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                       การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 
                    4) โครงการส่งเสริมการด าเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ 
                    5) โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
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5) สหกรณ์กองทุนสวนยาง สปก.บ้านควนตอ จ ากัด 
6) สหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง จ ากัด 
7) สหกรณ์กองทุนสวนยางควนตุ้งกู จ ากัด 
8) สหกรณ์กองทุนสวนยางทุ่งใหญ่ จ ากัด 
9) สหกรณ์กองทุนสวนยางทุ่งใหญ่พัฒนา จ ากัด 
10) สหกรณ์กองทุนสวนยางไทรบ่วง จ ากัด 
11) สหกรณ์กองทุนสวนยางนาเมืองเพชร จ ากัด 
12) สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเกาะปราง จ ากัด 
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13) สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านคลองโตนพัฒนา จ ากัด 
14) สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านโคกแต้ว จ ากัด 
15) สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านไชยภักดี จ ากัด 
16) สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านทุ่งต่อ จ ากัด 
17) สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านทุ่งไทรทอง จ ากัด 
18) สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านนาท่ามใต้ จ ากัด 
19) สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านน้ าผุด จ ากัด 
20) สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านในเขา จ ากัด 
21) สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบางครามพัฒนา จ ากัด 
22) สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบางดี จ ากัด 
23) สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านยวนโปะ จ ากัด 
24) สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านไร่ควน จ ากัด 
25) สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านวังเจริญ จ ากัด 
26) สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองครก จ ากัด 
27) สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองบ่อพัฒนา จ ากัด 
28) สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองศรีจันทร์ จ ากัด 
29) สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองหว้า จ ากัด 
30) สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองเอ้ือง จ ากัด 
31) สหกรณ์กองทุนสวนยางปากคม จ ากัด 
32) สหกรณ์กองทุนสวนยางโพธิ์โทน จ ากัด 
33) สหกรณ์กองทุนสวนยางร่วมใจพัฒนา ต.บ้านนา จ ากัด 
34) สหกรณ์กองทุนสวนยางวังคีรี จ ากัด 
35) สหกรณ์กองทุนสวนยางวังวน จ ากัด 
36) สหกรณ์กองทุนสวนยางหนองคล้า จ ากัด 
37) สหกรณ์กองทุนสวนยางหนองบัว จ ากัด 
38) สหกรณ์การเกษตรกันตัง จ ากัด 
39) สหกรณ์การเกษตรทุ่งยาว จ ากัด 
40) สหกรณ์การเกษตรนาโยง จ ากัด 
41) สหกรณ์การเกษตรบ้านปุากอ จ ากัด 
42) สหกรณ์การเกษตรปะเหลียน จ ากัด 
43) สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธกส.ตรัง จ ากัด 
44) สหกรณ์การเกษตรเพ่ือเกษตรกรจังหวัดตรัง จ ากัด 
45) สหกรณ์การเกษตรเมืองตรัง จ ากัด 
46) สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จ ากัด 
47) สหกรณ์การเกษตรรัษฎา จ ากัด 
48) สหกรณ์การเกษตรวังเจริญ จ ากัด 
49) สหกรณ์การเกษตรวังวิเศษ จ ากัด 
50) สหกรณ์การเกษตรสุโสะ จ ากัด 
51) สหกรณ์การเกษตรห้วยยอด จ ากัด 
52) สหกรณ์การเกษตรหาดส าราญ จ ากัด 
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53) สหกรณ์การเกษตรอุตสาหกรรม จ ากัด 
54) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนชุมชนปะเหลียน จ ากัด 
55) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสายสัมพันธ์ตรัง จ ากัด 
56) สหกรณ์เคหะสถานบ้านมั่นคงกันตัง จ ากัด 
57) สหกรณ์ชาวสวนยางรัษฎานุสรณ์ จ ากัด 
58) สหกรณ์บริการครูอ าเภอย่านตาขาว จ ากัด 
59) สหกรณ์บริการพนักงานแปลนทอยส์ จ ากัด 
60) สหกรณ์บริการโรงพยาบาลตรัง จ ากัด 
61) สหกรณ์บริการวิทยาลัยเทคนิคตรัง จ ากัด 
62) สหกรณ์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจังหวัดตรัง จ ากัด 
63) สหกรณ์รถยนต์โดยสารตรัง จ ากัด 
64) สหกรณ์ออมทรัพย์ก านันผู้ใหญ่บ้านอ าเภอห้วยยอด จ ากัด 
65) สหกรณ์ออมทรัพย์ ร.15 พัน 4 จ ากัด 
66) สหกรณ์ออมทรัพย์กว้างไพศาล จ ากัด 
67) สหกรณ์ออมทรัพย์ก านันผู้ใหญ่บ้านอ าเภอกันตัง จ ากัด 
68) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จ ากัด 
69) สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตรัง จ ากัด 
70) สหกรณ์ออมทรัพย์โตโยต้าเมืองตรัง จ ากัด 
71) สหกรณ์ออมทรัพย์นักสหกรณ์ตรัง จ ากัด 
72) สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตรัง จ ากัด 
73) สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตรัง จ ากัด 
74) สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดตรัง จ ากัด 
75) สหกรณ์อิสลามอัล-ฟัจร์ จ ากัด 
76) กลุ่มเกษตรกรท าสวนทุ่งค่าย 
77) กลุ่มเกษตรกรท าสวนเกาะสุกร 
78) กลุ่มเกษตรกรท าสวนคลองชีล้อมรุ่งเรือง 
79) กลุ่มเกษตรกรท าสวนควนเมา 
80) กลุ่มเกษตรกรท าสวนตะเสะ 
81) กลุ่มเกษตรกรท าสวนท่าสะบ้า 
82) กลุ่มเกษตรกรท าสวนนาพละ 
83) กลุ่มเกษตรกรท าสวนนาวง 
84) กลุ่มเกษตรกรท าสวนลิพัง 
85) กลุ่มเกษตรกรท าสวนสุโสะ  
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                พระราชด าริ (เรียงล าดับตามตัวอักษร) 

 

                       -ไม่มีสหกรณ์เป้าหมาย-  
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ข้อมูลล่าสุดของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 

 จ านวนและสถานะของสหกรณ์  
                                                                                                      หน่วย : แห่ง 

ประเภทสหกรณ์ 
สถานะสหกรณ์ รวม 

ด าเนินงาน 
ยังไม่เริ่ม

ด าเนินงาน 
เลิก/ช าระบัญชี 

สหกรณ์ภาคการเกษตร     

1. สหกรณ์การเกษตร 53 1 8 62 
2. สหกรณ์ประมง 1   1 
3. สหกรณ์นิคม     
สหกรณ์นอกภาคการเกษตร     
4. สหกรณ์ออมทรัพย์ 11   11 
5. สหกรณ์ร้านค้า     
6. สหกรณ์บริการ 7  1 8 
7. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 2  1 3 

รวม 74 1 10 85 
 

 จ านวนและสถานะของกลุ่มเกษตรกร  
                                                                                                    หน่วย : แห่ง 

ประเภทกลุ่มเกษตรกร 
สถานะกลุ่มเกษตรกร 

รวม 
ด าเนินงาน 

ยังไม่เริ่ม
ด าเนินงาน 

เลิก/ช าระบัญชี 

1. กลุ่มเกษตรกรท านา     
2. กลุ่มเกษตรกรท าสวน 10  3 13 
3. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์     
4. กลุ่มเกษตรกรท าไร่     
5. กลุ่มเกษตรกรท าประมง     
6. กลุ่มเกษตรกรอ่ืน ๆ (ระบุ)     

รวม 10  3 13 

 

 

 

 

ส่วนที่ 1 : สรุปผลการแนะน าส่งเสริม พัฒนาและก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ภาพรวมจังหวัด     
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 ผลส าเร็จของการด าเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
สหกรณ์ : 
1. ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์   (ข้อมูลผลประเมินล่าสุดของสหกรณ์ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2. ผลการพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์  
      ด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิก (ข้อมูลปีบัญชีล่าสุดของสหกรณ์ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564) 

 - สหกรณ์ที่มีสมาชิกมาใช้บริการร้อยละ 70 ขึ้นไป   จ านวน   50  แห่ง 
 - สหกรณ์ที่มีสมาชิกมาใช้บริการร้อยละ 60 - 69   จ านวน    8  แห่ง 
 - สหกรณ์ที่มีสมาชิกมาใช้บริการต่ ากว่าร้อยละ 60    จ านวน   17  แห่ง 
 ด้านการควบคุมภายใน (ข้อมูลจากรายงานของผู้สอบบัญชี ปีบัญชีล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564) 
 - สหกรณ์ท่ีมีการควบคุมภายในอยู่ในระดับ “ดีมาก”  จ านวน   15  แห่ง 

 - สหกรณ์ท่ีมีการควบคุมภายในอยู่ในระดับ “ดี”  จ านวน     -  แห่ง 

 - สหกรณ์ท่ีมีการควบคุมภายในอยู่ในระดับ “พอใช้”  จ านวน    3  แห่ง 

 - สหกรณ์ท่ีมีการควบคุมภายในอยู่ในระดับ “ต้องปรับปรุง” จ านวน     -  แห่ง 

 - สหกรณ์ท่ีไม่มกีารควบคุมภายใน    จ านวน     -  แห่ง 

 ด้านประสิทธิภาพการบริหารงาน (ข้อมูลจากระบบข้อบกพร่อง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564) 
  - สหกรณ์ท่ีไม่มีข้อบกพร่อง    จ านวน    62  แห่ง 

  หรือด าเนินการแก้ไขแล้วเสร็จสมบูรณ์ 
  - สหกรณ์ท่ีแก้ไขข้อบกพร่องแล้วเสร็จต้องติดตาม  จ านวน    13  แห่ง 
    หรืออยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไข 
  - สหกรณ์ท่ีมีข้อบกพร่องและยังไม่เริ่มด าเนินการแก้ไข จ านวน    -     แห่ง 
 

3. ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์ (ท่ีมีวันสิ้นปีทางบัญชีเดือน ส.ค. 63 – ก.ค. 64)  รวม 75 แห่ง 

   ปิดบัญชีได้และส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชีภายใน 30 วัน  จ านวน 67 แห่ง 

   ปิดบัญชีได้และส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชีภายใน 31 - 180  วัน จ านวน  8  แห่ง 

   ปิดบัญชีได้และส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชีภายใน 180 วัน  จ านวน  -  แห่ง 

 ปิดบัญชีไม่ได้/ไม่สามารถจัดท างบการเงินได้   จ านวน  -  แห่ง 

 
 
 
 

สหกรณ์ที่น ามาจัดมาตรฐานในปี 2564  
จ านวน  74   แห่ง  มีผลการประเมิน ดังนี้ 
     ระดับดีเลิศ     จ านวน   11  แห่ง 
      ระดับดีมาก      จ านวน    4   แห่ง 
      ระดับดี       จ านวน    3   แห่ง 
      ไม่ผ่านมาตรฐาน     จ านวน    -   แห่ง 
ยังไม่ออกผลประเมิน     จ านวน  56   แห่ง 
*** จ านวน 57 แห่ง สหกรณ์ที่มีปีบัญช ี31 มี.ค. ซึ่งยังไม่ครบ 150 วัน 
ในการจัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ประกอบกบั สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)   
 

สหกรณ์ที่ไม่น ามาจัดมาตรฐานในปี 2563  
จ านวน    1   แห่ง เนื่องจาก 

    จัดตั้งไม่ครบ 2 ปี จ านวน   1   แห่ง 
     หยุดด าเนินงาน จ านวน ...-... แห่ง 
     ช าระบัญชี  จ านวน ...-... แห่ง 
 
*** ชุมนุมสหกรณ์อุตสาหกรรมการยางตรัง จ ากัด 
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4. ผลการประชุมใหญ่ประจ าปีของสหกรณ์ (ที่มีวันสิ้นปีทางบัญชีเดือน มี.ค. 63 - ก.พ. 64)  รวม 74 แห่ง 

 ประชุมใหญ่สามัญ ภายใน 150 วัน     จ านวน 61 แห่ง 
  ประชุมใหญ่สามัญ เกิน 150 วัน     จ านวน 12 แห่ง 

 ไม่สามารถจัดประชุมใหญ่สามัญไดเ้กินกว่า 6 เดือน  จ านวน   1 แห่ง 

โดยมีรายละเอียดเป็นรายสหกรณ์ ดังนี้ 
 

ที ่ ชื่อสหกรณ์ ปีบัญชี 

ผลการจัด
มาตรฐาน 
(ระบุผล ดี

เลิศ,  
ดีมาก, ดี,  
ไม่ผ่าน) 

การปิด
บัญชี 

(ระบุวันที่
ผู้สอบ

รับรองงบ
การเงิน) 

การประชุม
ใหญ่ 

(ระบุวันที่จัด
ประชุมใหญ่) 

ปี 63 ปี 64 
1 ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางเครือข่ายปะเหลียน 

จ ากัด 
เม.ย. 64 B  - 18 ก.ย. 63 

2 ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางตรัง จ ากัด เม.ย. 64 C  29 มิ.ย. 64 28 ก.ย. 63 
3 ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง จ ากัด มี.ค. 64 F  - - 
4 ชุมนุมสหกรณ์อุตสาหกรรมการยางตรัง จ ากัด ธ.ค. 63 - - 17 ม.ค. 64 23 ก.ค. 64 
5 สหกรณ์กองทุนสวนยาง สปก.บ้านควนตอ จ ากัด มี.ค. 64 F  30 มิ.ย. 64 22 ก.ย. 63 
6 สหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง จ ากัด พ.ค. 64 B C - 26 ต.ค. 63 
7 สหกรณ์กองทุนสวนยางควนตุ้งก ูจ ากัด มี.ค. 64 C  28 พ.ค. 64 30 ก.ค. 63 
8 สหกรณ์กองทุนสวนยางทุ่งใหญ ่จ ากัด มี.ค. 64 C  31 พ.ค. 64 16 ก.ค. 63 
9 สหกรณ์กองทุนสวนยางทุ่งใหญ่พัฒนา จ ากัด มี.ค. 64 B  30 มิ.ย. 64 27 ส.ค. 63 
10 สหกรณ์กองทุนสวนยางไทรบ่วง จ ากัด มี.ค. 64 C  - 18 ก.ย. 63 
11 สหกรณ์กองทุนสวนยางนาเมืองเพชร จ ากัด มี.ค. 64 F  16 มิ.ย. 64 30 ก.ย. 63 
12 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเกาะปราง จ ากัด มี.ค. 64 B  28 มิ.ย. 64 26 ส.ค. 63 
13 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านคลองโตนพัฒนา 

จ ากัด 
มี.ค. 64 F  - 3 ก.ย. 63 

14 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านโคกแต้ว จ ากัด มี.ค. 64 C  - 27 ส.ค. 63 
15 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านไชยภกัดี จ ากัด มี.ค. 64 F  - 26 ส.ค. 63 
16 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านทุ่งต่อ จ ากัด มี.ค. 64 C  - 7 ก.ย. 63 
17 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านทุ่งไทรทอง จ ากัด มี.ค. 64 B  30 เม.ย. 64 19 ส.ค. 63 
18 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านนาท่ามใต้ จ ากัด มี.ค. 64 C  31 พ.ค. 64 6 ส.ค. 63 
19 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านน้ าผุด จ ากัด มี.ค. 64 C  30 มิ.ย. 64 26 ส.ค. 63 
20 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านในเขา จ ากัด มี.ค. 64 C  28 พ.ค. 64 23 ก.ค. 63 
21 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบางครามพัฒนา 

จ ากัด 
มี.ค. 64 C  30 มิ.ย. 64 2 ก.ย. 63 

22 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบางด ีจ ากัด มี.ค. 64 C  30 มิ.ย. 64 27 ส.ค. 63 
23 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านยวนโปะ จ ากัด มี.ค. 64 C  14 มิ.ย. 64 3 ส.ค. 63 
24 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านไร่ควน จ ากัด มี.ค. 64 F  25 มิ.ย. 64 10 ก.ย. 63 
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25 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านวังเจริญ จ ากัด มี.ค. 64 C  28 มิ.ย. 64 14 ก.ย. 63 
26 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองครก จ ากัด มี.ค. 64 C  5 ก.ค. 64 21 ส.ค. 63 
27 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองบ่อพัฒนา 

จ ากัด 
มี.ค. 64 C  27 เม.ย. 64 22 ก.ค. 63 

28 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองศรีจันทร ์จ ากัด มี.ค. 64 C  - 15 ก.ย. 63 
29 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองหว้า จ ากัด มี.ค. 64 C  3 พ.ค. 64 17 ส.ค. 63 
30 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองเอื้อง จ ากัด มี.ค. 64 C  27 เม.ย. 64 20 ก.ค. 63 
31 สหกรณ์กองทุนสวนยางปากคม จ ากัด มี.ค. 64 C  29 เม.ย. 64 2 ก.ย. 63 
32 สหกรณ์กองทุนสวนยางโพธิ์โทน จ ากัด มี.ค. 64 C  31 พ.ค. 64 23 ส.ค. 63 
33 สหกรณ์กองทุนสวนยางร่วมใจ ต.บ้านนา จ ากัด มี.ค. 64 F  21 พ.ค. 64 27 ส.ค. 63 
34 สหกรณ์กองทุนสวนยางวังคีร ีจ ากัด มี.ค. 64 C  - 25 ส.ค. 63 
35 สหกรณ์กองทุนสวนยางวังวน จ ากัด มี.ค. 64 B  26 เม.ย. 64 13 ส.ค. 63 
36 สหกรณ์กองทุนสวนยางหนองคล้า จ ากัด มี.ค. 64 A  9 มิ.ย. 64 18 ส.ค. 63 
37 สหกรณ์กองทุนสวนยางหนองบัว จ ากัด พ.ค. 64 C  - 14 ก.ย. 63 
38 สหกรณ์การเกษตรกันตัง จ ากัด ธ.ค. 63 A  30 มี.ค. 64 - 
39 สหกรณ์การเกษตรทุ่งยาว จ ากัด ธ.ค. 63 B  31 มี.ค. 64 - 
40 สหกรณ์การเกษตรนาโยง จ ากัด มี.ค. 64 A  31 พ.ค. 64 23 ก.ค. 63 
41 สหกรณ์การเกษตรบ้านปุากอ จ ากัด มี.ค. 64 C  26 เม.ย. 64 31 ก.ค. 63 
42 สหกรณ์การเกษตรปะเหลียน จ ากัด ธ.ค. 63 A  - - 
43 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ตรัง 

จ ากัด 
มี.ค. 64 A  31 พ.ค. 64 20 ส.ค. 63 

44 สหกรณ์การเกษตรเพื่อเกษตรกรจงัหวัดตรัง จ ากัด ธ.ค. 63 A  25 ก.พ. 64 - 
45 สหกรณ์การเกษตรเมืองตรัง จ ากัด ธ.ค. 63 A A 17 มี.ค. 64 26 มี.ค. 64 
46 สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จ ากัด มี.ค. 64 A  - 15 ส.ค. 63 
47 สหกรณ์การเกษตรรัษฎา จ ากัด มี.ค. 64 A  - 15 ส.ค. 63 
48 สหกรณ์การเกษตรวังเจริญ จ ากัด มี.ค. 64 A   27 ส.ค. 63 
49 สหกรณ์การเกษตรวังวิเศษ จ ากัด ธ.ค. 63 B  26 มี.ค. 64 - 
50 สหกรณ์การเกษตรสุโสะ จ ากัด มิ.ย. 63 A A - 18 ต.ค. 63 
51 สหกรณ์การเกษตรห้วยยอด จ ากัด มี.ค. 64 A  30 มิ.ย. 64 25 ก.ค. 63 
52 สหกรณ์การเกษตรหาดส าราญ จ ากัด ธ.ค. 63 B  23 มี.ค. 64 - 
53 สหกรณ์การเกษตรอตุสาหกรรมตรัง จ ากัด มี.ค. 64 F  - 10 ก.ย. 63 
54 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนชุมชนปะเหลียน จ ากัด ธ.ค. 63 F  19 มี.ค. 64 - 
55 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสายสัมพันธ์ตรัง จ ากัด ธ.ค. 63 - C 29 ม.ค. 64 21 มี.ค. 64 
56 สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงกันตัง จ ากัด ธ.ค. 63 C  25 ก.พ. 64 - 
57 สหกรณ์ชาวสวนยางรัษฎานุสรณ ์จ ากัด มี.ค. 64 C  - 3 ก.ค. 63 
58 สหกรณ์บริการครูอ าเภอย่านตาขาว จ ากัด เม.ย. 64 B B - 28 ก.ย. 63 
59 สหกรณ์บริการพนักงานแปลนทอยส ์จ ากัด ต.ค. 63 A A 26 ม.ค. 64 8 ก.พ. 64 
60 สหกรณ์บริการโรงพยาบาลตรัง จ ากัด ก.ย. 63 A  - 27 ก.พ. 64 
61 สหกรณ์บริการวิทยาลยัเทคนิคตรงั จ ากัด ธ.ค. 63 B B 31 มี.ค. 64 21 พ.ค. 64 
62 สหกรณ์เพาะเลีย้งสัตว์น้ าจังหวดัตรัง จ ากัด ธ.ค. 63 A  23 ก.พ. 64 - 



      9 | ห น้ า  รายงานผลการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

63 สหกรณ์รถยนต์โดยสารตรัง จ ากัด ธ.ค. 63 F  30 มี.ค. 64 8 มิ.ย. 64 
64 สหกรณ์ออมทรัพยก์ านันผู้ใหญ่บา้นอ าเภอหว้ยยอด จ ากัด ธ.ค. 63 A A 21 ม.ค. 64 2 ก.พ. 64 
65 สหกรณ์ออมทรัพย ์ร.15 พัน 4 จ ากัด ก.ย. 63 A B 3 ธ.ค. 64 13 พ.ย. 63 
66 สหกรณ์ออมทรัพย์กว้างไพศาล จ ากัด ธ.ค. 63 A A 29 ม.ค. 64 9 ก.พ. 64 
67 สหกรณ์ออมทรัพย์ก านันผู้ใหญ่บ้านอ าเภอกันตัง 

จ ากัด 
ธ.ค. 63 F C 25 ก.พ. 64 22 เม.ย. 64 

68 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จ ากัด ธ.ค. 63 A A 12 ม.ค. 64 31 ม.ค. 64 
69 สหกรณ์ออมทรัพยต์ ารวจตรัง จ ากัด ธ.ค. 63 A A 20 ม.ค. 64 13 ก.พ. 64 
70 สหกรณ์ออมทรัพยโ์ตโยต้าเมืองตรงั จ ากัด พ.ย. 63 A A 28 ม.ค. 64 3 มี.ค. 64 
71 สหกรณ์ออมทรัพย์นักสหกรณ์ตรัง จ ากัด ธ.ค. 63 A A 24 ก.พ. 64 13 มี.ค. 64 
72 สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลตรงั จ ากัด ธ.ค. 63 A A 15 ม.ค. 64 6 ก.พ. 64 
73 สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขตรงั จ ากัด ธ.ค. 63 A A 12 ม.ค. 64 30 ม.ค. 64 
74 สหกรณอ์อมทรัพย์องค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดตรัง จ ากัด ธ.ค. 63 F B 23 ก.พ. 64 17 ก.ค. 64 
75 สหกรณ์อิสลามอลั-ฟัจร ์จ ากัด ธ.ค. 63 C  31 มี.ค. 64 - 

 

*** การประชุมใหญ่ จ านวน 10 แห่ง ไม่สามารถจัดประชุมใหญ่ได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (โควิด-19) 
 

กลุ่มเกษตรกร :  
1. ผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร  (ข้อมูลผลประเมินล่าสุดของกลุ่มเกษตรกร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. ผลการปิดบัญชีของกลุ่มเกษตรกร (ท่ีมีวันสิ้นปีทางบัญชีเดือน ส.ค. 63 – ก.ค. 64)   รวม  10  แห่ง 

   ปิดบัญชีได้และส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชีภายใน 30 วัน  จ านวน 6 แห่ง 

   ปิดบัญชีได้และส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชีภายใน 31- 180  วัน จ านวน 4 แห่ง 

   ปิดบัญชีได้และส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชีภายใน 180 วัน  จ านวน  - แห่ง 

 ปิดบัญชีไม่ได้/ไม่สามารถจัดท างบการเงินได้   จ านวน  - แห่ง 
 

3. ผลการประชุมใหญ่ประจ าปีของกลุ่มเกษตรกร (ท่ีมีวันสิ้นปีทางบัญชีเดือน มี.ค. 63 - ก.พ. 64) รวม  9 แห่ง 

 ประชุมใหญ่สามัญ ภายใน 150 วัน         จ านวน  5  แห่ง 
  ประชุมใหญ่สามัญ เกิน 150 วัน         จ านวน  4  แห่ง 

 ไม่สามารถจัดประชุมใหญ่สามัญไดเ้กินกว่า 6 เดือน      จ านวน  -  แห่ง 
 
 

กลุ่มเกษตรกร ที่น ามาจัดมาตรฐานในปี 2564  
จ านวน  10  แห่ง มีผลการประเมิน ดังนี้ 
     ผ่านมาตรฐาน  จ านวน ...-... แห่ง 
      ไม่ผ่านมาตรฐาน  จ านวน ...-.... แห่ง
ยังไม่ออกผลประเมิน  จ านวน ..10.. แห่ง 
*** จ านวน 10 แห่ง กลุ่มเกษตรกรที่มปีีบัญชี 31 มี.ค. และ 31 ธ.ค.         
ซ่ึงยังไม่ครบ 150 วัน ในการจัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ประกอบกับ 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019          
(โควิด-19)   

 

กลุ่มเกษตรกร ทีไ่ม่น ามาจัดมาตรฐานในปี 2564  
จ านวน 3 แห่ง เนื่องจาก 

    จัดตั้งไม่ครบ 2 ปี จ านวน ...-... แห่ง 
     หยุดด าเนินงาน จ านวน ....-... แห่ง 
     ช าระบัญชี  จ านวน ...3.... แห่ง 
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โดยมีรายละเอียดเป็นรายกลุ่มเกษตรกร ดังนี้ 
 

ที ่ ชื่อกลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี 

การปิดบัญชี 
(ระบุวันที่ผู้สอบ

รับรองงบ
การเงิน) 

การประชุม
ใหญ่ 

(ระบุวันที่จัด
ประชุมใหญ่) 

ผลการจัดมาตรฐาน 
(ระบุผ่าน หรือ 

ไม่ผ่าน) 

ปี 63 ปี 64 
1 กลุ่มเกษตรกรท าสวนทุ่งค่าย ธ.ค. 63  30 ก.ค.63 ไม่ผ่าน  
2 กลุ่มเกษตรกรท าสวนเกาะสุกร ธ.ค. 63  26 ส.ค.63 ไม่น ามาจัด  

3 กลุ่มเกษตรกรท าสวนคลองชีล้อม
รุ่งเรือง 

มี.ค. 64  25 มิ.ย.63 ผ่าน  

4 กลุ่มเกษตรกรท าสวนควนเมา มี.ค. 64  29 ก.ค.63 ไม่ผ่าน  
5 กลุ่มเกษตรกรท าสวนท่าสะบ้า มี.ค. 64  28 ส.ค.63 ผ่าน  
6 กลุ่มเกษตรกรท าสวนนาพละ มี.ค. 64  7 ส.ค.63 ไม่ผ่าน  
7 กลุ่มเกษตรกรท าสวนนาวง มี.ค. 64  10 ก.ย.63 ผ่าน  
8 กลุ่มเกษตรกรท าสวนลิพัง ธ.ค. 63  9 ส.ค.63 ไม่ผ่าน  
9 กลุ่มเกษตรกรท าสวนสุโสะ ธ.ค. 63  29 ก.ค.63 ไม่ผ่าน  
10 กลุ่มเกษตรกรท าสวนตะเสะ ธ.ค. 63  30 ก.ย.63 ไม่น ามาจัด ช าระบัญชี 
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 สรุปกิจกรรมส าคัญ/ผลงานโดดเด่นที่เกิดจากการเข้าแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ กรณี สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองครก จ ากัด 
ผลิตเสาหลักน าทางยางพาราจ าหน่ายหน่วยงานภาครัฐ 
 

1.ที่มาของโครงการ : ด้วยสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองครก จ ากัด ซึ่งเป็นสหกรณ์เปูาหมายในการขับเคลื่อน
โครงการส่งเสริมการใช้ยางในปฏิบัติการจัดท าต้นแบบเสาหลักน าทางโดยใช้น้ ายางสด และจัดให้มีการตรวจสอบ
มาตรฐานจากสถาบันการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ให้การรับรองมาตรฐาน ซึ่งได้
ด าเนินการตรวจสอบรับรองมาตรฐาน ผลการทดสอบยังต้องพฒันาด้านเทคนิคด้านความยืดหยุ่น ความเหนียวของวสัดุ 
เพ่ือสามารถผลิตเป็นเสาหลักน าทางได้ต่อไป 
 

2.วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1.เพิ่มราคาน้ ายางพาราสดให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางพารา/สมาชิก
สหกรณ์ สามารถจ าหน่ายน้ ายางพาราสดได้ราคาที่สูงขึ้นและได้รับเงินเพ่ิมจาก
การจ าหน่ายเสาหลักน าทางของขบวนการสหกรณ์สร้างรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง 

  2.เพ่ือให้สหกรณ์ท่ีรวบรวมน้ ายางพารา ได้ร่วมกันจัดตั้งเป็นชุมนุม 
สหกรณ์และสร้างกลไกการท างานร่วมกัน สร้างกลไกทางบัญชี กลไกการผลิต 
เพ่ือน าไปสู่การผลิตเสาหลักน าทางยางพาราที่ได้มาตรฐานตามที่กรมทางหลวง
ชนบทก าหนด ลดข้อจ ากัดในการผลิตและสร้างแนวร่วมในการบริหารจัดการ  
 

3.วิธีด าเนินโครงการ :   
 1.สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองครก จ ากัด ร่วมกับ สหกรณ์จ านวน 10 สหกรณ์ ผลิตเสาหลักน าทาง
ยางพารา โดยใช้โรงงานของสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองครก จ ากัด เป็นแหล่งผลิต 

 2.สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองครก จ ากัด จัดท าสัญญาการจ าหน่ายผลิตเสาหลักน าทางยางพารา 
กับกรมทางหลวงชนบท มีข้อตกลงร่วมกันด าเนินการวิจัยผลิตเสาหลักน าทางยางพาราจากน้ ายางพารา ผ่านกระบวนการ
แปรรูปเป็นน้ ายางข้นและน าน้ ายางข้นผลิตเป็นเสาหลักน าทางยางพาราภายใต้การก าหนดมาตรฐานร่วมกันระหว่าง
กรมทางหลวงชนบทกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
 3.การด าเนินการผลิตเสาหลักน าทางยางพาราของสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองครก จ ากัด ตามค าสั่งซื้อ
ของกรมทางหลวงชนบท  
 4.การส่งมอบเสาหลักน าทางยางพาราแก่กรมทางหลวงชนบทตามงวดของสัญญาที่ส่งมอบ 
 5.การรับเงินและการจัดสรรเงินส่วนเกิน/รายได้แก่สหกรณ์และขบวนการสหกรณ์ที่เข้าร่วมกิจกรรมการ
ผลิตเสาหลักน าทางยางพารา           

4.ความส าเร็จของโครงการ 
 1.ด้านการผลิตเสาหลักน าทางยางพารา สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองครก จ ากัด ได้ผลิตเสาหลัก  
น าทางยางพาราจากน้ ายางสดส าเร็จ และผ่านเกณฑ์มาตรฐานได้รับใบรองผลการผ่านมาตรฐานจากมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่ สร้างความพร้อมของสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองครก จ ากัด เพื่อขับเคลื่อน
การผลิตเสาหลักน าทางยางพารา เพ่ือยกระดับรายได้แก่เกษตรกรชาวยางที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ในโอกาสต่อไป 
 2.สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองครก จ ากัด สามารถผลิตเสาหลักน าทางยางพารา โดยมีการตกลง
ราคาซื้อขายกับกรมทางหลวงชนบทแล้ว จ านวน 8,590 ต้น  เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสาหลักน าทาง
ยางพาราอย่างต่อเนื่องของสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองครก จ ากัด   
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5.ภาพกิจกรรม 
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 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จ ากัด 

 สหกรณ์มีกิจกรรมส าคัญ ดังนี้ 
 1. การให้เงินกู้แก่สมาชิก สหกรณ์มีเงินกู้คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 14,605 สัญญา เป็นเงิน 
10,677,130,028.91 บาท ซึ่งสมาชิกสหกรณ์ 70 เปอร์เซ็นต์ มีหนี้กับสหกรณ์และสมาชิกสามารถส่งช าระหนี้ได้ 
ร้อยละ 98 จากเหตุผลนี้ท าให้สหกรณ์ช่วยเหลือสมาชิกได้อย่างเต็มที่และเม่ือเกิดวิกฤติโควิค-19 สหกรณ์ได้ลดอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้ ขณะนี้อัตราร้อยละ 4 ต่อปี 
 2. การรับฝากเงินกับสมาชิก สหกรณ์รับฝากเงินจากสมาชิก คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 
22,324 บัญชี เป็นเงิน 4,559,565,899.57 บาท ซึ่งเงินฝากเหล่านี้สหกรณ์ได้น ามาปล่อยเป็นเงินกู้แก่สมาชิกและ
เงินฝากนี้เป็นเงินฝากสมาชิก 99 เปอร์เซ็นต์ ส่วนที่เหลือเป็นของสหกรณ์อ่ืน ๆ แสดงให้เห็นว่าสมาชิกเป็นเจ้าของ
สหกรณ์อย่างแท้จริง 

 3. ผลการด าเนินงาน สหกรณ์มีก าไร 464.11 ล้านบาท สามารถจัดสรรเป็นเงินปันผลในอัตราร้อยละ 5.50 
เป็นเงิน 305.59 ล้านบาท เป็นเงินเฉลี่ยคืนในอัตราร้อยละ 10.00 คิดเป็นเงิน 61.50 ล้านบาท ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
สหกรณ์ประสบความส าเร็จเป็นอย่างมากในการด าเนินธุรกิจตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสหกรณ์ 
 4. สหกรณจ์ัดสวัสดิการสมาชิกในทุกรูปแบบ จ านวน 15.00 ล้านบาท 

 5. จัดเป็นทุนสาธารณประโยชน์ในทุกรูปแบบ จ านวน 8.00 ล้านบาท จากการด าเนินงานของสหกรณ์ 
แสดงให้เห็นว่าสหกรณ์เป็นที่พ่ึงของสมาชิกและชุมชนอย่างแท้จริง  
 

 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

 สหกรณ์ควรลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้ต่ าลง แต่ต้องลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากด้วยซึ่งเมื่อเกิดวิกฤติโควิด-19 
สหกรณไ์ด้ด าเนินการลดแล้ว ซึ่งจะมีผลดีผลเสียแต่ผลดีมากกว่า 
 

1. เป้าหมาย :  
 สหกรณ์ได้ลดค่าใช้จ่ายสมาชิก โดยการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แต่สหกรณ์ก็ลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากด้วยท าให้

สหกรณ์รายได้ลดลง แต่สมาชิกจะได้รับประโยชน์มากกว่าแสดงให้เห็นว่าสหกรณ์มีสมาชิกเป็นเจ้าของที่แท้จริง  
 

2. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ (KPI) :  
 สหกรณ์แห่งนี้เป็นสหกรณ์ผ่านธรรมาภิบาลสีขาวของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นสหกรณ์ผ่านมาตรฐานสหกรณ์ 

ระดับเกรดเอ ได้คะแนน 100 คะแนน เป็นสหกรณ์ระดับความเข้มแข็ง ชั้น 1 ซึ่งตัวชี้วัดแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานอื่น
และบุคคลภายนอกให้ความเชื่อถืออย่างแน่นอน 

 

3. รายละเอียดตัวช้ีวัด(KPI Template) : 
 3.1 ค าอธิบายตัวชี้วัด  
       สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามข้อตกลงกรมส่งเสริมสหกรณ์ ท าให้การขับเคลื่อนไปตามเปูาหมายที่ก าหนด     
 3.2 เกณฑ์การประเมิน/การค านวณ  
  วิธีการที่ใช้วัดความส าเร็จควรวัดในเชิงคุณภาพ คือวัดกระบวนการจัดการของสหกรณ์ในการมอบหมาย

งานการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ ฝุายจัดการในการขับเคลื่อนแผน ตลอดจนการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
สหกรณ์ในการขับเคลื่อนแผนงานสหกรณ์และการติดตามความก้าวหน้าระหว่างด าเนินการ 
 3.3 แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล 
  หลักฐานเชิงประจักษ์จากการมีแผนงานพัฒนางานสหกรณ์ ร่องรอยการบันทึกในเอกสาร การส่งเสริม
สหกรณ์ การติดตามจากรายงานประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 
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4. แนวทางการด าเนินงาน : 
 1. กรมส่งเสริมสหกรณ์วางกรอบทิศทางการขับเคลื่อนงานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ แยกให้ชัดจากการ
ก ากับภายใต้กฎหมาย ซึ่งกรอบการส่งเสริมต้องไม่ขัดกับกฎหมายหรือกรอบสหกรณ์ 
 2. สหกรณ์ต้องมีการประชุมเพ่ือรับฟังแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ แล้วน าผลการประชุมมาก าหนดเป็น
รูปแบบการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม 
 3. สร้างการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสหกรณ์ระหว่างส านักงานสหกรณ์จังหวัดกับสหกรณ์แล้วมีการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลต่อกัน 
 4. สหกรณ์ต้องมีแผนงานขับเคลื่อนและการน าแผนสู่การปฏิบัติภายใต้การมีส่วนร่วมของฝุายจัดการและ
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ 
 5. กรมส่งเสริมสหกรณ์มอบประกาศนียบัตรแสดงถึงผลการส าเร็จในการพัฒนาสหกรณ์และต่อยอดการ
ด าเนินงานในปีต่อไป 
 

5.ภาพกิจกรรม  
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โครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวมและการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตร 
ภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมตามบัญชีท้ายพระราชก าหนดให้อ านาจ
กระทรวงการคลัง กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 
 

  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมเป็น
อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการเกษตรจะเห็นได้ว่าแหล่งรับซื้อผลผลิตการเกษตรหลายแห่งหยุดให้บริการหรือ 
เกษตรกรไม่สามารถออกนอกพื้นที่เพื่อขายผลผลิตทางการเกษตรได้ประกอบกับการส่งออกสินค้าเกษตรหยุดชะงักส่งผล
ให้เกษตรกรได้รับผลกระทบจากการชะลอการรับซื้อผลผลิตหรือซื้อผลผลิตในปริมาณที่ลดน้อยลง ท าให้ผลผลิตทาง
การเกษตรได้รับความเสียหาย ขายไม่ได้ราคา ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรและความมั่นคงในการท าอาชีพ
การเกษตร จากปัญหาดังกล่าวส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่ภาคเกษตรในระดับชุมชนไม่มีความเข้มแข็งไม่สามารถ
บริหารจัดการสินค้าเกษตรในชุมชนได้ ขาดแหล่งรวบรวมและรับซื้อผลผลิตหรือมีแต่ยังไม่เพียงพอกับความต้องการ
ในพื้นที่ ประกอบกับไม่มีสถานที่ในการเก็บ ชะลอ หรือแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อยืดระยะเวลาการขายผลผลิต
และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตร 
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ ในฐานะหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนแผนแม่บทย่อยด้านการเกษตร การพัฒนาระบบ
นิเวศการเกษตร โดยมีบทบาทส าคัญในการส่งเสริม สนับสนุนและผลักดันให้สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
ให้เป็นหลักในการช่วยเหลือให้บริการและเป็นที่พึ่งให้กับเกษตรกรสมาชิกและเกษตรกรทั่วไปภายในพื้นที่ จึงมีแนวคิด
ที่จะส่งเสริมและยกระดับศักยภาพของสถาบันเกษตรกรให้มีบทบาทในการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่
การผลิต โดยจัดท าโครงการขึ้นมาเพื่อสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตร ปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์การตลาด 
ที่จ าเป็นในการผลิต การรวบรวมและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้แก่สถาบันเกษตรกรในการให้บริการ       
แก่สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรในชุมชน ซึ่งส านักงานสหกรณ์จังหวัดตรังมีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเพื่อขับเคลื่อนงานตามโครงการดังกล่าวทั้งสิ้น จ านวน 14 แห่ง วงเงินงบประมาณ 57,176,200.-บาท    
(ห้าสิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)  
1. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/พื้นที่ด าเนินงานโครงการ  
    วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือยกระดับศักยภาพสถาบันเกษตรกรให้เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตร
ตลอดห่วงโซ่การผลิตสินค้าเกษตร 
 2. เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกรเป็นกลไกหลักในระดับชุมชนในการอ านวยความสะดวก
ให้แก่สมาชิกและเกษตรกรทั่วไปในการเพาะปลูก การรวบรวม จัดเก็บและแปรรูปผลผลิตการเกษตร 
 3. ผลักดันให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ขอรับการสนับสนุนให้ความช่วยเหลือเกษตรกรสมาชิกและเกษตรกร
ทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระดับพ้ืนที่ให้มีรายได้จากการประกอบ
อาชีพเกษตรอย่างต่อเนื่องและเพ่ิมช่องทางจ าหน่ายผลผลิตการเกษตรในภาวะความผันผวนของตลาดสินค้าเกษตร 
    เป้าหมาย/พื้นที่ด าเนินการ 
 จ านวนสหกรณ์ที่ยืนยันเข้าร่วมโครงการฯ และผ่านคุณสมบัติ จ านวน 13 แห่ง ประกอบด้วย 
 1. สหกรณ์การเกษตรวังเจริญ จ ากัด 
 2. สหกรณ์การเกษตรทุ่งยาว จ ากัด 
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 3. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านทุ่งต่อ จ ากัด 
 4. สหกรณ์กองทุนสวนยางทุ่งใหญ่พัฒนา จ ากัด 
 5. สหกรณ์กองทุนสวนยางไทรบ่วง จ ากัด 
 6. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านโคกแต้ว จ ากัด 
 7. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านน้ าผุด จ ากัด 
 8. สหกรณ์กองทุนสวนยางวังคีรี จ ากัด 
 9. สหกรณ์กองทุนสวนยางหนองคล้า จ ากัด 
 10. สหกรณ์การเกษตรนาโยง จ ากัด 
 11. สหกรณ์การเกษตรเมืองตรัง จ ากัด 
 12. สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จ ากัด 
 13. สหกรณ์การเกษตรห้วยยอด จ ากัด 
2. ผลการด าเนินงาน  
 1. ส านักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง แจ้งรายการเงินอุดหนุนให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตรวจสอบรายการและ
ยืนยันความพร้อม 
  2. สหกรณ์ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและยืนยันการขอรับรายการเงินอุดหนุนพร้อมจัดท าแผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
 3. สหกรณ์ด าเนินการตามข้ันตอนในคู่มือแนวทางการด าเนินงานตามโครงการปรับโครงสร้างการผลิต 
 4. สนับสนุนเงินอุดหนุนให้สหกรณ์เพื่อไปด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในการจัดหาอุปกรณ์การตลาด/สิ่งก่อสร้าง ดังนี้ 
 - ประสานงานแจ้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้รับทราบวิธีการ ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนและเงื่อนไข
การใช้จ่ายเงินอุดหนุน ตามคู่มือการด าเนินงานโครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวมและการแปรรูปของสถาบัน
เกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตร  
 - ด าเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้สหกรณ์ จ านวน 13 แห่ง 
   - ก ากับ ดูแล ให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ด าเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนและใช้จ่ายเงินอุดหนุนให้เป็นไป
ตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่ท าไว้กับทางราชการโดยเคร่งครัด  
    - ก ากับ ดูแล ให้สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อ  
จัดจ้างของสหกรณ์ และระเบียบข้อกฎหมายของทางราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรมสามารถ
ตรวจสอบได้ 
    - ก ากับ ดูแล ให้การด าเนินโครงการ ฯ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ฯ การประสานงาน ติดตาม 
ผลการด าเนินกิจกรรมการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขปัญหาอุปสรรคและสรุปผลเมื่อด าเนินกิจกรรมตามโครงการแล้วเสร็จ 
รวมทั้งรายงานผลการด าเนินงาน แก่กรมส่งเสริมสหกรณ์  
    - ก ากับ/ติดตามการใช้ประโยชน์จากสิ่งก่อสร้าง/อุปกรณ์การตลาดที่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับ    
ให้เป็นไปตามแผนการใช้ประโยชน์ของสหกรณ์ 
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3. ผลลัพธ์ 
     ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 
 - สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 13 แห่ง ได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตรรวมถึงโครงสร้าง
พื้นฐานและอุปกรณ์การตลาดที่จ าเป็นในการเพาะปลูก รวบรวมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร/ให้บริการสมาชิก
เกี่ยวกับผลผลิตทางการเกษตร วงเงินงบประมาณ 27,065,700.-บาท ดังนี้ 
  1) รายการครุภัณฑ์การเกษตร    เป็นเงิน 17,490,700.-บาท 
  2) รายการครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ    เป็นเงิน   1,075,000.-บาท 
  3) รายการสิ่งก่อสร้าง     เป็นเงิน   8,500,000.-บาท 
     - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณร้อยละ 100 
      ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 

 1. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จ านวน 13 แห่ง สามารถยกระดับศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางในการบริหารสินค้า
เกษตรในระดับชุมชนตามศักยภาพ 
     2. สถาบันเกษตรกรมีปริมาณธุรกิจรวบรวม หรือแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
เมื่อเทียบกับปริมาณธุรกิจเดิมในปีที่ผ่านมา 
4. ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงาน และแนวทางแก้ไข 

 ปัญหา/อุปสรรค   
 คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ฝุายจัดการสหกรณ์ขาดความรู้ความช านาญในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างของสหกรณ์ 
 แนวทางแก้ไข  
 จัดประชุมซักซ้อม ชี้แจงแนวทางการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อ    
จัดจ้างของสหกรณ์ให้แก่สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ 
 

5. ภำพกิจกรรม 
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โครงการส่งเสริมการด าเนินธรุกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ 
 

   กรมส่งเสริมสหกรณ์มีนโยบายพัฒนาร้านค้าสหกรณ์ให้เป็นจุดจ าหน่ายสินค้าเกษตร เช่น ข้าวสาร นม ไข่
ไก่ ผักผลไม้ และสินค้าเกษตรแปรรูป ของเครือข่ายสหกรณ์ที่มีคุณภาพจากจังหวัดต่างๆ ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ต
สหกรณ์ ภายใต้แนวคิดสดจากฟาร์ม ถึงมือคุณ Fresh From Farm by Co-op “สด สะอาด ปลอดภัย” เพ่ือเป็น
ช่องทางให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าสหกรณ์ได้มากขึ้น  
   เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนการด าเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมการด าเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาร์ เก็ต
สหกรณ์ เพื่อพัฒนาร้านค้าสหกรณ์ให้เป็นช่องทางการตลาดสินค้าสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ชุมชนและสังคมได้บริโภค
สินค้าท่ีมีคุณภาพ ปลอดภัย ในราคาท่ีเป็นธรรม  
1. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/พื้นที่ด าเนินงานโครงการ :  
 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการด าเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ 
 2. เพื่อสง่เสริมความร่วมมือและเชือ่มโยงธุรกิจระหว่างสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตและร้านค้าสหกรณ์ 
 เป้าหมาย/พื้นที่ด าเนินงานโครงการ 
 สหกรณ์ที่มีร้านจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีความพร้อมและสมัครเข้ารว่มโครงการ จ านวน 6 แห่ง 
ประกอบด้วย 
 1. สหกรณ์การเกษตรนาโยง จ ากัด อ าเภอนาโยง จังหวัดตรัง 
 2. สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จ ากัด อ าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 
 3. สหกรณ์การเกษตรห้วยยอด จ ากัด อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 
 4. สหกรณ์การเกษตรเมืองตรัง จ ากัด อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 
 5. สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ตรัง จ ากัด อ าเภอเมืองตรัง จงหวัดตรัง 
 6. สหกรณ์การเกษตรหาดส าราญ จ ากัด อ าเภอหาดส าราญ จังหวัดตรัง 
 

2. ผลการด าเนินงาน  
 1. ประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจในการด าเนินการซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์แก่สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ 
 2. แนะน า ส่งเสริมการขับเคลื่อนการด าเนินการซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ 
 3. จัดประชุมโครงการส่งเสริมการด าเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์  
กิจกรรมจัดประชุม จ านวน 6 สหกรณ์ ๆ ละ 1 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน เพ่ือเป็นเวทีระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ร่วมกันวางแผนการขับเคลื่อนการด าเนินโครงการฯ ดังนี้  
  1. สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ตรัง จ ากัด วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 
  2. สหกรณ์การเกษตรนาโยง จ ากัด     วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 
  3. สหกรณ์การเกษตรห้วยยอด จ ากัด   วันที่ 2 มีนาคม 2564 

4. สหกรณ์การเกษตรเมืองตรัง จ ากัด   วันที่ 5 มีนาคม 2564 
  5. สหกรณ์การเกษตรหาดส าราญ จ ากัด   วันที่ 10 มีนาคม 2564 
  6. สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จ ากัด   วันที่ 11 มีนาคม 2564 
 4. ร่วมกับสหกรณ์วางแผนจัดกิจกรรมตลาดสินค้าเกษตร เพื่อให้ผู้บริโภคได้เข้าถึงสินค้าสหกรณ์ได้มากขึ้น
และสนับสนุนเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าสมาชิกและเครือข่ายสหกรณ์ 
 5. ติดตามผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและรายงานผลตามแบบฟอร์มที่กรมฯ ก าหนด 
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3. ผลลัพธ์  
 ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 

 1. ผลการจัดประชุมโครงการส่งเสริมการด าเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ 
จ านวน 6 ครั้ง เปูาหมายครั้งละ 20 คน รวมเปูาหมาย 120 คน มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 147 คน รายละเอียดดังนี้ 

 ครั้งที่ 1 ณ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ตรัง จ ากัด  ผู้เข้าร่วมประชุม 21  คน 
 ครั้งที่ 2 ณ สหกรณ์การเกษตรนาโยง จ ากัด    ผู้เข้าร่วมประชุม 24  คน 
 ครั้งที่ 3 ณ สหกรณ์การเกษตรห้วยยอด จ ากัด    ผู้เข้าร่วมประชุม 15  คน 

ครั้งที่ 4 ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองตรัง จ ากัด    ผู้เข้าร่วมประชุม 26  คน 
ครั้งที่ 5 ณ สหกรณ์การเกษตรหาดส าราญ จ ากัด    ผู้เข้าร่วมประชุม 21  คน 
ครั้งที่ 6 ณ สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จ ากัด    ผู้เข้าร่วมประชุม 30  คน 

       รวมทั้งสิ้น   147  คน 
 2. สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จ ากัด ก าหนดให้มีตลาดสินค้าเกษตรสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทุกวันพฤหัสบดี 
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้าร้านค้าสหกรณ์ อ าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง  โดยเริ่มเปิดตลาดครั้งแรกวันที่  
8 ตุลาคม 2563 

 3. สหกรณ์การเกษตรห้วยยอด จ ากัด ก าหนดให้มีตลาดสินค้าเกษตร สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทุกวันพฤหัสบดี 
ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ณ บริเวณหน้าร้านค้าสหกรณ์ อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยเริ่มเปิดตลาดครั้งแรกวันที่   
22 ตุลาคม 2563 

 4. สหกรณ์การเกษตรเมืองตรัง จ ากัด ก าหนดให้มีตลาดสินค้าเกษตร สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทุกวันพุธ ต้ังแต่
เวลา 06.00 น. ณ บริเวณหน้าร้านค้าสหกรณ์ อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

 5. สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ตรัง จ ากัด ก าหนดให้มีตลาดสินค้าเกษตรสัปดาห์ละ    
1 ครั้ง ทุกวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ณ บริเวณหน้าร้านค้าสหกรณ์ อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

 ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
 1. สหกรณ์เปูาหมาย 6 สหกรณ์ ได้ขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการด าเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์
ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ 
 2. บุคลากรสหกรณ์ สหกรณ์ผู้ผลิต เกษตรกรสมาชิก และผู้เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดมความคิดเห็น
และร่วมกันวางแผนพัฒนาการด าเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์  
 3. สหกรณ์เปูาหมาย 6 สหกรณ์ ก าหนดแนวทางการพัฒนาร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์
อย่างเป็นรูปธรรม เช่น การปรับปรุงตกแต่งร้านค้าให้น่าสนใจ รูปแบบการจัดวางสินค้า การบริหารจัดการสินค้าของ
เกษตรกรสมาชิกที่น ามาวางจ าหน่ายในร้านค้าสหกรณ์ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ต
สหกรณ์ เป็นต้น 

 4. สมาชิกสหกรณ์และเครือข่ายสหกรณ์มีสถานที่จัดจ าหน่ายผลผลติทางการเกษตร สามารถเพิ่มช่องทางการตลาด 
เพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกรสมาชิกและบุคคลทั่วไป 

 5. ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าสหกรณ์ได้มากขึ้น ได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรม 
 

4. ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงาน และแนวทางแก้ไข 
 ปัญหาอุปสรรค 
 1. สหกรณ์เปูาหมายยังขาดเงินทุน เพื่อใช้ในการปรับปรุงตกแต่งร้านและการโฆษณาประชาสัมพันธ์ร้านค้า
ให้น่าสนใจ  
 2. พ้ืนที่ร้านค้าของสหกรณ์บางแห่งมีจ ากัด ไม่สามารถขยายหรือต่อเติมให้ใหญ่ขึ้นได้ เป็นอุปสรรคในการ
บริหารจัดการร้านค้าให้น่าสนใจ 
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 แนวทางแก้ไข 
 1.หน่วยงานภาครัฐควรจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการด าเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ต
สหกรณแ์ก่สหกรณ์เปูาหมายท่ีเข้าร่วมโครงการ 
 2.สหกรณ์ควรบริหารจัดการพื้นที่ร้านค้าของสหกรณ์ที่มีอย่างจ ากัด ให้เหมาะสมหรืออาจมองหาสถานที่ 
แห่งที่ 2 เพื่อขยายร้านค้าและเพ่ิมช่องทางการจัดจ าหน่าย 
 

5. ภาพกิจกรรม 
 

1. สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ตรัง จ ากัด 

 

  

 

 
 

2. สหกรณ์การเกษตรนาโยง จ ากัด 

 

 

 

 

3. สหกรณ์การเกษตรห้วยยอด จ ากัด 
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4. สหกรณ์การเกษตรเมืองตรัง จ ากัด 

 

 

 

 

 

 

5. สหกรณ์การเกษตรหาดส าราญ จ ากัด 

 

 

 

 

 

 

6. สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จ ากัด 
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โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 ด้วยเกษตรกรในช่วงที่ผ่านมาประสบปัญหาหลายด้านไม่ว่าจะเป็นปัญหาภัยธรรมชาติ ราคาปัจจัยการผลิตท่ี
นับวันสูงขึ้นเรื่อยๆ ราคาพืชผลการเกษตรตกต่ าท าให้เกษตรกรท าการผลิตมีรายได้ไม่คุ้มค่าใช้จ่ายปัญหาหนี้สินภาคเกษตร
จึงอยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรรายย่อยที่ได้รับผลกระทบทางการเงินเป็นอย่างมากไม่สามารถใช้หนี้ได้ 
ดังนั้น เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระหนี้สินให้เกษตรกรในส่วนสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ลดต้นทุนในการผลิตและ     
มีรายได้เพียงพอต่อการใช้จ่ายในครัวเรือนและเหลือพอในการส่งช าระหนี้ รวมทั้งเป็นการขยายกลุ่มเปูาหมาย
เกษตรกรให้ครอบคลุมเกษตรกรที่ไม่ได้เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. ตามโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรรายย่อย  ธ.ก.ส. 
ภายใต้มาตรการลดภาระหนี้เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้เกษตรกรรายย่อยโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์จึงได้ท าโครงการลดดอกเบี้ย
เงินกู้ให้แก่เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐในการแก้ไขปัญหาความยากจน
ให้เกษตรกร เห็นชอบให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ด าเนินโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 

1. วัตถุประสงค์/ระยะเวลา/เป้าหมาย 
 วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อลดภาระดอกเบี้ยและลดต้นทุนในการประกอบอาชีพการเกษตรแก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 2. เพ่ือให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ประกอบอาชีพการเกษตรมีโอกาสน าเงินส่วนที่ได้รับการ
ช่วยเหลือไปฟื้นฟูประกอบอาชีพ ตลอดจนมีเงินทุนไว้ใช้จ่ายในครัวเรือน 
 ระยะเวลาโครงการ 
 ระยะเวลาการชดเชยดอกเบี้ยตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 
 เป้าหมาย 
 สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีหนี้เงินกู้วัตถุประสงค์เพื่อการเกษตร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ต้นเงินกู้
คงเหลือทุกสัญญารวมกันไม่เกิน 300,000 บาทแรก  
 

2. ผลการด าเนินงาน 
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดสรรงบประมาณให้กับส านักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง ตามแผนปฏิบัติงานและ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แก่สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ ฯ จ่ายเงินชดเชยให้แก่สมาชิก
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จ านวน 11 แห่ง สมาชิก 1,035 ราย จ านวนเงิน 1,033,915.51 บาท ประกอบด้วย 
  1. สหกรณ์ท่ีเข้าร่วมโครงการ จ านวน 10 แห่ง สมาชิก 905 ราย จ านวนเงิน 990,713.15 บาท  
  1.1. สหกรณ์กองทุนสวนยางไทรบ่วง จ ากัด จ านวนสมาชิก 63 ราย เป็นเงิน 21,977.62 บาท 
  1.2. สหกรณ์การเกษตรนาโยง จ ากัด จ านวนสมาชิก 90 ราย เป็นเงิน 47,272.00 บาท 
  1.3. สหกรณ์การเกษตรปะเหลียน จ ากัด จ านวนสมาชิก 32 ราย เป็นเงิน 69,190.60 บาท 
  1.4. สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จ ากัด จ านวนสมาชิก 202 ราย เป็นเงิน 200,329.40 บาท  
  1.5. สหกรณ์การเกษตรรัษฎา จ ากัด จ านวนสมาชิก 138 ราย  เป็นเงิน  305,503.94 บาท 
  1.6. สหกรณ์การเกษตรวังเจริญ จ ากัด จ านวนสมาชิก 211 ราย เป็นเงิน 190,498.44 บาท  
  1.7. สหกรณ์การเกษตรวังวิเศษ จ ากัด จ านวนสมาชิก 94 ราย เป็นเงิน 41,230.38 บาท 
  1.8. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านไร่ควน จ ากัด จ านวนสมาชิก 7 ราย เป็นเงิน 60,097.26 บาท 
  1.9. สหกรณ์การเกษตรหาดส าราญ จ ากัด จ านวนสมาชิก 6 ราย เป็นเงิน 38,665.35 บาท 
  1.10. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านไชยภักดี จ ากัด จ านวนสมาชิก 62 ราย เปน็เงิน 15,948.16 บาท 
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 2. กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 1 แห่ง สมาชิก 130 ราย จ านวนเงิน 43,202.36 บาท   
   2.1. กลุ่มเกษตรกรท าสวนลิพัง จ านวนสมาชิก 130 ราย เป็นเงิน 43,202.36 บาท 
 

3. ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมต่อเกษตรกรสมาชิกและชุมชน 

 3.1 สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสามารถลดภาระดอกเบี้ยและลดต้นทุนในการประกอบอาชีพการเกษตร
ร้อยละ 3 ของจ านวนเงินที่ได้รับชดเชย 

 3.2 สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ประกอบอาชีพการเกษตรมีโอกาสน าเงินส่วนที่ได้รับการช่วยเหลือ  
ไปฟื้นฟูประกอบอาชีพ ตลอดจนมีเงินทุนไว้ใช้จ่ายในครัวเรือน 
 

4. ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน  
 4.1  สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้
เสียชีวิตระหว่างการเบิกจ่ายเงิน ซึ่งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจะต้องด าเนินการไปตามขั้นตอนในการจ่ายให้แก่ทายาท   
ที่เป็นธรรมที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยถูกต้องต่อไป ซึ่งยากส าหรับการเบิกจ่ายเงินชดเชยดอกเบี้ยให้สมาชิกสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกรด าเนินการจัดท าเอกสารหลักฐานในการรับเงินของสมาชิก 

 4.2 สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
ไม่ได้อยู่ในพื้นท่ี ซึ่งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจะต้องด าเนินการติดต่อ ซึ่งยากส าหรับการเบิกจ่ายเงินชดเชยดอกเบี้ยให้
สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด าเนินการจัดท าเอกสารหลักฐานในการรับเงินของสมาชิก  
 

5. ภาพกิจกรรม 
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 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
              การพัฒนาระบบงานส่งเสริมสหกรณ์ 
1. เป้าหมาย :  
               การส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ต้องตอบโจทย์ที่เป็นรูปธรรม  
               1.วัดกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ ์วางมาตรฐานการส่งเสริมสหกรณ์และกลไกในการส่งเสริม
ให้เชื่อมโยงในภาพรวม 
               2.สหกรณ์ต้องมีศักยภาพการด าเนินงานสามารถบริหารจัดการที่ไม่ขาดทุน สร้างการมีส่วนร่วมจากสมาชิก
ทั้งในฐานะเจ้าของ ผู้ใช้บริการและผู้รับผลประโยชน์ การมีส่วนร่วมในการใช้บริการสหกรณ์เพื่อช่วยเสริมสร้างฐานะ
สหกรณ์ให้มั่นคงภายใต้บทบาทหน้าที่ของสมาชิกและคณะกรรมการสหกรณ์ ดังนั้น กรมส่งเสริมสหกรณ์ต้องมีหลักสูตร
การพัฒนาทั้งในบทบาทฐานะสมาชิกและต่อยอดในฐานะคณะกรรมการสหกรณ ์เพื่อเรียนรู้การบริหารจัดการสหกรณ์ 
เพื่อให้ท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการที่ดีในการขับเคลื่อนงานสหกรณ์ 
                

2. ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) : 
      1.ตัวชี้วัดในการปฏิบัติตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์ 
               2.ตัวชี้วัดความส าเร็จในเรื่องของการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์ เพ่ือประกาศเป็นมาตรฐานสหกรณ์
ด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์ 
               

3. รายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI Template) :  
 3.1 ค าอธิบายตัวชี้วัด   

       1) ตัวชี้วัดด้านการปฏิบัติตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์  กรมส่งเสริมสหกรณ์ต้องวางระบบการส่งเสริม
สหกรณ์และถือเป็นตัวชี้วัดที่ต้องมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานการส่งเสริมสหกรณ์ 

       2) ตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมของสมาชิก สมาชิกต้องมีส่วนร่วมในการซื้อขายหรือใช้บริการสหกรณ์โดย
ต้องมีการซื้อขายหรือใช้บริการที่ต่อเนื่อง 
 3.2 เกณฑ์การประเมิน/การค านวณ  

       1) ตัวชี้วัดการปฏิบัติตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์ ร้อยละ 80 ของการปฏิบัติให้ครบตามขั้นตอนของ
การส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามกระบวนงานส่งเสริมที่ได้วางแผนไว้ 

       2) ตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมของสมาชิกที่ใช้บริการซื้อขายหรือส่งช าระต้นเงินอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยวัดผล
ท่ีจ านวนสมาชิกที่ไม่ค้างดอกเบี้ยกับสหกรณ์วัดเป็นอัตราร้อยละ 70 ของสมาชิกท่ีกู้เงินจากสหกรณ ์

 3.3. แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล  
                 ก าหนดให้ประเด็นดังกล่าวปรากฏในรายงานประจ าปีของสหกรณ์ และมีการจัดเก็บข้อมูลเชิงระบบ
เพ่ือติดตามประเมินผล 

4. แนวทางการด าเนินงาน  

 ก าหนดมาตรฐานตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์ ต้องมีการทบทวนกลไกเชิงระบบในการส่งเสริมและ
พัฒนางานสหกรณ์ให้ชัดเจนระหว่างสหกรณ์ภาคการเกษตรกับสหกรณ์นอกภาคการเกษตร 
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1) ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางเครือข่ายปะเหลียน จ ากัด 
ประเภทสหกรณ์การเกษตร ปีบัญชีของสหกรณ์  30 เมษายนของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์  ธุรกิจรวบรวมผลิตผลเพ่ือจ าหน่าย, ธุรกิจแปรรูปผลิตผลการเกษตร
เพ่ือแปรรูปและจ าหน่าย (ยางอัดก้อน) 

 ระดับมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เกรด B 
          (หากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไม่ผ่านมาตรฐานให้ระบุสาเหตุด้วย) 

 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)  ชั้น 2 
 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ 30 มิถุนายน 2563  

ส าหรับงบการเงินประจ าปี 2564 อยู่ระหว่างการรับรองงบจากส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง 
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 18 

กันยายน 2563 การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 ยังไม่ได้จัดประชุมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่                      
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และอยู่ระหว่างการรับรองงบจากส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง 

  

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 
 งานที่ด าเนินการ : 

1. แนะน า ส่งเสริม และพัฒนาความเข้มแข็งตามแผนพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ (พัฒนาจากชั้น 2 ไปสู่ชั้นที่ 1)                    
 2. แนะน า ส่งเสริม ให้สหกรณ์รักษามาตรฐานอยู่ในระดับดี 
 3. แนะน า ส่งเสริม ด้านคุณภาพการควบคุมภายใน 
 4. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้สหกรณ์น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางหลักใน

การด าเนินกิจกรรมและร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่สมาชิกและชุมชนให้ได้ประโยชน์ในรูปแบบสหกรณ์ 
ผลที่ได้จากการ  : 
 1. สหกรณ์รักษาระดับเกณฑ์มาตรฐาน เกรด B  คะแนน 87.10 คะแนน  
 2. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และรักษามาตรฐานอยู่ในระดับดี 
 3. ผลการประเมินชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน ระดับพอใช้ 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
 1. ปัญหาด้านสมาชิก สมาชิกประสบปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส                   

โคโรน่า 2019  จึงต้องเว้นระยะห่างทางสังคม Social Distancing และขาดรายได้จากการประกอบอาชีพ 
 2. ปัญหาด้านพืชเศรษฐกิจยางพาราราคาผันผวน 
 3. ปัญหาต้นทุนการผลิตในการประกอบอาชีพเกษตรสูงขึ้น เช่น ปุ๋ย อุปกรณ์ทางการเกษตร 

 4. เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการขาดความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ในการด าเนินงาน ตลอดจนการ
แก้ไขปัญหาไม่ทันท่วงทตี้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการค้าให้ทันกับการแข่งขันในปัจจุบัน 

 

ส่วนที่ 2 : ผลการด าเนินงานจากการแนะน าส่งเสริม พัฒนาและก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร     
            ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รายสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร) 
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 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 
งานที่ด าเนินการ :  
 1. แนะน า ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์ เช่น ปริมาณธุรกิจ การมีส่วนร่วมของสมาชิกท าธุรกิจ

กับสหกรณ์ การระดมทุนภายในเพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน 
 2. การแก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์ให้สหกรณ์ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542  

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2562  
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
 สหกรณ์ด าเนินธุรกิจ 2 ด้าน  ดังนี้   
 1.ธุรกิจรวบรวมผลิตผลเพื่อจ าหน่าย สหกรณ์รวบรวมยางแผ่นรมควัน จ านวน 292,085.00 กิโลกรัม เป็นเงิน  

12,937,202.00 บาท และน าไปจ าหน่ายได้ จ านวน 292,110.00 กิโลกรัม เป็นเงิน 12,996,225.20 บาท มีน้ าหนัก
ยางเกินบัญชี จ านวน 25 กิโลกรัม ผลการด าเนินงานมีก าไรเฉพาะธุรกิจ จ านวน 34,436.19 บาท 
 2.ธุรกิจแปรรูปผลิตผลการเกษตรเพื่อแปรรูปและจ าหน่าย (ยางอัดก้อน) สหกรณ์รวบรวมยางแผ่นรมควัน
เพื่อใช้ในการอัดก้อน จ านวน 21,810.00 กิโลกรัม เป็นเงิน 975,106.00 บาท น าไปแปรรูปเป็นยางอัดก้อน โดยจ าหน่าย
เป็นยางแผ่นรมควันอัดก้อน จ านวน 21,810.00 กิโลกรัม เป็นเงิน 1,043,941.50 บาท ผลการด าเนินงานขาดทุนเฉพาะ
ธุรกิจ จ านวน 202,109.80 บาท 
 สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
 1.สหกรณ์ขาดเงินทุนในการด าเนินงานในแปรรูปผลิตผลการเกษตรเพ่ือแปรรูปและจ าหน่าย (ยางอัดก้อน) 

2.สหกรณ์ไม่สามารถก าหนดราคาขายได้ด้วยตนเองขึ้นอยู่กับราคาตลาดกลาง สหกรณ์จะต้องติดตามข้อมูล 
ข่าวสารราคาซื้อราคาขายของตลาดกลางอย่างใกล้ชิดและทันต่อสถานการณ์ สหกรณ์จึงควรใช้ความระมัดระวังและ 
ติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องเพ่ือแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีและด าเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 3.สหกรณ์มีสัดส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน 710.29 เท่า สินทรัพย์หมุนเวียนส่วนใหญ่อยู่ใน 
รูปของเงินสดและเงินฝากธนาคารสหกรณ์ควรน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสมาชิก       

 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 1. ก ากับ ดูแล ตรวจสอบให้สหกรณ์ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
 2. ให้สหกรณ์ปรับปรุงการด าเนินงานตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน  

 1.แนะน า ส่งเสริมในเรื่อง พ.ร.บ. สหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง ค าแนะน าสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพใน
การบริหารงาน 
 2.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ น าข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีแจ้งให้ที่ประชุมทราบและให้สหกรณ์ปรับปรุง
การด าเนินงานตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเพ่ือปูองกันและแก้ไขข้อบกพร่อง 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
    1. คณะกรรมการ ขาดความรู้ ประสบการณ์ในการด าเนินงานตลอดจนการแก้ไขปัญหาไม่ทันท่วงที 
 2. เจ้าหน้าที่สหกรณ์ควรปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนดของสหกรณ์ โดยเคร่งครัดเพื่อลดความเสี่ยง                

การปฏิบัติงานและลดข้อสังเกตที่อาจจะเกิดขึ้น 
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ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์ปีบัญชี เดือน 30 เมษายน พ.ศ.2563 
 

กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทยีบกับแผน

1. แผนการรับสมาชิก แห่ง 1 0                   -   

2. แผนการระดมทุน

    - ระดมทุนเรือนหุน้เพิม่ บาท         10,000.00                  -                     -   

    - รับฝากเงินเพิม่ บาท                  -   

3. แผนการด าเนินธรุกจิของสหกรณ์/

กลุ่มเกษตรกร

    - ธรุกจิรับฝากเงิน -

    - ธรุกจิสินเชื่อ -

    - ธรุกจิจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย บาท 275,000.00                  -                     -   

    - ธรุกจิรวบรวม บาท 30,000,000.00 12,937,202.00               43.12

    - ธรุกจิแปรรูป บาท 19,500,000.00     1,043,941.50                5.35

    - ธรุกจิบริการ -

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย

   - รายได้ บาท 54,472,000.00 14,045,566.06               25.78

   - ค่าใช้จ่าย บาท 50,604,200.00 14,580,820.29               28.81

   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท 3,867,800.00 (535,254.23) (13.84)
         

สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : 
1. สหกรณ์ตั้งแผนการด าเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย แต่ไม่ได้ด าเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
2. ด้านธุรกิจแปรรูปสหกรณ์ไม่ได้ตั้งแผน แต่สหกรณ์ด าเนินธุรกิจแปรรูป รวม 425,725.00 บาท ผลการ 

ด าเนินงานขาดทุนเฉพาะธุรกิจ จ านวน 111,755.30 บาท   
 3. คณะกรรมการขาดความรู้ ประสบการณ์ในการด าเนินงานตลอดจนการแก้ไขปัญหาไม่ทันท่วงที 

 4. สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจราคายางพาราปรับผันผวน การเมือง สังคมและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ                   
ไวรัสโคโรนา 2019 ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจ 

สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :  
1. แนะน า ส่งเสริมให้สหกรณ์รักษาเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 
2. แนะน า ส่งเสริมการเพิ่มปริมาณธุรกิจและสมาชิกมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจกับสหกรณ์เพ่ิมข้ึน 
 3. แนะน า ส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กรและให้ความรู้กับกรรมการและเจ้าหน้าที่ของ                     

สหกรณ์ในทุกๆ ด้าน รวมการก ากับ ดูแล ตรวจสอบ และคุ้มครองสหกรณ์ 
 
 
 

ลงช่ือ          อนันต์  ทับอินทร์     เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
             (นายอนันต์  ทับอินทร์) 
   วันที่  27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
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2) ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางตรัง จ ากัด   
ประเภทสหกรณ์  การเกษตร  ปีบัญชีของสหกรณ์  31 มีนาคม ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์  แปรรูปปุ๋ย 
 ระดับมาตรฐานสหกรณ์   เกรด C  
 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)  ชั้น 2  
 ผลการปิดบัญชีของชุมนุมสหกรณ์  ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่  29 มิถุนายน 2564 
 ผลการประชุมใหญ่ของชุมนุมสหกรณ์  จัดประชุมเม่ือวันที่ 23  กรกฎาคม 2564 

 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 
งานที่ด าเนินการ :  
1. ส่งเสริม แนะน าและพัฒนาชุมนุมสหกรณ์ให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์ 
2. แนะน า ส่งเสริม และพัฒนาความเข้มแข็งตามแผนพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ รักษาชั้นที่ 2 
3. แนะน า ส่งเสริม และผลักดันให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน /รักษามาตรฐาน 
4. แนะน า ส่งเสริมด้านคุณภาพการควบคุมภายใน  
5. ก าหนดหรือทบทวนระเบียบต่าง ๆ ขึ้นถือใช้ให้ครบถ้วน 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. ชุมนุมสหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ระดับดีคะแนน 77.77 คะแนน ข้อที่ไม่ผ่านเกณฑ์ คือ ข้อ 1 ผลการ

ด าเนินงานในรอบสองปีบัญชยี้อนหลัง สหกรณ์มีผลการด าเนินงานไม่ขาดทุน ปรากฏผลการด าเนินงานสหกรณ์ขาดทุน
สุทธิ (877,907.24) บาท และข้อที่ 6 ผลการด าเนินงานในรอบสองปีบัญชีย้อนหลัง สหกรณ์ต้องมีการจัดสรรก าไรสุทธิ 

2. ชุมนุมสหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และรักษาชั้นสหกรณ์ชั้นที่ 2  
3. ผลการประเมินชั้นคุณภาพการควบคุมภายในระดับดี 
4. มีการทบทวน และถือใช้ระเบียบตามแนวทางปฏิบัติงานของชุมนุมสหกรณ์ 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. ผลการด าเนินงานชุมนุมสหกรณ์ขาดทุน 
2. คณะกรรมการ ไม่ค่อยมีเวลาเข้ามาบริหารงานท าให้การแก้ไขปัญหาไม่ทันท่วงที 
3. ชุมนุมมีหนี้สินมากกว่าทุนและมีหนี้สินหมุนเวียนมากกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนอาจไม่สามารถช าระหนี้สินระยะ

สั้นและภาระผูกพันได้ตามก าหนด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน 
 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 
งานที่ด าเนินการ :  
1. แนะน า ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของชุมนุมสหกรณ์(ปริมาณธุรกิจ การมีส่วนร่วมของสมาชิกท าธุรกิจกับ

ชุมนุมสหกรณ์ การระดมทุนภายในเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน) 
2. การแก้ไขปัญหาการด าเนินงานของชุมนุมสหกรณ์ (เร่งรัดติดตามลูกหนี้การค้า-ยาง) 
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ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางตรัง จ ากัด ด าเนินธุรกิจ 3 ด้าน ประกอบด้วย 1. ธุรกิจจัดหาสินค้ามา

จ าหน่าย  2. ธุรกิจแปรรูผลิตผลการเกษตรเพื่อจ าหน่าย 3. ธุรกิจรับฝากเงิน 
2. ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางตรัง จ ากัด มีปริมาณธุรกิจรวมทั้งสิ้น 4,775,640.00 บาท เฉลี่ยเดือนละ  

397,970.00 บาท โดยเป็นธุรกิจการจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายมากที่สุดรองลงมาเป็นธุรกิจแปรรูผลิตผลการเกษตรเพ่ือ
จ าหน่าย  

3. ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางตรัง จ ากัด ได้จัดหาสินค้ามาจ าหน่ายให้กับสมาชิกและบุคคลภายนอก 
ทั้งสิ้น จ านวน 2,593,400.00 บาท เป็นสินค้าประเภทเกษตรทั้งจ านวน ลดลงจากปีก่อน จ านวน 4,757,435.00 บาท 
หรือร้อยละ 64.72 และต่ ากว่าเปูาหมายที่ก าหนด จ านวน 8,990,915.00 บาท ซึ่งผลงานที่ได้คิดเป็นร้อยละ 22.39 
ของเปูาหมายที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงานมีผลขาดทุนเฉพาะธุรกิจ จ านวน 36,514.53 บาท และในระหว่างปี     
มีการขายสินค้าประเภทแม่ปุ๋ยจ านวน 4,243 กระสอบ โดยส่วนใหญ่ขายให้กับสมาชิก นอกจากนี้ยังมีสินค้าเคมี
การเกษตร (ผงก ามะถัน) ยกมาจากปีก่อน ก าหนดขายในราคาต่ ากว่าทุนเนื่องจากเป็นสินค้าค้างนานส่งผลให้
สหกรณต์้องรับรู้ผลขาดทุนจากการตีราคาสินค้าลดลง จ านวน 67,575.00 บาท 

4. ธุรกิจแปรรูปผลิตผลการเกษตรเพ่ือจ าหน่าย ในระหว่างปีมีการด าเนินธุรกิจแปรรูปปุ๋ยผสม โดยการซื้อ
แม่ปุ๋ยมาแปรรูปเป็นปุ๋ยผสมจ าหน่ายให้กับสมาชิก จ านวน 2,182,240.00 บาท ต่ ากว่าเปูาหมายที่ก าหนด จ านวน 
7,617,760.00 บาท ซึ่งผลงานที่ได้คิดเป็นร้อยละ 22.27 ของเปูาหมายที่ก าหนดไว้ มีก าไรเฉพาะธุรกิจจ านวน 
243,122.07 บาท 

5. ธุรกิจรับฝากเงิน ในระหว่างปีมีการรับฝากเงินจากสมาชิก จ านวน 34,113.40 บาท 
6. ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางตรัง จ ากัด มีรายได้รวมทั้งสิ้น จ านวน 4,839,102.89 บาท มีค่าใช้จ่าย

ทั้งสิ้นจ านวน 5,717,010.13 บาท จึงมีขาดทุนสุทธิ จ านวน 877,907.24 บาท 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน 
2. ชุมนุมมีค่าใช้จ่ายด าเนินงานสูง 
3. สหกรณ์สมาชิกด าเนินธุรกิจเช่นเดียวกับชุมนุมสหกรณ์ บางสหกรณ์ไม่ได้ซื้อแม่ปุ๋ยกับชุมนุม ท าให้ปริมาณ

ธุรกิจของชุมนุมไม่เป็นไปตามแผนงาน 
 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
งานที่ด าเนินการ :  
1. ก ากับ ดูแล ตรวจสอบให้ชุมนุมสหกรณ์ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับสหกรณ์ 
2. แนะน า ให้ชุมนุมสหกรณป์รับปรุงการด าเนินงานตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ น าข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีแจ้งให้ที่ประชุมทราบและให้ชุมนุมสหกรณ์

ปรับปรุงการด าเนินงานตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเพ่ือปูองกันและแก้ไขข้อบกพร่อง 
2. แนะน า ส่งเสริมในเรื่อง พ.ร.บ.สหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง ค าแนะน าสหกรณ์ ให้มีประสิทธิภาพ

ในการบริหารงาน 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. ในการด าเนินงาน ชุมนุมสหกรณย์ังไม่ปฏิบัติตามระเบียบ  
2. คณะกรรมการ และฝุายจัดการยังขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ ข้อบังคับสหกรณ์ 
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ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี เดือน 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก คน 1 0.00 0.00 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพ่ิม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

 
บาท 
บาท 

 
100,000.00 

- 

 
- 

34,113.40 

 
0.00 
0.00 

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

 
 

บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 

 
 
- 
- 

11,584,315.00 
66,400,000.00  
9,800,000.00 

10,000.00 

 
 

34,113.40 
- 

2,593,400.00 
- 

2,182,240.00 
- 

 
 

0.00 
0.00 
22.39 
0.00 
22.27 

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

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
88,684,315.00 
88,582,527.00 

101,788.00 

 
4,839,102.89 
5,717,010.13 
(877,907.24) 

 
5.46  
 6.45  

(862.49) 
 

สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : 
 1. สหกรณ์สมาชิกมีส่วนร่วมในการท าธุรกิจกับชุมนุมสหกรณ์น้อย 

2. ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน 
3. คณะกรรมการ ไม่ค่อยมีเวลาเข้ามาบริหารงาน ท าให้การแก้ไขปัญหาไม่ทันท่วงที  
สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :   
1. แนะน า ส่งเสริมระดับชั้นสหกรณ์ 
2. แนะน า ส่งเสริมให้ชุมนุมสหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 
3. แนะน า ส่งเสริมการเพ่ิมปริมาณธุรกิจและสหกรณ์สมาชิกมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น 

 4. แนะน า ส่งเสริมเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร  
 5. การก ากับ ดูแล ตรวจสอบ และคุ้มครองสหกรณ์ 
 

ลงช่ือ           สงบ  เย็นใจ          เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

              (นายสงบ  เย็นใจ) 

                วันที่  27  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.  2564 
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3) ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง จ ากัด   
ประเภทสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร การเกษตร. ปีบัญชีของสหกรณ์  31  มีนาคม ของทุกปี  
ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร รวบรวมผลผลิตยางรมควัน และแปรรูปเป็นยางอัดก้อน 

 ระดับมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ไม่ผ่านมาตรฐาน เนื่องจากยังแก้ปัญหาข้อบกพร่องไม่เสร็จ 
 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)  ชั้น 2  
 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่  ยังปิดบัญชีไม่ได้  
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจัดประชุมเมื่อวันที่  - 

 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 
งานที่ด าเนินการ : 
1.  ยกระดับสหกรณ์ขึ้นอยู่ในเกรด C 
2. รักษาระดับชั้นสหกรณ์ ให้อยู่ที่ ชั้น 2 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : 
1. สหกรณ์ไม่ผ่านมาตรฐาน เกรด เอฟ 
2. สหกรณ์มีขาดทุนสุทธิ 179,558,137.85 บาท 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. เกิดการทุจริตแก้ไขปัญหาไม่แล้วเสร็จ 
2. มีเจ้าหนี้และลูกหนี้ จ านวนมากที่ต้องช าระหนี้และทวงหนี้อยู่เป็นจ านวนมาก 
3. สหกรณ์สมาชิกหลายสหกรณ์ ยังไม่ส่งมอบยางแผ่นรมควันให้ชุมนุมสหกรณ์ 
 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 
งานที่ด าเนินการ : 
ยกระดับปริมาณการด าเนินธุรกิจสหกรณ์ 
ผลที่ได้จากกการด าเนินงาน : 
สหกรณ์มีปริมาณธุรกิจ ปี 2563 จ านวน 776.04  ล้านบาท  ลดลงจากปีก่อน 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
เกิดการทุจริตท าให้ไม่สามารถเพ่ิมปริมาณธุรกิจได้ 
 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
งานที่ด าเนินการ :  
1. สหกรณ์มีข้อบกพร่องสินค้าขาดบัญชี จ านวน 177,644,713.20 บาท ยังแก้ไขปัญหาไม่ได้ 
2  คณะกรรมการด าเนินการมีภาระท่ีต้องเพ่ิมปริมาณธุรกิจแต่มีภาระที่แก้ไขปัญหาการทุจริตควบคู่กันไป 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : 
อยู่ระหว่างการฟูองร้องด าเนินคดี 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
ไม่สามารถแก้ปัญหาข้อบกพร่องเนื่องจากมีปัญหาซับซ้อนมาก จึงต้องใช้เวลามากในการด าเนินการ 
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ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2564 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก - - -  
-2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพ่ิม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

 
     - 

 
 

  

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

 
 
 
 

ล้านบาท 
ล้านบาท 
ล้านบาท 
 

 
 
 
 

- 
 
 

 
 
 
 

         - 
 
 

 
 
 

 
- 

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

 
ล้านบาท 
ล้านบาท 
ล้านบาท 

 
         - 

 
- 
 

 

 
- 
 

 

สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเปูาหมาย เกิดการทุจริตท าให้สินค้าและเงินสดขาดหายไป 
จ านวน 219 ล้านบาท ประกอบการปิดบัญชีในปี 2561 ไม่ถูกต้อง และปีบัญชี 2562 – 2564 ยังปิดบัญชีไม่แล้วเสร็จ 
ต้ังแต่ 1 เมษายน 2564 ชุมนุมฯ ไมไ่ด้ด าเนินธุรกจิรวบรวมยางแผ่นรมควัน ยางอัดก้อนและแปรรูปยางคอมปาวด์ 
 
 
 

ลงช่ือ     สุวัฒน์ชัย   สวุรรณเกษา     เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

         (นายสุวัฒน์ชัย   สุวรรณเกษา)  

    วันที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
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4) ชุมนุมสหกรณ์อุตสาหกรรมการยางตรัง จ ากัด   
ประเภทสหกรณ์  การเกษตร  ปีบัญชีของสหกรณ์  31 ธันวาคม ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์  ยังไม่เริ่มด าเนินการ 
 ระดับมาตรฐานสหกรณ์   (จัดตั้งไม่ครบ 2 ปี)  
 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)  ชั้น 2  
 ผลการปิดบัญชีของชุมนุมสหกรณ์  ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่  15  มีนาคม  2564 
 ผลการประชุมใหญ่ของชุมนุมสหกรณ์  จัดประชุมเม่ือวันที่ 23  กรกฎาคม 2564 

