุนต่อไป
7. วิเคราะห์ประเมินสถานะภาพปัญหาการดาเนินงานสหกรณ์
เกณฑ์การจัดมาตรฐานสหกรณ์
(1) ผลการดาเนินงานในรอบสองปีบัญชีย้อนหลัง สหกรณ์มีผลการดาเนินงานไม่ขาดทุน เว้นแต่ปีใดมี
อุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติ จนเกิดความเสียหายต่อสมาชิกและสหกรณ์โดยรวมให้ตัดปีนั้นออก
(2) ผลการดาเนินงานในรอบสองปีบัญชีย้อนหลัง ไม่มีการกระทาอันถือได้ว่าทุจริตต่อสหกรณ์
(3) ผลการดาเนินงานในรอบปีบัญชีสุดท้าย สหกรณ์จัดทางบการเงินแล้วเสร็จและส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว
นาเสนอเพื่ออนุมัติในที่ประชุม ใหญ่ของสหกรณ์ ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี
(4) ผลการดาเนินงานในรอบปีบัญชีสุดท้าย สหกรณ์ต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของสมาชิก
ทั้งหมดทาธุรกิจกับสหกรณ์
(5) ต้องจัดจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์ปฏิบัติงานประจารับผิดชอบดาเนินการและธุรกิจของสหกรณ์ หากไม่มี
การจัดจ้างต้องมีกรรมการดาเนินการหรือสมาชิกที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประจา
(6) ผลการดาเนินงานในรอบสองปีบัญชีย้อนหลัง สหกรณ์ต้องมีการจัดสรรกาไรสุทธิ และจ่ายเงินทุน
สวัสดิการสมาชิก หรือทุนสาธารณประโยชน์อย่างน้อยหนึ่งครั้ง
(7) ผลการดาเนินงานในรอบปีบัญชีสุดท้าย สหกรณ์ต้องไม่กระทาการอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ
หรือคาสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์
เกณฑ์การจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
1. คณะกรรมการดาเนินการ จัดให้มีการจัดทางบดุลรอบสิบสองเดือนแล้วเสร็จ และจัดให้มีผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบได้ภายใน 150 วัน ตามกฎหมาย
2. ไม่มีข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับรายการข้อบกพร่องทางการเงินและบัญชีอย่างร้ายแรง
3. มีการทาธุรกิจหรือการบริการอย่างน้อย 1 ชนิด
4. มีการประชุมใหญ่สามัญประจาปีภายในกาหนดเวลา 150 วัน ตามกฎหมาย
5. มีกาไรสุทธิประจาปีและมีการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีตามกฎหมาย

เป้าหมายสหกรณ์ที่จะผลักดันให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ปี 2560
ลาดับ
สหกรณ์
ที่
1 สหกรณ์การเกษตรท่าช้าง จากัด
2 สหกรณ์การเกษตรบ้านห้วยชัน จากัด
ลาดับ
กลุ่มเกษตรกร
ที่
3