 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 
งานที่ด าเนินการ :  
1. ส่งเสริม แนะน าและพัฒนาชุมนุมสหกรณ์ให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์ 
2. แนะน า ส่งเสริม และพัฒนาความเข้มแข็งตามแผนพัฒนาศักยภาพสหกรณ์  
3. แนะน า ส่งเสริมด้านคุณภาพการควบคุมภายใน  
4. ก าหนดให้ถือใช้ระเบียบต่าง ๆ ขึ้นถือใช้ให้ครบถ้วน 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
สหกรณ์จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นับตั้งแต่วันจดทะเบียนถึงวันสิ้นปีบัญชี   

มีการด าเนินงาน 5 เดือน สหกรณ์ยังไม่ได้ด าเนินธุรกิจ มีเพียงการรับบริจาคและการจ่ายเงินเพ่ือเปิดบัญชีเงินฝาก
ธนาคารเท่านั้น  

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. ชุมนุมสหกรณ์ฯ ยงัไม่มีการจัดจ้างเจา้หนา้ที่ การปฏิบัตงิานด้านตา่ง ๆ จึงท าให้เกิดอุปสรรคในการท างาน 
2. คณะกรรมการ ไม่ค่อยมีเวลาเข้ามาบริหารงาน ท าให้การแก้ไขปัญหาไม่ทันท่วงที 

 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 
งานที่ด าเนินการ :  
1. แนะน า ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของชุมนุมสหกรณ์(ปริมาณธุรกิจ การมีส่วนร่วมของสมาชิกท าธุรกิจกับ

ชุมนุมสหกรณ์ การระดมทุนภายในเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน) 
2. การแก้ไขปัญหาการด าเนินงานของชุมนุมสหกรณ์  
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
ชุมนุมสหกรณ์ฯ มีการด าเนินงาน 5 เดอืน สหกรณ์ยังไม่ได้ด าเนินธุรกิจ มีเพียงการรับบริจาคและการจา่ยเงิน

เพ่ือเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารเท่านั้น  
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
ระหว่างปีบัญชี ยงัไม่ได้เรียกเกบ็ค่าหุ้น เพียงการรับบริจาคและการจา่ยเงนิเพื่อเปิดบญัชีเงินฝากธนาคารเท่านั้น  

 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
งานที่ด าเนินการ :  
1. ก ากับ ดูแล ตรวจสอบให้ชุมนุมสหกรณ์ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับสหกรณ์ 
2. แนะน า ให้ชุมนุมสหกรณ์ปรับปรุงการด าเนินงานตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี 
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ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
สหกรณ์ยังไม่ได้ด าเนินธุรกิจ มีเพียงการรับบริจาคและการจ่ายเงินเพ่ือเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารเท่านั้น

สหกรณ์อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมในการด าเนินงาน คือ ร่างระเบียบต่าง ๆ เพื่อถือใช้ในการด าเนินงานและด าเนินธุรกิจ 
เช่น ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินสด ระเบียบว่าด้วยการจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย เป็นต้น และอยู่ระหว่าง
เรียกให้สมาชิกช าระเงินค่าหุ้นและค่าธรรมเนียมแรกเข้า ตลอดจนจัดหาเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. ในการด าเนินงาน ชุมนุมสหกรณย์ังไม่ถือใช้ระเบียบครบถ้วน  
2. คณะกรรมการ และฝุายจัดการยังขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ ข้อบังคับสหกรณ์ 
 

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี เดือน 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก คน 12 - 0.00 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพ่ิม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

 
บาท 
บาท 

 
1,560,000.00 
1,000,000.00 

 
- 
- 

 
0.00 
0.00 

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

 
 

บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 

 
 
- 
- 
- 

374,400,000.00  
- 

54,000,000.00 

 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

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

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
428,401,000.00 
180,068,000.00 

12,495.00 

 
- 
- 
- 

 
0.00 
0.00 
0.00 

 

สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : 
ระหว่างปีบัญชียังไม่ได้เรียกเก็บค่าหุ้น เพียงการรับบริจาคและการจ่ายเงินเพื่อเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารเท่านั้น  
สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :   
1. แนะน า ส่งเสริมระดับชั้นสหกรณ์และให้ชุมนุมสหกรณ์ด าเนินงานให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 
2. แนะน า ส่งเสริมการเพิ่มปริมาณธุรกิจ และสหกรณ์สมาชิกมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจเพ่ิมข้ึน 

 3. แนะน า ส่งเสริมเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร การก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครอง
สหกรณ ์

ลงช่ือ           สงบ  เย็นใจ          เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
              (นายสงบ  เย็นใจ) 

                วันที่ 27 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 
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5) สหกรณ์กองทุนสวนยาง ส.ป.ก.บ้านควนตอ  จ ากัด   
ประเภทสหกรณ์   การเกษตร    ปีบัญชีของสหกรณ์  31 มีนาคม  ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์   ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
 ระดับมาตรฐานสหกรณ์  ไม่ผ่านมาตรฐาน  
 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)   ชั้น 2  
 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จัดประชุมเม่ือวันที่ 22 กันยายน 2563 

 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 
    สหกรณ์กองทุนสวนยาง ส.ป.ก.บ้านควนตอ จ ากัด เป็นสหกรณ์ขนาดเล็ก มีธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจจัดหาสินค้ามา
จ าหน่าย ในการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาภายใต้การจัดท าแผนพัฒนาสหกรณ์รายปี 
โดยมีเปูาหมายเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมจากสมาชิกให้ใช้บริการจากสหกรณ์ โดยสหกรณ์ได้สร้างการมีส่วนร่วมจาก
สมาชิกจัดกิจกรรมการรับฝากเงินออมทรัพย์จากสมาชิกทุกรอบเดือนและเร่งรัดให้สมาชิกได้ช าระหนี้คืนแก่สหกรณ์ 

งานที่ด าเนินการ :  
1. จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เพื่อวางแผนพัฒนาสหกรณ์ประจ าปี วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน

และติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานของสหกรณ์ 
2. แนะน า ส่งเสริมให้สหกรณ์จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานสหกรณ์ 
3. ขับเคลื่อนกิจกรรมเพ่ือยกระดับสหกรณ์ให้สามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ลดความเสี่ยงจากการขาดทุน  

ในการด าเนินงานของสหกรณ์ 
4. แนะน าให้ความรู้ คณะกรรมการด าเนินการ เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองและความรู้ด้านสหกรณ์ 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
2. การประเมินคุณภาพสหกรณ์ สหกรณ์มีชั้นคุณภาพการควบคุมภายในอยู่ในระดับ พอใช้ 
3. สหกรณ์สามารถปิดบัญชีและส่งให้ผู้สอบบัญชีได้ภายใน 30 วัน 
4. ในส่วนของการรับสมาชิกเพิ่มสหกรณ์ได้รับสมาชิกเพิ่มจ านวน 1 ราย ต่ ากว่าแผนงานที่ก าหนดซึ่งก าหนดไว้ 

จ านวน 5 ราย 
5. สหกรณ์สามารถช าระหนี้เงินกู้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเสร็จสิ้นแล้ว 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. สาเหตุที่ไม่สามารถด าเนินงานสหกรณ์ได้ตามแผนงานที่ก าหนด สืบเนื่องมาจากสหกรณ์ได้หยุดกิจกรรม

การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งเป็นกิจกรรมเปูาหมายหลักของสหกรณ์เนื่องมาจากไม่มีบุคลากรในการผลิตปุ๋ย ท าให้สมาชิก
ขาดการมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจ 

2. สมาชิกสหกรณ์มีพฤติกรรมการเหนียวหนี้ ไม่ช าระหนี้ตามก าหนดซึ่งเป็นลูกหนี้การค้า ลูกหนี้เงินกู้ซึ่งเป็นหนี้
ที่ค้างนาน มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้เต็มจ านวน สหกรณ์จะต้องติดตามเร่งรัดหนี้จากสมาชิกโดยเร็วเพ่ือน ามา
เป็นทุนหมุนเวียนของสหกรณ์ต่อไป 
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 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 
ค าอธิบาย : ในการพัฒนาการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ได้สร้างกิจกรรมการมีส่วนร่วมของสมาชิกให้สมาชิก

ช่วยระดมเงินฝากกับสหกรณ์เพ่ือเปูาหมายจัดหาสินค้ามาบริการแก่สมาชิกประเภทสินค้าอุปโภคบริโภค , ปุ๋ยเคมี 
งานที่ด าเนินการ :  
1. จัดกิจกรรมระดมเงินฝากออมทรัพย์ทุกรอบเดือนเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิก 
2. ส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจ โดยต้องส ารวจความต้องการของสมาชิกและวางแผน

ด าเนินกิจกรรมร่วมกัน เพ่ือให้สหกรณ์สามารถด าเนินกิจกรรมต่อไปได้ สร้างรายได้แก่สหกรณ์ 
3. ให้มีการเร่งรัดติดตามหนี้สินค้างช าระของสมาชิกสหกรณ์ 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. ในการด าเนินงานปีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2564 สหกรณ์มีรายได้รวมทั้งสิ้น จ านวน 84,901.21 บาท และมี

ค่าใช้จ่ายจ านวนรวมทั้งสิ้น 10,997.36 บาท จึงมีก าไรสุทธิ จ านวน 73,903.85 บาท มีก าไรเฉลี่ยต่อสมาชิก 296.80 
บาท เงินออมเฉลี่ยต่อสมาชิก 2,615.16 บาท 

2. สหกรณ์ได้สร้างกิจกรรมการมีส่วนร่วมจากสมาชิกสามารถระดมเงินฝากจากสมาขิกได้ทุกรอบเดือน 
ระหว่างปีมีการรับฝากเงินได้จ านวน 16,855.90 บาท สิ้นปีมีเงินรับฝากคงเหลือจ านวน 44,195.71 บาท 

3. สหกรณ์จัดหาสินค้ามาจ าหน่ายทั้งสิ้น 18,300.00 บาท ผลการด าเนินงานต่ ากว่าเปูาหมายที่ก าหนดคือ 
201,700.00 บาท มีสมาชิกได้รับบริการ 2 ราย  

4. ด้านกิจกรรมการรับเงินฝากออมทรัพย์ได้จัดกิจกรรมระดมเงินฝากออมทรัพย์ทุกรอบเดือนมีสมาชิกมา
ฝากเงิน จ านวนเงินฝากท่ีได้รับ จ านวน 16,855.90 บาท 

5. สหกรณ์ได้มีการมอบหมายให้คณะกรรมการรับเป็นผิดชอบเป็นรายคนในการติดตามหนี้สินค้างนานของสมาชิก 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. สมาชิกสหกรณ์ประสบปัญหาสินค้าเกษตรราคาตกต่ า จึงไม่สามารถมีเงินท ากิจกรรมกับสหกรณ์ทั้งด้าน

การฝากเงินและการใช้บริการสินค้าของสหกรณ์ ตลอดจนการช าระหนี้สินคืนสหกรณ์ 
2. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ท าให้เป็นปัญหาอุปสรรคในการ

ขับเคลื่อนกิจกรรมสหกรณ์ในการประชุม พบปะสมาชิก 
3. สหกรณ์มีค่าเสื่อมสินค้าช ารุด ซึ่งเป็นสินค้ากระสอบปุ๋ยเนื่องจากสหกรณ์ไม่ได้ด าเนินงานผลิตปุ๋ยท าให้   

มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 
 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
งานที่ด าเนินการ :  
1. ก ากับ ดูแล ตรวจสอบให้สหกรณ์ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับสหกรณ์ 
2. แนะน า ให้สหกรณ์แก้ไข ปรับปรุงการด าเนินงานตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ เพื่อให้ข้อแนะน าในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ  

ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบ และค าแนะน าของนายทะเบียนสหกรณ์ 
2. สหกรณ์ได้มีการน าประเด็นตามข้อสังเกตของสอบบัญชีสหกรณ์หารือร่วมกันในแนวทางการแก้ไขปัญหา

ตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 
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สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. คณะกรรมการสหกรณ์ ฝุายจัดการ ยังขาดความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในการด าเนินงานสหกรณ์ 

ให้ปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์  
2. ในการแก้ไขตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ สหกรณ์ยังไม่เข้าใจแนวทางในการแก้ไขต้องให้ค าแนะน า

ถึงแนวทางในการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง 
 

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก คน 5 1 20.00 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพ่ิม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

 
บาท 
บาท 

 
80,000.00 
30,000.00 

 
500.00 

16,855.90 

 
  0.63 
56.19 

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

 
 

บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 

 
 

30,000.00 
366,000.00 
300,000.00 

- 
- 
- 

 
 

16,855.90 
254,138.36 
18,300.00 
- 
- 
- 

 
 

56.19 
69.44 
  6.10 

- 
- 
- 

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

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
366,000.00 
288,500.00 
77,500.00 

 
84,901.21 
10,997.36 
73,903.85 

 
23.20 
  3.81 
95.36 

 

สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :   
1. สมาชิกประสบปัญหาสินค้าการเกษตรตกต่ า คือ ยางพารา ปาล์มน้ ามัน จึงไม่มีเงินในการเข้ามามีส่วนร่วมท า

กิจกรรมกับสหกรณ์   
2. สหกรณ์ด าเนินธุรกิจเพียงธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายและมีปริมาณธุรกิจน้อยต่ ากว่าแผนที่ก าหนดไว้ 

 3. สมาชิกประสบปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้สมาชิก
ขาดรายได้ มาร่วมด าเนินธุรกิจกับสหกรณ์น้อยลง 

สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :   
1. แนะน า ส่งเสริมให้สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์และระดับชั้นสหกรณ์ 
2. แนะน า ส่งเสริมการเพิ่มปริมาณธุรกิจและสมาชิกมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจกับสหกรณ์เพ่ิมขึ้น 
3. แนะน า ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กรและการก ากับ ดูแล ตรวจสอบ และ

คุ้มครองสหกรณ์ 
  ลงช่ือ       พิมลรัตน์  เชาวน์วุฒิกุล     เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
           (นางสาวพิมลรัตน์  เชาวน์วุฒิกุล) 

                วันที่  27  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
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6) สหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง จ ากัด   
ประเภทสหกรณ์    การเกษตร  ปีบัญชีของสหกรณ์   31  พฤษภาคม   ของทุกปี  

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์ ธุรกิจรวบรวมและแปรรูปยางพารา  
 ระดับมาตรฐานสหกรณ์  (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564)    เกรด B 
 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 )  ระดับชั้น 2 
 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ 25 ตุลาคม 2563 
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จัดประชุมเม่ือวันที่ 26 ตุลาคม 2563   

 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 
    งานที่ด าเนินการ :  

1. แนะน า ส่งเสริม และพัฒนาความเข้มแข็งตามแผนพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ รักษาชั้นที่ 1 
2. แนะน า ส่งเสริม ผลักดันสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และรักษามาตรฐานอยู่ในระดับดีเลิศ 
3. แนะน า ส่งเสริมด้านคุณภาพการควบคุมภายใน 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เกรด B คะแนน 86.82 คะแนน ข้อที่ไม่ผ่านเกณฑ์ คือ ข้อ 1 ผลการด าเนินงาน

ในรอบสองปีบัญชีย้อนหลัง สหกรณ์มีผลการด าเนินงานไม่ขาดทุน ปรากฏผลการด าเนินงาน ปีบัญชี 2562 ขาดทุน 
791,935.70 บาท ปี 2563 ขาดทุน 1,877,716.54 บาท และไม่ได้มีการจัดสรรก าไรสุทธิ 

2. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับดีมาก และมาตรฐานสหกรณ์ระดับชั้น 2 
3. ผลการประเมินชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน ระดับดี 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. ผลการด าเนินงานสหกรณ์ขาดทุนในปี 2562-2563 ซึ่งมีผลต่อมาตรฐานสหกรณ์ในปีต่อไป 
2. สหกรณ์ไม่มีการค านวณต้นทุนต่อรอบการผลิตและวิเคราะห์งบการเงินประจ าเดือนเพื่อทราบความเคลื่อนไหว

ผลการด าเนินงานในแต่ละเดือน ซึ่งสามารถน ามาแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที 
 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 
งานที่ด าเนินการ :  
1. แนะน า ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์ (ปริมาณธุรกิจ การมีส่วนร่วมของสมาชิกท าธุรกิจกับสหกรณ์  

การระดมทุนภายในเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน) 
2. แนะน า ส่งเสริมการจัดท าแผนธุรกิจและแผนการผลิตและแผนการใช้ประโยชน์ของอุปกรณ์/สิ่งก่อสร้าง

ที่ได้รับ 
3. แนะน า ส่งเริมให้มีการวางแผนการลดต้นทุนการผลิตของสหกรณ์  
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์มีมูลค่าธุรกิจปีบัญชี 31 พฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 93,574,571.66 บาท ลดลงจากปีก่อน คิดเป็น

ร้อยละ 21.84 สหกรณ์ด าเนินงานธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย ธุรกิจรวบรวม ธุรกิจแปรรู ปผลผลิต 
และการรับฝากเงินจากสมาชิก 
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2. ผลการด าเนินงานสหกรณ์ในปีบัญชี 31 พฤษภาคม 2563 มีผลขาดทุน 1,877,716.54 บาท ซึ่ง เฉพาะ
ธุรกิจแปรรูปผลผลิตยางแผ่นรมควัน มีผลขาดทุนเฉพาะธุรกิจ จ านวน 1,428,600.60 บาท (ขาดทุนขั้นต้น 636,639.77 บาท)  

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. เนื่องจากราคาผลผลิตยางพาราผันผวน ต้นทุนการผลิตสูงส่งผลให้ขาดทุนขั้นต้น ซึ่งการผลิตและสต๊อก

สินค้ามีผลต่อผลการด าเนินงานของสหกรณ์ 
2. ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจขาดการวางแผนและควบคุม 
3. ผลการด าเนินงานขาดทุนส่วนใหญ่มาจากธุรกิจแปรรูปผลผลิตยางพารา เนื่องจากราคาผลผลิตผันผวน 

การผลิตและสต๊อกสินค้าจึงมีผลต่อผลการด าเนินงานของสหกรณ์  
4. สหกรณ์ไม่วิเคราะห์ความคุ้มทุน ต้นทุนในการท าธุรกิจ ซึ่งในปีที่ผ่านมาสหกรณ์มีต้นทุนขายธุรกิจแปรรูป

ยางแผ่นรมควันถึงร้อยละ 108.69 ส่งผลให้สหกรณ์มีผลการด าเนินงานขาดทุนขั้นต้น 
5. สหกรณ์มีหนี้สินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียน ส่งผลให้สหกรณ์ขาดสภาพคล่องทางการเงิน 
6. สหกรณ์มีค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์/สิ่งก่อสร้างสูง ซึ่งสหกรณ์บริหารจัดการอุปกรณ์และสิ่งก่อสร้างไม่คุ้มทุน 

รายไดไ้ม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายสหกรณ์ 
7. สหกรณ์ระดมทุนภายในน้อย ต่ ากว่าเปูาหมายที่ก าหนดไว้ ซึ่งทุนส่วนใหญ่ของสหกรณ์มาจากการกู้ยืม

เงินจากภายนอกซึ่งต้องรับภาระดอกเบี้ยจ านวนมากในแต่ละปี ส่งผลต่อการด าเนินงานของสหกรณ์และเกิดความ
เสี่ยงในการช าระหนี้ 

 

ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
งานที่ด าเนินการ :  
1. ก ากับ ดูแล ตรวจสอบให้สหกรณ์ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
2. ให้สหกรณ์ปรับปรุงการด าเนินงานตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. แนะน า ส่งเสริม ในเรื่อง พ.ร.บ. สหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง ค าแนะน าสหกรณ์ ให้มีประสิทธิภาพ

ในการบริหารงาน 
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ น าข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และให้สหกรณ์ปรับปรุง

การด าเนินงานตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเพ่ือปูองกันและแก้ไขข้อบกพร่อง 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
กรรมการ เจ้าหน้าที่ตลอดจนสมาชิกยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
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ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก ราย 60 14 23.33 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพ่ิม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

 
บาท 
บาท 

 
300,000.00 

3,000,000.00 

 
75,700.00 

354,777.94 

 
25.23 
11.83 

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

 
 

บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 

 
 

3,000,000.00 
3,000,000.00 

665,000.00 
18,500,000.00 
85,850,000.00 
1,200,000.00 

 
 

354,777.94 
1,457,430.00 

68,505.00 
19,970,680.68 
84,308,061.08 

789,840.00 

 
 

11.83 
48.58 
10.30 
107.95 
98.20 
65.82 

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

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
133,800,000.00 
133,050,000.00 

750,000.00 

 
105,791,178.42 
107,668,894.96 
(1,877,716.54) 

 
79.07 
80.92 

(250.36) 

 

สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : 
 1. สมาชิกมีส่วนร่วมในการท าธุรกิจกับสหกรณ์น้อย 
 2. คณะกรรมการขาดความรู้ ประสบการณ์ในการด าเนินงานตลอดจนการแก้ไขปัญหาไม่ทันท่วงที 
 3. ภาวะเศรษฐกิจตกต่ า ราคายางพาราผันผวน 
 4. ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจขาดการวางแผนและควบคุม 
 5. สมาชิกประสบปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จึงต้อง
เว้นระยะห่างทางสังคม Social Distancing  ท าให้สมาชิกขาดรายได้จากการประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริม 

สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :   
1. แนะน า ส่งเสริมระดับชั้นสหกรณ์ 
2. แนะน า ส่งเสริมให้สหกรณ์รักษาเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 
3. แนะน า ส่งเสริมการเพ่ิมปริมาณธุรกิจและสมาชิกมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจกับสหกรณ์เพ่ิมขึ้นและ

ระดมทุนภายในเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการด าเนินงานเพิ่มข้ึน 
 4. แนะน า ส่งเสริมเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร  
 5. การก ากับ ดูแล ตรวจสอบ และคุ้มครองสหกรณ์ 
 

ลงช่ือ              สุคนธ์   อินขัน          เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

               (นางสาวสุคนธ์  อินขัน) 

                วันที่  27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
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7) สหกรณ์กองทุนสวนยางควนตุ้งกู จ ากัด   
ประเภทสหกรณ์   การเกษตร   ปีบัญชีของสหกรณ์   31 มีนาคม   ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์ ยางพารา/ธุรกิจแปรรูปผลิตผลการเกษตรและการผลิตสินค้า 
 ระดับมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  ดี 
 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)  ชั้น 1 
 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จัดประชุมเม่ือวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 

 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 
งานที่ด าเนินการ :  
1. แนะน าการจัดท าระเบียบของสหกรณ์ให้สอดคล้องและครอบคลุมกับการด าเนินงาน 

          2. แนะน าให้สหกรณ์น าการควบคุมภายในมาใช้ในการบริหารงานสหกรณ์ 
3. แนะน าให้สหกรณ์น าแนวทางในการรักษามาตรฐานมาใช้ในการบริหารงานสหกรณ์ 
4. แนะน าให้ความรู้คณะกรรมการด าเนินการและสมาชิก เจ้าหน้าที่ เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของตนและ

ความรู้ด้านสหกรณ ์
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์ได้จัดท าระเบียบขึ้นถือใช้เพื่อให้สอดคล้องกับการด าเนินงาน 
2. การประเมินคุณภาพสหกรณ์ สหกรณ์มีชั้นคุณภาพการควบคุมภายในอยู่ในระดับ “ดี” มีการก าหนดระบบ

การควบคุมภายในเหมาะสมกับการด าเนินงานและการด าเนินธุรกิจ มีการใช้แผนงานและงบประมาณซึ่งที่ประชุมใหญ่
อนุมัติไว้เป็นเปูาหมายในการปฏิบัติงาน มีการติดตามประเมินผล อย่างสม่ าเสมอ  

3. สหกรณ์รักษามาตรฐานอยู่ในระดับดี 
4. สหกรณ์จัดอบรมให้ความรู้ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ เพ่ือให้มีความรู้ในบทบาทหน้าที่ของตนและ 

เข้าใจถึงระบบสหกรณ์ จ านวน 2 ครั้ง 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
คณะกรรมการด าเนินการขาดความรู้ ประสบการณ์ในการด าเนินงานตลอดจนการแก้ปัญหาส่วนใหญ่ของ

สหกรณ์อาศัยการตัดสินใจของผู้จัดการเป็นหลัก 
 ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ 

งานที่ด าเนินการ :  
1. แนะน าการด าเนินการธุรกิจสินเชื่อให้มีการติดตามเร่งรัดหนี้อย่างต่อเนื่อง โดยมอบหมายกรรมการในพื้นที่

เป็นผู้ติดตามลูกหนี้  
2. แนะน าให้สหกรณ์ระดมเงินฝากจากสมาชิกเพ่ือน ามาเป็นทุนหมุนเวียนในสหกรณ์ 
3. แนะน าให้สหกรณ์แปรรูปยางพาราและศึกษาข้อมูลราคายางพาราให้ทันต่อสถานการณ์ เนื่องจากราคามี

ความผันผวนตลอดเวลา 
4. แนะน าให้สหกรณ์เพิ่มปริมาณธุรกิจการจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายให้มากขึ้น และให้ส ารวจความต้องการของ

สมาชิกในการรับบริการกับสหกรณ์ 
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ผลที่ได้จากการด าเนินงาน  
1. สหกรณ์จ่ายเงินกู้ให้แก่สมาชิก จ านวน 300,375 บาท ลูกหนี้สามารถช าระหนี้ได้ร้อยละ 86.19 จ านวน

ของหนี้ที่ถึงก าหนดช าระ ณ วันสิ้นปี สหกรณ์มีลูกหนี้คงเหลือจ านวน 22 ราย เป็นเงิน 269, 353 บาท ในจ านวน
ดังกล่าวมีลูกหนี้ผิดนัด จ านวน 6 ราย เป็นเงิน 47,023 บาท 

2. สมาชิกมาฝากเงินเพิ่มกับสหกรณ์จ านวน 980,604.94 บาท ณ วันสิ้นปี มีเงินฝากคงเหลือจ านวน 61 บัญชี 
เป็นเงิน 1,711,229.94 บาท  

3. สหกรณ์รวบรวมน้ ายางสดเพื่อจ าหน่ายจากสมาชิก จ านวน 51,810.00 กิโลกรัม คิดเป็นน้ าหนักยางแห้ง 
18,803.70 กิโลกรัม เป็นเงิน 734,766 บาท น าไปจ าหน่ายได้เป็นเงิน 773,318.95 บาท ท าให้มีก าไรเฉพาะธุรกิจ
จ านวน 10,122.95 บาท 

4.สหกรณ์แปรรูปผลิตผลเพื่อจ าหน่าย ระหว่างปีได้รวบรวมน้ ายางสดเพื่อแปรรูปเป็นยางแผ่นรมควัน จ านวน 
851,851.50 กิโลกรัม คิดเป็นน้ าหนักยางแห้งจ านวน 285,680.90 กิโลกรัม เป็นเงิน 14,328,624 บาท จ าหน่ายไป
ทั้งสิ้นจ านวน 286,330 กิโลกรัม เป็นเงิน 17,521,466.62 บาท 

5.สหกรณ์จัดหาสินค้ามาจ าหน่ายให้กับสมาชิกเป็นเงิน 3,851,322  บาท ต่ ากว่าเปูาหมายที่ก าหนดร้อยละ 
12.96 ผลการด าเนินงานมีก าไรเฉพาะธุรกิจจ านวน 68,233.42 บาท 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. ธุรกิจสินเชื่อ สมาชิกไม่สามารถช าระหนี้ได้ตามก าหนดเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ า 
2. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายของสหกรณ์ เนื่องจากสหกรณ์มีค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นและต้นทุนการขายสูง  

จึงท าให้ขาดทุนในการด าเนินธุรกิจ 
 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
งานที่ด าเนินการ : 
1.ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ ให้สหกรณ์ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
2.ให้สหกรณ์ปรับปรุงการด าเนินงานตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี 
3.แนะน าให้สหกรณ์วิเคราะหผ์ลการด าเนินงานเทียบกับแผน และน าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ

เป็นประจ าทุกเดือน 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1.สหกรณ์ปฏิบัติตามกฎหมายของสหกรณ์ 
2.สหกรณ์แก้ไขข้อสังเกต และติดตามการแก้ไขข้อสังเกตและรายงานให้สหกรณ์จังหวัดทราบอย่างต่อเนื่อง 
3.สหกรณ์น าผลการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบแผนผลในที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ

เป็นประจ าทุกเดือน 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของตนเอง 
2. การปฏิบัติงานของสหกรณ์ ส่วนใหญ่คณะกรรมการมอบหมายให้ผูจ้ัดการสหกรณ์เป็นผู้ตัดสินใจและด าเนินการ

ทั้งหมดและเป็นไปตามที่ผู้จัดการน าเสนอ 
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ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์  ปีบัญชี 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 
 

กิจกรรม หน่วยนับ แผนงานปี2564 ผลงานปี2564 ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1.แผนการรับสมาชิก คน 10 11 110 
2.แผนการระดมทุน 
-ระดมทุนเรือนหุ้น
เพ่ิม 
-รับฝากเงินเข้าเพ่ิม 

 
บาท 
บาท 

 
50,000.00 

1,000,000.00 

 
15,000.00 

980,604.94 

 
30.00 
98.06 

3.แผนด าเนินธุรกิจ
ของสหกรณ์ 
-ธุรกิจรับฝากเงิน 

 
 

บาท 

 
 

1,000,000.00 

 
 

980,604.94 

 
 

98.06 

-ธุรกิจสินเชื่อ บาท 500,000.00 300,375.00 60.08 
-ธุรกิจจัดหาสินค้ามา
จ าหน่าย 

บาท 
บาท 

4,425,000.00 3,851,322.00 87.04 

-ธุรกิจรวบรวม บาท 4,000,000.00 734,766.00 18.37 
-ธุรกิจแปรรูป บาท 16,800,000.00 17,521,466.62 104.29 
4.แผนประมาณการ
รายได้ – ค่าใช้จ่าย 
-รายได้ 

 
 

บาท 

 
 

27,505,000.00 

 
 

22,592,517.54 

 
 

82.14 

-ค่าใช้จ่าย บาท 27,281,320.00 22,005,582.26 80.66 
-ก าไร (ขาดทุน) 
ธุรกิจ 

บาท 223,680.00 586,935.28 262.40 

 

สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย:  
1.การรวบรวมน้ ายางสดเพ่ือขายลดลง เนื่องจากสหกรณ์ไปท าธุรกิจแปรรูปเนื่องจากราคามีความต่างกัน 

ท าให้มีก าไรในการด าเนินธุรกิจ  
2.สหกรณ์มีลูกหนี้การค้าชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง จ ากัด จ านวน 1,277,614.64 บาท  สหกรณ์ตั้งค่าเผื่อหนี้

สงสัยจะสูญเต็มจ านวน 
3.สหกรณ์ไม่สามารถก าหนดราคาขายยางแผ่นรมควัน ขึ้นอยู่กับราคาตลาดกลางที่มีการข้ึนลงตลอดเวลา 
4.คณะกรรมการด าเนินการยังขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการธุรกิจ ส่วนใหญ่ให้อ านาจการ

ตัดสินใจกับผู้จัดการเป็นหลัก  
สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :   
1.แนะน าให้สหกรณ์ติดตามข่าวสารในเรื่องการปรับตัวขึ้นลงของราคายางพาราอย่างสม่ าเสมอ 
2.แนะน าให้สหกรณ์ควบคุมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานให้เหมาะสมและเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ 
3.แนะน าให้คณะกรรมการด าเนินการติดตามผลการด าเนินธุรกิจเป็นประจ าทุกเดือนอย่างต่อเนื่อง 
4.แนะน าให้คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์เข้ารับการพัฒนาตน เข้ารับการฝึกอบรม เพ่ือน าความรู้

มาพัฒนาสหกรณ์ต่อไป  
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5.แนะน าส่งเสริมการเพ่ิมปริมาณธุรกิจ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิก 
6.การก ากับ ดูแล ตรวจสอบ และคุ้มครองสหกรณ์ 
 

 
 

ลงช่ือ          ธนัฏฐา   เดชอรัญ    เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

           (นางสาวธนฏัฐา  เดชอรัญ) 

                วันที่ 27 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 
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8) สหกรณ์กองทุนสวนยางทุ่งใหญ่ จ ากัด   
ประเภทสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์การเกษตร ปีบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 31 มีนาคม ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ยางพารา 
 ระดับมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  เกรด C 
 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)  ชั้น 2 
 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จัดประชุมเม่ือวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 

 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 
งานที่ด าเนินการ :  

 1.ด้านระดับมาตรฐานสหกรณ์ได้แนะน าแนวทางเปูาหมาย/เกณฑ์ชี้วัดของมาตรฐานมาใช้ในการส่งเสริม
และพัฒนาสหกรณ์ ประเมินศักยภาพการด าเนินงานของสหกรณ์ มีจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไร มีศักยภาพด้านการช่วยเหลือ
ให้บริการสมาชิกดีเพียงใด ความสามารถในการบริหารจัดการเพ่ือยกระดับสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง โดยก าหนด  
แนวทางการด าเนินงานในส่วนสหกรณ์ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานข้อใดจากทั้งหมด 137 ข้อวิเคราะห์ข้อย่อย หาสาเหตุ
หาแนวทางแก้ไขปรับปรุง พัฒนาให้ผ่านมาตรฐานข้อนั้น ๆ ถ้าหากสหกรณ์ผ่านมาตรฐานในระดับดี ก็หาแนวทาง   
ที่จะยกระดับการผ่านมาตรฐานให้เป็นมาตรฐานระดับดีมากหรือดีเลิศ ท าให้สหกรณ์มีศักยภาพในการด าเนินการ
อ านวยประโยชน์แก่สมาชิกซึ่งเป็นเจ้าของสหกรณ์ให้ได้รับการบริการที่ดี มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคม ท าให้องค์กรมีการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ พัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นและส่งผลให้เกิดผลส าเร็จตามแผน
ที่ก าหนดไว้ 

2.แนะน าการจัดท าระเบียบของสหกรณ์ให้สอดคล้องและครอบคลุมกับการด าเนินงาน 
          3.แนะน าให้สหกรณ์น าการควบคุมภายในมาใช้ในการบริหารงานสหกรณ์ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
 1. สมาชิกสหกรณ์ที่ท าสวนยางพาราซึ่งเป็นอาชีพหลกั สามารถขายยางพารา โดยขายผ่านสหกรณ์ ลดค่าใช้จ่าย 
ประหยัดเวลาและปูองกันพ่อค้าในท้องถิ่นกดราคารับซื้อน้ ายางสดจากการไม่ถูกเอาเปรียบจากพ่อค้าท้องถิ่น 

2. สหกรณ์ได้จัดท าระเบียบขึ้นถือใช้เพื่อให้สอดคล้องกับการด าเนินงาน 
 3. การประเมินคุณภาพสหกรณ์ สหกรณ์มีชั้นคุณภาพการควบคุมภายในอยู่ในระดับ “ดี” มีการก าหนดระบบ
การควบคุมภายในเหมาะสมกับการด าเนินงานและการด าเนินธุรกิจ มีการใช้แผนงานและงบประมาณซึ่งที่ประชุม
ใหญ่อนุมัติไว้เป็นเปูาหมายในการปฏิบัติงาน มีการติดตามประเมินผลอย่างสม่ าเสมอ 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
 คณะกรรมการด าเนินการขาดความรู้ ประสบการณ์ในการด าเนินงาน ตลอดจนการแก้ปัญหาส่วนใหญ่ของ
สหกรณ์อาศัยการตัดสินใจของผู้จัดการเป็นหลัก 
 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 
งานที่ด าเนินการ :  
1. แนะน า ส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการท าธุรกิจกับสหกรณ์ 
2. แนะน าให้สหกรณ์ระดมเงินฝากจากสมาชิก เพ่ือน ามาเป็นทุนหมุนเวียนในสหกรณ์ 
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 3. แนะน าให้สหกรณ์แปรรูปยางพารา และศึกษาข้อมูลราคายางพาราให้ทันต่อสถานการณ์ เนื่องจากราคา
มีความผันผวนตลอดเวลา 
 4. แนะน าให้สหกรณ์เพ่ิมปริมาณธุรกิจการจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายให้มากขึ้น และให้ส ารวจความต้องการ   
ของสมาชิกในการรับบริการกับสหกรณ์ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. จ านวนสมาชิกร่วมท าธุรกิจกับสหกรณ์ไม่นับซ้ า คิดเป็นร้อยละ 84.31 

 2. ระหว่างปีสหกรณ์รับฝากเงินประเภทออมทรัพย์จากสมาชิก จ านวน 47 ,476.09 บาท ณ วันสิ้นปีมีเงิน    
รับฝากคงเหลือ จ านวน 85 บัญชี เป็นเงิน 340,548.19 บาท 

3. ระหว่างปีสหกรณ์ไม่ได้ด าเนินธุรกิจแปรรูป แต่สหกรณ์รวบรวมน้ ายางสด จ านวน 128,365.00 กิโลกรัม 
เป็นเงิน 2,005,657.00 บาท คิดเป็นน้ าหนักยางแห้ง จ านวน 43,002.80 กิโลกรัม  น าไปจ าหน่ายเป็นน้ ายางสด 
จ านวน 129,961.50 กิโลกรัม คิดเป็นน้ าหนักยางแห้ง จ านวน 43,265.97 กิโลกรัม เป็นเงิน 2,066,938.00 บาท 
และขายเศษยาง จ านวน 194.00 กิโลกรัม เป็นเงิน 3 ,2750 บาท รวมน้ าหนักยางที่ขายได้ จ านวน 43 ,459.97 
กิโลกรัม เป็นเงิน 2,070,213.00 บาท 

4. ผลการด าเนินงานของสหกรณ์ ขาดทุนสุทธิ จ านวน 474,796.45 บาท 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

 จากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานด้านธุรกิจรวบรวม ซึ่งมีความเสี่ยงด้าน
ความผันผวนของราคาสินค้าในตลาด และค่าใช้จ่ายของสหกรณ์ค่อนข้างสูงและสหกรณ์ไม่ได้ด าเนินธุรกิจแปรรูป
ยางพารา 

 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
งานที่ด าเนินการ : 
1. ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ ให้สหกรณ์ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
2. ให้สหกรณ์ปรับปรุงการด าเนินงานตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี 
3. แนะน าให้สหกรณ์วิเคราะห์ผลการด าเนินงานเทียบกับแผน และน าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ

เป็นประจ าทุกเดือน 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์ปฏิบัติตามกฎหมายของสหกรณ์ 
2. สหกรณ์แก้ไขข้อสังเกตและติดตามการแก้ไขข้อสังเกต และรายงานให้สหกรณ์จังหวัดทราบอย่างต่อเนื่อง 

 3. สหกรณ์น าผลการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบแผนผลในที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ
เป็นประจ าทุกเดือน 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
 การปฏิบัติงานของสหกรณ์ ส่วนใหญ่คณะกรรมการมอบหมายให้ผู้จัดการสหกรณ์เป็นผู้ตัดสินใจและ
ด าเนินการเกือบทั้งหมดและเป็นไปตามที่ผู้จัดการน าเสนอ 
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ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก คน   2 2 100.00 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพ่ิม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

 
บาท 
บาท 

 
10,000.00 

300,000.00 

 
8,800.00 

47,476.09 

 
88.00 
15.83 

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

 
 

บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 

 
 

300,000.00 
150,000.00 

- 
11,700,000.00 
4,824,000.00 

- 

 
 

47,476.09 
15,000.00 

- 
2,005,657.00 

- 
- 

 
 

15.83 
10.00 

- 
17.14 
0.00 

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

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
17,409,250.00 
17,296,700.00 

112,550.00 

 
2,607,867.55 
3,082,664.00 
(474,796.45) 

 
14.97 
17.82 

(421.85) 
 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :  
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อการดด าเนินงานด้านธุรกิจรวบรวมน้ ายางพารา ซึ่งมีความ

เสี่ยงด้านความผันผวนของราคาในบางช่วงเวลาที่เพ่ิมข้ึนและลดลงอย่างรวดเร็ว 
สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :  

 1. แนะน าให้สหกรณ์ติดตามข่าวสารในเรื่องการปรับตัวขึ้นลงของราคายางพาราอย่างสม่ าเสมอ 
 2. แนะน าให้สหกรณ์ควบคุมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานให้เหมาะสมและเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ 
 3. แนะน าให้คณะกรรมการด าเนินการติดตามผลการด าเนินธุรกิจเป็นประจ าทุกเดือนอย่างต่อเนื่อง 
 4. แนะน าให้คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์เข้ารับการพัฒนาตน เข้ารับการฝึกอบรม เพ่ือน าความรู้
มาพัฒนาสหกรณ์ต่อไป  
 5. แนะน าส่งเสริมการเพิ่มปริมาณธุรกิจ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิก 
 6. การก ากับ ดูแล ตรวจสอบ และคุ้มครองสหกรณ์ 
 
 

ลงช่ือ        อมรรัตน์  เกื้อนุ่น      เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

  (นางสาวอมรรัตน์  เกื้อนุ่น) 

    วันที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
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9) สหกรณ์กองทุนสวนยางทุ่งใหญ่พัฒนา จ ากัด   
ประเภทสหกรณ์   การเกษตร  ปีบัญชีของสหกรณ์  31 มีนาคม  ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์  ธุรกิจแปรรูปยางพารา 
 ระดับมาตรฐานสหกรณ์ ระดับดีมาก  
 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)  ชั้น 2 
 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่    30  มิถุนายน  2564 
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จัดประชุมเม่ือวันที่    27  สิงหาคม  2563   

 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 
งานที่ด าเนินการ : 
1. ส่งเสริม แนะน าและพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์ 
2. แนะน าให้ความรู้คณะกรรมการด าเนินการ ให้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของตนและความรู้ด้านสหกรณ์ และให้

มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกเดือน 
3. แนะน า ส่งเสริมให้สหกรณ์น าการควบคุมภายในมาใช้ในการบริหารงานสหกรณ์ 
4. แนะน า ส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งตามแผนพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ รักษาระดับชั้น 2 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์มีความเข้มแข็ง สามารถรักษาระดับ ชั้น 2  
2. สหกรณ์ได้รับการประเมินการควบคุมภายใน ระดับพอใช้ 
3. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดีมาก 
4. สหกรณ์สามารถปิดบัญชีและส่งให้ผู้สอบบัญชีได้ภายใน 30 วัน 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. คณะกรรมการ ขาดความรู้ ประสบการณ์ในการด าเนินงาน ตลอดจนการแก้ไขปัญหาไม่ทันท่วงที 
2. คณะกรรมการยังขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
3. ในการด าเนินงานสหกรณ์ยังไม่ปฏิบัติตามระเบียบ 
 

 ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ 
งานที่ด าเนินการ :  
1. แนะน าส่งเสริมการพัฒนาและเพ่ิมปริมาณธุรกิจจากปีก่อนอย่างน้อย 3 % (ปริมาณธุรกิจ การมีส่วนร่วม

ของสมาชิกท าธุรกิจกับสหกรณ์ การระดมทุนภายในเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน) 
2. แนะน าให้สหกรณ์ระดมทุนเรือนหุ้นจากสมาชิกเพ่ิมขึ้นเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ 
3. แนะน าส่งเสริมเรื่องการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ท่ีของบประมาณจากภาครัฐ 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : 
1. สหกรณ์ด าเนินธุรกิจ 3 ธุรกิจ ประกอบด้วย 1. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 2. ธุรกิจรวบรวมผลิตผล  

3. ธุรกิจแปรรูปผลิตผลเพ่ือจ าหน่าย  การด าเนินธุรกิจเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 6.59  มีมูลค่ารวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 
28,068,578  บาท เฉลี่ยเดือนละ 2,339,048.17 บาท โดยเป็นการรวบรวมน้ ายางสดเพื่อจ าหน่ายมากที่สุดรองลงมาเปน็
การรวบรวมน้ ายางสดเพื่อแปรรูป  
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2. สหกรณ์มีรายได้รวมทั้งสิ้น จ านวน 32,135,596.52 บาท และมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น จ านวน 31,132,279.60 
บาท สหกรณ์มีก าไรสุทธิ จ านวน 1,003,316.92 บาท ก าไรเฉลี่ยต่อสมาชิก 4,966.92 บาทต่อคน เงินออมเฉลี่ยต่อ
สมาชิก 3,007.23 บาทต่อคน 

3. สหกรณ์มีทุนเรือนหุ้นเพียง 607,460 บาท สหกรณ์จะต้องส่งเสริมให้สมาชิกถือหุ้นเพ่ิมขึ้นเป็นการสร้าง
วินัยในการออม 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. ความผันผวนด้านราคา ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของสหกรณ์โดยตรง คณะกรรมการต้องคอย  

เฝูาระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการค้าให้ทันกับการแข่งขันในปัจจุบัน 
2. สมาชิกยังไม่เข้าใจระบบสหกรณ์ว่าตัวเองเป็นเจ้าของและผู้ใช้บริการ 
 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
งานที่ด าเนินการ : 
1. ก ากับ ดูแล ตรวจสอบให้สหกรณ์ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
2. น าข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบกิจการเข้าที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการเพ่ือพิจารณา

แก้ไขและปรับปรุงการด าเนินงานตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. กรรมการ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนสมาชิกยังขาดความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายและข้อปฏิบัติที่ถูกต้อง 
2. ในการด าเนินงาน สหกรณ์ยังไม่ปฏิบัติตามระเบียบ  
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. กรรมการ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนสมาชิกยังขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมายและข้อปฏิบัติที่ถูกต้อง 
2. ในการด าเนินงานสหกรณ์ยังไม่ปฏิบัติตามระเบียบ  
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ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก คน 20 11 55.00 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพ่ิม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

 
บาท 

- 

 
50,000.00 

- 

 
19,150.00 
- 

 
38.30 

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

 
 
- 
- 

บาท 
บาท 
บาท 

- 

 
 
- 
- 

2,100,000.00 
10,458,000.00 
20,816,000.00 

- 

 
 
- 
- 

485,095.00 
16,613,742.00 
14,177,040.09 

- 

 
 
- 
- 

  23.10  
 158.86  
  68.11 

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

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
30,310,000.00 
29,840,000.00 

470,000.00 

 
32,135,596.52 
31,132,279.60 
1,003,316.92 

 
106.02  
 104.33  
 213.47 

 

สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :  
1. สมาชิกมีส่วนร่วมในการท าธุรกิจกับสหกรณ์น้อย ขาดการประชาสัมพันธ์งานของสหกรณ์ให้สมาชิกทราบ 
2. ภาวะเศรษฐกิจตกต่ า ราคายางพารามีความผันผวน จึงท าให้ประสบปัญหา ขายยางได้ในราคาต่ ากว่าที่ 

คาดการณ์ไว้ในบางช่วงเวลา 
3. คณะกรรมการด าเนินการยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการบริหารงานสหกรณ์ 
4. สมาชิกประสบปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้สมาชิก 

ขาดรายไดม้าร่วมด าเนินธุรกิจกับสหกรณ์น้อยลง 
สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :   
1. แนะน า ส่งเสริมระดับชั้นสหกรณ์ 
2. แนะน า ส่งเสริมให้สหกรณ์รักษาเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 
3. แนะน า ส่งเสริมการเพิ่มปริมาณธุรกิจ และสมาชิกมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจกับสหกรณ์เพ่ิมข้ึน 

 4. แนะน า ส่งเสริมเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร  
 5. การก ากับ ดูแล ตรวจสอบ และคุ้มครองสหกรณ์ 
 

ลงช่ือ    พิมลรัตน์  เชาวน์วุฒิกุล       เจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

      (นางสาวพิมลรัตน์  เชาวน์วุฒิกุล) 

             วันที่  27  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

 



      51 | ห น้ า  รายงานผลการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

10) สหกรณ์กองทุนสวนยางไทรบ่วง จ ากัด   
ประเภทสหกรณ์    การเกษตร  ปีบัญชีของสหกรณ์   31 มีนาคม  ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์  ธุรกิจรวบรวมน้ ายางสด และธุรกิจสินเชื่อ 
 ระดับมาตรฐานสหกรณ์ (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564)  เกรด C    
 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)   ระดับชั้น 2  
 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่    31  สิงหาคม 2563 
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จัดประชุมเม่ือวันที่  18 กันยายน  2563 

   

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 
    งานที่ด าเนินการ :  

1. แนะน า ส่งเสริมและพัฒนาความเข้มเข็งตามแผนพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ รักษาชั้นที่ 2 
2. แนะน า ส่งเสริม ผลักดันสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และรักษามาตรฐานอยู่ในระดับดี 
3. แนะน า ส่งเสริมด้านคุณภาพการควบคุมภายใน 
4. แนะน า ส่งเสริมสหกรณ์ให้ปิดบัญชีภายใน 30 วันหลังสิ้นปีบัญชี 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เกรด C คะแนน 84.33 คะแนน ข้อที่ไม่ผ่านเกณฑ์ คือ ข้อ 1 ผลการด าเนินงาน

ในรอบสองปีบัญชีย้อนหลัง สหกรณ์มีผลการด าเนินงานไม่ขาดทุนปรากฏผลการด าเนินงานสหกรณ์ขาดทุนปีบัญชี 
2563 ซึ่งในปี 2562 สหกรณ์มีการผลการด าเนินงานก าไร 

2. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และรักษามาตรฐานอยู่ในระดับดี และรักษาชั้นสหกรณ์ชั้นที่ 2 
3. ผลการประเมินชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน ระดับพอใช้ 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. สหกรณ์มีผลการด าเนินงานขาดทุนในปีบัญชี 2563  
2. สมาชิกขาดความเชื่อมั่นและมีส่วนร่วมกับสหกรณ์ในการด าเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตน้อยไม่คุ้มกับต้นทุน 
3. สหกรณ์ไม่สามารถปิดบัญชีได้ภายใน 30 วันหลังสิ้นปีบัญชี เนื่องจากเจ้าหน้าที่ขาดความรู้และเรียนรู้ใน

การปิดบัญชี 
4. คณะกรรมการยังขาดความรู้ ประสบการณ์ในการด าเนินงานตลอดจนการแก้ไขปัญหาไม่ทันท่วงที 
 

 ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ 
งานที่ด าเนินการ :  
1. แนะน า ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์ (ปริมาณธุรกิจ การมีส่วนร่วมของสมาชิกท าธุรกิจสหกรณ์ 

การระดมทุนภายในเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน) 
2. การแก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์ (แก้ไขปัญหาหนี้ค้างนาน เร่งรัดติดตามหนี้) 
3. แนะน า ส่งเสริมการวางแผนการด าเนินธุรกิจ การวิเคราะห์ต้นทุน การลดต้นทุน 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์มีมูลค่าธุรกิจปี 2563 จ านวน 4,246,979.48 บาท สหกรณ์ด าเนินงานธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจรวบรวม

การรับฝากเงินจากสมาชิก ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย  
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2. ผลการด าเนินงานสหกรณ์ปีบัญชี 31 มีนาคม 2563 มีผลขาดทุน 26 ,537.89 บาท ซึ่งเฉพาะธุรกิจรวบรวม
ผลผลิตน้ ายางสด มีผลขาดทุนเฉพาะธุรกิจ จ านวน 17,178.50 บาท  

3. สหกรณ์มียอดลูกหนี้เงินกู้และลูกหนี้การค้าค้างนาน คณะกรรมการและฝุายจัดการได้ด าเนินการติดตาม
เร่งรัดให้สมาชิกมาช าระหนี้ได้บางส่วน  

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. สมาชิกมาขายน้ ายางสดกับสหกรณ์น้อย 
2. การท างานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นเวลา และเปิดส านักงานไม่ทุกวัน 
 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
งานที่ด าเนินการ :  
1. ก ากับ ดูแล ตรวจสอบให้สหกรณ์ด าเนินการตามข้อบังคับ ระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
2. ให้สหกรณ์ปรับปรุงการด าเนินงานตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. แนะน า ส่งเสริม ในเรื่อง พ.ร.บ.สหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง ค าแนะน าสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพในการ

บริหารงาน 
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ น าข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีแจ้งให้ที่ประชุมทราบและให้สหกรณ์ปรับปรุง  

การด าเนินงานตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเพ่ือปูองกันและแก้ไขข้อบกพร่อง 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. คณะกรรมการ ฝุายจัดการ ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง และข้อกฎหมาย

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสหกรณ์  
2. ในการแก้ไขตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ สหกรณ์ยังไม่เข้าใจแนวทางในการแก้ไขต้องให้ค าแนะน า 

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

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก ราย 10 6 60.00 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพ่ิม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

 
บาท 
บาท 

 
80,000.00 
50,000.00 

 
79,690.00 
40,081.48 

 
99.61 
80.16 

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

 
 

บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 

 
 

50,000.00 
2,500,000.00 

315,000.00 
2,200,000.00 

- 
- 

 
 

40,081.48 
2,793,020.00 

5,989.00 
1,345,299.00 

 
 

80.16 
111.72 
1.90 
61.15 

- 
- 

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

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
4,085,000.00 
2,724,200.00 
1,360,800.00 

 
1,540,385.43 
1,566,923.32 

(26,537.89) 

 
37.71 
57.52 
(1.95) 

 

สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : 
 1. สมาชิกมีส่วนร่วมในการท าธุรกิจกับสหกรณ์น้อย 
 2. คณะกรรมการขาดความรู้ ประสบการณ์ในการด าเนินงาน ตลอดจนการแก้ไขปัญหาไม่ทันท่วงที 
 3. เจ้าหน้าที่ขาดความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ 
 4. ภาวะเศรษฐกิจตกต่ า  ราคายางพาราผันผวน 
 5. สมาชิกประสบปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  จึงต้อง
เว้นระยะห่างทางสังคม Social Distancing  ท าให้สมาชิกขาดรายได้จากการประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริม 

สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :   
1. แนะน า ส่งเสริมระดับชั้นสหกรณ์ 
2. แนะน า ส่งเสริมให้สหกรณ์รักษาเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 
3. แนะน า ส่งเสริมการเพิ่มปริมาณธุรกิจและสมาชิกมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจกับสหกรณ์เพ่ิมข้ึน 

 4. แนะน า ส่งเสริมเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร  
 5. การก ากับ ดูแล ตรวจสอบ และคุ้มครองสหกรณ์ 
 
 

ลงช่ือ               สุคนธ์   อนิขัน      เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

                (นางสาวสุคนธ์  อินขัน) 

                วันที่  27  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564 

 



      54 | ห น้ า  รายงานผลการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

11) สหกรณ์กองทุนสวนยางนาเมืองเพชร จ ากัด   
ประเภทสหกรณ์การเกษตร   ปีบัญชีของสหกรณ์  31 มีนาคม ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์ ยางพารา/ธุรกิจรวบรวมผลผลติเพ่ือแปรรูปและจ าหน่าย    
 ระดับมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ดี 
 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)  ชั้น 3 
 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ 15  มิถุนายน 2564 
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จัดประชุมเม่ือวันที่ 30 กันยายน  2563 

 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 
    งานที่ด าเนินการ :  

1. แนะน าให้ความรู้คณะกรรมการด าเนินการ ให้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของตนและความรู้ด้านสหกรณ์และให้มี
การประชุมเพ่ือติดตามผลการด าเนินอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกเดือน 

2. แนะน าให้สหกรณ์น าการควบคุมภายในมาใช้ในการบริหารงานสหกรณ์  
3. การระดมทุนจากสมาชิกเพ่ือน ามาเป็นทุนหมุนเวียนในสหกรณ์ 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์ไม่มีการติดตามงานและไม่มีการประชุมอย่างต่อเนื่อง ไม่มีการจัดอบรมให้ความรู้สมาชิก กรรมการ

เรื่องระบบสหกรณ์ เนื่องจากสหกรณ์หยุดด าเนินธุรกิจและเพ่ิงเริ่มท าธุรกิจในเดือนกุมภาพันธ์ 2563  
2. การประเมินคุณภาพสหกรณ์ สหกรณ์มีชั้นคุณภาพการควบคุมภายในอยู่ในระดับ “พอใช้”ปีก่อนไม่มี

ระดับการควบคุมภายใน 
3. ระหว่างปีสมาชิกไม่มีการถือหุ้นเพิ่มเนื่องจากสหกรณ์มียอดขาดทุนสะสมจ านวน 340,165.09 บาท ส่งผลให้

มูลค่าหุ้นของสหกรณ์ติดลบ สมาชิกไม่สามารถถอนหุ้นคืนได้ ท าให้สมาชิกขาดความเชื่อมั่นในการด าเนินงานของ
สหกรณ์ จึงไม่มีการลงทุนถือหุ้นเพิ่ม 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
สหกรณ์ด าเนินธุรกิจรวบรวมผลิตผลการเกษตร เพ่ือแปรรูปจ าหน่ายยางพาราจ านวน 279 ,569.00 บาท  

สหกรณ์ได้ด าเนินการซื้อน้ ายางสดจากสมาชิก โดยประธานเป็นผู้ด าเนินการและเก็บรักษาเงินสดของสหกรณ์ โดยไม่มี
การจัดจ้างเจ้าหน้าที่บัญชี ท าให้การด าเนินธุรกิจไม่เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนด ระยะเวลาในการด าเนินการมี
จ ากัด ผลงานจึงไม่เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนด 

 

 ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ 
งานที่ด าเนินการ :  
1. แนะน าส่งเสริมการด าเนินธุรกิจ ให้สหกรณ์ด าเนินธุรกิจตามความต้องการของสมาชิก 
2. แนะน าให้สหกรณ์รับสมาชิกเพิ่มและระดมทุนเรือนหุ้นจากสมาชิกเพื่อน ามาเป็นมาเป็นทุนหมุนเวียนในสหกรณ์ 
3. แนะน าการพัฒนาการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์ 
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ผลที่ได้จากการด าเนินงาน  
1. สหกรณ์ได้ด าเนินธุรกิจรวบรวมน้ ายางสดเพ่ือแปรรูปเป็นยางแผ่นรมควันเพ่ือจ าหน่าย โดยซื้อน้ ายางสด

จ านวน 15,513 กิโลกรัม เป็นเงิน 279,569 บาท คิดเป็นน้ าหนักยางแห้ง 4,964.93 กิโลกรัมและขายเป็นยางแผ่น
รมควัน จ านวน 5,292.00 กิโลกรัม บาท เป็นเงิน 285,397.00 บาท  

2. สหกรณ์ไม่มีการรับสมาชิกเพ่ิม ไม่มีการระดมทุนเรือนหุ้น 
3. สมาชิกมาร่วมท าธุรกิจกับสหกรณ์จ านวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.5 ของสมาชิกท้ังหมด 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. สหกรณ์ด าเนินธุรกิจเพียงธุรกิจเดียวและด าเนินงานเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เท่านั้น เนื่องจากสหกรณ์ขาดทุน

หมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจ  
2. สมาชิกขาดความเชื่อมั่นในระบบสหกรณ์ เนื่องจากหยุดด าเนินธุรกิจและเพ่ิงเริ่มด าเนินธุรกิจในปีนี้และ

การประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ยังไม่ทั่วถึง 
3. ค่าใช้จ่ายในการผลิตสงู เช่น ค่าไม้ฟืน ค่าสารเคมี สหกรณ์ต้องระมัดระวังในการใช้จ่ายและหาแหล่งสินค้าที่มี

ราคาต่ า 
 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
งานที่ด าเนินการ : 
1.  ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ ให้สหกรณ์ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
2.  ให้สหกรณ์ปรับปรุงการด าเนินงานตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี 
3.  แนะน าให้สหกรณ์วิเคราะห์ผลการด าเนินงานเทียบกับแผน และน าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ

เป็นประจ าทุกเดือน 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์ปฏิบัติตามกฎหมายของสหกรณ์ 
2. การแก้ไขข้อสังเกตไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากขาดการประชุมอย่างต่อเนื่อง 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. ขาดเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานของสหกรณ์ 
2. การปฏิบัติงานของสหกรณ์ ส่วนใหญ่คณะกรรมการมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้ตัดสินใจและ

ด าเนินการเกือบทั้งหมด  
3. ขาดการประชุมประจ าเดือนอย่างต่อเนื่อง ท าให้ไม่สามารถติดตามผลการด าเนินงานของสหกรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      56 | ห น้ า  รายงานผลการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์  ปีบัญชี 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก คน 5 - - 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพ่ิม 
  

 
บาท 

 
5,000 

 
- 

 
- 

3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
        - ธุรกิจรวบรวมผลิตผล
การเกษตรเพื่อแปรรูปจ าหน่าย 
 

 
 

บาท 
 
 

 
 

3,000,000 

 
 

285,397 

 
 

9.51 

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

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
3,000,000 
2,850,000 

150,000 

 
287,000.52 
290,213.16 
(3,212.64) 

 
9.56 
10.18 
(2.14) 

 

สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :  
1.สหกรณ์ด าเนินธุรกิจเพียงธุรกิจเดียวและมีปริมาณธุรกิจต่ ากว่าแผนงานที่ก าหนด 
2.สหกรณ์ขาดทุนเกินทุนเรือนหุ้น ท าให้สมาชิกขาดความเชื่อมั่นในสหกรณ์ และไม่สามารถถอนหุ้นคืนจาก

สหกรณ์ได้ 
3.การบริหารจัดการธุรกิจของสหกรณ์อยู่ภายใต้การควบคุมของประธานกรรมการ คณะกรรมการไม่มีการ

ติดตามงานอย่างจริงจัง 
4.การมสี่วนร่วมของสมาชิกมีน้อย สหกรณ์ขาดการประชาสัมพันธ์งานของสหกรณ์ให้สมาชิกรับทราบ  
5.คณะกรรมการด าเนินการยังขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานสหกรณ์ 
สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :   
1.ส ารวจความต้องการของสมาชิกในการที่จะมาใช้บริการกับสหกรณ์ เพ่ือพัฒนาการมีส่วนร่วม 
2.ก าหนดแผนงานของสหกรณ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และร่วมกันจัดท าแผนงานประจ าปีเพ่ือ

น าเสนอท่ีประชุมใหญ่ 
3.อบรมให้ความรู้คณะกรรมการด าเนินการ เพ่ือให้สามารถบริหารงานสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.ประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ให้สมาชิกได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
5.คณะกรรมการด าเนินการต้องมีการประชุมประจ าเดือนเพื่อติดตามงานอย่างสม่ าเสมอ หากมีปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนินงานจะได้แก้ไขได้ทันเวลา 
6.สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาให้กับสมาชิกสหกรณ ์
 

ลงช่ือ         ธนัฏฐา  เดชอรัญ      เจ้าหนา้ที่ผู้รับผิดชอบ 

           (นางสาวธนฏัฐา  เดชอรัญ) 

                วันที่  27  เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 
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12) สหกรณ์ กองทุนสวนยางบ้านเกาะปราง จ ากัด   
ประเภทสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เกษตรปีบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  มีนาคม ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
 ระดับมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564) เกรด B 
 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)  ชั้น 2 
 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ 25 มิถุนายน 2564 
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ - 

 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนา 
งานที่ด าเนินการ : 
1. ให้มีการปฏิบัติตามระเบียบ และข้อบังคับของสหกรณ์อย่างเคร่งครัด 
2. สหกรณ์จัดงบประมาณในการพัฒนากิจการสหกรณ์ เพื่อน ามาซ่อมแซมโรงงานและอุปกรณ์ของสหกรณ์     

ที่ช ารุดเพื่อเป็นการลดต้นทุนผลิตและให้ผลผลิตแปรรูปยางพาราที่ออกมาคุ้มทุน 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : 
1. ธุรกิจแปรรูปยางพาราบรรลุเปูาหมายตามแผนที่วางไว้ 

 2. สหกรณ์มีการขอรับสนับสนุนเงินอุดหนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซ่อมแซมโรงงาน เช่น ซ่อมแซมเตา
รมควันยางพารา สามารถลดต้นทุนการผลิตค่าไม้ฟืนได้ 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. ………………………………-……………………………………… 
2. ………………………………-……………………………………… 

 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 
งานที่ด าเนินการ :  
ส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการท าธุรกิจกับสหกรณ์ 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : 
ธุรกิจแปรรูปของสหกรณ์เป็นไปตามแผน  
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. …………………………………-…………………………………… 
2. …………………………………-…………………………………… 
 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
งานที่ด าเนินการ : 
1. ………………………………-……………………………………… 
2. ………………………………-……………………………………… 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : 
1. ……………………………………-………………………………… 
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2. ……………………………………-………………………………… 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. ……………………………………-………………………………… 
2. ……………………………………-………………………………… 
 

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก คน 5.00 2.00 40.00 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพ่ิม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

 
บาท 
บาท 

 
10,000.00 

- 

 
 1,000.00 

- 

 
10.00 

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

 
 

บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 

 
 
- 
- 
- 

2,025,000.00 
9,200,000.00 
1,440,000.00 

 
 
- 
- 
- 

2,735,441.00 
3,216,453.00 

- 

 
 
- 
- 
- 

135.08 
 34.96  

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

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
12,680,000.00 
12,575,500.00 

104,500.00 

 
6,945,593.28 
6,854,973.90 

90,619.38 

 
54.78 
54.51 
86.72 

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

................................................................................................................................................................................... 
สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : ......................................... 

.................................................................................................................................................................................... 
 
 

ลงช่ือ        สุวัฒน์ชัย สวุรรณเกษา   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

 (นายสุวัฒน์ชัย สุวรรณเกษา) 

  วันที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
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13) สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านคลองโตนพัฒนา จ ากัด   
ประเภทสหกรณ์  การเกษตร  ปีบัญชีของสหกรณ์   31 มีนาคม  ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์ ธุรกิจแปรรูปยางพารา 
 ระดับมาตรฐานสหกรณ์   ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  
 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)   ชั้น 2 
 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์   ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่    31  กรกฎาคม  2563  
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์   จัดประชุมเม่ือวันที่  3  กันยายน  2563   

 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 
งานที่ด าเนินการ :  
1. แนะน า ส่งเสริมให้สหกรณ์จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี เพ่ือพัฒนาสหกรณ์ให้ด าเนินงานเป็นไปตาม

แผนการด าเนินงานสหกรณ์ 
2. แนะน า ส่งเสริมให้สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 
3. แนะน า ส่งเสริม และพัฒนาความเข้มแข็งตามแผนพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ รักษาชั้นที่ 2 
4. แนะน า ส่งเสริมให้สหกรณ์น าการควบคุมภายในมาใช้ในการบริหารงานสหกรณ์ 
5. แนะน าให้ความรู้คณะกรรมการด าเนินการ ให้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของตนและความรู้ด้านสหกรณ์  

และให้มีการประชุมคณะกรรมการเพ่ือรับทราบผลการด าเนินงาน ติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อ เนื่องและ   
ร่วมแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์  

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์สามารถรักษาชั้น 2 ไว้ได้ 
2. สหกรณ์ได้รับการประเมินการควบคุมภายในระดับพอใช้ 
3. สหกรณ์ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
4. สหกรณ์ไม่สามารถปิดบัญชีและส่งให้ผู้สอบบัญชีได้ภายใน 30 วัน 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. การปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของสหกรณ์ ส่วนใหญ่ประธานกรรมการเป็นผู้ด าเนินการเพ่ือให้สหกรณ์มี 

ระบบการควบคุมภายในที่ดีและปูองกันผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่สหกรณ์ การด าเนินการด้านต่าง ๆ ที่ส าคัญต่อ
สหกรณ์ จะต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการทุกครั้ง 

2. เจ้าหน้าที่บัญชีของสหกรณ์เปลี่ยนบ่อยท าให้ไม่สามารถปิดบัญชีและส่งให้ผู้สอบบัญชีได้ภายใน 30 วัน 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 
งานที่ด าเนินการ : 
1. แนะน า ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์ (ปริมาณธุรกิจ การมีส่วนร่วมของสมาชิกท าธุรกิจกับสหกรณ์) 
2. ส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจ โดยต้องส ารวจความต้องการของสมาชิกและวางแผน 

ด าเนินกิจกรรมร่วมกัน เพ่ือให้สหกรณ์สามารถด าเนินกิจกรรมต่อไปได้ สร้างรายได้แก่สหกรณ์ 
3. แนะน าส่งเสริมเรื่องการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ท่ีได้รับงบประมาณจากภาครัฐ 
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ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : 
 1. สหกรณ์ด าเนินธุรกิจ 3 ธุรกิจ ประกอบด้วย 1.ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 2. ธุรกิจรวบรวมผลิตผล 
3. ธุรกิจแปรรูป มีมูลค่าธุรกิจรวมทั้งสิ้น 11,443,049.27 บาท เฉลี่ยเดือนละ 953,587.44 บาท ปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น
จากปีก่อน สหกรณ์มีรายได้รวมทั้งสิ้น 35,393,489.12 บาท ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 39,271,028.71 บาท ผลการด าเนินงาน
สหกรณ์ขาดทุนสุทธิ 3,877,539.59 บาท  
 2. สหกรณ์มีผลขาดทุนสะสม 10,582,690.96 บาท ยอดรวมหนี้สินสูงกว่ายอดรวมสินทรัพย์ 6,203,499.46 บาท  

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. สหกรณ์มีผลการด าเนินงานขาดทุนต่อเนื่อง 
2. ด้านธุรกิจรวบรวมน้ ายางสดและธุรกิจแปรรูปซึ่งมีความผันผวนด้านราคา สหกรณ์ไม่สามารถก าหนดราคาขาย 

ได้ด้วยตนเอง ขึ้นอยู่กับราคาตลาดกลางซึ่งมีความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคาสินค้าในตลาดบางช่วงเวลาที่เพิ่มขึ้น
และลดลงอย่างรวดเร็ว สหกรณ์ไม่วิเคราะห์ความคุ้มทุนและต้นทุนในการผลิต 

3. ปัจจัยการผลิตราคาแปรผันตามสถานการณ์ท าให้ควบคุมต้นทุนล าบาก 
4. สมาชิกยังไม่เข้าใจระบบสหกรณ์ว่าตัวเองเป็นเจ้าของและผู้ใช้บริการ 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ 
งานที่ด าเนินการ :  
1. ก ากับ ดูแล ตรวจสอบให้สหกรณ์ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
2. น าข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี เข้าที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการเพ่ือพิจารณาแก้ไข และปรับปรุงการ

ด าเนินงานตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี 
3. การเข้าตรวจการสหกรณ์ 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ น าข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และให้สหกรณ์ปรับปรุง  

การด าเนินงานตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีและแก้ไขข้อบกพร่องในเรื่องสินค้าขาดบัญชี 
2. แนะน า ส่งเสริมในเรื่อง พ.ร.บ.สหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง ค าแนะน าสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพในการ

บริหารงาน 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. กรรมการ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนสมาชิกยังขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมายและข้อปฏิบัติที่ถูกต้อง 
2. การปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของสหกรณ์ส่วนใหญป่ระธานกรรมการเป็นผู้ด าเนินการเพื่อให้สหกรณ์มีระบบการ 

ควบคุมภายในที่ดี และปูองกันผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่สหกรณ์ การด าเนินการด้านต่าง ๆ ที่ส าคัญต่อสหกรณ์ 
จะต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการทุกครั้ง 
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ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละ

ผลส าเร็จเม่ือ
เทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก คน 10 - 0 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพ่ิม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

 
บาท 

 
50,000.00 

 
7,200.00 

 
14.40 

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

 
 
 
 

บาท 
บาท 
บาท 
บาท 

 

 
 
 
 

150,000.00 
2,400,000.00 

20,394,000.00 
0.00 

 
 
 
 

62,641.00 
2,356,915.00 

26,588,333.63 
0.00 

 
 
 
 

41.76 
98.20 
130.37 
0.00 

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

 
บาท 
บาท 
บาท 

 

 
38,914,000.00 
38,414,000.00 

500,000.00 
 

 
35,393,489.12 
39,271,028.71 
(3,877,539.59) 

 
90.95 
85.86 

(775.51) 
 

 

สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : สรุปสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเปูาหมาย คือ 
การบริหารจัดการของสหกรณ์ไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด และภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่ทุกวันนี้ราคาผลิตผลตกต่ าและ
ต้นทุนในการบริหารจัดการที่ไม่สามารถลดหรือควบคุมได้ 

สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :   
1. แนะน า ส่งเสริมระดับชั้นสหกรณ์ 
2. แนะน า ส่งเสริมให้สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 
3. แนะน า ส่งเสริมการเพิ่มปริมาณธุรกิจ และสมาชิกมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจกับสหกรณ์เพ่ิมข้ึน 

 4. แนะน า ส่งเสริมเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร  
 5. การก ากับ ดูแล ตรวจสอบ และคุ้มครองสหกรณ์ 

 
ลงช่ือ          พิมลรัตน์  เชาวน์วุฒิกุล       เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

           (นางสาวพิมลรัตน์  เชาวน์วุฒิกุล) 

                วันที่  27  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
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14.) สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านโคกแต้ว จ ากัด   
ประเภทสหกรณ์  การเกษตร ปีบัญชีของสหกรณ์  31 มีนาคม   ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์  ได้แก่  จัดหาสินค้ามาจ าหน่าย, ธุรกิจรวบรวมผลติผลเพ่ือจ าหน่าย
และธุรกิจแปรรูปยางพารา 

 ระดับมาตรฐานสหกรณ์  เกรด C 
 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563) ชั้น 2 
 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 (การปิดบัญชีงบประมาณ 

2564  อยู่ระหว่างการรับรองงบจากผู้สอบบัญชี) 
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จัดประชุมเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 (ประชุมใหญ่สามัญ

ประจ าปี 2563 ยังไม่ได้จัดการประชุมเนื่องจากงบการเงินอยู่ระหว่างการรับรองจากผู้สอบบัญชีและเนื่อง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019) 

 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 
 งานที่ด าเนินการ : 

1. แนะน า ส่งเสริม และพัฒนาความเข้มแข็งตามแผนพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ รักษาชั้นที่ 2 
2. แนะน า ส่งเสริม ผลักดันสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และรักษามาตรฐานอยู่ในระดับดี 
3. แนะน า ส่งเสริมด้านคุณภาพการควบคุมภายใน 
ผลที่ได้จากการ : 
1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เกรด C คะแนน 85.48 คะแนน ข้อที่ไม่ผ่านเกณฑ์ คือ ข้อที่ 1 ผลการ

ด าเนินงานในรอบสองปีบัญชีย้อนหลังสหกรณ์มีผลการด าเนินงานไม่ขาดทุน ปรากฏผลการด าเนินงานสหกรณ์ขาดทุนสุทธิ 
(2,459,214.68) บาท  

2. สหกรณ์รักษามาตรฐานผ่านเกณฑ์มาตรฐานและรักษาชั้นที่ 2 
3. ผลการประเมินชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน ระดับพอใช้ 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. ผลการด าเนินงานสหกรณ์ขาดทุน 
2. คณะกรรมการขาดความรู้ ประสบการณ์ในการด าเนินงานตลอดจนการแก้ไขปัญหาไม่ทันท่วงที 
 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 
งานที่ด าเนินการ :  
1. แนะน า ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์ เช่น ปริมาณธุรกิจ การมีส่วนร่วมของสมาชิกท าธุรกิจกับ

สหกรณ์ การระดมทุนภายใน เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน 
2. การแก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์ให้สหกรณ์ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542  

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2562  
3. แก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์การแปรรูปผลผลิตเกษตรขาดทุน (แปรรูปยางพารา) 
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ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
สหกรณ์ด าเนินธุรกิจ 3 ด้าน มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 12,044,717.00 บาท เฉลี่ยเดือนละ 1,003,726.42 บาท   

มีปริมาณธุรกิจในปี 2563  ดังนี้  
 1.ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย จ านวน 514,520.00 บาท ต่ ากว่าเปูาหมายที่ก าหนด 573,080 บาทคิดเป็น  
ร้อยละ 487.58 มีค่าใช้จ่ายเฉพาะธุรกิจ 37,620.51 บาท ผลการด าเนินงานมีก าไรเฉพาะธุรกิจ จ านวน 10,103.67 
บาท ลดลงจากปีก่อน 18,374.15 บาท เนื่องจากสหกรณ์มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเป็นดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ ธกส. 
 2. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต ระหว่างปีสหกรณ์รวบรวมน้ ายางสดเพื่อจ าหน่าย จ านวน 234 ,854.30 กิโลกรัม 
ค านวณเป็นน ายางแห้ง จ านวน 68,249.90 กิโลกรัม เป็นเงิน 3,774,793.00 บาท สูงกว่าเปูาหมายที่ก าหนด จ านวน 
1,071,334.00 บาท และสามารถน าไปจ าหน่ายได้ จ านวน 87,744.30 กิโลกรัม เป็นเงิน 3,935,844.00 บาท ผลการ
ด าเนินงานมีก าไรเฉพาะธุรกิจ จ านวน 72,983.34 บาท เพิ่มจากปีก่อน จ านวน 56,685.12 บาทและมีน้ าหนักยางเกิน 
จ านวน 1,494.40 กิโลกรัม 
 3. ธุรกิจแปรรูปผลิตผลการเกษตร ระหว่างปีสหกรณ์ด าเนินธุรกิจรวบรวมน้ ายางสดเพื่อแปรรูปและแปรรูป
ปุ๋ยผสม ดังนี้ 
  - แปรรูปน้ ายางสด สหกรณ์รวบรวมน้ ายางสด จ านวน 434,729.70 กิโลกรัม คิดเป็นยางแห้ง 154,471.50 
กิโลกรัม เป็นเงิน 5,571,334.00 บาท ผลิตและจ าหน่ายเป็นยางแผ่นรมควัน จ านวน 123,104.00 กิโลกรัม ยางฟอง 
จ านวน 914.00 กิโลกรัม ยางคัตติ้ง จ านวน 1,789.00 กโิลกรัม ยางแผ่นดิบ จ านวน 26,369.00 กโิลกรัม และเศษยาง 
จ านวน 2,331.50 กิโลกรัม รวมน้ าหนักทั้งสิ้น 154,507.50 กิโลกรัม เป็นเงิน 6,296,031.00 บาท ผลการด าเนินงาน
ขาดทุนเฉพาะธุรกิจ จ านวน 309,070.41 บาท มีต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายสูง มีน้ าหนักยางเกิน 36.00 กิโลกรัม 
  - แปรรูปปุ๋ยผสม ระหว่างปีสหกรณ์ซื้อแม่ปุ๋ยมาแปรรูปเป็นปุ๋ยผสมจ าหน่ายให้กับสมาชิกและสหกรณ์ 
จ านวน 3,441 กระสอบ เป็นเงิน 2,157,000.00 บาท ผลการด าเนินงานมีก าไรเฉพาะธุรกิจ จ านวน 126,110.00 บาท 
ลดลงจากปีก่อน 314,921.38 บาท เนื่องจากสหกรณ์ด าเนินธุรกิจลดลงจากปีก่อนและมีอัตราต้นทุนขายเพ่ิมขึ้น 

 สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
 จากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมอยู่ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว อาจส่งผลกระทบให้

สหกรณ์เกิดความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ กล่าวคือ เงินทุนส่วนใหญ่ของสหกรณ์มาจากการกู้ยืม หากอัตราดอกเบี้ยมีการ
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจะมีผลกระทบต่อการจัดหาเงินทุนของสหกรณ์ในอนาคต อีกทั้งราคายางมีการผันผวนปรับตัวอยู่ตลอดเวลา 
ดังนั้น สหกรณ์ต้องเตรียมการรองรับผลกระทบทั้งในด้านการบริหารการเงิน และด้านการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ 
โดยหาแนวทางในการบริหารจัดการธุรกิจให้ด าเนินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้สภาพแวดล้อมปัจจุบันอีกทั้ง
ผู้บริหารต้องคอยเฝูาระวังติดตามดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการค้าให้ทันกับการแข่งขัน
ในปัจจุบัน 
 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
1. ก ากับ ดูแล ตรวจสอบให้สหกรณ์ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
2. ให้สหกรณ์ปรับปรุงการด าเนินงานตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี เพ่ือปูองกันการเกิดข้อบกพร่อง 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : 
1.แนะน า ส่งเสริม ในเรื่อง พ.ร.บ. สหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง ค าแนะน าสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพในการ

บริหารงาน 
 2.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ น าข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีแจ้งให้ที่ประชุมทราบและให้สหกรณ์ปรับปรุงการ
ด าเนินงานตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเพ่ือปูองกันและแก้ไขข้อบกพร่อง 
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สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
           เจ้าหน้าที่ยังขาดความรอบคอบในการปฏิบัติงานและไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนระบบงานที่ก าหนดไว้ การปฏิบัติงาน               
บางส่วนยังขาดการประสานงานกันการตรวจสอบข้อมูลระหว่างกันไม่เป็นระบบและไม่สม่ าเสมอ ดังนั้น ผู้จัดการสหกรณ์ 
คณะกรรมการสหกรณ์ ต้องก าชับดูแลให้เจ้าหน้าที่ศึกษา ท าความเข้าใจกับระบบงานพร้อมถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและ
ต่อเนื่องตลอดจนเพิ่มความระมัดระวังรอบคอบในการปฏิบัติงานจัดให้มีการสอบทานงานเพื่อลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น 
 

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์ปีบัญชีเดือน 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 

กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทยีบกับแผน

1. แผนการรับสมาชิก คน 20                3.00               15.00

2. แผนการระดมทุน

    - ระดมทุนเรือนหุน้เพิม่ บาท 100,000.00          3,080.00                3.08

    - รับฝากเงินเพิม่ บาท                  -                    -   

3. แผนการด าเนินธรุกจิของสหกรณ์/

กลุ่มเกษตรกร

    - ธรุกจิจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย บาท 648,100.00 541,520.00               83.56

    - ธรุกจิรวบรวม บาท 2,100,000.00 4,479,029.00             213.29

    - ธรุกจิแปรรูป บาท 34,100,000.00 8,453,101.00               24.79

    - ธรุกจิบริการ -

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย

   - รายได้ บาท 40,320,000.00 13,389,172.50               33.21

   - ค่าใช้จ่าย บาท 34,931,104.00 13,977,097.43               40.01

   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท 5,388,896.00 (587,924.93) (10.91)
 

สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : 
1. สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจราคายางพาราปรับผันผวน การเมือง สังคมและการแพร่ระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจ 
           2. คณะกรรมการขาดความรู้ ประสบการณ์ในการด าเนินงานตลอดจนการแก้ไขปัญหาไม่ทันท่วงที 

สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :  
           1. แนะน า ส่งเสริมให้สหกรณ์รักษาเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 
           2. แนะน า ส่งเสริมการเพิ่มปริมาณธุรกิจ และสมาชิกมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจกับสหกรณ์เพ่ิมข้ึน 
           3. แนะน า ส่งเสริมเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร และวิเคราะห์ต้นทุนของสหกรณ์ 
           4. การก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองสหกรณ์ 
 
 
 

ลงชื่อ       อนันต์  ทับอินทร์     เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
            (นายอนันต์  ทับอินทร์) 
วันที่  27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
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15) สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านไชยภักดี จ ากัด   
ประเภทสหกรณ์   การเกษตร ปีบัญชีของสหกรณ์  31 มีนาคม  ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์ ธุรกิจแปรรูปยางพารา, ปาล์มน้ ามัน 
 ระดับมาตรฐานสหกรณ์     เกรด F  
 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่  31  มีนาคม  2564)   ชั้น 2 
 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่    30  มิถุนายน  2564 
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จัดประชุมเม่ือวันที่    26  สิงหาคม  2563  

 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 
งานที่ด าเนินการ : 
1. การแนะน าส่งเสริมในการรักษาชั้นสหกรณ์ 
2. การแนะน าส่งเสริมการควบคุมภายในสหกรณ์ 
3. การแนะน าส่งเสริมในการรักษามาตรฐานสหกรณ์ 
4. การแนะน าให้ปิดบัญชีภายใน 30 วันหลังสิ้นปีบัญชี 
5. การแนะน าให้จัดประชุมใหญ่ภายใน 150 วันหลังวันสิ้นปีบัญชี 
6. การแนะน าให้มีการรับฝากเงินจากสมาชิกเพ่ิมข้ึน 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : 
1. สหกรณ์สามารถรักษาชั้น 2 ไว้ได้ 
2. สหกรณ์ได้รับการประเมินการควบคุมภายในระดับพอใช้ 
3. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดีมาก 
4. สหกรณ์สามารถปิดบัญชีและส่งให้ผู้สอบบัญชีได้ภายใน 30 วัน 
5. ระหว่างปีสหกรณ์รับฝากเงินประเภทออมทรัพย์ ออมทรัพย์พิเศษและสัจจะออมทรัพย์จากสมาชิกและ

สหกรณ์อ่ืน จ านวน 1,662,744.45 บาท 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. สหกรณ์ขาดสภาพคล่องมีสินทรัพย์หมุนเวียนไม่เพียงพอต่อการช าระหนี้สินหมุนเวียนได้ สินทรัพย์หมุนเวียน

ส่วนใหญ่อยู่ในรูปของสินค้าคงเหลือร้อยละ 89.40 สหกรณ์ต้องพิจารณาบริหารจัดการสินค้าให้มีการหมุนเวียน   
ซื้อขายโดยเร็วเพ่ือไม่ให้สินค้าเสื่อมช ารุดหรือเสียหาย  
           2. สหกรณ์ไม่สามารถเรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเป็นไปตามที่ก าหนด เพื่อจะได้มีเงินทุนมาหมุนเวียนใน
การด าเนินงานต่อไป 
           3. สหกรณ์ไม่สามารถจ่ายช าระหนี้เงินกู้ได้ตามก าหนดเนื่องจากขาดสภาพคล่อง ท าให้ต้องรับภาระจ่ายค่าปรับ
ผิดสัญญาเงินกู้ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น  
 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 
งานที่ด าเนินการ :  
1. แนะน าส่งเสริมการพัฒนาและเพ่ิมปริมาณธุรกิจจากปีก่อนอย่างน้อย 3 % 
2. แนะน าการให้บริการสมาชิก 
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3. แนะน าส่งเสริมเรื่องการออมให้แก่สมาชิก 
4. แนะน าส่งเสริมการการวิเคราะห์งบประจ าเดือน เพ่ือสหกรณ์สามารถหาสาเหตุและแก้ไขเหตุการณ์     

ได้ทันท่วงท ี
5. แนะน าส่งเสริม และติดตามการรับช าระหนี้จากสมาชิก เพ่ือน าเงินมาเป็นทุนหมุนเวียนให้สหกรณ์       

มีสภาพคล่องในการด าเนินธุรกิจ 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : 
1. สหกรณ์ด าเนินธุรกิจ 5 ด้าน ประกอบด้วย 1. ธุรกิจสินเชื่อ 2. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 3. ธุรกิจ

รวบรวมผลิตผล 4. ธุรกิจรวบรวมผลิตผลเพ่ือแปรรูปและจ าหน่าย และ 5. ธุรกิจรับฝากเงิน 
2. สหกรณ์มีมูลค่าธุรกิจรวมทั้งสิ้น จ านวน 26,523,712.45 บาท เฉลี่ยเดือนละ 2,210,309.37 บาท ลดลง

จากปีก่อน จ านวน 23,372,914.79 บาท ลดลงคิดเป็นร้อยละ 46.84  
3. ธุรกิจสินเชื่อ ในระหว่างปีสหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิก จ านวน 41 ,167.00 บาท ลดลงจากปีก่อน จ านวน 

459,426.00 บาท หรือร้อยละ 91.78 ลูกหนี้ช าระหนี้ได้ร้อยละ 15.14 ของหนี้ที่ถึงก าหนดช าระตามก าหนด     
การด าเนินงานของสหกรณ์มีผลขาดทุนเฉพาะธุรกิจ จ านวน 99,257.74 บาท  

4. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย สหกรณ์จัดหาสินค้ามาจ าหน่ายทั้งสิ้น จ านวน 230 ,810.00 บาท ลดลง
จากปีก่อน จ านวน 391,480.00 บาท หรือร้อยละ 62.91 ต่ ากว่าเปูาหมายที่ก าหนดจ านวน 488,593.49 บาท หรือ
ร้อยละ 67.92 มีสมาชิกมารับบริการ 36 ราย 

5. ธุรกิจรวบรวมผลิตผล ในระหว่างปีสหกรณ์ได้รวบรวมผลิตผลจากสมาชิกเพื่อจ าหน่ายทั้งสิ้น 23,054,749.00 
บาท ประกอบด้วย  

 - รวบรวมน้ ายางสด เป็นเงินทั้งสิ้น จ านวน 17,867,750.00 บาท ต่ ากว่าเปูาหมายที่ก าหนด จ านวน 
3,712,250.00 บาท สหกรณ์น าไปจ าหน่ายเป็นเงิน จ านวน 18,754,903.23 บาท ผลการด าเนินงานมีก าไรเฉพาะ
ธุรกิจ จ านวน 521,731.23 บาท  

 - รวบรวมปาล์มน้ ามัน เป็นเงินทั้งสิ้น จ านวน 5,186,999.00 บาท ต่ ากว่าเปูาหมายที่ก าหนด จ านวน 
7,248,888.25 บาท และน าไปจ าหน่ายได้เป็นเงินจ านวน 5 ,467,332.25 บาท ผลการด าเนินงานขาดทุนเฉพาะธุรกิจ
จ านวน 233,278.24 บาท 

6. ธุรกิจรวบรวมผลิตผลเพื่อแปรรูปและจ าหน่าย ผลิตผล ในระหว่างปีสหกรณ์ได้รวบรวมผลิตผลจากสมาชิกเพ่ือ
จ าหน่ายทั้งสิ้น 1,534,242.00 บาท ประกอบด้วย  

 - แปรรูปยางพารา ในระหว่างปีสหกรณ์ไม่ได้ด าเนินธุรกิจรวบรวมน้ ายางสดเพ่ือแปรรูปเป็นยาง
แผ่นรมควัน แต่มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินธุรกิจส่งผลให้การด าเนินงานมีผลขาดทุนเฉพาะธุรกิจ จ านวน 675,887.79 บาท 

 - แปรรูปปุ๋ยผสม ในระหว่างปีสหกรณ์ได้น ามาแม่ปุ๋ยมาผสมและจ าหน่าย เป็นเงินทั้งสิ้น จ านวน 
1,026,472.00 บาท สูงกว่าเปูาหมายที่ก าหนดจ านวน 616,652.00 บาท ผลการด าเนินงานมีก าไรเฉพาะธุรกิจ จ านวน 
47,925.84 บาท  

 - แปรรูปปุ๋ยอินทรีย์ ในระหว่างปีสหกรณ์มีสารปรับปรุงดินยกมาจากปีก่อน จ าหน่ายได้เป็นเงินทั้งสิ้น 
จ านวน 507,770.00 บาท ต่ ากว่าเปูาหมายที่ก าหนด จ านวน 4 ,777,230.00 บาท ผลการด าเนินงานมีผลขาดทุน
เฉพาะธุรกิจ จ านวน 64,401.43 บาท 

 - แปรรูปปาล์มน้ ามัน ในระหว่างปีสหกรณ์หยุดด าเนินธุรกิจแปรรูปปาล์มน้ ามัน แต่มีค่า ใช้จ่าย   
ในการด าเนินธุรกิจ ท าให้มีผลขาดทุนเฉพาะธุรกิจ จ านวน 3,591,310.65 บาท 
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7. ธุรกิจรับฝากเงิน ในระหว่างปีสหกรณ์รับฝากเงินประเภทออมทรัพย์ ออมทรัพย์พิเศษ และสัจจะออมทรัพย์
จากสมาชิกและสหกรณ์อ่ืน จ านวน 1,662,744.45 บาท 

8. สหกรณ์มีรายได้รวมทั้งสิ้น จ านวน 26,852,897.50 บาท มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น จ านวน 32 ,819,133.04 บาท 
ส่งผลให้การด าเนินงานของสหกรณ์ขาดทุนสุทธิ จ านวน 5,966,235.54 บาท 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. ความผันผวนด้านราคา เนื่องจากสหกรณ์ไม่มีอ านาจในการก าหนดราคาสินค้าที่น าไปขาย 
2. ปัจจัยการผลิตราคาแปรผันตามสถานการณ์ท าให้ควบคุมต้นทุนล าบาก 
3. สมาชิกยังไม่เข้าใจระบบสหกรณ์ว่าตัวเองเป็นเจ้าของและผู้ใช้บริการ 
4. มีคู่แข่งทางการค้า 
5. สหกรณ์มีผลประกอบการขาดทุนสะสมจ านวนมากท าให้ขาดความเชื่อมั่นจากสมาชิกและแหล่งทุนภายนอก 
 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
งานที่ด าเนินการ : 
1. แนะน ากฎหมาย วิธีปฏิบัติ ให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง 
2. น าข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบกิจการเข้าที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการเพื่อพิจารณาแก้ไข 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : 
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินงานสหกรณ์ น าเสนอประเด็นตามข้อสังเกตของสอบบัญชีแจ้งให้    

ที่ประชุมทราบและพิจารณาแนวทางในการแก้ไขตามข้อสังเกตและรายงานต่อหน่วยงานเกี่ยวข้องที่ให้ข้อสังเกต 
2. ให้ความรู้ความเข้าใจในท่ีประชุมคณะกรรมการถึงแนวทางปฏิบัติรายกรณีของสหกรณ์ในแนวทางปฏิบัติ

ที่ถูกต้องตามเจตนาของข้อกฎหมายสหกรณ์  ข้อบังคับ ระเบียบสหกรณ์ 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. กรรมการ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนสมาชิกยังขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมายและข้อปฏิบัติที่ถูกต้อง 
2. สหกรณ์มีผลด าเนินงานขาดทุนสะสมจ านวนมาก 
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ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์ ณ  วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก คน 20.00 10.00 50.00 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพ่ิม                                                        
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

 
บาท 
บาท 

 
20,000.00 

25,000,000.00 

 
100.00 

1,662,744.45 

 
0.50 
6.65 

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

 
 
 

บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 

 

 
 

25,000,000.00 
2,000,000.00 
3,759,082.35 

14,423,000.00 
78,713,529.56 

100,000.00 

 
 

1,662,744.45 
41,167.00 

230,810.00 
23,054,749.00 
1,534,242.00 

- 

 
 

6.65 
2.06 
6.13 

159.85 
1.95 
0.00 

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

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
84,898,920.40 
84,700,064.09     

198,856.31 
 

 
26,852,897.50 
32,819,133.04 
(5,966,235.54) 

 
31.63 
38.75 

(3,000.28) 

 

สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : 
1. สมาชิกมีส่วนร่วมในการท าธุรกิจกับสหกรณ์น้อย  
2. คณะกรรมการด าเนินการไม่ติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ ตลอดจนการ

แก้ไขปัญหาไม่ทันท่วงท ี
3. ภาวะเศรษฐกิจตกต่ า ราคายางพาราผันผวน 
4. สมาชิกประสบปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  จึงต้อง

เว้นระยะห่างทางสังคม Social Distancing ท าให้สมาชิกขาดรายได้จากการประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริม 
สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :   
1. แนะน า ส่งเสริมระดับชั้นสหกรณ์ 
2. แนะน า ส่งเสริมให้สหกรณ์รักษาเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 
3. แนะน า ส่งเสริมการเพ่ิมปริมาณธุรกิจ และสมาชิกมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจกับสหกรณ์เพ่ิมข้ึน 
4. แนะน า ส่งเสริมเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร 
5. การก ากับ ดูแล ตรวจสอบ และคุ้มครองสหกรณ์ 
 

ลงช่ือ          สงบ  เย็นใจ       เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

              (นายสงบ  เย็นใจ) 

            วันที่  27  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
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16) สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านทุ่งต่อ จ ากัด   
ประเภทสหกรณ์    การเกษตร  ปีบัญชีของสหกรณ์   31 มีนาคม ของทุกปี  

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์  ธุรกิจรวบรวมและแปรรูปยางพารา  
 ระดับมาตรฐานสหกรณ์ (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564)    เกรด C  
 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)  ระดับชั้น 2 
 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จัดประชุมเม่ือวันที่ 7 กันยายน 2563   

 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 
    งานที่ด าเนินการ :  

1. แนะน า ส่งเสริม และพัฒนาความเข้มแข็งตามแผนพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ รักษาชั้นที่ 2 
2. แนะน า ส่งเสริม ผลักดันสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และรักษามาตรฐานอยู่ในระดับดี 
3. แนะน า ส่งเสริมด้านคุณภาพการควบคุมภายใน 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เกรด C คะแนน 76.83 คะแนน ข้อที่ไม่ผ่านเกณฑ์ คือ ข้อ 1 ผลการด าเนินงาน

ในรอบสองปีบัญชีย้อนหลัง สหกรณ์มีผลการด าเนินงานไม่ขาดทุน ปรากฏผลการด าเนินงานปีบัญชี 2562 ขาดทุน 
1,983,810.49 บาท ปี 2562 ขาดทุน 3,019,290.19 บาท และข้อ 6 ผลการด าเนินงานในรอบสองปีบัญชีย้อนหลัง
สหกรณ์ต้องมีการจัดสรรก าไรสุทธิ ปรากกฎว่า ปี 2562 และ 2563 สหกรณ์มีผลการด าเนินงานขาดทุนไม่ได้จัดสรร
ก าไรสุทธิ 

2. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานและรักษามาตรฐานอยู่ในระดับดีและรักษาชั้นสหกรณ์ชั้น 2 
3. ผลการประเมินชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน ระดับดี 
4. สหกรณ์มีส่วนขาดแห่งทุน 4,577,706.17 บาท มูลค่าต่อหุ้น เท่ากับ - 464.70 บาท 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. ผลการด าเนินงานสหกรณ์ขาดทุนขาดทุนต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปีบัญชี 2561 – 2563 ส่งผลให้

สหกรณ์ขาดทุนสะสม ณ 31 มีนาคม 2563 จ านวน 5,945,089.39 บาท และไม่มีการจัดสรรก าไรสุทธิซึ่งมีผลต่อการ  
จัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ 

2. คณะกรรมการขาดความรู้ ประสบการณ์ในการด าเนินงานตลอดจนการแก้ไขปัญหาไม่ทันท่วงที 
 ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ 

งานที่ด าเนินการ :  
1. แนะน า ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์ (ปริมาณธุรกิจ การมีส่วนร่วมของสมาชิกท าธุรกิจกับสหกรณ์

การระดมทุนภายในเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน) 
2. แนะน า ส่งเสริมการจัดท าแผนธุรกิจและแผนการผลิตและแผนการใช้ประโยชน์ของอุปกรณ์/สิ่งก่อสร้าง

ที่ได้รับ (การใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ เครื่องมือและโรงรม) 
3. การแก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์ (แก้ไขปัญหาหนี้ค้างนาน เร่งรัดติดตามหนี้) 
4. แนะน า ส่งเริมให้มีการวางแผนการลดต้นทุนการผลิตของสหกรณ์  
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ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์มีมูลค่าธุรกิจปีบัญชี 31 มีนาคม 2563 เป็นเงิน 20,327,471.89 บาท สหกรณ์ด าเนินงานธุรกิจ

สินเชื่อ ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย ธุรกิจรวบรวมผลผลิต ธุรกิจแปรรูปผลผลิต (ยางพารา , ปุ๋ยผสม)     
2. ผลการด าเนินงานสหกรณ์ปีบัญชี 31 มีนาคม 2563 มีผลขาดทุน 3 ,019,290.19 บาท ซึ่งเฉพาะธุรกิจ   

แปรรูปผลผลิตยางแผ่นรมควันมีผลขาดทุนเฉพาะธุรกิจ จ านวน 2,563,650.15 บาท (ขาดทุนขั้นต้น 1,537,847.97 บาท)  
3. สหกรณ์มียอดลูกหนี้เงินกู้และลูกหนี้การค้าผิดนัดช าระเพ่ิมขึ้น ซึ่งส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นจากการ   

ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. สหกรณ์มีผลการด าเนินงานขาดทุนต่อเนื่อง มีหนี้สินสูงกว่าทรัพย์สินส่งผลให้สหกรณ์ขาดสภาพคล่องทาง

การเงิน  
2. เนื่องจากราคาผลผลิตยางพาราผันผวน ต้นทุนการผลิตสูงส่งผลให้ขาดทุนขั้นต้น ขาดการวิเคราะห์ต้นทุน  

การผลิต ไม่วิเคราะห์จุดคุ้มทุนในการท าธุรกิจ 
3. สหกรณ์ไม่วิเคราะห์ความคุ้มทุนและต้นทุนในการท าธุรกิจ 
4. สหกรณ์มีค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์โรงงาน ซึ่งสหกรณ์บริหารจัดการอุปกรณ์โรงงานไม่คุ้มทุน รายได้ไม่เพียงพอ

กับค่าใช้จ่าย 
 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
งานที่ด าเนินการ :  
1. ก ากับ ดูแล ตรวจสอบให้สหกรณ์ด าเนินการตามระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
2. ให้สหกรณ์ปรับปรุงการด าเนินงานตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. แนะน า ส่งเสริม ในเรื่อง พ.ร.บ.สหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง ค าแนะน าสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพในการ

บริหารงาน 
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ น าข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และให้สหกรณ์ด าเนินการ

ตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเพ่ือปูองกันและแก้ไขข้อบกพร่อง 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. กรรมการ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนสมาชิกยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
2. สหกรณ์ไม่ปฏิบัติตาม พรบ.สหกรณ์ ระเบียบของสหกรณ์และกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
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ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก ราย 30 35 116.67 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพ่ิม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

 
บาท 
บาท 

 
110,000.00 
500,000.00 

 
27,000.00 

2,333,632.52 

 
24.55 
466.73 

3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเชื่อ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม (น้ ายางสด) 
    - ธุรกิจแปรรูป  
        - แปรรูปยางพารา 
        - แปรรูปปุ๋ยผสม 
 
    - ธุรกิจบริการ 

 
 

บาท 
บาท 
บาท 
บาท 

 
บาท 
บาท 

 
 

500,000.00 
10,000,000.00 
6,895,000.00 
5,000,000.00 

 
42,400,000.00 
7,286,400.00 

 
 

2,333,632.52 
874,300.00 
38,595.00 

7,015,656.00 
 

11,041,809.59 
1,960,970.00 

 
 

466.73 
8.74 
0.56 

140.31 
 

26.04 
26.91 

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

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
63,061,400.00 
61,953,920.00 
1,107,480.00 

 
21,079,130.50 
24,098,420.69 
(3,019,290.19) 

 
33.42 
39.53 

(272.63) 
 

สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : 
1. คณะกรรมการด าเนินการไม่ติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ ตลอดจนการ

แก้ไขปัญหาไม่ทันท่วงท ี
           2.ภาวะเศรษฐกิจตกต่ า ราคายางพาราผันผวนสหกรณ์ลดการแปรรูปยางพารามาเป็นขายน้ ายางสดเพ่ือลด
การขาดทุน  

3.อุปกรณ์โรงงานมีการตัดจ่ายค่าเสื่อมราคาทุกปีแต่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น ส่งผลให้สหกรณ์ยังคงขาดทุนใน
ธุรกิจแปรรูป 

4.สหกรณ์ขาดสภาพคล่องในการด าเนินงาน ทุนด าเนินงานมาจากภายนอกทั้งหมด เนื่องจากสหกรณ์มี 
ส่วนขาดแห่งทุน 

5.สหกรณ์ไม่ได้วางแผนและติดตามการช าระหนี้ของสมาชิกอย่างต่อเนื่อง 
6.สมาชิกประสบปัญหาผลกระทบจากสถานการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  จึงต้องเว้นระยะห่าง

ทางสังคม Social Distancing  ท าให้สมาชิกขาดรายได้จากการประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริม 
สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :   
1. แนะน า ส่งเสริมให้สหกรณ์มีความเข้มแข็ง ยกระดับชั้นสหกรณ์ 
2. แนะน า ส่งเสริม ผลักดันให้สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ในระดับที่ดีขึ้น 
3. แนะน า ส่งเสริมการเพิ่มปริมาณธุรกิจ และสมาชิกมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจกับสหกรณ์เพิ่มขึ้น การวางแผน  

ติดตามการช าระหนี้ 
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 4. แนะน า ส่งเสริมเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร การควบคุมภายใน การลดต้นทุน 
 5. การก ากับ ดูแล ตรวจสอบ และคุ้มครองสหกรณ์ 
 

ลงช่ือ              สุคนธ์   อินขัน        เจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

               (นางสาวสุคนธ์  อินขัน) 

                วันที่ 27 เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
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17) สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านทุ่งไทรทอง  จ ากัด   
ประเภทสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตร  ปีบัญชีของสหกรณ์ 31 มีนาคม 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์ ยางพารา/ธุรกิจรวบรวมผลิตผลเพื่อจ าหนา่ยและธุรกจิแปรรูปผลิตผล
ยางพารา 

 ระดับมาตรฐานสหกรณ์ ดีมาก 
 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)  ชั้น 2  
 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ 30 เมษายน 2564 
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ จัดประชุมเม่ือวันที่ 19 สิงหาคม 2563 

 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 
 งานที่ด าเนินการ : ด้านระดับมาตรฐานสหกรณ์ได้แนะน าแนวทางเปูาหมาย/เกณฑ์ชี้วัดของมาตรฐานมาใช้
ในการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ ประเมินศักยภาพการด าเนินงานของสหกรณ์ มีจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไร มีศักยภาพ
ด้านการช่วยเหลือให้บริการสมาชิกดีเพียงใด ความสามารถในการบริหารจัดการเพื่อยกระดับสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง
เพ่ือยกระดับสหกรณ์โดยยึดหลักการและวิธีการสหกรณ์ตลอดจนแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงโดยก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานในส่วนสหกรณ์ตกเกณฑ์มาตรฐานข้อใดจากทั้งหมด 137 ข้อ วิเคราะห์ข้อย่อยหาสาเหตุ หาแนวทางแก้ไขปรับปรุง 
พัฒนาให้ผ่านมาตรฐานข้อนั้นๆ ถ้าหากสหกรณ์ผ่านมาตรฐานในระดับดี ก็หาแนวทางที่จะยกระดับการผ่านมาตรฐาน  
ให้เป็นมาตรฐานระดับดีมากหรือดีเลิศ ท าให้สหกรณ์มีศักยภาพในการด าเนินการอ านวยประโยชน์แก่สมาชิกซึ่งเป็น
เจ้าของสหกรณ์ให้ได้รับการบริการที่ดี มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ท าให้องค์กรมีการ
บริหารจัดการมีประสิทธิภาพ พัฒนาไปในทิศทางท่ีดีขึ้นและส่งผลให้เกิดผลส าเร็จตามแผนที่ก าหนดไว้ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : 
1. สหกรณ์มีผลการด าเนินงานระดับเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในดีมาก ระดับชั้นสหกรณ์อยู่ในชั้น 2  
2. สหกรณ์มีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 
 

 ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ 
งานที่ด าเนินการ :สหกรณ์ด าเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกมาแปรรูป การด าเนินธุรกิจของสหกรณ์

ท างานอย่างมีระบบ แนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์วิเคราะห์หาต้นทุนการผลิตที่ชัดเจน เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของการ
ด าเนินธุรกิจแปรรูปและธุรกิจรวบรวมผลผลิตเพ่ือจ าหน่าย มีราคายางพารามีความผันผวน 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : สหกรณ์ด าเนินธุรกิจรวบผลผลิตจากสมาชิกมาแปรรูปเป็นยางแผ่นรมควัน     
เมื่อราคาน้ ายางพาราและราคายางแผ่นรมควันมีส่วนต่างกันมาก สหกรณ์ได้น าน้ ายางสดมาแปรรูปเป็นยางแผ่นรมควัน  
และจ าหน่ายยางแผ่นรมควันในช่วงที่ราคายางแผ่นรมควันสูง ท าให้สหกรณ์ได้ส่วนต่างในการขายเยอะท าให้ในรอบปี
บัญชีที่ผ่านมาสหกรณ์มีผลก าไรจากการด าเนินงาน 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. ราคายางพารามีความผันผวน 
2. สหกรณ์มีค่าใช้กระทบจากการปรับมูลค่าหุ้นของชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางเครือข่ายปะเหลียน 
3. สหกรณ์มีการรวบรวมน้ ายางสดมาจากสมาชิกได้น้อยกว่าแผนที่ตั้งไว้ 
 
 



      74 | ห น้ า  รายงานผลการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
งานที่ด าเนินการ :แนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์ด าเนินตามกิจการตามระเบียบและข้อบังคับและวัตถุประสงค์

ของการจัดตั้งสหกรณ์ และระเบียบและข้อบังคับต้องเป็นไปตามร่างของกรมส่งเสริมสหกรณ์และการใช้ทุนต่างๆ 
ต้องน าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการทุกครั้ง) 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : 
1. สหกรณ์มีการถือใช้ระเบียบต่างๆแต่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ 
2. สหกรณ์จัดท าเอการประกอบรายการบันทึกบัญชีไม่สมบูรณ์ 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
ระเบียบและข้อบังคับมีข้อจ ากัดต่อการด าเนินธุรกิจ 
 

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก คน 10 2 20 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพ่ิม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

 
หุ้น 
บาท 

 
6,000 

- 

 
447 

- 

 
7.45 

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

 
 

บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 

 
 
- 
- 
- 

 2,000,000.00 
18,800,000.00 

- 

 
 
- 
- 
- 

    913,460.00 
16,693,496.62 

- 

 
 
- 
- 
- 

45.67 
88.80 

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

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
20,970,000.00 
20,263,500.00 
  706,500.00 

 
17,775,566.55 
16,377,252.52 
  1,398,314.03 

 
84.77 
80.82 
197.92 

 

สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : สหกรณ์มีสมาชิกเข้าใหม่และการระดมทุนเรือนหุ้น
จากสมาชิกได้น้อยกว่าแผนที่ตั้งไว้ 

สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 : แนะน าส่งเสริมให้สมาชิก
สหกรณ์เห็นถึงผลดีของการมาเป็นสมาชิก และสมาชิกมีการบอกต่อแก่คนในพ้ืนที่เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนที่มาสมัคร
สมาชิกกับสหกรณ์เพ่ิมข้ึน 
 

ลงช่ือ      มีศักดิ์   พัวเจริญเกียรติ    เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

         (นายมีศักดิ์   พัวเจริญเกียรติ) 

               วันที่  27  เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2564 
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18) สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านนาท่ามใต้ จ ากัด   
ประเภทสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร การเกษตร ปีบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 31 มีนาคม ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ยางพารา 
 ระดับมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เกรด B 
 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)  ชั้น 2  
 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จัดประชุมเม่ือวันที่ 6 สิงหาคม 2563 

 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 
งานที่ด าเนินการ :  
1. ส่งเสริม แนะน าและพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์ 
2. ให้สหกรณ์มีการปฏิบัติตามระเบียบ และข้อบังคับของสหกรณ์อย่างเคร่งครัด 
3. แนะน า ส่งเสริม ผลักดันให้สหกรณ์มีมาตรฐานสหกรณ์ให้อยู่ในเกรด A และยกระดับชั้นสหกรณ์ 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์ด าเนินงานมีผลก าไรสุทธิประจ าปี เป็นเงิน 715,785.68 บาท 
2. สหกรณ์มีการประชุมคณะกรรมการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 3. สหกรณ์มีผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ให้อยู่ในเกรด B และผลการจัดชั้นสหกรณ์ ชั้น 2 เท่ากับปีก่อน 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

 คณะกรรมการด าเนินการขาดความรู้ ประสบการณ์ในการด าเนินงาน ตลอดจนการแก้ปัญหาส่วนใหญ่ของ
สหกรณ์อาศัยการตัดสินใจของประธานกรรมการเป็นหลัก 

 

 ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ 
งานที่ด าเนินการ :  
1. ส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการท าธุรกิจกับสหกรณ์ เพ่ือเพ่ิมธุรกิจของสหกรณ์ 

 2. แนะน าการจัดท าแผนการด าเนินธุรกิจ โดยวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ และสภาพเศรษฐกิจ ให้มีการ
การเพ่ิม/ลดปริมาณธุรกิจ เน้นการท าธุรกิจกับสมาชิกเป็นหลัก 
 3. แนะน าให้สหกรณ์แปรรูปยางพาราและศึกษาข้อมูลราคายางพาราให้ทันต่อสถานการณ์ เนื่องจากราคา  
มีความผันผวนตลอดเวลา 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สมาชิกมาท าธุรกิจกับสหกรณ์มากข้ึน  

 2. สหกรณ์รวบรวมน้ ายางสดเพ่ือแปรรูปจ าหน่าย จ านวน 581,292.50 กิโลกรัม เป็นเงิน 10,259,681.00 
บาท คิดเป็นน้ าหนักยางแห้ง จ านวน 207,331.50 กิโลกรัม สามารถแปรรูปเป็นยางแผ่นรมควันเพื่อจ าหน่าย จ านวน 
194,905.00 กิโลกรัม เป็นเงิน 11,657,816.69 บาท ยางฟอง จ านวน 10,382.00 กิโลกรัม เป็นเงิน 632,071.87 บาท 
ยางคัตติ้ง จ านวน 3,849.00 กิโลกรัม เป็นเงิน 205,523.00 บาท และเศษยาง จ านวน 1,233.00 กิโลกรัม เป็นเงิน 
25,119.00 บาท รวมทั้งสิ้น จ านวน 210,369.00 กิโลกรัม เป็นเงิน 12,520,530.56 บาท มีก าไรเฉพาะธุรกิจแปรรูป
ผลิตผลการเกษตรและการผลิตสินค้า จ านวน 864,076.36 บาท 
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สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
การปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของสหกรณ์ ส่วนใหญ่คณะกรรมการมอบหมายให้ประธานสหกรณ์เป็นผู้ตัดสินใจและ

ด าเนินการเกือบทั้งหมด เมื่อมีการประชุมคณะกรรมการไม่กล้าแสดงความคิดเห็น มีความเกรงใจซึ่งส่วนหนึ่งมาจาก
การที่คณะกรรมการขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการสหกรณ์ 

 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
งานที่ด าเนินการ :  
1. สหกรณ์มีการแก้ไขข้อสังเกตต่าง ๆ ให้ถูกต้องและไม่มีการฝุาฝืนตามระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์  

และให้มีการก าหนดหรือทบทวนระเบียบต่าง ๆ การถือใช้ระเบียบให้ครบถ้วน 
 2. แนะน าให้สหกรณ์มีการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเทียบกับแผนงาน และให้วิเคราะห์ต้นทุนอย่างต่อเนื่องเพ่ือ
ประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. แนะน า ส่งเสริมด้านคุณภาพการควบคุมภายใน  
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

 1. สหกรณ์น าข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ แต่ยังไม่สามารถส่งรายงานการแก้ไข
ข้อสังเกตได้ เนื่องจากการท าการต่าง ๆ ของสหกรณ์ ประธานจะด าเนินการทั้งสิ้น คณะกรรมการขาดความรู้    
ความเข้าใจในการบริหารจัดการสหกรณ์ 
 2. สหกรณ์มีการวิเคราะห์ต้นทุน เสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ ประจ าเดือน แต่ไม่เป็นประจ าทุกเดือน 
 3. สหกรณ์มีผลการจัดการควบคุมภายในอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง  
 สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

การปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของสหกรณ์ ส่วนใหญ่คณะกรรมการมอบหมายให้ประธานสหกรณ์เป็นผู้ตัดสินใจและ
ด าเนินการเกือบทั้งหมดเมื่อมีการประชุมคณะกรรมการไม่กล้าแสดงความคิดเห็น ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการที่คณะกรรมการ
ขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการสหกรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



      77 | ห น้ า  รายงานผลการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก คน 10.00 11.00 110.00 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพ่ิม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

 
บาท 

 

 
20,000.00 

 
6,540.00 

 
32.70 

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

 
 

บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 

 
 
- 
- 
- 
- 

12,900,000.00 
- 

 
 
- 
- 
- 
- 

11,657,816.69 
- 

 
 
- 
- 
- 
- 

90.37 
- 

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

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
12,920,000.00 
12,838,700.00 

81,300.00 

 
12,545,769.94 
11,829,984.26 

715,785.68 

 
97.10 
92.14 
880.42 

 

สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :. 
คณะกรรมการด าเนินการยังขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการธุรกิจ ส่วนใหญ่ให้อ านาจการ

ตัดสินใจกับประธานกรรมการเป็นหลัก 
สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :  
1.แนะน าให้สหกรณ์ติดตามข่าวสารในเรื่องการปรับตัวขึ้นลงของราคายางพาราอย่างสม่ าเสมอ 
2.แนะน าให้สหกรณ์ควบคุมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานให้เหมาะสมและเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ 
3.แนะน าให้คณะกรรมการด าเนินการติดตามผลการด าเนินธุรกิจเป็นประจ าทุกเดือนอย่างต่อเนื่อง 
4.แนะน าให้คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์เข้ารับการพัฒนาตน เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือน าความรู้

มาพัฒนาสหกรณ์ต่อไป  
5.แนะน าส่งเสริมการเพ่ิมปริมาณธุรกิจ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิก 
6.การก ากับ ดูแล ตรวจสอบ และคุ้มครองสหกรณ์ 

 
 

ลงช่ือ         อมรรัตน์ เกื้อนุ่น      เจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

  (นางสาวอมรรัตน์ เกื้อนุ่น) 

    วันที่ 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
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19) สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านน้ าผุด จ ากัด   
ประเภทสหกรณ์...การเกษตร...................... ปีบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ....31 มีนาคม ของทุกปี........... 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร........ยางพารา/ธุรกิจแปรรูป.................................... 
 ระดับมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร(ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที ่31 กรกฎาคม 2562)...เกรด.C.... 
 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563).....ชั้น 2  
 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ ...30 มิถุนายน  2564.. 
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจัดประชุมเมื่อวันที่....ยังไม่ประชุมใหญ่ ติดโควิค 19  

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 
งานที่ด าเนินการ 
1. ส่งเสริม แนะน าและพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์ 
2. แนะน า ส่งเสริม และพัฒนาความเข้มแข็งตามแผนพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ รักษาชั้นที่ 2 
3. แนะน า ส่งเสริม ผลักดันสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  
4. แนะน า ส่งเสริม การด าเนินการตามแผนการระดมทุนของสหกรณ์เพื่อให้มีเงินทุนในการด าเนินธุรกิจของ

สหกรณ์เพ่ิมข้ึน 
5. แนะน าหลักสูตรที่ควรจัดอบรมหรือส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม ศึกษาดูงาน 
6. แนะน าการจัดท าเอกสารการขอรับเงินอุดหนุนโครงการต่าง ๆ จากรัฐบาลได้ถูกต้องครบถ้วนจัดส่ง

หน่วยงานราชการได้ทันภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :) 
1. สหกรณ์ด าเนินงานมีก าไรประจ าปี เป็นเงิน 741,130.57 บาท แต่ไม่สามารถจัดสรรก าไรสุทธิได้เนื่องจาก

สหกรณ์มีผลการด าเนินงานขาดทุนสะสม ยกมา1 ,175,299.75 บาท เมื่อน ามาหักแล้วยังคงขาดทุนสะสม จ านวน 
434,169.18) มูลค่าหุ้นยังคงติดลบ (70.40) บาท 

2. ในปี 2564 สหกรณ์สามารถรักษาระดับมาตรฐานของสหกรณ์ในระดับ C และระดับชั้นสหกรณ์ ชั้น 2
ส าหรับปี 2565 สหกรณ์ยังไม่มีการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 

3. ผลการประเมินชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน ระดับดี ตามงบการเงินประจ าปี 2564  ซึ่งผู้สอบบัญชี
สหกรณ์รับรองงบการเงินเมื่อวันที่ 30  มิถุนายน  2564 

4. สหกรณม์ีเงินทุนในการด าเนินงานลดลงจากปีก่อน จ านวน 2,916,329.22 บาท 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
การปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของสหกรณ์ ส่วนใหญ่คณะกรรมการมอบหมายให้ผู้จัดการสหกรณ์เป็นผู้ตัดสินใจและ

ด าเนินการเกือบทั้งหมด เมื่อมีการประชุมคณะกรรมการไม่กล้าแสดงความคิดเห็น มีความเกรงใจ ส่วนใหญ่จะมีการ
อนุมัติตามที่ผู้จัดการน าเสนอ ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการที่คณะกรรมการขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการ
สหกรณ ์

 

 ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ 
งานที่ด าเนินการ :  
1. แนะน าการจัดท าแผนการด าเนินธุรกิจ โดยวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์และสภาพเศรษฐกิจให้มีการ

การเพ่ิม/ลดปริมาณธุรกิจ เน้นการท าธุรกิจกับสมาชิกเป็นหลัก 



      79 | ห น้ า  รายงานผลการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

2. แนะน า ส่งเสริม ด้านสหกรณ์ในการพัฒนาการผลิตยางแผ่นรมควันตามมาตรฐาน GMP อย่างต่อเนื่อง 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
สหกรณ์มีผลการด าเนินงานปร าปี มีก าไรสุทธิ จ านวน 741,130.57 บาท 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
ไม่มี แต่ควรปรับปรุงการแปรรูปยางพาราให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
งานที่ด าเนินการ :  
1. สหกรณ์มีการแก้ไขข้อสังเกตต่าง ๆ ให้ถูกต้องและไม่มีการฝุาฝืนตามระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์  

และให้มีการก าหนดหรือทบทวนระเบียบต่าง ๆ การถือใช้ระเบียบให้ครบถ้วน 
2. แนะน าให้สหกรณ์มีการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเทียบกับแผนงาน 
3. แนะน า ส่งเสริมด้านคุณภาพการควบคุมภายใน  
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์มีการแก้ไขข้อสังเกตต่าง ๆ ให้ถูกต้อง ได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด แต่การจัดส่งยังไม่ถูกต้อง

ครบถ้วน และการจัดส่งรายงานการแก้ไขข้อสังเกตยังช้ากว่าระยะเวลาที่ก าหนด 
2. สหกรณ์มีการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเทียบกับแผนงาน เสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ ประจ าเดือน 

แต่ไม่ด าเนินการมาใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ทันต่อสถานการณ์สภาพเศรษฐกิจ 
3. ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์มีการตรวจสอบการด าเนินกิจการต่าง ๆ ของสหกรณ์และน าเสนอรายงานการ 

ตรวจสอบกิจการสหกรณ์เป็นลายลักษณ์อักษรต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯ ประจ าเดือน และผลการประเมินชั้นคุณภาพ
การควบคุมภายใน ระดับดี ตามงบการเงินประจ าปี 2564 ซึ่งผู้สอบบัญชีสหกรณ์รับรองงบการเงินเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน  
2564 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
ไม่มี 
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ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 

กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทยีบกับแผน

1. แผนการรับสมาชิก คน 10 1             10.00
2. แผนการระดมทุน
    - ระดมทุนเรือนหุน้เพิม่ บาท        100,000.00            6,500.00               6.50
    - รับฝากเงินเพิม่ บาท
3. แผนการด าเนินธรุกจิของสหกรณ์/
    - ธรุกจิรับฝากเงิน บาท        500,000.00        788,597.47           157.72
    - ธรุกจิสินเชื่อ บาท        300,000.00        106,590.00             35.53
    - ธรุกจิจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย/ปุย๋ บาท      1,400,000.00        139,101.00               9.94
    - ธรุกจิรวบรวม บาท     30,000,000.00     31,848,171.00           106.16
    - ธรุกจิแปรรูป บาท     20,000,000.00     21,362,763.81           106.81
    - ธรุกจิบริการ บาท                   -                     -                   -   
4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย
   - รายได้ บาท     28,700,000.00     40,326,578.27           140.51
   - ค่าใช้จ่าย บาท     28,610,000.00     39,585,447.70           138.36
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท          90,000.00        741,130.57           823.48  

 

สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : 
-ด้านการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรซึ่งเป็นยางพารา สหกรณ์ไม่สามารถก าหนดราคาขายได้ด้วยตนเอง 

ขึ้นอยู่กับราคาตลาดกลาง ซึ่งมีความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคาสินค้าในตลาดบางช่วงเวลาที่เพ่ิมขึ้นและลดลง
อย่างรวดเร็ว 

-สหกรณ์ได้รับผลกระทบจากการลงทุนในหุ้นของชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง จ ากัด จ านวน 279,350.- บาท  
ท าให้ต้องรับรู้ผลการขาดทุนจากการปรับมูลค่าหุ้นของชุมนุมฯ ทั้งจ านวน 

-การปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของสหกรณ์ ส่วนใหญ่คณะกรรมการมอบหมายให้ผู้จัดการสหกรณ์เป็นผู้ตัดสินใจและ
ด าเนินการเกือบทั้งหมด เมื่อมีการประชุมคณะกรรมการไม่กล้าแสดงความคิดเห็น มีความเกรงใจ ส่วนใหญ่จะมีการอนุมัติตาม     
ที่ผู้จัดการน าเสนอ ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการที่คณะกรรมการขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการสหกรณ์ 

สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :  ด าเนินการตามแนวทาง ดังนี้  
- แนะน า ส่งเสริมรักษาระดับชั้นสหกรณ์ และมาตรฐานสหกรณ์ให้อยู่ในระดับดีข้ึนไป 
- แนะน า ส่งเสริมการก ากับ ดูแล ตรวจสอบ และคุ้มครองสหกรณ์ให้ด าเนินการตามกฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ 

 - แนะน า ส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์ และการมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจกับสหกรณ์ของสมาชิก  
การเพ่ิมธุรกิจสหกรณ์เพ่ือกระจายความเสี่ยง 
 - แนะน า ส่งเสริมการจัดท าแผนฟื้นฟูกิจการสหกรณ์และการทบทวนการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ 
 

ลงช่ือ      สุวัฒน์ชัย  สวุรรณเกษา   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
     (นายสุวัฒน์ชัย  สุวรรณเกษา) 

      วันที่  27  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2564 
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20) สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านในเขา จ ากัด   
ประเภทสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตร  ปีบัญชีของสหกรณ์  31มีนาคม  ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์ ธุรกิจแปรรูปผลผลิตการเกษตร/ธุรกิจรวบรวมผลผลิต 
 ระดับมาตรฐานสหกรณ์ ดี 
 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)  ชั้น 1 
 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจัดประชุมเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม  2563 

 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 
 งานที่ด าเนินการ : ด้านระดับมาตรฐานสหกรณ์ได้แนะน าแนวทางเปูาหมาย/เกณฑ์ชี้วัดของมาตรฐานมาใช้
ในการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ ประเมินศักยภาพการด าเนินงานของสหกรณ์ มีจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไร มีศักยภาพ
ด้านการช่วยเหลือให้บริการสมาชิกดีเพียงใด ความสามารถในการบริหารจัดการเพื่อยกระดับสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง
เพ่ือยกระดับสหกรณ์โดยยึดหลักการและวิธีการสหกรณ์ตลอดจนแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงโดยก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานในส่วนสหกรณ์ตกเกณฑ์มาตรฐานข้อใดจากทั้งหมด 137 ข้อ วิเคราะห์ข้อย่อยหาสาเหตุ หาแนวทางแก้ไข
ปรับปรุง พัฒนาให้ผ่านมาตรฐานข้อนั้นๆ ถ้าหากสหกรณ์ผ่านมาตรฐานในระดับดี ก็หาแนวทางที่จะยกระดับ      
การผ่านมาตรฐานให้เป็นมาตรฐานระดับดีมากหรือดีเลิศ ท าให้สหกรณ์มีศักยภาพในการด าเนินการอ านวย
ประโยชน์แก่สมาชิกซึ่งเป็นเจ้าของสหกรณ์ให้ได้รับการบริการที่ดี มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
ท าให้องค์กรมีการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ พัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น และส่งผลให้เกิดผลส าเร็จตามแผน       
ทีก่ าหนดไว้ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : 
 1. สหกรณ์มีผลเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับอยู่ในเกณฑ์ดี ระดับชั้นสหกรณ์อยู่ในชั้น 1 สหกรณ์มีผลก าไรจา ก
การด าเนินงาน 
 2. ในพ้ืนที่ด าเนินการของสหกรณ์และบริเวณใกล้เคียง มีการแทรกแซงจากพ่อค้าคนกลาง 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. ในช่วงปีที่ผ่านมาสหกรณ์รวบรวมน้ ายางสดจากสมาชิกได้น้อยกว่าแผนที่ตั้งไว้ เนื่องจากในปีที่ผ่านมา   

มีฝนตกเยอะ ท าให้สมาชิกกรีดยางได้น้อยจึงมีผลผลิตมาจ าหน่ายให้สหกรณ์น้อยตามไปด้วย 
2. การมีส่วนร่วมของสหกรณ์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
3. ปัญหาผลกระทบกับโควิด-19 
 

 ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ 
งานที่ด าเนินการ : สหกรณ์ได้มีการพัฒนาความสามารถในการด าเนินธุรกิจ โดยการส ารวจความต้องการ

ของสมาชิกก่อนที่ท าการสั่งซื้อ เพ่ือปูองกันสินค้าค้างสต๊อก ในด้านการด าเนินธุรกิจแปรรูปผลผลิตมีปริมาณเพ่ิมขึ้น
จากปีก่อน ปี 2563 กล่าวคือ ในปี 2563 จ านวน 279,160 บาท ปี 2564 จ านวน 319,020 บาท และสหกรณ์ได้มี
การจ าหน่ายปุ๋ยผสมตามความต้องการของสมาชิกเพิ่มอีกช่องทางหนึ่งท าให้สมาชิกมาท าธุรกิจกับสหกรณ์เพิ่มมากขึ้น 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : 
1. สหกรณ์สามารถจัดหาปุ๋ยมาจ าหน่ายได้ตรงสูตรกับความต้องการของสมาชิก 
2. สหกรณ์มีปริมาณธุรกิจแปรรูปเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 
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3. สหกรณ์มีผลก าไรจากการด าเนินงาน 
 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

งานที่ด าเนินการ : แนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์ด าเนินกิจการตามระเบียบข้อบังคับและวัตถุประสงค์ของการ
จัดตั้งสหกรณ์ และระเบียบข้อบังคับต้องเป็นไปตามร่างของกรมส่งเสริมสหกรณ์และการใช้ทุนต่างๆต้องน าเข้า      
ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการทุกครั้ง 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : 
1. สหกรณ์ถือใช้ระเบียบและข้อบังคับตามร่างกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
2. การใช้ทุนสวัสดิการต่าง ๆ ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการทุกครั้ง 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. สหกรณ์ไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ถือใช้ 
2. เอกสารประกอบการบันทึกบัญชีประทับตราไม่เรียบร้อย 
 

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี เดือน  มีนาคม พ.ศ. 2564 

กิจกรรม หน่วยนับ  แผน  ผล
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทยีบกับแผน

1. แผนการรับสมาชิก คน 10.00              4.00               40
2. แผนการระดมทุน
    - ระดมทุนเรือนหุน้เพิม่ หุน้           1,000.00           2,787.00 278.7
    - รับฝากเงินเพิม่ บาท                   -                     -                     -   
3. แผนการด าเนินธรุกจิของสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร
    - ธรุกจิรับฝากเงิน บาท                   -                     -   -                 
    - ธรุกจิสินเชื่อ บาท         13,000.00         11,369.04               87.45
    - ธรุกจิจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย บาท        680,000.00        296,900.00               43.66
    - ธรุกจิรวบรวม บาท     4,200,000.00     7,406,440.00             176.34
    - ธรุกจิแปรรูป บาท    15,000,000.00     9,387,632.00               62.58
    - ธรุกจิแปรรูปปุย๋ผสม บาท        650,000.00     1,212,350.00             186.52
4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย
   - รายได้ บาท    23,253,700.00    16,171,318.73               69.54
   - ค่าใช้จ่าย บาท    22,753,700.00    15,321,589.12               67.34
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท        500,000.00        849,729.61 169.95
 

สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : สหกรณ์มีการระดมทุนเรือนหุ้นจากสมาชิกได้น้อยกว่า
แผนที่ตั้งไว้ เนื่องจากมีการสมัครสมาชิกเพิ่มน้อยท าให้ทุนเรือนหุ้นน้อยตามไปด้วย และสหกรณ์มีปริมาณการรวบรวม
น้ ายางสดได้น้อยกว่าแผนที่ตั้งไว้ เนื่องจากสมาชิกมาจ าหน่ายน้ ายางสดกับสหกรณ์น้อย 
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สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 : แนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์
สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์เพ่ิมมากข้ึน สามารถรวบรวมผลผลิตได้ปริมาณมากข้ึน 
 
 

ลงช่ือ     มีศักดิ์      พัวเจริญเกียรติ   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

         (นายมีศักดิ์      พัวเจริญเกียรติ) 

                  วันที่ 27 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2564 
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21) สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบางครามพัฒนา จ ากัด   
ประเภทสหกรณ์ การเกษตร  ปีบัญชีของสหกรณ์   31 มีนาคม  ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์   ธุรกิจแปรรูปยางพารา 
 ระดับมาตรฐานสหกรณ์ ระดับดี  
 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)  ชั้น 2 
 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จัดประชุมเม่ือวันที่ 2 กันยายน  2563 

 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 
งานที่ด าเนินการ : 
1. ส่งเสริม แนะน าและพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์ 
2. การแนะน าส่งเสริมในการรักษาชั้นสหกรณ์ 
3. การแนะน าส่งเสริมการควบคุมภายในสหกรณ์ 
4. ส่งเสริมการระดมทุนจากสมาชิกเพ่ือน ามาเป็นทุนหมุนเวียนในสหกรณ์ 
5. ผลักดันให้สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจากรระดับดีสู่ระดับดีมาก 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : 
1. สหกรณ์สามารถรักษาระดับชั้น 2 ได ้
2. สหกรณ์ได้รับการประเมินการควบคุมภายในระดับ พอใช้ 
3. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดี 
4. สหกรณ์สามารถปิดบัญชีและส่งให้ผู้สอบบัญชีได้ภายใน 30 วัน 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. คณะกรรมการ ขาดความรู้ ประสบการณ์ในการด าเนินงาน ตลอดจนการแก้ไขปัญหาไม่ทันท่วงที 
2. คณะกรรมการยังขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
3. ในการด าเนินงานสหกรณ์ยังไม่ปฏิบัติตามระเบียบ 
4. ทุนเรือนหุ้นของสมาชิกยังมีน้อย 
 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 
งานที่ด าเนินการ :  
1. แนะน า ส่งเสริมการพัฒนาและเพิ่มปริมาณธุรกิจจากปีก่อนอย่างน้อย 3 % (ปริมาณธุรกิจ การมีส่วนร่วม

ของสมาชิกท าธุรกิจกับสหกรณ์ การระดมทุนภายในเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน) 
2. แนะน าการให้บริการสมาชิก 
3. แนะน าส่งเสริมเรื่องการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ท่ีของบประมาณจากภาครัฐ 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์ด าเนินธุรกิจ 2 ธุรกิจ ประกอบด้วย 1.ธุรกิจรวบรวมผลิตผลการเกษตรเพ่ือจ าหน่าย 2. ธุรกิจ

รวบรวมผลิผลการเกษตรเพ่ือแปรรูปและจ าหน่าย  
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2. สหกรณ์มีรายได้รวมทั้งสิ้น จ านวน 7,505,388.20 บาท มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น จ านวน 6,635,677.58 บาท 
การด าเนินธุรกิจมีก าไรสุทธิ จ านวน 869,710.62 บาท น าก าไรสุทธิโอนไปชดเชยขาดทุนสะสม จ านวน 557,027.75 บาท 
คงเหลือก าไรสุทธิ 312,682.87 บาท เพื่อรอจัดสรรต่อไป 

3. สหกรณ์มีการวางแผนเปูาหมายของธุรกิจรวบรวมผลิตผลการเกษตรเพื่อจ าหน่ายไว้จ านวน 3,500,000 บาท 
ผลงานที่ท าได้เป็นเงินจ านวน 884,509 บาท ต่ ากว่าเปูาหมาย ผลงานคิดเป็นร้อยละ 25.27 ของเปูาหมาย สหกรณ์
มีก าไรเฉพาะธุรกิจจ านวน 43,142 บาท 

4. สหกรณ์มีการวางแผนเปูาหมายของธุรกิจรวบรวมผลิผลการเกษตรเพื่อแปรรูปและจ าหน่าย ประเภทยางพารา 
(รมควัน) ไว้ จ านวน 5,000,000 บาท ผลงานที่ท าได้เป็นเงินจ านวน 6,089,673.98 บาท ซึ่งสูงกว่าเปูาหมาย ผลงาน
คิดเป็นร้อยละ 121.79 สหกรณ์มีก าไรเฉพาะธุรกิจจ านวน 888,492.44 บาท 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. ความผันผวนด้านราคาในตลาดบางช่วงเวลาที่เพ่ิมขึ้นและลดลงอย่างรวดเร็ว สหกรณ์ต้องติดตามและ

ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน 
2. สมาชิกยังไม่เข้าใจระบบสหกรณ์ว่าตัวเองเป็นเจ้าของและผู้ใช้บริการ 
3. สหกรณ์ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน 
 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
งานที่ด าเนินการ : 
1. ก ากับ ดูแล ตรวจสอบให้สหกรณ์ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
2. น าข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบกิจการเข้าที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการเพ่ือพิจารณา

แก้ไข และปรับปรุงการด าเนินงานตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. มีการติดตามการแก้ไขข้อสังเกตที่ตรวจพบจากการสอบบัญชีในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าเดือน 
2. สหกรณ์มีลูกหนี้สินค้าขาดบัญชี ยกมาจากปีก่อน จ านวน 43,326.69 บาท ซึ่งระหว่างปีสหกรณ์ได้รับ 

ช าระคืนจากลูกหนี้สินค้าขาดบัญชีทั้งจ านวนแล้ว 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. กรรมการ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนสมาชิกยังขาดความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายและข้อปฏิบัติที่ถูกต้อง 
2. ในการด าเนินงานสหกรณ์ยังไม่ปฏิบัติตามระเบียบ  
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ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี เดือน 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก คน 5 1 20.00 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพ่ิม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

 
บาท 

- 

 
10,000.00 

- 

 
500.00 

- 

 
  5.00 

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

 
 
 
 
 

บาท 
บาท 
บาท 

 
 

0.00 
0.00 
0.00 

3,500,000.00 
6,000,000.00 

- 

 
 

0.00 
0.00 
0.00 

927,651.00 
6,482,549.69 

- 

 
 

0.00 
0.00 
0.00 

  26.50 
108.04 

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

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
2,090,750.00 
1,856,930.00 

233,820.00 

 
7,505,388.20 
6,635,677.58 

869,710.62 

 
358.98  
357.35  
371.96 

 

สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :  
1. สหกรณ์ด าเนินธุรกิจรวบรวมผลิตผลเพ่ือจ าหน่าย และธุรกิจรวบรวมผลิตผลเพ่ือแปรรูปและจ าหน่าย  

ซึ่งยังไม่ครอบคลุมถึงความต้องการของสมาชิก ดังนั้น สหกรณ์จะต้องเพ่ิมปริมาณธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย    
โดยส ารวจความต้องการของสมาชิกก่อน  

2. การมีส่วนร่วมของสมาชิกน้อย ขาดการประชาสัมพันธ์งานของสหกรณ์ให้สมาชิกทราบ 
3. คณะกรรมการด าเนินการยังขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานสหกรณ์ขาดเงินทุนหมุนเวียน  
4. สมาชิกประสบปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้สมาชิก

ขาดรายได้มาร่วมด าเนินธุรกิจกับสหกรณ์น้อยลง 
สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :   
1. แนะน า ส่งเสริมการเพ่ิมปริมาณธุรกิจและสมาชิกมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจกับสหกรณ์เพ่ิมขึ้น     

โดยส ารวจความต้องการของสมาชิกในการที่จะมาใช้บริการกับสหกรณ์ 
2. ก าหนดแผนการด าเนินงานของสหกรณ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและร่วมกันจัดท าแผนงาน 

ประจ าปีเพ่ือน าเสนอท่ีประชุมใหญ่ 
 3. ผลักดันให้สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจากรระดับดีสู่ระดับดีมากและรักษาระดับชั้นสหกรณ์ 
 4. คณะกรรมการด าเนินการต้องมีการประชุมประจ าเดือนเพ่ือรับทราบผลการด าเนินงานและติดตามการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่ตั้งไว้ หากมีปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน จะได้แก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที 
  

ลงช่ือ    พิมลรัตน์  เชาวน์วุฒิกุล       เจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
      (นางสาวพิมลรัตน์  เชาวน์วุฒิกุล) 

             วันที่  27  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
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22) สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบางดี จ ากัด  
 ประเภทสหกรณ์    การเกษตร  ปีบัญชีของสหกรณ์   31 มีนาคม  ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์ ธุรกิจแปรรูปยางพารา 
 ระดับมาตรฐานสหกรณ์ (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563)    เกรด C  
 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)   ชั้น 2 
 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จัดประชุมเม่ือวันที่ 27 สิงหาคม 2563 

 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร   
งานที่ด าเนินการ :  
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันระหว่างคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ และตัวแทนสมาชิก จ านวน 1 ครั้ง  

เพ่ือก าหนดแผนพัฒนาสหกรณ์ เพื่อเป็นแนวทางส่งเสริมงานสหกรณ์และเป็นกรอบในการบริหารจัดการสหกรณ์ของ
คณะกรรมการ และเป็นแนวทางในการยกระดับสหกรณ์ให้ผ่านมาตรฐานสหกรณ์ 

2. แนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์จัดท าแผนเชิงปริมาณเพื่อเป็นแผนด าเนินงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
2563 เพ่ือเป็นกรอบในการด าเนินงานของสหกรณ์ 

3. ให้ค าแนะน าในที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ เพ่ือการขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรม    
ในแผนการด าเนินงานสหกรณ์ 

4. แนะน าให้คณะกรรมการสหกรณ์ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ได้วิเคราะห์ต้นทุนการผลิตตามรอบ
ธุรกิจของสหกรณ์จากการรวบรวมน้ ายางสดเพื่อจ าหน่ายและการแปรรูปของสหกรณ์ 

5.แนะน าให้คณะกรรมการสหกรณ์ ก าหนดแนวทางและการด าเนินการส่งเสริมการปลูกพืชแซมสวนยางพารา 
เช่น ปลูกโกโก้ กาแฟ เป็นพืชเสริม 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์ได้มีการประชุมจัดเวทีสัมมนาเพ่ือระดมความคิดเห็นจากทุกฝุายในสหกรณ์ จ านวน 1 ครั้ง เพ่ือ

หาข้อยุติในการก าหนดแผนพัฒนาสหกรณ์ในลักษณะของแผนเชิงกลยุทธ์ โดยในแผนงานดังกล่าวได้ก าหนดไว้ทั้งมิติ
การพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พัฒนาด้านการเงิน พัฒนาองค์ความรู้บุคลากรในสหกรณ์และพัฒนาระบบสวัสดิการแก่
สมาชิก 

2. สหกรณ์ได้ยกระดับการด าเนินงานจัดให้มีเครื่องชั่งเพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาธุรกิจสหกรณ์และ
การให้บริการแก่สมาชิก 

3. สหกรณ์ด าเนินงานไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน มีผลการด าเนินงานขาดทุน  
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. การขับเคลื่อนแผนงานตามแผนพัฒนาสหกรณ์ในลักษณะเชิงกลยุทธ์ คณะกรรมการยังขาดความเข้าใจ

ในการมอบหมายภารกิจและการแบ่งงานกันท าระหว่างกัน ท าให้งานแผนพัฒนาขับเคลื่อนไปได้ช้า 
2. การวิเคราะห์ต้นทุนต่อรอบการผลิตของสหกรณ์กระท าได้ในช่วงปลายปีการด าเนินงานของสหกรณ์ท าให้   

ไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์การขาดทุนเชิงตัวได้ทันท่วงที 
3. สถานการณ์ของการระบาดของโควิด-19 ท าให้การติดต่อประสานงานระหว่างกันของสมาชิก คณะกรรมการ

และเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความยากล าบากในการนิเทศแนะน า ส่งเสริม 
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4. ปัญหาราคายางพาราตกต่ าโดยมีช่องว่างระหว่างยางแปรรูปรมควันกับการจ าหน่ายน้ ายางสดของ
สหกรณ์ ท าให้การผลิตยางแผ่นรมควันไม่คุ้มกับค่าใช้จ่าย ส่งผลต่อการประสบการขาดทุนของสหกรณ์ 

 

 ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ 
งานที่ด าเนินการ :  
1. ได้แนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์พัฒนาการด าเนินธุรกิจโดยจัดท าแผนด าเนินงานประจ าปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 

31 มีนาคม 2565 เพื่อเป็นแผนเชิงปริมาณในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ตั้งแต่แผนการรับสมาชิก แผนการระดมทุน 
แผนขอรับงบสนับสนุน แผนให้การศึกษาและสัมมนาประจ าปี แผนการเบิกเงินกู้และการช าระหนี้ แผนการลงทุนใน
ทรัพย์สิน แผนการจัดสวัสดิการ แผนการด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับยาง แผนธุรกิจสินเชื่อ 

2. ได้แนะน าส่งเสริมการด าเนินธุรกิจสหกรณ์ในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 เพ่ือเป็น
แนวทางในการบริหารจัดการด้านการเงินในทุกประเภทของการด าเนินงานในสหกรณ์ 

3. แนะน าส่งเสริมจัดให้มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อรอบการผลิตของสหกรณ์ เพื่อลดความเสี่ยงจากการรวบรวม  
น้ ายางสดเพ่ือน ามาแปรรูปเป็นยางรมควัน 

4. แนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์ได้มีการปรับเปลี่ยนการผลิตในเปูาหมายผลิตภัณฑ์จากเดิมที่เน้นเรื่องยางรมควัน
มาเป็นการผลิตยางแผ่นดิบ เพ่ือลดความเสี่ยงจากการขาดทุนในการด าเนินงานสหกรณ์ 

5. แนะน าส่งเสริมการแก้ไขปัญหาในด้านธุรกิจ ปัญหาหนี้ค้างนาน ให้มีการเร่งรัดติดตาม 
6. แนะน าส่งเสริมสหกรณ์มีโครงการที่ต่อยอดด้านยางพาราได้เตรียมความพร้อมขยายธุรกิจรับซื้อไม้ยางพารา

จากสมาชิกสหกรณ์  
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์ด าเนินธุรกิจ 5 ด้าน ประกอบด้วย 1. ธุรกิจสินเชื่อ 2. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 3. ธุรกิจ

รวบรวมผลิตผล 4. ธุรกิจแปรรูปผลิตผลเพื่อจ าหน่าย และ 5. ธุรกิจรับฝากเงิน 
2. ธุรกิจสินเชื่อ ในระหว่างปีสหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิก จ านวน 24 ,000.00 บาท ลดลงจากปีก่อนจ านวน 

2,360,861.00 บาท หรือลดลงจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 98.99 และต่ ากว่าเปูาหมายที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน   
มีก าไรเฉพาะธุรกิจ จ านวน 251,352.22 บาท 

3. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย ในระหว่างปีสหกรณ์จัดหาสินค้ามาจ าหน่ายทั้งสิ้น 2 ,633,551.00 บาท 
ลดลงจากปีก่อน 153,388.00 บาท หรือลดลงร้อยละ 5.50 และต่ ากว่าเปูาหมายที่ก าหนด ผลการด าเนินงานมีก าไร
เฉพาะธุรกิจ จ านวน 158,916.94 บาท 

4. ธุรกิจรวบรวมผลิตผล ในระหว่างปีสหกรณ์ได้รวบรวมน้ ายางสดเพ่ือจ าหน่ายเป็นเงิน 206,766.00 บาท 
และรวบรวมยางแผ่นรมควัน (ยางห่อ) เป็นเงิน 859 ,500.00 บาท รวมทั้งสิ้นเป็นจ านวน 1,066,266.00 บาท เพิ่มขึ้น
จากปีก่อนคิดเป็น 2.60 แต่ต่ ากว่าเปูาหมายที่วางไว้ ผลการด าเนินงานมีก าไรเฉพาะธุรกิจ จ านวน 1,383.17 บาท 

5. ธุรกิจแปรรูปผลิตผลเพื่อจ าหน่าย ในระหว่างปีสหกรณ์ 
   - รวบรวมน้ ายางสดเพื่อแปรรูปเป็นยางแผ่นรวมควัน เป็นเงินทั้งสิ้น 12 ,447,438.00 บาท ลดลงจากปีก่อน

และต่ ากว่าเปูาหมายที่ก าหนด ผลการด าเนินงานขาดทุนเฉพาะธุรกิจ จ านวน 688,074.09 บาท  
   - แปรรูปยางห่อก้อน ระหว่างปีสหกรณ์น ายางแผ่นรมควันไปแปรรูปเป็นยางห่อก้อน เป็นเงิน 1 ,040,618.00 

บาท และน าไปจ าหน่ายทั้งจ านวน 
   - แปรรูปปุ๋ยผสม สหกรณ์ได้น าแม่ปุ๋ยไปผสมและจ าหน่าย เป็นเงิน 3,684,894.00 บาท ต่ ากว่าเปูาหมาย

ที่ก าหนด ผลการด าเนินงานมีก าไรเฉพาะธุรกิจ จ านวน 219,605.52 บาท 



      89 | ห น้ า  รายงานผลการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

6. ธุรกิจรับฝากเงิน ในระหว่างปีสหกรณ์รับฝากเงินจากสมาชิกประเภทออมทรัพย์พิเศษ จ านวน 2 ,774,285.27 
บาท คิดเป็นร้อยละ 277.43 ของเปูาหมาย 

7. สหกรณ์มีรายได้รวมทั้งสิ้น จ านวน 24,749,047.63 บาท และมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น จ านวน 25,895,390.52 
บาท ส่งผลให้มีผลขาดทุนสุทธิ จ านวน 1,146,342.89 บาท 

8.สหกรณ์ได้เตรียมความพร้อมก่อสร้างลานรับซื้อไม้ยางพาราเพ่ือต่อยอดธุรกิจสหกรณ์ 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. ธุรกิจด้านราคายางพาราต้องอาศัยการก าหนดราคาจากพ่อค้าภายนอกตามกลไกของท้องตลาด ซึ่งมีราคาที่  

ไม่แน่นอน ท าให้สหกรณ์มีความเสี่ยงต่อการขาดทุน ซึ่งส่งผลต่อการประสบการขาดทุนในธุรกิจเกี่ยวกับยางพารา
ของสหกรณ ์

2. ปัญหาต้นทุนการผลิตของสหกรณ์มีอัตราที่สูงขึ้นในขณะที่ผลการจ าหน่ายสินค้าของสหกรณ์ซึ่งเป็นสินค้า
การเกษตรประเภทยางรมควันมีปัญหาด้านราคาท่ีไม่แน่นอน 

 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
งานที่ด าเนินการ :  
1. ก ากับ ดูแล และตรวจสอบให้สหกรณ์ด าเนินการตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบของ

สหกรณแ์ละค าสั่ง ตลอดจนค าแนะน าของนายทะเบียนสหกรณ์  
2. ให้สหกรณ์ได้แก้ไขตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ และการรายงานผลของผู้ตรวจการสหกรณ์เพื่อลด

ความเสี่ยงในการด าเนินงานของสหกรณ์ 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินงานสหกรณ์ น าเสนอประเด็นตามข้อสังเกตของสอบบัญชีแจ้งให้    

ที่ประชุมทราบและพิจารณาแนวทางในการแก้ไขตามข้อสังเกตและรายงานต่อหน่วยงานเกี่ยวข้องที่ให้ข้อสังเกต 
2. ให้ความรู้ความเข้าใจในท่ีประชุมคณะกรรมการถึงแนวทางปฏิบัติรายกรณีของสหกรณ์ในแนวทางปฏิบัติ

ที่ถูกต้องตามเจตนาของข้อกฎหมายสหกรณ์  ข้อบังคับ ระเบียบสหกรณ์ 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. คณะกรรมการและฝุายจัดการไม่เข้าใจแนวทางในการแก้ไขตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 
2. คณะกรรมการสหกรณ์  ไม่ศึกษาข้อกฎหมายสหกรณ์  ข้อบังคับสหกรณ์ ระเบียบของสหกรณ์ในการถือปฏิบัติ

ในการบริหารงานสหกรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



      90 | ห น้ า  รายงานผลการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก คน 5 2 40.00 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพ่ิม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

 
บาท 
บาท 

 
230,000.00 

1,000,000.00 

 
58,920.00 

1,525,000.00 

 
   25.62  
 152.50 

3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเชื่อ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวมผลผลิต 
    - ธุรกิจยางแผ่นรวมควัน (ห่อก้อน) 
    - ธุรกิจแปรรูปน้ ายางสด 
    - ธุรกิจแปรรูปปุ๋ย 

 
 

บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 

 
 

1,000,000.00 
150,000.00 

4,437,000.00 
25,825,000.00 

- 
23,490,000.00 
3,500,000.00  

 
 

1,525,000.00 
24,000.00 

2,633,551.00 
1,066,266.00 
1,040,618.00 

 12,447,438.00 
3,684,894.00 

 
 

152.50  
 16.00  
 59.35  
 4.13  

 -    
 52.99  
 105.28  

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

 
บาท 
บาท 
บาท 

 

 
55,197,000.00 
54,023,537.69 

173,462.31 

 
24,749,047.63 
25,895,390.52 
(1,146,342.89) 

 
44.84  
 47.93  

(660.86) 

 

สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : ราคายางแผ่นรมควันต่ าลง เมื่อเทียบกับตอนซื้อมา
ในราคาที่สูงกว่า ลูกหนี้ที่ค้างนานไม่ผ่อนการช าระหนี้ รับค่าเผื่อจากการขาดทุนในการลงทุนกับชุมนุมทั้ง 2 ชุมนุม 
และลูกค้าน้อยลงเนื่องจากเศรษฐกิจไม่ดี 

สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :   
1. แนะน า ส่งเสริมระดับชั้นสหกรณ์ 
2. แนะน า ส่งเสริมให้สหกรณ์รักษาเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 
3. แนะน า ส่งเสริมการเพิ่มปริมาณธุรกิจ และสมาชิกมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจกับสหกรณ์เพ่ิมข้ึน 

 4. แนะน า ส่งเสริมเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร  
 5. การก ากับ ดูแล ตรวจสอบ และคุ้มครองสหกรณ์ 

 
ลงช่ือ           สงบ  เย็นใจ         เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

               (นายสงบ  เย็นใจ) 

              วันที่  27  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
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23) สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านยวนโปะ จ ากัด   
ประเภทสหกรณ์   การเกษตร   ปีบัญชีของสหกรณ์ 31 มีนาคม  ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์ธุรกิจแปรรูปผลผลิตการเกษตร 
 ระดับมาตรฐานสหกรณ์ ดีมาก 
 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)  ชั้น 1 
 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ 14 มิถุนายน 2564 
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจัดประชุมเมื่อวันที่  3 สิงหาคม 2563 

 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 
งานที่ด าเนินการ : 
ด้านระดับมาตรฐานสหกรณ์ได้แนะน าแนวทางเปูาหมาย/เกณฑ์ชี้วัดของมาตรฐานมาใช้ในการส่งเสริมและ

พัฒนาสหกรณ์ ประเมินศักยภาพการด าเนินงานของสหกรณ์ มีจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไร มีศักยภาพด้านการช่วยเหลือ
ให้บริการสมาชิกดีเพียงใด ความสามารถในการบริหารจัดการเพ่ือยกระดับสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งเพ่ือยกระดับ
สหกรณ์โดยยึดหลักการและวิธีการสหกรณ์ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : 
สหกรณ์มีเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับดี ลดลงจากปี 2562 ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ณ 31 มีนาคม 2564 

สหกรณ์มีผลการด าเนินงานก าไรสุทธิประจ าปี สหกรณ์มีการวางแผนการด าเนินธุรกิจอย่างรอบคอบมากยิ่งขึ้น มีการ
วิเคราะห์หาจุดคุ้มทุนในการด าเนินธุรกิจ  

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. ในบางช่วงราคาผลผลิตมีการผันผวนจึงจ าหน่ายได้ราคาที่ไม่แน่นอน 
2. สหกรณ์รวบรวมน้ ายางสดจากสมาชิกมากกว่าแผนที่วางไว้ เนื่องจากสหกรณ์ไม่สามารถผลิตยางแผ่นรมควันได้ 
 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 
งานที่ด าเนินการ : 
แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ในด้านการด าเนินธุรกิจให้มีการท างานอย่างเป็นระบบ วิเคราะห์ต้นทุนการผลิต 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ให้เป็นไปตามความเหมาะสมในการด าเนินงาน ในส่วนของธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย
แนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์ด าเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบ มีการส ารวจความต้องการของสมาชิกก่อนที่จะจัดหาสินค้า
มาจ าหน่ายเพื่อปูองกันปัญหาสินค้าค้างสต๊อกแล้วเกิดสินค้าช ารุด 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : 
1. ในรอบปีบัญชี 31 มีนาคม 2564 สหกรณ์ได้ด าเนินธุรกิจรวบรวมน้ ายางสดมาแปรรูปเป็นยางแผ่นรมควัน

และในช่วงที่จ าหน่ายยางแผ่นรมควันมีราคาสูงท าให้สหกรณ์จ าหน่ายได้ราคาดี มีผลก าไรจากการด าเนินงานในส่วน
ของธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายสหกรณ์มีปริมาณธุรกิจน้อยกว่าแผนที่ตั้งไว้ 

2. สหกรณ์มีค่าใช่จ่ายในการด าเนินงานลดลงจากปีก่อน 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. สหกรณ์รวบรวบน้ ายางสดได้น้อยกว่าแผนที่ตั้งไว้เนื่องจากสภาพอากาศพ้ืนที่ในจังหวัดตรังเปลี่ยนแปลง

ท าให้ผลผลิตของสมาชิกลดลง 
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2. สหกรณ์มีค่าเสื่อมราคาซ่ึงเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายทุกปีท าให้สหกรณ์มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานสูง 
 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
งานที่ด าเนินการ : 
แนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์ถือใช้ระเบียบและข้อบังคับตามร่างของกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้ครบทุกด้านที่สหกรณ์

ด าเนินธุรกิจและเก่ียวข้องกับสหกรณ์ 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : 
สหกรณ์มีการก าหนดระเบียบขึ้นถือใช้ตามร่างของกรมส่งเสริมสหกรณ์  
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
สหกรณ์มีการถือเงินสดในมือเกินกว่าที่ก าหนดไว้ในระเบียบจึงอาจท าให้เกิดความเสียหายกับสหกรณ์ได้ 
 

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 

กิจกรรม หน่วยนับ  แผน  ผล
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทยีบกับแผน

1. แผนการรับสมาชิก คน 5.00                     5.00               100
2. แผนการระดมทุน
    - ระดมทุนเรือนหุน้เพิม่ หุน้                3,000.00           2,871.00               95.70
    - รับฝากเงินเพิม่ บาท               45,000.00         54,287.08             120.64
3. แผนการด าเนินธรุกจิของสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร
    - ธรุกจิรับฝากเงิน บาท               45,000.00         54,287.08 120.64            
    - ธรุกจิสินเชื่อ บาท             200,000.00        122,720.00               61.36
    - ธรุกจิจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย บาท             140,000.00         35,685.00               25.49
    - ธรุกจิรวบรวม บาท             400,000.00     3,016,115.00             754.03
    - ธรุกจิแปรรูปยางแผ่นรมควนั บาท         12,500,000.00     8,155,523.68               65.24
    - ธรุกจิแปรรูปป๋ย บาท             680,000.00     1,297,100.00             190.75
4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย
   - รายได้ บาท         16,191,431.70    13,139,038.46               81.15

 

     สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาสหกรณ์มีการรวบรวม
ผลผลิตจากสมาชิกมาแปรรูปและจ าหน่ายต่ ากว่าแผนที่ตั้งไว้ เนื่องจากในพ้ืนที่มีพ่อค้ารับซื้อน้ ายางสดให้ราคา       
ทีสู่งกว่าสหกรณ์จึงท าให้สมาชิกมาจ าหน่ายผลผลิตกับสหกรณ์น้อย 

สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 : ในการประชุมใหญ่สามัญ
ประจ าปี ชี้แจงให้สมาชิกสหกรณ์เห็นถึงข้อดีของการมาท าธุรกิจกับสหกรณ์และเพ่ิมการมีส่วนร่วมระหว่างสมาชิก
กับสหกรณ์ให้มากยิ่งขึ้น เพ่ือเพ่ิมปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ 

ลงช่ือ        กรรณ     เกาะแก้ว      เจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
             (นายกรรณ     เกาะแก้ว) 

               วันที่ 27 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2564 
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24) สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านไร่ควน จ ากัด   
ประเภทสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตร  ปีบัญชีของสหกรณ์  31 มีนาคม  ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์ธุรกิจแปรรูปผลผลิตการเกษตร/ธุรกิจสินเชื่อ 
 ระดับมาตรฐานสหกรณ์ ไม่ผ่านมาตรฐานเนื่องจาก สหกรณ์มีผลการด าเนนิงานขาดทุน ท าให้มูลค่าหุ้นติดลบ 

ไม่สามารถจัดสรรก าไรสุทธิได้ และการมีส่วนร่วมของสมาชิกไม่ถึงเกณฑ์ทีก าหนดไว้ 
 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)  ชั้น 2 
 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ 25 มิถุนายน 2564 
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จัดประชุมเม่ือวันที่ 10 กันยายน 2563 

 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 
 งานที่ด าเนินการ : ด้านระดับมาตรฐานสหกรณ์ได้แนะน าแนวทางเปูาหมาย/เกณฑ์ชี้วัดของมาตรฐานมาใช้
ในการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ ประเมินศักยภาพการด าเนินงานของสหกรณ์ มีจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไร มีศักยภาพ
ด้านการช่วยเหลือให้บริการสมาชิกดีเพยีงใด ความสามารถในการบริหารจัดการเพื่อยกระดับสหกรณใ์ห้มีความเขม้แขง็
เพ่ือยกระดับสหกรณ์โดยยึดหลักการและวิธีการสหกรณ์ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : สหกรณ์มีผลการด าเนินงานไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  มีระดับชั้นสหกรณ์อยู่ใน 
ชั้น 2 การมีส่วนร่วมของสมาชิกกับสหกรณ์ยังมีน้อยไม่ถึงเกณฑ์ทีก าหนดไว้  

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. สมาชิกมาท าธุรกิจกับสหกรณ์น้อยกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
2. ปัญหายางพาราตกต่ า 
 

 ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ 
งานที่ด าเนินการ : แนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์ด าเนินธุรกิจอย่างเป็นระบบ สร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิก

กับสหกรณ์ให้เพ่ิมขึ้น โดยให้สมาชิกมาจ าหน่ายยางพารากับสหกรณ์เพ่ิมมากขึ้น ให้สหกรณ์วิเคราะห์หาต้นทุนการ
ผลิตของธุรกิจแปรรูปว่าคุ้มกับค่าใช้จ่ายหรือไม่ ด้านธุรกิจสินเชื่อ แนะน าให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์มีการ
ติดตามเร่งรัดหนี้สินลูกหนี้เงินก็ท้ัง 14 ราย อย่างต่อเนื่อง 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : 
1. ในปีบัญชีที่ผ่านมา สหกรณ์ด าเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตเพ่ือจ าหน่าย จ านวน 126,224.00 บาท 
2. ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาสหกรณ์ไม่ได้ด าเนินธุรกิจรวบรวบผลผลิตยางพาราเพ่ือแปรรูป แต่มีค่าใช้จ่าย     

ที่เกิดขึ้นจ านวน 60,403.22 บาท ท าให้สหกรณ์เกิดผลขาดทุนเฉพาะธุรกิจ  
3. ธุรกิจสินเชื่อสมาชิกมีการมาจ่ายช าระหนี้เป็นประจ าทุกเดือน 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. สมาชิกจ่ายช าระหนี้คงค้างเป็นบางรายไม่ได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้  
2. การด าเนินธุรกิจของสหกรณ์มีค่าใช้จ่ายสูง และสหกรณ์ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญครึ่งหนึ่งของมูลค่าหนี้   

ท าให้สหกรณ์มีผลการด าเนินงานขาดทุน 
3. สหกรณ์มีปริมาณน้ ายางพาราที่รวบรวมได้จากสมาชิกน้อยแต่สหกรณ์มีค่าใช้จ่ายคงท่ี 
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 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
งานที่ด าเนินการ : แนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์ด าเนินตามกิจการตามระเบียบข้อบังคับและวัตถุประสงค์ของ

การจัดตั้งสหกรณ์ ระเบียบและข้อบังคับต้องเป็นไปตามร่างของกรมส่งเสริมสหกรณ์และการใช้ทุนต่าง ๆ ต้องน าเข้า
ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการทุกครั้ง 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : 
1. สหกรณ์มีการถือใช้ระเบียบต่าง ๆ แต่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ 
2. ระเบียบต่าง ๆ ที่สหกรณ์ถือใช้เกดิการสูญหาย สหกรณ์ควรจัดหาส าเนาเพื่อเป็นหลักฐานในการด าเนินงาน

ของสหกรณ ์
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
ระเบียบและข้อบังคับมีข้อจ ากัดต่อการด าเนินธุรกิจ 
 

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี เดือน  มีนาคม พ.ศ. 2564 

กิจกรรม หน่วยนับ  แผน  ผล
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทยีบกับแผน

1. แผนการรับสมาชิก คน 5.00              1.00               20.00              
2. แผนการระดมทุน
    - ระดมทุนเรือนหุน้เพิม่ หุน้          2,000.00 500.00            25.00              
    - รับฝากเงินเพิม่ บาท                  -                     -                     -   
3. แผนการด าเนินธรุกจิของสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร
    - ธรุกจิรับฝากเงิน บาท                  -                     -   -                 
    - ธรุกจิสินเชื่อ บาท                  -           57,690.00                   -   
    - ธรุกจิจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย บาท                  -                     -                     -   
    - ธรุกจิรวบรวม บาท    1,600,000.00        135,430.00                 8.46
    - ธรุกจิแปรรูป บาท    2,500,000.00                   -                     -   
    - ธรุกจิบริการ บาท                  -                     -                     -   
4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย
   - รายได้ บาท    4,688,000.00        208,417.00                 4.45
   - ค่าใช้จ่าย บาท    4,224,970.00        260,652.85                 6.17
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท       463,030.00 (52,235.85) (11.28)

 

สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย:สหกรณ์มีผลการดเนินงานขาดทุน ส่งผลให้มูลค่า
หุ้นของสมาชิกติดลบ ท าให้สมาชิกและบุคคลในพื้นที่ขาดความเชื่อมั่นในสหกรณ์และไม่มาท าธุรกิจกับสหกรณ์ท าให้
ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์มีน้อย 
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สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 : แนะน าส่งเสริมให้คณะกรรมการ
ด าเนินการการสหกรณ์มีการติดตามเร่งรัดหนี้สินของสมาชิกที่ค้างนานเพ่ือให้สหกรณ์มีรายได้ด้านธุรกิจสินเชื่อเพ่ิม 
และเม่ือมีการมาช าระหนี้ค้างช าระสหกรณ์ก็จะไม่ถูกตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
 
 

ลงช่ือ     มีศักดิ์      พัวเจริญเกียรติ    เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

        (นายมีศักดิ์      พัวเจริญเกียรติ) 

              วันที่ 27 เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2564 
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25) สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านวังเจริญ จ ากัด   
ประเภทสหกรณ์การเกษตร ปีบัญชีของสหกรณ์  31 มีนาคม  ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์  ได้แก่ ธุรกิจสินเชื่อ, จัดหาสินค้ามาจ าหน่าย, ธุรกิจรวบรวมผลผลิต 
 ระดับมาตรฐานสหกรณ์   เกรด C 
 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)   ชั้น 2 
 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่  28 มิถุนายน 2563 
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ยังไม่ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2564 เนื่องจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 
 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 
 งานที่ด าเนินการ  

 1. แนะน า ส่งเสริม และพัฒนาความเข้มแข็งตามแผนพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ (รักษาชั้นที่ 2) 
 2. แนะน า ส่งเสริม ให้สหกรณ์รักษามาตรฐานอยู่ในระดับพอใช้ 
 3. แนะน า ส่งเสริม ด้านคุณภาพการควบคุมภายใน 
 4. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้สหกรณ์น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางหลักใน

การด าเนินกิจกรรมและร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่สมาชิกและชุมชนให้ได้ประโยชน์ในรูปแบบสหกรณ์ 
ผลที่ได้จากการ 
 1. สหกรณ์รักษาระดับเกณฑ์มาตรฐาน เกรด C  มาตรฐานอยู่ในระดับดีเลิศ 
 2. ผลการประเมินชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน ระดับพอใช้ 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
    1. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง  
 2. คณะกรรมการ ขาดความรู้ ประสบการณ์ในการด าเนินงานตลอดจนการแก้ไขปัญหาไม่ทันท่วงที 
 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 
งานที่ด าเนินการ :  
 1. แนะน า ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์  เช่น ปริมาณธุรกิจ การมีส่วนร่วมของสมาชิกท าธุรกิจ

กับสหกรณ์  การระดมทุนภายใน เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน 
 2. การแก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์ให้สหกรณ์ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542  

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2562 
 ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
 สหกรณ์มีการด าเนินธุรกิจ 3 ด้าน ปีงบประมาณ 2563  ดังนี้   
   1.ธุรกิจสินเชื่อ ระหว่างปีสหกรณ์จ่ายเงินกู้ระยะสั้น (ปุ๋ย) แก่สมาชิก จ านวน 10 ราย เป็นเงิน 129,470 บาท  

ซึ่งสหกรณ์ได้รับช าระหนี้แล้วทั้งจ านวน มีดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ จ านวน 9,356.00 บาท ผลการด าเนินงานมีก าไร
เฉพาะธุรกิจ จ านวน 9,356.00 บาท 
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2.ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย ระหว่างปีสหกรณ์ได้จัดหาปุ๋ยมาจ าหน่ายให้แก่สมาชิก จ านวน 13,850 
กิโลกรัม เป็นเงิน 145,570.00 บาท สมาชิกได้รับบริการ จ านวน 12 ราย คิดเป็น ร้อยละ 11.21 ของจ านวนสมาชิก
วันสิ้นปี ผลการด าเนินงานมีก าไรเฉพาะธุรกิจ จ านวน 4,780.00 บาท  คิดเป็นร้อยละ 3.28 ของยอดขาย 

3.ธุรกิจรวบรวมผลิตผลทางการเกษตร (ยางพารา) สหกรณ์รวบรวมน้ ายางสด จ านวน 204,718.70 กิโลกรัม  
เป็นเงิน 3,048,672.20 บาท เฉลี่ยร้อยละ 32.93 คิดเป็นน้ าหนักยางแห้ง 67,409.30 กิโลกรัม และขายน้ ายางพารา
สด จ านวน 69,140.23 กิโลกรัม เป็นเงิน 3,248,965.00 บาท มีน้ าหนักยางเกินบัญชี จ านวน 1,730.93 กิโลกรัม 
ผลการด าเนินงานมีก าไรเฉพาะธุรกิจ จ านวน 91,068.05 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.80 ของยอดขาย 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
ด้านการรวบรวมยางพารา สหกรณ์ไม่สามารถก าหนดราคาขายได้ด้วยตนเองขึ้นอยู่กับราคาตลาดกลาง 

สหกรณ์จะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารราคาซื้อ ราคาขาย ของตลาดกลางอย่างใกล้ชิดและทันต่อสถานการณ์ สหกรณ์จึง
ควรใช้ความระมัดระวังและติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องเพ่ือแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที และด าเนินธุรกิจได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ        

 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 1. ก ากับ ดูแล ตรวจสอบให้สหกรณ์ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
 2. ให้สหกรณ์ปรับปรุงการด าเนินงานตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
 1. แนะน า ส่งเสริม ในเรื่อง พ.ร.บ. สหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง ค าแนะน าสหกรณ์ ให้มีประสิทธิภาพใน