กลุ่มเกษตรกรทาไร่ตาหลังใน

ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7
/
/

/
/

X
X

/
X

/
X

X
X

/
/

ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5
X

/

x

/

X

8. แผนส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน
8.1 การส่งเสริมสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
การส่งเสริมสหกรณ์ให้ได้มาตรฐาน ควรดาเนินการอย่างน้อยตามขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของสหกรณ์ย้อนหลังว่า เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ชี้วัดระดับ
มาตรฐานสหกรณ์แต่ละข้อแล้ว ผลการดาเนินงานในข้อนั้นเป็นอย่างไร ผ่านหรือไม่ผ่าน ถ้าไม่ผ่านข้อใด
ให้วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุแห่งการไม่ผ่านเกณฑ์ในข้อนั้น และวางแผนที่จะไปส่งเสริม แนะนา
ขั้นตอนที่ 2 ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจเกณฑ์มาตรฐานทุกข้อ และร่วมวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
ตามขั้นตอนที่ 1 กับสหกรณ์และเจ้าหน้าที่เพื่อหาแนวทางแก้ไข หรือแนวทางการดาเนินงาน
ขั้นตอนที่ 3 แนะนา ส่งเสริม การปฏิบัติงานของสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานแต่ละข้อ ดังนี้
มาตรฐานข้อ 1 ผลการดาเนินงานในรอบสองปีบัญชีย้อนหลัง สหกรณ์มีผลการดาเนินงานไม่ขาดทุน เว้นแต่ปีใดมี
อุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติจนเกิดความเสียหายต่อสมาชิกและสหกรณ์โดยรวม ให้ตัดปีนั้นออก
สาเหตุที่สหกรณ์ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานข้อ ๑
- รายได้น้อย (สมาชิกน้อย /ธุรกิจน้อย)
- รายจ่ายสูง (ต้นทุนสูง ไม่ประหยัด ไม่ปฏิบัติงานตามแผนงานประจาปี)
- มีหนี้ค้างมาก
- ค่าเสื่อมราคาสูง
- มีการทุจริต
- สินค้าเสื่อมมาก
- นากาไรสุทธิประจาปีโอนชดเชยการขาดทุน
แนวทางการปฏิบัติให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์
1) ร่วมวิเคราะห์สาเหตุแห่งการขาดทุน อาจพิจารณาจาก
- รายได้น้อย อาจเกิดจาก สมาชิกน้อย ปริมาณธุรกิจน้อย ประเภทธุรกิจน้อย
- รายจ่ายมาก อาจเกิดจาก ต้นทุนการดาเนินงานสูง ไม่ประหยัด และ
ไม่ปฏิบัติตามแผนงบประมาณ
เมื่อได้สาเหตุแล้ว นามาวางแนวทางแก้ไขร่วมกัน ซึ่งแนวทางการวิเคราะห์ได้แนะนาไว้
แล้ว ในเอกสารคู่มือการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน ในขั้นตอนที่ 2 เรื่อง การกาหนดโครงการหรือ
แผนงานของสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร (หน้าที่ 12) โดยจัดทาตัวอย่าง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการทากาไรของ
สหกรณ์ (กลุ่มวิจัยและพัฒนาสหกรณ์ สานักจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ได้ส่งคู่มือฯ ดังกล่าวไปให้แล้ว)

2) จัดทาแผนปฏิบัติงานของสหกรณ์ เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปีพิจารณา เพื่อนามา
เป็นแผนปฏิบัติงานประจาปี และกระจายแผนลงสู่การปฏิบัติเป็นรายเดือน มอบหมายผู้ปฏิบัติงานให้ชัดเจน มี
ผู้รับผิดชอบติดตามผลการปฏิบัติงานทั้งฝ่ายกรรมการและฝ่ายจัดการ และดาเนินการตามแนวทางการส่งเสริม
สหกรณ์ให้ได้มาตรฐาน
มาตรฐานข้อ 2 ผลการดาเนินงานในรอบสองปีบัญชีย้อนหลัง ไม่มีการกระทาอันถือได้ว่าทุจริตต่อสหกรณ์
สาเหตุที่สหกรณ์ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานข้อ 2
- ขาดการควบคุมภายในที่ดี
- ขาดการมอบหมายงานที่ชัดเจน
- ไม่เก็บรักษาเงินสดตามระเบียบฯ
- ลงบัญชีไม่เป็นปัจจุบัน /ไม่ตรวจสอบ
แนวทางการปฏิบัติให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์
- ลงบัญชีให้เป็นปัจจุบัน/ตรวจสอบประจาสม่าเสมอ
- เก็บรักษาเงินสดตามระเบียบ
- ตรวจสอบสินค้าคงเหลือเป็นประจา
- ผู้เก็บรักษาเงินสดกับผู้ลงบัญชีแยกจากกัน
- ดาเนินการตามแนวทางการควบคุมภายใน/ธรรมภิบาลในสหกรณ์
- ตรวจสอบหลักประกันของเจ้าหน้าที่ฯ
- มอบหมายงานชัดเจนและติดตามงาน
มาตรฐานข้อ 3 ผลการดาเนินงานในรอบปีบัญชีสุดท้ายสหกรณ์จัดทางบการเงินแล้วเสร็จและส่งให้ผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบแล้วนาเสนอเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวัน
นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี
สาเหตุที่สหกรณ์ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานข้อ 3
- ไม่มีเจ้าหน้าที่เฉพาะ
- ผู้จัดทาบัญชีขาดความรู้
- ขาดการตรวจสอบหลักฐานเป็นประจา
- จัดทาทะเบียนคุมไม่เป็นปัจจุบัน
แนวทางการปฏิบัติให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์
1) มอบหมายเจ้าหน้าที่จัดทาบัญชี
2) ตรวจสอบหลักฐานการลงบัญชีให้ถูกต้อง และบันทึกรายการทางบัญชีในสมุดบัญชีขั้นต้น
จนถึงขั้นปลายให้ครบถ้วน ถูกต้อง ประจาวัน ประจาเดือน
3) จัดทางบทดลองเป็นประจาเดือน ตรวจนับสินค้าคงเหลือ และตรวจทะเบียนคุมต่าง ๆ ให้
ตรงกับงบทดลอง
4) จัดทางบการเงินทุกไตรมาส และจัดทางบการเงิน ณ วันสิ้นปีบัญชี เพื่อส่งให้ผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบภายใน 30 วัน
5) การจัดทาบัญชีเป็นไปตามรูปแบบบัญชีตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์แนะนา
มาตรฐานข้อ 4 ผลการดาเนินงานในรอบปีบัญชีสุดท้าย สหกรณ์ต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 ของสมาชิกทั้งหมด ร่วมทาธุรกิจกับสหกรณ์
สาเหตุที่สหกรณ์ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานข้อ ๔
- สมาชิกขาดศรัทธา และความเชื่อมั่น