การบริหารงาน 
 2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ น าข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และให้สหกรณ์ปรับปรุง

การด าเนินงานตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเพ่ือปูองกันและแก้ไขข้อบกพร่อง 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1.เจ้าหน้าทีแ่ละคณะกรรมการขาดความรู้ ประสบการณ์ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์  
ตลอดจนการแก้ไขปัญหาไม่ทันท่วงทีในการด าเนินธุรกิจ 

2.สหกรณ์มีการจ่ายเงินยืมทดลองโดยที่สหกรณ์ไม่มีระเบียบรองรับไม่มีสัญญาและไม่ผ่านการอนุมัติจาก 
ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 

3.สหกรณ์มีลูกหนี้การค้าที่ค้างจากปีก่อน สหกรณ์ควรติดตามเร่งรัดให้ลูกหนี้ช าระหนี้เพื่อน าเงินมาหมุนเวียนใน 
สหกรณ์ต่อไป 
 4.สหกรณ์มีค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ค้างจ่าย 1,616.81 บาท  
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ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์ปีบัญชีเดือน 31 มีนาคม  พ.ศ. 2564 

กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทยีบกับแผน

1. แผนการรับสมาชิก คน 5                1.00               20.00

2. แผนการระดมทุน

    - ระดมทุนเรือนหุน้เพิม่ บาท 15,000.00          6,460.00               43.07

    - รับฝากเงินเพิม่ บาท -                  -   

3. แผนการด าเนินธรุกจิของสหกรณ์/

กลุ่มเกษตรกร

    - ธรุกจิรับฝากเงิน -

    - ธรุกจิสินเชื่อ -       150,000.00       129,470.00 86.31

    - ธรุกจิจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย บาท       300,000.00 145,570.00               48.52

    - ธรุกจิรวบรวม บาท 4,465,000.00 3,048,672.00               68.28

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย

   - รายได้ บาท 4,786,750.00 3,411,412.73               71.27

   - ค่าใช้จ่าย บาท 4,815,000.00 3,464,734.26               71.96

   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท -28,250.00 53,321.53-             188.75
 
 สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : 
   1. สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ราคายางพาราปรับผันผวน การเมือง สังคมและการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจ 
 2. คณะกรรมการขาดความรู้ ประสบการณ์ในการด าเนินงานตลอดจนการแก้ไขปัญหาไม่ทันท่วงที 

    สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :  
 1. แนะน า ส่งเสริมให้สหกรณ์รักษาเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 
 2. แนะน า ส่งเสริมการเพิ่มปริมาณธุรกิจ และสมาชิกมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจกับสหกรณ์เพ่ิมข้ึน 

 3. แนะน า ส่งเสริมเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร และวิเคราะห์ต้นทุนของสหกรณ์ 
 4. การก ากับ ดูแล ตรวจสอบ และคุ้มครองสหกรณ์ และให้ความรู้กับกรรมการ และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์  
ในทุกๆ ด้าน 
 
 
 
 

 
 
 

ลงชื่อ        อนันต์  ทับอินทร์      เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
             (นายอนันต์  ทับอินทร์) 
วันที่  27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
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26) สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองครก จ ากัด   
ประเภทสหกรณ์   การเกษตร ปีบัญชีของสหกรณ์  31 มีนาคม  ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์ ธุรกิจแปรรูปยางพารา 
 ระดับมาตรฐานสหกรณ์ (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563)    เกรด C  
 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)   ชั้น 2 
 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่    30  มิถุนายน  2564 
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จัดประชุมเม่ือวันที่    21 สิงหาคม  2563   

 
ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 
    สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองครก จ ากัด เป็นสหกรณ์ที่ด าเนินธุรกิจการแปรรูปน้ ายางพาราเป็นผลิตภัณฑ์
หมอนยางพารา ที่นอนยางพารา โดยมีการจ าหน่ายทั้งระบบขายตรงและจ าหน่ายในระบบออนไลน์ ในภาพรวม
สหกรณ์ด าเนินธุรกิจทั้งด้านการรวบรวมผลิตผลการเกษตร (น้ ายางสด) เพื่อจ าหน่าย ธุรกิจรวบรวมผลผลิตการเกษตร
(ยางแผ่นรมควัน) เพื่อจ าหน่าย ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายปุ๋ย ธุรกิจแปรรูปหมอนและที่นอนยางพารา และได้ส่งเสริม
ให้สหกรณ์ด าเนินการผลิตเสาหลักน าทางยางพาราภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ยางในภาครัฐ  

งานที่ด าเนินการ :  
1. ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เพื่อติดตามการด าเนินงานของสหกรณ์ และให้ค าแนะน า

ในการบริหารจัดการสหกรณ์ในที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ 
ข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ ตลอดจนค าแนะน าของนายทะเบียนสหกรณ์ 

2. ได้แนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์มีการจัดท าแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานของสหกรณ์เป็นทิศทาง
ในการด าเนินงานสหกรณ์ ในรอบปีด าเนินงานสิ้นสุด 31 มีนาคม 2564 

3. ได้ประสานงานส่งเสริมสหกรณ์ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ยางในภาครัฐเพื่อสหกรณ์ได้ขับเคลื่อนโครงการ
ส่งเสริมการใช้ยางในภาครัฐ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ คือ กรมทางหลวงชนบท ในการวิจัยการผลิตเสาหลักน าทาง
ยางพารา 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์ได้มีการจัดประชุมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาสหกรณ์ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกฝุายในสหกรณ์ คือ 

คณะกรรมการ ตัวแทนสมาชิก และฝุายจัดการสหกรณ์  
2. สหกรณ์มีแผนกลยุทธ์เพื่อใช้ในการด าเนินงานสหกรณ์ เป็นแนวทางการขับเคลื่อนงานสหกรณ์ 
3. สหกรณ์ได้พัฒนางานวิจัย ผลิตเสาหลักน าทางยางพารา เป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบในการแปรรูปน้ ายางสด

เป็นผลิตภัณฑ์ยางพารา และสหกรณ์ได้รับรางวัลสหกรณ์ดีเด่นด้านพัฒนานวัตกรรมด้านยางพาราจากกระทรวงคมนาคม 
และสหกรณ์ได้ผลิตเสาหลักน าทางยางพาราจ าหน่ายแก่กรมทางหลวงชนบทและหน่วยงานอ่ืน 
 4. สหกรณ์มีผลประกอบการขาดทุนในรอบปี 2564  จ านวน  1,210,483.32  บาท ท าให้สหกรณ์ไม่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 มีผลต่อยอดจ านวนผลิตภัณฑ์ยางพาราของสหกรณ์ 
2. การขับเคลื่อนตามแผนเชงิกลยุทธ์ของสหกรณม์ีข้อจ ากดัด้านความเขา้ใจของคณะกรรมการในการปฏิบตัิงาน

ให้เป็นไปตามแผนและการมอบอ านาจให้ฝุายจัดการด าเนินการในส่วนเกี่ยวข้อง 
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3. สหกรณ์มีข้อจ ากดัด้านเงินทุนหมุนเวียนในการขับเคลื่อนการผลิตเสาหลักน าทางยางพารา ท าให้การผลิตเสา
หลักน าทางยางพาราต้องอาศัยศักยภาพสหกรณ์กองทุนสวนยางอื่นในจังหวัดตรังให้การสนับสนุนด้านเงินทุน 

 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 
งานที่ด าเนินการ :  
1. ในด้านธุรกิจได้แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ให้มีการจัดท าข้อมูลการผลิตและรายงานผลการผลิต ผลการจ าหน่าย 

และการจัดท าสต็อกสินค้าให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือควบคุมกระบวนการบริหารจัดการสินค้าของสหกรณ์ 
2. แนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์สร้างเครือข่ายทางธุรกิจโดยให้สมาชิกเป็นตัวแทนจ าหน่ายสินค้าของสหกรณ์

เพ่ือสร้างรายได้แก่สมาชิกและสร้างการมีส่วนร่วมในทางธุรกิจของสหกรณ์ของสมาชิก 
3. แนะน าให้สหกรณ์ปรับปรุงการจัดเก็บวัสดุการผลิตแยกประเภทวัสดุให้เป็นสัดส่วนและจัดเก็บให้เรียบร้อย

พร้อมตรวจสอบได้และง่ายในการบริหารจัดการวัสดุการผลิต 
4. แนะน าให้สหกรณ์พัฒนาระบบสวัสดิการสมาชิกโดยเชื่อมโยงกับพฤติกรรมการท าธุรกิจกับสหกรณ์เพื่อให้

รางวัลหรือเงินสวัสดิการจูงใจแก่สมาชิก เพ่ือช่วยขับเคลื่อนในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

 1. สหกรณ์สามารถจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากยางพาราในรอบปี 2564 คือ หมอนยางพาราและที่นอนยางพารา  
เป็นเงิน 5,496,572.17  บาท   
 2. สหกรณ์มีผลประกอบการขาดทุนในรอบปี 2564  จ านวน  1,210,483.32 บาท ท าให้สหกรณ์ไม่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

3. สหกรณ์ได้พัฒนาระบบสวัสดิการสมาชิกแต่ไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องไม่มีเงินทุนเพียงพอ 
4. สหกรณ์ได้จัดให้มีตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์และจัดให้มีส่วนต่าง   

จากการจ าหน่ายเพื่อมอบให้เป็นค่าตอบแทนแก่สมาชิกสหกรณ์ที่เป็นตัวแทนจ าหน่ายสินค้าของสหกรณ์ 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. การระบาดโรคโควิค-19 ส่งผลต่อยอดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพาราของสหกรณ์ 
2. สหกรณ์มีข้อจ ากัดในการบริหารจัดการเชิงรุก อันเนื่องมาจากทรัพยากรบุคคลของสหกรณ์ยังไม่มีความรู้

ความเข้าใจในการบริหารจัดการเชิงโรงงานเพ่ือขับเคลื่อนธุรกิจของสหกรณ์  
3. สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม และการแข่งขันทางธุรกิจ ส่งผลกระทบให้สหกรณ์เกิด

ความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ นอกจากนี้ ในด้านธุรกิจรวบรวมน้ ายางสดเพื่อแปรรูป ซึ่งมีความผันผวนในด้านราคาส่งผลกระทบ
ให้ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนของสหกรณ์สูงข้ึน 

 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
งานที่ด าเนินการ :  
1. น าข้อสังเกตจากผู้สอบบัญชีสหกรณ์ รายงานผลการตรวจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ น าเสนอต่อที่ประชุม

คณะกรรมการสหกรณ์ได้รับทราบและพิจารณาในการแก้ไขตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีสหกรณ์และผลการตรวจการ
สหกรณ ์

2. ให้สหกรณ์ปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบสหกรณ์และค าแนะน า ค าสั่งของ
นายทะเบียนสหกรณ์ เพ่ือให้เป็นองค์กรที่ด าเนินการอย่างถูกต้องตามกฎ กติกา ข้อกฎหมายที่รองรับ  

3. แนะน าให้สหกรณ์จัดท าบัญชีเป็นปัจจุบันและทะเบียนสต็อกสินค้าให้เป็นปัจจุบัน 
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ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์ได้มีการแก้ไขตามรายงานขอ้สังเกตของผู้สอบบัญชีสหกรณ์และรายงานผลการตรวจการสหกรณ์ของ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
2. สหกรณ์ได้ก าหนดมาตรการด้านควบคุมภายในเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ในการด าเนินงานสหกรณ์ 
3. สหกรณ์ได้น าประเด็นที่เป็นปัญหาจากข้อสังเกตน าเสนอที่ประชุมติดตามอย่างต่อเนื่องทุกครั้งที่มีการ

ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ 
4.สหกรณ์มีการจัดท าบัญชีเป็นปัจจุบัน 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. คณะกรรมการสหกรณ์ยังขาดความรู้ความเข้าใจและการด าเนินการด้านอ านาจหน้าที่เพ่ือมอบอ านาจให้

ฝุายจัดการด าเนินการแทนในนามของคณะกรรมการ ท าให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ    
ในแก้ไขปัญหาตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีสหกรณ์หรือรายงานผลตรวจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

2. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย คือ คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ยังขาดองค์ความรู้ในด้านข้อกฎหมายสหกรณ์ 
และความเข้าใจในประเด็นข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ที่น ามาใช้ในเชิงปฏิบัติจริงท าให้ตีความข้อกฎหมาย
ผิดพลาดได้ง่าย 

 

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก คน 5 1 20 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพ่ิม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

 
บาท 
บาท 

 
200,000.00 
200,000.00 

 
2,300.00 

183,967.00 

 
1.15 
91.98 

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

 
 

บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 

 
 

200,000.00 
- 

3,567,750.00 
8,500,000.00 

33,920,000.00 
- 

 
 

2,562,242.64 
- 

121,536.93 
1,286,811.00   

15,741,066.64 
- 

 
 

1,281.13 
0.00 
3.41 
15.14 
30.20 

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

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
56,167,750.00 
50,691,079.65 
5,476,670.35 

 

 
18,249,867.25 
19,460,350.57 
(1,210,483.32) 

 
69.74 
38.39 
(22.09) 
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สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : 
1.สมาชิกมีส่วนร่วมในการท าธุรกิจกับสหกรณ์น้อย  
2.คณะกรรมการด าเนินการไม่ติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ ตลอดจนการ

แก้ไขปัญหาไม่ทันท่วงท ี
3.ภาวะเศรษฐกิจตกต่ า ราคายางพาราผันผวน 
4.สมาชิกประสบปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงต้องเว้น

ระยะห่างทางสังคม Social Distancing  ท าให้สมาชิกขาดรายได้จากการประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริม 
สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :   
1.แนะน า ส่งเสริมระดับชั้นสหกรณ์ 
2.แนะน า ส่งเสริมให้สหกรณ์รักษาเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 
3.แนะน า ส่งเสริมการเพ่ิมปริมาณธุรกิจและสมาชิกมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจกับสหกรณ์เพ่ิมขึ้น 
4.แนะน า ส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร 
5.การก ากับ ดูแล ตรวจสอบ และคุ้มครองสหกรณ์ 

 
ลงช่ือ             สงบ  เย็นใจ       เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

               (นายสงบ  เย็นใจ) 

                วันที่  27  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
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27) สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองบ่อพัฒนา จ ากัด   
ประเภทสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตร  ปีบัญชีของสหกรณ์  31มีนาคม  ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร : ยางพารา/ธุรกิจรวบรวมผลิตผลเพ่ือจ าหน่ายและ
ธุรกิจแปรรูปผลิตผลยางพารา 

 ระดับมาตรฐานสหกรณ์ดี 
 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564) ชั้น 2 
 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ 27 เมษายน 2564 
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จัดประชุมเม่ือวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 

 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 
 งานที่ด าเนินการ : ด้านระดับมาตรฐานสหกรณ์ได้แนะน าแนวทางเปูาหมาย/เกณฑ์ชี้วัดของมาตรฐานมาใช้
ในการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ ประเมินศักยภาพการด าเนินงานของสหกรณ์ มีจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไร มีศักยภาพ
ด้านการช่วยเหลือให้บริการสมาชิกดีเพียงใด ความสามารถในการบริหารจัดการเพื่อยกระดับสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง
เพ่ือยกระดับสหกรณ์โดยยึดหลักการและวิธีการสหกรณ์ตลอดจนแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงโดยก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานในส่วนสหกรณ์ตกเกณฑ์มาตรฐานข้อใดจากทั้งหมด 137 ข้อ วิเคราะห์ข้อย่อยหาสาเหตุ หาแนวทางแก้ไข
ปรับปรุง พัฒนาให้ผ่านมาตรฐานข้อนั้น ๆ ถ้าหากสหกรณ์ผ่านมาตรฐานในระดับดี ก็หาแนวทางที่จะยกระดับการ
ผ่านมาตรฐานให้เป็นมาตรฐานระดับดีมากหรือดีเลิศ ท าให้สหกรณ์มีศักยภาพในการด าเนินการอ านวยประโยชน์    
แก่สมาชิกซึ่งเป็นเจ้าของสหกรณ์ให้ได้รับการบริการที่ดี มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมท าให้องค์กร   
มีการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ พัฒนาไปในทิศทางท่ีดีขึ้น และส่งผลให้เกิดผลส าเร็จตามแผนที่ก าหนดไว้ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : 
 1. สหกรณ์มีเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับดี ระดับชั้นสหกรณ์อยู่ในระดับชั้น 2 ผลเกิดจากการด าเนินงาน
ของสหกรณ์ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 สหกรณ์มีก าไรจากการด าเนินงาน 615,543.62 บาท  
 2. ผลการด าเนินงานของสหกรณ์ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 สหกรณ์มีก าไรจากการด าเนินงาน 
615,543.62 บาท  

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. ปัญหาสมาชิกสหกรณ์ 
    1.1 ปัญหาผลกระทบกับโควิด-19 
    1.2 ปัญหาต้นทุนการผลิตในการประกอบอาชีพเกษตรสูงขึ้น เช่น ปุ๋ย อุปกรณ์การเกษตร  
2. ปัญหาของสหกรณ์ 
 ข้อกฎหมาย ค าแนะน าของนายทะเบียนสหกรณ์ เกี่ยวกับการรวบรวมยางพาราของสหกรณ์ในจังหวัดตรัง ท า

ให้การรวบรวมยางพาราไม่เป็นไปตามแผนที่สหกรณ์ก าหนด  
 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 
งานที่ด าเนินการ : แนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์ด าเนินธุรกิจตามแผนที่ก าหนดไว้ วิเคราะห์จุดคุ้มทุนของการ

ด าเนินธุรกิจ การด าเนินธุรกิจด้านจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายควรส ารวจประเภทของปุ๋ยที่สมาชิกต้องการก่อนที่จะท า
การสั่งซื้อ เพื่อลดปัญหาด้านสินค้าค้างสต๊อก ส่วนธุรกิจรวบรวมผลผลิตเพ่ือแปรรูปควรค านึงถึงข้อดีข้อเสียของการ
ด าเนินงานก่อน 
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ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : การด าเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตมาแปรรูปมีผลการด าเนินงานก าไร เนื่องจาก 
ในช่วงปีบัญชี 2564 ราคายางแผ่นรมควันและราคาน้ ายางสดมีส่วนต่างมากท าให้สหกรณ์จ าหน่ายยางแผ่นรมควัน
ได้ราคาดี ท าให้มีผลก าไรจากการด าเนินงาน 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
 1. การด าเนินธุรกิจด้านแปรรูปผลผลิตมีผลการด าเนินงานน้อยกว่าแผนที่ตั้งไว้  

2. ปัญหาจากพ่อค้าภายในพื้นที่ ให้ราคาจ าหน่ายน้ ายางสดที่สูงกว่าสหกรณ์ 
 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
งานที่ด าเนินการ : แนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์ด าเนินตามกิจการตามระเบียบและข้อบังคับและวัตถุประสงค์

ของการจัดตั้งสหกรณ์  
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : 
1. สหกรณ์มีการถือใช้ระเบียบต่างๆตามร่างของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

 2. สหกรณ์มีการใช้ทุนต่างๆและน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการทุกครั้งก่อนจะมีการอนุมัติจ่ายให้
สมาชิก 
 สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด :  ระเบียบและข้อบังคับ        
มีข้อจ ากัดต่อการด าเนินธุรกิจ 
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ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 

กิจกรรม หน่วยนับ  แผน  ผล
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทยีบกับแผน

1. แผนการรับสมาชิก คน 10.00             1.00               10.00              
2. แผนการระดมทุน
    - ระดมทุนเรือนหุน้เพิม่ หุน้        10,000.00 500.00            5.00                
    - รับฝากเงินเพิม่ บาท                  -                     -                     -   
3. แผนการด าเนินธรุกจิของสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร
    - ธรุกจิรับฝากเงิน บาท                  -                     -   -                 
    - ธรุกจิสินเชื่อ บาท                  -                     -                     -   
    - ธรุกจิจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย บาท       720,000.00        376,590.00               52.30
    - ธรุกจิรวบรวม บาท    4,500,000.00     1,041,413.00               23.14
    - ธรุกจิแปรรูป บาท   15,900,000.00    10,607,097.00               66.71
    - ธรุกจิบริการ บาท                  -                     -                     -   
4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย
   - รายได้ บาท   22,430,000.00    21,714,422.99               96.81
   - ค่าใช้จ่าย บาท   22,051,200.00    21,098,879.37               95.68
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท       378,800.00 615,543.62 162.50

 

สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : สหกรณ์มีการรวบรวมน้ ายางสดได้น้อยกว่า    
แผนที่ตั้งไว้ แต่ผลการด าเนินงานของสหกรณ์ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 สหกรณ์มีผลก าไรจากการ
ด าเนินงาน 615,543.62 บาท เนื่องจากส่วนต่างของราคาน้ ายางสดและราคายางแผ่นรมควันมีส่วนต่างเยอะท าให้
สหกรณ์จ าหน่ายยางแผ่นรมควันได้ราคาสูง  

สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 :  แนะน าให้สหกรณ์ด าเนิน
ธุรกิจตามแผนที่ก าหนดไว้ วิเคราะห์ถึงข้อดีข้อเสียของการท าธุรกิจแปรรูปผลผลิตในภาวะที่ราคายางมีความผันผวน 
และมีการรวบรวมน้ ายางสดให้ได้ปริมาณมากข้ึน 
 
 

ลงช่ือ        มีศักดิ์     พัวเจริญเกียรติ    เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

          (นายมีศักดิ์     พัวเจริญเกียรติ) 

                   วันที่ 27 เดือนกรกฏาคม  พ.ศ.2564 
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28) สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองศรีจันทร์ จ ากัด   
ประเภทสหกรณ์  การเกษตร  ปีบัญชีของสหกรณ์  31 พฤษภาคม ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์  แปรรูปยางพารา 
 ระดับมาตรฐานสหกรณ์   ระดับดี  
 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)  ชั้น 2  
 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์   ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่  31 สิงหาคม 2563 
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์  จัดประชุมเม่ือวันที่ 15 กันยายน 2563 

 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 
งานที่ด าเนินการ :  
1. แนะน า ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ให้ด าเนินงานเป็นไปตามแผนการด าเนินงาน 
2. แนะน า ส่งเสริม และพัฒนาความเข้มแข็งตามแผนพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ รักษาชั้นที่ 2 
3. แนะน า ส่งเสริมให้สหกรณ์น าการควบคุมภายในมาใช้ในการบริหารงานสหกรณ์ 
4. แนะน าให้ความรู้คณะกรรมการด าเนินการ ให้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของตนและความรู้ด้านสหกรณ์  

และให้มีการประชุมคณะกรรมการเพ่ือรับทราบผลการด าเนินงานและติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็น
ประจ าทุกเดือน 

5. ก าหนดหรือทบทวนระเบียบต่าง ๆ ขึ้นถือใช้ให้ครบถ้วน 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ระดับดี และรักษาระดับชั้น 2 
2. ผลการประเมินชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน ระดับดี 
3. สหกรณ์สามารถปิดบัญชีและส่งให้ผู้สอบบัญชีได้ภายใน 30 วัน 
4. มีการทบทวน และถือใช้ระเบียบตามแนวทางปฏิบัติงานของสหกรณ์ 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. ผลการด าเนินงานสหกรณ์ขาดทุน 
2. การปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของสหกรณ์ ส่วนใหญ่ประธานกรรมการเป็นผู้ด าเนินการเพื่อให้สหกรณ์มีระบบการ 

ควบคุมภายในที่ดี การด าเนินการด้านต่าง ๆ ที่ส าคัญต่อสหกรณ์ จะต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการทุกครั้ง 

3. คณะกรรมการยังขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
4. ในการด าเนินงานสหกรณ์ยังไม่ปฏิบัติตามระเบียบ 
 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 
งานที่ด าเนินการ :  
1. แนะน า ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์(ปริมาณธุรกิจ การมีส่วนร่วมของสมาชิกท าธุรกิจกับสหกรณ์) 
2. การแก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์ (แก้ไขปัญหาหนี้ค้างนาน  เร่งรัดติดตามหนี้) 
3. แนะน าส่งเสริมเรื่องการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ท่ีของบประมาณจากภาครัฐ 
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ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์ด าเนินธุรกิจสินเชื่อ, จัดหาสินค้ามาจ าหน่าย, รวบรวมผลิตผลและธุรกิจแปรรูป มีปริมาณธุรกิจ 

58,855,040.67 บาท ปริมาณธุรกิจลดลงจากปีก่อน ผลการด าเนินงานสหกรณ์ขาดทุนสุทธิ 1,364,101.40 บาท  
2. สหกรณ์มีลูกหนี้การค้ายางค้างช าระ ให้สหกรณ์ติดตามเร่งรัดให้บริษัทช าระหนี้โดยเร็วเพ่ือมาเป็นทุน 

หมุนเวียนของสหกรณ์ต่อไป 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. สหกรณ์มีผลการด าเนินงานขาดทุนต่อเนื่อง 
2. ด้านการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรซึ่งเป็นยางพารา สหกรณ์ไม่สามารถก าหนดราคาขายได้ด้วยตนเอง 

ขึ้นอยู่กับราคาตลาดกลาง ซึ่งมีความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคาสินค้าในตลาดบางช่วงเวลาที่เพ่ิมขึ้นและลดลง
อย่างรวดเร็ว สหกรณ์ไม่วิเคราะห์ความคุ้มทุนและต้นทุนในการผลิต 

3. ปัญหาต้นทุนการผลิตในการประกอบอาชีพเกษตรสูงขึ้น เช่น ปุ๋ย วัสดุอุปกรณ์การเกษตร 
4. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย ยังไม่จัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคมาจ าหน่ายแก่สมาชิกได้ 
5. สหกรณ์มีค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์โรงาน และค่าเสื่อมราคาอาคารโรงงาน สหกรณ์จะต้องบริหารจัดการ   

ให้คุ้มค่า สร้างรายได้ให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 
 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
งานที่ด าเนินการ :  
1. ก ากับ ดูแล ตรวจสอบให้สหกรณ์ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
2. น าข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี เข้าที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการเพ่ือพิจารณาแก้ไข และปรับปรุงการ

ด าเนินงานตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ น าข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และให้สหกรณ์ปรับปรุง

การด าเนินงานตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเพ่ือปูองกันและแก้ไขข้อบกพร่อง 
2. แนะน า ส่งเสริมในเรื่อง พ.ร.บ.สหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง ค าแนะน าสหกรณ์ ให้มีประสิทธิภาพในการ

บริหารงาน 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. กรรมการ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนสมาชิกยังขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมายและข้อปฏิบัติที่ถูกต้อง 
2. ในการด าเนินงาน สหกรณ์ยังไม่ปฏิบัติตามระเบียบ  
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ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์ ปีบัญชี เดือน 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก คน 10 4 40.00 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพ่ิม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

 
บาท 
บาท 

 
150,000.00 

1,000,000.00 

 
94,390.00 

6,362,101.98 

 
62.93 
636.21 

3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเชื่อ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
      - แปรรูปยางแผ่นรมควัน 
      - แปรรูปยางแผ่นรมควันอัดก้อน 
    - ธุรกิจแปรรูปปุ๋ย 

 
 

บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 

 
 

1,000,000.00 
200,000.00 

8,000,000.00 
25,000,000.00 

 
8,700,000.00 

23,828,000.00 
787,500.00 

 
 

6,362,101.98 
32,000.00 

4,394,623.62 
9,278,532.00 

 
6,653,565.72 

37,623,689.62 
959,030.00 

 
 

636.21 
16.00 
54.94 
37.12 

 
76.48 
157.90 
121.79 

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

 
บาท 
บาท 
บาท 

 

 
83,320,000.00 
83,141,600.00 

178,400.00 
 

 
59,635,930.17 
61,000,031.57 
(1,364,101.40) 

 

 
71.58 
73.37 

(764.63) 
 

 

สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : 
 1. สมาชิกมีส่วนร่วมในการท าธุรกิจกับสหกรณ์น้อย ขาดการประชาสัมพันธ์งานของสหกรณ์ให้สมาชิกทราบ 

2. การปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของสหกรณ์ ส่วนใหญ่ประธานกรรมการเป็นผู้ด าเนินการท าให้บางครั้งการ 
แก้ไขปัญหาไม่ทันท่วงที คณะกรรมการด าเนินการยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการบริหารงานสหกรณ์ 

3. ภาวะเศรษฐกิจตกต่ า ราคายางพารามีความผันผวน จึงท าให้ประสบปัญหา ขายยางได้ในราคาต่ ากว่าที่ 
คาดการณ์ไว้ในบางช่วงเวลา 

4. สมาชิกประสบปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้สมาชิก
ขาดรายได้ มาร่วมด าเนินธุรกิจกับสหกรณ์น้อยลง 

สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :   
1. แนะน า ส่งเสริมระดับชั้นสหกรณ์ 
2. แนะน า ส่งเสริมให้สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 
3. แนะน า ส่งเสริมการเพ่ิมปริมาณธุรกิจ และสมาชิกมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจกับสหกรณ์เพ่ิมข้ึน 

 4. แนะน า ส่งเสริมเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร  
 5. การก ากับ ดูแล ตรวจสอบ และคุ้มครองสหกรณ์ 
 

ลงช่ือ       พิมลรัตน์  เชาวน์วุฒิกุล       เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
         (นางสาวพิมลรัตน์  เชาวน์วุฒิกุล) 

              วันที่  27 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2564 
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29) สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองหว้า จ ากัด   
ประเภทสหกรณ์การเกษตร  ปีบัญชีของสหกรณ์ 31 มีนาคมของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์  ได้แก่ ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจแปรรูปยางพารา  และธุรกิจรับฝากเงิน 
 ระดับมาตรฐานสหกรณ์  เกรด C 

          (หากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไม่ผ่านมาตรฐานให้ระบุสาเหตุด้วย) 
 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563) ชั้น 2 
 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่  7 พฤษภาคม 2564 
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  ยังไม่ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2564  เนื่องจาก

สถานการการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 
 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 
งานที่ด าเนินการ : 
1. แนะน า ส่งเสริม และพัฒนาความเข้มแข็งตามแผนพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ (รักษาชั้นที่ 2 ไปสู่ชั้นที่ 1) 

          2. แนะน า ส่งเสริม ด้านคุณภาพการควบคุมภายใน 
          3. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้สหกรณ์น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางหลักในการด าเนิน                  
กิจกรรมและร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่สมาชิกและชุมชนให้ได้ประโยชน์ในรูปแบบสหกรณ์ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : 
1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอยู่เกรด C  และรักษาชั้นที่ 2 พัฒนาจากชั้นที่ 2 ไปสู่ชั้นที่ 1 
2. ผลการประเมินชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน ระดับพอใช้ 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. ผลการด าเนินงานสหกรณ์ขาดทุนสะสมทั้งสิ้น จ านวน 308,281.53 บาท ส่งผลให้มูลค่าหุ้นของสหกรณ์

ติดลบ จ านวน 44.95 บาท 
 2. คณะกรรมการขาดความรู้ ประสบการณ์ในการด าเนินงาน ตลอดจนการแก้ไขปัญหาไม่ทันท่วงที 

3. ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ท าให้สหกรณ์
ไม่สามารถพัฒนาสหกรณ์ได้เต็มที ่

 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 
งานที่ด าเนินการ :  

 1. แนะน า ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์ เช่น เพ่ิมปริมาณธุรกิจ การมีส่วนร่วมของสมาชิกท าธุรกิจ
กับสหกรณ์ การระดมทุนภายใน เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน  
 2. การแก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์ให้สหกรณ์ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2562  
 3. แก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์ เนื่องจากสหกรณ์มีผลการด าเนินงานขาดทุนสะสมต่อเนื่อง 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
 สหกรณ์มีมูลค่าธุรกิจรวมทั้งสิ้น 10,663,624.81 บาท เฉลี่ยเดือนละ 888,635.40 บาท การบริหารธุรกิจ
แต่ละด้านสรุป ดังนี้  
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 1. ธุรกิจสินเชื่อ ระหว่างปีสหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิก จ านวน 1,156,268.34 บาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน  
689,268.34 บาท เพ่ิมข้ึน 1.48 เท่า คิดเป็น 1.6 เท่าของผลงานต่อเปูาหมาย ลูกหนี้ช าระหนี้ได้ตามก าหนด ร้อยละ 
36.38 ณ วันสิ้นปีมีลูกหนี้เงินให้กู้คงเหลือ เป็นเงิน 2,022,947.11 บาท โดยแยกเป็นเงินให้กู้ระยะสั้น 228,765.34 
บาท เงินให้กู้ระยะปานกลาง จ านวน 1,794,181.77 บาท มีดอกเบี้ยค้างรับ 175,691.80 บาท ค่าปรับค้างรับ จ านวน 
33,047.36 บาท ณ วันสิ้นปีสหกรณ์ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นไปตามประกาศของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เรื่อง
การประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ.2563 ผลการด าเนินงานมีก าไรเฉพาะธุรกิจ จ านวน 132,068.31 บาท 
 2. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายสหกรณข์ายปุ๋ยอินทรีย์ เป็นเงิน จ านวน 47,250.00 บาทเพ่ิมจากปีก่อน                    
จ านวน 38,100.00 บาท เพิ่มขึ้น 4.16 เท่า คิดเป็นร้อยละ 2.46 ของเปูาหมายที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงานต่ ากว่า
แผนที่ก าหนด มีผลการด าเนินงานก าไรเฉพาะธุรกิจ  จ านวน 6,300.00 บาท  
 3. ธุรกิจรวบรวมผลิตผลเพ่ือจ าหน่าย ระหว่างปีสหกรณ์รวบรวมน้ ายางสดจากสมาชิกเพ่ือจ าหน่ายเป็น
น้ ายางสด ปริมาณ 363,232.70 กิโลกรัม ค านวณเป็นน้ าหนักยางแห้ง 128,422.10 กิโลกรัมเป็นเงิน 5,722,005.00 
บาท และจ าหน่ายน ายางสดได้ คิดเป็นยางแห้ง ปริมาณ 129 ,976.07 กิโลกรัม เป็นเงิน 5,976,465.00 บาท มีน้ าหนัก
ยางแห้งเกินบัญชีจากการรวบรวมน ายางสดเพื่อจ าหน่าย จ านวน 1 ,553.90 กิโลกรัม สาเหตุมาจากการปัดเศษในการ
ค านวณค่า DRC การด าเนินงานมีก าไรเฉพาะธุรกิจ 105,937.00 บาท 
 4. ธุรกิจรวบรวมผลิตผลการเกษตรเพ่ือแปรรูปจ าหน่าย ประเภทยางพารา (รมควัน) สหกรณ์รวบรวม 
น้ ายางสดเพ่ือแปรรูป เป็นน้ าหนักยางสด จ านวน 93,882.50 กิโลกรัม คิดเป็นน้ าหนักยางแห้ง 32,533.50 กิโลกรัม 
เป็นเงิน 1,613,812.00 บาท แปรรูปจ าหน่ายได้เป็นยางแผ่นรมควัน จ านวน 19,715.00 กิโลกรัม เป็นเงิน 1,262,139.64 
บาท ยางคัตติ้ง จ านวน 337.00 กิโลกรัม เป็นเงิน 19,546.00 บาท ยางแผ่นดิบ จ านวน 12,635.00 บาท เป็นเงิน 
719,614.00 บาท เศษยาง จ านวน 95.00 กิโลกรัม เป็นเงิน 1,900.00 บาท มีน้ าหนักยางเกินบัญชี จ านวน 248.50 
กิโลกรัม ผลการด าเนินงานขาดทุนเฉพาะธุรกิจ จ านวน 652 ,472.81 บาท เนื่องจากปัจจุบันสหกรณ์รับภาระค่าใช้จ่าย
จากหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้าท่ีผิดนัดช าระหนี้เป็นจ านวนเงินที่สูง 
 5. ธุรกิจแปรรูปปุ๋ยผสม สหกรณ์มีปุ๋ยผสมยกมาจากปีก่อน จ านวน 10,400.00 กิโลกรัม ระหว่างปีสหกรณ์
ผสมปุ๋ยเพ่ิม จ านวน 136,550.00 กิโลกรัม จ าหน่ายได้ท้ังสิ้น จ านวน 143,450.00 กิโลกรัม เป็นเงิน 1,867,480.00 
บาท ณ วันสิ้นปีมีปุ๋ยผสมคงเหลือ จ านวน 3,500.00 กิโลกรัม ผลการด าเนินงานมีก าไรเฉพาะธุรกิจ จ านวน 131,537.84 บาท 
 6. ธุรกิจรับเงินฝาก ระหว่างปีสหกรณ์รับเงินฝากจากสมาชิก ประเภทสัจจะออมทรัพย์ จ านวน 256 ,809.47 
บาท ผลงานสูงกว่าเปูาหมายที่ก าหนดไว้ คิดเป็น 1.03 เท่าของเปูาหมายที่ก าหนด ณ วันสิ้นปี มีเงินรับฝากคงเหลือ  
จ านวน 93 ราย เป็นเงิน 1,415,290.04 บาท ซึ่งเป็นเงินรับฝากจากสมาชิกท้ังจ านวน 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. สหกรณ์ขาดเงินทุนในการด าเนินงานสะสม จ านวน 308 ,281.53 บาท ส่งผลให้มูลค่าหุ้นของสหกรณ์ติดลบ 

จ านวน 44.95 บาท มีค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ ดังนั้น สภาพคล่องทางการเงินของสหกรณ์จึงขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพในการ
ติดตามเร่งรัดหนี้  

2. ด้านธุรกิจยางพารา มีความผันผวนในด้านราคาและสหกรณ์ไม่สามารถก าหนดราคาได้ด้วยตนเองขึ้นอยู่กับ
ราคาตลาดกลางที่มีการเปลี่ยนแปลงขึ้น-ลง อยู่ตลอดเวลาสหกรณ์ต้องติดตามข้อมูลข่าวสารราคาซื้อ - ขายของตลาด
กลางอย่างใกล้ชิดและทันต่อสถานการณ์ เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีและด าเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
1. ก ากับ ดูแล ตรวจสอบให้สหกรณ์ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
2. ให้สหกรณ์ปรับปรุงการด าเนินงานตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี 
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ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : 
1.แนะน า ส่งเสริม ในเรื่อง พ.ร.บ. สหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง ค าแนะน าสหกรณ์ ให้มีประสิทธิภาพ

ในการบริหารงาน 
2.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ น าข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และให้สหกรณ์ปรับปรุง

การด าเนินงานตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเพ่ือปูองกันและแก้ไขข้อบกพร่อง 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

          คณะกรรมการขาดความรู้ ประสบการณ์ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์ ตลอดจนการแก้ไขปัญหา   
ไม่ทันท่วงทีในการด าเนินธุรกิจ 
 

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์ปีบัญชี 31 มีนาคม พ.ศ.2564 

กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทยีบกับแผน

1. แผนการรับสมาชิก คน 10                2.00               20.00

2. แผนการระดมทุน

    - ระดมทุนเรือนหุน้เพิม่ บาท 40,000.00          1,000.00                2.50

    - รับฝากเงินเพิม่ บาท       250,000.00       256,809.47 102.72

3. แผนการด าเนินธรุกจิของสหกรณ์/

กลุ่มเกษตรกร

    - ธรุกจิรับฝากเงิน -                  -                    -   

    - ธรุกจิสินเชื่อ - 1,000,000.00 1,156,268.34 115.63

    - ธรุกจิจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย บาท 1,920,000.00 47,250.00                2.46

    - ธรุกจิรวบรวม บาท 1,900,000.00 5,722,005.00             301.16

    - ธรุกจิแปรรูป บาท 42,482,000.00 3,870,679.64                9.11

    - ธรุกจิบริการ -

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย

   - รายได้ บาท 47,260,000.00 10,468,794.78               22.15

   - ค่าใช้จ่าย บาท 46,128,100.00 11,144,501.62               24.16

   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท 1,131,900.00 675,706.84- -             59.70
 

สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : 
1. สหกรณ์ขาดการวิเคราะห์ต้นทุน และปัญหาในการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 
2. สหกรณ์ควรเร่งติดตามการช าระหนี้ของลูกหนี้ให้มาช าระเงินโดยเร็วเพ่ือน าเงินมาหมุนเวียนในสหกรณ์ 
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สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :  
1. วิเคราะห์ต้นทุนสหกรณ์ 
2. แนะน า ส่งเสริมและให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่และกรรมการของสหกรณ์ในทุกๆ ด้าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ         อนันต์  ทับอินทร์    เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
            (นายอนันต์  ทับอินทร์) 
วันที่  27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
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30) สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองเอื้อง จ ากัด   
ประเภทสหกรณ์การเกษตร  ปีบัญชีของสหกรณ์ 31 มีนาคม   ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์  ได้แก่ ธุรกิจสินเชื่อ, จัดหาสินค้ามาจ าหน่าย, ธุรกิจรวบรวมผลผลิต, 
ธุรกิจแปรรูปผลผลิตการเกษตรและผลิตสินค้า 

 ระดับมาตรฐานสหกรณ์  เกรด  c 
          (หากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไม่ผ่านมาตรฐานให้ระบุสาเหตุด้วย) 

 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)  ชั้น 2 
 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์  ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่  27 เมษายน 2564 
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  ยังไม่ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2564  เนื่องจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 
 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 
งานที่ด าเนินการ : ด้านระดับมาตรฐานสหกรณ์ได้แนะแนวทางเกณฑ์ชี้วัดของมาตรฐานมาใช้ในการส่งเสริม 

และพัฒนาสหกรณ์ ประเมินศักยภาพการด าเนินงานของสหกรณ์มีจุดแข็งอย่างไร มีศักยภาพด้านการช่วยเหลือให้บริการ
สมาชิกเพียงใด ความสามารถในการบริหารจัดการเพ่ือยกระดับสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งยึดหลักและวิธีการสหกรณ์  
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ ท าให้สมาชิกสหกรณ์ผู้ เป็นเจ้าของได้รับการบริการที่ดี   
มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ท าให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดีขึ้นส่งผลให้เกิดความส าเร็จ
ตามแผนที่ก าหนดไว้ 

1. แนะน า ส่งเสริม และพัฒนาความเข้มแข็งตามแผนพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ (รักษาชั้นที่ 2 ไปสู่ชั้นที่ 1) 
2. แนะน า ส่งเสริม ด้านคุณภาพการควบคุมภายใน 
3. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้สหกรณ์น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางหลัก ในการ

ด าเนินกิจกรรมและร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่สมาชิก และชุมชนให้ได้ประโยชน์ในรูปแบบสหกรณ์ 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : 
1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอยู่เกรด C คะแนน 78.58 คะแนน และรักษาชั้นที่ 2 พัฒนาจากชั้นที่ 2 ไปสู่ชั้นที่ 1                       
2. ผลการประเมินชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน ระดับพอใช้ 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

          1. ทุนด าเนินงานส่วนใหญ่มาจากแหล่งเงินทุนภายนอก 
2. คณะกรรมการขาดความรู้ ประสบการณ์ในการด าเนินงาน ตลอดจนการแก้ไขปัญหาไม่ทันท่วงที 
 

 ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ 
งานที่ด าเนินการ :  
1. แนะน า ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์ เช่น ปริมาณธุรกิจ การมีส่วนร่วมของสมาชิกท าธุรกิจกับสหกรณ์               

การระดมทุนภายใน เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน  
2. การแก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์ให้สหกรณ์ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542                               

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2562  
3. แก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์ การจัดเก็บเอกสารเพ่ือการบันทึกบัญชี การแก้ไขข้อสังเกตจาก

ผู้สอบบัญชี 
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ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
สหกรณ์มีมูลค่าธุรกิจรวมทั้งสิ้น 12,384,514.00 บาท เฉลี่ยเดือนละ 1,032,042.83 บาท การด าเนินธุรกิจ

เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน จ านวน 1,114,564.00 บาท หรือเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 9.89 การบริหารแต่ละธุรกิจ  ดังนี้  
1. ธุรกิจสินเชื่อ ระหว่างปีสหกรณ์ไม่ได้จ่ายเงินกู้แก่สมาชิก มีเพียงการรับช าระหนี้จากลูกหนี้ ลูกหนี้ช าระ

หนี้ได้ร้อยละ 16.87 ของหนี้ถึงก าหนดช าระ ณ วันสิ้นปีมีลูกหนี้คงเหลือ จ านวน 11 ราย เป็นเงิน  91,358.00 บาท  
ซึ่งเป็นลูกหนี้ผิดนัดช าระหนี้ จ านวน 81,358.00 บาท และมีดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ จ านวน 11,976.00 บาท และ
ค่าปรับเงินให้กู้ค้างรับ จ านวน 5,249.00 บาท  ผลการด าเนินงานมีก าไรเฉพาะธุรกิจ จ านวน 7,581.00 บาท  

2. ธุรกิจรวบรวมผลผลิตเพ่ือจ าหน่าย 
 2.1 ธุรกิจรวบรวมผลิตผลน้ ายางสด สหกรณ์รวบรวมน้ ายางสดเพื่อจ าหน่ายจากสมาชิก ปริมาณ 105 ,623.50 

กิโลกรัม ค านวณเป็นน้ ายางแห้ง ปริมาณ 38,352.80 กิโลกรัม เป็นเงิน 1,544,594.00 บาท จ าหน่ายน้ ายางสด คิดเป็น
น้ าหนักยางแห้ง ปริมาณ 39,062.73 กิโลกรัม เป็นเงิน 1,635,997.00 บาท มีน้ าหนักยางเกินบัญชีจากการรวบรวม
น้ ายางสดเพ่ือจ าหน่าย จ านวน 709.93 กิโลกรม สาเหตุเกิดจากการปัดเศษในการค านวณหาค่า DRC และรวบรวม
มะม่วง ปริมาณ 66 กิโลกรัม เป็นเงิน 1,320.00 บาท จ าหน่ายมะม่วง เป็นเงิน 1,465.00 บาท ผลการด าเนินงาน  
มีก าไรเฉพาะธุรกิจ 67,193.00 บาท 

    2.2 ธุรกิจรวบรวมผลิตผลการเกษตรเพ่ือแปรรูปจ าหน่าย ประเภทยางพารา (รมควัน) มียางรมควัน    
ยกมาจากปีก่อน 8,694 กิโลกรัม ระหว่างปีรวบรวมน้ ายางสด ปริมาณ 583 ,020.75 กิโลกรัม คิดเป็นน้ ายางแห้ง 
194,423.40 กิโลกรัม เป็นเงิน 9,299,675.00 บาท แปรรูปเป็นยางแผ่นรมควัน จ านวน 199,830.00 กิโลกรัม เป็นเงิน
12,321,380.00 บาท ยางฟอง 2,954.00 กิโลกรัม เป็นเงิน 173,670.00 บาท และยางคัตติ้ง 3 ,785 กิโลกรัม     
เป็นเงิน 190,887.00 กิโลกรัม รวมทั้งสิ้น 206,569.00 กิโลกรัม เป็นเงิน 12,321,380.00 บาท ท าให้มีน้ าหนักยางเกิน
บัญชี จ านวน 3,451.60 กิโลกรัม สาเหตุเกิดจากการปัดเศษ ในการค านวณหาค่า DRC  ผลการด าเนินงานมีก าไรเฉพาะ
ธุรกิจ 1,380,526.07 บาท 

 2.3 ธุรกิจปุ๋ยผสม สหกรณ์มีปุ๋ยผสมยกมาจากปีก่อน ปริมาณ 573 กระสอบ ระหว่างปี สหกรณ์ผสมปุ๋ย 
ปริมาณ 1,856 กระสอบ เป็นเงิน 1,043,040.00บาท จ าหน่ายได้ ปริมาณ 2,209 กระสอบ เป็นเงิน 1,433,525 บาท 
วันสิ้นปีสหกรณ์มีปุ๋ยผสม สูตร 13-9-36 เกินบญัชี 2 กระสอบ และปุ๋ยผสม  สูตร 29-5-18 ขาดบัญชี 155 กระสอบ 
เป็นเงิน ตามราคาขาย 105,400.00 บาท ผลการด าเนินงานขาดทุนเฉพาะธุรกิจ เป็นเงิน 35,703.77 บาท 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
          ธุรกิจของสหกรณ์ในการรวบรวมน้ ายางสดเพื่อแปรรูป มีความผันผวนในด้านราคาอาจส่งกระทบต่อค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินงานมีต้นทุนที่สูงขึ้น สหกรณ์ต้องเตรียมการรองรับผลกระทบด้านธุรกิจรวบรวมผลิตผล และหาแนวทาง
ในการด าเนินธุรกิจให้ด าเนินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
1. ก ากับ ดูแล ตรวจสอบให้สหกรณ์ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของสหกรณ์ 
2. ให้สหกรณ์ปรับปรุงการด าเนินงานตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี และแก้ไขข้อบกพร่องโดยเร็ว 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1.แนะน า ส่งเสริม ในเรื่อง พ.ร.บ. สหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง ค าแนะน าสหกรณ์ ให้มีประสิทธิภาพ

ในการบริหารงาน 
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ น าข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และให้สหกรณ์ปรับปรุง

การด าเนินงานตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเพ่ือปูองกันและแก้ไขข้อบกพร่อง 
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สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. คณะกรรมการขาดความรู้ ประสบการณ์ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์ ตลอดจนการแก้ไข

ปัญหาไม่ทันท่วงทีในการด าเนินธุรกิจ 
2. สหกรณ์ไม่ได้เตรียมการรองรับผลกระทบด้านธุรกิจรวบรวมผลผลิต และหาแนวทางในการด าเนินธุรกิจ

ให้ทันท่วงท ี
 

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์  ปีบัญชีเดือน 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 

กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทยีบกับแผน

1. แผนการรับสมาชิก คน 10                6.00               60.00

2. แผนการระดมทุน

    - ระดมทุนเรือนหุน้เพิม่ บาท 100,000.00       114,250.00             114.25

    - รับฝากเงินเพิม่ บาท -

3. แผนการด าเนินธรุกจิของสหกรณ์/

กลุ่มเกษตรกร

    - ธรุกจิรับฝากเงิน -

    - ธรุกจิสินเชื่อ -       500,000.00                  -   0.00

    - ธรุกจิจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย บาท 65,000.00                  -                     -   

    - ธรุกจิรวบรวม บาท 3,700,000.00     3,182,011.00               86.00

    - ธรุกจิแปรรูป บาท 10,500,000.00 13,754,905.00             131.00

    - ธรุกจิบริการ - - -

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย

   - รายได้ บาท 11,554,500.00 15,943,710.60             137.99

   - ค่าใช้จ่าย บาท 17,600,000.00 15,182,163.87               86.26

   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท -6,045,500.00       761,546.73 -             12.60
 

 สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : 
1. สหกรณ์ขาดการวิเคราะห์ต้นทุน และปัญหาในการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 
2. สหกรณ์ควรเร่งติดตามการช าระหนี้ของลูกหนี้ให้มาช าระเงินโดยเร็ว เพ่ือน าเงินมาหมุนเวียนในสหกรณ์ 
สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :  
1. วิเคราะห์ต้นทุนสหกรณ์ 
2. แนะน า ส่งเสริมและให้ความรู้กับกรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ในทุกๆ ด้าน 

 
 
 
 

ลงชื่อ          อนันต์  ทับอินทร์    เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
            (นายอนันต์  ทับอินทร์) 
วันที่  27  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
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31) สหกรณ์กองทุนสวนยางปากคม จ ากัด   
ประเภทสหกรณ์  การเกษตร  ปีบัญชีของสหกรณ์  31  มีนาคม  ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์  ยางพารา/ธุรกิจรวบรวมผลิตผล 
 ระดับมาตรฐานสหกรณ์  ระดับดี 
 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)  ชั้น 2  
 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่  29 เมษายน 2564 
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ จัดประชุมเม่ือวันที่  2 กันยายน 2563 

 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 
งานที่ด าเนินการ :  
1. ส่งเสริม แนะน าและพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์ 
2. แนะน า ส่งเสริม และพัฒนาความเข้มแข็งตามแผนพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ รักษาชั้นที่ 2 
3. แนะน า ส่งเสริม ผลักดันสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และรักษามาตรฐานอยู่ในระดับดี 
4. แนะน า ส่งเสริมด้านคุณภาพการควบคุมภายใน  
5. แนะน าให้ความรู้คณะกรรมการด าเนินการ ให้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของตนและความรู้ด้านสหกรณ์และให้มี

การประชุมคณะกรรมการด าเนินการเพื่อติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกเดือน 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ระดับดี คะแนน 76.33 คะแนน ข้อที่ไม่ผ่านเกณฑ์ คือ ข้อ 1 ผลการด าเนินงาน

ในรอบสองปีบัญชีย้อนหลังสหกรณ์มีผลการด าเนินงานไม่ขาดทุน ปรากฏผลการด าเนินงานสหกรณ์ขาดทุนสุทธิ 
จ านวน 609,231.54 บาท และข้อที่ 6 ผลการด าเนินงานในรอบสองปีบัญชีย้อนหลัง สหกรณ์ต้องมีการจัดสรรก าไรสุทธิ 

2. สหกรณ์สามารถปิดบัญชีและส่งให้ผู้สอบบัญชีได้ภายใน 30 วัน 
3. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานและรักษามาตรฐานอยู่ในระดับดี และรักษาชั้นสหกรณ์ชั้นที่ 2  
4. ผลการประเมินชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน อยู่ในระดับ “ไม่มีระบบการควบคุมภายใน” ไม่มีการก าหนด

ระบบการควบคุมภายในเหมาะสมกับการด าเนินงานและการด าเนินธุรกิจ ไม่มีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. ผลการด าเนินงานสหกรณ์ มีผลขาดทุนต่อเนื่อง ณ วันสิ้นปีมีขาดทุนสะสม 
2. คณะกรรมการ ขาดความรู้ ประสบการณ์ในการด าเนินงาน ตลอดจนการแก้ไขปัญหาไม่ทันท่วงที 
3. สหกรณ์ไม่มีเจ้าหน้าที่การเงิน มีเพียงเจ้าหน้าที่บัญชี ซึ่งท าหน้าที่รับ – จ่าย และเก็บรักษาเงินสดรวมทั้ง

ปฏิบัติหน้าที่ในด้านอื่น ๆ เพียงคนเดียวตั้งแต่ต้นจนจบ ไม่เป็นไปตามหลักการควบคุมภายในที่ดี 
 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 
งานที่ด าเนินการ :  
1. แนะน า ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์ (ปริมาณธุรกิจ การมีส่วนร่วมของสมาชิกท าธุรกิจกับสหกรณ์  

การระดมทุนภายในเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน) 
2. การแก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์ (แก้ไขปัญหาหนี้ค้างนาน เร่งรัดติดตามหนี้ โดยมอบหมาย

กรรมการเป็นผู้ติดตามลูกหนี้) 
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ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์มีมูลค่าธุรกิจรวมทั้งสิ้น 6,791,125.30 บาท ผลการด าเนินงานต่ ากว่าเปูาหมายที่วางไว้ 
2. สหกรณ์ด าเนินธุรกิจ จ านวน 3 ธุรกิจ ประกอบด้วย 1. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 2. ธุรกิจรวบรวม

ผลิตผล และ 3. ธุรกิจแปรรูปปุ๋ยเพื่อจ าหน่าย  
3. สหกรณ์มีรายได้รวมทั้งสิ้น จ านวน 7,146,596.41 บาท มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น จ านวน 7,755,827.95 บาท  

ผลการด าเนินเนินงานขาดทุนสุทธิ จ านวน 609,231.54 บาท  
4. สหกรณ์มีลูกหนี้การค้า ลูกหนี้เงินยืมทดรองค้างนาน ซึ่งสหกรณ์มีความเสี่ยงในการเรียกเก็บหนี้ไม่ได้ 

สหกรณ์ควรเร่งติดตามการช าระหนี้ให้กลับมาเป็นทุนหมุนเวียนของสหกรณ์โดยเร็ว 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. สหกรณ์ขาดเงินทุนในการด าเนินงาน มีหนี้สินสูงกว่าสินทรัพย์ ส่งผลให้สหกรณ์ขาดสภาพคล่องทางการเงิน 

ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจ 
2. รายได้ส่วนใหญ่ของสหกรณ์ได้มาจากธุรกิจรวบรวมน้ ายางสดเพื่อขาย สหกรณ์ไม่สามารถก าหนดราคาขาย

ได้เอง ส่งผลต่อรายได้ของสหกรณ์และมีค่าใช้จ่ายสูง ท าให้สหกรณ์ขาดทุน 
3. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย ผลการด าเนินงานต่ ากว่าแผนงานที่ตั้งไว้  
4. สมาชิกขาดความเชื่อมั่นในระบบสหกรณ์เนื่องจากการด าเนินงานขาดทุนต่อเนื่อง 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
งานที่ด าเนินการ :  
1. ก ากับ ดูแล ตรวจสอบให้สหกรณ์ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
2. แนะน า ให้สหกรณ์ปรับปรุงการด าเนินงานตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. แนะน า ส่งเสริม ในเรื่อง พ.ร.บ. สหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง ค าแนะน าสหกรณ์ ให้มีประสิทธิภาพ 

ในการบริหารงาน และมีการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ 
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ น าข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีแจ้งให้ที่ประชุมทราบและให้สหกรณ์ปรับปรุงการ

ด าเนินงานตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเพ่ือปูองกันและแก้ไขข้อบกพร่อง 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. ในการด าเนินงาน สหกรณ์ยังไม่ปฏิบัติตามระเบียบ  
2. คณะกรรมการ และฝุายจัดการยังขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ ข้อบังคับสหกรณ์ 
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ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี เดือน 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก คน 13 4 30.77 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพ่ิม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

 
บาท 
บาท 

 
50,000.00 

200,000.00 

 
2,000.00 
- 

 
 4.00 

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

 
 

บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 

 
 

200,000.00 
- 

1,206,000.00 
3,600,000.00 

10,200,000.00 
- 

 
 

- 
- 

169,809.30 
5,974,594.00 

646,722.00 
- 

 
 
- 
- 

  14.08 
165.96 
    6.34 

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

 
บาท 
บาท 
บาท 

 

 
15,346,000.00 
15,298,110.00 

47,890.00 

 
7,146,596.41 
7,755,827.95 
(609,231.54) 

 
    46.57 
    50.70 
(1,272.15) 

 

สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : 
 1. สมาชิกมีส่วนร่วมในการท าธุรกิจกับสหกรณ์น้อย 
 2. คณะกรรมการขาดความรู้ ประสบการณ์ในการด าเนินงาน ตลอดจนการแก้ไขปัญหาไม่ทันท่วงที 
 3. ภาวะเศรษฐกิจไม่ดี ราคายางพาราผันผวน จึงท าให้ประสบปัญหาขายยางได้ในราคาที่ต่ ากว่าที่คาดการณ์ไว้  
และสหกรณ์มีค่าใช้จ่ายสูง 
 4. สหกรณ์ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจ 
 5. สมาชิกประสบปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ท าให้สมาชิก   
ขาดรายได้มาร่วมด าเนินธุรกิจกับสหกรณ์น้อยลง 

สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :   
1. แนะน า ส่งเสริมระดับชั้นสหกรณ์ 
2. แนะน า ส่งเสริมให้สหกรณ์รักษาเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 
3. แนะน า ส่งเสริมการเพิ่มปริมาณธุรกิจ และสมาชิกมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจกับสหกรณ์เพ่ิมข้ึน 

 4. แนะน า ส่งเสริมเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร  
 5. การก ากับ ดูแล ตรวจสอบ และคุ้มครองสหกรณ ์
 

ลงช่ือ    พิมลรัตน์  เชาวน์วุฒิกุล       เจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

      (นางสาวพิมลรัตน์  เชาวน์วุฒิกุล) 

             วันที่  27  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
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32) สหกรณ์กองทุนสวนยางโพธิ์โทน จ ากัด   
ประเภทสหกรณ์    การเกษตร  ปีบัญชีของสหกรณ์   31 มีนาคม ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์ ธุรกิจแปรรูปยางพารา 
 ระดับมาตรฐานสหกรณ์ (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563)    เกรด C  
 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 31  มีนาคม  2564)   ชั้น 2  
 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ 7 มิถุนายน 2564  
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จัดประชุมเม่ือวันที่ 23 สิงหาคม 2563   

 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 
    การส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านโพธิ์โทน จ ากัด ได้เข้าแนะน าให้สหกรณ์ได้จัดท าแผนงาน
เชิงกลยุทธ์ระยะ 1 ปี  ในการพัฒนาและยกระดับการด าเนินงานสหกรณ์และให้ค าแนะน าติดตามความก้าวหน้าของ
การขับเคลื่อนแผนในที่ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์แห่งนี้มีผลประกอบการที่ขาดทุนต่อเนื่องมาเป็น
ระยะเวลา 3 ปีแล้ว  

งานที่ด าเนินการ :  
1. ประชุมคณะกรรมการ ตัวแทนสมาชิกและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ เพ่ือจัดเวทีจัดท าแผนพัฒนาสหกรณ์

ระยะ 1 ปี เพ่ือเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนงานสหกรณ์ 
2. ให้ค าแนะน าในที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เพ่ือการขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรม     

ในแผนการด าเนินงานสหกรณ์ เพ่ือพัฒนาสหกรณ์ให้ผ่านมาตรฐาน 
3. แนะน าให้คณะกรรมการสหกรณ์ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ได้วิเคราะห์ต้นทุนการผลิตตามรอบ

ธุรกิจของสหกรณ์จากการรวบรวมน้ ายางสดเพื่อจ าหน่ายและการแปรรูปของสหกรณ์ 
4. ให้สหกรณ์แก้ไขระเบียบว่าด้วยทุนสวัสดิการสมาชิกและครอบครัวเพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบันและ

จูงใจให้สมาชิกใช้บริการมากยิ่งข้ึนและแก้ไขระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์ได้มีการประชุมจัดเวทีสัมมนาเพ่ือระดมความคิดเห็นจากทุกฝุายในสหกรณ์ จ านวน 1 ครั้ง เพ่ือ

หาข้อยุติในการก าหนดแผนพัฒนาสหกรณ์ในลักษณะของแผนเชิงกลยุทธ์ โดยในแผนงานดังกล่าวได้ก าหนดไว้ทั้งมิติ
การพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พัฒนาด้านการเงิน พัฒนาองค์ความรู้บุคลากรในสหกรณ์และพัฒนาระบบสวัสดิการแก่
สมาชิก 

2. สหกรณ์ได้วิเคราะห์ผลการด าเนินธุรกิจตามรอบการผลิตในธุรกิจด้านยางพารา ในรอบปี 2564 ได้วิเคราะห์
จ านวน 3 รอบการผลิต 

3. สหกรณ์ได้มีการเจรจากับคนงานในการลดค่าแรงงานเพ่ือลดต้นทุนการผลิตของสหกรณ์ในการผลิตยาง
รมควันของสหกรณ ์

4. สหกรณ์ได้ถือใช้ระเบียบใหม่ด้านการจัดสวัสดิการแก่สมาชิกในการขับเคลื่อนงานสหกรณ์เพื่อสร้างแรงจูงใจ
แก่สมาชิก 

5. ได้ส่งเสริมกิจกรรมให้สหกรณ์พัฒนาสมาชิกในการปลูกพืชแซมสวนยางพารา โกโก้ 
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สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. การขับเคลื่อนแผนงานตามแผนพัฒนาสหกรณ์ในลักษณะเชิงกลยุทธ์ คณะกรรมการยังขาดความเข้าใจ

ในการมอบหมายภารกิจและการแบ่งงานกันท าระหว่างกัน ท าให้งานแผนพัฒนาขับเคลื่อนไปได้ช้า 
2. การวิเคราะห์ต้นทุนต่อรอบการผลิตของสหกรณ์กระท าได้ในช่วงปลายปีการด าเนินงานของสหกรณ์ท าให้

ไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์การขาดทุนเชิงตัวได้ทันท่วงที 
3. สถานการณ์ของการระบาดของโควิค 19 ท าให้การติดต่อประสานงานกันของสมาชิก คณะกรรมการและ

เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความยากล าบากในการนิเทศแนะน า ส่งเสริม 
 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 
งานที่ด าเนินการ :  
1. ได้แนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์พัฒนาการด าเนินธุรกิจโดยจัดท าแผนด าเนินงานประจ าปี 2564 สิ้นสุด   

31 มีนาคม 2564 เพ่ือเป็นแผนเชิงปริมาณในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ ตั้งแต่แผนการรับสมาชิก แผนการระดม
ทุน  แผนการเบิกเงินกู้และช าระหนี้เงินกู้ แผนงานลงทุนในทรัพย์สิน แผนงานสวัสดิการสมาชิกและชุมชน แผนการ
ด าเนินธุรกิจในทุกธุรกิจของสหกรณ์  เช่น ธุรกิจแปรรูปผลิตผลการเกษตร , ธุรกิจแปรรูปยางอัดก้อน,ธุรกิจรวบรวม
ผลผลิต , ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย ธุรกิจแปรรูปปุ๋ยผสม และธุรกิจสินเชื่อ 

2. ได้แนะน าส่งเสริมในการด าเนินธุรกิจสหกรณ์ในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 เพ่ือเป็น
แนวทางในการบริหารจัดการด้านการเงินในทุกประเภทของการด าเนินงานในสหกรณ์ 

3. จัดให้มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อรอบการผลิตของสหกรณ์ เพ่ือลดความเสี่ยงจากการรวบรวมน้ ายางสดเพ่ือ
น ามาแปรรูปเป็นยางรมควัน 

4. สหกรณ์ได้มีการปรับเปลี่ยนการผลิตในเปูาหมายผลิตภัณฑ์จากเดิมท่ีเน้นเรื่องยางรมควันมาเป็นการผลิต
ยางแผนดิบ เพ่ือลดความเสี่ยงจากการขาดทุนในการด าเนินงานสหกรณ์ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. ในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2564 สหกรณ์มีผลการด าเนินงาน

ขาดทุน จ านวน  417,667.18 บาท ซึ่งไม่เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดที่ก าหนดไว้ให้สหกรณ์มีผลด าเนินงานมีก าไร 
306,385.70 บาท 

2. ในการด าเนินงานธุรกิจของสหกรณ์ได้มีการเจรจากับคนงานในโรงรมเพ่ือลดต้นค่าจ้างแรงงาน สามารถ
ลดต้นทุนค่าแรงงานจากเดิมอัตรา 2.00 บาทต่อกิโลกรัมเป็นอัตรา 1.50 บาทต่อกิโลกรัม 

3. สหกรณ์จัดท าผลการวิเคราะห์ต่อรอบการผลิตของสหกรณ์ เพ่ือทราบฐานะต้นทุนที่แท้จริงต่อรอบ    
การผลิตของสหกรณ ์

4. สหกรณ์ด าเนินธุรกิจรวบรวมน้ ายางสดจากสมาชิกเพ่ือแปรรูปเป็นยางแผนรมควันได้ปริมาณจ านวนเงิน 
1,019,515.00 บาท ปริมาณน้ ายางสดที่รวบรวมจากสมาชิกจ านวน 1,060,451.00 บาท  

5.ในส่วนธุรกิจการจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย จ านวนเงิน  1 ,226,935.00  บาท ต่ ากว่าเปูาหมายที่ก าหนด  
คิดเป็นร้อยละ 70.23 ของเปูาหมายที่วางไว้  

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. การไม่บรรลุผลตามแผนงานที่ก าหนดปัญหาและสาเหตุมาจากภาวะราคายางพารารมควันตกต่ าลงไม่คุ้ม

กับค่าแรงงานการผลิตที่มีอัตราที่คงที่และสูงขึ้น  
2. ปัจจัยภายนอกจากภาวะราคายางพาราทั้งต่ าทั้งระบบส่งผลต่อการได้รับราคาที่ไม่คุ้มกับต้นทุนการผลิต

ของสหกรณ ์
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3. ปัญหาจากปัจจัยภายในการปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตของสหกรณ์และการวิเคราะห์ต้นทุนสหกรณ์ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ทันกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง 
 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
งานที่ด าเนินการ :  
1. แนะน าให้สหกรณ์แก้ไขข้อสังเกตจากการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ในทุกมิติของผลการตรวจสอบ 

ด้านการควบคุมภายใน ด้านการแบ่งแยกหน้าที่ของสหกรณ์ ด้านความเสี่ยงจากการด าเนินงาน โดยแนะน าในที่ประชุม
คณะกรรมการสหกรณ์และให้มีการติดตามผลการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง 

2. ผู้ตรวจการสหกรณ์ได้เข้าตรวจสอบการด าเนินงานของสหกรณ์และน าประเด็นดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการ
แก้ไขเพ่ือลดข้อสังเกตและรายงานผลการตรวจสอบให้ทันท่วงที 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์ได้มีการแก้ไขตามข้อสังเกตจากรายงานตรวจสอบบัญชี ในกรณีปฏิบัติในการเก็บรักษาเงินสด

ของสหกรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ 
2. สหกรณ์ได้มีการทบทวนและยกเลิกเงินประจ าต าแหน่งของผู้จัดการสหกรณ์และเงินประจ าต าแหน่งของ

พนักงานบัญชี เพ่ือให้รองรับกับการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายด าเนินงานของสหกรณ์ 
3. สหกรณ์ได้ด าเนินการแก้ไขในกรณีการว่าจ้างบริษัทลูกยางดีไซน์ จ ากัด  โดยมีการยกเลิกสัญญาจ้างกับ

บริษัทดังกล่าวซึ่งทิ้งงานการติดตั้งเตาประหยัดพลังงานตามการว่าจ้างของสหกรณ์ 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. การก ากับ และตรวจสอบเป็นการน าผลการตรวจสอบเพื่อให้คณะกรรมการได้แก้ไขข้อสังเกตจากรายงาน

ผลการการตรวจสอบของส่วนราชการและผลจากการตรวจการสหกรณ์ ข้อจ ากัดที่ไม่สามารถด าเนินการได้ของ
สหกรณ์ คือ การตีความประเด็นจะด าเนินการเขียนรายงานด้านเอกสาร ซึ่งคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์  
ยังไม่มีความช านาญในการเขียนสรุปรายงานผลการแก้ไขท าให้งานแก้ไขตามข้อสังเกตมีความล่าช้าออกไปได้ 

2. การด าเนินการแก้ไขของคณะกรรมการตามข้อสังเกต หรือ ข้อบกพร่องที่มี เป็นลักษณะของงานที่ต้อง   
มีหลักฐานประกอบเชิงประจักษ์ ท าให้การแก้ไขไม่สามารถด าเนินการได้ทันเวลาที่ก าหนด  
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ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2564 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก ราย 5 1 20.00 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพ่ิม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

 
บาท 
บาท 

 
50,000.00 

100,000.00 

 
- 

420,001.30 

 
0.00 

420.00 
3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเชื่อ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

 
 

บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 

 
  

 100,000.00 
- 

2,297,000.00 
2,205,000.00 

32,860,000.00 
- 

 
 

420,001.30 
- 

1,226,935.00 
1,019,515.00 

15,648,353.00 
 - 

 
 

420.00  
- 

53.41  
 46.24  
 47.62 

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

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
37,540,346.10 
37,233,960.40 

306,385.70 

 
18,429,943.55 
18,847,610.73 

(417,667.18) 

 
49.09  
 50.62  

(136.32) 
 

สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : ประสบภาวะเศรษฐกิจตกต่ า ส่งผลให้สมาชิกใช้บริการ 
น้อยลงจึงไม่เป็นไปตามเปูาหมายท่ีตั้งไว้ และยางพารามีราคาลดต่ าลงอย่างรวดเร็วส่งผลให้สหกรณ์ขาดทุน 

สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :   
1.แนะน า ส่งเสริมระดับชั้นสหกรณ์ 
2.แนะน า ส่งเสริมให้สหกรณ์รักษาเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 
3.แนะน า ส่งเสริมการเพ่ิมปริมาณธุรกิจ และสมาชิกมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจกับสหกรณ์เพ่ิมข้ึน 
4.แนะน า ส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร 
5.การก ากับ ดูแล ตรวจสอบ และคุ้มครองสหกรณ์ 
 
 

ลงช่ือ             สงบ  เย็นใจ       เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

               (นายสงบ  เย็นใจ) 

                วันที่  27  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
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33) สหกรณ์กองทุนสวนยางร่วมใจ ต.บ้านนา จ ากัด   
ประเภทสหกรณ์   สหกรณ์การเกษตร   ปีบัญชีของสหกรณ์   31 มีนาคม  ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์ธุรกิจรวบรวมผลผลิต 
 ระดับมาตรฐานสหกรณ์ไม่ผ่านมาตรฐาน  เนื่องจากสหกรณ์มีผลการด าเนินงานขาดทุน ไม่สามารถจัดสรร

ก าไรสุทธิได้ 
 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)  ชั้น 2 
 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่  21 พฤษภาคม 2564 
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจัดประชุมเมื่อวันที่  27 สิงหาคม 2563 

 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 
 งานที่ด าเนินการ : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ ด้านระดับมาตรฐาน
สหกรณ์แนวทางเปูาหมาย/เกณฑ์ชี้วัดของมาตรฐานมาใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ ประเมินศักยภาพการ
ด าเนินงานของสหกรณ์  เพื่อยกระดับสหกรณ์โดยยึดหลักการและวิธีการสหกรณ์ด้านต่างๆ ดังนี้  

1. ด้านจุดอ่อนจุดแข็งของสหกรณ์ 
2. ศักยภาพด้านการช่วยเหลือสมาชิก 
3. ความสามารถในการบริหารจัดการเพ่ือยกระดับสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : สหกรณ์มีผลการด าเนินงานส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 มีผลการ

ด าเนินงานก าไร 60,864.02 บาท  และโอนไปชดเชยขาดทุนสะสม (44,346.26) บาท ท าให้สหกรณ์มีผลก าไรสุทธิ 
16,517.76 บาท 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
สหกรณ์มีค่าเสื่อมราคาท่ีเป็นค่าใช้จ่ายประจ าสูง ท าให้สหกรณ์ต้องรับภาระในส่วนนั้น 
 

 ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ 
งานที่ด าเนินการ : แนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์มีการด าเนินธุรกิจในด้านการรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกให้มี

ประสิทธิภาพ มีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ สร้างการมีส่วนมีส่วนร่วมของสมาชิกให้มากขึ้น การด าเนินธุรกิจ  
ด้านแปรรูปผลผลิตให้ค านวณถึงต้นทุนการผลิตและค่าบริหารจัดการให้ครอบคลุม ถ้าหากสหกรณ์ด าเนินธุรกิจ  
แปรรูปผลที่ได้จะคุ้มกับค่าใช้จ่ายหรือไม่    

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : ในปีบัญชี 2563 สหกรณ์ได้ด าเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกเพียง 
ด้านเดียว มีสมาชิกมาท าธุรกิจกับสหกรณ์จ านวน 30 คน จากจ านวน สมาชิกท้ังหมด 42 คน  

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. ราคายางพารามีความผันผวน จึงไม่สามารถค านวณต้นทุนการผลิตที่แน่นอนได้ 
2. พ่อค้าคนกลาง มีการแทรกแซงระหว่างสหกรณ์โดยให้ราคาท่ีสูงกว่าสหกรณ์ 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
งานที่ด าเนินการ : ได้แนะน าให้สหกรณ์ด าเนินตามระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์ โดยมีการแนะน า  

ในการประชุมคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์  
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ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : สหกรณ์มีการถือใช้ระเบียบและข้อบังคับต่างๆตามร่างของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ติดตามรายงานต่างๆในที่ประชุมคณะกรรมการ 
 

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์ ปีบัญชี เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2564 

กิจกรรม หน่วยนับ  แผน  ผล
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทยีบกับแผน

1. แผนการรับสมาชิก คน 10.00             -                -                 
2. แผนการระดมทุน
    - ระดมทุนเรือนหุน้เพิม่ หุน้          2,000.00             100.00                 5.00
    - รับฝากเงินเพิม่ บาท                                -                     -                     -   
3. แผนการด าเนินธรุกจิของสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร
    - ธรุกจิรับฝากเงิน บาท                  -                     -   -                 
    - ธรุกจิสินเชื่อ บาท                  -                     -                     -   
    - ธรุกจิจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย บาท                  -                     -                     -   
    - ธรุกจิรวบรวม บาท    3,000,000.00     2,398,803.00               79.96
    - ธรุกจิแปรรูป บาท    2,400,000.00                   -                     -   
    - ธรุกจิบริการ บาท                  -                     -                     -   
4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย
   - รายได้ บาท    6,462,000.00     2,650,469.66               41.02
   - ค่าใช้จ่าย บาท    5,984,500.00     2,589,605.64               43.27
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท       477,500.00 60,864.02 12.75

 
 

สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :สหกรณ์มีแผนที่จะรวบรวมน้ ายางพารามาแปรรูป
เป็นยางแผ่นรมควัน แต่ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาสหกรณ์ไม่ได้ด าเนินธุรกิจแปรรูป เนื่องจากน้ ายางพาราที่รวบรวมได้  
มีปริมาณน้อย ถ้าน ามาแปรรูปจะมีค่าใช้จ่ายสูงอาจจะท าให้สหกรณ์มีปัญหาขาดทุนจากการด าเนินงานได้ 

สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 : แนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์   
มีการรวบรวมน้ ายางสดจากสมาชิกให้ได้จ านวนเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้สหกรณ์สามารถน าน้ ายางมาแปรรูปเป็นยางแผ่น
รมควันได้และสามารถสร้างรายได้ให้สหกรณ์เพิ่มมากขึ้น และให้สหกรณ์ค านวณต้นทุนในการด าเนินธุรกิจ เพื่อทราบถึง
รายได้รายจ่ายที่แน่นอนของสหกรณ ์
 

ลงช่ือ            กรรณ     เกาะแก้ว    เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

             (นายกรรณ     เกาะแก้ว) 

              วันที่ 27 เดือนกรกฎาคม   พ.ศ.2564 
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34) สหกรณ์กองทุนสวนยางวังคีรี จ ากัด   
ประเภทสหกรณ์    การเกษตร  ปีบัญชีของสหกรณ์    31  มีนาคม  ของทุกปี  

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์ ธุรกิจแปรรูปยางพารา   
 ระดับมาตรฐานสหกรณ์  (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564)  เกรด C ระดับดี  
 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)   ระดับชั้น 2  
 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่    31 กรกฎาคม 2563  
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จัดประชุมเม่ือวันที่  25  สิงหาคม  2563  

 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 
    งานที่ด าเนินการ :  

1. แนะน า ส่งเสริม และพัฒนาความเข้มแข็งตามแผนพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ รักษาชั้นที่ 2 
2. แนะน า ส่งเสริม ผลักดันสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และรักษามาตรฐานอยู่ในระดับดี 
3. แนะน า ส่งเสริม และพัฒนาให้น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้แนวทางหลักในการด าเนินกิจการ

และร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่สมาชิก 
4. แนะน า ส่งเสริม และพัฒนาสหกรณ์สู่ดีเด่น 
5. แนะน า ส่งเสริมด้านคุณภาพการควบคุมภายใน 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เกรด C คะแนน 77.90 คะแนน ข้อที่ไม่ผ่านเกณฑ์ คือ ข้อ 1 ผลการด าเนินงาน

ในรอบสองปีบัญชีย้อนหลัง สหกรณ์มีผลการด าเนินงานไม่ขาดทุน ปรากฏผลการด าเนินงานปีบัญชี 2562 ขาดทุน 
132,823.93 บาท ปีบัญชี 2563 ขาดทุน 1,317,129.28 บาท และข้อ 6 ผลการด าเนินงานในรอบสองปีบัญชีย้อนหลัง
สหกรณ์ต้องมีการจัดสรรก าไรสุทธิ ปรากกฎว่า ปี 2562 และ 2563 สหกรณ์มีผลการด าเนินงานขาดทุนไม่ได้จัดสรร
ก าไรสุทธิ 

2. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และรักษามาตรฐานอยู่ในระดับดี และรักษาชั้นสหกรณ์ชั้นที่ 2 
3. ผลการประเมินชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน ระดับดี 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1.  ผลการด าเนินงานสหกรณ์ขาดทุน 
2. สหกรณ์ไม่มีการค านวณต้นทุนต่อรอบการผลิตและวิเคราะห์งบการเงินประจ าเดือน ซึ่งสามารถน ามาแก้ไข

ปัญหาได้ทันท่วงที 
 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 

งานที่ด าเนินการ :  
1. แนะน า ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์ (ปริมาณธุรกิจ การมีส่วนร่วมของสมาชิกท าธุรกิจกับสหกรณ์  

การระดมทุนภายในเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน) 
2. แนะน า ส่งเสริมการจัดท าแผนธุรกิจและแผนการผลิตและแผนการใช้ประโยชน์ของอุปกรณ์/สิ่งก่อสร้าง

ที่ได้รับ (การใช้ประโยชน์จากโรงอัดก้อน) 
3. การแก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์ (แก้ไขปัญหาหนี้ค้างนาน เร่งรัดติดตามหนี้) 
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ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์มีมูลค่าธุรกิจปีบัญชี 31 มีนาคม 2563 เป็นเงิน 58 ,998,954.10 บาท อัตราการเติบโตของธุรกิจ

ลดลงร้อยละ 1.76 สหกรณ์ด าเนินธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย ธุรกิจรวบรวม ธุรกิจแปรรูปผลผลิตและ
การรับฝากเงินจากสมาชิก 

2.  ผลการด าเนินงานสหกรณ์ปีบัญชี 31 มีนาคม 2563 มีผลขาดทุน 1,317,129.29 บาท ซึ่งธุรกิจแปรรูป
ผลผลิตยางพารา ขาดทุนเฉพาะธุรกิจ จ านวน 8,955.73 บาท 

3.  สหกรณ์มียอดลูกหนี้ทุนสมทบเศรษฐกิจพอเพียง และลูกหนี้ผิดนัดช าระ คณะกรรมการและฝุายจัดการ
ได้ด าเนินการติดตามเร่งรัดให้สมาชิกมาช าระหนี้ทุนเศรษฐกิจพอเพียงตามระเบียบที่ก าหนด และสมาชิกได้ช าระหนี้
ผิดนัดบางส่วน 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. สหกรณ์ขาดทุนในการด าเนินงานเนื่องจากต้นทุนในการแปรรูปยางพาราสูง ราคาสินค้ามีความผันผวน  
2. สหกรณ์ไม่วิเคราะห์ความคุ้มทุนและต้นทุนในการท าธุรกิจ 
3. สหกรณ์มีค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ่ายสิทธิประโยชน์อุปกรณ์/สิ่งก่อสร้างสูง ซึ่งสหกรณ์บริหารจัดการ

อุปกรณ์และสิ่งก่อสร้างไม่คุ้มทุน รายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย 
4. ความผันผวนด้านราคา เนื่องจากสหกรณ์ไม่มีอ านาจในการก าหนดราคาสินค้าที่น าไปขาย 
5. ปัจจัยการผลิตราคาแปรผันตามสถานการณ์ท าให้ควบคุมต้นทุนล าบาก 
 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
งานที่ด าเนินการ :  
1. ก ากับ ดูแล ตรวจสอบให้สหกรณ์ด าเนินการตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
2. แนะน าให้สหกรณ์ปรับปรุงการด าเนินงานตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. แนะน า ส่งเสริม ในเรื่อง พ.ร.บ.สหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง ค าแนะน าสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ

ในการบริหารงาน  
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ น าข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และให้สหกรณ์ด าเนินการ

ตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเพ่ือปูองกันและแก้ไขข้อบกพร่อง 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
กรรมการ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนสมาชิกยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
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ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์ ปีบัญชี เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก ราย 30 28 93.33 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพ่ิม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

 
บาท 
บาท 

 
800,000.00 

6,500,000.00 

 
746,122.00 

6,807,414.00 

 
93.27 
104.73 

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

 
 

บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 

 

 
 

6,500,000.00 
1,500,000.00 
4,972,500.00 

10,460,000.00 
41,400,000.00 
3,700,000.00 

 
 

6,807,414.00 
1,174,199.00 
4,675,024.02 

10,673,448.50 
38,728,514.18 
2,301,930.00 

 
 

104.73 
78.28 
94.02 
102.04 
93.55 
62.21 

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

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
61,760,500.00 
61,006,052.00 

754,448.00 

 
58,022,084.14 
59,339,213.42 
(1,317,129.28) 

 
96.19 
97.75 

(174.58) 
 

สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : 
1.คณะกรรมการด าเนินการไม่ติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ ตลอดจนการ 

แก้ไขปัญหาไม่ทันท่วงท ี
2.ภาวะเศรษฐกิจตกต่ า ราคายางพาราผันผวน  
3.อุปกรณ์เครื่องจักร โรงงาน มีการตัดจ่ายค่าเสื่อมราคาในทุกปี แต่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นส่งผลให้สหกรณ์

ยังคงขาดทุนในธุรกิจแปรรูป 
4.ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย สหกรณ์หยุดขายน้ ามัน B 100 เนื่องจากโรงงานหยุดผลิต และมีการปรับ

ลดราคาปุ๋ย เนื่องจากมีคู่แข่งเพ่ิมข้ึนทั้งในส่วนของการให้เครดิตสินค้าและบริการอ่ืน ๆ 
5.สมาชิกประสบปัญหาผลกระทบจากสถานการณแ์พร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงต้องเว้น

ระยะห่างทางสังคม Social Distancing ท าให้สมาชิกขาดรายได้จากการประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริม 
สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :    
1. แนะน า ส่งเสริมระดับชั้นสหกรณ์ 
2. แนะน า ส่งเสริมให้สหกรณ์รักษาเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 
3. แนะน า ส่งเสริมเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร 
4. การก ากับ ดูแล ตรวจสอบ และคุ้มครองสหกรณ์ 

 
ลงช่ือ              สุคนธ์   อินขัน       เจ้าหนา้ที่ผู้รับผิดชอบ 

              (นางสาวสุคนธ์  อินขัน) 

              วันที่ 27 เดือนกรกฎาคม   พ.ศ.2564 
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35) สหกรณ์กองทุนสวนยางวังวน จ ากัด   
ประเภทสหกรณ์การเกษตร ปีบัญชีของสหกรณ์ 31 มีนาคม ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์/   ยางพารา/ธุรกิจแปรรูปผลิตผลการเกษตรและการผลิตสินค้า 
 ระดับมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  ระดับดีมาก 
 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)  ชั้น 2 
 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ 26 เมษายน 2564 
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จัดประชุมเม่ือวันที่ 13 สิงหาคม 2563 

 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 
งานที่ด าเนินการ :  
1. แนะน าการจัดท าระเบียบของสหกรณ์ให้สอดคล้องและครอบคลุมกับการด าเนินงาน 

          2. แนะน าให้สหกรณ์น าการควบคุมภายในมาใช้ในการบริหารงานสหกรณ์ 
3. แนะน าให้สหกรณ์น าแนวทางในการรักษามาตรฐานมาใช้ในการบริหารงานสหกรณ์ 
4. แนะน าให้ความรู้คณะกรรมการด าเนินการและสมาชิก เจ้าหน้าที่ เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของตนและ

ความรู้ด้านสหกรณ ์
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1.สหกรณ์ได้จัดท าระเบียบขึ้นถือใช้เพื่อให้สอดคล้องกับการด าเนินงาน 
2.การประเมินคุณภาพสหกรณ์ สหกรณ์มีชั้นคุณภาพการควบคุมภายในอยู่ในระดับ “ดี” มีการก าหนดระบบ

การควบคุมภายในเหมาะสมกับการด าเนินงานและการด าเนินธุรกิจ มีการใช้แผนงานและงบประมาณซึ่งที่ประชุมใหญ่
อนุมัติไว้เป็นเปูาหมายในการปฏิบัติงาน มีการติดตามประเมินผล อย่างสม่ าเสมอ  

3.สหกรณ์รักษามาตรฐานอยู่ในระดับดีมาก 
4. สหกรณ์จัดอบรมให้ความรู้ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ เพ่ือให้มีความรู้ในบทบาทหน้าที่ของตนและ

เข้าใจถึงระบบสหกรณ์ จ านวน 2 ครั้ง 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
ปัญหาโรคระบาดโควิด-19 ท าให้การด าเนินการจัดอบรมให้ความรู้จัดท าได้ยาก ไม่เป็นไปตามเปูาหมาย   

ที่ก าหนด 
 

 ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ 
งานที่ด าเนินการ :  
1. แนะน าการด าเนินธุรกิจรวบรวมผลิตผลทางการเกษตรเพ่ือแปรรูปและจ าหน่ายจากสมาชิก โดยติดตาม

ข่าวสารเรื่องราคายางพาราอย่างใกล้ชิดและสร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกเพื่อสร้างแรงจูงใจในการท าธุรกิจกับสหกรณ์ 
2. แนะน าให้สหกรณ์น าเงินไปฝากสหกรณ์อ่ืน เพ่ือก่อให้เกิดผลตอบแทนที่มากกว่าการฝากธนาคารแต่ต้อง

ค านึงถึงฐานะและความม่ันคงของสหกรณ์ท่ีจะน าเงินไปฝากด้วย  
3. แนะน าให้สหกรณ์ระดมเงินฝากจากสมาชิก เพ่ือน ามาเป็นทุนหมุนเวียนในสหกรณ์ 
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ผลที่ได้จากการด าเนินงาน  
1. สหกรณ์รวบรวมน้ ายางสดเพื่อจ าหน่ายจากสมาชิก จ านวน 768,919.50 กิโลกรัม คิดเป็นน้ าหนักยางแห้ง 

280,539.85 กโิลกรัม เปน็เงนิ 13,589,698.00 บาท น าไปจ าหนา่ยเปน็ยางแผน่รมควนั จ านวน 276,073.00 กิโลกรัม 
เป็นเงิน 16,620,727.35 บาท ยางฟองจ านวน 8,442.00 กิโลกรัม เป็นเงิน 500,678.03 บาท ยางคัตติ้ง จ านวน 
892.00 กิโลกรัม เป็นเงิน 47,650.74 บาท และเศษยางจ านวน 1,026.00 กิโลกรัม เป็นเงิน 22,572.00 บาท รวม
ทั้งสิ้น 286,433.00 กิโลกรัม ท าให้มีก าไรเฉพาะธุรกิจจ านวน 2,123,633.87 บาท 

2. สหกรณ์น าเงินไปฝากที่สหกรณ์การเกษตรกันตัง จ ากัด มีรายได้ดอกเบี้ยระหว่างปี จ านวน 47,545.35 
บาท ณ วันสิ้นปี มีเงินฝากคงเหลือจ านวน 1,642,936.84 บาท  

3. สมาชิกลงทุนถือหุ้นกับสหกรณ์จ านวน 646,180 บาท ลดลงจากปีท่ีแล้วจ านวน 34,520 บาท 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1.ภาวะเศรษฐกิจตกต่ า ท าให้สมาชิกรายได้ลดลง 
2.สมาชิกไม่เข้าใจในระบบสหกรณ์ ขาดการถือหุ้นกับสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง 
 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
งานที่ด าเนินการ : 
1.ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ ให้สหกรณ์ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
2.ให้สหกรณ์ปรับปรุงการด าเนินงานตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี 
3.แนะน าให้สหกรณ์วิเคราะหผ์ลการด าเนินงานเทียบกับแผน และน าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ

เป็นประจ าทุกเดือน 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1.สหกรณ์ปฏิบัติตามกฎหมายของสหกรณ์ 
2.สหกรณ์แก้ไขข้อสังเกต และติดตามการแก้ไขข้อสังเกตจนกว่าจะแล้วเสร็จ และรายงานให้สหกรณ์จังหวัด

ทราบอย่างต่อเนื่อง 
3.สหกรณ์น าผลการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบแผนผลในที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ

เป็นประจ าทุกเดือน 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของตนเอง 
2. การปฏิบัติงานของสหกรณ์ ส่วนใหญ่คณะกรรมการมอบหมายให้ผู้จัดการสหกรณ์เป็นผู้ตั ดสินใจและ

ด าเนินการเกือบทั้งหมดและเป็นไปตามที่ผู้จัดการน าเสนอ 
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ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์  ปีบัญชี  31  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 
กิจกรรม หน่วยนับ แผนงานปี2564 ผลงานปี2564 ร้อยละผลส าเร็จเมื่อ

เทียบกับแผน 

1.แผนการรับสมาชิก คน 10 2 20.00 

2.แผนการระดมทุน 
-ระดมทุนเรือนหุ้น
เพ่ิม 

 
บาท 

 
50,000.00 

 
8,020 

 
16.04 

3.แผนด าเนินธุรกิจ
ของสหกรณ์ 

-ธุรกิจแปรรูป 

  ซื้อน้ ายางสด 

  ขายยาง 

 

 

 

บาท 

บาท 

 

 

 

22,000,000.00 

25,500,000.00 

 

 

 

13,589,698.00 

17,191,637.12 

 
 
 

 
61.77 
67.41 

4.แผนประมาณการ
รายได้ – ค่าใช้จ่าย 
-รายได้ 

 
 

บาท 

 
 

25,700,000.00 

 
 

17,398,403.22 

 
 

67.70 

-ค่าใช้จ่าย บาท 25,222,800.00 15,640,371.40 62.00 

-ก าไร (ขาดทุน) 
ธุรกิจ 

บาท 467,200.00 1,758,031.8 376.29 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย:  
1.การรวบรวมน้ ายางสดเพ่ือแปรรูป ไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดเนื่องจากการรองรับผลผลิตของสมาชิก   

มีความจ ากัดในกระบวนการผลิต ประกอบกับสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันมีฝนตกท้ังปีท าให้ผลผลิตลดน้อยลง  
2.สมาชิกประสบปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ท าให้รายได้ลดลง 
3.สหกรณ์ไม่สามารถก าหนดราคาขายยางแผ่นรมควัน ขึ้นอยู่กับราคาตลาดกลางที่มีการข้ึนลงตลอดเวลา 
4.คณะกรรมการด าเนินการยังขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการธุรกิจ ส่วนใหญ่ให้อ านาจการ

ตัดสินใจกับผู้จัดการเป็นหลัก  
สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :   
1.แนะน าให้สหกรณ์ติดตามข่าวสารในเรื่องการปรับตัวขึ้นลงของราคายางพาราอย่างสม่ าเสมอ 
2.แนะน าส่งเสริมการน าระบบการควบคุมภายมาใช้ในการบริหารจัดการสหกรณ์ 
3.แนะน าให้คณะกรรมการด าเนินการติดตามผลการด าเนินธุรกิจเป็นประจ าทุกเดือนอย่างต่อเนื่อง 
4.แนะน าคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์และเจ้าหน้าที่เข้ารับการพัฒนาตน เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือ

น าความรู้มาพัฒนาสหกรณ์ต่อไป 
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5.แนะน าส่งเสริมการเพ่ิมปริมาณธุรกิจ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิก 
6.การก ากับ ดูแล ตรวจสอบ และคุ้มครองสหกรณ์ 

 
 

ลงช่ือ          ธนัฏฐา   เดชอรัญ    เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

           (นางสาวธนฏัฐา  เดชอรัญ) 

                วันที่ 27 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 
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36) สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองคล้า จ ากัด   
ประเภทสหกรณ์    การเกษตร  ปีบัญชีของสหกรณ์   31 มีนาคม  ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์ ธุรกิจแปรรูปยางพารา  แปรรูปปุ๋ยผสม 
 ระดับมาตรฐานสหกรณ์ (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564)    เกรด A  
 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)  ระดับชั้น 1 
 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่  31  พฤษภาคม  2564  
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จัดประชุมเม่ือวันที่  18 สิงหาคม  2563 (ปีบัญชี 31 

มีนาคม 2563)  
 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 
งานที่ด าเนินการ : 
1. แนะน า ส่งเสริม และพัฒนาสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพสหกรณ์ รักษาชั้นที่ 1  
2. แนะน า ส่งเสริม ในการรักษามาตรฐานสหกรณ์ 
3. การแนะน าส่งเสริมการควบคุมภายในสหกรณ์ 
4. การแนะน าให้ปิดบัญชีภายใน 30 วันหลังสิ้นปีบัญชี 
5. การแนะน าให้จัดประชุมใหญ่ภายใน 150 วันหลังวันสิ้นปีบัญชี  
6. การแนะน าให้มีการรับสมาชิกเพ่ิม 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เกรด A คะแนน 96.10 คะแนน 
2. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับดีเลิศ และสามารถรักษาชั้น 1 ได้ 
3. สหกรณ์ได้รับการประเมินการควบคุมภายในระดับดี 
4. สหกรณ์สามารถปิดบัญชีและส่งให้ผู้สอบบัญชีได้ภายใน 30 วัน 
5. สหกรณ์ได้รับการรับรองงบการเงินโดยผู้สอบบัญชี ภายใน 150 วัน  
6. สหกรณ์มีการรับสมาชิกเพ่ิม 9 ราย ต่ ากว่าแผน 1 ราย 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
เกษตรกรชาวสวนยางยังไม่เห็นความส าคัญของการรวมกันเป็นสหกรณ์ 
 

 ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ 
งานที่ด าเนินการ :  
1. แนะน าส่งเสริมการพัฒนาและเพ่ิมปริมาณธุรกิจจากปีก่อนอย่างน้อย 3 % 
2. แนะน าการให้บริการสมาชิก 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์มีมูลค่าธุรกิจรวมทั้งสิ้น 34,521,466.00 บาท เฉลี่ยเดือนละ 2,876,788.83 บาท ซึ่งเพ่ิมขึ้นจาก

ปีก่อนร้อยละ 0.61  
2. สหกรณ์ด าเนินธุรกิจ 3 ธุรกิจ ประกอบด้วย 1.ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 2. ธุรกิจรวบรวมผลิตผลเพ่ือ

จ าหน่าย และ 3. ธุรกิจแปรรูปผลิตผลการเกษตรและการผลิตสินค้า (ยางพารา , ปุ๋ยผสม) 
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3. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย สหกรณ์จัดหาสินค้ามาจ าหน่ายทั้งสิ้น 624 ,000.00 บาท แยกเป็นขายปุ๋ย 
จ านวน 588,300.00 บาท (ซึ่งไม่ได้ก าหนดไว้ในแผนปี 2564) และขายข้าวสาร จ านวน 35 ,700.00 บาท ผลการ
ด าเนินงานสูงกว่าเปูาหมายที่ก าหนด 564,000.00 บาท ผลการด าเนินงานมีก าไรเฉพาะธุรกิจจ านวน 31,715.00 บาท  

4. ธุรกิจรวบรวมผลิตผลเพ่ือจ าหน่าย สหกรณ์รวบรวมน้ ายางสดจากสมาชิก จ านวน 43 ,129.50 กิโลกรัม 
เป็นเงิน 689,766.-บาท ซึ่งต่ ากว่าแผนที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงานมีก าไรเฉพาะธุรกิจ 16,856.00 บาท 

5. ธุรกิจแปรรูปผลิตผลการเกษตรและการผลิตสินค้า (ยางพารา) สหกรณ์รวบรวมน้ ายางสดจากสมาชิกเพื่อ
แปรรูปเป็นยางแผ่นรมควัน ผ่านกระบวนการผลิตแล้ว สามารถจ าหน่ายได้เป็นเงิน จ านวน 35 ,000,153.64 บาท 
ผลการด าเนินงานมีก าไรเฉพาะธุรกิจ จ านวน 2,162,392.52 บาท  

6. ธุรกิจแปรรูปผลิตผลการเกษตรและการผลิตสินค้า (ปุ๋ย) สหกรณ์แปรรูปปุ๋ยผสมเพ่ือจ าหน่าย จ านวน 
7,973 กระสอบ เป็นเงิน 5,085,410.00 บาท ซึ่งสูงกว่าแผนที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงานมีก าไรเฉพาะธุรกิจ 
446,080.00 บาท  

7. สหกรณ์มีรายได้รวมทั้งสิ้น จ านวน 41,835,739.42 บาท และมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น จ านวน 39,963,255.42 บาท 
มีก าไรสุทธิ จ านวน 1,872,483.98 บาท   

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. ความผันผวนด้านราคาเนื่องจากสหกรณ์ไม่มีอ านาจในการก าหนดราคาสินค้าที่น าไปขาย 
2. ปัจจัยการผลิตราคาแปรผันตามสถานการณ์ท าให้ควบคุมต้นทุนล าบาก 
3. สมาชิกยังไม่เข้าใจระบบสหกรณ์ว่าตัวเองเป็นเจ้าของและผู้ใช้บริการ 
4. มีคู่แข่งทางการค้า 
 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
งานที่ด าเนินการ : 
1. ก ากับ ดูแล ตรวจสอบให้สหกรณ์ด าเนินการตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
2. แนะน า ให้สหกรณ์แก้ไขข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบกิจการ โดยผ่านการพิจารณาในที่

ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์ด าเนินการได้ตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
2. สหกรณ์มีการแก้ไขข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบกิจการ 
3. ไม่เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์และสมาชิก 
4. ไม่สร้างความเสียหายให้กับระบบสหกรณ์ 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. กรรมการ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนสมาชิกยังขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมายและข้อปฏิบัติที่ถูกต้อง 
2. ข้อจ ากัดด้านทรัพยากรบุคคล และอ่ืน ๆ 
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ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก คน 10 9 90.00 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพ่ิม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

 
บาท 
บาท 

 
10,000.00 

- 

 
500.00 

- 

 
 5.00 

- 
3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเชื่อ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวมผลิดผลเพ่ือจ าหน่าย 
      (รวบรวมน้ ายางสด) 
    - ธุรกิจแปรรูปแปรรูปผลิตผล 
      - ยางพารา 
      - ปุ๋ยผสม 

 
 

บาท 
บาท 
บาท 
บาท 

 
 

บาท 
บาท 

 
 

- 
- 

60,000.00 
12,300,000.00 

 
 

33,600,000.00 
3,960,000.00    

 
 

- 
- 

624,000.00    
689,766.00 

 
 

35,005,153.64 
5,085,410.00 

 
 
- 
- 

1,040.00 
5.61 

 
 

104.18 
128.42 

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

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
52,253,580.00 
50,296,981.18   
1,956,598.82 

  41,835,139.42 
39,963,255.44 
1,872,483.98 

 
80.06  
79.45  
 95.70 

 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :. 
1. สหกรณ์มีทุนด าเนินงานเพียงพอในการด าเนินธุรกิจ จึงไม่มีความจ าเป็นในการระดมทุนเรือนหุ้นเพ่ิมขึ้น 

ซึ่งจะเป็นการลดต้นทุนทางการเงินของสหกรณ์ได้ 
2. เนื่องจากราคายางพารามีความผันผวนส่งผลให้การรวบรวมน้ ายางสดเพื่อจ าหน่ายไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด  
สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :   
1. แนะน า ส่งเสริมระดับชั้นสหกรณ์ 
2. แนะน า ส่งเสริมให้สหกรณ์รักษาเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 
3. แนะน า ส่งเสริมการเพ่ิมปริมาณธุรกิจ และสมาชิกมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจกับสหกรณ์เพ่ิมข้ึน 

 4. แนะน า ส่งเสริมเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร  
 5. การก ากับ ดูแล ตรวจสอบ และคุ้มครองสหกรณ์ 

 
ลงช่ือ          สุคนธ์  อินขัน       เจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

           (นางสาวสุคนธ์  อินขัน) 

                วันที่  27  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
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37) สหกรณ์กองทุนสวนยางหนองบัว จ ากัด   
ประเภทสหกรณ์    การเกษตร  ปีบัญชีของสหกรณ์   31 พฤษภาคม  ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์ ธุรกิจแปรรูปยางพารา, ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย  
 ระดับมาตรฐานสหกรณ์    (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564)    เกรด C 
 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)  ระดับชั้น 2  
 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่    18 สิงหาคม 2563  
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จัดประชุมเม่ือวันที่ 14  กันยายน 2563   

 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 
งานที่ด าเนินการ :  
1. แนะน า ส่งเสริม และพัฒนาความเข้มแข็งตามแผนพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ รักษาชั้นที่ 1 
2. แนะน า ส่งเสริม ผลักดันสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และรักษามาตรฐานอยู่ในระดับดีเลิศ 
3. แนะน า ส่งเสริมด้านคุณภาพการควบคุมภายใน 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เกรด C คะแนน 78.25 คะแนน ข้อที่ไม่ผ่านเกณฑ์ คือ ข้อ 1 ผลการด าเนินงาน

ในรอบสองปีบัญชีย้อนหลัง สหกรณ์มีผลการด าเนินงานไม่ขาดทุน ปรากฏผลการด าเนินงานปีบัญชี 2562 ขาดทุน 
3,584,003.05 บาท ปี 2563 ขาดทุน 1,138,845.78 บาท และข้อ 6 ผลการด าเนินงานในรอบสองปีบัญชีย้อนหลัง
สหกรณ์ต้องมีการจัดสรรก าไรสุทธิ ปรากกฎว่า ปี 2562 และ 2563 สหกรณ์มีผลการด าเนินงานขาดทุนไม่ได้จัดสรร
ก าไรสุทธิ 

2. สหกรณผ์่านเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับดีและมาตรฐานสหกรณ์ระดับชั้น 2 
3. ผลการประเมินชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน ระดับด ี
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. ผลการด าเนินงานสหกรณ์ขาดทุน จ านวน 1,138,845.78 บาท จึงไม่มีการจัดสรรก าไรสุทธิ 
2. สหกรณ์ไม่มีการค านวณต้นทุนต่อรอบการผลิตและวิเคราะห์งบการเงินประจ าเดือนเพื่อทราบความเคลื่อนไหว

ผลการด าเนินงานในแต่ละเดือน ซึ่งสามารถน ามาแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที 
3. สมาชิกขาดความเชื่อมั่นและมีส่วนร่วมกับสหกรณ์น้อยเนื่องจากสหกรณ์ขาดทุนต่อเนื่อง 

 ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ 
งานที่ด าเนินการ :  
1. แนะน า ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์ (ปริมาณธุรกิจ การมีส่วนร่วมของสมาชิกท าธุรกิจกับสหกรณ์

การระดมทุนภายในเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน) 
2. แนะน า ส่งเสริมการจัดท าแผนธุรกิจและแผนการผลิตและแผนการใช้ประโยชน์ของอุปกรณ์/สิ่งก่อสร้าง

ที่ได้รับ (การใช้ประโยชน์จากโรงอัดก้อน) 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์มีปริมาณธุรกิจปีบัญชี 31 พฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 69 ,227,580.37 บาท ลดลงจากปีก่อน

จ านวน 48,135,968.23 บาท สหกรณ์ด าเนินงานธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย ธุรกิจรวบรวม     
ธุรกิจแปรรูปผลผลิต การรับฝากเงินจากสมาชิก และธุรกิจให้บริการ 
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2. ผลการด าเนินงานสหกรณ์ปีบัญชี 31 พฤษภาคม 2563 มีผลขาดทุน 1 ,138,845.78 บาท ซึ่งเฉพาะธุรกิจ
แปรรูปผลผลิตยางแผ่นรมควัน มีผลขาดทุนเฉพาะธุรกิจ จ านวน 865,532.69 บาท  

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด : 
1.เนื่องจากราคาผลผลิตยางพาราผันผวน ต้นทุนการผลิตสูงส่งผลให้ขาดทุนขั้นต้น ซึ่งการผลิตและสต็อกสินค้า 

มีผลต่อผลการด าเนินงานของสหกรณ์ 
2.สหกรณ์ขาดการวิเคราะห์ความคุ้มทุน ต้นทุนในการท าธุรกิจ 
3.สหกรณ์มีหนี้สินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนส่งผลให้สหกรณ์ขาดสภาพคล่องทางการเงิน 
4.สหกรณ์มีค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ่ายสิทธิประโยชน์อุปกรณ์/สิ่งก่อสร้างสูง ซึ่งสหกรณ์บริหารจัดการอุปกรณ์ 

และสิ่งก่อสร้างไม่คุ้มทุน รายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย 
 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
งานที่ด าเนินการ :  
1. ก ากับ ดูแล ตรวจสอบให้สหกรณ์ด าเนินการตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
2. ให้สหกรณ์ปรับปรุงการด าเนินงานตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. แนะน า ส่งเสริม ในเรื่อง พ.ร.บ.สหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง ค าแนะน าสหกรณ์ ให้มีประสิทธิภาพ    

ในการบริหารงาน 
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ น าข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และให้สหกรณ์ปรับปรุง

การด าเนินงานตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเพ่ือปูองกันและแก้ไขข้อบกพร่อง 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด : 
กรรมการ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนสมาชิกยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



      137 | ห น้ า  รายงานผลการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์ ปีบัญชี เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก ราย 50 8 16.00 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพ่ิม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

 
บาท 
บาท 

 
1,000,000.00 
4,500,000.00 

 
384,440.00 

4,164,055.00 

 
38.44 
92.53 

3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเชื่อ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
    - ธุรกิจสถานีบริการปั้มน้ ามัน 
    - ธุรกิจรวบรวมปาล์ม 
    - ธุรกิจแปรรูปปุ๋ย 
    - ธุรกิจรวบรวม/แปรรูปยาง 
    - ธุรกิจบริการ 

 
 

บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 

 
 

4,500,000.00 
2,000,000.00 
2,533,000.00 

41,220,000.00 
8,000,000.00 

660,000.00 
40,000,000.00 

372,000.00 

 
 

4,165,055.00 
905,650.00 

1,513,338.10 
33,646,774.27 
7,527,518.00 

919,000.00 
20,327,142.00 

224,103.00 

 
 

92.56 
45.28 
59.74 
81.63 
94.09 
139.24 
50.82 
60.24 

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

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
106,000,000.00 
104,500,000.00 

1,500,000.00 

 
69,508,736.62 
70,647,582.40 
(1,138,845.78) 

 
65.57 
67.61 
(75.92) 

 

สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : 
1.สมาชิกขาดความเชื่อมั่นสหกรณ์และมีส่วนร่วมในการท าธุรกิจกับสหกรณ์น้อย ส่งผลให้ไม่สามารถระดม

ทุนเรือนหุ้นจากสมาชิกได้ จ าเป็นต้องหาแหล่งเงินทุนภายนอก 
2.คณะกรรมการด าเนินการไม่ติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ ตลอดจนการ

แก้ไขปัญหาไม่ทันท่วงท ี
3.สหกรณ์ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินกิจการของสหกรณ์  
4.ภาวะเศรษฐกิจตกต่ า ราคายางพาราผันผวน 
5.สมาชิกประสบปัญหาผลกระทบจากสถานการณแ์พร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จึงต้องเว้น

ระยะห่างทางสังคม Social Distancing ท าให้สมาชิกขาดรายได้จากการประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริม 
สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :   
1.แนะน า ส่งเสริมให้สหกรณ์มีความเข็มแข็ง ยกระดับชั้นสหกรณ์ 
2.แนะน า ส่งเสริมให้สหกรณ์รักษาเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 
3.แนะน า ส่งเสริมการเพ่ิมปริมาณธุรกิจและสมาชิกมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจกับสหกรณ์เพ่ิมขึ้น ระดม

ทุนเรือนหุ้นเพิ่มข้ึน 
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4.แนะน า ส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต 
5.การก ากับ ดูแล ตรวจสอบ และคุ้มครองสหกรณ์ 

 
ลงช่ือ              สุคนธ์   อินขัน          เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

               (นางสาวสุคนธ์  อินขัน) 

                วันที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
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38) สหกรณ์การเกษตรกันตัง จ ากัด   
ประเภทสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร การเกษตรปีบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 31 ธันวาคม ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้เงินกูแ้ละรับเงินฝาก 
 ระดับมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เกรด เอ 
 ระดับชั้นสหกรณ์ ชั้น 1 
 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ 30 มีนาคม 2564 
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจัดประชุมเมื่อวันที่  - 

 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

งานที่ด าเนินการ : 
1. ยกระดับมาตรฐานสหกรณ์ให้ได้ในเกรด เอ 
2. รักษาระดับชั้นสหกรณ์ ให้อยู่ที่ ชั้น 1 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : 
1. สหกรณ์ได้รับมาตรฐาน เกรด เอ ด้วย  
2. สหกรณ์มีก าไรสุทธิ จ านวน  13,352,857.57 บาท การจัดระดับชั้น 1 เงินปันผล ร้อยละ – 
 เงินเฉลี่ยคืนร้อยละ - 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. ………………………-……………………………………………… 
2. ………………………-……………………………………………… 
 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 
งานที่ด าเนินการ : 
ยกระดับปริมาณการด าเนินธุรกิจสหกรณ์ ปีนี้มีธุรกิจ จ านวน 214,424,378.81 บาท ลดลง 83,195,815.73 บาท 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : 
สหกรณ์มีปริมาณธุรกิจ ปี 2563 จ านวน 214 ,424,378.81 บาท ซึ่งปริมาณธุรกิจน้อยกว่าปริมาณธุรกิจ  

ในปี 2562 แต่สหกรณ์มีก าไรมากข้ึน จ านวน 1,065,170.85 บาท 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. …………………………-…………………………………………… 
2. …………………………-…………………………………………… 
 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
งานที่ด าเนินการ : 
สหกรณ์มีข้อบกพร่อง ในกรณีจัดสรรก าไรสุทธิ เกี่ยวกับการจัดสรรเงินโบนัสให้คณะกรรมการด าเนินการ 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : 
สหกรณ์สามารถแก้ไขในเรื่องการจัดสรรเงินโบนัสให้คณะกรรมการโดยเรียกเงินโบนัสคืนจนเกือบครบ    

ทั้งจ านวนแล้ว 
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สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
ติดตามทวงเงินโบนัสคืนจนหมด เพื่อแก้ปัญหาให้จบสิ้น 

 

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

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก คน 200 140 70.00 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพ่ิม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

 
ล้านบาท 
ล้านบาท 

 
        10  
        92 

 
5.79 
88 

 
57.90 
95.65 

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

 
 

ล้านบาท 
ล้านบาท 
ล้านบาท 

 
 

92 
120 
5.1 

 
 

81.21 
125.70 
7.52 

 
 

88.27 
104.75 
147.45 

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

 
ล้านบาท 
ล้านบาท 

 

 
44.75 
26.89 
17.86 

 
44.98 
31.63 
13.35 

 
100.51 
117.63 
74.75 

 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :.......................-............................................. 

................................................................................................................................................................................... 
สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ .ศ. 2564 : ด าเนินการแนวทางเดิม    

แต่สหกรณ์ได้ลดดอกเบี้ยเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินฝาก และสหกรณ์ต้องติดตามเร่งรัดหนี้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
 

ลงช่ือ  สุวัฒน์ชัย  สุวรรณเกษา   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

    (นายสุวัฒน์ชัย  สุวรรณเกษา) 

            วันที 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 
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39) สหกรณ์การเกษตรทุ่งยาว จ ากัด   
ประเภทสหกรณ์  การเกษตร    ปีบัญชีของสหกรณ์ 31 ธันวาคม  ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์  ได้แก่ ธุรกิจรวบรวมผลผลิต 
 ระดับมาตรฐานสหกรณ์  เกรด B 

          (หากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไม่ผ่านมาตรฐานให้ระบุสาเหตุด้วย) 
 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)  ชั้น 2 
 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ 31 มีนาคม 2564 
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  ยังไม่ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563  เนื่องจาก

สถานการการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 
 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 
 งานที่ด าเนินการ : 

1. แนะน า ส่งเสริม และพัฒนาความเข้มแข็งตามแผนพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ (รักษาชั้นที่ 2 ไปสู่ชั้นที่ 1) 
2. แนะน า ส่งเสริม ผลักดันสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และรักษามาตรฐานอยู่ในระดับดี 
3. แนะน า ส่งเสริมด้านคุณภาพการควบคุมภายใน 
4. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้สหกรณ์น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางหลักในการ                 

ด าเนินกิจกรรมและร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่สมาชิกและชุมชนให้ได้ประโยชน์ในรูปแบบสหกรณ์ 
ผลที่ได้จากการ : 
1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เกรด B    
2. ผลการประเมินชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน ระดับดี 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการขาดความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ในการด าเนินงาน ตลอดจนการแก้ไข

ปัญหาไม่ทันท่วงทตี้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการค้าให้ทันกับการแข่งขันในปัจจุบัน 
 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 
งานที่ด าเนินการ :  
1. แนะน า ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์  เช่น ปริมาณธุรกิจ การมีส่วนร่วมของสมาชิกท าธุรกิจ               

กับสหกรณ์ การระดมทุนภายในเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน 
2. การแก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์ให้สหกรณ์ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542                                 

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2562  
3. แก้ไขปัญหาข้อสังเกตที่พบจากการด าเนินงานของสหกรณ์ 
 ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
 สหกรณ์ด าเนินธุรกิจ  2 ด้าน คือ 

            1.ธุรกิจรวบรวมผลิตผลทางการเกษตรยางพารา สหกรณ์รวบรวมน้ ายางสดจากสมาชิกจ านวน 3,296,932 
กิโลกรัม เป็นเงิน 49,545,360.26 บาท คิดเป็นน้ าหนักยางแห้ง 1,130,301.43 กิโลกรัมและขายน้ ายางสด 1,132,671.40 
กิโลกรัม เป็นเงิน 51,264,438.76 บาท และรวบรวมยางแผ่นรมควัน 11,000 กิโลกรัม เป็นเงิน 691,285 บาท และ
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ขายยางแผ่นดังกล่าว เป็นเงิน 693,385 บาท ผลการด าเนินงานมีก าไรเฉพาะธุรกิจ จ านวน 194,921.48 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 0.37 ของยอดขาย 
             2.ธุรกิจแปรรูปผลิตผลการเกษตรและการผลิตสินค้า (ยางแผ่นดิบ) สหกรณ์เริ่มด าเนินธุรกิจแปรรูปยาง
แผ่นดิบเป็นปีแรก เริ่ม ณ เดือน ธันวาคม 2563 โดยรวบรวมน้ ายางสด 6,333 กิโลกรัม คิดเป็นน้ าหนักยางแห้ง 
2,250.36 กิโลกรัม เป็นเงิน 107,353.74 บาท ผลิตผลที่แปรรูปได้สหกรณ์ยังไม่ได้จ าหน่าย ณ วันสิ้นปีมีสินค้าคงเหลือ 
2,466 กิโลกรัม ผลการด าเนินงานขาดทุนเฉพาะธุรกิจ จ านวน 205,245.65 บาท     

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
ด้านการรวบรวมผลิตผลยางพารา สหกรณ์ไม่สามารถก าหนดราคาขายได้ด้วยตนเองขึ้นอยู่กับร าคาตลาด

กลาง สหกรณ์จะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารราคาซื้อ ราคาขาย ของตลาดกลางอย่างใกล้ชิดและทันต่อสถานการณ์  
สหกรณ์จึงควรใช้ความระมัดระวังและติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีและด าเนินธุรกิจ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

        

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
1. ก ากับ ดูแล ตรวจสอบให้สหกรณ์ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
2. ให้สหกรณ์ปรับปรุงการด าเนินงานตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : 
1. แนะน า ส่งเสริม ในเรื่อง พ.ร.บ. สหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง ค าแนะน าสหกรณ์ ให้มีประสิทธิภาพ

ในการบริหารงาน 
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ น าข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และให้สหกรณ์

ปรับปรุงการด าเนินงานตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเพ่ือปูองกันและแก้ไขข้อบกพร่อง 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

           1.ตามระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินสด แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2553 ก าหนดวงเงิน 
เก็บรักษาเงินได้ไม่เกิน 700,000 บาท ปรากฏว่าสหกรณ์เก็บรักษาเงินเกินกว่าระเบียบที่ก าหนดเป็นประจ า 
           2.สหกรณ์มีการจ่ายเงินยืมทดรอง แต่สหกรณ์ไม่ได้ก าหนดระเบียบฯ การให้เงินยืมทดรองเพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน 
          3.เอกสารการบันทึกบัญชีขาดความครบถ้วนสมบูรณ์ 
           4.เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการขาดความรู้ ประสบการณ์ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์ตลอดจน
การแก้ไขปัญหาไม่ทันท่วงทีในการด าเนินธุรกิจ 
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ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์ปีบัญชีเดือน 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2563 

กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทยีบกับแผน

1. แผนการรับสมาชิก คน 50              21.00               42.00

2. แผนการระดมทุน

    - ระดมทุนเรือนหุน้เพิม่ บาท 100,000.00         81,920.00               81.92

    - รับฝากเงินเพิม่ บาท       250,000.00                  -   

3. แผนการด าเนินธรุกจิของสหกรณ์/

กลุ่มเกษตรกร

    - ธรุกจิรับฝากเงิน -

    - ธรุกจิสินเชื่อ -

    - ธรุกจิจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย บาท 1,920,000.00                  -                     -   

    - ธรุกจิรวบรวม บาท 71,000,000.00 693,385.00                0.98

    - ธรุกจิแปรรูป บาท 1,400,000.00       107,353.74                7.67

    - ธรุกจิบริการ - - - -

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย

   - รายได้ บาท 85,141,000.00 51,971,837.25               61.04

   - ค่าใช้จ่าย บาท 79,294,400.00 52,492,759.98               66.20

   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท 5,846,600.00 (520,922.73) (8.91)
  

สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : 
1. สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจราคายางพาราปรับผันผวน การเมือง สังคมและการแพร่ระบาดของโรค  

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจ 
           2. คณะกรรมการขาดความรู้ ประสบการณ์ในการด าเนินงาน ตลอดจนการแก้ไขปัญหาไม่ทันท่วงท ี
           สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :  

1. แนะน า ส่งเสริมให้สหกรณ์รักษาเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 
2. แนะน า ส่งเสริมการเพิ่มปริมาณธุรกิจ และสมาชิกมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจกับสหกรณ์เพ่ิมข้ึน 

          3. แนะน า ส่งเสริมเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร และวิเคราะห์ต้นทุนของสหกรณ์ 
          4. การก ากับ ดูแล ตรวจสอบ และคุ้มครองสหกรณ์ และให้ความรู้กับกรรมการ และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
ในทุกๆ ด้าน 
 
 

 
 
 

ลงชื่อ          อนันต์  ทับอินทร์    เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
            (นายอนันต์  ทับอินทร์) 
วันที่  27  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
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40) สหกรณ์การเกษตรนาโยง จ ากัด   
ประเภทสหกรณ์ การเกษตร ปีบัญชีของสหกรณ์  31 มีนาคม ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  ธุรกิจสินเชื่อ 
 ระดับมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  ดีเลิศ 
 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)  ชั้น 1  
 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่  31  พฤษภาคม 2564  
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จัดประชุมเม่ือวันที่ 23  กรกฎาคม  2563 

 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 
    งานที่ด าเนินการ :  

1. แนะน าส่งเสริมเตรียมความพร้อมในการคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่น โดยการแนะน า ประสานงาน จัดเตรียม
ข้อมูล เอกสารหลักฐาน ตามหลักเกณฑ์ในการพิจารณา จ านวน 5 หมวด ได้แก่ ความคิดริเริ่ม ความสามารถในการ
บริหารจัดการ บทบาทและการมีส่วนร่วมของสมาชิก 

2. แนะน าให้สหกรณ์สนับสนุนเงินทุนในการส่งเสริมอาชีพแก่สมาชิก โดยให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ า  
3. แนะน าให้สหกรณ์น าการควบคุมภายในมาใช้ในการบริหารงานสหกรณ์ 
4. แนะน าให้สหกรณ์น าแนวทางในการรักษามาตรฐานมาใช้ในการบริหารงานสหกรณ์ 
5. แนะน าให้สหกรณ์จัดประชุมกลุ่มสมาชิก เพื่อชี้แจงผลการด าเนินงาน เสริมสร้างความเข้าใจในระบบสหกรณ์

และส ารวจความต้องการใช้บริการธุรกิจจากสมาชิกอย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์ได้รับรางวัลสหกรณ์ท่ีมีผลงานดีเด่น ประเภทการเกษตร ประจ าปี พ.ศ.2563/2564 
2. สมาชิกสหกรณ์ได้ประกอบอาชีพเสริมโดยใช้ทุนส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของสหกรณ์ 
3. การประเมินคุณภาพสหกรณ์ สหกรณ์มีชั้นคุณภาพการควบคุมภายในอยู่ในระดับ “ดี” มีการก าหนดระบบ

การควบคุมภายในเหมาะสมกับการด าเนินงานและการด าเนินธุรกิจ มีการใช้แผนงานและงบประมาณซึ่งที่ประชุมใหญ่
อนุมัติไว้เป็นเปูาหมายในการปฏิบัติงาน มีการติดตามประเมินผล อย่างสม่ าเสมอ  

4. สหกรณ์รักษามาตรฐานอยู่ในระดีบดีเลิศ 
5. สหกรณ์จัดประชุมกลุ่มสมาชิกในเดือนธันวาคมและเดือนมิถุนายนของทุกปี เพ่ือชี้แจงผลการด าเนินงาน

ของสหกรณ์และส ารวจความต้องการของสมาชิก ณ ห้องประชุมสหกรณ์ โดยมีจ านวนกลุ่มสมาชิกทั้งสิ้นจ านวน 35 กลุ่ม 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. ……………………………………………………………………… 
2. ……………………………………………………………………… 

 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 
งานที่ด าเนินการ :  
1. แนะน าการด าเนินการธุรกิจสินเชื่อ ให้มีการติดตามเร่งรัดหนี้อย่างต่อเนื่อง โดยมอบหมายกรรมการและ

ประธานกลุ่มร่วมกับเจ้าหน้าที่สินเชื่อและผู้จัดการ เป็นผู้ติดตามลูกหนี้  
2. แนะน าให้สหกรณ์ระดมเงินฝากจากสมาชิก เพ่ือน ามาเป็นทุนหมุนเวียนในสหกรณ์ 
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3. แนะน าให้สหกรณ์รวบรวมสินค้าทางการเกษตรของสมาชิกเพ่ือจ าหน่าย เพ่ือบริการสมาชิกในพ้ืนที่ 
ในช่วงที่ราคาตกต่ า เพ่ือลดอ านาจของพ่อค้าคนกลางและเพ่ิมอ านาจการต่อรองในเรื่องราคาผลผลิต 

4. แนะน าให้สหกรณ์เพ่ิมปริมาณธุรกิจการจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายให้มากขึ้น และให้ส ารวจความต้องการ
ของสมาชิกในการรับบริการกับสหกรณ์ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน  
1. สหกรณ์จ่ายเงินกู้ให้แก่สมาชิก จ านวน 120,043,900 บาท ลูกหนี้สามารถช าระหนี้ได้ร้อยละ 78.57 

ของหนี้ที่ถึงก าหนดช าระ ณ วันสิ้นปีสหกรณ์มีลูกหนี้คงเหลือจ านวน 1,180 ราย เป็นเงิน 356,894,137.76 บาท  
ผลการด าเนินงานมีก าไรเฉพาะธุรกิจจ านวน 17,105,996.19 บาท 

2. สมาชิกมาฝากเงินเพ่ิมกับสหกรณ์ จ านวน 111,414,027.92 บาท  ณ วันสิ้นปี มีเงินฝากคงเหลือจ านวน 
5,364 บัญชี เป็นเงิน 310,158,455.17 บาท  

3. สหกรณ์รวบรวมลองกองและแปูงสาคูต้น เพ่ือจ าหน่ายจากสมาชิกโดยไม่ได้ก าหนดเปูาหมายในการ
รวบรวมไว้ มีก าไรเฉพาะธุรกิจจ านวน 19,122.00 บาท 

4. สหกรณ์จัดหาสินค้ามาจ าหน่ายให้กับสมาชิก เป็นเงิน 105,213,151.76 บาท ต่ ากว่าเปูาหมายที่ก าหนด 
ผลการด าเนินงานก าไรเฉพาะธุรกิจ จ านวน 1,552,244.10 บาท  

5. สหกรณ์จ าหน่ายกาแฟและสินค้าทั่วไป จ านวน 449,550.88 บาท ผลการด าเนินงานขาดทุนเฉพาะธุรกิจ 
จ านวน 29,032.68 บาท  

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1.ธุรกิจสินเชื่อมีลูกหนี้เงินให้กู้ผิดนัดช าระหนี้ จ านวน 355 ราย เป็นเงิน 24,448,006.76 บาท มีก าไรลดลง

จากปีก่อนจ านวน 6,152,204.05 บาท เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายเฉพาะธุรกิจเพิ่มขึ้น และส่วนหนึ่งมีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 
แลการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

2.ธุรกิจแปรรูปผลิตผลการเกษตรเพ่ือจ าหน่าย กาแฟและสินค้าทั่วไป ผลการด าเนินงานขาดทุนเนื่องจาก  
มีอัตราต้นทุนขายและอัตราค่าใช้จ่ายเฉพาะธุรกิจ เมื่อเปรียบเทียบกับยอดขายเพิ่มขึ้นในขณะที่สหกรณ์มียอดขาย
ลดลง 

 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
งานที่ด าเนินการ :  
1.ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ ให้สหกรณ์ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
2.ให้สหกรณ์ปรับปรุงการด าเนินงานตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี 
3.แนะน าให้สหกรณ์วิเคราะห์ผลการด าเนินงานเทียบกับแผน และน าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ

เป็นประจ าทุกเดือน 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1.สหกรณ์ปฏิบัติตามกฎหมายของสหกรณ์ 
2.สหกรณ์แก้ไขข้อสังเกต และติดตามการแก้ไขข้อสังเกต และรายงานให้สหกรณ์จังหวัดทราบอย่างต่อเนื่อง 
3.สหกรณ์น าผลการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบแผนผลในที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ

เป็นประจ าทุกเดือน 
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ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์  ปีบัญชี  31  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก คน 100 98 98 

2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพ่ิม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

 
บาท 
บาท 

 
10,000,000 
90,400,000 

 
10,098,040 
111,414,026 

 
101 

123.24 

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

 
 

บาท 
บาท 
บาท 

 
 

90,400,000 
120,000,000 
103,000,000 

 
 

111,414,026 
120,043,900 
105,622,699 

 
 

123.24 
100.04 
102.54 

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

 
บาท 
บาท 
บาท 

 

 
135,300,000 
122,230,000 
  13,070,000 

 
134,213,660.29 
129,471,271.05 
4,742,389.24 

 
99.19 
105.92 
36.28 

 

สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  
1.สมาชิกไม่สามารถช าระหนี้ได้ตามสัญญาที่ก าหนด เนื่องจากราคาผลผลิตตกต่ า ท าให้รายได้ของสมาชิก

ลดลง  
2.สหกรณ์มีลูกหนี้ตามค าพิพากษา จ านวน 19 ราย เป็นเงิน 12,692,633 บาท และดอกเบี้ยค้างรับจ านวน 

1,016,251 บาท  
3.ภาวะเศรษฐกิจตกต่ า และปัญหาโรคระบาดโควิด-19 
สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :   
1.การจัดท าแผนการบริหารจัดการหนี้ เพ่ือติดตามเร่งรัดหนี้ให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
2.การติดตามเรียกเงินคืนจากลูกหนี้ตามค าพิพากษาเป็นไปตามค าพิพากษาของศาล เพ่ือสหกรณ์จะได้ใช้

เป็นทุนหมุนเวียนต่อไป 
3.การส่งเสริมอาชีพให้กับสมาชิก โดยการปลูกฝังการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงชีวิต 
4.การน าสินทรัพย์ที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดผลตอบแทนสูงสุด เนื่องจากสหกรณ์ต้องรับภาระดอกเบี้ยจ่ายเงินฝาก

จากสมาชิก 
5.การแนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์รักษาเกณฑ์มาตรฐาน 
6.การก ากับ ดูแล ตรวจสอบ และคุ้มครองสหกรณ์ 

 
ลงช่ือ          ธนัฏฐา  เดชอรัญ    เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
           (นางสาวธนฏัฐา  เดชอรัญ) 

                วันที่ 27 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 
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41) สหกรณ์การเกษตรบ้านป่ากอ จ ากัด   
ประเภทสหกรณ์การเกษตร  ปีบัญชีของสหกรณ์  31 มีนาคของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์  ได้แก่ ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย, ธุรกิจรวบรวมผลิตผล และ                
ธุรกิจแปรรูปผลิตผลเพื่อจ าหน่าย 

 ระดับมาตรฐานสหกรณ์  C 
          (หากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไม่ผ่านมาตรฐานให้ระบุสาเหตุด้วย) 

 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563) ชั้น 2 
 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่  26 เมษายน 2564 
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  ยังไม่ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2564  เนื่องจาก

สถานการการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 
 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 
 งานที่ด าเนินการ : 

1. แนะน า ส่งเสริม และพัฒนาความเข้มแข็งตามแผนพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ (รักษาชั้นที่ 2 ไปสู่ชั้นที่ 1) 
2. แนะน า ส่งเสริม ด้านคุณภาพการควบคุมภายใน 
3. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้สหกรณ์น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางหลัก ในการ                   

ด าเนินกิจกรรมและร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่สมาชิกและชุมชนให้ได้ประโยชน์ในรูปแบบสหกรณ์                  
ผลที่ได้จากการ : 
1. สหกรณ์รักษามาตรฐานอยู่ในระดับพอใช้  และรักษาชั้นสหกรณ์ชั้นที่ 2 ไปสู่ชั้นที่ 1 
2. ผลการประเมินชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน ระดับ ดี 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการขาดความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ในการด าเนินงานตลอดจนการแก้ไข

ปัญหาไม่ทันท่วงทตี้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการค้าให้ทันกับการแข่งขันในปัจจุบัน 
 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 
งานที่ด าเนินการ :  
1. แนะน า ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์  เช่น ปริมาณธุรกิจ การมีส่วนร่วมของสมาชิกท า ธุรกิจ               

กับสหกรณ์ การระดมทุนภายในเพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน 
2. การแก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์ให้สหกรณ์ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542                                 

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2562  
3. แก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์การขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ ลูกหนี้ผิดช าระ 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
สหกรณ์ด าเนินธุรกิจ 3 ด้าน ในปี 2564 มีอัตราการเจริญเติบโตของธุรกิจ ร้อยละ 33.59 สหกรณ์ด าเนิน

ธุรกิจมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 15,867,073.50 บาท เฉลี่ยเดือนละ 1 ,322,256.013 บาท โดยเป็นการด าเนินธุรกิจ     
ด้านแปรรูปยางพารามากที่สุด ร้อยละ 43.01 รองลงมาเป็นการแปรรูปปุ๋ยผสม ร้อยละ 40.25  ดังนี้  
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 ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายทั้งสิ้น 1 ,469,461.50 บาท เพ่ิมจากปีก่อน จ านวน 472,628.50 บาท 
เพิ่มขึ้น 47.41 แต่ต่ ากว่าเปูาหมายที่ก าหนด ผลการด าเนินงานมีก าไรเฉพาะธุรกิจ จ านวน 132 ,073.92 บาท เนื่องจาก
สหกรณ์มีปริมาณธุรกิจเพ่ิมขึ้นประกอบกับปีปัจจุบันสหกรณ์มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับต้นทุนขายลดลง ผลการด าเนินงาน
ของสหกรณ์มีก าไรเฉพาะธุรกิจ จ านวน 132,073.92 บาท 

 ธุรกิจรวบรวมผลผลิต ระหว่างปีสหกรณ์รวบรวมน้ ายางสดเพื่อจ าหน่าย จ านวน 75 ,484.20 กิโลกรัม          
เป็นเงิน 1,185,797 บาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 873,485 บาท หรือร้อยละ 2.80 ต่ ากว่าเปูาหมายที่ก าหนด ผลให้การ
ด าเนินงานของสหกรณ์มีก าไรเฉพาะธุรกิจ จ านวน 5,190 บาท ลดลงจากปีก่อน เนื่องจากปัจจุบันสหกรณ์ได้มีการ
ปันส่วนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อน้ ายางจากการรวบรวมน้ ายางสด  เพ่ือแปรรูปมาเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของ
ต้นทุนขายเพ่ิมข้ึน 

 ธุรกิจแปรรูปผลิตผลเพื่อจ าหน่าย 
-แปรรูปยางพารา ระหว่างปีสหกรณ์รวบรวมน้ ายางสด เพ่ือแปรรูปเป็นยางแผ่นรมควัน จ านวน                     

417,102.40 กิโลกรัม คิดเป็นน้ ายางแห้ง 145,689.30 กิโลกรัม เป็นเงินทั้งสิ้น 6,824,550 บาท ลดลงจากปีก่อน 
แต่สูงกว่าเปูาหมาย น้ ายางสดที่รวบรวมน าไปแปรรูปและจ าหน่ายทั้งสิ้น 147 ,617.80 กิโลกรัม คิดเป็นเงิน 8,606,539 
บาท ประกอบด้วย ยางแผ่นรมควัน จ านวน 130,560 กิโลกรัม เป็นเงิน 7,627,481 บาท ยางฟอง 15,135 กิโลกรัม 
เป็นเงิน 903,804 บาท ยางคัตติ้ง 1,209.30 กิโลกรัม เป็นเงิน 62,285 บาท และเศษยาง 713.50 กิโลกรัม เป็นเงิน 
12,969 บาท ผลการด าเนินงานของสหกรณ์มีก าไรเฉพาะธุรกิจ จ านวน 453,345.19 บาท เนื่องจากปัจจุบันสหกรณ์
สามารถน ายางที่ผลิตได้ไปจ าหน่ายได้ในราคาสูงกว่าต้นทุนการผลิตโดยเฉลี่ย 

-แปรรูปปุ๋ยผสม ระหว่างปีสหกรณ์ได้น าแม่ปุ๋ยมาผสมและจ าหน่าย จ านวน 457,000 กิโลกรัม  
เป็นเงิน 6,118,205 บาท และจ าหน่ายแม่ปุ๋ย 22,600 กิโลกรัม เป็นเงิน 269,060 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,387,265 
บาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน แต่ต่ ากว่าเปูาหมายที่ก าหนด ณ วันสิ้นปีสหกรณ์มีลูกหนี้การค้า จ านวน 9 ราย เป็นเงิน 
205,694 บาท ประกอบด้วยหนี้มีอายุไม่เกิน 3 เดือน จ านวน 88,880 บาทและหนี้ที่มีอายุเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน   
1 ปี จ านวน 116,814 บาท ทั้งนี้สหกรณ์ได้มีการตั้งค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญไว้ในจ านวนที่เพียงพอและเป็นไปตาม
ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่องการประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ.2563 ผลการด าเนินงานของ
สหกรณ์มีก าไรเฉพาะธุรกิจ จ านวน 848,969.10 บาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากปัจจุบันสหกรณ์มีปริมาณธุรกิจ
เพ่ิมขึ้นและสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายให้ลดลงจากปีก่อน 

 สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
 สหกรณ์ต้องเตรียมการรองรับผลกระทบทั้งในด้านการบริหารการเงิน และด้านการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ 
โดยหาแนวทางในการบริหารจัดการธุรกิจให้ด าเนินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้สภาพแวดล้อมปัจจุบัน อีกทั้ง
ผู้บริหารต้องคอยเฝูาระวังติดตามดูสถานการณอ์ย่างใกลช้ิดและต้องปรับเปลีย่นกลยุทธ์ทางการค้าให้ทันกับการแข่งขัน
ในปัจจุบัน 
 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
1. ก ากับ ดูแล ตรวจสอบให้สหกรณ์ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

           2. ให้สหกรณ์ปรับปรุงการด าเนินงานตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : 
1. แนะน า ส่งเสริมในเรื่อง พ.ร.บ. สหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง ค าแนะน าสหกรณ์ ให้มีประสิทธิภาพ

ในการบริหารงาน 
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2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการ น าข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีแจ้งให้ที่ประชุมทราบและให้สหกรณ์
ปรับปรุงการด าเนินงานตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเพ่ือปูองกันและแก้ไขข้อบกพร่อง 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการขาดความรู้ ประสบการณ์ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์ ตลอดจน

การแก้ไขปัญหาไม่ทันท่วงทีในการด าเนินธุรกิจ 
2. สหกรณ์ไม่ได้เตรียมการรองรับผลกระทบด้านธุรกิจรวบรวมผลผลิต และหาแนวทางในการด าเนินธุรกิจ

ให้ทันท่วงท ี
 

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์ปีบัญชีเดือน มีนาคม  พ.ศ. 2564 

กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ

1. แผนการรับสมาชิก คน 20 75.00 375.00 

2. แผนการระดมทุน

    - ระดมทุนเรือนหุน้เพิม่ บาท 404,600.00 60,650.00 14.99 

    - รับฝากเงินเพิม่ บาท - - 0.00

3. แผนการด าเนินธรุกจิของสหกรณ์/

กลุ่มเกษตรกร

    - ธรุกจิรับฝากเงิน - - 

    - ธรุกจิสินเชื่อ - - - 0.00

    - ธรุกจิจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย บาท 2,200,000.00 1,469,461.50 66.79 

    - ธรุกจิรวบรวม บาท 5,625,000.00 1,185,797.00 21.08 

    - ธรุกจิแปรรูป บาท 7,863,375.00 14,430,280.00 183.51 

    - ธรุกจิบริการ - - - 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย

   - รายได้ บาท 18,399,875.00 17,875,893.17 97.15 

   - ค่าใช้จ่าย บาท 18,343,060.00 17,141,168.27 93.45 

   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท 56,815.00 734,724.90 1,293.19 
 

สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :  
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีก่อให้ 

เกิดความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจ  
สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :  
วิเคราะห์ต้นทุนของสหกรณ์และแนะน า ส่งเสริมและให้ความรู้กับกรรมการและเจ้าหน้าที่ในทุก ๆ ด้าน 
 
 

 

ลงชื่อ          กรรณ  เกาะแก้ว    เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
              (นายกรรณ  เกาะแก้ว) 
วันที่  27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
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42) สหกรณ์การเกษตรปะเหลียน จ ากัด   
ประเภทสหกรณ์การเกษตร  ปีบัญชีของสหกรณ์  31 ธันวาคมของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์  ได้แก่ ธุรกิจสินเชื่อ   ธุรกิจรับฝากเงิน  ธุรกิจรวบรวมผลิตผล                 
ธุรกิจแปรรูปผลิตผล  ธุรกิจให้บริการและส่งเสริมการเกษตร และธุรกิจเงินรับฝาก,  

  ระดับมาตรฐานสหกรณ์  เกรด A 
          (หากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไม่ผ่านมาตรฐานให้ระบุสาเหตุด้วย) 

 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563) ชั้น 2 
 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ 30 เมษายน 2563 ส าหรับงบการเงิน

ปีงบประมาณ 2563  อยู่ระหว่างการรับรองงบการเงินจากส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ 
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจัดประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562  ส าหรับการ             

ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 ยังไม่ได้จัดประชุมใหญ่เนื่องจากสถานการการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 
 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 
 งานที่ด าเนินการ: ด้านระดับมาตรฐานสหกรณ์ได้แนะน าแนวทางเปูาหมาย/เกณฑ์ชี้วัดของมาตรฐานมาใช้
ในการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ ประเมินศักยภาพการด าเนินงานของสหกรณ์ มีจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไร มีศักยภาพ
ด้านการช่วยเหลือให้บริการสมาชิกดีเพยีงใด ความสามารถในการบริหารจัดการเพื่อยกระดับสหกรณใ์ห้มีความเขม้แขง็
เพื่อยกระดับสหกรณ์โดยยึดหลักการและวิธีการสหกรณ์ ตลอดจนแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานในส่วนสหกรณ์ตกเกณฑ์มาตรฐานข้อใดจากทั้งหมด 137 ข้อ วิเคราะห์ข้อย่อยหาสาเหตุ หาแนวทางแก้ไข
ปรับปรุง พัฒนาให้ผ่านมาตรฐานข้อนั้นๆ ถ้าหากสหกรณ์ผ่านมาตรฐานในระดับดี ก็หาแนวทางที่จะยกระดับการ
ผ่านมาตรฐานให้เป็นมาตรฐานระดับดีมาก หรือดีเลิศ ท าให้สหกรณ์มีศักยภาพในการด าเนินการอ านวยประโยชน์แก่
สมาชิกซึ่งเป็นเจ้าของสหกรณ์ให้ได้รับการบริการที่ดี มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ท าให้องค์กร
มีการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพพัฒนาไปในทิศทางที่ดีข้ึนและส่งผลให้เกิดผลส าเร็จตามแผนที่ก าหนดไว้ 
  1.แนะน า ส่งเสริม และพัฒนาความเข้มแข็งตามแผนพัฒนาศักยภาพสหกรณ์  
             2.สหกรณ์มีการจัดท าแผนการขยายสาขาสหกรณ์ลงไประดับต าบล เพื่อด าเนินธุรกิจต่างๆ ในการช่วยเหลือ 
สมาชิกให้บริการธุรกิจรวบรวมผลผลิต เปิดจุดสาขาตามต าบลรวบรวมยางพารามาจากสมาชิกให้บริการธุรกิจจัดหา
สินค้ามาจ าหน่าย บริการด้านร้านค้าย่อย ถึงพ้ืนที่ต าบลหมู่บ้านของสมาชิก 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สมาชิกสหกรณ์ที่ท าสวนยางพาราซึ่งเป็นอาชีพหลัก สามารถขายยางพาราผ่านสาขา จุดรับซื้อน้ ายางสด

มาขายตามจุดที่สหกรณ์เข้าไปด าเนินการลดค่าใช้จ่าย ประหยัดเวลา มีรายได้เพ่ิมข้ึน  
2. ปูองกันพ่อค้าในท้องถิ่นกดราคารับซื้อน้ ายางสด เมื่อสหกรณ์เข้าไปด าเนินการตั้งสาขาในพ้ืนที่ ท าให้มี

รายได้เพ่ิมข้ึน จากการไม่ถูกเอาเปรียบจากพ่อค้าท้องถิ่น 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของตนเอง ท าให้การปฏิบัติงา น   

มีความซ้ าซ้อนและบางงานไม่มีผู้รับผิดชอบ ดังนั้น สหกรณ์ควรจัดท าค าบรรยายหรือข้อก าหนดคุณลักษณะของแต่ละ
ต าแหน่งงาน รวมทั้งก าหนดความรับผิดชอบของงานแต่ละต าแหน่งไว้ให้ชัดเจน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ทราบถึงบทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง 

 



      151 | ห น้ า  รายงานผลการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 
งานที่ด าเนินการ :  
1. แนะน า ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์ เช่น ปริมาณธุรกิจ การมีส่วนร่วมของสมาชิกท าธุรกิจ               

กับสหกรณ์ การระดมทุนภายในเพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน 
2. การแก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์ให้สหกรณ์ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542                                 

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2562  
3. แก้ไขปัญหาหนี้ค้างนาน เร่งรัดติดตามหนี้ของสมาชิก 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
ในปีงบประมาณ 2562 สหกรณ์ ด าเนินธุรกิจ 6 ด้าน สรุปได้ดังนี้ 
1.ธุรกิจสินเชื่อ ระหว่างปีสหกรณ์จ่ายเงินกู้ให้กับสมาชิก เป็นเงิน 408 ,758,581.00 บาท ในการให้เงินกู้

ดังกล่าวเป็นลักษณะของการแปลงหนี้โดยการจัดท าสัญญาใหม่ เป็นลูกหนี้เงินกู้ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (ต้นเงิน) เป็น
เงิน 272,374,769.00 บาท และลูกหนี้ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (ดอกเบี้ยและค่าปรับค้างรับ) เป็นเงิน 88,785,312.00 
บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 361,160,081.00 บาท ผลการด าเนินงานก าไรเฉพาะธุรกิจ จ านวน 21 ,134,419.82 บาท 
คิดเปน็ร้อยละ 50.90 ของยอดบริการ ซึ่งก าไรเฉพาะธุรกิจดังกล่าวได้รวมดอกเบี้ยค้างรับ จ านนวน 2 ,209,358.96 
บาท และค่าปรับเงินให้กู้ค้างรับ จ านวน 177,472,.26 บาท หากไม่รวมรายได้ค้างรับดังกล่าวจะท าให้สหกรณ์มีก าไร
เฉพาะธุรกิจเพียง จ านวน 18,747,588.60 บาท 

2.ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย สหกรณ์มียอดขายสินค้าทั้งสิ้น 115,817,181.23 บาท แยกเป็น ประเภท
การเกษตร จ านวน 7,682,207.00 บาท ประเภทน้ ามัน จ านวน 105,312,409.20 บาท และประเภทอ่ืนๆ จ านวน 
2,822,565.03 บาท มีผลงานคิดเป็นร้อยละ 86.11 ของเปูาหมาย ผลการด าเนินงานมีก าไรเฉพาะธุรกิจ จ านวน 
959,595.44 เนื่องจากสหกรณ์มีการรับจ้างผสมปุ๋ยให้กับการยางแห่งประเทศไทย สาขาทุ่งยาว มีรายได้ค่าผสมปุ๋ย 
จ านวน 139,150.00 บาท ท าให้สหกรณ์มีก าไรเฉพาะธุรกิจเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 

3.ธุรกิจรวบรวมผลิตผล ระหว่างปีสหกรณ์รวบรวมผลิตผล ทั้งสิ้น 297,827,000.91 บาท มีผลงานคิดเป็น                          
ร้อยละ 88.69 ของเปูาหมาย แยกเป็น ปาล์มน้ ามัน จ านวน 2,314,980 กิโลกรัม เป็นเงิน 5,478,926.00 บาท     
ยางแผ่นรมควัน จ านวน 2 ,137,772.00 กิโลกรัม เป็นเงิน 96 ,463,723.00 บาท ยางพาราแผ่นดิบ จ านวน 
4,550,853.00 กิโลกรัม เป็นเงิน 195 ,621,331.00 บาท และน้ ายางพาราสด จ านวน 23,524.50 กิโลกรัม เป็นเงิน 
263,020.91 บาท มีสมาชิกมาใช้บริการ จ านวน 435 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.40 ของ จ านวนสมาชิกคงเหลือ       
ณ วันสิ้นปี ซึ่งจ านวนสมาชิกที่มาใช้บริการมีจ านวนน้อย   

4.ธุรกิจแปรรูปผลิตผล ระหว่างปีสหกรณ์มีการแปรรูปผลิตผลอื่น โดยการขายเครื่องดื่ม (ยกล้อ) มียอดขายทั้งสิ้น                   
จ านวน 132,644.83 บาท ในขณะที่สหกรณ์มีค่าใช้จ่ายเฉพาะธุรกิจ จ านวน 167 ,102.76 บาท มีผลท าให้สหกรณ์
ขาดทุนเฉพาะธุรกิจ จ านวน 89,012.45 บาท เนื่องจากสหกรณ์มียอดขายสินค้าไม่คุ้มกับรายจ่าย เช่น ค่าจ้างและ
ค่าเสื่อมราคา จึงท าให้สหกรณ์มีผลขาดทุนเฉพาะธุรกิจ 

5.ธุรกิจให้บริการและส่งเสริมการเกษตร ระหว่างปีสหกรณ์ให้บริการสถานที่เพื่อจัดงานเลี้ยงและประชุมสัมมนา
และส่งเสริมการเกษตร โดยจัดท าโครงการส่งเสริมการปลูกพริกไทย มีรายได้ในธุรกิจดังกล่าว จ านวน 283 ,100.00 
บาท ผลการด าเนินงานขาดทุนเฉพาะธุรกิจ 

6.ธุรกิจรับฝากเงิน ระหว่างปีสหกรณ์รับฝากเงินจากสมาชิกและสหกรณ์อ่ืน เช่น ประเภทออมทรัพย์ สัจจะ
ออมทรัพย์ และออมทรัพย์พิเศษ จ านวนทั้งสิ้น 123 ,633,807.15 บาท ณ วันสิ้นปีมีเงินรับฝากคงเหลือ จ านวน 
291,649,526.15 บาท แยกเป็นเงินรับฝากจากสมาชิก จ านวน 228 ,005.79 บาท และจากสหกรณ์อ่ืน จ านวน 
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63,336,305.44 บาท และจากอ่ืนๆ จ านวน 308,219.92 บาท ซึ่งเป็นเงินรับฝากของโรงเรียน ตชด.สันติราษฎร์
ประชาบ ารุง โรงเรียน ตชด.บ้านหินจอก และกองทุนรวมใจภักดิ์ฯ  ซึ่งจ านวนเงินดังกล่าวเป็นจ านวนเงินไม่มาก     
มีผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 67.56 ของเปูาหมาย 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด :  
1.จ านวนสมาชิกที่มาใช้บริการมีจ านวนน้อย สหกรณ์จึงไม่สามารถขยายธุรกิจให้เติบโตได้เท่าที่ควรในขณะที่

สหกรณ์มีค่าใช้จ่ายคงที่เป็นเงินเดือนและค่าจ้างในจ านวนสูง ท าให้มีผลขาดทุนเฉพาะธุรกิจในธุรกิจต่างๆ ของสหกรณ์ 
            2.สหกรณ์มีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ในจ านวนสูง (ต้นเงิน ดอกเบี้ย และค่าปรับค้างรับ) จ านวน 361 ,160,081
บาท แต่ลูกหนี้ยังไม่มีความสามรถในการช าระหนี้ 
          3.สหกรณ์มีค่าใช้จ่าย มีต้นทุนในการด าเนินธุรกิจคงท่ี เช่น ค่าจ้าง ค่าเสื่อมราคา ในจ านวนสูง  

4. สหกรณ์ขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลูกหนี้ 
          5. แก้ไขปัญหาการไหลออกของการถอนเงินฝากจากสมาชิก ซึ่งส่งผลต่อสภาพคล่องของสหกรณ์ 

 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
1. ก ากับ ดูแล ตรวจสอบให้สหกรณ์ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์ 
2. ให้สหกรณ์ปรับปรุงการด าเนินงานตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี แก้ไขปัญหาข้อบกพร่องตามค าสั่ง    

นายทะเบียนอย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน  

           1.แนะน า ส่งเสริม ในเรื่อง พ.ร.บ. สหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง ค าแนะน าสหกรณ์ ให้มีประสิทธิภาพ
ในการบริหารงาน 
           2.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ น าข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีแจ้งให้ที่ประชุมทราบและให้สหกรณ์ปรับปรุง
การด าเนินงานตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี และแก้ไขข้อบกพร่อง 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
          1. สหกรณ์มีการบันทึกบัญชีย้อนหลังอยู่เป็นประจ า บันทึกซ้ าซ้อนและผิดพลาดบ่อยครั้งท าให้สหกรณ์มีการ               
ปรับปรุงแก้ไขการบันทึกบันชีอยู่เสมอเสียเวลาในการตรวจสอบ 
          2. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง 
          3. คณะกรรมการขาดความรู้ ประสบการณ์ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์ ตลอดจนการแก้ไข
ปัญหาไม่ทันท่วงทีในการด าเนินธุรกิจ 
          4. สหกรณ์ไม่ได้เตรียมการรองรับผลกระทบในการด าเนินธุรกิจจากสภาพเศรษฐกิจ การเมือง  การแพร่ระบาด                                
ของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และหาแนวทางในการด าเนินธุรกิจให้ทันท่วงที 
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ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์ปีบัญชีเดือน 31 มีนาคม  พ.ศ.2564 

กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทยีบกับแผน

1. แผนการรับสมาชิก คน 140              93.00               66.43

2. แผนการระดมทุน

    - ระดมทุนเรือนหุน้เพิม่ บาท 20,000,000.00 7,819,460.00               39.10

    - เงินฝากออมทรัพย์ บาท 80,000,000.00 35,568,406.16               44.46

    - เงินฝากออมทรัพย์พเิศษ บาท 100,000,000.00 81,273,394.14               81.27

    - เงินรับฝากสัจจะออมทรัพย์ บาท 3,000,000.00 712,589.02 23.75

3. แผนการด าเนินธรุกจิของสหกรณ์/

กลุ่มเกษตรกร

    - ธรุกจิรับฝากเงิน - 103,000,000.00 123,464,416.62 119.87

    - ธรุกจิสินเชื่อ - 540,000,000.00 480,758,581.00 89.03

    - ธรุกจิจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย บาท 134,493,440.00 115,781,758.82               86.09

    - ธรุกจิรวบรวม บาท 335,800,000.00 299,632,093.33               89.23

    - ธรุกจิแปรรูป บาท 47,000.00 132,644.83             282.22

    - ธรุกจิบริการ - 1,806,000.00       283,100.00 15.68

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย

   - รายได้ บาท 538,055,790.00 462,899,164.08               86.03

   - ค่าใช้จ่าย บาท 518,032,220.00 456,795,194.44               88.18

   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท 20,023,570.00 6,103,969.64               30.48
 

สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : 
1. สหกรณ์ขาดการวิเคราะห์ต้นทุน และปัญหาในการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 
2. คณะกรรมการขาดความรู้ ประสบการณ์ในการด าเนินงาน ตลอดจนการแก้ไขปัญหาไม่ทันท่วงที 
3. สหกรณ์ไม่ได้เตรียมการรองรับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจ การเมือง  การแพร่ระบาดของโรคติด 

เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และหาแนวทางในการด าเนินธุรกิจให้ทันท่วงที 
4. สหกรณ์ควรเร่งติดตามการช าระหนี้ของลูกหนี้ให้มาช าระเงินโดยเร็ว เพ่ือน าเงินมาหมุนเวียนในสหกรณ์ 
สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :  
1.  วิเคราะห์ต้นทุนสหกรณ์ 
2.  แนะน า ส่งเสริมและให้ความรู้กับกรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ในทุกๆ ด้าน 
3.  แนะน า ส่งเสริมการเพ่ิมปริมาณธุรกิจและสมาชิกมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจกับสหกรณ์เพ่ิมข้ึน 
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4.  แนะน า ส่งเสริมเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร และปลุกระดมความเชื่อม่ัน ความศรัทธา 
ของสมาชิกท่ีมีต่อสหกรณ์  
 5.  การก ากับ ดูแล ตรวจสอบ และคุ้มครองสหกรณ์ 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ       อนันต์ ทับอินทร์    เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
           (นายอนันต์ ทับอินทร์) 
วันที่  27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
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43) สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.ตรัง จ ากัด   
ประเภทสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เกษตร ปีบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 31 มีนาคม ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย รวบรวมยางพารา 
 ระดับมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เกรด A 
 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)  ชั้น 2  
 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จัดประชุมเม่ือวันที่ 20 สิงหาคม 2563 

 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 
งานที่ด าเนินการ :  
1. แนะน าสหกรณ์ให้รักษามาตรฐานให้อยู่เกรด A  และยกระดับชั้นสหกรณ์ 
2. แนะน า ส่งเสริม ให้สหกรณ์ก าหนดหรือทบทวนระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ฯ เพ่ือรองรับการ

ปฏิบัติงานและปูองกันความเสียหายอันเกิดข้ึนแก่สหกรณ์ และการถือใช้ระเบียบให้ครบถ้วน 
3. แนะน าให้สหกรณ์น าการควบคุมภายในมาใช้ในการบริหารงานสหกรณ์ 
4. แนะน าหลักสูตรที่ควรจัดอบรมหรือส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม ศึกษาดูงาน 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

 1. สหกรณ์สามารถรักษามาตรฐานให้อยู่เกรด A และระดับชั้นสหกรณ์ ชั้น 2 เท่ากับปีก่อน 
 2. มีการทบทวน และถือใช้ระเบียบ ตามแนวทางปฏิบัติงานของสหกรณ์และทันต่อสถานการณ์การด าเนินงาน 
ในปัจจุบันของสหกรณ ์
 3. การประเมินคุณภาพสหกรณ์ สหกรณ์มีชั้นคุณภาพการควบคุมภายในอยู่ในระดับ “ดี” มีการก าหนดระบบ
การควบคุมภายในเหมาะสมกับการด าเนินงานและการด าเนินธุรกิจ มีการใช้แผนงานและงบประมาณซึ่งที่ประชุมใหญ่
อนุมัติไว้เป็นเปูาหมายในการปฏิบัติงาน มีการติดตามประเมินผล อย่างสม่ าเสมอ 
 4. สหกรณ์ด าเนินงานมีผลก าไรสุทธิ 2,294,116.02 บาท 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. ……………………………-………………………………………… 
2. ……………………………-………………………………………… 

 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 
งานที่ด าเนินการ :  

  1. แนะน าสหกรณ์ส ารวจความต้องการสินค้าของสมาชิก และเพิ่มช่องทางการสั่งสินค้า เช่น Line Facebook 
และปรับปรุงการบริการขนส่งสินค้าให้ถึงมือสมาชิกได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น 

2. แนะน าการด าเนินธุรกิจรวบรวมผลิตผลทางการเกษตรเพ่ือแปรรูปและจ าหน่ายจากสมาชิก โดยติดตาม
ข่าวสารเรื่องราคายางพาราอย่างใกล้ชิด และสร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกเพื่อสร้างแรงจูงใจในการท าธุรกิจกับสหกรณ์ 

3. แก้ไขปัญหาลูกหนี้ค้างนาน 
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ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
 1. สมาชิกมีความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้ามากขึ้น เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมในการท าธุรกิจกับ
สหกรณ์เพิ่มขึ้น ซึ่งสหกรณ์จัดหาสินค้ามาจ าหน่าย จ านวน 50,853,763.74 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.80 ของเปูาหมาย    
ที่ก าหนดไว้ โดยจ าหน่ายสินค้าให้กับสมาชิก 36,398,707.81 บาท 

2. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต มีปริมาณธุรกิจทั้งสิ้น 2,435,525,705.53 บาท สูงกว่าเปูาหมายที่ก าหนด จ านวน 
0.38 เท่า ซึ่งเป็นการรวบรวมยางผ่านตัวแทน โดยระหว่างปีสหกรณ์รวบรวมน้ ายางสด จ านวน 149,842,038.00 
กิโลกรัม คิดเป็นน้ าหนักยางแห้ง จ านวน 49,758,382.59 กิโลกรัม เป็นเงิน 2,408,331,122.77 บาท ยางแผ่นรมควัน 
จ านวน 153,600.00 กิโลกรัม เป็นเงิน 9,846,835.04 บาท และยางแผ่นดิบ จ านวน 329,505.28 กิโลกรัม เป็นเงิน 
17,347,747.72 บาท รวมยางที่รวบรวมโดยตัวแทนทั้งสิ้น จ านวน 50,241,487.87 กิโลกรัม คิดเป็นเงิน 2,435,525,705.53 
บาท สามารถจ าหน่ายยางได้ทั้งสิ้นเป็นเงิน จ านวน 2,435,525,705.53 บาท สหกรณ์จะบันทึกรายการซื้อยางจาก
ตัวแทนกับรายการขายยางในจ านวนเงินที่เท่ากัน สหกรณ์จะได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าบริการโดยในระหว่างปีสหกรณ์     
มีรายได้ค่าบริการจากธุรกิจรวบรวมผลผลิต จ านวน 6 ,016,755.47 บาท ผลการด าเนินงานมีก าไรเฉพาะธุรกิจ 
จ านวน 4,462,627.88 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.18 ของยอดขาย 

3. ในปีบัญชี 2564 สหกรณ์จะมีก าไรเพ่ิมขึ้นจากลูกหนี้ตามค าพิพากษา ซึ่งสหกรณ์ได้ตั้งส ารองหนี้สงสัย     
จะสูญลูกหนี้ของสหกรณ์ไว้แล้ว 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
 ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย ไม่เป็นไปตามแผนเพราะสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันและผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด-19 (COVID-19) 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
งานที่ด าเนินการ :  
1. ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ ให้สหกรณ์ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
2. แนะน าให้สหกรณ์ปรับปรุงการด าเนินงานตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี 

 3. แนะน าให้สหกรณ์วิเคราะห์ผลการด าเนินงานเทียบกับแผน และน าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการเป็นประจ าทุกเดือน 
 ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

1. สหกรณ์ปฏิบัติตามกฎหมายของสหกรณ์ 
2. สหกรณ์แก้ไขข้อสังเกต และติดตามการแก้ไขข้อสังเกต และรายงานให้สหกรณ์จังหวัดทราบ 

 3. สหกรณ์น าผลการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบแผนผลในที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ
เป็นประจ าทุกเดือน 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. ………………………………-……………………………………… 
2. ………………………………-……………………………………… 
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ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละ

ผลส าเร็จเม่ือ
เทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก คน 200.00 215.00 107.50 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพ่ิม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

 
บาท 

 

 
1,000,000.00 

 
936,750.00 

 
93.67 

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

 
 
 
 

บาท 
ตัน 
 

 
 
 
 

52,000,000.00 
1,766,000,000.00 

 
 
 
 

42,663,149.12 
2,435,525,705.53 

 
 
 
 

82.04 
137.91 

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

 
 

บาท 
บาท 
บาท 

 

 
 

10,667,000.00 
9,657,000.00 
1,010,000.00 

 
 

6,446,702.98 
4,152,586.96 
2,294,116.02 

 
 

60.43 
43.00 
227.14 

 

สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : 
ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย ไม่เป็นไปตามแผนเพราะสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันและผลกระทบจากการ

แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด-19 (COVID-19) 
สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :  

 1. แนะน าให้สหกรณ์ติดตามข่าวสารในเรื่องการปรับตัวขึ้นลงของราคายางพาราอย่างสม่ าเสมอ 
 2. แนะน าให้สหกรณ์ควบคุมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานให้เหมาะสมและเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ 
 3. แนะน าส่งเสริมการเพิ่มปริมาณธุรกิจ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิก 
 4. การแนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์รักษาเกณฑ์มาตรฐาน 
 5. การก ากับ ดูแล ตรวจสอบ และคุ้มครองสหกรณ์ 
 
 

ลงช่ือ          อมรรัตน์ เกื้อนุ่น     เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

  (นางสาวอมรรัตน์ เกื้อนุ่น) 

 วันที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
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44) สหกรณ์การเกษตรเพื่อเกษตรกรจังหวัดตรัง จ ากัด   
ประเภทสหกรณ์   การเกษตร    ปีบัญชีของสหกรณ์ 31 ธันวาคม  ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์ธุรกิจสินเชื่อ 
 ระดับมาตรฐานสหกรณ์ดีเลศ 
 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)  ชั้น 2 
 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจัดประชุมเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 

 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 
 งานที่ด าเนินการ : ด้านระดับมาตรฐานสหกรณ์ได้แนะน าแนวทางเปูาหมาย/เกณฑ์ชี้วัดของมาตรฐานมาใช้
ในการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ ประเมินศักยภาพการด าเนินงานของสหกรณ์ มีจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไร มีศักยภาพ
ด้านการช่วยเหลือให้บริการสมาชิกดีเพยีงใด ความสามารถในการบริหารจัดการเพื่อยกระดับสหกรณใ์ห้มีความเขม้แขง็
เพ่ือยกระดับสหกรณ์โดยยึดหลักการและวิธีการสหกรณ์ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : สหกรณ์สามารถรักษาระดับมาตรฐานสหกรณ์อยู่ในเกณฑ์ดีเลิศ และการด าเนิน
ธุรกิจของสหกรณ์มีระบบมากยิ่งขึ้น 

 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 
งานที่ด าเนินการ : ได้แนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์เพ่ิมธุรกิจของสหกรณ์ สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างสหกรณ์

กับสมาชิกให้มากขึ้น แนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์รักษาระดับชั้นของสหกรณ์ให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี  
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : 
1. ด้านธุรกิจของสหกรณ์ 
ในรอบปีบัญชีสหกรณ์ได้ด าเนินธุรกิจสินเชื่อเพียงธุรกิจเดียว แต่ในส่วนของธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย

สหกรณ์ไม่ได้มีการจ าหน่ายน้ ามันไบโอดีเซล B100 แต่สหกรณ์มีค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ธุรกิจจัดหา 
ท าให้สหกรณ์มีผลการด าเนินงานขาดทุนเฉพาะธุรกิจ  

2. ด้านระดับชั้นของสหกรณ์ 
สหกรณ์สามารถรักษาระดับชั้นของสหกรณ์อยู่ในชั้น 2 ได้เหมือนปีก่อน  
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. ธุรกิจจัดหาสิน้ามาจ าหน่ายน้ ามันไบโอดีเซล B100 หยุดด าเนินการอยู่ปีบัญชี 2563 ไม่สามารถจัดหา

น้ ามันไบโอดีเซล B100 มาได้เพราะน้ ามันขาดตลาด  
2. สหกรณ์มีค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ ธุรกิจจัดหาเกิดขึ้นแต่สหกรณ์ไม่ได้จ าหน่ายน้ ามัน

ท าให้สหกรณ์มีค่าใช้จ่ายเยอะ ท าให้สหกรณ์มีผลขาดทุนจากการด าเนินงาน  
 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
งานที่ด าเนินการ :ได้แนะน าให้สหกรณ์ด าเนินตามระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์ การถือใช้ระเบียบ

ต่างๆให้ยึดร่างระเบียบของกรมส่งเสริมสหกรณ์   
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :สหกรณ์มีการถือใช้ระเบียบและข้อบังคับต่างๆตามร่างของกรมส่งเสริม

สหกรณ์ และการใช้ทุนและระเบียบต่างๆมีการน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ทุกครั้ง 
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ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 

กิจกรรม หน่วยนับ  แผน  ผล
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทยีบกับแผน

1. แผนการรับสมาชิก คน 50.00             27.00              54.00              
2. แผนการระดมทุน
    - ระดมทุนเรือนหุน้เพิม่ หุน้        20,000.00         18,120.00               90.60
    - รับฝากเงินเพิม่ บาท       100,000.00         26,000.00               26.00
3. แผนการด าเนินธรุกจิของสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร
    - ธรุกจิรับฝากเงิน บาท        28,000.00         29,614.39             105.77
    - ธรุกจิสินเชื่อ บาท       700,000.00     1,725,000.00             246.43
    - ธรุกจิจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย บาท (66,533.61) -                 
    - ธรุกจิรวบรวม บาท                  -                     -                     -   
    - ธรุกจิแปรรูป บาท                  -                     -                     -   
    - ธรุกจิบริการ บาท                  -                     -                     -   
4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย
   - รายได้ บาท   15,739,001.09        139,907.93                 0.89
   - ค่าใช้จ่าย บาท   15,394,245.91        224,468.24                 1.46
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท       344,755.18 (84,560.31) (24.53)
 

สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : สหกรณ์มีผลการด าเนินงานขาดทุนเนื่องจาก         
มีค่าเสื่อมราคาในธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย แต่สหกรณ์ไม่มีน้ ามันไบโอดีเซล B100 มาจ าหน่าย เนื่องจากน้ ามัน
ขาดตลาดท าให้สหกรณ์มีรายได้น้อยแต่ค่าใช้จ่ายที่สูงท าให้สหกรณ์เกิดผลการด าเนินงานขาดทุน  

สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 : ได้มีการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์เพ่ือปรึกษาหารือแนวทางที่จะด าเนินการต่อในธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย ว่าจะด าเนินการ   
ต่อหรือไม่ เพราะมีค่าเสื่อมราคาของถังบรรจุน้ ามันเป็นค่าใช้จ่ายประจ า ถ้าหากไม่ด าเนินธุรกิจจัดหาก็จะไม่มีรายได้
แต่มีค่าใช้จ่ายซึ่งค่าใช้จ่ายในส่วนนี้อาจส่งผลกระทบกับธุรกิจอ่ืนของสหกรณ์อาจส่งผลให้สหกรณ์ประสบปัญหา
ขาดทุนได้ในปีบัญชีถัดไป 
 
 

ลงช่ือ           กรรณ  เกาะแก้ว     เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

              (นายกรรณ   เกาะแก้ว) 

             วันที่ 27 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.2564 
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45) สหกรณ์การเกษตรเมืองตรัง จ ากัด   
ประเภทสหกรณ์...การเกษตร...................... ปีบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ....31 ธนัวาคม ของทุกปี........... 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์/......ธุรกิจสินเชื่อ...................................... 
 ระดับมาตรฐานสหกรณ์...เกรด.A..... 

          (หากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไม่ผ่านมาตรฐานให้ระบุสาเหตุด้วย) 
 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564).....ชัน้ 1.............................................................  
 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์/ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ ...17  มีนาคม  2564........ 
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์/จัดประชุมเม่ือวันที่...........26  มีนาคม  2564............... 