- สินค้าไม่ตรงตามความต้องการสมาชิก และมีสินค้าไม่ครอบคลุม
- เงินทุนดาเนินงานมีน้อย และมีคู่แข่งทางการค้ามาก
- ขาดการประชาสัมพันธ์ และการจูงใจให้สมาชิกมาทาธุรกิจกับสหกรณ์
แนวทางการปฏิบัติให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์
สหกรณ์จะต้องพัฒนาการมีส่วนร่วมของสมาชิก โดยจัดทา ทะเบียนสมาชิกที่มาทาธุรกิจกับ
สหกรณ์และที่ไม่มาทาธุรกิจกับสหกรณ์ (การออกแบบทะเบียนฯ ขอให้สหกรณ์จังหวัดพิจารณาดาเนินการเองตาม
ความเหมาะสมและให้สอดคล้องกับคาอธิบายประกาศกรมฯ ข้อ 4 ด้วย) สาหรับสมาชิกที่ไม่มาทาธุรกิจกับสหกรณ์
จะต้องไปพบปะเยี่ยมเยียน หาเหตุผลว่า สมาชิกมีเหตุผลอะไรที่ไม่มาทาธุรกิจกับสหกรณ์ ซึ่งอาจพบว่า สมาชิกย้าย
ออกนอกแดน ไม่มีตัวตน หรือเหตุผลการบริการของสหกรณ์ ซึ่งจะต้องนามาปรับปรุง
โดยพิจารณาประเด็น
ดังต่อไปนี้ประกอบแนวทางปฏิบัติงาน
1) สหกรณ์จะต้องทาธุรกิจและให้บริการตามความต้องการของสมาชิก
2) สหกรณ์จะต้องทาความเข้าใจกับสมาชิก ถึงวิธีการ และขั้นตอนการทาธุรกิจ
ของสหกรณ์ ให้ความยุติธรรมกับสมาชิกในด้านราคาผลผลิต ราคาขายสินค้าและบริการ อัตราดอกเบี้ย
เป็นต้น และทาความเข้าใจถึง ผลประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับในการดาเนินธุรกิจกับสหกรณ์ ได้แก่
เงินเฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกิจ และเงินปันผลตามหุ้น เป็นต้น
3) สหกรณ์จะต้องเน้นให้สมาชิกเห็นถึงการบริการที่แตกต่าง ระหว่างสมาชิก กับ
บุคคลภายนอก เช่น ราคาที่แตกต่าง บริการที่แตกต่าง เป็นต้น
4) สหกรณ์จะต้องช่วยเหลือสมาชิกตามสมควร เมื่อสมาชิกได้รับความเดือดร้อนด้านการ
ประกอบอาชีพ และด้านอื่น ๆ เช่น การเจ็บป่วย ฯลฯ เป็นต้น
5) สหกรณ์ต้องมีข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นของสมาชิกในเรื่อง การผลิต ปัจจัยการ
ผลิต รายได้ รายจ่าย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการทาธุรกิจกับสมาชิกต่อไป
มาตรฐานข้อ 5 ต้องจัดจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์ปฏิบัติงานประจารับผิดชอบดาเนินการ
และธุรกิจของสหกรณ์ หากจะไม่มีการจัดจ้างต้องมีกรรมการดาเนินการ หรือ สมาชิก ที่ได้รับมอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที่ประจา
สาเหตุที่สหกรณ์ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานข้อ ๕
- รายได้น้อย ไม่เพียงพอในการที่จะจัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
- สหกรณ์มีทุนดาเนินงานน้อย
แนวทางการปฏิบัติให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์
1) สหกรณ์จะต้องดาเนินธุรกิจให้มีปริมาณเพียงพอ ที่จะมีรายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดจ้าง
เจ้าหน้าที่
2) หากมีธุรกิจไม่เพียงพอ ให้มอบหมาย กรรมการหรือสมาชิกมาดาเนินการ และจะต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบของสหกรณ์ฯ
มาตรฐานข้อ 6 ผลการดาเนินงานในรอบสองปีบัญชีย้อนหลัง สหกรณ์ต้องมีการจัดสรร
กาไรสุทธิ และจ่ายเงินทุนสวัสดิการสมาชิก หรือทุนสาธารณะประโยชน์อย่างน้อยหนึ่งครัง้
สาเหตุที่สหกรณ์ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานข้อ ๖
- สหกรณ์ขาดทุนหรือกาไรน้อย
- กรรมการไม่ให้ความสาคัญในการจัดสรรกาไรสุทธิเป็นทุนสวัสดิการหรือทุนสาธารณะ
ประโยชน์แก่สมาชิก