 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 
งานที่ด าเนินการ :  
1. รักษามาตรฐานสหกรณ์ให้อยู่ใน เกรด.Aและระดับชั้นสหกรณ์ ให้อยู่ที่ ชั้น 1. 
2. ก าหนดหรือทบทวนระเบียบต่าง ๆ การถือใช้ระเบียบให้ครบถ้วน 
3. การควบคุมภายในให้มีการตรวจสอบกิจการสหกรณ์และน าเสนอเป็นลายลักษณ์อักษร 
4. การเสนอคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่น 
5. ด าเนินการตามโครงการพัฒนาสหกรณภ์าคการเกษตรเป็นองค์กรหลักระดับอ าเภอ 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. มีการทบทวน และถือใช้ระเบียบตามแนวทางปฏิบัติงานของสหกรณ์ 
2. สามารถรักษาระดับมาตรฐานของสหกรณ์ในระดับ A และระดับชั้นสหกรณ์ ชั้น 1เท่ากับปีก่อน 
3. สหกรณ์ด าเนินงานมีผลก าไรสุทธิประจ าปี เป็นเงิน 27,861,318.79 บาท สามารถจัดสรรก าไรสุทธิ      

เป็นเงินปันผลตามหุ้น ร้อยละ 4.75 เงินเฉลี่ยคืนตามส่วนการท าธุรกิจสินเชื่อร้อยละ 12  เงินเฉลี่ยคืนตามส่วนการ
ท าธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย (ปุ๋ยและข้าวสาร) ร้อยละ 1 (วัสดุการเกษตร) ร้อยละ 0.50และ (น้ ามัน) ร้อยละ 0.20
ก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่สมาชิก และสหกรณ์มีทุนด าเนินงานเพ่ิมขึ้นจ านวน 24 ,769,281.35 บาท สร้างความ
เข้มแข็งให้สหกรณ์พ่ึงพาตนเองได้ และสามารถเป็นที่พ่ึงแก่มวลสมาชิกและชุมชนได้ ต่อไป 

4. สหกรณ์ด าเนินการตามโครงการพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรเป็นองค์กรหลักระดับอ าเภออย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งสามารถช่วยเหลือสมาชิกในการส่งเสริมอาชีพและให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนได ้

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

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 
งานที่ด าเนินการ :  
1. แนะน าการจัดท าแผนงาน วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
2. แนะน าสหกรณ์ด าเนินการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มอบหมายหน้าที่การติดตามหนี้

อย่างชัดเจน สหกรณ์ได้รับช าระหนี้ค้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
3. ทบทวนการด าเนินการตามโครงการพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรเป็นองค์กรหลักระดับอ าเภอ 
4. การประชุม/อบรมให้ความรู้ด้านสหกรณ์ และการส่งเสริมอาชีพแก่สมาชิกสหกรณ ์
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ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : 
1. สหกรณ์มีผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 ซึ่งเป็นไปตามแผนที่วางไว้ ในส่วนของการรับสมาชิกเพ่ิม

ระหว่างปีจ านวน 131 ราย การระดมทุนจากการเพิ่มทุนเรือนหุ้นและเงินรับฝากจากสมาชิก จ านวน  233,510,597.34 
บาท ทุนด าเนินงานเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ านวน 24,769,281.35  บาท  

2. ติดตามหนี้ค้าง/ผิดนัดช าระของสมาชิกสหกรณ์สามารถเรียกเก็บหนี้ได้ตามก าหนดสหกรณ์ช าระหนี้ค้าง 
ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ลูกหนี้สามารถช าระหนี้ได้ตามก าหนด ร้อยละ 74.74 ของหนี้ที่ถึงก าหนดช าระ 

3. สหกรณ์มีการด าเนินการตามโครงการพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรเป็นองค์กรหลักระดับอ าเภออย่าง
ต่อเนื่องในด้านการพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ส่งผลให้มีการรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกและสร้างรายได้ให้แก่สหกรณ์ เช่น 
โครงการตลาดนัดรวมใจ ย้ าเตือนสินค้าปลอดภัยให้แก่สมาชิกสหกรณ์ โครงการข้าวทุกเม็ดมีค่าจากชาวนา สกก.เมืองตรัง 
จ ากัด (รวบรวมข้าว) โครงการไข่เค็มสมุนไพร จากเป็ด ไก่ อินทรีย์ (ให้ความรู้แก่สมาชิก) เป็นต้น 

4. สหกรณ์มีผลการด าเนินธุรกิจประจ าปี 2563 ปริมาณธุรกิจจ านวน 780,324,146.64 บาท เมื่อเทียบกับ  
ปี 2562 ผลการด าเนินธุรกิจลงลง จ านวน 53,958,033.20 บาท แต่ต่ ากว่าแผนที่วางไว้เล็กน้อย คือท าได้ร้อย 97.02
ของแผนการด าเนินธุรกิจ สหกรณ์มีก าไรสุทธิประจ าปี จ านวน 27,861,318.79 บาท เมื่อเทียบกับปี 2562 เพ่ิมขึ้น
จ านวน 929,838.84 บาท  

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. ผลการด าเนินธุรกิจมีการการวิเคราะห์เป็นประจ าทุกเดือน ซึ่งได้วิเคราะห์ปรับลดการด าเนินงานของ

สหกรณ์ในรอบปีที่ผ่านมา ให้สอดคล้องตามสภาพเศรษฐกิจ ซึ่งราคาผลผลิตทางการเกษตร เช่น ยางพาราซึ่งเป็น
รายได้หลักของสมาชิกสหกรณ์ มีราคาตกต่ า ท าให้รายได้ของสมาชิกลดลงสหกรณ์จึงมีส่วนของรายได้ลดลง แม้ว่า
ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์จะเพ่ิมข้ึน 

2. สหกรณ์ได้รับผลกระทบจากการลงทุนในหุ้นของชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง จ ากัด จ านวน 1 ,871,580.- 
บาท ท าให้ต้องรับรู้ผลการขาดทุนจากการปรับมูลค่าหุ้นของชุมนุมฯ ทั้งจ านวน 

 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
งานที่ด าเนินการ :  
1. สหกรณ์มีการแก้ไขข้อสังเกตต่าง ๆ ให้ถูกต้องและไม่มีการฝุาฝืนตามระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์  

และให้มีการก าหนดหรือทบทวนระเบียบต่าง ๆ การถือใช้ระเบียบให้ครบถ้วน 
2. แนะน าให้สหกรณ์มีการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเทียบกับแผนงาน 
3. การควบคุมภายในให้มีการตรวจสอบกิจการสหกรณ์และน าเสนอเป็นลายลักษณ์อักษร 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : 
1. สหกรณ์มีการแก้ไขข้อสังเกตต่าง ๆ ให้ถูกต้อง ได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
2. สหกรณ์มีการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเทียบกับแผนงาน เสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ ประจ าเดือน 
3. ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์มีการตรวจสอบการด าเนินกิจการต่าง ๆ ของสหกรณ์และน าเสนอรายงานการ 

ตรวจสอบกิจการสหกรณ์เป็นลายลักษณ์อักษรต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯ ประจ าเดือน 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. ……………………………………………………………………… 
2. ……………………………………………………………………… 
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ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทยีบกับแผน

1. แผนการรับสมาชิก คน 150 131             87.33
2. แผนการระดมทุน
    - ระดมทุนเรือนหุน้เพิม่ บาท     18,000,000.00     13,411,440.00             74.51
    - รับฝากเงินเพิม่ บาท   265,000,000.00   220,099,157.34             83.06
3. แผนการด าเนินธรุกจิของสหกรณ์/
    - ธรุกจิรับฝากเงิน บาท   265,000,000.00   220,099,157.34             83.06
    - ธรุกจิสินเชื่อ บาท   460,000,000.00   449,302,499.00             97.67
    - ธรุกจิจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย บาท   145,300,000.00   110,908,115.06             76.33
    - ธรุกจิแปรรูป บาท          60,000.00          14,375.25                 -   
4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย
   - รายได้ บาท   178,864,000.00   163,796,473.08             91.58
   - ค่าใช้จ่าย บาท   150,164,000.00   135,935,154.29             90.52
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท     28,700,000.00     27,861,318.79             97.08  

 

สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :  ส่วนของการระดมทุนเรือนหุ้นเพ่ิม เนื่องจาก 
ทุนด าเนินงานเพียงพอในการด าเนินงานของสหกรณ์ ปรับลดการด าเนินงานของสหกรณ์ในรอบปีที่ผ่านมาให้สอดคล้อง
ตามสภาพเศรษฐกิจ ซึ่งราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า รวมทั้งรับรู้ผลการขาดทุนจากการปรับมูลค่าหุ้นของชุมนุม
สหกรณ์จังหวัดตรัง จ ากัด ทั้งจ านวน 

สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :  ด าเนินการตามแนวทาง ดังนี้  
- แนะน า ส่งเสริมรักษาระดับชั้นสหกรณ์ และมาตรฐานสหกรณ์ 
- แนะน าส่งเสริมการด าเนินการตามโครงการพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรเป็นองค์กรหลักระดับอ าเภอและ 

ผลักดันการเสนอคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่น 
- แนะน า ส่งเสริมการก ากับ ดูแล ตรวจสอบ และคุ้มครองสหกรณ์ 

 - แนะน า ส่งเสริมเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร  
- แนะน า ส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์ และการมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจกับสหกรณ์ของสมาชิก 
  ทั้งนี้ ในส่วนของธุรกิจสินเชื่อซึ่งเป็นธุรกิจหลักของสหกรณ์มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากและ

ดอกเบี้ยเงินให้กู้ ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน รวมทั้งมีการปรับโครงสร้างหนี้ เพ่ือช่วยเหลือตามมาตรการ
ช่วยเหลือสมาชิกและครอบครัวที่ได้รับผลจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19  

 
ลงช่ือ       สุวัฒน์ชัย สวุรรณเกษา   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

          (นายสุวัฒน์ชัย สุวรรณเกษา) 

           วันที่ 27 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2564 
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46) สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จ ากัด   
ประเภทสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตร  ปีบัญชีของสหกรณ์  31มีนาคม ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์  ธุรกิจสินเชื่อ 
 ระดับมาตรฐานสหกรณ์ ดีเลิศ 
 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)  ชั้น 2 
 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์จัดประชุมเม่ือวันที่ 15 สิงหาคม 2563 

 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 
 งานที่ด าเนินการ :ด้านระดับมาตรฐานสหกรณ์ได้แนะน าแนวทางเปูาหมาย/เกณฑ์ชี้วัดของมาตรฐานมาใช้
ในการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ ประเมินศักยภาพการด าเนินงานของสหกรณ์ มีจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไร มีศักยภาพ
ด้านการช่วยเหลือให้บริการสมาชิกดีเพียงใด ความสามารถในการบริหารจัดการเพ่ือยกระดับสหกรณ์ให้มีความ
เข้มแข็งเพ่ือยกระดับสหกรณ์โดยยึดหลักการและวิธีการสหกรณ์ตลอดจนแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงโดยก าหนด 
แนวทางการด าเนินงานในส่วนสหกรณ์ตกเกณฑ์มาตรฐานข้อใดจากทั้งหมด 137 ข้อ วิเคราะห์ข้อย่อยหาสาเหตุ   
หาแนวทางแก้ไขปรับปรุง พัฒนาให้ผ่านมาตรฐานข้อนั้นๆ ถ้าหากสหกรณ์ผ่านมาตรฐานในระดับดีก็หาแนวทางที่จะ
ยกระดับการผ่านมาตรฐานให้เป็นมาตรฐานระดับดีมากหรือดีเลิศ ท าให้สหกรณ์มีศักยภาพในการด าเนินการอ านวย
ประโยชน์แก่สมาชิกซึ่งเป็นเจ้าของสหกรณ์ให้ได้รับการบริการที่ดี มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคม  ท าให้องค์กรมีการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ พัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น และส่งผลให้เกิดผลส าเร็จตาม
แผนที่ก าหนดไว้ 
 1. การขยายสาขาสหกรณ์ลงไประดับต าบล มีผู้จัดการสหกรณ์ระดับสาขา เพ่ือด าเนินธุรกิจต่างๆ ในการ
ช่วยเหลือสมาชิก 

2. ให้บริการธุรกิจรวบรวมผลผลิต เปิดจุดสาขาตามต าบลรวบรวมยางพารามาจากสมาชิก 
3. ให้บริการธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย บริการด้ายร้านค้าย่อยถึงพ้ืนที่ต าบล หมู่บ้าน  
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : 
1. สมาชิกสหกรณ์ที่ท าสวนยางพาราซึ่งเป็นอาชีพหลัก สามารถขายยางพาราผ่านสาขาซึ่งตั้งอยู่ในต าบล

จ านวน 3 แห่ง สามารถน าน้ ายางสดมาขายตามจุดที่สหกรณ์เข้าไปด าเนินการ โดยขายผ่านสหกรณ์ ลดค่าใช้จ่าย 
ประหยัดเวลา มีรายได้เพ่ิมข้ึน 3,000 บาท/คน/เดือน 

2. ปูองกันพ่อค้าในท้องถิ่นกดราคารับซื้อน้ ายางสด เมื่อสหกรณ์เข้าไปด าเนินการตั้งสาขาในพ้ืนที่ท าให้มี
รายได้เพ่ิมข้ึน ประมาณ 3,000 บาท/คน/เดือนจากการไม่ถูกเอาเปรียบจากพ่อค้าท้องถิ่น 

3. สหกรณ์มีร้านค้าย่อยครอบคลุมทุกต าบล 8 ต าบล สมาชิกสหกรณ์สมารถซื้อสินค้าได้ทุกชนิดเท่ากับ    
ที่สหกรณ์ที่ส านักงานใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ในอ าเภอย่านตาขาว ท าให้สมาชิกซื้อสินค้าตามที่ต้องการ ประหยัดเวลา        
ลดค่าใช้จ่าย มีรายได้เพ่ิมข้ึน จัดหาสินค้ามาจ าหน่ายทั้งสิ้น 470.70 ล้านบาท 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. ปัญหาสมาชิกสหกรณ์ 
    1.1 ปัญหาผลกระทบกับโควิด-19 
    1.2 ปัญหายางพาราตกต่ า 
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    1.3 ปัญหาต้นทุนการผลิตในการประกอบอาชีพเกษตรสูงขึ้น เช่น ปุ๋ย อุปกรณ์การเกษตร 
2. ปัญหาของสหกรณ์ 
 2.1 ข้อกฎหมาย ค าแนะน าของนายทะเบียนสหกรณ์ เกี่ยวกับการรวบรวมยางพาราของสหกรณ์ใน

จังหวัดตรัง  
 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 
งานที่ด าเนินการ :การด าเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย สหกรณ์ได้มีการพัฒนาความสามารถในการ

ให้บริการสมาชิก โดยเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายสินค้าเพ่ือช่วยให้สมาชิกมีความสะดวกในการซื้อสินค้าของสหกรณ์
ลดค่าใช้จ่าย ประหยัดเวลา สามารถซื้อสินค้าใกล้บ้านสมาชิก โดยเปิดร้านค้าย่อยทุกต าบลหมู่บ้านที่มีสมาชิก      
ท าให้ผลการด าเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน กล่าวคือ ปี 2562 ขายสินค้าทั้งสิ้น 536.82  
ล้านบาท ปี 2563 ขายสินค้าทั้งสิ้น 470.70 ล้านบาท 

1. สหกรณ์ขยายร้านค้าย่อยเพิ่มขึ้นครอบคลุมทุกต าบล หมู่บ้าน 
2. มีรถศูนย์กระจายสินค้า จ านวน 2 คัน ไปยังร้านค้าย่อยทุกสัปดาห์ มีแผนการออกปฏิบัติงานรายสัปดาห์ 

คลอบคลุมทั้งอ าเภอ 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : 
1. ร้านค้าของสหกรณ์มีสินค้าทุกชนิดตามความต้องการของสมาชิก 
2. ร้านค้าย่อยของสหกรณ์มีครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในอ าเภอย่านตาขาว 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. สหกรณ์มีคู่แข่งทางการค้าเยอะ มีร้านค้าปลีก-ส่ง เกิดข้ึนในพื้นท่ีการด าเนินงานของสหกรณ์เพ่ิมมากข้ึน 
2. สมาชิกของสหกรณ์มีความต้องการที่หลากหลายท าให้สหกรณ์ต้องจัดหาสินค้าเพ่ิมมากขึ้น 
 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์:  
งานที่ด าเนินการ :แนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์ถือใช้ระเบียบและข้อบังคับตามร่างของกรมส่งเสริมสหกรณ์  

และให้สหกรณ์ปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับท่ีถือใช้  
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :สหกรณ์มีการถือใช้ระเบียบและข้อบังคับ ตามร่างของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

และสหกรณ์ได้มีการขอถือใช้ระเบียบต่างๆข้ึนเพ่ือให้ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน 
 สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด :ระเบียบและข้อบังคับ       
ข้อกฎหมาย และค าแนะน าของนายทะเบียนสหกรณ์มีข้อจ ากัดต่อการด าเนินงานของสหกรณ์ 
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ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 

กิจกรรม หน่วยนับ  แผน  ผล
 ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทยีบกับแผน

1. แผนการรับสมาชิก คน 200.00              76.00                                38.00
2. แผนการระดมทุน
    - ระดมทุนเรือนหุน้เพิม่ หุน้        5,000,000.00         6,303,780.00             126.08
    - รับฝากเงินเพิม่ บาท     522,000,000.00      334,239,190.04               64.03
3. แผนการด าเนินธรุกจิของสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร
    - ธรุกจิรับฝากเงิน บาท     522,000,000.00      334,239,190.04               64.03
    - ธรุกจิสินเชื่อ บาท     380,000,000.00      278,748,912.00               73.35
    - ธรุกจิจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย บาท     624,500,000.00      470,696,571.73               75.37
    - ธรุกจิรวบรวม บาท     641,000,000.00      352,057,667.61               54.92
    - ธรุกจิแปรรูป บาท     170,960,000.00      108,796,995.79               63.64
    - ธรุกจิบริการ บาท        1,160,000.00         1,102,131.67               95.01
4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย
   - รายได้ บาท  1,473,674,000.00      940,570,557.65               63.82
   - ค่าใช้จ่าย บาท  1,434,196,000.00 920,524,296.30                   64.18
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท      39,478,000.00 20,046,261.35 50.78              

 

สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : สหกรณ์มีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน   
ที่วางไว้ แต่มีผลอยู่ในระดับที่ดี การระดมทุนเรือนหุ้นมีผลเกินแผนที่ตั้งไว้ ท าให้สหกรณ์มีทุนด าเนินงานเพ่ิมข้ึน 

สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 : แนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์
ด าเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง วิเคราะห์จุดคุ้มทุนต่างๆในการด าเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์ต่อสมาชิกมากที่สุด 
 
 

ลงช่ือ          กรรณ  เกาะแก้ว   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

             (นายกรรณ  เกาะแก้ว) 

               วันที่ 27 เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2564 
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47) สหกรณ์การเกษตรรัษฎา จ ากัด   
ประเภทสหกรณ์  การเกษตร  ปีบัญชีของสหกรณ์  31 มีนาคม ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์  ธุรกิจสินเชื่อ 
 ระดับมาตรฐานสหกรณ์  ระดับดีเลิศ 
 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)  ชั้น 1  
 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์  ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่  29  มิถุนายน  2563 
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ จัดประชุมเม่ือวันที่  15  สิงหาคม  2563 

 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 
งานที่ด าเนินการ :  
1. แนะน า ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์ 
2. แนะน า ส่งเสริม พัฒนาความเข็มแข็งตามแผนพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ (รักษาชั้น 1) 
3. แนะน า ส่งเสริม สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และรักษามาตรฐานอยู่ในระดับดีเลิศ 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาธุรกิจ และการก ากับดูแลที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 

และการควบคุมภายใน 
5. ก าหนดหรือทบทวนระเบียบต่าง ๆ ขึ้นถือใช้ให้ครบถ้วน 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ระดับดีเลิศ คะแนน 99.73 คะแนน ผลการด าเนินงานสหกรณ์มีก าไรสุทธิ 

8,097,595.33 บาท มีการจัดสรรก าไรสุทธิตามข้อบังคับของสหกรณ์ จ่ายเงินปันผลตามหุ้น ร้อยละ 5.00 เงินเฉลี่ยคืน 
เงินกู้ ร้อยละ 10 เงินเฉลี่ยคืนธุรกิจรวบรวม 0.35 บาท/กก.น้ าหนักยางแห้ง  สหกรณ์รักษามาตรฐาน ระดับดีเลิศ 

2. ผลการจัดชั้นสหกรณ์ อยู่ชั้น 1  
3. ผลการประเมินชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน  ระดับดี 
4. สหกรณ์มีการก าหนดระบบควบคุมภายในเหมาะสมกับการด าเนินงานและลักษณะการด าเนินธุรกิจ     

มีการใช้แผนงานรวมทั้งงบประมาณซึ่งที่ประชุมใหญ่อนุมัติไว้เป็นเปูาหมายในการปฏิบัติงาน 
5. มีการทบทวน ถือใช้ระเบียบ แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับตามแนวทางปฏิบัติงานของสหกรณ์ 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. คณะกรรมการยังขาดความเข้าใจในระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2. ในการด าเนินงานสหกรณ์ยังไม่ปฏิบัติตามระเบียบ 
 

 ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ 
งานที่ด าเนินการ :  
1. แนะน า ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์ (ปริมาณธุรกิจ การมีส่วนร่วมของสมาชิกท าธุรกิจกับ
สหกรณ์) 
2. การแก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์ (แก้ไขปัญหาหนี้ค้างนาน  เร่งรัดติดตามหนี้) 
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ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์ด าเนินธุรกิจ 4 ด้าน มีมูลค่าธุรกิจรวมทั้งสิ้น 134,625,867.22 บาท โดยเป็นธุรกิจสินเชื่อ 

63,710,205 บาท, ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 10,532,212.01 บาท, ธุรกิจรวบรวมผลิตผลยางพารา 21,319,228.72 
บาท และธุรกิจรับฝากเงิน 39,064,221.49 บาท ผลการด าเนินงาน มีก าไรสุทธิ 8,097,595.33 บาท 

2. พัฒนาสหกรณ์สู่การเป็นศูนย์กลางรับซื้อผลผลิตในชุมชน โดยสหกรณ์ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาธุรกิจ 
สหกรณ์ เปิดจุดรวบรวมผลผลิตน้ ายางพาราจากสมาชิกและเกษตรกรทั่วไป เปิดจุดรวบรวมผลผลิตใน 5 ต าบล     
5 จุดรวบรวม ปริมาณน้ ายางที่รวบรวมได้ วันละ 4 – 5 ตัน มีสมาชิกมาท าธุรกิจ 120 คน ผลการด าเนินงานในรอบ
ปี 2564 รวบรวมน้ ายางสด 1,536 ตัน เป็นน้ าหนักยาง 534.82 ตัน เป็นเงิน 20,639,658.70 บาท ขายยาง 536.64 
ตัน เป็นเงิน 21,240,605.25 บาท  สหกรณ์เฉลี่ยคืน 0.50 บาท/กก.น้ าหนักยางแห้ง 

3. สหกรณ์ด าเนินธุรกิจสินเชื่อเป็นธุรกิจหลัก ลูกหนี้เงินให้กู้สามารถช าระหนี้ได้ร้อยละ 57.55 ของหนี้ที่ถึง
ก าหนดช าระ 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า ท าให้รายได้ของสมาชิกลดลง มาช าระหนี้กับสหกรณ์ได้น้อยส่งผลให้มี 

หนี้ค้างช าระ 
2. สหกรณ์ได้รับผลกระทบจากการน าเงินไปลงทุนถือหุ้นในชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง จ านวน 255 ,000 

บาท ซึ่งมีส่วนขาดแห่งทุน ท าให้สหกรณ์ได้รับผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าหุ้นเต็มจ านวน 
 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
งานที่ด าเนินการ :  
1. ก ากับ ดูแล ตรวจสอบให้สหกรณ์ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับสหกรณ์ 
2. แนะน า ให้สหกรณ์ปรับปรุงการด าเนินงานตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง ค าแนะน าสหกรณ์ ให้มีประสิทธิภาพในการ 

บริหารงาน 
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ น าข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และให้สหกรณ์

ปรับปรุงการด าเนินงานตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเพ่ือปูองกันและแก้ไขข้อบกพร่อง 
3. มีการทบทวน ถือใช้ระเบียบ และแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ ตามแนวทางปฏิบัติงานของสหกรณ์ 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายสหกรณ์ ระเบียบ ข้อบังคับ 
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ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี เดือน 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก คน 60 40 67.00 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพ่ิม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

 
บาท 
บาท 

 
12,000,000.00 
38,600,000.00 

 
6,704,250.00 

36,392,027.93 

 
56.00 
84.18 

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

 
 

บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 

 
 

38,600,000.00 
70,000,000.00 
15,500,000.00 
12,000,000.00 

- 
- 

 
 

32,494,426.00 
63,710,205.00 
9,565,316.57 

21,240,605.25 
- 
- 

 
 

94.00 
91.00 
61.71 
177.00 

- 
- 

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

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
47,235,000.00 
38,485,000.00 
8,750,000.00 

 
50,492,293.32 
42,394,697.99 
8,097,595.33 

 
106.90 
110.16 
92.54 

 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :  
1. ภาวะเศรษฐกิจไม่ดี ราคายางพาราตกต่ า 
2. ปัญหาต้นทุนการผลิตในการประกอบอาชีพเกษตรสูงขึ้น เช่น ปุ๋ย วัสดุอุปกรณ์การเกษตร 
3. สมาชิกสหกรณ์ เป็นสมาชิกธนาคาร ธ.ก.ส. ด้วย เป็นหนี้หลายทาง ท าให้สหกรณ์ให้เงินกู้ได้น้อยลง 
4. สมาชิกประสบปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้

สมาชิกขาดรายได้ มาร่วมด าเนินธุรกิจกับสหกรณ์น้อยลง 
สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :   
1. แนะน า ส่งเสริมระดับชั้นสหกรณ์ 
2. แนะน า ส่งเสริมให้สหกรณ์รักษาเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 
3. แนะน า ส่งเสริมการเพิ่มปริมาณธุรกิจ และสมาชิกมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจกับสหกรณ์เพ่ิมข้ึน 
4. แนะน า ส่งเสริมเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร 
5. การก ากับ ดูแล ตรวจสอบ และคุ้มครองสหกรณ์ 
 

 
ลงช่ือ        พิมลรัตน์  เชาวน์วุฒิกุล     เจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

        (นางสาวพิมลรัตน์  เชาวน์วุฒิกุล) 

                วันที่ 27 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 
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48) สหกรณ์การเกษตรวังเจริญ  จ ากัด   
ประเภทสหกรณ์    การเกษตร  ปีบัญชีของสหกรณ์   31 มีนาคม ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์ ธุรกิจสินเชื่อ และธุรกิจแปรรูปยางพารา 
 ระดับมาตรฐานสหกรณ์ (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564)    เกรด A  
 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)  ระดับชั้น 2 
 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ 31 กรกฎาคม 2563  
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จัดประชุมเม่ือวันที่  27 สิงหาคม 2563  

 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 
งานที่ด าเนินการ : 
1. แนะน า ส่งเสริม และพัฒนาความเข้มแข็งตามแผนพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ รักษาชั้นสหกรณ์ที่ 2 
2. แนะน า ส่งเสริม สหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และรักษามาตรฐานอยู่ในระดับดีเลิศ 
3. แนะน า ส่งเสริมด้านคุณภาพการควบคุมภายในสหกรณ์ 
4. แนะน าให้สหกรณ์ปิดบัญชีภายใน 30 วันหลังสิ้นปีบัญชี 
5. แนะน าให้จัดประชุมใหญ่ภายใน 150 วันหลังวันสิ้นปีบัญชี 
6. การแนะน าให้มีการรับสมาชิกเพ่ิม 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : 
1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เกรด A คะแนน 98 คะแนน  
2. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และรักษามาตรฐานอยู่ในระดับดีเลิศ และรักษาชั้นสหกรณ์ชั้นที่ 1 
3. ผลการประเมินชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน ระดับพอใช้ 
4. สหกรณ์สามารถปิดบัญชีและส่งให้ผู้สอบบัญชีได้ภายใน 30 วัน 
5. สหกรณ์ได้รับการรับรองงบการเงินโดยผู้สอบบัญชี ภายใน 150 วัน 
6. สหกรณ์มีการรับสมาชิกเพ่ิม 49 ราย สูงกว่าแผน 9 ราย 
 

 ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ 
งานทีด่ าเนินการ : 
1. แนะน าส่งเสริมการพัฒนาและเพ่ิมปริมาณธุรกิจจากปีก่อนอย่างน้อย 3 % 
2. แนะน าการให้บริการสมาชิก 
3. แนะน าส่งเสริมเรื่องการออมให้แก่สมาชิก 
4. การแก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์ (แก้ไขปัญหาหนี้ค้างนาน เร่งรัดติดตามหนี้) 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์มีมูลค่าธุรกิจปีบัญชี 31 มีนาคม 2563 เป็นเงิน 131 ,511,864.16 บาท สหกรณ์ด าเนินธุรกิจ

สินเชื่อ ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย ธุรกิจรวบรวม ธุรกิจแปรรูปผลผลิต และการรับฝากเงินจากสมาชิก 
2. ผลการด าเนินงานสหกรณ์ปีบัญชี 31 มีนาคม 2563 มีผลก าไร 128 ,315.98  บาท ซึ่งธุรกิจรวบรวม

ผลผลิตขาดทุนเฉพาะธุรกิจ 39,417.22 บาท แปรรูปผลผลิตยางพารา ขาดทุนเฉพาะธุรกิจ จ านวน 1,485,120.54 บาท 
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สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. ความผันผวนด้านราคาผลผลิต เนื่องจากสหกรณ์ไม่มีอ านาจในการก าหนดราคาสินค้าท่ีน าไปขาย 
2. สหกรณ์ขาดการวิเคราะห์การค านวณต้นทุนต่อรอบการผลิตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถน ามาแก้ไขปัญหา

ได้ทันท่วงท ี
3. ปัจจัยการผลิตราคาแปรผันตามสถานการณ์ท าให้ควบคุมต้นทุนล าบาก 
4. สมาชิกยังไม่เข้าใจระบบสหกรณ์ว่าตัวเองเป็นเจ้าของและผู้ใช้บริการ 
5. มีคู่แข่งทางการค้า 
 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
งานที่ด าเนินการ :  
1. ก ากับ ดูแล ตรวจสอบให้สหกรณ์ด าเนินการตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
2. น าข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบกิจการเข้าที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการเพื่อพิจารณาแก้ไข 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : 
1. สหกรณ์ด าเนินการได้ตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
2. น าข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และให้สหกรณ์ด าเนินการตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี

เพ่ือปูองกันและแก้ไขข้อบกพร่อง 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
กรรมการ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนสมาชิกยังขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมายและข้อปฏิบัติที่ถูกต้อง 
 

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

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก คน 40 49 122.50 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพ่ิม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

 
บาท 
บาท 

 
2,000,000.00 

70,000,000.00 

 
1,503,610.00 

67,244,266.37 

 
75.18 
96.06 

3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเชื่อ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม(น้ ายางสด) 
    - ธุรกิจแปรรูปยางพารา 
    - ธุรกิจแปรรูปปุ๋ย 

 
 

บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 

 
 

70,000,000.00 
40,700,000.00 
18,938,000.00 
4,000,000.00 

37,800,000.00 
4,970,000.00 

 
 

67,244,266.37 
32,002,700.00 
9,131,720.79 
3,936,326.00 

18,204,354.97 
2,837,329.00 

 
 

96.06 
78.63 
48.22 
98.41 
48.16 
57.09 

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

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
74,913,000.00 
73,556,725.00 
1,356,275.00 

 
42,771,878.60 
42,643,562.62 

128,315.98 

 
57.10 
57,97 
9.46 

 
 



      171 | ห น้ า  รายงานผลการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :   
1. สหกรณ์ก าหนดแผนจัดหาปุ๋ยมาจ าหน่ายสูงกว่าความต้องการของสมาชิก และก าหนดแผนการรับซื้อ     

น้ ายางสดสูงกว่าความสามารถท่ีสหกรณ์จะรวบรวมได้ 
2. สหกรณ์ขาดการวิเคราะห์การค านวณต้นทุนต่อรอบการผลิตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถน ามาแก้ไขปัญหา

ได้ทันท่วงท ี
3. สหกรณ์น าเงินทุนระยะสั้นบางส่วน (เงินรับฝาก ส่วนของหนี้สินไม่หมุนเวียนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี) 

ให้สมาชิกกู้ระยะยาว สหกรณ์จึงปล่อยเงินกู้ระหว่างปีได้น้อยลง  
4. ภาวะเศรษฐกิจตกต่ า 
สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :   
1. แนะน า ส่งเสริมระดับชั้นสหกรณ์ 
2. แนะน า ส่งเสริมให้สหกรณ์รักษาเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 
3. แนะน า ส่งเสริมการเพิ่มปริมาณธุรกิจ และสมาชิกมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจกับสหกรณ์เพ่ิมข้ึน 
4. แนะน า ส่งเสริมเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร 
5. การก ากับ ดูแล ตรวจสอบ และคุ้มครองสหกรณ ์
 
 

ลงช่ือ           สุคนธ์  อินขัน       เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
             (นางสาวสุคนธ์  อินขัน) 

                วันที่  27  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
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49) สหกรณ์การเกษตรวังวิเศษ จ ากัด   
ประเภทสหกรณ์   การเกษตร ปีบัญชีของสหกรณ์  31 ธันวาคม  ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์ ธุรกิจสินเชื่อ 
 ระดับมาตรฐานสหกรณ์ (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563)    เกรด B  
 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)   ชั้น 2 
 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่    26 มีนาคม 2564  
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จัดประชุมเม่ือวันที่    31 กรกฎาคม 2563   

 
ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 
งานที่ด าเนินการ : 
1. การแนะน าส่งเสริมในการยกระดับชั้นสหกรณ์ 
2. การแนะน าส่งเสริมการควบคุมภายในสหกรณ์ 
3. การแนะน าส่งเสริมในการรักษามาตรฐานสหกรณ์ 
4. การแนะน าให้ปิดบัญชีภายใน 30 วันหลังสิ้นปีบัญชี 
5. การแนะน าให้จัดประชุมใหญ่ภายใน 150 วันหลังวันสิ้นปบีัญชี 
6. การแนะน าให้มีการรับสมาชิกเพ่ิม 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์ยังคงอยู่ในการรักษาระดับชั้น 2 ไว้ได้ 
2. สหกรณ์ได้รับการประเมินการควบคุมภายในระดับดี 
3. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดี 
4. สหกรณ์สามารถปิดบัญชีและส่งให้ผู้สอบบัญชีได้ภายใน 30 วัน 
5. สหกรณ์ไม่สามารถจัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปีได้ภายใน 150 วันเนื่องจากช่วงระบาดโควิด-19 
6. สหกรณ์มีการรับสมาชิกเพ่ิม 34 ราย ต่ ากว่าแผน 11 ราย 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1.สหกรณ์ได้ฟูองร้องด าเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ปั๊มน้ ามัน จ านวน 2 ราย ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในปั๊มน้ ามัน

โดยศาลได้มีค าพิพากษาให้จ าคุกจ าเลยทั้งสองคนละ 10 ปี และริบของส่วนกลางกับสั่งให้จ าเลยทั้งสองร่วมกันคืนเงิน
จ านวน 3,221,400.00 บาท ซึ่งระหว่างการพิจารณาด าเนินคดี จ าเลยทั้งสองได้ชดใช้เงินให้แก่สหกรณ์แล้วจ านวน 
100,000.00 บาท เหลือเงินค้างช าระ 3,121,400.00 บาท สหกรณจ์งึรับรู้เปน็ลกูหนี้ตามค าพิพากษา ระหว่างปีลูกหนี้
ตามค าพิพากษาได้ช าระเงินจ านวน 176,000.00 บาท คงเหลือ ณ วันสิ้นปีบัญชี จ านวน 2,945,400.00 บาท 

2. สหกรณ์มีวันสิ้นปีทางบัญชี 31 ธันวาคมของทุกปี ไม่สามารถจัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปีได้ภายใน 150 วัน 
เนื่องจากมีประกาศนายทะเบียนสหกรณ์เก่ียวกับขยายเวลาการประชุมใหญ่ออกไปตามมาตรการปูองกันโรคระบาด
โควิด–19 

3. สหกรณ์ยังมีความสับสนกันระหว่างคุณสมบัติสมาชิกสามัญกับสมาชิกสมทบจึงท าให้ตัวเลขไม่เป็นไป 
ตามแผนที่ตั้งไว้ 
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 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 
งานที่ด าเนินการ :  
1. แนะน าส่งเสริมการพัฒนาและเพ่ิมปริมาณธุรกิจจากปีก่อนอย่างน้อย 3 % 
2. แนะน าการให้บริการสมาชิก 
3. แนะน าการแก้ปัญหาหนี้สินสมาชิก 
4. แนะน าการออมให้แก่สมาชิก 
5. แนะน าการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ท่ีของบประมาณจากภาครัฐ 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์ด าเนินธุรกิจ 6 ธุรกิจ ประกอบด้วย 1.ธุรกิจรับฝากเงิน 2.ธุรกิจสินเชื่อ 3.ธุรกิจจัดหาสินค้ามา

จ าหน่าย 4. ธุรกิจรวบรวมผลิตผล 5.ธุรกิจแปรรูป 6.ธุรกิจบริการ 
2. สหกรณ์วางแผนธุรกิจรับฝากเงิน 80,000,000 บาท ผลงานที่ท าได้ 72,235,122 บาท คิดเป็น 90.00 % 
3. สหกรณ์วางแผนธุรกิจสินเชื่อ 200,000,000 บาท ผลงานที่ท าได้ 92,356,525 บาท คิดเป็น 46.00 % 
4. สหกรณ์วางแผนธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 70,050,000 บาท ผลงานที่ท าได้ 55,910,753 บาท    

คิดเป็น 80.00 % 
5. สหกรณ์วางแผนธุรกิจรวบรวมผลิตผล 47,601,000 บาท ผลงานที่ท าได้ 36,016,587 บาท คิดเป็น76% 
6. สหกรณ์วางแผนธุรกิจแปรรูป 5,500,000 บาท ผลงานที่ท าได้ 6,041,520 บาท คิดเป็น 110.00 % 
7. สหกรณ์วางแผนธุรกิจบริการ 260,000 บาท ผลงานที่ท าได้ – บาท คิดเป็น 0.00 %  
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. ความผันผวนด้านราคา เนื่องจากสหกรณ์ไม่มีอ านาจในการก าหนดราคาสินค้าที่น าไปขาย 
2. ปัจจัยการผลิตราคาแปรผันตามสถานการณ์ท าให้ควบคุมต้นทุนล าบาก 
3. สมาชิกยังไม่เข้าใจระบบสหกรณ์ว่าตัวเองเป็นเจ้าของและผู้ใช้บริการ 
4. มีคู่แข่งทางการค้า 
 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
งานที่ด าเนินการ : 
1. แนะน ากฎหมาย วิธีปฏิบัติ ให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง 
2. น าข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบกิจการเข้าที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการเพื่อพิจารณาแก้ไข 
3. ตรวจการสหกรณ์ ให้สหกรณ์แก้ไขข้อบกพร่อง 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์ด าเนินการได้ตามกฎหมาย 
2. เรียกค่าเสียหายจากการทุจริตคืนให้สหกรณ์ 
3. ไม่สร้างความเสียหายให้กับระบบสหกรณ์ 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. กรรมการ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนสมาชิกยังขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมายและข้อปฏิบัติที่ถูกต้อง 
2. วัฒนธรรมองค์กรที่ต้องปรับปรุงโดยเฉพาะพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดการทุจริตที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
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ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2563 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก  45 34 75.56 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพ่ิม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

  
7,000,000.00 

88,000,000.00 

 
6,304,630.00 

58,587,195.75 

 
90.07 
66.58 

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

  
 

88,000,000.00 
23,000,000.00 
69,500,000.00 
30,500,000.00 
5,500,000.00 

180,000.00 

 
 

58,587,195.75 
20,940,122.26 
60,361,550.24 
27,328,131.25 
7,450,548.00 

267,150.00 

 
 

66.58 
91.04 
86.85 
89.60 
135.46 
148.42 

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

 
 
 
 

 
152,861,000.00 
138,327,000.00 
14,534,000.00 

 
136,641,240.02 
127,121,914.66 

9,519,325.36 

 
89.39 
91.90 
65.50 

 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :   
ระหว่างปีสมาชิกมีความจ าเป็นในการใช้เงินกู้น้อยลงท าให้ธุรกิจสินเชื่อต่ ากว่าแผนงานที่ตั้งไว้ 
สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :   
1. แนะน า ส่งเสริมระดับชั้นสหกรณ์ 
2. แนะน า ส่งเสริมให้สหกรณ์รักษาเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 
3. แนะน า ส่งเสริมการเพิ่มปริมาณธุรกิจ และสมาชิกมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจกับสหกรณ์เพ่ิมข้ึน 
4. แนะน า ส่งเสริมเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร 
5. การก ากับ ดูแล ตรวจสอบ และคุ้มครองสหกรณ์ 
 

ลงช่ือ          สงบ  เย็นใจ       เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

              (นายสงบ  เย็นใจ) 

            วันที่  27  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
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50) สหกรณ์การเกษตรสุโสะ จ ากัด   
ประเภทสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตร  ปีบัญชีของสหกรณ์ 30 มิถุนายน  ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์: ธุรกิจสินเชื่อ/ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายธุรกิจ 
 ระดับมาตรฐานสหกรณ์ ดีเลิศ 
 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)  ชั้น 2 
 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ 31 สิงหาคม 2563 
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจัดประชุมเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2563 

 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 
 งานที่ด าเนินการ : ด้านระดับมาตรฐานสหกรณ์ได้แนะน าแนวทางเปูาหมาย/เกณฑ์ชี้วัดของมาตรฐานมาใช้
ในการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ ประเมินศักยภาพการด าเนินงานของสหกรณ์ มีจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไร มีศักยภาพ
ด้านการช่วยเหลือให้บริการสมาชิกดีเพียงใด ความสามารถในการบริหารจัดการเพื่อยกระดับสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง
เพ่ือยกระดับสหกรณ์โดยยึดหลักการและวิธีการสหกรณ์ตลอดจนแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงโดยก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานในส่วนสหกรณ์ตกเกณฑ์มาตรฐานข้อใดจากทั้งหมด 137 ข้อ วิเคราะห์ข้อย่อยหาสาเหตุ หาแนวทางแก้ไข
ปรับปรุง พัฒนาให้ผ่านมาตรฐานข้อนั้นๆ ถ้าหากสหกรณ์ผ่านมาตรฐานในระดับดีก็หาแนวทางที่จะยกระดับการผ่าน
มาตรฐานให้เป็นมาตรฐานระดับดีมากหรือดีเลิศ ท าให้สหกรณ์มีศักยภาพในการด าเนินการอ านวยประโยชน์แก่สมาชิก  
ซ่ึงเป็นเจ้าของสหกรณ์ให้ได้รับการบริการที่ดี มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมท าให้องค์กรมีการ
บริหารจัดการมีประสิทธิภาพ พัฒนาไปในทิศทางท่ีดีขึ้นและส่งผลให้เกดิผลส าเร็จตามแผนที่ก าหนดไว้ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : สหกรณ์มีผลการด าเนินงานอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับดีเลิศ มีระดับชั้นสหกรณ์
อยู่ใน ชั้น 2 การท างานของสหกรณ์มีการท างานอย่างเป็นระบบสหกรณ์ควรรักษาระดับมาตรฐานให้อยู่ในระดับดีเลิศ
ต่อไปเรื่อยๆ 

 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 
งานที่ด าเนินการ : การด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ สหกรณ์ด าเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายและธุรกิจสินเชื่อ 

ด้านการด าเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย สหกรณ์ได้มีการพัฒนาความสามารถในการให้บริการสมาชิก โดยเพ่ิม
ประเภทสินค้าตามความต้องการของสมาชิกให้มีความหลากหลาย เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่สมาชิกโดยไม่ต้อง
เดินทางไปซื้อสินค้า ลดระยะเวลาและค่าใช้จ่าย  

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : 
1. ร้านค้าของสหกรณ์มีสินค้าทุกชนิดตามความต้องการของสมาชิก 
2. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายมียอดลดลงจากปีก่อน  
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. สหกรณ์มีคู่แข่งทางการค้าเยอะ มีร้านค้าปลีก-ส่ง เกิดข้ึนในพื้นท่ีการด าเนินงานของสหกรณ์เพ่ิมมากข้ึน 
2. สมาชิกของสหกรณ์มีความต้องการที่หลากหลายท าให้สหกรณ์ต้องจัดหาสินค้าเพ่ิมมากขึ้น 
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 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 งานที่ด าเนินการ :แนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์ถือใช้ระเบียบและข้อบังคับตามร่างของกรมส่งเสริมสหกรณ์  
ให้ครบถ้วนครอบคลุมทุกธุรกิจที่สหกรณ์ด าเนินการทุกด้านที่สหกรณ์ด าเนินธุรกิจและเกี่ยวข้องกับสหกรณ์ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :สหกรณ์มีการก าหนดระเบียบขึ้นถือใช้ตามร่างของกรมส่งเสริมสหกรณ์  
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
สหกรณ์มีการถือใช้ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ แต่สหกรณ์ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ 
 

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์ ปีบัญชี เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 

กิจกรรม หน่วยนับ  แผน  ผล
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทยีบกับแผน

1. แผนการรับสมาชิก คน 15.00             9.00               60.00              
2. แผนการระดมทุน
    - ระดมทุนเรือนหุน้เพิม่ หุน้        20,000.00 17,391.00        86.96              
3. แผนการด าเนินธรุกจิของสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร
    - ธรุกจิรับฝากเงิน บาท    1,000,000.00     1,491,831.15             149.18
    - ธรุกจิสินเชื่อ บาท    1,800,000.00     1,820,205.00             101.12
    - ธรุกจิจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย บาท    1,960,000.00     1,970,116.00             100.52
    - ธรุกจิรวบรวม บาท                  -                     -                     -   
    - ธรุกจิแปรรูป บาท                  -                     -                     -   
    - ธรุกจิบริการ บาท                  -                     -                     -   
4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย
   - รายได้ บาท    2,575,000.00     2,316,678.09               89.97
   - ค่าใช้จ่าย บาท    2,453,770.00     2,291,615.60               93.39
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท       121,230.00 25,062.49 20.67
 

สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : สหกรณ์มีผลก าไรจากการด าเนินงานน้อยกว่า  
แผนที่ตั้งไว้ เนื่องจากสหกรณ์มีค่าใช้จ่ายเฉพาะธุรกิจสินเชื่อมากขึ้น ท าให้ส่วนของก าไรเฉพาะธุรกิจลดลงและส่วน
ของก าไรสุทธิประจ าปีลดลงตามไปด้วย 

สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 : พัฒนาธุรกิจจัดหาสินค้ามา
จ าหน่ายให้มียอดขายให้เพิ่มขึ้น เพิ่มจ านวนสินค้าให้หลากหลาย และน าส่งเสริมให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์
ติดตามหนี้ค้างช าระของสมาชิกให้มาช าระให้เป็นปัจจุบัน 
 

ลงช่ือ      มีศักดิ์    พัวเจริญเกียรติ   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

        (นายมีศักดิ์    พัวเจริญเกียรติ) 

              วันที่  27 เดือน กรกฏาคม  พ.ศ.2564 
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51) สหกรณ์การเกษตรห้วยยอด จ ากัด   
ประเภทสหกรณ์    การเกษตร  ปีบัญชีของสหกรณ์   31 มีนาคม  ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์ ธุรกิจสินเชื่อ 
 ระดับมาตรฐานสหกรณ์ (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563)    เกรด A  
 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่  31  มีนาคม  2564)   ชั้น 2  
 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ 30 มิถุนายน 2564  
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จัดประชุมเม่ือวันที่    25 กรกฎาคม 2563 

 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร     
งานที่ด าเนินการ :  
1. การแนะน าส่งเสริมในการรักษาชั้นสหกรณ์ 
2. การแนะน าส่งเสริมการควบคุมภายในสหกรณ์ 
3. การแนะน าส่งเสริมในการรักษามาตรฐานสหกรณ์ 
4. การแนะน าให้ปิดบัญชีภายใน 30 วันหลังสิ้นปีบัญชี 

 5.ประชุมกับคณะกรรมการ ฝุายจัดการสหกรณ์ ผู้น ากลุ่มสมาชิกให้ค าแนะน าในการจัดท าแผนงานสหกรณ์
ภายใต้แผนความเข้มแข็งของสหกรณ์ในการพัฒนาสหกรณ์องค์กรหลักระดับอ าเภอ 
 6.ประชุมกับคณะกรรมการอ านวยการของสหกรณ์เพื่อติดตามความก้าวหน้าของแผนงานสหกรณ์ การด าเนินการ
แก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ การแก้ไขตามข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ 
 7. ให้ค าแนะน าในการทบทวนระเบียบของสหกรณ์ให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายสหกรณ์และปฏิบัติให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่ดีของสหกรณ์ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์สามารถรักษาชั้น 2 ไว้ได้ 
2. สหกรณ์ได้รับการประเมินการควบคุมภายในระดับพอใช้ 
3. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดีมาก 
4. สหกรณ์สามารถปิดบัญชีและส่งให้ผู้สอบบัญชีได้ภายใน 30 วัน 
5. สหกรณ์ได้มีการพัฒนางานด้านการบริการด้านการจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคมีการระบบการจ าหน่าย

สินค้าที่ส่งตามครัวเรือนสมาชิกและการจ าหน่ายในระบบสินค้าออนไลน์ ทางระบบเครือข่ายในกลุ่มไลน์ เพื่อสร้างกลไก
การตลาดซื้อขายน าเทคโนโลยีการสื่อสารใช้ในการด าเนินธุรกิจสหกรณ์ 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
 1. คณะกรรมการสหกรณ์มีข้อจ ากัดเรื่องทิศทางการขับเคลื่อนสหกรณ์ยังมีการบริหารงานในลักษณะของ
การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หรือการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเป็นอันดับแรกมากกว่าการเน้นการวางระบบงานสหกรณ์ 
 2. การกระจายงานในสหกรณ์ยังมีลักษณะที่ยึดโครงสร้าง ไม่ได้มอบหมายภารกิจให้กรรมการได้ขับเคลื่อน
การงานในสหกรณ์ โดยกรรมการเน้นการรับรู้และยังไม่มีบทบาทในการร่วมกันในการพัฒนางานสหกรณ์ตามกรอบ
ของแผนงานที่จะปฏิบัติในสหกรณ์ 

3. สหกรณ์ยังขาดทิศทางการเชื่อมโยงการตลาดในลักษณะเครือข่ายหรือการบริการสมาชิกในลักษณะของ
การบริการขนส่งสินค้า Delivery ถึงครัวเรือนสมาชิก 
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 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 
งานที่ด าเนินการ :  
1. แนะน าให้สหกรณ์ได้จัดท าแผนธุรกิจของสหกรณ์ในเชิงปริมาณเพ่ือเป็นตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของแต่ละ

แผนกงานและรายบุคคลของสหกรณ์ 
2. ส่งเสริมแนะน าให้สหกรณ์พัฒนาธุรกิจโดยมีการจัดท าแผนพัฒนาการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ ในแผนการ

พัฒนาธุรกิจการจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย แผนงานธุรกิจการรวบรวมผลิตผล 
3. ในการด าเนินการด้านธุรกิจการด้านสินเชื่อแนะน าให้สหกรณ์ได้ช่วยเหลือสมาชิกในการพักหนี้ การปรับ

โครงสร้างหนี้ให้แก่สมาชิกเพ่ือช่วยเหลือสมาชิกในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิค 19 
4. แนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมอาชีพสมาชิกให้เพ่ิมมากยิ่งขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหาการไม่มี

รายได้ของสมาชิกและแก้ไขปัญหาหนี้ค้างนานของสมาชิกสหกรณ์ 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์ด าเนินธุรกิจ 3 ด้าน ประกอบด้วย 1. ธุรกิจสินเชื่อ 2. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย และ 3. การ

รับฝากเงิน 
2. สหกรณ์มีมูลค่าธุรกิจรวมทั้งสิ้น 921,514,303.25 บาท ลดลงจากปีก่อน จ านวน 39,092,850.41 บาท 

หรือลดลงร้อยละ 4.07 และต่ ากว่าแผนงานโดยรวมที่ก าหนด  
3. ธุรกิจสินเชื่อ ระหว่างปีสหกรณ์จ่ายเงินให้กู้ให้กับสมาชิก เป็นเงิน 350,839,250.00 บาท มีสมาชิกได้รับ

บริการจ านวน 506 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.12 ของจ านวนสมาชิกสามัญคงเหลือ ณ วันสิ้นปี มีสมาชิกได้รับบริการ 
จ านวนน้อย แต่ในขณะที่สหกรณ์มีการจ่ายเงินให้กู้เป็นจ านวนที่สูง ผลการด าเนินงานมีก าไรเฉพาะธุรกิจ จ านวน 
28,731,493.98 บาท 

4. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย สหกรณ์มียอดขายทั้งสิ้น 163,442,798.47 บาท แยกเป็นประเภทการเกษตร 
ประเภทน้ ามันและน้ ามันหล่อลื่น และประเภทอ่ืน ๆ มีผลงานคิดเป็นร้อยละ 86.94 ของเปูาหมาย โดยขายให้กับ
สมาชิกจ านวน 79,022,265.29 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.35 ของยอดขายสินค้า ผลการด าเนินงานมีก าไรเฉพาะธุรกิจ
จ านวน 654,181.38 บาท 

5. การรับฝากเงิน สหกรณ์รับฝากเงินประเภทออมทรัพย์ สัจจะออมทรัพย์ และออมทรัพย์พิเศษ จากสมาชิก
และสหกรณ์อ่ืน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 407,232,254.78 บาท มีผลงานคิดเป็นร้อยละ 88.15 ของเปูาหมาย 

6. สหกรณ์มีรายได้ทั้งสิ้น จ านวน  239,611,837.02 บาท มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น จ านวน 221,151,890.60 บาท 
ส่งผลให้มีก าไรสุทธิ จ านวน 18,459,946.42 บาท 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
 1. สหกรณ์มีคู่แข่งขันทางการค้าที่เพ่ิมขึ้นจากระบบการจ าหน่ายตรงของเอกชน 
 2. สหกรณ์ยังไม่มีการปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค เช่น ช่วงเวลาการซื้อ
สินค้าในช่วงเวลาหลังเลิกงานในเวลา 16.30 - 19.00 น. ซึ่งเป็นช่วงที่สหกรณ์ปิดท าการ 
 3. สหกรณ์ไม่ได้น าแผนงานทางธุรกิจติดตามในที่ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง 
 4. สหกรณ์ยังขาดกระบวนการสื่อสารกับมวลสมาชิก ยังมีสมาชิกจ านวนน้อยที่อยู่ในระบบกลุ่มไลน์ของ
สหกรณ ์
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 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
งานที่ด าเนินการ :  

 1. ได้เข้าปฏิบัติการในการตรวจสอบการด าเนินงานของสหกรณ์ในการแก้ไขตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี
สหกรณ์และจากการรายงานของผู้ตรวจการสหกรณ์  
 2. ปฏิบัติการในการให้ค าแนะน าในการแก้ไขตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 
 3. ให้ค าแนะน าในที่ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ในการด าเนินการของสหกรณ์ให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติสหกรณ์ ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ 
 4. ให้ค าแนะน าแก่คณะกรรมการและฝุายจัดการในการแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ ของสหกรณ์ให้เป็นไปตาม
ค าแนะน าของนายทะเบียนสหกรณ์และไม่ขัดกับกฎหมายสหกรณ์และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินงานสหกรณ์ น าเสนอประเด็นตามข้อสังเกตของสอบบัญชีแจ้งให้    

ที่ประชุมทราบและพิจารณาแนวทางในการแก้ไขตามข้อสังเกตและรายงานต่อหน่วยงานเกี่ยวข้องที่ให้ข้อสังเกต 
2. ให้ความรู้ความเข้าใจในท่ีประชุมคณะกรรมการถึงแนวทางปฏิบัติรายกรณีของสหกรณ์ในแนวทางปฏิบัติ

ที่ถูกต้องตามเจตนาของข้อกฎหมายสหกรณ์  ข้อบังคับ ระเบียบสหกรณ์ 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

 จากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมอาจส่งผลกระทบให้สหกรณ์เกิดความเสี่ยงในด้าน  
ต่าง ๆ เงินทุนส่วนหนึ่งมาจากการรับฝากเงิน หากอัตราดอกเบี้ยมีการปรับตัวเพ่ิมขึ้นก็จะมีผลกระทบต่อการจัดหา
เงินทุนของสหกรณ์ อีกทั้งปัญหาราคาพืชผลการเกษตรยางพาราตกต่ า ส่งผลให้สมาชิกไม่มีความสามารถในการ
ช าระหนี้ตามก าหนดสัญญาได้ 
 

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2564 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก คน 250 167 66.80 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพ่ิม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

 
ล้านบาท 
ล้านบาท 

 
4.00 

462.00 

 
6.60 

380.90 

 
165.00  
 82.45 

3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเชื่อ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
    - ธุรกิจบริการ (ปั๊มน้ ามัน)  
    - ธุรกิจรวบรวม 

 
 

ล้านบาท 
ล้านบาท 
ล้านบาท 
ล้านบาท 
ล้านบาท 

 
 

462.00 
35.00 
68.00 

120.00 
- 

 
 

380.90 
28.70 
0.34 
0.30 

- 

 
 

82.45  
 82.00  
 0.50 
0.25 

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

 
ล้านบาท 
ล้านบาท
ล้านบาท 

 
271.13 
240.13 
31.00 

 
239.61 
221.15 
18.45 

 
88.37  
 92.10  
 59.52 
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 สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :   
1. ภาวะเศรษฐกิจตกต่ า ราคายางพาราผันผวน 
2. สมาชิกประสบปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงต้อง

เว้นระยะห่างทางสังคม Social Distancing  ท าให้สมาชิกขาดรายได้จากการประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริม 
สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :   
1. แนะน า ส่งเสริมระดับชั้นสหกรณ์ 
2. แนะน า ส่งเสริมให้สหกรณ์รักษาเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 
3. แนะน า ส่งเสริมการเพิ่มปริมาณธุรกิจ และสมาชิกมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจกับสหกรณ์เพ่ิมข้ึน 
4. แนะน า ส่งเสริมเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร 
5. การก ากับ ดูแล ตรวจสอบ และคุ้มครองสหกรณ์ 

 
ลงช่ือ            สงบ  เย็นใจ       เจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

               (นายสงบ  เย็นใจ) 

               วันที่  27  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
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52) สหกรณ์การเกษตรหาดส าราญ จ ากัด   
ประเภทสหกรณ์   การเกษตร    ปีบัญชีของสหกรณ์ 31 ธันวาคม  ของทุกปี   

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์  ได้แก่ ธุรกิจสินเชื่อ จัดหาสินค้ามาจ าหน่าย และธุรกิจเงินรับฝาก 
 ระดับมาตรฐานสหกรณ์  เกรด B 

          (หากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไม่ผ่านมาตรฐานให้ระบุสาเหตุด้วย) 
 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)  ชั้น 2 
 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่  24 มีนาคม 2564 
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร   ยังไม่ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563  เนื่องจาก

สถานการการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 
 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 
 งานที่ด าเนินการ : ด้านระดับมาตรฐานสหกรณ์ได้แนะแนวทาง เกณฑ์ชี้วัดของมาฐานมาใช้ในการส่งเสริม
และพัฒนาสหกรณ์  ประเมินศักยภาพการด าเนินงานของสหกรณ์มีจุดแข็งอย่างไร มีศักยภาพด้านการช่วยเหลือ
ให้บริการสมาชิกเพียงใด ความสามารถในการบริหารจัดการเพ่ือยกระดับสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง  ยึดหลักและ
วิธีการสหกรณ์  แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ ท าให้สมาชิกสหกรณ์ผู้ เป็นเจ้าของได้รับ
การบริการที่ดี มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ท าให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดีขึ้นส่งผลให้
เกิดความส าเร็จตามแผนที่ก าหนดไว้ 
  1. แนะน า ส่งเสริม และพัฒนาความเข้มแข็งตามแผนพัฒนาศักยภาพสหกรณ์  

2. แนะน า ส่งเสริม ให้สหกรณ์รักษามาตรฐานอยู่ในระดับดี และด้านคุณภาพการควบคุมภายใน 
3. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้สหกรณ์น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางหลักในการ

ด าเนินกิจกรรมและร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่สมาชิกและชุมชนให้ได้ประโยชน์ในรูปแบบสหกรณ์ 
4. การให้บริการธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย บริการแก่สมาชิกสหกรณ์ และบุคคลทั่วไป 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน: 
1. สหกรณ์รักษาระดับเกณฑ์มาตรฐาน เกรด B  
2. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และรักษามาตรฐานอยู่ในระดับดีเลิศ  
3. ผลการประเมินชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน ระดับดี 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

 1.ปัญหาด้านสมาชิก สมาชิกประสบปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
จึงต้องเว้นระยะห่างทางสังคม Social Distancing ท าให้สมาชิกขาดรายได้จากการประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริม 

2. ปัญหาด้านพืชเศรษฐกิจยางพาราราคาผันผวน 
3. ปัญหาต้นทุนการผลิตในการประกอบอาชีพเกษตรสูงขึ้น เช่น ปุ๋ย อุปกรณ์ทางการเกษตรราคาสูง 
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 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 
งานที่ด าเนินการ :  
1.แนะน า ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์  เช่น เพ่ิมปริมาณธุรกิจ การมีส่วนร่วมของสมาชิกท าธุรกิจ 

กับสหกรณ์ การระดมทุนภายในเพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน 
2. การแก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์ให้สหกรณ์ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และ 

ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2562  
3. แก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์ ปัญหาหนี้ค้างนาน  เร่งรัดติดตามหนี้ของสมาชิก 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : สหกรณ์มีมูลค่าธุรกิจรวมทั้งสิ้น 12,936,796.48 บาท เฉลี่ยเดือนละ 1,078,066.37 

บาท การด าเนินธุรกิจลดลงจากปีก่อน จ านวน 8,242,285.15 บาท หรือ  38.92% สรุปได้  ดังนี้  
1.ธุรกิจสินเชื่อ สหกรณ์จ่ายเงินกู้ระหว่างปี จ านวน 5 ,355,450.00 บาท ลดลงจากปีก่อน จ านวน 4,180,590.00 

บาท ลูกหนี้ช าระหนี้ได้ร้อยละ 49.23 ของหนี้ที่ถึงก าหนดช าระ มีลูกหนี้ผิดนัด จ านวน 2,566,039.62 บาท         
ณ วันสิ้นปีมีลูกหนี้เงินให้กู้คงเหลือ เป็นเงิน 16,160,673.95 บาท แยกเป็น เงินให้กู้ระยะสั้น จ านวน 1,932,256.95 
บาท เงินให้กู้ระยะปานกลาง จ านวน 12,845,925.69 บาท เงินให้กู้ปรับโครงสร้างหนี้ จ านวน 504 ,358.93 บาท 
ลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ จ านวน 878,129.38  บาท ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ จ านวน 973,602.95 บาท ค่าปรับเงินให้กู้
ค้างรับ จ านวน 112,743.39 บาท ณ วันสิ้นปีสหกรณ์ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นไปตามประกาศของกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ เรื่องการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ.2563 ผลการด าเนินงานมีก าไรเฉพาะธุรกิจ จ านวน 949,833.09 บาท  

2.ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย มีมูลค่า จ านวน 3,906,786.00 บาท ลงลงจากปีก่อน จ านวน 3,250,438.00 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 38.99 ของผลงานต่อเปูาหมาย ผลการด าเนินงานขาดทุนเฉพาะธุรกิจ จ านวน 71 ,675.89 บาท 
เนื่องจากสหกรณ์รับภาระค่าใช้จ่ายสูงขึ้น มียอดขายลดลง ส่งผลให้สหกรณ์มีผลการด าเนินธุรกิจขาดทุน 

3.ธุรกิจรับฝากเงิน  ระหว่างปีรับเงินฝากออมทรัพย์ จ านวน 2,962,437.52 บาท  เงินฝากสัจจะออมทรัพย์ 
เป็นเงิน 267,183.43 บาท และเงินฝากออมทรัพย์พิเศษจากสมาชิก เป็นเงิน 5 ,392,105.38 บาท มีมูลค่า 3,674,560.48 
บาท ลงลงจากปีก่อน จ านวน 811,257.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.08 คิดเป็น 3.06 เท่า ของเปูาหมาย ณ วันสิ้นปี  
มีเงินรับฝากคงเหลือ เป็นเงิน 8,621,726.33 บาท   

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. สหกรณ์ขาดเงินทุนในการด าเนินงาน ลูกหนี้ช าระหนี้ได้ในอัตราค่อนข้างต่ าปัจจุบันลูกหนี้ช าระหนี้ได้ตามก าหนด

ร้อยละ 49.23  ดังนั้น สหกรณ์ควรติดตามเร่งรัดและกระตุ้นให้ลูกหนี้ช าระหนี้ให้เป็นไปตามก าหนดสัญญา เพ่ือให้
สหกรณ์มีทุนหมุนเวียนในระบบ สร้างสภาพคล่องทางการเงินที่ดีแก่สหกรณ์และจะเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร
สินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

2. สภาพคล่องทางการเงินของสหกรณ์ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพในการติดตามเร่งรัดหนี้ ซึ่งสหกรณ์จะต้อง  
ใช้กลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาด้านลูกหนี้ 

3. จากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ปัญหาราคาพืชผลเกษตรตกต่ าโดยเฉพาะราคาผลผลิตยางพาราเนื่องจาก
สมาชิกประกอบอาชีพสวนยางพารา ซึ่งอาจส่งผลให้สมาชิกไม่มีความสามารถในการช าระหนี้หรือไม่มาช าระหนี้ได้
ตามก าหนดสัญญา ก็อาจมีผลกระทบในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ในอนาคตได้ ดังนั้น สหกรณ์ต้องเตรียมการรองรับ
ผลกระทบทั้งในด้านการจัดหาเงินทุนและหาแนวทางในการบริหารจัดการธุรกิจให้ด าเนินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน 

4. สหกรณ์ก าหนดแผนการด าเนินงานและงบประมาณรายจ่าย โดยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ เพื่อเป็น                    
แนวทางในการปฏิบัติงาน การด าเนินธุรกิจส่วนใหญ่ต่ ากว่าเปุาหมายที่ก าหนดไว้ 
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 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
1. ก ากับ ดูแล ตรวจสอบให้สหกรณ์ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
2. ให้สหกรณ์ปรับปรุงการด าเนินงานตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน  
1. แนะน า ส่งเสริม ในเรื่อง พ.ร.บ. สหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง ค าแนะน าสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพในการ

บริหารงาน 
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ น าข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีแจ้งให้ที่ประชุมทราบและให้สหกรณ์ปรับปรุงการ

ด าเนินงานตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเพ่ือปูองกันและแก้ไขข้อบกพร่อง 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1.สหกรณ์ไม่ได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 65 ซึ่งก าหนดให้                          

ลงบัญชีต้องมีเอกสารประกอบการบันทึกบันชีที่สมบูรณ์ ครบถ้วน 
2.สหกรณ์ไม่ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงิน พ.ศ.2548 ข้อ 14 เงินรับฝากต่ ากว่า 100 บาท สหกรณ์

จะไม่คิดดอกเบี้ย ณ สิ้นปี 31 ธันวาคม 2563  มีเงินรับฝาก จ านวน 13 บัญชี คงเหลือต่ ากว่า 100 บาท สหกรณ์คิด
ดอกเบี้ยให ้

3.สหกรณ์ด าเนินงานตามแผนงบประมาณรายจ่ายต่ ากว่าเปูาหมาย 
 

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์ปีบัญชี  เดือน 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2563 

กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละผลส าเร็จ
1. แผนการรับสมาชิก คน 24                4.00               16.67
2. แผนการระดมทุน    1,750,000.00    4,017,856.67
    - ระดมทุนเรือนหุน้เพิม่ บาท 550,000.00       293,750.00               53.41
    - เงินฝากสัจจะออมทรัพย์ บาท 150,000.00         49,511.78               33.01
    - เงินฝากสัจจะออมทรัพย์พเิศษ บาท 500,000.00     1,936,639.28             387.33
    - เงินฝากออมทรัพย์ บาท 550,000.00     1,688,443.83             306.99
3. แผนการด าเนินธรุกจิของสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร
    - ธรุกจิรับฝากเงิน -                  -                    -   0.00
    - ธรุกจิสินเชื่อ -     8,200,000.00     5,174,750.00 63.11
    - ธรุกจิจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย บาท 10,020,000.00     3,906,786.00               38.99
    - ธรุกจิรวบรวม บาท 0.00                  -                     -   
    - ธรุกจิแปรรูป บาท 0.00                  -                     -   
    - ธรุกจิบริการ -                  -                    -   0.00
4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย
   - รายได้ บาท 13,270,000.00     5,611,914.47               42.29
   - ค่าใช้จ่าย บาท 12,414,000.00     6,173,202.34               49.73
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท 856,000.00 -     561,287.87 -             65.57
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สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : 
1. สหกรณ์ขาดการวิเคราะห์ต้นทุนและปัญหาในการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 
2. สหกรณ์ควรเร่งติดตามการช าระหนี้ของลูกหนี้ให้มาช าระเงินโดยเร็วเพ่ือน าเงินมาหมุนเวียนในสหกรณ์ 
สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :  
1. วิเคราะห์ต้นทุนสหกรณ์ 
2. แนะน า ส่งเสริมและให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่และกรรมการของสหกรณ์ในทุก ๆ ด้าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ        มีศักดิ์  พัวเจริญเกียรติ     เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
             (นายมีศักดิ์  พัวเจริญเกียรติ) 
วันที่  27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
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53) สหกรณ์การเกษตรอุตสาหกรรมตรัง จ ากัด   
 ประเภทสหกรณ์การเกษตร ปีบัญชีของสหกรณ์ 31 มีนาคม ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ยางพารา/ธุรกิจรวบรวมผลผลิต 
 ระดับมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  ไม่ผ่าน 
 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)  ชั้น 2 
 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ 18 สิงหาคม 2563 
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จัดประชุมเม่ือวันที่ 10 กันยายน 2563 

 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 
   งานที่ด าเนินการ :  

1. แนะน าการจัดท าระเบียบของสหกรณ์ให้สอดคล้องและครอบคลุมกับการด าเนินงาน 
          2. แนะน าให้สหกรณ์น าการควบคุมภายในมาใช้ในการบริหารงานสหกรณ์ 

3. แนะน าให้สหกรณ์น าแนวทางในการรักษามาตรฐานมาใช้ในการบริหารงานสหกรณ์ 
4. แนะน าให้ความรู้คณะกรรมการด าเนินการและสมาชิก เจ้าหน้าที่ เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของตนและ

ความรู้ด้านสหกรณ ์
5.แนะน าให้สหกรณ์จัดท าแผนฟื้นฟูในการบริหารจัดการธุรกิจ เนื่องจากขาดทุนติดต่อกันหลายปี 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1.สหกรณ์ได้จัดท าระเบียบขึ้นถือใช้เพื่อให้สอดคล้องกับการด าเนินงานบางระเบียบ 
2. การประเมินคุณภาพสหกรณ์ สหกรณ์มีชั้นคุณภาพการควบคุมภายในอยู่ในระดับ “พอใช้”ไม่มีการ

ก าหนดระบบการควบคุมภายในมาใช้การด าเนินงานและการด าเนินธุรกิจ มีการใช้แผนงานและงบประมาณซึ่ง       
ที่ประชุมใหญ่อนุมัติไว้เป็นเปูาหมายในการปฏิบัติงาน แต่สูงกว่าแผนที่ ตั้งไว้ ขาดการติดตามประเมินผลอย่าง
สม่ าเสมอ  

3.สหกรณ์รักษามาตรฐานอยู่ในระดับไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เนื่องจากขาดทุนต่อเนื่อง 
4. สหกรณ์จัดอบรมให้ความรู้ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ เพ่ือให้มีความรู้ในบทบาทหน้าที่ของตนและ

เข้าใจถึงระบบสหกรณ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
5.สหกรณ์จัดท าแผนฟื้นฟูในการด าเนินธุรกิจ แต่ขาดการน ามาใช้ และไม่มีการติดตามอย่างต่อเนื่อง 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. คณะกรรมการขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการงานสหกรณ์ ส่วนใหญ่ผู้จัดการจะเป็นผู้น า    

ในการตัดสินใจของสหกรณ์ 
2. ขาดการประชุมติดตามงานอย่างต่อเนื่อง  
3. ปัญหาราคายางพารามีความผันผวนตลอดเวลาท าให้ธุรกิจขาดทุนอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีค่าใช้จ่าย

ด าเนินงานที่สูง 
 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 
งานที่ด าเนินการ :  
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1. แนะน าการด าเนินการธุรกิจสินเชื่อ ให้มีการติดตามเร่งรัดหนี้อย่างต่อเนื่อง โดยมอบหมายกรรมการ    
ในพ้ืนที่เป็นผู้ติดตามลูกหนี้  

2. แนะน าให้สหกรณ์ระดมเงินฝากจากสมาชิก เพ่ือน ามาเป็นทุนหมุนเวียนในสหกรณ์ 
3. แนะน าให้สหกรณ์เพ่ิมปริมาณธุรกิจการจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายให้มากขึ้น และให้ส ารวจความต้องการ

ของสมาชิกในการรับบริการกับสหกรณ์ 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน  
1. สหกรณ์จ่ายเงินกู้ให้แก่สมาชิก จ านวน 237,774.00 บาท ลูกหนี้สามารถช าระหนี้ได้ร้อยละ 30.55 ของ

หนี้ที่ถึงก าหนดช าระ ณ วันสิ้นปี สหกรณ์มีลูกหนี้คงเหลือจ านวน 43 ราย เป็นเงิน 669016.97 บาท มีดอกเบี้ย    
เงินให้กู้ค้างรับ จ านวน 94,089.58 บาท และค่าปรับค้างรับ จ านวน 27,213.67 บาท 

2. สมาชิกและสหกรณ์อ่ืนมาฝากเงินเพ่ิมกับสหกรณ์จ านวน 2 ,443,083.54 บาท  ณ วันสิ้นปี มีเงินฝาก
คงเหลือจ านวน 55 บัญชี เป็นเงิน 1,071,480.57 บาท เป็นเงินรับฝากจากสมาชิกจ านวน 948,894.38 บาท และ
เงินรับฝากสหกรณ์อ่ืน จ านวน 122,586.19 บาท  

3.สหกรณ์จัดหาสินค้ามาจ าหน่ายเป็นเงิน 30 ,868,710.56 บาท สมาชิกมาใช้บริการจ านวน 100 ราย    
คิดเป็นร้อยละ 16.98 ผลการด าเนินงานมีก าไรเฉพาะธุรกิจจ านวน 200,495.49 บาท  

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. สมาชิกผิดนัดช าระหนี้ทั้งดอกเบี้ยและค่าปรับ 
2.สมาชิกขาดความเชื่อมั่นในสหกรณ์ เนื่องจากขาดทุนติดต่อกันมาหลายปี 
3.สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน เศรษฐกิจตกต่ า 
4.สมาชิกมีส่วนร่วมในการท าธุรกิจกับสหกรณ์น้อย 
 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
งานที่ด าเนินการ : 
1. แนะน าให้สหกรณ์ติดตามลูกหนี้สินค้าขาดบัญชีของนางสาวอนงค์ แสงวิสุทธิ์ จ านวน 446 ,450.19 บาท 

และของนายถนอมเกียรติ ยิ่งฉ้วน ผู้จัดการ ให้น าหลักทรัพย์ไปจ านองเพ่ือค้ าประกันหนี้ดังกล่าว 
2.แนะน าให้สหกรณ์ปฏิบัติตามค าแนะน าของนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่องแนวทางปฏิบัติในการจ่ายคืนค่าหุ้น

กรณีขาดทุนสะสม พ.ศ.2549  
3.แนะน าให้สหกรณ์ปฏิบัติตามข้อบังคับของสหกรณ์ ในเรื่องท้องที่ด าเนินงาน 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. ลูกหนี้สินค้าขาดบัญชีมาช าระหนี้ ของนางอนงค์ แสงวิสุทธิ์ จ านวน 446 ,450.19 บาท อยู่ระหว่างการ

ฟูองด าเนินคดี และการเรียกหลักทรัพย์มาจ านองค้ าประกนัของผู้จัดการอยู่ระหว่างด าเนินการ คณะกรรมการด าเนินการ
ต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง 

2.สหกรณ์ชะลอการจ่ายคืนทุนเรือนหุ้นแก่สมาชิกโดยท าความเข้าใจกับสมาชิกเรื่องค าแนะน านายทะเบียนสหกรณ์ 
กรณีสหกรณ์มีขาดทุนสะสม 

3.สหกรณ์รับสมาชิกในท้องที่ด าเนินงานของสหกรณ์ 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
คณะกรรมการขาดการติดตามผลอยา่งต่อเนื่อง การประชุมคณะกรรมการด าเนินการไม่เป็นไปตามขอ้บังคับ 
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ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์  ปีบัญชี  31  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก 
 

คน 50 10 20.00 

2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพ่ิม 
    

 
บาท 

 

 
200,000.00 

 
19,700.00 

 
9.85 

3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเชื่อ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวมผลิตผล 
    - ธุรกิจแปรรูปผลิตผลการเกษตร
และการผลิตสินค้า 
 

 
 

บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 

 

 
 

5,000,000.00 
500,000.00 

39,244,560.00 
440,170,000.00 
22,980,500.00 

 
 

 
 

3,598,097.00 
169,820.00 

31,762,130.56 
287,008,243.58 
1,984,976.45 

 
 

71.96 
33.96 
80.93 
65.20 
8.64 

4. แผนประมาณการรายได้ - 
ค่าใช้จ่าย 
   - รายได้ 
   - ค่าใช้จ่าย 
   - ก าไร/ขาดทุนสุทธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 

 
5,474,087.26 
3,224,592.40 
2,249,494.86 

 
447,355.39 

3,223,030.25 
  -3,670,385.64 

 
8.17 
99.95 

-163.16 
 

 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย:  
1.ปัญหาราคายางมีความผันผวนตลอดเวลา  
2.ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของสหกรณ์สูงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
3.สหกรณ์มีลูกหนี้การค้าที่ผิดนัดช าระหนี้และค้างนาน ท าให้สหกรณ์ต้องเพ่ิมค่าใช้จ่ายของหนี้สงสัยจะสูญ

เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน  
4.คณะกรรมการด าเนินการยังขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการธุรกิจ ส่วนใหญ่ให้อ านาจการ

ตัดสินใจกับผู้จัดการเป็นหลัก 
5.สหกรณ์ด าเนินธุรกิจโดยใช้ทุนจากภายนอก โดยมีหนี้สินทั้งสิ้นจ านวน 39 ,295,689.89 บาท และมีส่วน

ขาดแห่งทุน จ านวน 6,114,078.48 บาท  
สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :   
1.แนะน าให้สหกรณ์ติดตามข่าวสารในเรื่องการปรับตัวขึ้นลงของราคายางพาราอย่างสม่ าเสมอ 
2.แนะน าให้สหกรณ์ควบคุมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานให้เหมาะสมและเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ 
3.แนะน าให้คณะกรรมการด าเนินการติดตามผลการด าเนินธุรกิจเป็นประจ าทุกเดือนอย่างต่อเนื่อง 
4.แนะน าให้คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์เข้ารับการพัฒนาตน เข้ารับการฝึกอบรม เพ่ือน าความรู้

มาพัฒนาสหกรณ์ต่อไป 
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5.แนะน าให้สหกรณ์จัดท าแผนฟื้นฟู เพื่อน ามาใช้ในการบริหารงานสหกรณ์ โดยให้สมาชิกแกนน า เจ้าหน้าที่  
และคณะกรรมการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการท าแผนดังกล่าว 

6.แนะน าส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการท าธุรกิจ 
7.การก ากับ ดูแล ตรวจสอบ และคุ้มครองสหกรณ์ 
 

 
 

ลงช่ือ          ธนัฏฐา   เดชอรัญ    เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

           (นางสาวธนฏัฐา  เดชอรัญ) 

                วันที่ 27 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 
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54) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนชุมชนปะเหลียน จ ากัด   
ประเภท   สหกรณ์บริการ  ปีบัญชีของสหกรณ์  31 ธันวาคม   ของทุกปี  

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์  ได้แก่ ธุรกิจสินเชื่อ 
 ระดับมาตรฐานสหกรณ์  B 

          (หากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไม่ผ่านมาตรฐานให้ระบุสาเหตุด้วย) 
 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)  ชั้น 2 
 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ 23 มีนาคม 2564 
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ยังไม่ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563  เนื่องจาก

สถานการการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 
  

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 
 งานที่ด าเนินการ : ด้านระดับมาตรฐานสหกรณ์ได้แนะแนวทาง เกณฑ์ชี้วัดของมาฐานมาใช้ในการส่งเสริม
และพัฒนาสหกรณ์ ประเมินศักยภาพการด าเนินงานของสหกรณ์มีจุดแข็งอย่างไร มีศักยภาพด้านการช่วยเหลือให้บริการ 
สมาชิกเพียงใด ความสามารถในการบริหารจัดการเพื่อยกระดับสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งยึดหลักและวิธีการสหกรณ์  
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ ท าให้สมาชิกสหกรณ์ผู้ เป็นเจ้าของได้รับการบริการที่ดี   
มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ท าให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดีขึ้นส่งผลให้เกิดความส าเร็จ
ตามแผนที่ก าหนดไว้ 
  1. แนะน า ส่งเสริม และพัฒนาความเข้มแข็งตามแผนพัฒนาศักยภาพสหกรณ์  

2. แนะน า ส่งเสริม ให้สหกรณ์รักษามาตรฐานอยู่ในระดับดี และด้านคุณภาพการควบคุมภายใน 
3. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้สหกรณ์น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางหลักในการ

ด าเนินกิจกรรมและร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่สมาชิกและชุมชนให้ได้ประโยชน์ในรูปแบบสหกรณ์ 
 ผลที่ได้จากการด าเนินงาน: 

1. สหกรณ์ยังมีผลการด าเนินงานขาดทุนต่อเนื่องในปี 2563  จ านวน 936.39 บาท   
2. สหกรณ์มีธุรกิจสินเชื่อให้บริการแก่สมาชิกเพียงอย่างเดียว ซึ่งธุรกิจของสหกรณ์ยังไม่เพียงพอต่อการบริการ 

สมาชิกและยังไม่สามารถบริหารเลี้ยงสหกรณ์ได้  
3. ผลการประเมินชั้นคุณภาพการควบคุมภายในควรปรับปรุง 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

 1. ปัญหาด้านสมาชิก สมาชิกประสบปัญหาผลกระทบจากสถานการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 จึงต้องเว้นระยะห่างทางสังคม Social Distancing ท าให้สมาชิกขาดรายได้จากการประกอบอาชีพหลักและ
อาชีพเสริม 
 2.  คณะกรรมการ และฝุายจัดการ ขาดความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ ขาดประสบการณ์ในการ
ด าเนินธุรกิจ 
 3. สหกรณ์ควรก าหนดระเบียบการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมกับการด าเนินงานของสหกรณ์ 
 4. สหกรณ์ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของสหกรณ์ ประกาศ ค าสั่ง ค าแนะน า แนวปฏิบัติของนายทะเบียนสหกรณ ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
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 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 
งานที่ด าเนินการ :  

 แนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์ด าเนินธุรกิจอย่างเป็นระบบและเป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์ และการด าเนิน
กิจการควรท าอย่างเป็นระบบให้เรียบร้อยครบถ้วน 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
การด าเนินงานของสหกรณ์ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามพระราชบญัญัตสิหกรณ์ พ.ศ. 2542 และข้อบังคับ

ของสหกรณ์ 
1.สหกรณ์มีการด าเนินธุรกิจเพียงอย่างเดียว คือ ธุรกิจสินเชื่อ ให้เงินกู้ยืมแก่สมาชิก สหกรณ์มีเงินกู้คงเหลือ                       

จ านวน 339,721.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.03 ของสินทรัพย์ทั้งสิ้น ผิดนัดช าระ 43,091.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 
20.82 ของหนี้ที่ถึงก าหนดช าระ สหกรณ์ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จ านวน 3,354.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.38 ของ
ทรัพย์สินทั้งสิ้น มีดอกเบี้ยเงินกู้ค้ารับ 3,704.17 บาท ค่าปรับค้างรับ 762.46 บาท สหกรณ์ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ 363.09 บาท และ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญค่าปรับเงินให้กู้ค้างรับ 493.21 บาท 

2. แก้ไขปัญหาหนี้ค้างนาน ลูกหนี้ผิดนัดช าระ สหกรณ์ควรเร่งรัดติดตามหนี้ของสมาชิก 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1.การด าเนินงานของสหกรณ์ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ และข้อบังคับของสหกรณ์ 
2.คณะกรรมการขาดความรู้ ประสบการณ์ในการด าเนินงาน ตลอดจนการแก้ไขปัญหาไม่ทันท่วงที 
3.จากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ปัญหาราคาพืชผลเกษตรตกต่ า  โดยเฉพาะราคาผลผลิตยางพาราเนื่องจาก

สมาชิกประกอบอาชีพสวนยางพารา ซึ่งอาจส่งผลให้สมาชิกไม่มีความสามารถในการช าระหนี้ หรือไม่สามารถช าระ
หนี้ได้ตามก าหนดสัญญา ก็อาจมีผลกระทบในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ในอนาคตได้ ดังนั้น สหกรณ์ต้องเตรียมการ
รองรับผลกระทบทั้งในด้านการจัดหาเงินทุน และหาแนวทางในการบริหารจัดการธุรกิจให้ด าเนินต่อไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพภายใต้สภาพแวดล้อมปัจจุบัน 

4.สหกรณ์ไม่ได้ก าหนดแผนการด าเนินงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  
5.สหกรณ์ไม่มีการคิดต้นทุนในการด าเนินงาน 
  

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
งานที่ด าเนินการ : 
1. แนะน า ส่งเสริม ก ากับ ดูแล ในเรื่อง พ.ร.บ. สหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง ค าแนะน าสหกรณ์ ให้มี

ประสิทธิภาพในการบริหารงาน ตรวจสอบให้สหกรณ์ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ น าข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีแจ้งให้ที่ประชุมประจ าเดือน

ทราบ และให้สหกรณ์ปรับปรุงการด าเนินงานตามข้อสังเกตเพ่ือปูองกันและแก้ไขข้อบกพร่อง 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : 

 1. สหกรณ์ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ และข้อบังคับของสหกรณ์ 
 2. เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการด าเนินการยังไม่เข้าใจระบบสหกรณ์เท่าที่ควร การมีส่วนร่วมของสมาชิกในการ
ท าธุรกิจกับสหกรณ์น้อย  

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
 1.ปัญหาด้านสมาชิก สมาชิกประสบปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 จึงต้องเว้นระยะห่างทางสังคม Social Distancing  ท าให้สมาชิกขาดรายได้จากการประกอบอาชีพหลักและ
อาชีพเสริม 
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2. ปัญหาด้านพืชเศรษฐกิจยางพาราราคาผันผวน ท าให้สมาชิกมีต้นทุนการผลิตการประกอบอาชีพเกษตร
สูงขึ้น เช่น ปุ๋ย อุปกรณ์ทางการเกษตร ประสบปัญหาไม่มีเงินมาช าระหนี้ได้ 

3. คณะกรรมการขาดความรู้ ประสบการณ์ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์  
4.สหกรณ์ไม่ได้เตรียมการรองรับผลกระทบด้านธุรกิจ ตลอดจนไม่มีแนวทางในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์

ให้สอดคล้องกับสถานการปัจจุบัน อีกท้ังการแก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์ไม่ทันท่วงที 
 

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์ปีบัญชี  เดือน 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2563 

กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทยีบกับแผน

1. แผนการรับสมาชิก คน 0                  -                     -   

2. แผนการระดมทุน

    - ระดมทุนเรือนหุน้เพิม่ บาท 0.00 0.00                   -   

    - รับฝากเงินเพิม่ บาท 0.00 0.00 0.00

3. แผนการด าเนินธรุกจิของสหกรณ์/

กลุ่มเกษตรกร

    - ธรุกจิรับฝากเงิน -                  -                    -   0.00

    - ธรุกจิสินเชื่อ บาท 0.00       325,000.00 0.00

    - ธรุกจิจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย บาท 0.00 0.00                   -   

    - ธรุกจิรวบรวม บาท 0.00 0.00                   -   

    - ธรุกจิแปรรูป บาท 0.00 0.00                   -   

    - ธรุกจิบริการ บาท 0.00 0.00 0.00

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย

   - รายได้ บาท 0.00         38,551.11                   -   

   - ค่าใช้จ่าย บาท 0.00         39,487.50                   -   

   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท 0.00 -           936.39                   -   
 

สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : 
1. สหกรณ์ขาดการวิเคราะห์ต้นทุน และปัญหาในการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 
2. สหกรณ์ควรเร่งติดตามการช าระหนี้ของลูกหนี้ให้มาช าระเงินโดยเร็วเพื่อน าเงินมาหมุนเวียนในสหกรณ์ 
สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :  
1. วิเคราะห์ต้นทุนสหกรณ์ 
2. แนะน า ส่งเสริมและให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่และกรรมการของสหกรณ์ในทุกๆ ด้าน 

 
 
 
 

ลงชื่อ        กรรณ   เกาะแก้ว    เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
            (นายกรรณ  เกาะแก้ว) 
วันที่  27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 



      192 | ห น้ า  รายงานผลการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

55) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสายสัมพันธ์ตรัง จ ากัด   
ประเภทสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เครดิตยูเนี่ยน ปีบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 31 มกราคม ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ธุรกิจสินเชื่อ 
 ระดับมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  เกรด C 
 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)  ชั้น 2 
 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ 29 มกราคม 2564 
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จัดประชุมเม่ือวันที่ 21 มีนาคม 2564 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 
งานที่ด าเนินการ :  
1. ให้สหกรณ์ปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบอย่างเคร่งครัด 
2. แนะน าให้สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ และยกระดับชั้นสหกรณ์ 
3. แนะน า ส่งเสริม ด าเนินการตามแผนการระดมทุนของสหกรณ์ เพ่ือให้มีเงินทุนในการด าเนินธุรกิจของ

สหกรณ์เพ่ิมข้ึน 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน  
1. สหกรณ์มีการจัดท าระเบียบต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องการด าเนินงานของสหกรณ์ 
2. ระหว่างปี สหกรณ์มีทุนเรือนหุ้นเพิ่ม 858,800 บาท สหกรณ์มีทุนด าเนินงานทั้งสิ้น จ านวน 3,325,523.78 

บาท ทุนด าเนินงานดังกล่าวมาจากแหล่งเงินทุนภายในทั้งจ านวน ประกอบด้วยทุนของสหกรณ์ ร้อยละ 99.82 และ
หนี้สินอ่ืน ร้อยละ 0.18 หากพิจารณาถึงความเข้มแข็งและเพียงพอของเงินทุนต่อความเสี่ยง นับว่ามีเงินทุนมาก
พอที่จะไม่เกิดความเสี่ยง 

3. สหกรณ์ด าเนินงานมีผลก าไรสุทธิ 109,569.20 บาท มากกว่าปีก่อน ซึ่งมีผลก าไรสุทธิ 37,913.43 บาท 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
สหกรณ์มีการจัดเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์เป็นปีแรก อยู่ในเกรด C ซึ่งสมาชิกที่ร่วมท าธุรกิจกับสหกรณ์ยังไม่ 

ถึงร้อยละ 60 เนื่องจากเป็นสหกรณ์ท่ีจัดตั้งใหม่  
 

 ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ 
งานที่ด าเนินการ :  

 สหกรณ์เริ่มด าเนินธุรกิจสินเชื่อ โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด และติดตามเร่งรัด กระตุ้นเตือนให้
ลูกหนี้ช าระหนี้ให้เป็นไปตามก าหนดสัญญา เพ่ือเป็นการสร้างวินัยทางการเงินที่ดี และท าให้มีเงินทุนไหลกลับเข้ามา
เป็นทุนหมุนเวียนในระบบ ซึ่งจะสร้างสภาพคล่องทางการเงินที่ดีแก่สหกรณ์ และจะเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร
สินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
 สหกรณ์เริ่มด าเนินธุรกิจให้เงินกู้แก่สมาชิกเป็นปีที่สอง ระหว่างปีจ่ายเงินกู้ จ านวน 1 ,003,000.00 บาท      
มีผลงานคิดเป็น ร้อยละ 66.87 ของเปูาหมาย ลูกหนี้สามารถช าระหนี้ได้ ร้อยละ 89.14 ผลการด าเนินงานมีผลก าไร
เฉพาะธุรกิจ จ านวน 178,514.05 บาท 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. …………………………………-…………………………………… 
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 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
งานที่ด าเนินการ :  
1. แนะน าให้สหกรณ์มีการแก้ไขข้อสังเกตต่าง ๆ ให้ถูกต้อง และไม่มีการฝุาฝืนตามระเบียบและข้อบังคับ

ของสหกรณ์ และให้มีการก าหนดหรือทบทวนระเบียบต่าง ๆ การถือใช้ระเบียบให้ครบถ้วน 
2. แนะน าให้สหกรณ์มีการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเทียบกับแผนงาน 
3. แนะน าส่งเสริมด้านการเงินและบัญชี ให้สหกรณ์จัดท าบัญชี เอกสารและรายงานต่าง ๆ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน 

เป็นปัจจุบันและจัดส่งทันตามก าหนดเวลา 
4. แนะน าเรื่องระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์มีการแก้ไขข้อสังเกตต่าง ๆ ให้ถูกต้อง ได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
2. สหกรณ์มีการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเทียบกับแผนงาน เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ 
3. ด้านการเงินและบัญชี ให้สหกรณ์จัดท าบัญชี เอกสารและรายงานต่าง ๆ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 

และจัดส่งทันตามก าหนดเวลา สามารถปิดบัญชี จัดส่งงบการเงินได้ภายใน 30 วัน 
4. ระบบควบคุมภายในของสหกรณ์อยู่ในระดับพอใช้ การตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ มีการรายงานน าเสนอ

ที่ประชุมคณะกรรมการเป็นประจ าทุกเดือน 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. …………………………………-…………………………………… 
 

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

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก คน 30 10 33.33 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพ่ิม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

 
บาท 
บาท 

 
500,000.00 

- 

 
858,800.00 

- 

 
171.76 

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

 
 

บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 

 
 
- 

1,500,000.00 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 

1,003,000.00 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 

66.86 
- 
- 
- 
- 

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

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
190,000.00 
157,300.00 
32,700.00 

 
199,143.45 
89,574.25 
109,569.20 

 
104.81 
56.94 
335.07 
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สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :  
ธุรกิจสินเชื่อระหว่างปีจ่ายเงินกู้ จ านวน 1,003,000.00 บาท มีผลงานคิดเป็น ร้อยละ 66.86 ของเปูาหมาย 

ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ และสหกรณ์มีหลักเกณฑ์ในการให้เงินกู้ 
สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :  
1. แนะน า ส่งเสริม ผลักดันให้สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสู่ระดับดีมาก หรือระดับดีเลิศ และยกระดับชั้น

สหกรณ ์
2. แนะน า ส่งเสริม ยกระดับสหกรณ์ให้มีสมาชิกมาใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
3. แนะน า ส่งเสริม การก ากับดูแล ตรวจสอบ และคุ้มครองสหกรณ์ 
4. แนะน า ส่งเสริม การพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์และการมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจกับสหกรณ์ของสมาชิก  
ทั้งนี้ ในส่วนของธุรกิจสินเชื่อ มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน  

รวมทั้งมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ เพื่อช่วยเหลือตามมาตรการช่วยเหลือสมาชิกและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (COVID-19) 

 
 

ลงช่ือ         อมรรัตน์ เกื้อนุ่น      เจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

  (นางสาวอมรรัตน์ เกื้อนุ่น) 

    วันที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
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56) สหกรณ์เคหสถานบ้านม่ันคงกันตัง จ ากัด   
ประเภทสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงกันตัง จ ากัด ปีบัญชีของสหกรณ์  31 ธันวาคม ของทุกปี  

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  ธุรกิจสินเชื่อ 
 ระดับมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร   ดี 
 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)  ชั้น 2  
 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่  25 กุมภาพันธ์ 2564 
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จัดประชุมเม่ือวันที่  23 พฤษภาคม  2563 

 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 
    งานที่ด าเนินการ :  

1. แนะน าให้ความรู้แก่สมาชิก คณะกรรมการด าเนินการ ในเรื่องระบบสหกรณ์   
2. แนะน าการจัดท าระเบียบของสหกรณ์ให้สอดคล้องกับการด าเนินงาน 
3. แนะน าให้สหกรณ์น าการควบคุมภายในมาใช้ในการบริหารงานสหกรณ์ 
4. แนะน าให้สหกรณ์น าแนวทางในการรักษามาตรฐานมาใช้ในการบริหารงานสหกรณ์ 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์จัดอบรมให้ความรู้สมาชิกและคณะกรรมการด าเนินการ ปีละ 2 ครั้ง 
2. สหกรณ์ถือใช้ระเบียบสอดคล้องกับการด าเนินงาน 
3. การประเมินคุณภาพสหกรณ์ สหกรณ์มีชั้นคุณภาพการควบคุมภายในอยู่ในระดับ “พอใช้”  
4.สหกรณ์รักษามาตรฐานอยู่ในระดับดี 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. สหกรณ์ไม่มีการติดตามงานและไม่มีการประชุมอย่างต่อเนื่อง  
2. สมาชิกยังขาดความร่วมมือกับสหกรณ์ 
3. สหกรณ์ด าเนินธุรกิจขาดทุนต่อเนื่อง สมาชิกไม่มีความเชื่อมั่นในระบบสหกรณ์ 
4. ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ า สมาชิกขาดรายได ้
5. ปัญหาโรคระบาดโควิด-19 ท าให้สมาชิกว่างงาน ขาดรายได้ 

 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 
งานที่ด าเนินการ :  
1. แนะน าการจัดท าสัญญาเงินกู้และหลักค้ าประกันของสมาชิกให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
2. แนะน าการลงทุนถือหุ้นเพิ่มระหว่างเดือนของสมาชิก เพ่ือน ามาเป็นทุนหมุนเวียนในสหกรณ์ 
3. แนะน าการติดตามหนี้จากสมาชิก เนื่องจากสมาชิกค้างช าระหนี้เป็นเวลานาน เพ่ือเป็นการสร้างวินัยทาง

การเงินที่ดี และมีเงินทุนหมุนเวียน เพ่ือสร้างสภาพคล่องให้กับสหกรณ์  
4.แนะน าให้สหกรณ์ส่งเสริมอาชีพให้กับสมาชิก โดยจ่ายเงินกู้รายละ ไม่เกิน 10,000 บาท 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์ได้นัดสมาชิกจัดท าสัญญาเงินกู้และหลักค้ าประกัน ระหว่างปี จ านวน 2 ครั้ง แต่ยังไม่ครบถ้วน

สมบูรณ์ ยังขาดลายมือชื่อพยาน คนค้ าประกัน 



      196 | ห น้ า  รายงานผลการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

2. ระหว่างปีสมาชิกสหกรณ์ได้ถือหุ้นเพิ่มจ านวน 21,900 บาท 
3. ลูกหนี้ของสหกรณ์ช าระหนี้ได้ร้อยละ 23.07 ของหนี้ที่ถึงก าหนดช าระ ณ วันสิ้นปี มีลูกหนี้คงเหลือจ านวน 

29 ราย เป็นเงิน 2,650,927.00 บาท ซึ่งเป็นลูกหนี้ผิดนัดช าระ จ านวน 920,109.00 บาท และดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ 
จ านวน 171,650.00 บาท และค่าปรับเงินให้กู้ค้างรับจ านวน 8,000 บาท  มีก าไรเฉพาะธุรกิจ จ านวน 91,873.01 บาท 

4.สหกรณ์จ่ายเงินให้กู้เพ่ือส่งเสริมอาชีพจ านวน 8 ราย เป็นเงิน 80,000 บาท การช าระหนี้เป็นไปท่ีก าหนด 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. สมาชิกขาดรายได้ในการมาช าระหนี้ให้กับสหกรณ์ 
2. ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ า 
3. คณะกรรมการด าเนินการขาดการติดตามอย่างต่อเนื่องท าให้ลูกหนี้เพิกเฉยในการจ่ายช าระหนี้ 
 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
งานที่ด าเนินการ :  
1.ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ ให้สหกรณ์ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
2.ให้สหกรณ์ปรับปรุงการด าเนินงานตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี 
3.แนะน าให้สหกรณ์วิเคราะห์ผลการด าเนินงานเทียบกับแผน และน าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการ

ด าเนินการเป็นประจ าทุกเดือน 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1.แนะน า ส่งเสริม ในเรื่อง พ.ร.บ.สหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง ค าแนะน าสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพใน

การบริหารงาน 
2.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการ แนะน าการแก้ไขข้อสังเกต และติดตามการแก้ไขข้อสังเกต

จนกว่าจะแล้วเสร็จ และรายงานให้สหกรณ์จังหวัดทราบอย่างต่อเนื่อง 
3.สหกรณ์น าผลการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบแผนผลในที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 

ไม่เป็นประจ าทุกเดือน 
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ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์  ปีบัญชี  31  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก คน 2 2 100.00 

2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพ่ิม 

 
บาท 

 
40,000 

 
21,900 

 
54.75 

3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ 
    - ธุรกิจสินเชื่อ 

 
บาท 

 
250,000 

 
80,000 

 
32.00 

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

 
บาท 
บาท 
บาท 

 

 
385,000 
320,000 
65,000 

 
167,815.21 
38,336.77 
129,478.44 

 
43.58 
12.29 
199.19 

 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : 
1.สมาชิกผิดนัดช าระหนี้เป็นจ านวนมาก และได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้เต็มจ านวน 
2.สมาชิกไม่มีรายได้ที่แน่นอน เนื่องจากประกอบอาชีพค้าขายและเป็นแม่บ้าน เนื่องจากสถานการณ์โรค    

โควิด-19  
3.คณะกรรมการขาดการติดตามการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 
สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :   
1.แนะน าให้สหกรณ์จัดท าแนวทางในการบริหารจัดการหนี้ และจัดท าข้อตกลงกับสมาชิกในการช าระหนี้ 
2.แนะน าให้สหกรณ์สนับสนุนการส่งเสริมอาชีพให้กับสมาชิก เพ่ือหารายได้เสริมและสามารถจ่ายช าระหนี้

ให้กับสหกรณ์เป็นไปตามที่ก าหนด 
 3.แนะน าให้คณะกรรมการด าเนินการประชุมติดตามงานเป็นประจ าทุกเดือน 
 4.แนะน าให้สหกรณ์ชักชวนสมาชิก ให้มาร่วมกิจกรรมของสหกรณ์มากข้ึน และสร้างความสามัคคีในมวลหมู่
สมาชิก โดยการจัดกิจกรรมร่วมกันในการพัฒนาหมู่บ้าน 
 5.การก ากับ ดูแล ตรวจสอบ และคุ้มครองสหกรณ์ 
 

 
ลงช่ือ          ธนัฏฐา   เดชอรัญ   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

           (นางสาวธนฏัฐา  เดชอรัญ) 

                วันที่ 27 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 
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57) สหกรณ์ชาวสวนยางรัษฎานุสรณ์ จ ากัด   
ประเภทสหกรณ์...การเกษตร...................... ปีบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ....31 มีนาคม ของทุกปี.............. 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร........ยางพารา/ธุรกิจรวบรวมผลผลิต......................... 
 ระดับมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร(ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที ่31 กรกฎาคม 2563)...เกรด.C...... 

          (หากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไม่ผ่านมาตรฐานให้ระบุสาเหตุด้วย) 
 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564).....ชัน้ 2................................................................  
 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ ..-... 
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจัดประชุมเมื่อวันที่......-................... 

 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 
งานที่ด าเนินการ :  
1. ผลักดันสหกรณ์ให้ผ่านมาตรฐานหรืออยู่ในระดับที่ดีขึ้น 
2. แนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์ก าหนดหรือทบทวนระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ฯ เพ่ือรองรับการ

ปฏิบัติงานและปูองกันความเสียหายอันเกิดข้ึนแก่สหกรณ์ และการถือใช้ระเบียบให้ครบถ้วน 
3. แนะน า ส่งเสริม มีการทบทวนการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์สหกรณ์และจัดท าแผนฟ้ืนฟูการ

ด าเนินงานของสหกรณ์ เนื่องจากสหกรณ์ด าเนินธุรกิจขาดทุนเกินกึ่งหนึ่งของทุนเรือนหุ้น 
4. แนะน า ส่งเสริม ด าเนินการตามแผนการระดมทุนของสหกรณ์เพ่ือให้มีเงินทุนในการด าเนินธุรกิจของ

สหกรณ์เพ่ิมข้ึน 
5. แนะน าหลักสูตรที่ควรจัดอบรมหรือส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม ศึกษาดูงาน 
6. แนะน า การจัดท าเอกสารการขอรับเงินอุดหนุนโครงการต่าง ๆ จากรัฐบาล ได้ถูกต้องครบถ้วนจัดส่ง

หน่วยงานราชการได้ทันภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์มีผลการจัดมาตรฐานผ่านเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับดีและระดับชั้น 2 เนื่องจากสหกรณ์       

ทีจ่ัดตั้งใหม่ครบ 3 ปี ซึ่งมีการจัดระดับมาตรฐานของสหกรณ์เป็นปีแรก 
2. มีการทบทวน และถือใช้ระเบียบตามแนวทางปฏิบัติงานของสหกรณ์และทันต่อสถานการณ์การ

ด าเนินงานในปัจจุบันของสหกรณ์ 
3. สหกรณ์ด าเนินงานมีผลก าไรสุทธิประจ าปี เป็นเงิน 8,334.05 บาท ซึ่งต่ ากว่าแผนงานที่ก าหนด จึงต้อง

น าไปชดเชยขาดทุนสะสมจากปีก่อน ยังไม่สามารถจัดสรรก าไรสุทธิได้ ทุนด าเนินงานของสหกรณ์เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน
จ านวน 57,551.43 บาท 

4.สหกรณ์มีการทบทวนการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์สหกรณ์และจัดท าแผนฟ้ืนฟูการด าเนินงานของ
สหกรณ์ซ่ึงได้เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 

5. ระหว่างปีสหกรณ์ให้ความส าคัญกับการพัฒนาสหกรณ์และบุคลากรของสหกรณ์ โดยมีการจัดอบรมหรือ
ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่าง ๆ และการศึกษาดูงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

6. สหกรณ์ได้รับเงินอุดหนุนโครงการต่าง ๆ จากรัฐบาลเช่น การยางแห่งประเทศไทย ม. 49 (3) และ        
ม. 49 (60)  มีการจัดส่งเอกสารต่าง ๆ ได้ถูกต้องครบถ้วนทันภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
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สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1.ส่วนของการรับสมาชิกเพ่ิมซึ่งตั้งแผนไว้สูงตามแผนกลยุทธ์ในปีก่อนและการระดมทุนเรือนหุ้นเพ่ิม 

เนื่องจากการด าเนินงานของสหกรณ์ซึ่งเป็นสหกรณ์จัดตั้งใหม่ และมีผลการด าเนินงานขาดทุนในปีก่อนนั้นท าให้
สมาชิกยังขาดความเชื่อมั่นในการถือหุ้นเพิ่ม 

 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 
งานที่ด าเนินการ : 
1. แนะน าการจัดท าแผนการด าเนินธุรกิจ โดยวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ และสภาพเศรษฐกิจ ให้มีการ

การเพ่ิม/ลดปริมาณธุรกิจ และเน้นการท าธุรกิจกับสมาชิกเป็นหลัก 
2. แนะน าสหกรณ์ให้วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน ติดตามแผนเป็นประจ า 
3. แนะน าการประชุม/อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ และสมาชิกสหกรณ์เกี่ยวกับการผลิตทางการเกษตร 

และการส่งเสริมอาชีพแก่สมาชิกสหกรณ ์
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์มีผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 ซึ่งเป็นต่ ากว่าแผนที่วางไว้ โดยรวมสามารถด าเนินธุรกิจได้  

ร้อยละ 80 ของแผนที่วางไว้ ในส่วนของธุรกิจเงินรับฝากจากสมาชิก จ านวน360,684.14 บาท ซึ่งมีผลงานสูงกว่า
แผนที่ก าหนดไว้ และสมาชิกมีส่วนร่วมในการท าธุรกิจกับสหกรณ์ ร้อยละ 81.32 ซึ่งมากกว่าปีก่อน 

2. สหกรณ์มีการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน ติดตามแผนเป็นประจ าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือ
แก้ไขปรับปรุงการด าเนินธุรกิจให้สามารถช่วยเหลือสมาชิกให้ได้มากที่สุด ทันต่อสถานการณ์ และสภาพเศรษฐกิจ 
แม้ว่าสหกรณ์จะมีก าไรน้อย 

3.ระหว่างปีสหกรณ์มีการส่งบุคลกรเข้ารับการประชุม/อบรม เพ่ือให้ความรู้ แก่เจ้าหน้าที่ และสมาชิก
สหกรณ์ เก่ียวกับการการผลิตทางการเกษตรและการส่งเสริมอาชีพแก่สมาชิกสหกรณ์  

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
ผลการด าเนินธุรกิจมีการการวิเคราะห์เป็นประจ าทุกเดือน ซึ่งได้วิเคราะห์ปรับลดการด าเนินงานของ

สหกรณ์ในรอบปีที่ผ่านมา ให้สอดคล้องตามสภาพเศรษฐกิจ ซึ่งราคาผลผลิตทางการเกษตร เช่น ยางพาราซึ่งเป็น
รายได้หลักของสมาชิกสหกรณ์ มีราคาตกต่ า  

 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
งานที่ด าเนินการ : 
1.แนะน าการแก้ไขข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีและการด าเนินการสหกรณ์เป็นไปตาม พรบ. สหกรณ์ 

ข้อบังคับ และระเบียบสหกรณ์อย่างเคร่งครัด 
2. แนะน าให้สหกรณ์มีการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเทียบกับแผนงาน 
3. การควบคุมภายในให้มีการตรวจสอบกิจการสหกรณ์และน าเสนอเป็นลายลักษณ์อักษร 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์มีการแก้ไขข้อสังเกตต่าง ๆ ให้ถูกต้อง ได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดและข้อสังเกตของผู้สอบ

บัญชี มีจ านวนน้อยลงมากเมื่อเทียบกับปีก่อน และพิจารณาการด าเนินการสหกรณ์ในที่ประชุมกรรมการให้เป็นไป
ตาม พรบ.สหกรณ์ ข้อบังคับ และระเบียบสหกรณ์อย่างเคร่งครัด 

2. สหกรณ์มีการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเทียบกับแผนงาน เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการฯ ประจ าเดือน 
3. ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์มีการตรวจสอบการด าเนินกิจการต่าง ๆ ของสหกรณ์และน าเสนอรายงานการ 

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

กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทยีบกับแผน

1. แผนการรับสมาชิก คน 50 1               2.00
2. แผนการระดมทุน
    - ระดมทุนเรือนหุน้เพิม่ บาท       100,000.00         62,780.00             62.78
    - รับฝากเงินเพิม่ บาท         65,000.00       360,684.14           554.90
3. แผนการด าเนินธรุกจิของสหกรณ์/
   - ธรุกจิรับฝากเงิน บาท         65,000.00       360,684.14           554.90
   - ธรุกจิสินเชื่อ บาท       180,000.00       149,825.00             83.24
   - ธรุกจิจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย บาท     1,080,000.00       855,396.62             79.20
   - ธรุกจิรวบรวม บาท   10,200,000.00     8,330,871.57             81.68
   - ธรุกจิแปรรูป (ปุย๋ผสม/ปุย๋อนิทรีย์) บาท       760,800.00         98,480.00             12.94
   - ธรุกจิบริการ บาท                 -   
4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย
   - รายได้ บาท   12,074,400.00     9,390,995.27             77.78
   - ค่าใช้จ่าย บาท   11,957,660.00     9,382,661.22             78.47
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท       116,740.00          8,334.05               7.14  

 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :  ส่วนของการรับสมาชิกเพ่ิมซึ่งตั้งแผนไว้สูงตาม

แผนกลยุทธ์ในปีก่อนและการระดมทุนเรือนหุ้นเพ่ิม เนื่องจากการด าเนินงานของสหกรณ์ซึ่งเป็นสหกรณ์จัดตั้งใหม่ 
และมีผลการด าเนินงานขาดทุนในปีก่อนนั้น ท าให้สมาชิกยังขาดความเชื่อมั่นในการถือหุ้นเพ่ิมและในส่วนของ
ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์มีการปรับลดในรอบปีที่ผ่านมา ให้สอดคล้องตามสภาพเศรษฐกิจ ซึ่งราคาผลผลิตทาง
การเกษตร เช่น ยางพาราผลผลิตหลักของสหกรณ์ราคาตกต่ า  

สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : ด าเนินการตามแนวทาง ดังนี้ 
 - แนะน า ส่งเสริมรักษาระดับชั้นสหกรณ์ และมาตรฐานสหกรณ์ให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

- แนะน า ส่งเสริมการก ากับ ดแูล ตรวจสอบ และคุ้มครองสหกรณ์ให้ด าเนินการตามกฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ 
 - แนะน า ส่งเสริมเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร  

- แนะน า ส่งเสริมการพัฒนาธรุกิจของสหกรณ์และการมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจกบัสหกรณข์องสมาชกิ
การเพ่ิมธุรกิจสหกรณ์เพ่ือกระจายความเสี่ยง 
 - แนะน า ส่งเสริมการจัดท าแผนฟ้ืนฟูกิจการสหกรณ์และการทบทวนการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ 
 
 

ลงช่ือ       สุวัฒน์ชัย สวุรรณเกษา     เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

(นายสุวัฒน์ชัย สุวรรณเกษา) 

        วันที่  27 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2564 
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58) สหกรณ์บริการครูอ าเภอย่านตาขาว จ ากัด   
ประเภทสหกรณ์ สหกรณ์บริการ   ปีบัญชีของสหกรณ์   30เมษายน  ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์: ธุรกิจสินเชื่อ 
 ระดับมาตรฐานสหกรณ์ ดีมาก 
 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)  ชั้น 1 
 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่  31 สิงหาคม 2563 
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจัดประชุมเมื่อวันที่  28  กันยายน 2563 

 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 
 งานที่ด าเนินการ :ด้านระดับมาตรฐานสหกรณ์ได้แนะน าแนวทางเปูาหมาย/เกณฑ์ชี้วัดของมาตรฐานมาใช้
ในการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ ประเมินศักยภาพการด าเนินงานของสหกรณ์ มีจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไร มีศักยภาพ
ด้านการช่วยเหลือให้บริการสมาชิกดีเพียงใด ความสามารถในการบริหารจัดการเพ่ือยกระดับสหกรณ์ให้มีความ
เข้มแข็งเพ่ือยกระดับสหกรณ์โดยยึดหลักการและวิธีการสหกรณ์โดยก าหนดแนวทางการด าเนินงานในส่วนสหกรณ์
ตกเกณฑ์มาตรฐานข้อใดจากทั้งหมด 137 ข้อ วิเคราะห์ข้อย่อยหาสาเหตุ หาแนวทางแก้ไขปรับปรุง พัฒนาให้ผ่าน
มาตรฐานข้อนั้นๆ ถ้าหากสหกรณ์ผ่านมาตรฐานในระดับดี ก็หาแนวทางที่จะยกระดับการผ่านมาตรฐานให้เป็น
มาตรฐานระดับดีมากหรือดีเลิศ ท าให้สหกรณ์มีศักยภาพในการด าเนินการอ านวยประโยชน์แก่สมาชิกซึ่งเป็นเจ้าของ
สหกรณ์ให้ได้รับการบริการที่ดี มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  ท าให้องค์กรมีการบริหาร
จัดการมีประสิทธิภาพ พัฒนาไปในทิศทางท่ีดีขึ้น และส่งผลให้เกิดผลส าเร็จตามแผนที่ก าหนดไว้ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :สหกรณ์มีผลเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับดีมาก ระดับชั้นสหกรณ์ระดับ 2 
สมาชิกมาท าธุรกิจกับสหกรณ์ได้ไม่ตามเปูาหมายที่ตั้งไว้  

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
สหกรณ์มีปริมาณธุรกิจสินเชื่อน้อยกว่าแผนที่ตั้งไว้ เนื่องจากการจ่ายเงินกู้ให้สมาชิกคณะกรรมการจะต้อง

พิจารณาถึงความสามารถในการช าระหนี้คืนด้วย 
 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 
งานที่ด าเนินการ :แนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์ด าเนินธุรกิจตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์ สหกรณ์

ด าเนินธุรกิจสินเชื่อเป็นหลัก  การด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ในรอบปีที่ผ่านมา มีการปล่อยเงินกู้ 2 ประเภท คือ เงินกู้
สามัญและเงินกู้ฉุกเฉิน เงินกู้สามัญ จ านวน 6,520,000.00บาท และเงินกู้ฉุกเฉิน จ านวน 258,000.00 บาท   

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :สหกรณ์ด าเนินธุรกิจสินเชื่อเพียงด้านเดียว ปริมาณธุรกิจรวมทั้งสิ้น 
6,778,000.00 บาท ผลจากการด าเนินงานมีก าไรสุทธิ จ านวน 357,350.69 บาท  และสหกรณ์มีการระดมทุนเรือน
หุ้นจากสมาชิกเพ่ิมข้ึนทุกเดือน 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. สหกรณ์ด าเนินธุรกิจสินเชื่อเพียงด้านเดียว 
2. สหกรณ์มีค่าใช้จ่ายในส่วนของหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระหว่างด าเนินคดี 400,000 บาท ท าให้สหกรณ์มี 

ผลก าไรลดลง  
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 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
งานที่ด าเนินการ :แนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์ถือใช้ระเบียบและข้อบังคับตามร่างกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ต้องครอบคลุมการด าเนินงานของสหกรณ์  และให้สหกรณ์ปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับ
อย่างเคร่งครัด 
 ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :สหกรณ์มีการขอถือใช้ระเบียบว่าด้วยเงินกู้สามัญและเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 
พ.ศ.2563 ขึ้นแทนระเบียบเดิม เพ่ือให้ระเบียบของสหกรณ์มีความเหมาะสมต่อสหกรณ์ในสถานการณ์ปัจจุบัน
 สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
 สหกรณ์ไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ถือใช้ 

 

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

กิจกรรม หน่วยนับ  แผน  ผล
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทยีบกับแผน

1. แผนการรับสมาชิก คน 10.00             4.00               40.00              
2. แผนการระดมทุน
    - ระดมทุนเรือนหุน้เพิม่ หุน้       100,000.00 88,580.00        88.58              
    - รับฝากเงินเพิม่ บาท                  -                     -                     -   
3. แผนการด าเนินธรุกจิของสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร
    - ธรุกจิรับฝากเงิน บาท                  -                     -   -                 
    - ธรุกจิสินเชื่อ บาท   10,500,000.00     6,778,000.00 64.55              
    - ธรุกจิจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย บาท                  -                     -                     -   
    - ธรุกจิรวบรวม บาท                  -                     -                     -   
    - ธรุกจิแปรรูป บาท                  -                     -                     -   
    - ธรุกจิบริการ บาท                  -                     -                     -   
4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย
   - รายได้ บาท       902,000.00        740,599.24               82.11
   - ค่าใช้จ่าย บาท       293,520.00        590,753.78             201.27
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท       608,480.00 149,845.46 24.63
 

สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :  สหกรณ์มีผลก าไรไม่เป็นไปตามผลที่ตั้งไว้
เนื่องจากสหกรณ์มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานสูง 

 สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 : แนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์
พิจารณาการจ่ายให้กู้ให้สมาชิกให้รอบครอบ และวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ของการมาช าระหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ 

 

 
ลงช่ือ       มีศักดิ์     พัวเจริญเกียรติ    เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
          (นายมีศักดิ์     พัวเจริญเกียรติ) 

                 วันที่ 27 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2564 
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59) สหกรณ์บริการพนักงานแปลนทอยส์ จ ากัด   
ประเภทสหกรณ์   สหกรณ์บริการ   ปีบัญชีของสหกรณ์   31ตุลาคม   ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์  ธุรกิจสินเชื่อ 
 ระดับมาตรฐานสหกรณ์ดีเลิศ 
 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)  ชั้น 1  
 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ 26 มกราคม 2564 
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจัดประชุมเมื่อวันที่  8  กุมภาพันธ์ 2564 

 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 
 งานที่ด าเนินการ :ด้านระดับมาตรฐานสหกรณ์ได้แนะน าแนวทางเปูาหมาย/เกณฑ์ชี้วัดของมาตรฐานมาใช้
ในการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ ประเมินศักยภาพการด าเนินงานของสหกรณ์ มีจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไร มีศักยภาพ
ด้านการช่วยเหลือให้บริการสมาชิกดีเพียงใด ความสามารถในการบริหารจัดการเพ่ือยกระดับสหกรณ์ให้มีความ
เข้มแข็งเพ่ือยกระดับสหกรณ์โดยยึดหลักการและวิธีการสหกรณ์ตลอดจนแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงโดยก าหนดแนว
ทางการด าเนินงานในส่วนสหกรณ์ตกเกณฑ์มาตรฐานข้อใดจากทั้งหมด 137 ข้อ วิเคราะห์ข้อย่อยหาสาเหตุ        
หาแนวทางแก้ไขปรับปรุง พัฒนาให้ผ่านมาตรฐานข้อนั้นๆ ถ้าหากสหกรณ์ผ่านมาตรฐานในระดับดี ก็หาแนวทางที่
จะยกระดับการผ่านมาตรฐานให้เป็นมาตรฐานระดับดีมากหรือดีเลิศ ท าให้สหกรณ์มีศักยภาพในการด าเนินการ
อ านวยประโยชน์แก่สมาชิกซึ่งเป็นเจ้าของสหกรณ์ให้ได้รับการบริการที่ดี มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคม  ท าให้องค์กรมีการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ พัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น และส่งผลให้เกิดผลส าเร็จ
ตามแผนที่ก าหนดไว้ 
 ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :สหกรณ์มีเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์อยู่ในระดับดีเลิศ และระดับชั้นสหกรณ์อยู่
ในชั้นที่ 1 เพราะการด าเนินงานของสหกรณ์มีการท างานอย่างเป็นระบบมีขั้นตอนและกรอบที่แน่นอน คณะกรรมการ
ด าเนินการของสหกรณ์มีความมุ่งม่ันที่จะพัฒนาศักยภาพของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน  
 

 ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ 
 งานที่ด าเนินการ :การด าเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย สหกรณ์ได้มีการพัฒนาความสามารถในการ
ให้บริการสมาชิก โดยจัดหาสินค้าให้มีความหลากหลายตามความต้องการของสมาชิก เพ่ือให้สมาชิกสามารถมาซื้อ
สินค้าที่สหกรณ์ได้โดยไม่ต้องเสียเวลา และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและสหกรณ์ได้มีการจัดโปรโมชั่นสินค้าเพ่ือ
กระตุ้นยอดขายและลดปัญหาด้านสินค้าค้างสต็อกท าให้ผลการด าเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายเพิ่มขึ้นจากปีก่อน  
 ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : 

1. ร้านค้าของสหกรณ์มีสินค้าทุกชนิดตามความต้องการของสมาชิก 
2. สหกรณ์ไม่มีสินค้าเสื่อมสภาพเนื่องจากหมดอายุ 
3. รายได้จากธุรกิจจัดหาเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. สหกรณ์มีคู่แข่งทางการค้าเยอะ มีร้านค้าปลีก-ส่ง เกิดขึ้นในพื้นที่ใกล้เคียงกับสถานที่ตั้งของสหกรณ์เพิ่มมากขึ้น 
2. สมาชิกของสหกรณ์มีความต้องการที่หลากหลายท าให้สหกรณ์ต้องจัดหาสินค้าเพ่ิมมากขึ้น 
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 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
งานที่ด าเนินการ :แนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์ถือใช้ระเบียบและข้อบังคับตามร่างของกรมสหกรณ์และ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์อย่างเคร่งครัด เมื่อมีการจะใช้ระเบียบหรือทุนต่างๆจะต้องมีการ
ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการทุกครั้ง และมีบันทึกในรายงานการประชุมเป็นลายลักอักษรอักษร 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :สหกรณ์ถือใช้ระเบียบและข้อบังคับท่ีถูกต้องตามร่างของกรมส่งเสริมสหกรณ์  
 

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

กิจกรรม หน่วยนับ  แผน  ผล
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทยีบกับแผน

1. แผนการรับสมาชิก คน 50.00             38.00              76.00
2. แผนการระดมทุน
    - ระดมทุนเรือนหุน้เพิม่ หุน้        50,000.00 37,502.00        75.00
3. แผนการด าเนินธรุกจิของสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร
    - ธรุกจิรับฝากเงิน บาท    1,292,000.00        712,501.39 55.15
    - ธรุกจิสินเชื่อ บาท   70,040,000.00    61,174,368.00 87.34
    - ธรุกจิจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย บาท    2,270,000.00     2,120,735.82 93.42
    - ธรุกจิรวบรวม บาท                  -                     -                     -   
    - ธรุกจิแปรรูป บาท                  -                     -                     -   
    - ธรุกจิบริการ บาท                  -                     -                     -   
4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย
   - รายได้ บาท    5,058,600.00     4,760,670.56 94.11
   - ค่าใช้จ่าย บาท 3,050,500.00   2,919,084.76    95.69
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท    2,008,100.00 1,841,585.80 91.71
 

สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายไม่ได้ตามแผนที่ตั้ง
ไว้เนื่องจากสหกรณ์จัดหาสินค้ามาตามความต้องการของสมาชิกเพ่ือลดปัญหาหาสินค้าค้างสต็อกและท าให้สินค้า
หมดอายุท าให้สหกรณ์ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 : ในด้านธุรกิจจัดหาสินค้ามา
จ าหน่าย เพ่ิมช่องทางการซื้อสินค้าโดยให้สมาชิกเขียนรายการสินค้าที่ต้องการซื้อมาล่วงหน้าและจัดหาสินค้าตาม
รายการนั้นให้กับสมาชิกเป็นรายๆไป โดยไม่ต้องน าสินค้ามาสต็อกไว้ที่ร้านค้าแต่สมาชิกได้สินค้าตามความต้องการ 
 

ลงช่ือ     มีศักดิ์    พัวเจริญเกียรติ     เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

         (นายมีศักดิ์    พัวเจริญเกียรติ) 

               วันที่ 27 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2564 
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60) สหกรณ์บริการโรงพยาบาลตรัง จ ากัด   
ประเภทสหกรณ์   บริการ    ปีบัญชีของสหกรณ์ 30 กันยายน 2563   ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
 ระดับมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ดีเลิศ 
 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)  ชั้น 1 
 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ 30 ธันวาคม  2563 
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จัดประชุมเม่ือวันที่ 27 กุมภาพันธ์  2564 

 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 
 งานที่ด าเนินการ : 

1. แนะน าให้ความรู้คณะกรรมการด าเนินการและสมาชิก เจ้าหน้าที่ เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของตนและ
ความรู้ด้านสหกรณ์ 

2. แนะน าให้สหกรณ์น าการควบคุมภายในมาใช้ในการบริหารงานสหกรณ์ 
3. แนะน าให้สหกรณ์น าแนวทางในการรักษามาตรฐานมาใช้ในการบริหารงานสหกรณ์ 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : 
1. สหกรณ์จัดอบรมให้ความรู้ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ เพ่ือให้มีความรู้ในบทบาทหน้าที่ของตน และ

เข้าใจถึงระบบสหกรณ์ จ านวน 3 ครั้ง 
2. การประเมินคุณภาพสหกรณ์ สหกรณ์มีชั้นคุณภาพการควบคุมภายในอยู่ในระดับ “ดี”มีการก าหนดระบบ

การควบคุมภายในเหมาะสมกับการด าเนินงานและการด าเนินธุรกิจ มีการใช้แผนงานและงบประมาณซึ่งที่ประชุมใหญ่
อนุมัติไว้เป็นเปูาหมายในการปฏิบัติงาน มีการติดตามประเมินผล อย่างสม่ าเสมอ  

3. สหกรณ์รักษามาตรฐานอยู่ในระดีบดีเลิศ 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
- ไม่มี- 
 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 
งานที่ด าเนินการ : 
1. แนะน าส่งเสริมการด าเนินธุรกิจ การสร้างแรงจูงใจให้กับสมาชิกมาใช้บริการกับสหกรณ์มากขึ้น 
2. แนะน าให้สหกรณ์รับสมาชิกเพ่ิมและระดมทุนเรือนหุ้นจากสมาชิก เพื่อน ามาเป็นมาเป็นทุนหมุนเวียนใน

สหกรณ์ 
3. แนะน าการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกสหกรณ์ โดยการแจกคูปองเพ่ือกระตุ้นยอดขายและช่วยบรรเทา

ความเดือดร้อนของสมาชิกในภาวะเศรษฐกิจตกต่ า 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน  
1. สหกรณ์มีสมาชิกจ านวน 1,240 คน   สมาชิกมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจจ านวน 1 ,053 คน คิดเป็น

ร้อยละ 96.96 ของสมาชิกทั้งหมด และมียอดขายทั้งสิ้นจ านวน 33 ,956,993.67 บาท สูงกว่าแผนที่ตั้งไว้จ านวน 
1,956,993.67 บาท 
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2. สหกรณ์รับสมาชิกเพ่ิมจ านวน 176 ราย และระดมทุนเรือนหุ้นจากสมาชิกจ านวน 107,500 บาทสูงกว่า
แผนงานที่ก าหนดไว้ 

3. สหกรณ์ได้จัดมอบเงินเพื่อร่วมท าบุญ ร่วมบริจาค และเพ่ือช่วยเหลือสหกรณ์ต่าง ๆ และใช้จ่ายอ่ืน ๆ  
โดยใช้ทุนสาธารณประโยชน์ จ านวน 81,400.00 บาท โดยน าเสนอโครงการให้ที่ประชุมพิจารณา และขออนุมัติจาก
ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีของสหกรณ์ 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
-ไม่มี- 
 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
งานที่ด าเนินการ : 
แนะน าการควบคุมจัดท าสินค้าคงคลัง ให้เป็นปัจจุบัน 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : 
สหกรณ์ไม่มีสินค้าขาดบัญชี 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
-ไม่มี- 
 

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์ ปีบัญชี  30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก 
 

คน 60 176 293.33 

2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพ่ิม 
 

 
บาท 

 

 
40,000.00 

 

 
107,500.00 

 

 
268.75 

3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
 

 
 

บาท 
 

 
 

32,000,000.00 
 

 
 

33,956,993.67  

 
 

106.12 

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

 
บาท 
บาท 
บาท 

 

 
5,514,000.00 
3,748,800.00 
1,965,200.00 

 
4,763,762.14 
3,399,260.88 
1,364,501.26 

 
86.39 
90.68 
69.43 

 
 

สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :.......-ไม่มี-………….. 
สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ……….-ไม่มี-………… 

 
ลงช่ือ       สิทธิรักษ์ สมาธิ    เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
         (นายสิทธิรักษ์ สมาธิ) 

           วันที่  27  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
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61) สหกรณ์บริการวิทยาลัยเทคนิคตรัง จ ากัด   
ประเภทสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร บริการ ปีบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 31 ธันวาคม ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ธุรกิจสินเชื่อ 
 ระดับมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เกรด B 
 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)  ชั้น 2  
 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ 2 เมษายน 2564 
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จัดประชุมเม่ือวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 
งานที่ด าเนินการ :  
1. แนะน าให้สหกรณ์ยกระดับมาตรฐานสหกรณ์ จาก B เป็น A และยกระดับชั้นสหกรณ์ 
2. ให้สหกรณ์ปฏิบัติตามข้อบังคับ และระเบียบอย่างเคร่งครัด 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์สามารถรักษาระดับมาตรฐานสหกรณ์ให้อยู่เกรด B และระดับชั้นสหกรณ์ ชั้น 2 เท่ากับปีก่อน 
2. สหกรณ์ด าเนินงานมีผลก าไรสุทธิประจ าปี เป็นเงิน 27,899.28 บาท สามารถจัดสรรก าไรสุทธิเป็น เงินปันผล

ตามหุ้น ร้อยละ 2.9 และเงินเฉลี่ยคืน ตามส่วนการท าธุรกิจ ร้อยละ 5 และสหกรณ์มีทุนด าเนินงาน 1 ,380,962.56 
บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 93,317.28 บาท ทุนด าเนินงานดังกล่าวมาจากแหล่งเงินทุนเป็นส่วนใหญ่ ร้อยละ 100.00  

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. ………………………………-……………………………………… 
2. ………………………………-……………………………………… 
 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 
งานที่ด าเนินการ :  

 1. แนะน า ส่งเสริมการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ให้ได้ปริมาณธุรกิจ และคุณภาพ ตามแผนการด าเนินธุรกิจ
ของสหกรณ ์
 2. แนะน าให้สหกรณ์มีการวางแผนเร่งรัดและก าหนดมาตรการในการติดตามหนี้  และการพิจารณาให้เงินกู้
ลูกหนี้รายใหม่ควรค านึงถึงความเพียงพอของหลักประกันด้วย เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการด าเนินงานของ
สหกรณ ์

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
 1. สหกรณ์มีรายได้รวมทั้งสิ้น 105,587.89 บาท มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น จ านวน 77,688.61 บาท ส่งผลให้การ
ด าเนินงานของสหกรณ์มีก าไรสุทธิ จ านวน 27,899283 บาท  
 2. ระหว่างปีสหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิก 1,467,000.00 บาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 317,000.00 บาท ลูกหนี้
ช าระหนี้ได้ตามก าหนด ร้อยละ 96.87  
 สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1. .......................................-...................................................... 
2. .......................................-...................................................... 
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 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
งานที่ด าเนินการ :  
1. แนะน าให้สหกรณ์มีการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเทียบกับแผน 
2. แนะน าเรื่องระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์มีการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเทียบกับแผนงาน เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ 
2. ระบบควบคุมภายในของสหกรณ์อยู่ในระดับดี เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนซึ่งอยู่ในระดับพอใช้ 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. ………………………………-……………………………………… 
2. ………………………………-……………………………………… 
 

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

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก คน 20.00 1.00 5.00 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพ่ิม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

 
บาท 
บาท 

 
100,000.00 

- 

 
130,000.00 

- 

 
130.00 

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

 
 

บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 

 
 
- 

1,500,000.00 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 

1,467,000.00 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 

97.80 
- 
- 
- 
- 

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

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
96,000.00 
83,000.00 
13,000.00 

 
105,587.89 
77,688.61 
27,899.28 

 
109.98 
93.60 
214.60 

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

................................................................................................................................................................................... 
สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :  
1. แนะน า ส่งเสริม ผลักดันให้สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสู่ระดับดีเลิศ และยกระดับชั้นสหกรณ์ 
2. แนะน า ส่งเสริม การก ากับดูแล ตรวจสอบ และคุ้มครองสหกรณ์ 
3. แนะน า ส่งเสริม การพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์ และการมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกจิกบัสหกรณ์ของสมาชิก  
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ทั้งนี้ ในส่วนของธุรกิจสินเชื่อ มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจใน
ปัจจุบัน รวมทั้งมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ เพ่ือช่วยเหลือตามาตรการช่วยเหลือสมาชิก และครอบครัวที่
ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (COVID-19) 

 
 

ลงช่ือ        อมรรัตน์ เกื้อนุ่น       เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

  (นางสาวอมรรัตน์ เกื้อนุ่น) 

    วันที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
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62) สหกรณ์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจังหวัดตรัง จ ากัด   
ประเภทสหกรณ์การประมง  ปีบัญชีของสหกรณ์ 31 ธันวาคม   ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์  ได้แก่ จัดหาสินค้ามาจ าหน่าย, ธุรกิจรวบรวมผลิตผลเพ่ือจ าหน่าย 
 ระดับมาตรฐานสหกรณ์  เกรด A 

          (หากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไม่ผ่านมาตรฐานให้ระบุสาเหตุด้วย) 
 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563) ชั้น 1 
 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่  25 กุมภาพันธ์ 2564 
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร   ยังไม่ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563  เนื่องจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 
 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 
 งานที่ด าเนินการ : 

1. แนะน า ส่งเสริม และพัฒนาความเข้มแข็งตามแผนพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ รักษาชั้นที่ 1 
2. แนะน า ส่งเสริม ผลักดันสหกรณ์ให้รักษามาตรฐานอยู่ในระดับดี 
3. แนะน า ส่งเสริมด้านคุณภาพการควบคุมภายใน 
ผลที่ได้จากการ : 
1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เกรด A  คะแนน 97.25 คะแนน 
2. สหกรณ์รักษามาตรฐานผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  และรักษาชั้นที่ 1 
3. ผลการประเมินชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน ระดับดี 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. การแบ่งแยกหน้าที่สหกรณ์ควรแบ่งแยกให้ชัดเจน ให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด 
2. เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการขาดความรู้ ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองต่อสหกรณ์ ขาดประสบการณ์

ในการด าเนินงาน ตลอดจนการแก้ไขปัญหาไม่ทันท่วงที 
 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 
งานที่ด าเนินการ :  

 1.แนะน า ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์  เช่น ปริมาณธุรกิจ การมีส่วนร่วมของสมาชิกท าธุรกิจ               
กับสหกรณ์ การระดมทุนภายในเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน 
 2. การแก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์ให้สหกรณ์ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542                                 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2562  

3. แก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์ เช่น แก้ไขปัญหาลูกหนี้เงินสดขาดบัญชี  เร่งรัดติดตามหนี้  
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
สหกรณ์มีมูลค่าธุรกิจรวมทั้งสิ้น 80,669,328 บาท การเติบโตของธุรกิจ 1.21 เท่า โดยเป็นการรวบรวม

ผลิตผลเพ่ือจ าหน่าย ร้อยละ 83.42 และจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายร้อยละ 16.58  การบริหารธุรกิจสรุปได้ ดังนี้    
1.ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย จ านวน  13,372,492 บาท  ลดลงจากปีก่อน จ านวน 14,889,901.19 บาท 

ต่ ากว่าเปูาหมายที่ก าหนด 44,027,508 บาท หรือร้อยละ 23.30 ของเปูาหมายมีสมาชิกได้รับบริการ 80 ราย คิดเป็น
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ร้อยละ 49.08 ของจ านวนสมาชิกวันสิ้นปี ผลการด าเนินงานมีก าไรเฉพาะธุรกิจ จ านวน 530,068.70 บาท ลดลง
จากปีก่อน 836,001.64 บาท สหกรณ์มีอัตราผลก าไรเฉพาะธุรกิจเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 1 เนื่องจากต้นทุนการ
ขายลดลง ร้อยละ 1.59 เมื่อเทียบกับปีก่อนระหว่างปีสหกรณ์มีการตัดสินค้าเสื่อสภาพเสียหาย 5 รายการ คิดเป็น
เงินราคาทุน 69,329 บาท 

2.ธุรกิจรวบรวมผลิตผลเพื่อจ าหน่าย สหกรณ์รวบรวมกุ้งเพาะเลี้ยงได้ จ านวน 402,981.20 กิโลกรัม เป็นเงิน 
67,296,836 บาท สูงกว่าเปูาหมายที่ก าหนด 17,396,836 บาท จ าหน่ายได้ เป็นเงิน 67,498,330.50 บาท ผลการ
ด าเนินงานมีก าไรเฉพาะธุรกิจ จ านวน 201,494.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.30 ของยอดขาย ก าไรเพ่ิมจากปีก่อน 
จ านวน 176,072.50 บาท 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
จากสถานการณ์ปัจจุบันการเพาะเลี้ยงและการส่งออกกุ้ง อาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงในด้านต่างๆ 

อาทิ คุณภาพลูกพันธุ์ ภัยแล้ง ความไม่แน่นอนของสภาพอากาศ และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ  
รวมถึงภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ตลอดจนผลกระทบจากสถานการการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ท าให้ราคาผลิตผลตกต่ าและเกิดปัญหาจากการขนส่งธุรกิจการค้าต้องหยุดชะงักจากผลกระทบตลอด
สายการผลิต ซึ่งสหกรณ์ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อแก้ไขปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการค้าให้ทันต่อสถานการณ์
ปัจจุบัน 
   

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
1. ก ากับ ดูแล ตรวจสอบให้สหกรณ์ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
2. ให้สหกรณ์ปรับปรุงการด าเนินงานตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีและแก้ไขข้อพกพร่องตามค าสั่งนายทะเบียน

ให้แล้วเสร็จ 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : 
1.แนะน า ส่งเสริม ในเรื่อง พ.ร.บ. สหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง ค าแนะน าสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ

ในการบริหารงาน 
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ น าข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีแจ้งให้ที่ประชุมทราบและให้สหกรณ์ปรับปรุงการ

ด าเนินงานตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเพ่ือปูองกันและแก้ไขข้อบกพร่องขึ้นอีก 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. สหกรณ์มีลูกหนี้ตามค าพิพากษา ยกมาจากปี 2559 จ านวน 1 ราย เป็นเงิน 106,612.00 บาท คือ                    

นายจารุกิตติ์ นะตะชูสงค์ ให้ช าระพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 96 ,920 บาท ณ วันที่      
31 ธันวาคม 2563 สหกรณ์มียอดลูกหนี้คงเหลือ 107,488.26 บาท และดอกเบี้ยค้างรับ 32,581.05 บาท สหกรณ์
ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้เต็มจ านวนแล้ว   

2. สหกรณ์มีลูกหนี้ยกมา นางสาวสุมณฑา สิทธิเม่ง อดีตเจ้าหน้าที่บัญชีในความผิดเกี่ยวกับเอกสารยักยอก 
ศาลพิพากษาให้คืนเงิน จ านวน 456,640 บาท หลังจากนั้น สหกรณ์ได้รับช าระจากลูกหนี้ จ านวน 2,000 บาท      
ปี 2562 รับช าระ จ านวน 10,000 บาท และปี 2563 จ านวน 3,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  มียอดลูกหนี้
คงเหลือ 441,640 บาท โดยสหกรณ์ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้เต็มจ านวนแล้ว  ดังนั้น สหกรณ์ควรติดตามเร่งรัด
ให้ลูกหนี้น าเงินมาช าระคืนสหกรณ์โดยเร็ว 
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ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีบัญชีเดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2563 

กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทยีบกับแผน

1. แผนการรับสมาชิก คน 10              11.00             110.00

2. แผนการระดมทุน

    - ระดมทุนเรือนหุน้เพิม่ บาท 1,000,000.00       106,810.00               10.68

    - รับฝากเงินเพิม่ บาท -

3. แผนการด าเนินธรุกจิของสหกรณ์/

กลุ่มเกษตรกร

    - ธรุกจิรับฝากเงิน -

    - ธรุกจิสินเชื่อ -

    - ธรุกจิจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย บาท 106,450,000.00 13,372,492.00               12.56

    - ธรุกจิรวบรวม บาท 107,960,000.00 67,296,836.00               62.33

    - ธรุกจิแปรรูป บาท 0.00 -                   -   

    - ธรุกจิบริการ -

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย

   - รายได้ บาท 107,960,000.00 81,612,440.71               75.60

   - ค่าใช้จ่าย บาท 106,450,000.00 81,226,398.64               76.30

   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท 1,510,000.00 386,042.07               25.57
 

สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : 
 1. สมาชิกของสหกรณ์มีส่วนร่วมในการท าธุรกิจกับสหกรณ์น้อย 
 2. เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการขาดความรู้ ประสบการณ์ในการด าเนินงาน ตลอดจนการแก้ไขปัญหาไม่ทันท่วงที                        
 3. ภาวะเศรษฐกิจไม่ดี  ราคากุ้งทั่วโลกปรับลดลงอย่างรวดเร็ว ตลอดจนผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้ราคาผลิตผลตกต่ าและเกิดปัญหาจากการขนส่งธุรกิจ
การค้าต้องหยุดชะงักจากผลกระทบตลอดสายการผลิต ซึ่งสหกรณ์ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพ่ือแก้ไข
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการค้าให้ทันต่อสถานการปัจจุบัน   

สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :  
1. แนะน า ส่งเสริมระดับชั้นสหกรณ์ และให้สหกรณ์รักษาเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 
2. แนะน า ส่งเสริมการเพ่ิมปริมาณธุรกิจ และสมาชิกมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจกับสหกรณ์เพ่ิมขึ้นและ

เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร แนะน า ส่งเสริมให้ความรู้กับกรรมการและเจ้าหน้าที่ในทุกๆ ด้าน 
 3. การก ากับ ดูแล ตรวจสอบ และคุ้มครองสหกรณ์ 
 
 
 

ลงชื่อ            อนันต์  ทับอินทร์    เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
              (นายอนันต์  ทับอินทร์) 
      วันที่  27  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
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63) สหกรณ์รถยนต์โดยสารตรัง จ ากัด   
ประเภทสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร บริการ ปีบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  31  ธันวาคม ของทุกปี  

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้เงินกู้  และรับเงินฝาก 
 ระดับมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563) เกรด เอฟ           

1.สหกรณ์ เพราะสหกรณ์สมาชิกมีส่วนร่วมในการท าธุรกิจน้อยกว่าร้อยละ 60 เนื่องจากสมาชิกส่วนใหญ่
ชรา และรถยนต์ก็ช ารุดไม่สามารถวิ่งได้ 

 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)  ชั้น 3 
 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่  30 มีนาคม  2564  
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจัดประชุมเมื่อวันที่   8 มิถุนายน  2564 

 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 
งานที่ด าเนินการ  
1. ยกระดับมาตรฐานสหกรณ์ให้อยู่ในเกรด ซี 
2. ยกระดับชั้นสหกรณ์ ให้อยู่ที่ ชั้น 2 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์ได้รับมาตรฐาน เกรด เอฟ  
2. สหกรณ์ก าไรสุทธิ 174,228.78  บาท ชั้น 3 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1.สมาชิกให้ความร่วมมือน้อย สหกรณ์บริหารไม่มีธรรมาภิบาล 

 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 
งานที่ด าเนินการ :  
รักษาและยกระดับปริมาณการด าเนินธุรกิจสหกรณ์ 
ผลทีไ่ด้จากการด าเนินงาน :  
สหกรณ์มีปริมาณธุรกิจ ปี 2564 จ านวน 145,060.00 บาท  เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
การเดินรถมีปัญหาเนื่องจากโควิค 19 ท าให้สมาชิกวิ่งรถน้อยรายได้สหกรณ์ก็น้อยด้วย 
 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
งานที่ด าเนินการ :  

           แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ ให้ปฎิบัติ พ.ร.บ.ข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์ มากข้ึน 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
การปฎิบัติงานของสหกรณ์อยู่ในระดับพอใช้ 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

          สมาชิกรายหลายรายเสียชีวิตแต่สหกรณ์ไม่รู้ และบางรายอายุเยอะท าให้ การประชมุไม่ค่อยครบองค์ประชุม  
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ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี เดือน ธันวาคม   พ.ศ. 2563 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก คน 10 9 90.00 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพ่ิม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

 
ล้านบาท 
ล้านบาท 

 
0.01 

 
0.009 

 
90.00 

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

 
 
 

ล้านบาท 
ล้านบาท 

 
 
 

0.1 
0.2 

 
 
 

0.04 
0.105 

 
 
 

40 
52.53 

 
 
 

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

 
ล้านบาท 
ล้านบาท 
ล้านบาท 

 
0.24 
0.15 
0.09 

 
0.119 
0.054 
0.17 

 
49.58 
36.00 
188.89 

 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : สหกรณ์กับสมาชิกขาดการสานสัมพันธ์ต่อกัน 

สหกรณ์ไม่รู้ว่าสมาชิกมีอยู่จริงเท่าไร มีรถท่ียังวิ่งได้กี่คัน เพ่ือก าหนดแผนให้ถูกต้อง 
สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : สหกรณ์ต้องตรวจสอบสภาพ

ของสมาชิกในปัจจุบัน ว่ามีชีวิตอยู่เท่าไร และเสียชีวิตเท่าไร มีรถที่มีสภาพที่วิ่งได้เท่าไร เพ่ือก าหนดว่าจะวางแผน
ปรับปรุงธุรกิจอย่างไร สหกรณ์ติดตามทวงหนี้อย่างเข้มข้น และเก็บค่าบริการเดินรถอย่าเข้มข้น 

 
 
 

ลงช่ือ   สุวัฒน์ชัย  สุวรรณเกษา    เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

      (นายสุวัฒนช์ัย  สวุรรณเกษา) 

               วันที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 
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64) สหกรณ์ออมทรัพย์ก านันผู้ใหญ่บ้านอ าเภอห้วยยอด จ ากัด   
ประเภทสหกรณ์  ออมทรัพย์  ปีบัญชีของสหกรณ์  31 ธันวาคมของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์   ธุรกิจสินเชื่อ 
 ระดับมาตรฐานสหกรณ์  ระดับดีเลิศ 
 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)  ชั้น 1 
 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์  ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่   21 มกราคม 2564 
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์  จัดประชุมเม่ือวันที่  2 กุมภาพันธ์ 2564 

 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 
งานที่ด าเนินการ :  
1. แนะน า ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์ 
2. แนะน า ส่งเสริม พัฒนาความเข็มแข็งตามแผนพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ (รักษาชั้น 1) 
3. แนะน า ส่งเสริม สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และรักษามาตรฐานอยู่ในระดับดีเลิศ 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาธุรกิจ และการควบคุมภายใน 
5. ก าหนดหรือทบทวนระเบียบต่าง ๆ ขึ้นถือใช้ให้ครบถ้วน 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ระดับดีเลิศ คะแนน 97.50 คะแนน ผลการด าเนินงานสหกรณ์มีก าไรสุทธิ 

3,239,481.56 บาท มีการจัดสรรก าไรสุทธิตามข้อบังคับของสหกรณ์ จ่ายเงินปันผลตามหุ้น ร้อยละ 4.05 เงินเฉลี่ย
คืนเงินกู้ ร้อยละ 10.75 สมาชิกเกิดความพึงพอใจ สหกรณ์รักษามาตรฐาน ระดับดีเลิศ 

2. ความรู้ ความสามารถของคณะกรรมการด าเนินการและฝุายจัดการ ก าหนดโครงสร้างไว้เหมาะสมมีการ
ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและฝุายจัดการไว้ชัดเจน 

3. ผลการจัดชั้นสหกรณ์ อยู่ชั้น 1  
4. สหกรณ์มีทุนด าเนินงาน 62,582,346.06 บาท เพ่ิมขึ้นกว่าปีก่อน สหกรณ์ใช้ทุนภายในของสหกรณ์เอง

ในการด าเนินงาน 
5. ผลการประเมินชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน  ระดับดีมาก 
6. มีการทบทวน และถือใช้ระเบียบตามแนวทางปฏิบัติงานของสหกรณ์ 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1.คณะกรรมการยังขาดความเข้าใจในระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2.การก าหนดแผนการด าเนินงานและงบประมาณรายได้ - รายจ่ายประจ าปี การประมาณการรายจ่าย    

ไม่ครอบคลุมรายการที่เกิดข้ึนจริงท าให้สหกรณ์มีค่าใช้จ่ายที่เกินแผนงานที่ตั้งไว้ 
 

 ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ 
งานที่ด าเนินการ :  
1. แนะน า ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์ (ปริมาณธุรกิจ การมีส่วนร่วมของสมาชิกท าธุรกิจกับ

สหกรณ์และการระดมทุนภายในเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน) 
2. การแก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์ (แก้ไขปัญหาหนี้ค้างนาน  เร่งรัดติดตามหนี้) 
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3. แนะน าให้สหกรณ์มีการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเทียบกับแผนงาน 
4. แนะน าให้สหกรณ์มีการวิเคราะห์ต้นทุนทางการเงิน 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์ด าเนินธุรกิจสินเชื่อ และธุรกิจรับฝากเงิน มีปริมาณธุรกิจทั้งสิ้น 43,859,396.73 บาท  

ธุรกิจสินเชื่อ ระหว่างปีจ่ายเงินกู้ให้สมาชิก 42 ,145,185.00 บาท ระหว่างปีลูกหนี้สามารถช าระหนี้ได้ตามก าหนด
สัญญาทั้งจ านวน ธุรกิจรับฝากเงิน ระหว่างมีรับฝากเงินจากสมาชิก 1 ,789,466.96 บาท สหกรณ์มีก าไรสุทธิ 
3,239,481.56 บาท ลดลงจากปีก่อน 155,191.41 บาท 

2. สหกรณ์มีการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน และมีการเปรียบเทียบผลงานกับแผนงานที่ตั้งไว้เสนอที่ประชุม
คณะกรรมการทราบทุกเดือน 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. …………-…………………………………………………………… 
2. ……………………………………………………………………… 
 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
งานที่ด าเนินการ :  
1. ก ากับ ดูแล ตรวจสอบให้สหกรณ์ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับสหกรณ์ 
2. แนะน า ให้สหกรณ์แก้ไข ปรับปรุงการด าเนินงานตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง ค าแนะน าสหกรณ์ ให้มีประสิทธิภาพในการ

บริหารงาน 
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ น าข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และให้สหกรณ์

ปรับปรุงการด าเนินงานตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเพ่ือปูองกันและแก้ไขข้อบกพร่อง 
3. มีการทบทวน และถือใช้ระเบียบตามแนวทางปฏิบัติงานของสหกรณ์ 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายสหกรณ์ ระเบียบ ข้อบังคับ 
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ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี เดือน 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก คน 70 65 92.86 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพ่ิม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

 
บาท 
บาท 

 
10,000,000.00 
1,500,000.00 

 
9,322,800.00 
1,796,896.73 

 
93.22 
119.79 

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

 
 

บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 

 

 
 

1,500,000.00 
50,000,000.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

 
 

1,789,466.96 
42,145,185.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

 
 

119.29 
84.29 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

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

 
บาท 
บาท 
บาท 

 

 
4,447,300.00 
1,215,990.00 
3,231,310.00 

 
4,114,057.40 

874,575.84 
3,239,481.56 

 
92.51 
71.92 
100.25 

 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :  ระหว่างปีสมาชิกมีความจ าเป็นในการใช้เงินกู้

น้อยลงท าให้ธุรกิจสินเชื่อต่ ากว่าแผนงานที่ตั้งไว้ 
สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :   
1. แนะน า ส่งเสริมระดับชั้นสหกรณ์ 
2. แนะน า ส่งเสริมให้สหกรณ์รักษาเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 
3. แนะน า ส่งเสริมการเพิ่มปริมาณธุรกิจ และสมาชิกมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจกับสหกรณ์เพ่ิมข้ึน 
4. แนะน า ส่งเสริมเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร 
5. การก ากับ ดูแล ตรวจสอบ และคุ้มครองสหกรณ์ 

 
 

ลงช่ือ       พิมลรัตน์  เชาวน์วุฒิกุล       เจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

        (นางสาวพิมลรัตน์  เชาวน์วุฒิกุล) 

                วันที่ 27 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 
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65) สหกรณ์ออมทรัพย์ ร.15 พัน.4 จ ากัด   
ประเภทสหกรณ์    ออมทรัพย์  ปีบัญชีของสหกรณ์   30 กันยายน  ของทุกปี  

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์ ธุรกิจสินเชื่อ  
 ระดับมาตรฐานสหกรณ์ เกรด A ระดับดีมาก 
 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)   ชั้น 1  
 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์  ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่    19 ตุลาคม 2563  
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์  จัดประชุมเม่ือวันที่    13 พฤศจิกายน 2563  

 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 
    งานที่ด าเนินการ :  

1. แนะน า ส่งเสริม และพัฒนาความเข้มแข็งตามแผนพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ รักษาชั้นที่ 1 
2. แนะน า ส่งเสริม ผลักดันสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และรักษามาตรฐานอยู่ในระดับดีเลิศ 
3. แนะน า ส่งเสริม และพัฒนาให้น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้แนวทางหลักในการด าเนินกิจการ

และร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่สมาชิก 
4. แนะน า ส่งเสริม และพัฒนาสหกรณ์สู่ดีเด่น 
5. แนะน า ส่งเสริมด้านคุณภาพการควบคุมภายใน 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เกรด B คะแนน 94.63 คะแนน  
2. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานและมาตรฐานอยู่ในระดับดี และรักษาชั้นสหกรณ์ชั้นที่ 1 
3. สหกรณ์จัดท าโครงการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

ประจ าปี พ.ศ.2563 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่สมาชิก ลดรายจ่ายและรายได้เสริมให้แก่สมาชิก
และส่งเสริมองค์ความรู้ในการด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

4. ผลการประเมินชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน ระดับดี 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
สมาชิกมีส่วนร่วมน้อยลง เนื่องจากมีข้อจ ากัดในส่วนของงวดการช าระหนี้ ซึ่งธนาคารพาณิชย์งวดการช าระ

หนี้มากกว่าสหกรณ ์
 

 ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ 
งานที่ด าเนินการ :  
1. แนะน า ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์ (ปริมาณธุรกิจ การมีส่วนร่วมของสมาชิกกับสหกรณ์การ

ระดมทุนภายในเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน) 
2. แนะน า ส่งเสริมการออมของสมาชิกและให้มีการออมอย่างต่อเนื่อง 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์มีปริมาณธุรกิจ ปี 2563 เป็นเงิน 41,014,100.- บาท ซึ่งสูงกว่าปีก่อน สหกรณ์ด าเนินธุรกิจให้

สินเชื่อแก่สมาชิกและเงินรับฝากจากสมาชิก   
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2. สหกรณ์มีการรับฝากเงินจากสมาชิก ปี 2563 เป็นเงิน 11 ,136,000.- บาท ให้เงินกู้ระหว่างปี จ านวน 
29,878,100.- บาท  

3. ผลการด าเนินงานสหกรณ์ปีบัญชี 30 กันยายน 2563 มีผลก าไร 3,506,006.84  บาท  
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
สหกรณ์ขยายงวดเงินกู้เพ่ิมข้ึน ส่งผลให้สหกรณ์ขาดเงินทุนหมุนเวียน  
 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
งานที่ด าเนินการ :  
1. ก ากับ ดูแล ตรวจสอบให้สหกรณ์ด าเนินการตาม ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
2. ให้สหกรณ์ปรับปรุงการด าเนินงานตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. แนะน า ส่งเสริม ในเรื่อง พ.ร.บ.สหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง ค าแนะน าสหกรณ์ ให้มีประสิทธิภาพ

ในการบริหารงาน 
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ น าข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และให้สหกรณ์

ปรับปรุงการด าเนินงานตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเพ่ือปูองกันและแก้ไขข้อบกพร่อง 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. ……………………-………………………………………………… 
 

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์ ปีบัญชี เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก ราย 20 16 80.00 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพ่ิม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

 
บาท 
บาท 

 
7,000,000.00 
4,500,000.00 

 
7,321,280.00 
11,136,000.00 

 
104.59 
247.47 

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

 
 

บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 

 
 

4,500,000.00 
19,500,000.00 

- 
- 
- 
- 

 
 

11,136,000.00 
29,878,100.00 

- 
- 
- 
- 

 
 

247.47 
153.22 

- 
- 
- 
- 

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

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
6,160,000.00 
2,699,000.00 
3,461,000.00 

 
5,618,267.46 
2,112,260.62 
3,506,006.84 

 
91.21 
78.26 
101.30 
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สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : 
1. สมาชิกมีส่วนร่วมในการออมน้อยลง 
2. ภาวะเศรษฐกิจตกต่ า 
3.   สมาชิกประสบปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  จึงต้อง

เว้นระยะห่างทางสังคม Social Distancing  ท าให้สมาชิกขาดรายได้จากการประกอบอาชีพเสริม 
สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :    
1. แนะน า ส่งเสริมระดับชั้นสหกรณ์ 
2. แนะน า ส่งเสริมให้สหกรณ์รักษาเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 
3. แนะน า ส่งเสริมการเพิ่มปริมาณธุรกิจ และสมาชิกส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจกับสหกรณ์เพ่ิมข้ึน 
4. แนะน า ส่งเสริมให้สมาชิกมีการออมเพ่ิมข้ึน 
5. การก ากับ ดูแล ตรวจสอบ และคุ้มครองสหกรณ์ 

 
 

ลงช่ือ              สุคนธ์  อินขัน             เจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

              (นางสาวสุคนธ์   อินขัน) 

                วันที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
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66) สหกรณ์ออมทรัพย์กว้างไพศาล จ ากัด   
ประเภทสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ออมทรัพย์ ปีบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 31  ธันวาคม ของทุกปี  

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้เงินกู้  และรับเงินฝาก 
 ระดับมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563) เกรด A 

          (หากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไม่ผ่านมาตรฐานให้ระบุสาเหตุด้วย) 
 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)  ชั้น 1  
 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ 28 มกราคม 2563 
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จัดประชุมเม่ือวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 

 
ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 
งานที่ด าเนินการ :  
1. รักษามาตรฐานสหกรณ์ให้อยู่ในเกรด A 
2. รักษาระดับชั้นสหกรณ์ ให้อยู่ที่ ชั้น 1 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์ได้รับมาตรฐาน เกรด A ด้วย คะแนน 98 คะแนน 
2. สหกรณ์มีก าไรสุทธิ จ านวน 4,430,660.53 บาท การจัดระดับชั้น 1 เงินปันผล ร้อยละ 4.50 เงินเฉลี่ยคืน

ร้อยละ 7.00 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. ……………………………………………………………………… 
2. ……………………………………………………………………… 
 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 
งานที่ด าเนินการ :  
รักษาและยกระดับปริมาณการด าเนินธุรกิจสหกรณ์ 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : 
สหกรณ์มีปริมาณธุรกิจเพ่ิมข้ึน และสหกรณ์มีก าไรเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จ านวน 265,721.34 บาท 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. ……………………………-………………………………………… 
2. ……………………………-………………………………………… 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
งานที่ด าเนินการ :  
1. ……………………………-………………………………………… 
2. ……………………………-………………………………………… 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : 
1. ………………………………-……………………………………… 
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2. ………………………………-……………………………………… 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. ………………………………-……………………………………… 
2. ………………………………-……………………………………… 
 

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

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก คน 50 83 166 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพ่ิม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

 
บาท 
บาท 

 
15,000,000.00 
10,000,000.00 

 
14,816,500.00 
19,757,065.98 

 
98.78 
197.57 

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

 
 

บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 

 
 

10,000,000.00 
80,000,000.00 

- 
- 
- 
- 

 
 

19,757,065.98 
72,300,470.00 

- 
- 
- 
- 

 
 

197.57 
90.38 

- 
- 
- 
- 

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

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
5,030,000.00 
934,500.00 

4,095,500.00 

 
5,391,531.62 
960,874.09 

4,430,660.53 

 
107.19 
102.82 
98.50 

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

................................................................................................................................................................................... 
สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ......................................... 

.................................................................................................................................................................................... 
 
 

ลงช่ือ          อมรรัตน์ เกื้อนุ่น      เจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

  (นางสาวอมรรัตน์ เกื้อนุ่น) 

    วันที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
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67) สหกรณ์ออมทรัพย์ก านันผู้ใหญ่บ้านอ าเภอกันตัง จ ากัด   
ประเภทสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร....ออมทรัพย์.... ปีบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ...31  ธันวาคม ของทุกปี.... 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร.........เงินได้รายเดือน/ธุรกิจสินเชื่อ............................. 
 ระดับมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร(ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที ่31 กรกฎาคม 2563)...เกรด.F....... 

          (หากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไม่ผ่านมาตรฐานให้ระบุสาเหตุด้วย) 
 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564).....ชัน้ 2..................................................................  
 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ ....2 มีนาคม 2564... 
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจัดประชุมเมื่อวันที่....22 เมษายน 2564 

 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 
งานที่ด าเนินการ : 
1. แนะน าการรักษามาตรฐานสหกรณ์และยกระดับชั้นสหกรณ์  
2. แนะน าสหกรณ์ด าเนินการก าหนดหรือแก้ไขระเบียบต่าง ๆ  ให้ถูกต้อง และทันต่อสถานการณ์การด าเนินงาน

ในปัจจุบันของสหกรณ ์
3. แนะน า ส่งเสริม ด าเนินการตามแผนการระดมทุนของสหกรณ์เพ่ือให้มีเงินทุนในการด าเนินธุรกิจของ

สหกรณ์เพ่ิมข้ึน 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. ทุนด าเนินงานของสหกรณ์เพ่ิมข้ึนระหว่างปี  307,001.13 บาท 
2.สหกรณ์มีการทบทวน และถือใช้ระเบียบตามแนวทางปฏิบัติงานของสหกรณ์ 
3. สหกรณ์ด าเนินงานมีผลขาดทุนสุทธิประจ าปี เป็นเงิน 22,965.33 บาท เนื่องจากมีการตัดจ่ายค่าเสียหาย

จากเงินสดขาดบัญชี จากการทุจริตของเจ้าหน้าที่บัญชีสหกรณ์ กระท าการยักยอกทรัพย์ของสหกรณ์ท าให้เกิดเงินสด
ขาดบัญชีจ านวน 697,731.42 บาท จึงไม่สามารถจัดสรรก าไรสุทธิได้ 

4.จากการทุจริตของเจ้าหน้าที่บัญชีสหกรณ์ ท าให้สหกรณ์ไม่สามารถรักษาระดับมาตรฐานของสหกรณ์ใน
ระดับ Aได้ ท าให้ตกมาตรฐานมาอยู่ระดับ Fและส าหรับระดับชั้นสหกรณ์ ยังไม่มีการจัดชั้นสหกรณ์ใหม่ 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
เนื่องจากการทุจริตของเจ้าหน้าที่บัญชีสหกรณ์ กระท าการยักยอกทรัพย์ของสหกรณ์ จากการได้รับความ

ไว้วางใจจากเหรัญญิกให้ถือเงินสดในระหว่างปี ท าให้เกิดเงินสดขาดบัญชีจ านวน 697,731.42 บาทส่งผลให้สหกรณ์
ประสบผลการด าเนินงานขาดทุนสุทธิประจ าปี เป็นเงินจ านวน 22,965.33 บาท 

 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 
งานที่ด าเนินการ : 
1.แนะน าส่งเสริมการด าเนินธุรกิจด้านต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ได้ปริมาณธุรกิจ และคุณภาพ ตามแผนการ

ด าเนินธุรกิจของสหกรณ ์
2. สหกรณ์จัดท าแผนเพ่ิมปริมาณธุรกิจเงินฝากจากสมาชิก เพ่ือให้มีเงินทุนในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์

เพ่ิมข้ึน และการมีส่วนร่วมในท าธุรกิจของสมาชิกกับสหกรณ์ให้ได้ร้อยละ70 ของสมาชิกท้ังหมด 
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3. การติดตามหนี้ค้าง/ผิดนัดช าระของสมาชิกสหกรณ์สามารถเรียกเก็บหนี้ได้ตามก าหนดรับช าระหนี้ค้าง 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์มีผลการด าเนินธุรกิจประจ าปี 2563 ปริมาณธุรกิจจ านวน 3,251,406.16 บาท ซึ่งสามารถท าได้ 

ร้อยละ 90.31 ของแผนที่วางไว้ ธุรกิจเงินรับฝากจากสมาชิกสามารถระดมทุนได้จ านวน 136,406.16 บาท คิดเป็น 
ร้อยละ 136.41 และการให้สินเชื่อ ร้อยละ 91.14 ของแผนงานที่วางไว้ ปริมาณธุรกิจเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับปีก่อน 

2. สหกรณ์สามารถเพ่ิมธุรกิจเงินรับฝากจากสมาชิกสามารถระดมทุนได้จ านวน 136,406.16 บาท คิดเป็น 
ร้อยละ 136.41 และการมีส่วนร่วมในการท าธุรกิจของสมาชิกกับสหกรณ์ได้ร้อยละ 70.14 ของสมาชิกสหกรณ์ทั้งหมด 

3. สหกรณ์สามารถเรียกเก็บหนี้ลูกหนี้ช าระหนี้ได้ร้อยละ 95.39 ของหนี้ที่ถึงก าหนดช าระ 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
การด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ประจ าปี 2563 สหกรณ์ส่วนใหญ่สามารถท าได้ แผน แต่ในการด าเนินงาน

คณะกรรมการฯ มีการมอบหมายงานระหว่างกัน แต่ในขั้นการปฏิบัติจะให้ความไว้วางใจเจ้าหน้าที่บัญชีสหกรณ์
ด าเนินการในด้านต่าง ๆ ซึ่งหากไม่มีการทุจริตของเจ้าหน้าที่บัญชีสหกรณ์ ผลการด าเนินงานของสหกรณ์จะมีก าไรสุทธิ 

 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
งานที่ด าเนินการ : 
1. สหกรณ์มีการแก้ไขข้อสังเกตต่าง ๆ ให้ถูกต้องและไม่มีการฝุาฝืนตามระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์

และให้มีการก าหนดหรือทบทวนระเบียบต่าง ๆ การถือใช้ระเบียบให้ครบถ้วน 
2. แนะน าให้สหกรณ์มีการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเทียบกับแผนงาน 
3. แนะน าส่งเสริมด้านการเงินและบัญชี ให้สหกรณ์จัดท าบัญชี เอกสารและรายงานต่าง ๆให้ถูกต้อง ครบถ้วน 

เป็นปัจจุบัน และจัดส่งทันตามก าหนดเวลา 
4. แนะน าเรื่องระบบควบคุมภายในการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : 
1. สหกรณ์มีการแก้ไขข้อสังเกตต่าง ๆ ให้ถูกต้อง ได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
2. สหกรณ์มีการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเทียบกับแผนงาน เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการฯ ประจ าเดือน 
3. ด้านการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่สหกรณ์จัดท าบัญชี เอกสารและรายงานต่าง ๆได้ถูกต้อง ครบถ้วนเป็น

ปัจจุบันดีขึ้นจากปีก่อน และจัดส่งทันตามก าหนดเวลา สามารถปิดบัญชี จัดส่งงบการเงินได้ภายใน 30 วัน  
4. ระบบควบคุมภายในของสหกรณ์อยู่ในระดับพอใช้การตรวจสอบกิจการของสหกรณ์มีการรายงาน

น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการฯ แต่ไม่สม่ าเสมอ 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
การด าเนินการของสหกรณ์และเจ้าหน้าที่สหกรณ์เริ่มด าเนินการได้ดีขึ้นในเรื่องต่าง ๆ มีการมอบหมาย

อ านาจหน้าที่งานเหมาะสมขึ้น แต่เจ้าหน้าที่บัญชีสหกรณ์อาศัยช่วงการปรับปรุงผังบัญชีสหกรณ์ และหน่วยงาน
ราชการมีภารกิจพิเศษท าให้ต้องเว้นช่วงเข้าตรวจสอบ อีกทั้งจากการได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการให้
ด าเนินการในงานต่าง ๆ รวมทั้ง เหรัญญิกไว้วางใจให้ถือเงินสดในระหว่างปี จึงเกิดการทุจริตของเจ้าหน้าที่บัญชี
สหกรณ์ กระท าการยักยอกทรัพย์ของสหกรณ์ท าให้เกิดเงินสดขาดบัญชี ส่งผลให้สหกรณ์มีผลการด าเนินงานขาดทุน
ประจ าปีดังกล่าว 
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ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 

1. แผนการรับสมาชิก คน 30 17             56.67
2. แผนการระดมทุน
    - ระดมทุนเรือนหุน้เพิม่ บาท      750,000.00      708,500.00             94.47
    - รับฝากเงินเพิม่ บาท      100,000.00      136,406.16           136.41
3. แผนการด าเนินธรุกจิของสหกรณ์/
    - ธรุกจิรับฝากเงิน บาท      100,000.00      136,406.16           136.41
    - ธรุกจิสินเชื่อ บาท   3,600,000.00    3,281,000.42             91.14
    - ธรุกจิจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย บาท                 -                   -                   -   
    - ธรุกจิรวบรวม บาท                 -                   -                   -   
    - ธรุกจิแปรรูป บาท
    - ธรุกจิบริการ บาท                 -                   -                   -   
4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย
   - รายได้ บาท      653,000.00      637,496.04             97.63
   - ค่าใช้จ่าย บาท      483,400.00      660,461.37           136.63
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท      169,600.00 -     22,965.33 -           13.54

 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : สหกรณ์มีผลการด าเนินงานขาดทุนประจ าปี จาก

การตัดจ่ายค่าเสียหายจากเงินสดขาดบัญชี เนื่องจากการทุจริตของเจ้าหน้าที่บัญชีสหกรณ์ กระท าการยักยอกทรัพย์
ของสหกรณ์ จากการได้รับความไว้วางใจจากเหรัญญิกให้ถือเงินสดในระหว่างปี 

สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ด าเนินการตามแนวทาง ดังนี้ 
- แนะน า ส่งเสริมรักษาระดับชั้นสหกรณ์ และมาตรฐานสหกรณ์ 
- แนะน า ส่งเสริมการก ากับ ดูแล ตรวจสอบ และคุ้มครองสหกรณ ์

 - แนะน า ส่งเสริมเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร  
- แนะน า ส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์ และการมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจกับสหกรณ์ของสมาชิก 
  ทั้งนี้ ในส่วนของธุรกิจสินเชื่อมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจใน

ปัจจุบัน รวมทั้งมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ เพ่ือช่วยเหลือตามมาตรการช่วยเหลือสมาชิก และครอบครัวที่
ไดร้ับผลจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โรคโควิด-19 (COVID-19) 
 

 
 

ลงช่ือ         สิทธิรักษ์ สมาธิ   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

           (นายสิทธิรักษ์ สมาธิ) 

             วันที่ 27 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.2564 
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68) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จ ากัด   
ประเภทสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  ออมทรัพย์. ปีบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  31  ธันวาคม ของทุกปี  
ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้เงินกู้  และรับเงินฝาก 

 ระดับมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เกรด เอ           
 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)  ชั้น 1  
 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่  12  มกราคม  2564  
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจัดประชุมเมื่อวันที่  31  มกราคม  2564 

 
ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 
งานที่ด าเนินการ :  
1. รักษามาตรฐานสหกรณ์ให้อยู่ในเกรด เอ 
2. รักษาระดับชั้นสหกรณ์ ให้อยู่ที่ ชั้น 1 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์ได้รับมาตรฐาน เกรด เอ  
2. สหกรณ์มีก าไรสุทธิ จ านวน 464,116,026.69 บาท การจัดระดับชั้น 1 เงินปันผล ร้อยละ 5.50 เงินเฉลี่ย

คืนร้อยละ 10.00 
 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 
งานที่ด าเนินการ :  
รักษาและยกระดับปริมาณการด าเนินธุรกิจสหกรณ์ 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
สหกรณ์มีปริมาณธุรกิจ ปี 2563 จ านวน 6,669.89  ล้านบาท  ลดลงจากปีก่อน 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
สาเหตุที่ปริมาณธุรกิจลดลงเพราะสมาชิก กู้น้อยลง และสมาชิกลาออกเพ่ิมข้ึน  

 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
งานที่ด าเนินการ :  
1. จัดท าโครงการธรรมาภิบาลในสหกรณ์ 
2. การควบคุมภายใน 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. ได้รับประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลในระดับจังหวัด 
2.  การควบคุมภายในระดับดีมาก 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

-   
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ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2563 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก คน 400 426 106.50 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพ่ิม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

 
ล้านบาท 
ล้านบาท 

 
265.00 

 
263.41 

 

 
99.40 

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

 
 
 

ล้านบาท 

 
 

3,000.00 
3,800.00 

 
 
    2,902.88 

3,767.01 

 
 

96.73 
99.13 

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

 
ล้านบาท 
ล้านบาท 
ล้านบาท 

 
698.00 
200.00 
498.00 

 
836.92 
372.81 
464.11 

 
102.59 
93.23 
98.05 

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

................................................................................................................................................................................... 
สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ......................................... 