แนวทางการปฏิบัติให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์
1) สหกรณ์จะต้องดาเนินธุรกิจมีกาไรเพียงพอ
2) แนะนาให้จัดสรรกาไรสุทธิเป็นทุนสวัสดิการสมาชิกและหรือทุนสาธารณะประโยชน์
รวมทั้งให้มีการจ่ายเงินทุนเพื่อดาเนินกิจกรรมนั้นด้วย
มาตรฐานข้อ 7 ผลการดาเนินงานในรอบปีบัญชีสุดท้าย สหกรณ์ต้องไม่กระทาการ
อันเป็นการฝ่าฝืน กฎหมาย ระเบียบ คาสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์
สาเหตุที่สหกรณ์ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานข้อ ๗
- กรรมการและฝ่ายจัดการไม่เข้าใจกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ รวมทั้งคาสั่ง ประกาศ
คาแนะนานายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ระบบการควบคุมภายในไม่ดี
- ฝ่ายบริหารสหกรณ์จงใจ ฝ่าฝืนการปฏิบัติงานโดยไม่เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
แนวทางการปฏิบัติให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์
สหกรณ์จะต้องจัดให้มีการตรวจสอบการดาเนินงานของสหกรณ์ ดังนี้
1) ผู้ตรวจสอบกิจการเข้าตรวจสอบสหกรณ์ และรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการ
ดาเนินการสหกรณ์ เป็นประจาทุกเดือน หากมีปัญหาคณะกรรมการฯ จะต้องดาเนินการแก้ไข
2) คณะกรรมการดาเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ให้เป็นไปตาม
ระเบียบฯ
3) ผู้ตรวจการสหกรณ์ (ฝ่ายเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์) เข้าไปตรวจสอบกิจการและฐานะ
การเงินของสหกรณ์
ขั้นตอนที่ 4 ติดตามและประเมินผล
1) กรรมการดาเนินการตรวจติดตามการปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่ 3 รายงานเสนอคณะกรรมการ
2) กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ติดตามผลเสนอสหกรณ์จังหวัดและแจ้งสหกรณ์

ภาพกิจกรรม