.................................................................................................................................................................................... 
 
 

ลงชื่อ       สิทธิรักษ์   สมาธิ     เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
          (นายสิทธิรักษ์   สมาธิ) 

   วันที่  27  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ  2564 
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69) สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตรัง จ ากัด   
ประเภทสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  ออมทรัพย์ปีบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  31 ธันวาคม ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้เงินกู้  และรับเงินฝาก 
 ระดับมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เกรด เอ 
 ระดับชั้นสหกรณ์ชั้น 1 
 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ 20  มกราคม 2564 
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจัดประชุมเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 

 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 
งานที่ด าเนินการ : 
1. รักษามาตรฐานสหกรณ์ให้อยู่ในเกรด เอ 
2. รักษาระดับชั้นสหกรณ์ ให้อยู่ที่ ชั้น 1 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : 
1. สหกรณ์ได้รับมาตรฐาน เกรด เอ ด้วย คะแนน 100 คะแนน 
2. สหกรณ์มีก าไรสุทธิ จ านวน 95,551,308.39 บาท การจดัระดับชัน้ 1 เงนิปนัผล ร้อยละ 6.00 เงนิเฉลีย่คืน

ร้อยละ 12.00 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. ………………………-……………………………………………… 
2. ………………………-……………………………………………… 
 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 
งานที่ด าเนินการ : 
1. รักษาและยกระดับปริมาณการด าเนินธุรกิจสหกรณ์ 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : 
1. สหกรณ์มีปริมาณธุรกิจ ปี 2563 จ านวน 1,646,870,693.15  ล้านบาท  ลดลงจากปีก่อน 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. ……………………-………………………………………………… 
2. ……………………-………………………………………………… 
 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
งานที่ด าเนินการ : 
1. สหกรณ์จัดท าโครงการธรรมาภิบาลในสหกรณ์ 
2. สหกรณ์มีระบบควบคุมภายใน 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : 
1. สหกรณ์ได้รับประกาศนียบัตรผ่านธรรมาภิบาลในระดับจังหวัด 
2  สหกรณ์มีการควบคุมภายในดีมาก 
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สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. ………………………-……………………………………………… 
2. ………………………-……………………………………………… 
 

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

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก คน 60 62 103.33 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพ่ิม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

 
ล้านบาท 
ล้านบาท 

 
80.00 
30.00 

 
71.99 
61.17 

 
89.99 
203.90 

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

 
 
 
ล้านบาท 

 
 

30.00 
1,500.00 

 
 

61.17 
1,411.16 

 
 

203.90 
94.08 

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

 
ล้านบาท 
ล้านบาท 
ล้านบาท 

 
172.53 
78.71 
93.82 

 
164.63 
69.08 
95.55 

 
95.42 
87.77 
101.84 

 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเปูาหมาย :............................................................................ 

......................................................................................................................................................................................  
สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :ควบคุมการให้เงินกู้ให้ได้มากขึ้น

และมีประสิทธิภาพ และระดมเงินฝากเพ่ิมข้ึน 
 

ลงช่ือ       สุวัฒน์ชัย  สุวรรณเกษา     เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

(นายสุวัฒน์ชัย  สุวรรณเกษา) 

 วันที่ 27  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2564 
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70) สหกรณ์ออมทรัพย์โตโยต้าเมืองตรัง จ ากัด   
ประเภทสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร....ออมทรัพย์.... ปีบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ...30 พฤศจิกายน ของทุกปี.. 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร.........เงินได้รายเดือน/ธุรกิจสินเชื่อ............................. 
 ระดับมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร(ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที ่31 มีนาคม 2564)...เกรด.A....... 

          (หากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไม่ผ่านมาตรฐานให้ระบุสาเหตุด้วย) 
 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนมาคม 2564).....ชั้น 1...............................................................  
 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ 28 มกราคม 2564 
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจัดประชุมเมื่อวันที่...-.. 

 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 
งานที่ด าเนินการ :  
1. รักษามาตรฐานสหกรณ์ให้อยู่ใน เกรด.Aและระดับชั้นสหกรณ์ ให้อยู่ที่ ชั้น 1 
2. แนะน าสหกรณ์ด าเนินการก าหนดหรือแก้ไขระเบียบต่าง ๆ  ให้ถูกต้อง และทันต่อสถานการณ์การด าเนินงาน

ในปัจจุบันของสหกรณ ์
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. ทุนด าเนินงานของสหกรณ์เพ่ิมข้ึนระหว่างปี 4,7360,149.10 บาท  
2. มีการทบทวน และถือใช้ระเบียบตามแนวทางปฏิบัติงานของสหกรณ์ 
3. สามารถรักษาระดับมาตรฐานของสหกรณ์ในระดับ A และระดับชั้นสหกรณ์ ชั้น 1 เท่ากับปีก่อน 
4. สหกรณ์ด าเนินงานมีผลก าไรสุทธิประจ าปี เป็นเงิน 932,081.35 บาท ไม่สามารถจัดสรรก าไรสุทธิและ 

เงินปันผลตามหุ้น และเงินเฉลี่ยคืนตามส่วนการท าธุรกิจ เพราะยังไม่ได้จัดประชุมใหญ่ 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด :...-…. 
 

 ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ 
งานที่ด าเนินการ : 
1. แนะน าส่งเสริมการด าเนินธุรกิจด้านต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ได้ปริมาณธุรกิจ และคุณภาพ ตามแผนการ

ด าเนินธุรกิจของสหกรณ ์
2. การติดตามหนี้ค้าง/ผิดนัดช าระของสมาชิกสหกรณ์สามารถเรียกเก็บหนี้ได้ตามก าหนดรับช าระหนี้ค้าง 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : 
1.สหกรณ์มีผลการด าเนินธุรกิจประจ าปี 2563 ปริมาณธุรกิจจ านวน 11,764,202 บาท ซึ่งเป็นไปตามแผน  

ที่วางไว้ ที่ต้องการลดเงินรับฝากจากสมาชิกและการให้สินเชื่อ เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ ส่งผลให้ปริมาณธุรกิจลดลง
เมื่อเทียบกับปี 2562 สหกรณ์มีก าไรสุทธิประจ าปี จ านวน 932,081.35 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ านวน 91,338.75 บาท
 2.ติดตามหนี้ค้าง/ผิดนัดช าระของสมาชิกสหกรณ์สามารถเรียกเก็บหนี้ได้ตามก าหนดไม่มีหนี้ค้างช าระ 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. ……-………………………………………………………………… 
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 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
งานที่ด าเนินการ : 
1. สหกรณ์มีการแก้ไขข้อสังเกตต่าง ๆ ให้ถูกต้องและไม่มีการฝุาฝืนตามระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์  

และให้มีการก าหนดหรือทบทวนระเบียบต่าง ๆ การถือใช้ระเบียบให้ครบถ้วน 
2. แนะน าให้สหกรณ์มีการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเทียบกับแผนงาน 
3. แนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์จัดท ารายงานการด ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง 
4. แนะน าส่งเสริมด้านการเงินและบัญชี ให้สหกรณ์จัดท าบัญชี เอกสารและรายงานต่าง ๆ ให้ถูกต้อง 

ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และจัดส่งทันตามก าหนดเวลา 
5. แนะน าเรื่องระบบควบคุมภายในการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์มีการแก้ไขข้อสังเกตต่าง ๆ ให้ถูกต้อง ได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
2. สหกรณ์มีการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเทียบกับแผนงาน เสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ ประจ าเดือน. 
3. สหกรณ์มีการด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องร้อยละ 15.14 ซึ่งเป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงและสหกรณ์

ได้ส่งรายงานการด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องให้ส านักงานภายในก าหนด 
4. ด้านการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่สหกรณ์จัดท าบัญชี เอกสารและรายงานต่าง ๆได้ถูกต้อง ครบถ้วนเป็น

ปัจจุบัน และจัดส่งทันตามก าหนดเวลา สามารถปิดบัญชีจัดส่งงบการเงินได้ภายใน 30 วัน ซึ่งปีก่อนไม่สามารถจัดส่ง
ได้ทันตามก าหนด 

5. ระบบควบคุมภายในของสหกรณ์อยู่ในระดับดีการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์มีการรายงานเป็นลายลักษณ์
อักษรน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      232 | ห น้ า  รายงานผลการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

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

กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละผลส าเร็จ
1. แผนการรับสมาชิก คน 20 23           115.00
2. แผนการระดมทุน
    - ระดมทุนเรือนหุน้เพิม่ บาท   3,400,000.00    3,403,700.00           100.11
    - รับฝากเงินเพิม่ บาท   2,500,000.00    3,661,095.95           146.44
3. แผนการด าเนินธรุกจิของสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร
    - ธรุกจิรับฝากเงิน บาท   2,500,000.00    3,661,095.95           146.44
    - ธรุกจิสินเชื่อ บาท  14,000,000.00  11,764,202.00             84.03
    - ธรุกจิจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย บาท                 -                   -                   -   
    - ธรุกจิรวบรวม บาท                 -                   -                   -   
    - ธรุกจิแปรรูป บาท                 -                   -                   -   
    - ธรุกจิบริการ บาท                 -                   -                   -   
4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย
   - รายได้ บาท   1,522,500.00    1,431,750.24             94.04
   - ค่าใช้จ่าย บาท      620,300.00      499,668.89             80.55
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท      902,200.00      932,081.35           103.31  

 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :  ส่วนของการรับสมาชิกเพ่ิม เนื่องจาก 

การรับสมาชิกตามสาขา หรือเขตพ้ืนที่เริ่มมีความอ่ิมตัว 
สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ด าเนินการตามแนวทาง ดังนี้ 
- แนะน า ส่งเสริมรักษาระดับชั้นสหกรณ์ และมาตรฐานสหกรณ์ 
- แนะน า ส่งเสริมการก ากับ ดูแล ตรวจสอบ และคุ้มครองสหกรณ์ 

 - แนะน า ส่งเสริมเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร  
- แนะน า ส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์ และการมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจกับสหกรณ์ของ

สมาชิกโดยปรับลดการระดมทุนเพ่ิมจากการรับฝากเงินจากสมาชิกที่มียอดเงินฝากออมทรัพย์ถึง 2 แสนบาทแล้ว 
เนื่องจากทุนด าเนินงานเพียงพอในการด าเนินงานของสหกรณ์ และเป็นการลดรายจ่ายดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก 
 

 
 

ลงช่ือ       สิทธิรักษ์ สมาธิ     เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

           (นายสิทธิรักษ์ สมาธิ) 

        วันที่ 27 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.2564 
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71) สหกรณ์ออมทรัพย์นักสหกรณ์ตรัง จ ากัด   
ประเภทสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ออมทรัพย์ปีบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  31 ธันวาคม ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้เงินกู้  และรับเงินฝาก 
 ระดับมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เกรด เอ 
 ระดับชั้นสหกรณ์ ชั้น 1 
 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่  3 มีนาคม2563 
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจัดประชุมเมื่อวันที่  24 กุมภาพันธ์ 2564 

 
ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 
 งานที่ด าเนินการ : 

1. รักษามาตรฐานสหกรณ์ให้อยู่ในเกรด เอ 
2. รักษาระดับชั้นสหกรณ์ ให้อยู่ที่ ชั้น 1 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : 
1. สหกรณ์ได้รับมาตรฐาน เกรด เอ ด้วย คะแนน 97.58 คะแนน 
2. สหกรณ์มีก าไรสุทธิ จ านวน 6,540,696.05 บาท การจัดระดับชั้น 1 เงินปันผล ร้อยละ 5.00 เงินเฉลี่ย

คืนร้อยละ 7.50 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. ………………………-……………………………………………… 
2. ………………………-……………………………………………… 
 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 
งานที่ด าเนินการ : 
รักษาและยกระดับปริมาณการด าเนินธุรกิจสหกรณ์ 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : 
สหกรณ์มีปริมาณธุรกิจ ปี 2563 จ านวน 62.69  ล้านบาท  ลดลงจากปีก่อน 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
สาเหตุที่ปริมาณธุรกิจลดลงเพราะสมาชิก กู้น้อยลง และสมาชิกลาออกเพ่ิมข้ึน 
 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
งานที่ด าเนินการ : 
การควบคุมภายในของสหกรณ์ 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : 
การควบคุมภายในอยู่ระดับ ดี 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. ………………………-……………………………………………… 
2. ………………………-……………………………………………… 
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ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก คน 15 12 80.00 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพ่ิม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

 
ล้านบาท 
ล้านบาท 

 
7.00 
15.00 

 
6.90 
25.38 

 
98.57 
169.20 

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

 
 
 

ล้านบาท 

 
 
 

70.00 

 
 
 

62.69 

 
 
 

89.56 

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

 
ล้านบาท 
ล้านบาท 
ล้านบาท 

 
13.82 
6.93 
6.89 

 
14.06 
7.52 
6.54 

 
101.30 
108.49 
94.92 

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

................................................................................................................................................................................... 
สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ......................................... 

.................................................................................................................................................................................... 
 

ลงช่ือ       สุวัฒน์ชัย   สุวรรณเกษา      เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
            (นายสุวฒัน์ชัย   สวุรรณเกษา) 

       วันที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
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72) สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตรัง จ ากัด   
ประเภทสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร....ออมทรัพย์.... ปีบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ...31  ธันวาคม  ของทุกปี..... 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร.........เงินได้รายเดือน/ธุรกิจสินเชื่อ............................. 
 ระดับมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร(ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที ่31 กรกฎาคม 2563)...เกรด.A....... 

          (หากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไม่ผ่านมาตรฐานให้ระบุสาเหตุด้วย) 
 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564).....ชัน้ 1...............................................................  
 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ ....17  มกราคม  2563..... 
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจัดประชุมเมื่อวันที่....15 มกราคม 2564................... 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 
งานที่ด าเนินการ :  
1. รักษามาตรฐานสหกรณ์ให้อยู่ใน เกรด.Aและระดับชั้นสหกรณ์ ให้อยู่ที่ ชั้น 1.........................................  
2. ก าหนดหรือทบทวนระเบียบต่าง ๆ การถือใช้ระเบียบให้ครบถ้วน…......................................................…  
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : 
1. ทุนด าเนินงานของสหกรณ์เพ่ิมข้ึนระหว่างปี 86,390,544.73 บาท .....................................................  
2. มีการทบทวน และถือใช้ระเบียบตามแนวทางปฏิบัติงานของสหกรณ์......................................................  
3. สามารถรักษาระดับมาตรฐานของสหกรณ์ในระดับ A และระดับชั้นสหกรณ์ ชั้น 1 เท่ากับปีก่อน........... 
4. สหกรณ์ด าเนินงานมีผลก าไรสุทธิประจ าปี เป็นเงิน 40,694,117.25 บาท สามารถจัดสรรก าไรสุทธิเป็น 

เงินปันผลตามหุ้น ร้อยละ 5.40 และเงินเฉลี่ยคืนตามส่วนการท าธุรกิจร้อยละ 9.30 ก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่สมาชิก 
และสหกรณ์มีทุนด าเนินงานเพ่ิมข้ึน สร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์พ่ึงพาตนเองได้ ต่อไป                                                                                  

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. …-…………………………………………………………………… 
2. …-…………………………………………………………………… 
 

 ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ 
งานที่ด าเนินการ :  
1. แนะน าส่งเสริมการด าเนินธุรกิจด้านต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ได้ปริมาณธุรกิจ และคุณภาพ ตามแผนการ

ด าเนินธุรกิจของสหกรณ ์
2. การติดตามหนี้ค้าง/ผิดนัดช าระของสมาชิกสหกรณ์สามารถเรียกเก็บหนี้ได้ตามก าหนดรับช าระหนี้ค้าง 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : 
1. สหกรณ์มีผลการด าเนินธุรกิจประจ าปี 2563 ปริมาณธุรกิจจ านวน 634,947,717.40 บาท ซึ่งเป็นไปตาม

แผนที่วางไว้ ปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2562 สหกรณ์มีก าไรสุทธิประจ าปี จ านวน 40,694,117.25 บาท 
ลดลงจากปีก่อนจ านวน 813,388.90 บาท  

2. ติดตามหนี้ค้าง/ผิดนัดช าระของสมาชิกสหกรณ์สามารถเรียกเก็บหนี้ได้ตามก าหนดไม่มีหนี้ค้างช าระ 
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สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. ……………………………………………………………………… 
2. ……………………………………………………………………… 
 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
งานที่ด าเนินการ :  
1. ก าหนดหรือทบทวนระเบียบต่าง ๆ การถือใช้ระเบียบให้ครบถ้วน 
2. แนะน าให้สหกรณ์มีการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเทียบกับแผนงาน 
3. แนะน าเรื่องระบบควบคุมภายในการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : 
1. สหกรณ์มีการก าหนดระเบียบขึ้นถือใช้สอดคล้องทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน 
2. สหกรณ์มีการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเทียบกับแผนงาน เสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ ประจ าเดือน 
3. ระบบควบคุมภายในของสหกรณ์อยู่ในระดับดีมากการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์มีการรายงานเป็น

ลายลักษณ์อักษรน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการฯ 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. ……………………………………………………………………… 
2. ……………………………………………………………………… 

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

1. แผนการรับสมาชิก คน 50 94           188.00
2. แผนการระดมทุน
    - ระดมทุนเรือนหุน้เพิม่ บาท     45,000,000.00     50,215,820.00           111.59
    - รับฝากเงินเพิม่ บาท   150,000,000.00   141,976,795.28             94.65
3. แผนการด าเนินธรุกจิของสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร
    - ธรุกจิรับฝากเงิน บาท   150,000,000.00   141,976,795.28             94.65
    - ธรุกจิสินเชื่อ บาท   500,000,000.00   443,023,450.00             88.60
    - ธรุกจิจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย บาท                   -                     -                   -   
    - ธรุกจิรวบรวม บาท                   -                     -                   -   
    - ธรุกจิแปรรูป บาท                   -                     -                   -   
    - ธรุกจิบริการ บาท                   -                     -                   -   
4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย
   - รายได้ บาท     64,050,000.00     64,472,218.63           100.66
   - ค่าใช้จ่าย บาท     21,092,000.00     23,778,101.38           112.74
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท     42,958,000.00     40,694,117.25             94.73
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สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :  ส่วนของการระดมทุนเรือนหุ้นเพ่ิมเนื่องจาก 
ทุนด าเนินงานเพียงพอในการด าเนินงานของสหกรณ์ 

สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :  ด าเนินการตามแนวทางดังนี้  
- แนะน า ส่งเสริมรักษาระดับชั้นสหกรณ์ และมาตรฐานสหกรณ์ 
- แนะน า ส่งเสริมการก ากับ ดูแล ตรวจสอบ และคุ้มครองสหกรณ์ 

 - แนะน า ส่งเสริมเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร  
- แนะน า ส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์ และการมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจกับสหกรณ์ของ

สมาชิก 
  ทั้งนี้ ในส่วนของธุรกิจสินเชื่อมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก และดอกเบี้ยเงินให้กู้ ให้สอดคล้องกับ

สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันรวมทั้งมีการปรับโครงสร้างหนี้ เพือ่ช่วยเหลอืตามมาตรการช่วยเหลือสมาชกิและครอบครัว
ที่ได้รับผลจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โรคโควิด-19 (COVID-19) 

 
 
 

ลงช่ือ         สิทธิรักษ์ สมาธิ   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

          (นายสิทธิรักษ์ สมาธิ) 

            วันที่ 27  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2564 
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73) สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตรัง จ ากัด   
ประเภทสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  ออมทรัพย์. ปีบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  31  ธันวาคม ของทุกปี  

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้เงินกู้  และรับเงินฝาก 
 ระดับมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เกรด A  
 ระดับชั้นสหกรณ์ 1 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)   
 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่  12  มกราคม  2564  
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจัดประชุมเมื่อวันที่  30 มกราคม  2564 

 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 
งานที่ด าเนินการ :  
1. รักษามาตรฐานสหกรณ์ให้อยู่ในเกรด เอ 
2. รักษาระดับชั้นสหกรณ์ ให้อยู่ที่ ชั้น 1 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์ได้รับมาตรฐาน เกรด เอ  
2. สหกรณ์มีก าไรสุทธิ จ านวน 97,395,913.83 บาท การจัดระดับชั้น 1 เงินปันผล ร้อยละ 6.00 เงินเฉลี่ย

คืนร้อยละ 14.00 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด 
            -ไม่มี- 
 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 
งานที่ด าเนินการ :  
รักษาและยกระดับปริมาณการด าเนินธุรกิจสหกรณ์ 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
สหกรณ์มีปริมาณธุรกิจปี 2562 จ านวน 3,907,999,073.81 บาท สหกรณ์มีก าไรเพิ่มขึ้น จ านวน 3,356,194.57 บาท 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด  
           -ไม่มี- 

 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
งานที่ด าเนินการ :  
1. การจัดธรรมาภิบาลของสหกรณ์ 
2. การควบคุมภายในของสหกรณ์ 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : 
1. การประเมินธรรมาภิบาลอยู่ในระดับดีเด่น 
2. การควบคุมภายในอยู่ในระดับดีมาก 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

                     -ไม่มี-      
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ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก คน 100 111 111 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพ่ิม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

 
ล้านบาท 
ล้านบาท 

 
     60  
     

 
64 
 

 
106.88 

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

 
 

ล้านบาท 
ล้านบาท 

 
 
       190 
     1,900   
 
 

 
 

199 
1,912 

 
 

      105.47 
104.67 

 

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

 
ล้านบาท 
ล้านบาท 

 

 
180 
80 
 

 
174.68 
77.28 

 

 
97.05 
96.60 

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

................................................................................................................................................................................... 
สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 : ด าเนินการแนวทางเดิม แต่

สหกรณ์ได้ลดดอกเบี้ยเงินกู้ และดอกเบี้ยเงินฝาก 
 

ลงช่ือ      สิทธิรักษ์  สมาธิ    เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

        (นายสิทธิรักษ์  สมาธิ) 

    วันที 27 เดือน กรกฎาคม 2564 
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74) สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การบริหารส่วนต าบลตรัง จ ากัด   
ประเภทสหกรณ์    ออมทรัพย์  ปีบัญชีของสหกรณ์   31 ธันวาคม  ของทุกปี  

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์ ธุรกิจสินเชื่อ  
 ระดับมาตรฐานสหกรณ์  (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564)  เกรด B 
 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)  ระดับชั้น 2  
 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์  ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่    23  กุมภาพันธ์  2564  
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์  จัดประชุมเม่ือวันที่    17 กรกฎาคม 2564  

 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 
    งานที่ด าเนินการ :  

1. แนะน า ส่งเสริม และพัฒนาสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพสหกรณ์ รักษาชั้น 2 
2. แนะน า ส่งเสริม ผลักดันสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  
3. แนะน า ส่งเสริมด้านคุณภาพการควบคุมภายใน 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เกรด B คะแนน 87.27 คะแนน  
2. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับดี และมาตรฐานระดับชั้นที่ 2 ได้ 
3. ผลการประเมินชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน สหกรณ์มีผลประเมินชั้นคุณภาพระดับพอใช้ 
4. สหกรณ์ได้รับการรับรองงบการเงินโดยผู้สอบบัญชี ภายใน 150 วัน แต่ไม่สามารถประชุมใหญ่ได้ภายใน 

150 วัน เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 19 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. สหกรณ์ไม่มีการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ แต่ได้มอบหมายให้คณะกรรมการเป็นผู้ท าหน้าที่ท าบัญชี และการเงิน 

แยกออกจากกัน เป็นไปตามหลักการควบคุมภายในที่ดี  
2. สมาชิกขาดการติดต่อกับสหกรณ์และยังเข้ามามีส่วนร่วมกับสหกรณ์น้อย 
 

 ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ 
งานที่ด าเนินการ :  
1. แนะน า ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์ (ปริมาณธุรกิจ การมีส่วนร่วมของสมาชิกท าธุรกิจกับสหกรณ์ 

การระดมทุนภายในเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน) 
2. การแก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์ (แก้ไขปัญหาหนี้ค้างนาน เร่งรัดติดตามหนี้) 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. สหกรณ์ด าเนินธุรกิจ จ านวน 1 ธุรกิจ คือ ธุรกิจสินเชื่อ 
2. ธุรกิจสินเชื่อ ในระหว่างปีสหกรณ์จ่ายเงินกู้ให้สมาชิกจ านวน 470 ,000.00 บาท เฉลี่ยเดือนละ 39,166.67 

บาท ลูกหนี้เงินให้กู้สามารถช าระหนี้ได้ร้อยละ 83.34 ของหนี้ที่ถึงก าหนดช าระ 
3. สหกรณ์มีรายได้รวมทั้งสิ้น จ านวน 371,561.95 บาท และมีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น จ านวน 140 ,13798 

บาท ส่งผลให้สหกรณ์มีก าไรสุทธิ จ านวน 231,423.97 บาท ก าไรเฉลี่ยต่อสมาชิก จ านวน 6,254.70 บาท ต่อคน 
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สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. สหกรณ์ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจ  
2. สมาชิกขาดความเชื่อมั่นเนื่องจากสหกรณ์มีผลขาดทุนติดต่อกันหลายปี 
 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
งานที่ด าเนินการ :  
1. ก ากับ ดูแล ตรวจสอบให้สหกรณ์ด าเนินการตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
2. ให้สหกรณ์ปรับปรุงการด าเนินงานตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. แนะน า ส่งเสริม เกี่ยวกับ พ.ร.บ.สหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง ค าแนะน าสหกรณ์ ให้มีประสิทธิภาพ

ในการบริหารงานและให้สหกรณ์ถือปฏิบัติตามในการด าเนินกิจการของสหกรณ์ 
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ น าข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และให้สหกรณ์ปรับปรุง

การด าเนินงานตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเพ่ือปูองกันและแก้ไขข้อบกพร่อง 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. ขาดเจ้าหน้าที่ในการบริหารจัดการสหกรณ์ 
2. สหกรณ์ไม่ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบที่สหกรณ์ก าหนด 

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์ ปีบัญชี เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก ราย 10 7 70.00 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพ่ิม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

 
บาท 
บาท 

 
24,000.00 
10,000.00 

 
3,300.00 

0.00 

 
13.75 
  0.00 

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

 
 

บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 

 
 

10,000.00 
500,000.00 

- 
- 
- 
- 

 
 

0.00 
470,000.00 

- 
- 
- 
- 

 
 

  0.00 
94.00 

- 
- 
- 
- 

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

 
 
 
 

 
397,600.00 
55,300.00 

342,300.00 

 
371,561.95 
140,137.98 
231,423.97 

 
  93.45  
 253.41  
   67.61 
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สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : 
1.สมาชิกมีส่วนร่วมในการท าธุรกิจกับสหกรณ์น้อยเนื่องจากการขาดความเชื่อมั่นต่อสหกรณ์ 
2.สหกรณ์ยังขาดเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินกิจการของสหกรณ์ เนื่องจากไม่สามารถระดมเงินทุนจาก

เรียกเก็บค่าหุ้นได้ตามอัตราที่ก าหนดไว้ในระเบียบ 
3.ขาดเจ้าหน้าที่ – แบ่งแยกหน้าที่ในการบริหารกิจการสหกรณ์และการประชุมคณะกรรมการไม่ต่อเนื่อง 
4.ภาวะเศรษฐกิจมีการชะลอตัว 
5.สมาชิกประสบปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   
สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :   
1.แนะน า ส่งเสริมระดับชั้นสหกรณ์ 
2.แนะน า ส่งเสริมให้สหกรณ์รักษาเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 
3.แนะน า ส่งเสริมการเพ่ิมปริมาณธุรกิจ และสมาชิกมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจกับสหกรณ์เพ่ิมข้ึน 
4.แนะน า ส่งเสริมการบริหารด้านลูกหนี้เงินให้กู้ให้ช าระหนี้ให้เป็นไปตามก าหนดสัญญา 
5.แนะน า ส่งเสริมเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร และให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ให้ชัดเจนและ

เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่ดี  
6.การก ากับ ดูแล ตรวจสอบ และคุ้มครองสหกรณ์ 

 
ลงช่ือ            สุคนธ์   อินขัน           เจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

            (นางสาวสุคนธ์   อินขัน) 

              วันที่    27   เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
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75) สหกรณ์อิสลามอัล-ฟัจร์ จ ากัด   
ประเภท    สหกรณ์บริการ     ปีบัญชีของสหกรณ์   31 ธันวาคม    ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์ธุรกิจสินเชื่อ 
 ระดับมาตรฐานสหกรณ์ดีมาก 
 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)  ชั้น 2 
 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ 31 มีนาคม 2564 
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์จัดประชุมเม่ือวันที่ 13 กันยายน 2563 

 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 
งานที่ด าเนินการ :ด้านระดับมาตรฐานสหกรณ์ได้แนะน าแนวทางเปูาหมาย/เกณฑ์ชี้วัดของมาตรฐานมาใช้

ในการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ ประเมินศักยภาพการด าเนินงานของสหกรณ์ มีจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไร มีศักยภาพ
ด้านการช่วยเหลือให้บริการสมาชิกดีเพียงใด ความสามารถในการบริหารจัดการเพ่ือยกระดับสหกรณ์ให้ มีความ
เข้มแข็งเพ่ือยกระดับสหกรณ์โดยยึดหลักการและวิธีการสหกรณ์โดยก าหนดแนวทางการด าเนินงานหาแนวทางที่จะ
ยกระดับการผ่านมาตรฐานให้เป็นมาตรฐานระดับดีเลิศ ซึ่งเกณฑ์เหล่านี้ถ้าหากสหกรณ์มีศักยภาพในการด าเนินการ
ก็จะเป็นการอ านวยประโยชน์แก่สมาชิกซึ่งเป็นเจ้าของสหกรณ์ให้ ได้รับการบริการที่ดี มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น         
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม และส่งผลให้เกิดผลส าเร็จตามแผนที่ก าหนดไว้ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : สหกรณ์มีเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับดีมาก ผลการจัดชั้นสหกรณ์อยู่ในระดับ 2   
การด าเนินกิจการของสหกรณ์มีระบบและแนวทางที่ชัดเจน  

 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 
งานที่ด าเนินการ :แนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์ด าเนินธุรกิจอย่างเป็นระบบและเป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์ 

และการด าเนินกิจการควรท าอย่างเป็นระบบให้เรียบร้อยครบถ้วน 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :การด าเนินงานของสหกรณ์ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัติ

สหกรณ์ พ.ศ. 2542 และ ข้อบังคับของสหกรณ์  
1. สหกรณ์มีการแบ่งแยกหน้าที่ของรับ-จ่ายเงินสด ออกจากการบันทึกบัญชี แต่ในทางปฏิบัติเจ้าหน้าที่บัญชี

ท าหน้าที่รับจ่ายเงินสดด้วย ควรแบ่งแยกหน้าที่ออกจากกัน เพ่ือปูองกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับสหกรณ์ 
2.สหกรณ์มีการรับหลักประกันเงินกู้ของสมาชิก คือโฉนดที่ดินจากสมาชิกจ านวน 4 ราย แต่ที่ดินดังกล่าว

ไม่ได้รับการประเมินราคาจากส านักงานที่ดินหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3. สหกรณ์มีการท าสัญญาเงินกู้สามัญปรับโครงสร้างหนี้ให้สมาชิกท่ีผิดช าระหนี้ใหม่ 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. การด าเนินงานไม่ปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์ 
2. การลงลายมือชื่อในเอกสารการกู้ยืมเงินไม่ครบถ้วน 
 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
งานที่ด าเนินการ :เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ และแนะน าให้สหกรณ์แก้ไขข้อบกพร่อง

ของสหกรณ์ให้แล้วเสร็จแล้วน ารายงานการแก้ไขข้อบกพร่องเสนอสหกรณ์จังหวัดตรังเพื่อด าเนินการต่อไป 
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ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :สหกรณ์ได้รายงานการแก้ไขข้อบกพร่องในส่วนที่แก้ไขแล้วแจ้งให้สหกรณ์
จังหวัดทราบ 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
สหกรณ์ไม่ปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับที่ถือใช้ 

 

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

กิจกรรม หน่วยนับ  แผน  ผล
 ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทยีบกับแผน

1. แผนการรับสมาชิก คน 200.00           60.00              30.00              
2. แผนการระดมทุน
    - ระดมทุนเรือนหุน้เพิม่ หุน้       200,000.00         79,296.00               39.65
    - รับฝากเงินเพิม่ บาท    5,000,000.00     4,409,312.00               88.19
3. แผนการด าเนินธรุกจิของสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร
    - ธรุกจิรับฝากเงิน บาท    5,000,000.00     3,564,006.00               71.28
    - ธรุกจิสินเชื่อ บาท    3,000,000.00     1,675,127.00               55.84
    - ธรุกจิจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย บาท                  -                     -                     -   
    - ธรุกจิรวบรวม บาท                  -                     -                     -   
    - ธรุกจิแปรรูป บาท                  -                     -                     -   
    - ธรุกจิบริการ บาท                  -                     -                     -   
4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย
   - รายได้ บาท       528,477.66     5,300,000.00           1,002.88
   - ค่าใช้จ่าย บาท    1,061,426.85     5,100,000.00             480.49
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท (532,949.19) 200,000.00 (37.53)
 

สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : สหกรณ์มีการตั้งแผนการด าเนินธุรกิจไว้ มีผลก าไร
จากการด าเนินงาน 200,000.00 บาท แต่ผลการด าเนินงาน 31 ธันวาคม 2563 สหกรณ์ขาดทุน (532,949.19) บาท 
ซึ่งเกิดจากธุรกิจสินเชื่อมีลูกหนี้ผิดนัดช าระ รายได้จากธุรกิจจึงมีน้อย แต่สหกรณ์มีค่าใช้จ่ายสูงจึงท าให้สหกรณ์ขาดทุน 

สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 : แนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์มี
การติดตามลูกหนี้เงินกู้อย่างเป็นประจ าเพื่อให้สมาชิกช าระหนี้ได้ตรงระยะเวลาที่ก าหนด ลดปัญหาด้านลูกหนี้ผิดช าระ 
 
 

ลงช่ือ         กรรณ  เกาะแก้ว     เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

            (นายกรรณ  เกาะแก้ว) 

                วันที่ 27 เดือนกรกฏาคม  พ.ศ. 2564 
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76) กลุ่มเกษตรกรท าสวนทุ่งค่าย   
ประเภทสหกรณ์  กลุ่มเกษตรกรท าสวน  ปีบัญชีของสหกรณ์  31 ธันวาคม  ของทุกปี   

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์  ได้แก่  ธุรกิจสินเชื่อ, ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
 ระดับมาตรฐานสหกรณ์     ไม่ผ่าน  เนื่องจากขาดทุนจากการด าเนินงาน 

          (หากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไม่ผ่านมาตรฐานให้ระบุสาเหตุด้วย) 
 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)    - 
 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงิน ประจ าปี 2562                                             

วันที่ 31 มีนาคม 2563  และงบการเงินประจ าปี 2563 อยู่ระหว่างการรับรองงบการเงินจากส านักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์  

 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  ยังไม่ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 เนื่องจาก
สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 

 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 
 งานที่ด าเนินการ : ด้านระดับมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรได้แนะแนวทาง เกณฑ์ชี้วัดของมาฐานมาใช้ในการ
ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์  ประเมินศักยภาพการด าเนินงานของสหกรณ์มีจุดแข็งอย่างไร มีศักยภาพด้านการ
ช่วยเหลือให้บริการสมาชิกเพียงใด ความสามารถในการบริหารจัดการเพ่ือยกระดับสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง                    
ยึดหลักและวิธีการสหกรณ์  แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ ท า ให้สมาชิกสหกรณ์ผู้เป็น
เจ้าของได้รับการบริการที่ดี มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ท าให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่
ดีขึ้นส่งผลให้เกิดความส าเร็จตามแผนที่ก าหนดไว้ 
  1. แนะน า ส่งเสริม ผลักดันให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

2. แนะน า ส่งเสริม ด้านคุณภาพการควบคุมภายใน 
3. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้สหกรณ์น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางหลักในการ

ด าเนินกิจกรรมและร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่สมาชิกและชุมชนให้ได้ประโยชน์ในรูปแบบสหกรณ์ 
4. การให้บริการธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย บริการแก่สมาชิกสหกรณ์ ธุรกิจเงินรับฝาก ธุรกิจสินเชื่อ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน: 
1. สหกรณ์มีผลการด าเนินงานขาดทุน  
2. ผลการประเมินชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน ระดับพอใช้ 
3. สหกรณ์มีธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย บริการแก่สมาชิกสหกรณ์ ธุรกิจเงินรับฝาก ธุรกิจสินเชื่อ 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. ปัญหาด้านสมาชิก สมาชิกประสบปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส                  

โคโรน่า 2019  จึงต้องเว้นระยะห่างทางสังคม Social Distancing  และขาดรายได้จากการประกอบอาชีพ 
2. ปัญหาด้านพืชเศรษฐกิจยางพาราราคาผันผวน 
3. ปัญหาต้นทุนการผลิตในการประกอบอาชีพเกษตรสูงขึ้น เช่น ปุ๋ย อุปกรณ์ทางการเกษตร 
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 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 
งานที่ด าเนินการ :  
1. สหกรณ์ได้จัดให้มีธุรกิจรับฝากเงินจากสมาชิกเป็นการระดมทุนภายในเพ่ือใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการ

ด าเนินธุรกิจของสหกรณ์   
2. การให้บริการธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย และธุรกิจสินเชื่อ 
3. การแก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์ให้สหกรณ์ปฏบิัติตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และที่                    

แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2562  
4. แก้ไขปัญหาหนี้ค้างนาน เร่งรัดติดตามหนี้ของสมาชิก 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
กลุ่มเกษตรกรมีมูลค่าธุรกิจ ทั้งสิ้น 966,796.20 บาท เฉลี่ยเดือนละ 80,566.35 บาท อัตราการเติบโตลดลง

ร้อยละ 56.74 โดยเป็นการให้เงินกู้มากที่สุดร้อยละ 65.73 รองลงมาเป็นการจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายร้อยละ34.20 
และเงินรับฝาก ร้อยละ 0.07 การบริการธุรกิจแต่ละด้าน ดังนี้ 

1.ธุรกิจสินเชื่อ ระหว่างปีกลุ่มให้เงินกู้แก่สมาชิกเป็นเงิน 635,456.00 บาท ลดลงจากปีก่อน 353,362.00 บาท 
หรือร้อยละ 35.74 ต่ ากว่าเปูาหมายที่ก าหนด 214,544.00 บาท ลูกหนี้ช าระได้ตามก าหนด ร้อยละ 18.16 ของหนี้
ถึงก าหนดช าระ ณ วันสิ้นปีมีลูกหนี้เงินให้กู้คงเหลือ 195 ราย เป็นเงิน 2,163,125.43 บาท ลูกหนี้ให้กู้ผิดสัญญาช าระหนี้ 
จ านวน 154 ราย เป็นเงิน 1,643,365.32 บาท มีดอกเบี้ยให้กู้ค้างรับ 452,649.49 บาท ผลการด าเนินการมีก าไร
เฉพาะธุรกิจ 154,236.20 บาท ผลการด าเนินการดังกล่าวได้รวมดอกเบี้ยค้างรับ 190 ,338.00 บาท หากไม่น ามา
รวมกลุ่มจะมีผลการด าเนินงานขาดทุนเฉพาะธุรกิจ จ านวน 36,101.80 บาท 

2.ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย กลุ่มจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 330,660.00 บาท ลดลงจากปีก่อน 911,400.00 บาท 
หรือร้อยละ 73.38  ต่ ากว่าเปูาหมายที่ก าหนด 3,239,340.00 บาท มีสมาชิกได้รับบริการ 310 ร่าย คิดเป็นร้อยละ 57.84  
ถือว่ากลุ่มเกษตรกรอ านวยประโยชน์ให้กับสมาชิกได้พอสมควร ผลการด าเนินงานขาดทุนเฉพาะธุรกิจ 631,648.00 บาท 
 - มีเจ้าหนี้การค้า สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จ ากัด คงเหลือ 1,116,552.00 บาท กลุ่มเกษตรกรไม่ได้
ช าระหนี้ภายในก าหนดเวลา เจ้าหนี้คิดค่าปรับในอัตรา 12.25 % ในปี 2562 กลุ่มมีค่าปรับการค้า จ านวน 193,173.43 
บาท ณ วันสิ้นปี มีค่าปรับการค้าค้างจ่าย จ านวน 152,237.43 บา 

- ณ วันสิ้นปี มีลูกหนี้การค้า คงเหลือ 148 ราย เป็นเงิน 1,243,347.00 บาท เป็นลูกหนี้การค้าอายุหนี้ 1.2 ปี 
จ านวน 6 ราย เป็นเงิน 35,460.00 บาท อายุหนี้เกิน 2 ปี จ านวน 142 ราย เป็นเงิน 1,207,887.00 บาท  ได้รับช าระ   
หลังสิ้นปี จ านวน 3,278.00 บาท ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามอายุหนี้อัตราร้อยละ 15 และ 100 ตามล าดับ คิดเป็น
เงินทั้งสิ้น 1,209,928.00 บาท ปี 2562 กลุ่มฯ ต้องรับรู้หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า จ านวน 517,687.15 บาท    
คิดเป็น 1.57 เท่าของยอดขายทั้งสิ้น 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. สหกรณ์มีผลการด าเนินงานขาดเงินทุน 
2. สหกรณ์มีลูกหนี้การค้า และตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจ านวนมาก 
3. คณะกรรมการขาดความรู้ ประสบการณ์ในการด าเนินงาน ตลอดจนการแก้ไขปัญหาไม่ทันท่วงที  
 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
1. ก ากับ ดูแล ตรวจสอบให้สหกรณ์ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
2. ให้สหกรณ์ปรับปรุงการด าเนินงานตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี 
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ผลที่ได้จากการด าเนินงาน  
1.แนะน า ส่งเสริม ในเรื่อง พ.ร.บ. สหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง ค าแนะน าสหกรณ์ ให้มีประสิทธิภาพ

ในการบริหารงาน 
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ น าข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีแจ้งให้ที่ประชุมทราบและให้สหกรณ์ปรับปรุง

การด าเนินงานตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเพ่ือปูองกันและแก้ไขข้อบกพร่อง 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
จากข้อสังเกตธุรกิจด้านสินเชื่อหากสหกรณ์ไม่สามารถเรียกช าระหนี้ได้ตามก าหนดสัญญา อาจมีผลท าให้         

สหกรณ์มีผลการด าเนินงานขาดทุนเพิ่มหรืออาจประสบปัญหาขาดสภาพคล่องในการด าเนินงานรวมทั้งเสี่ยงด้านอัตรา
ดอกเบี้ยทีม่ีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นสหกรณ์ต้องติดตามสถานการณ์และปรับการด าเนินธุรกิจให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 

 

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ปีบัญชีเดือน 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2563 

กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทยีบกับแผน

1. แผนการรับสมาชิก คน 10                  -                     -   

2. แผนการระดมทุน

    - ระดมทุนเรือนหุน้เพิม่ บาท 5,000.00                  -                     -   

    - รับฝากเงินเพิม่ บาท -

3. แผนการด าเนินธรุกจิของสหกรณ์/

กลุ่มเกษตรกร

    - ธรุกจิสินเชื่อ -       800,000.00       635,456.00 79.43

    - ธรุกจิจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย บาท 4,300,000.00       330,660.00                7.69

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย

   - รายได้ บาท 3,690,000.00       698,931.96               18.94

   - ค่าใช้จ่าย บาท 3,540,000.00     1,389,808.54               39.26

   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท 150,000.00 -     690,876.58 -           460.58
 

สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : 
1. สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจราคายางพาราปรับผันผวน การเมือง สังคมและการแพร่ระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจ 
           2. คณะกรรมการขาดความรู้ ประสบการณ์ในการด าเนินงาน ตลอดจนการแก้ไขปัญหาไม่ทันท่วงที 
 สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :  

1. แนะน า ส่งเสริมให้สหกรณ์รักษาเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 
2. แนะน า ส่งเสริมการเพิ่มปริมาณธุรกิจ และสมาชิกมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจกับสหกรณ์เพ่ิมข้ึน 

          3. แนะน า ส่งเสริมเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร และวิเคราะห์ต้นทุนของสหกรณ์ 
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          4. การก ากับ ดูแล ตรวจสอบ และคุ้มครองสหกรณ์ และให้ความรู้กับกรรมการ และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
ในทุกๆ ด้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ           อนันต์  ทับอินทร์    เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
            (นายอนันต์  ทับอินทร์) 
วันที่  27  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
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77) กลุ่มเกษตรกรท าสวนเกาะสุกร 
ประเภทสหกรณ์  กลุ่มเกษตรกรท าสวน  ปีบัญชีของสหกรณ์  31 ธันวาคมของทุกปี   

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์  ได้แก่ ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย  
 ระดับมาตรฐานสหกรณ์    -   

          (หากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไม่ผ่านมาตรฐานให้ระบุสาเหตุด้วย) 
 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)    - 
 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ -  กลุ่มเกษตรกรมีหนังสือ            

ถึงนายทะเบียนสหกรณ์ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ไม่ประสงค์ด าเนินธุรกิจต่อและอยู่ระหว่างการ
ติดตามเอกสารของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมจากเจ้าหน้ากลุ่มเกษตรกร เพ่ือปิดบัญชี ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จัดประชุมเม่ือวันที่  4 กันยายน 2563 
 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 
  งานที่ด าเนินการ : ด้านระดับมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรได้แนะแนวทาง เกณฑ์ชี้วัดของมาฐานมาใช้ในการ
ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์  ประเมินศักยภาพการด าเนินงานของสหกรณ์มีจุดแข็งอย่างไร มีศักยภาพด้านการ
ช่วยเหลือให้บริการสมาชิกเพียงใด ความสามารถในการบริหารจัดการเพ่ือยกระดับสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง                     
ยึดหลักและวิธีการสหกรณ์  แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ ท าให้สมาชิกสหกรณ์ผู้เป็น
เจ้าของได้รับการบริการที่ดี มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ท าให้องค์กรมีการบริหารจัดการ   
ที่ดีข้ึนส่งผลให้เกิดความส าเร็จตามแผนที่ก าหนดไว้ 
  1. แนะน า ส่งเสริม ผลักดันให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และด้านคุณภาพการควบคุมภายใน 
 2. แนะน า ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้สหกรณ์น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางหลัก
ในการด าเนินกิจกรรมและร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่สมาชิกและชุมชน ให้ได้ประโยชน์ในรูปแบบ
สหกรณ ์
 3. แนะน า ส่งเสริม ให้กลุ่มเกษตรกรด าเนินธุรกิจเพ่ือให้สมาชิกมีส่วนร่วม  

4. แนะน า ส่งเสริม ให้กลุ่มเกษตรกรด าเนินงานของสหกรณ์ให้สหกรณ์ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสหกรณ์  
พ.ศ.2542  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2562 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน: 
กลุ่มเกษตรกรด าเนินธุรกิจเป็นปีแรก โดยเริ่มด าเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายแก่สมาชิกเป็นน้ ามัน B100                             

มาบริการให้แก่สมาชิกและบุคลทั่วไป  ผลการด าเนินงานขาดทุน 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. ปัญหาด้านสมาชิก  สมาชิกประสบปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส                  

โคโรน่า 2019  จึงต้องเว้นระยะห่างทางสังคม Social Distancing  และขาดรายได้จากการประกอบอาชีพ 
2. เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการขาดความรู้ ความเข้าใจหลักการสหกรณ์และขาดประสบการณ์ในการด าเนินงาน

ตลอดจนการแก้ไขปัญหาไม่ทันท่วงที ต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการค้าให้ทันกับการแข่งขันในปัจจุบัน 
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 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 
งานที่ด าเนินการ :  
กลุ่มเกษตรกรเกาะสุกร เริ่มด าเนินธุรกิจในปีแรก ด าเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย  
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
กลุ่มเกษตรกรมีมูลค่าธุรกิจทั้งสิ้น 22,490.00 บาท เฉลี่ยเดือนละ 1,874.17 บาท โดยการจัดหาสินค้ามา

จ าหน่าย ระหว่างปีกลุ่มเกษตรกรจัดหาน้ ามันไบโอดีเซล B 100 จ านวน 600 ลิตร เป็นเงิน 15,600.00 บาท และ
น้ ามันดีเซล B 20 จ านวน 265 ลิตร เป็นเงิน 6,890.00 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 22,490.00 บาท  มีผลงานคิดเป็นร้อยละ 
12.49 ของเปูาหมายที่ก าหนด มีสมาชิกได้รับบริการ จ านวน 5 ราย เป็นเงิน 20,671.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.81 
ของสมาชิกทั้งหมด และร้อยละ 91.91 ของจ านวนเงิน ซึ่งถือว่าธุ รกิจนี้อ านวยประโยชน์กับสมาชิกได้ในปริมาณ    
ที่น้อยมาก ผลการด าเนินงานมีก าไรเฉพาะธุรกิจ จ านวน 2,766.25 บาท 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. คณะกรรมการขาดความรู้ ประสบการณ์ในการด าเนินงาน ตลอดจนการแก้ไขปัญหาไม่ทันท่วงที 
2. เจ้าหน้าที่ของกลุม่เกษตรกรยังขาดความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองการปฏิบัติงานด้านต่างๆ  
  

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
1. ก ากับ ดูแล ตรวจสอบให้สหกรณ์ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
2. ให้สหกรณ์ปรับปรุงการด าเนินงานตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการด าเนินงาน 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. แนะน า ส่งเสริม ในเรื่อง พ.ร.บ. สหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง ค าแนะน าสหกรณ์ ให้มีประสิทธิภาพ

ในการบริหารงาน 
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ น าข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และให้สหกรณ์ปรับปรุง

การด าเนินงานตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเพ่ือปูองกันและแก้ไขข้อบกพร่อง 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1.กลุ่มเกษตรกรไม่ได้ก าหนดระเบียบ เพ่ือใช้ในเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

           2.กลุ่มเกษตรกรไม่มีการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน มีการเปลี่ยนตัวเจ้าหน้าที่บัญชีบ่อยครั้งขาดความต่อเนื่อง
ในการปฏิบัติงาน อีกท้ังขาดประสบการณ์เก่ียวกับการท างาน 

3.กลุ่มเกษตรกรไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับของกลุ่มเรื่องการจัดการประชุมประจ าเดือน และการจดบันทึกรายงาน
การประชุม 
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ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกร  ปีบัญชีเดือน 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทยีบกับแผน

1. แผนการรับสมาชิก คน 10                  -                     -   

2. แผนการระดมทุน

    - ระดมทุนเรือนหุน้เพิม่ บาท 5,000.00                  -                     -   

    - รับฝากเงินเพิม่ บาท -

3. แผนการด าเนินธรุกจิของสหกรณ์/

กลุ่มเกษตรกร

    - ธรุกจิจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย บาท 480,000.00         22,490.00                4.69

    - ธรุกจิรวบรวม บาท 330,000.00                  -                     -   

    - ธรุกจิแปรรูป บาท 0.00                  -                     -   

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย

   - รายได้ บาท 791,000.00         25,701.50                3.25

   - ค่าใช้จ่าย บาท 713,820.00         29,854.87                4.18

   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท 77,180.00 -        4,153.37 -              5.38
 

สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : 
1. สมาชิกของสหกรณ์มีส่วนร่วมในการท าธุรกิจกับสหกรณ์น้อย 

 2. เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการขาดความรู้ ประสบการณ์ในการด าเนินงาน ตลอดจนการแก้ไขปัญหา                       
ไม่ทันท่วงท ี
 3. ปัญหาภาวะเศรษฐกิจ  ตลอดจนผลกระทบจากสถานการการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ท าให้ราคาผลิตผลต าต่ า ธุรกิจการค้าต้องหยุดชะงักจากผลกระทบตลอดสายการผลิต  ซึ่งสหกรณ์ต้อง
ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด  เพื่อแก้ไขปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการค้าให้ทันต่อสถานการปัจจุบัน 
   สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :  

1. กลุ่มเกษตรกรมีหนังสือถึงนายทะเบียน เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ไม่ประสงค์ด าเนินธุรกิจต่อ                              
และอยู่ระหว่างการติดตามเอกสารของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมจากเจ้าหน้ากลุ่ม เกษตรกร เพ่ือปิดบัญชี ประจ าปี
งบประมาณ 2563  

2. การก ากับ ดูแล ตรวจสอบ และคุ้มครองสหกรณ์ 
 
 
 

 
 
 

ลงชื่อ          กรรณ  เกาะแก้ว    เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
            (นายกรรณ  เกาะแก้ว) 
วันที่  27  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
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74) กลุ่มเกษตรกรท าสวนคลองชีล้อมรุ่งเรือง   
ประเภทกลุ่มเกษตรกร ท าสวน  ปีบัญชีของกลุ่มเกษตรกร 31  มีนาคม ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของกลุ่มเกษตรกร ยางพารา/ธุรกิจแปรรูป (ปุ๋ย) 
 ระดับมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
 ระดับชั้นกลุ่มเกษตรกร (ข้อมูล ณ วันที ่31 มีนาคม 2564) ไม่มี  
 ผลการปิดบัญชีของกลุ่มเกษตรกร ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 
 ผลการประชุมใหญ่ของกลุ่มเกษตรกร จัดประชุมเม่ือวันที่ 25  มิถุนายน  2563 

 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 
งานที่ด าเนินการ :  
1. แนะน าส่งเสริมเพ่ือผลักดันกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร 
2. แนะน าการแก้ไขข้อสังเกตต่าง ๆ ให้ถูกต้องและไม่มีการฝุาฝืนตามระเบียบและข้อบังคับของกลุ่มเกษตรกร 

และถือใช้ระเบียบให้ครบถ้วน 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. กลุ่มฯ สามารถด าเนินงานให้มีผลผ่านมาตรฐานของกลุ่มเกษตรกรซึ่งเป็นปีแรกในการจัดมาตรฐานของ

กลุ่มเกษตรกร เนื่องจากด าเนินงานครบรอบ 3 ปี 
2. กลุ่มฯ มีการถือใช้ระเบียบตามแนวทางปฏิบัติงานของกลุ่มเกษตรกร 
3. กลุ่มฯ ด าเนินงานมีผลก าไรสุทธิประจ าปี เป็นเงิน 7,900.52 บาท สามารถจัดสรรก าไรสุทธิเป็น 

และระหว่างปีกลุ่มฯ มีทุนด าเนินงานจ านวน 887,611.96 บาท  
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. การด าเนินงานในส่วนของการรับสมาชิกเพ่ิม และการระดมทุนเรือนหุ้นให้สมาชิกถือหุ้นเพ่ิม ซึ่งไม่

เป็นไปตามแผนที่วางไว้ เนื่องจากทางกลุ่มฯ มีความต้องการบริหารงานในพ้ืนที่ หากมีการประหยัดค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน ทุนด าเนินงานของกลุ่มฯ ที่มีอยู่เพียงพอในการด าเนินงาน 

 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 
งานที่ด าเนินการ :  
1. แนะน ากลุ่มเกษตรกรจัดท าแผนเพ่ิมธุรกิจของกลุ่มเกษตรกร เพ่ือให้มีเงินทุนในการด าเนินธุรกิจของ      

กลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ้น และเพ่ิมการมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจของสมาชิก 
2. แนะน ากลุ่มเกษตรกรด าเนินธุรกิจผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกร        

ซึ่งตัวชี้วัดให้มีผลการด าเนินธุรกิจเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปีก่อน 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. กลุ่มฯ มีผลการด าเนินธุรกิจประจ าปี 2564 ปริมาณธุรกิจจ านวน 1,148,290.00 บาท สหกรณ์มีก าไรสุทธิ

ประจ าปี จ านวน 7,900.52 บาท ในรอบปีที่ผ่านมาสมาชิกกลุ่มฯ มีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มฯ ทั้งหมด 
100%  

2. กลุ่มฯ ด าเนินธุรกิจผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกร ซึ่งตัวชี้วัดให้มีผลการ
ด าเนินธุรกิจเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปีก่อน 
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สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า และปัญหาโรคระบาดโควิด-19 ท าให้สมาชิกมีรายได้ลดลง 
 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
งานที่ด าเนินการ :  
1. แนะน ากลุ่มฯ แก้ไขข้อสังเกตต่าง ๆ ให้ถูกต้องและไม่มีการฝุาฝืนตามระเบียบและข้อบังคับของ        

กลุ่มเกษตรกร และให้มีการก าหนดระเบียบต่าง ๆ ขึ้นถือใช้ให้เหมาะสมกับการด าเนินงานของกลุ่มฯ 
2. แนะน าให้กลุ่มฯ มีการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเทียบกับแผนงาน 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. กลุ่มฯ มีการแก้ไขข้อสังเกตต่าง ๆ ให้ถูกต้อง และกลุ่มฯ ได้มีการถือใช้ระเบียบให้เหมาะสมกับการ

ด าเนินงานของกลุ่มฯ ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน 
2. สหกรณ์มีการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเทียบกับแผนงาน เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการฯ ประจ าเดือน 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
ขาดการประชุมประจ าเดือนเพ่ือติดตามผลการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 
 

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2564 

กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทยีบกับแผน

1. แผนการรับสมาชิก คน 10                -                   -   
2. แผนการระดมทุน
    - ระดมทุนเรือนหุน้เพิม่ บาท      20,000.00        1,200.00               6.00
    - รับฝากเงินเพิม่ บาท                -                  -                   -   
3. แผนการด าเนินธรุกจิของสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร
  - ธรุกจิรับฝากเงิน บาท                -                  -                   -   
  - ธรุกจิสินเชื่อ บาท                -                  -                   -   
  - ธรุกจิจัดหาและแปรรูปปุย๋เพือ่จ าหน่าย บาท     800,000.00   1,148,290.00           143.54
  - ธรุกจิรวบรวม บาท                -                  -                   -   
  - ธรุกจิแปรรูป บาท                -                  -                   -   
  - ธรุกจิบริการ บาท                -                  -                   -   
4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย
   - รายได้ บาท   1,660,000.00   1,217,795.61             73.36
   - ค่าใช้จ่าย บาท   1,540,000.00   1,209,895.09             78.56
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท     120,000.00        7,900.52               6.58  
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สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : การด าเนินงานในส่วนของการรับสมาชิกเพ่ิม    
และการระดมทุนเรือนหุ้นให้สมาชิกถือหุ้นเพ่ิม ซึ่งไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ เนื่องจากทางกลุ่มฯ มีความต้องการ
บริหารงานในวงแคบ ไม่ต้องการขยายกลุ่มฯ และมีความคิดเห็นว่าหากมีการประหยัดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน    
ทุนด าเนินงานของกลุ่มฯ ที่มีอยู่เพียงพอในการด าเนินงาน 

สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 :  ด าเนินการตามแนวทาง 
ดังนี้     

1. แนะน า ส่งเสริมให้มีการรักษาระดับผ่านเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร 
2. แนะน า ส่งเสริมการก ากับ ดูแล ตรวจสอบ และคุ้มครองกลุ่มเกษตรกร 

 3. แนะน า ส่งเสริมเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร  
4. แนะน า ส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจของกลุ่มเกษตรกร โดยให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่ม

เกษตรกร ผลักดันให้สามารถด าเนินการพัฒนาศักยภาพตามแผนงานที่วางไว้ เช่น การเพ่ิมธุรกิจของกลุ่มฯ  สมาชิก
มีส่วนร่วมในการท าธุรกิจกับกลุ่มฯ อย่างต่อเนื่อง 
 
 

ลงช่ือ              ธนัฏฐา  เดชอรัญ    เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

             (นางสาวธนัฏฐา  เดชอรัญ) 

                วันที่ 27  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2564 
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79) กลุ่มเกษตรกรท าสวนควนเมา   
ประเภทกลุ่มเกษตรกร ท าสวน  ปีบัญชีของกลุ่มเกษตรกร   31 มีนาคมของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของกลุ่มเกษตรกร  แปรรูปยางพารา 
 ระดับมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร   ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)  - 
 ผลการปิดบัญชีของกลุ่มเกษตรกร ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่  16 กรกฎาคม 2563 
 ผลการประชุมใหญ่ของกลุ่มเกษตรกร จัดประชุมเมื่อวันที่  29 กรกฎาคม 2563 

 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลกลุ่มเกษตรกร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 
งานที่ด าเนินการ :  
1. ส่งเสริม แนะน าและพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน 
2. แนะน า ส่งเสริม และผลักดันให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
3. แนะน า ส่งเสริมด้านคุณภาพการควบคุมภายใน  
4. ก าหนดหรือทบทวนระเบียบต่าง ๆ ขึ้นถือใช้ให้ครบถ้วน 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

 1. กลุ่มเกษตรกรไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ข้อที่ไม่ผ่านเกณฑ์ คือ ข้อ 5 มีก าไรสุทธิประจ าปีและมีการจัดสรร 
ก าไรสุทธิประจ าปีตามกฎหมาย เว้นแต่มีภัยธรรมชาติจนเกิดความเสียหายต่อสมาชิกและกลุ่มเกษตรกรโดยรวม     
ผลการด าเนินงานขาดทุนสุทธิ (999,816.41) บาท  

2. ผลการประเมินชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน ระดับดี 
3. มีการทบทวน และถือใช้ระเบียบตามแนวทางปฏิบัติงานของสหกรณ์ 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. ผลการด าเนินงานกลุ่มเกษตรกรขาดทุนอย่างต่อเนื่อง 
 

 ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ 
งานที่ด าเนินการ :  
1. แนะน า ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของกลุ่มเกษตรกร (ปริมาณธุรกิจ การมีส่วนร่วมของสมาชิกท าธุรกิจ) 
2. การแก้ไขปัญหาการด าเนินงานของกลุ่ม (แก้ไขปัญหาหนี้ค้างนาน  เร่งรัดติดตามหนี้) 
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการเพื่อวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและหาแนวทางแก้ไขปัญหา 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. กลุ่มด าเนินธุรกิจสินเชื่อ, จัดหาสินค้ามาจ าหน่าย, รวบรวมผลิตผล  ธุรกิจแปรรูปปุ๋ยผสม และแปรรูป 

ยางพารา มีมูลค่าธุรกิจรวมทั้งสิ้น 46,256,778.86 บาท เฉลี่ยเดือนละ 3,854,731.57 บาท ปริมาณธุรกิจลดลงจาก
ปีก่อน มีทุนเรือนหุ้น 4,837,550 บาท เพิ่มขึ้น 102,350 บาท ผลการด าเนินงานขาดทุนสุทธิ (999,816.41) บาท  

2. ระหว่างปีกลุ่มจ่ายเงินกู้ให้สมาชิกเป็น เงิน 1,660,000 บาท ต่ ากว่าแผนที่ก าหนดไว้ ลูกหนี้ช าระหนี้ได้ 
ร้อยละ 97.10 ของหนี้ถึงก าหนดช าระ ได้รับดอกเบี้ยเงินกู้ 444,882.87 บาท มีดอกเบี้ยค้างรับ จ านวน 16,233.70 บาท 

3. สินทรัพย์ที่กลุ่มเกษตรกรมีอยู่ไม่สามารถบริหารเพ่ือสร้างผลตอบแทนจากการใช้สินทรัพย์ได้ ดังนั้นกลุ่ม 
จะต้องวางแผนใช้สินทรัพย์ให้เกิดประสิทธิภาพและสร้างผลตอบแทนสูงสุด 
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สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. ภาวะเศรษฐกิจไม่ดี ราคายางพาราตกต่ า ส่งผลต่อรายได้ของสมาชิกและความสามารถใจการช าระหนี้

แก่กลุ่มเกษตรกรได ้
2. ปัญหาต้นทุนการผลิตในการประกอบอาชีพเกษตรสูงขึ้น เช่น ปุ๋ย วัสดุอุปกรณ์การเกษตร 

 3. กลุ่มฯ ลงทุนในทรัพย์สินหลายรายการ ค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินเป็นจ านวนมาก 
 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
งานที่ด าเนินการ :  
1. ก ากับ ดูแล ตรวจสอบให้กลุ่มด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
2. น าข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการเพื่อพิจารณาแก้ไข และปรับปรุงการ 

ด าเนินงานตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ น าข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และให้กลุ่มปรับปรุง

การด าเนินงานตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเพ่ือปูองกันและแก้ไขข้อบกพร่อง 
2. แนะน าส่งเสริมในเรื่อง พ.ร.บ.สหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง ค าแนะน าให้มีประสิทธิภาพในการบริหารงาน 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. คณะกรรมการ และฝุายจัดการยังขาดความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
2. ในการด าเนินงาน กลุ่มยังไม่ปฏิบัติตามระเบียบ  
 

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี เดือน 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

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

 
บาท 
บาท 

 
5,000,000.00 
11,000,000.00 

 
102,350.00 

1,094,591.09 

 
2.05 
9.95 

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

 
 

บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 

 
 

11,000,000.00 
6,000,000.00 
1,214,400.00 
10,000,000.00 
45,542,100.00 

 
 

1,094,591.09 
1,660,000.00 
822,536.03 
14,869.00 

45,892,666.50 

 
 

9.95 
27.67 
67.74 
0.15 

100.77 
4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได้ 
   - ค่าใช้จ่าย 
   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
57,866,500.00 
57,566,500.00 

300,000.00 

 
47,972,785.98 
48,972,602.39 
(999,816.41) 

 
82.91 
85.08 

(333.28) 
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สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : 
1. ภาวะเศรษฐกิจตกต่ า ราคายางพารามีความผันผวน จึงท าให้ประสบปัญหา ขายยางได้ในราคาต่ ากว่าที่ 

คาดการณ์ไว้ในบางช่วงเวลา 
 2. ปัญหาต้นทุนการผลิตในการประกอบอาชีพเกษตรสูงขึ้น เช่น ปุ๋ย วัสดุอุปกรณ์การเกษตร  

3. สมาชิกประสบปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ท าให้ขาด
รายไดม้าร่วมด าเนินธุรกิจกับกลุ่มน้อยลง 

สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :   
1. แนะน า ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
2. แนะน า ส่งเสริมการเพ่ิมปริมาณธุรกิจ และสมาชิกมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจกับกลุ่มเพ่ิมขึ้น 

 3. แนะน า ส่งเสริมเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร  
 4. การก ากับ ดูแล ตรวจสอบ และคุ้มครองกลุ่มเกษตรกร 
 
 

ลงช่ือ       พิมลรัตน์  เชาวน์วุฒิกุล       เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

        (นางสาวพิมลรัตน์  เชาวน์วุฒิกุล) 

                วันที่  27  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
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80) กลุ่มเกษตรกรท าสวนตะเสะ 
ประเภทสหกรณ์  กลุ่มเกษตรกรท าสวน  ปีบัญชีของสหกรณ์  31 ธันวาคมของทุกปี   

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์  ได้แก่ - 
 ระดับมาตรฐานสหกรณ์    กลุ่มเกษตรกรจัดตั้งใหม่ยังไม่ได้รับการจัดมาตรฐาน 

          (หากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไม่ผ่านมาตรฐานให้ระบุสาเหตุด้วย) 
 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)    - 
 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่  - 
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจัดประชุมเมื่อวันที่  - 

 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 
 งานที่ด าเนินการ : ด้านระดับมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรได้แนะแนวทาง เกณฑ์ชี้วัดของมาตรฐานมาใช้ในการ
ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์  ประเมินศักยภาพการด าเนินงานของสหกรณ์มีจุดแข็งอย่างไร มีศักยภาพด้านการช่วยเหลือ
ให้บริการสมาชิกเพียงใด ความสามารถในการบริหารจัดการเพื่อยกระดับสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง ยึดหลักและวิธีการ
สหกรณ์ แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ ท าให้สมาชิกสหกรณ์ผู้เป็นเจ้าของได้รับการ
บริการที่ดี มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ท าให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดีขึ้นส่งผลให้เกิด
ความส าเร็จตามแผนที่ก าหนดไว้ ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้สหกรณ์น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็น
แนวทางหลักในการด าเนินกิจกรรมและร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่สมาชิกและชุมชนให้ได้ประโยชน์ใน
รูปแบบสหกรณ ์

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน: 
กลุ่มเกษตรกรจัดตั้งใหม่ ยังไม่เริ่มด าเนินธุรกิจ 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. คณะกรรมการขาดความรู้ ประสบการณ์ในการด าเนินงาน  
2. สมาชิกประสบปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จึงต้อง                            

เว้นระยะห่างทางสังคม Social Distancing  และขาดรายได้จากการประกอบอาชีพ 

 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 
งานที่ด าเนินการ :  
แนะน า ส่งเสริม ให้กลุ่มเกษตรกรด าเนินงานของกลุ่ม ให้สหกรณ์ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542  

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2562 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  

กลุ่มเกษตรกรจัดตั้งใหม่ ยังไม่เริ่มด าเนินธุรกิจและมีค าสั่งนายทะเบียนช าระบัญชีเลิกกลุ่ม อยู่ระหว่างการ
ช าระบัญชีของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด :  

               

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
ก ากับ ดูแล ตรวจสอบให้สหกรณ์ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  
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ผลที่ได้จากการด าเนินงาน: 
อยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสาร เพ่ือช าระบัญชีกลุ่มเกษตรกร 

 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
  - 

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกร  ปีบัญชีเดือน 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทยีบกับแผน

1. แผนการรับสมาชิก คน 0                  -                     -   

2. แผนการระดมทุน

    - ระดมทุนเรือนหุน้เพิม่ บาท 0.00                  -                     -   

    - รับฝากเงินเพิม่ บาท -

3. แผนการด าเนินธรุกจิของสหกรณ์/

กลุ่มเกษตรกร

    - ธรุกจิรับฝากเงิน -                  -                    -   0.00

    - ธรุกจิสินเชื่อ -                  -                    -   0.00

    - ธรุกจิจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย บาท 0.00                  -   0.00

    - ธรุกจิรวบรวม บาท 0.00                  -                     -   

    - ธรุกจิแปรรูป บาท 0.00                  -                     -   

    - ธรุกจิบริการ -

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย

   - รายได้ บาท 0.00                  -                     -   

   - ค่าใช้จ่าย บาท 0.00                  -                     -   

   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท 0.00                  -                     -   
 

สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :  
  - 
สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :  

   - 

 

 
 
 
 

ลงชื่อ          กรรณ  เกาะแก้ว   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
            (นายกรรณ  เกาะแก้ว) 
วันที่  27  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
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81) กลุ่มเกษตรกรท าสวนท่าสะบ้า  จ ากัด   
ประเภทกลุ่มเกษตรกร   ท าสวน  ปีบัญชีของสหกรณ์   31 มีนาคม  ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์ ธุรกิจสินเชื่อ 
 ระดับมาตรฐานสหกรณ์ (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564)    ไม่ผ่าน 
 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)   -  
 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่   31 พฤษภาคม  2564  
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จัดประชุมเม่ือวันที่    28 สิงหาคม 2563 (ปีบัญชี 31 

มีนาคม 2563)   
 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร   
งานที่ด าเนินการ :  
1. ด าเนินการพัฒนากลุ่มเกษตรกรท าสวนท่าสะบ้า ให้สามารถรักษาระดับผ่านมาตรฐานตามแนวทางของ 

กรมส่งเสริมสหกรณ์  
2. แนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์มีแผนการขับเคลื่อนกลุ่มเกษตรกรที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือเป็นแนวทางใน 

การบริหารงานของคณะกรรมการกลุ่มและเป็นข้อตกลงร่วมกันในการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกรของเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมสหกรณ์กับกลุ่มเกษตรกร 

3. ชี้แจงแนวเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มเกษตรกรให้ที่ประชุมคณะกรรมการได้รับทราบและหาแนวทางพัฒนา
กลุ่มเกษตรกรให้ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. กลุ่มเกษตรกรไม่ผ่านมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรเนื่องจากมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิจ านวน 266,011.69 บาท  
2. กลุ่มเกษตรกรได้มีแผนพัฒนากลุ่มเกษตรกรเพ่ือเป็นแนวทางขับเคลื่อนงานกลุ่มเกษตรกร  
3. กลุ่มเกษตรกรมีการปรับระบบการให้บริการสมาชิก เน้นการเข้าถึงครัวเรือนสมาชิกให้การเยี่ยมสมาชิก 

รายครัวเรือนมากยิ่งขึ้น 
3. กลุ่มเกษตรกรมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ จ านวน 266,011.69 บาท 
4. กลุ่มเกษตรกรได้รับการรับรองงบการเงินโดยผู้สอบบัญชี ภายใน 150 วัน  
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. คณะกรรมการกลุ่มเกษตรกร เป็นผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่ท าให้เป็นอุปสรรคในการเรียนรู้และการขับเคลื่อน

งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร 
2. สถานการณ์การระบาดของโรคโควิค 19 มีผลการต่อการประชุมคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรเพ่ือติดตาม 

การด าเนินงานกลุ่มและการให้ค าแนะน าระหว่างขับเคลื่อนแผนงานของกลุ่มเกษตรกร 
 

 ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ 
งานที่ด าเนินการ :  
1. แนะน าส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรได้จัดท าแผนการเร่งรัดติดตามหนี้ค้างช าระจากสมาชิกกลุ่ม 
2. ในด้านการให้บริการแก่สมาชิกแนะน าให้สหกรณ์จัดท าสมุดคู่มือสมาชิก เงินกู้ เงินฝากใหม่เพื่อให้สามารถ

มีข้อมูลสมาชิกครบทุกด้านในการให้บริการของกลุ่มและสามารถติดตามหนี้ได้สะดวกยิ่งขึ้น 
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3. แนะน าให้กลุ่มเกษตรกรจัดมีการจัดชั้นสมาชิกเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมท าธุรกิจกับกลุ่มเพ่ิมขึ้นทั้งด้าน 
การถือหุ้นเพิ่ม การฝากเงิน การช าระคืนเงินกู้ การซื้อสินค้าจากกลุ่มและการเข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิก 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. กลุ่มเกษตรกรด าเนินธุรกิจ 2 ธุรกิจ ประกอบด้วย 1. ธุรกิจสินเชื่อ 2. ธุรกิจรับฝากเงิน 
2. ธุรกิจสินเชื่อ ในระหว่างปีกลุ่มเกษตรกรจ่ายเงนิใหกู้้ให้กบัสมาชิกจ านวน 13 ราย เป็นเงินจ านวน 68,000.00 

บาท ซึ่งต่ ากว่าเปูาหมายที่ก าหนด คิดเป็นร้อยละ 12.83 ของเปูาหมาย ผลการด าเนินงานเฉพาะธุรกิจมีผลขาดทุน 
จ านวน 145,376.77 บาท  

3. ธุรกิจรับฝากเงิน ในระหว่างปีกลุ่มเกษตรกรรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์และประจ าจากสมาชิกเป็นเงิน
จ านวน 11,789.14 บาท มีผลงานคิดเป็นร้อยละ 53.59 ของเปูาหมาย 

4. กลุ่มเกษตรกรมีรายได้รวมทั้งสิ้น  436,776.22 บาท และมีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 702,787.91 บาท จึงมี
ขาดทุนสุทธิ จ านวน 266,011.69 บาท 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. สมาชิกกลุ่มเกษตรกรท าสวนท่าสะบ้าร้อยละ 80 เป็นสมาชิกผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้น ท าให้มีความล าบากใน

การเข้าร่วมประชุมกับกลุ่ม 
2. กลุ่มเกษตรกรไม่ได้ด าเนินการเร่งรัดติดตามการช าระหนี้อย่างต่อเนื่อง และไม่มีการมอบหมายความ

รับผิดชอบในการติดตามหนี้อย่างชัดเจน 
3. กลุ่มเกษตรกรไม่สามารถขับเคลื่อนการประชุมได้อย่างต่อเนื่องจากข้อจ ากัดการระบาดของโรคระบาด 
 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
งานที่ด าเนินการ :  
1. น าข้อสังเกตจากผู้สอบบัญชีสหกรณ์ รายงานผลการตรวจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ น าเสนอต่อที่ประชุม 

คณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรได้รับทราบและพิจารณาในการแก้ไขตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีสหกรณ์และผลการ
ตรวจการสหกรณ ์

2. ให้กลุ่มเกษตรกรปฏิบัติเป็นไปตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับ ระเบียบกลุ่มเกษตรกรและค าแนะน า 
ค าสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์ เพ่ือให้เป็นองค์กรที่ด าเนินการอย่างถูกต้อง 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. กลุ่มเกษตรกรท าสวนท่าสะบ้าได้แก้ไขข้อสังเกตตามรายงานของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 
2. กลุ่มเกษตรกรท าสวนท่าสะบ้าได้ก าหนดมาตรการด้านควบคุมภายในเพ่ือให้สามารถตรวจสอบได้ในการ 

ด าเนินงานสหกรณ ์
3. กลุ่มเกษตรกรท าสวนท่าสะบ้าได้น าประเด็นที่เป็นปัญหาจากข้อสังเกตน าเสนอที่ประชุมติดตามอย่างต่อเนื่อง 

ทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. คณะกรรมการกลุ่มเกษตรกร ฝุายจัดการ ยังขาดความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในการด าเนินงาน 

กลุ่มเกษตรกรการปฏิบัติให้ถูกต้องเป็นไปตามข้อกฎหมายและค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์  
2. ในการแก้ไขตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรยังไม่เข้าใจแนวทางในการแก้ไขต้องให้ 

ค าแนะน าถึงแนวทางในการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง ยังขาดการควบคุมการจัดเก็บเอกสารของกลุ่มอย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย 
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ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก คน 5 4 80.00 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพ่ิม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

 
บาท 
บาท 

 
10,000.00 
22,000.00 

 
0.00 

11,789.93 

 
- 

53.59 
3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเชื่อ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 

 
 
 

บาท 

 
 

 
530,000.00 

 
 
 

68,000.00 

 
 
 

12.83 

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

 
 
 
 

 
560,442.00 
530,442.00 
30,000.00 

 
436,776.22 
702,787.91 

(266,011.69) 

 
77.93 
132.49 
(886.71) 

 

สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :   
1. เนื่องจากสมาชิกกลุ่มผิดนัดช าระหนี้เป็นจ านวนมาก ซึ่งมีสมาชิกเพียงร้อยละ 7.23 ที่สามารถช าระเงินกู้

ได้ตามก าหนด กลุ่มจึงชะลอการให้เงินกู้แก่สมาชิกและปฏิบัติให้เป็นตามระเบียบการให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ซึ่งได้
ก าหนดวงเงินในการกู้ยืมไว้ 

2. กลุ่มเกษตรกรขาดการติดตามเร่งรัดหนี้สินอย่างต่อเนื่อง 
3. สถานที่ท าการและวันท าการของกลุ่มเปิดไม่สม่ าเสมอ ไม่สามารถให้บริการสมาชิกได้ตามปกติ ส่งผลให้

สมาชิกขาดการติดต่อกับกลุ่มเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง 
สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :   
1. แนะน า ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
2. แนะน า ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรวางแผนและติดตามการเร่งรัดการช าระหนี้ของลูกหนี้โดยเร่งด่วน 
3. แนะน า ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรตรวจสอบอายุความของลูกหนี้และการเพ่ิมปริมาณธุรกิจ และสมาชิกมี

ส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจกับกลุ่มเพิ่มขึ้น 
4. แนะน า ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนดและวางระบบการควบคุมภายใน

ให้ดียิ่งขึ้น 
 5. แนะน า ส่งเสริมเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร  
 6. การก ากับ ดูแล ตรวจสอบ และคุ้มครองกลุ่มเกษตรกร 
 

ลงช่ือ          สุคนธ์  อินขัน       เจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

           (นางสาวสุคนธ์  อินขัน) 

             วันที่  27  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
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82) กลุ่มเกษตรกรท าสวนนาพละ   
ประเภทสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เกษตร ปีบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 31 มีนาคม ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
 ระดับมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  ไม่ผ่านมาตรฐาน เนื่องจากกลุ่มฯมีขาดทุนสะสม ท าให้ไม่

สามารถจัดสรรก าไรได้ 
 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)  ไม่มี  
 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ 11 มิถุนายน 2563 
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จัดประชุมเม่ือวันที่ 7 สิงหาคม 2563 

 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 
งานที่ด าเนินการ :  

 1. ด้านระดับมาตรฐาน ได้แนะน าแนวทางเปูาหมาย/เกณฑ์ชี้วัดของมาตรฐานมาใช้ในการส่งเสริมและพัฒนา
กลุ่มเกษตรกร ประเมินศักยภาพการด าเนินงานของสหกรณ์ มีจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไร มีศักยภาพด้านการช่วยเหลือ
ให้บริการสมาชิกดีเพียงใด ความสามารถในการบริหารจัดการเพ่ือยกระดับกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้ มแข็งเพ่ือ
ยกระดับกลุ่มเกษตรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ท าให้กลุ่มเกษตรกรมีศักยภาพในการด าเนินการอ านวยประโยชน์แก่
สมาชิกซ่ึงเป็นเจ้าของให้ได้รับการบริการที่ดี มีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึนทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ท าให้องค์กรมีการ
บริหารจัดการมีประสิทธิภาพ พัฒนาไปในทิศทางที่ดีข้ึน  
 2. แนะน าการแก้ไขข้อสังเกตต่าง ๆ ให้ถูกต้องและไม่มีการฝุาฝืนตามระเบียบและข้อบังคับของกลุ่มเกษตรกร 
และถือใช้ระเบียบให้ครบถ้วน 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
 1. กลุ่มเกษตรกรสามารถด าเนินธุรกิจให้เป็นไปตามแผนได้บางส่วนและสามารถด าเนินธุรกิจให้มีก าไรเพื่อที่ 
จะได้น ามาหักขาดทุนสะสม และจะได้มีการจัดสรรก าไร ส่งผลให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานต่อไป 
 2. กลุ่มเกษตรกรด าเนินงานมีผลก าไรสุทธิประจ าปี เป็นเงิน 61 ,543.99 บาท ก าไรเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ านวน 
13,723.74 บาท และน าไปหักขาดทุนสะสม คงเหลือขาดทุนสะสม จ านวน 155,925.74 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
คณะกรรมการไม่กล้าตัดสินใจในการด าเนินธุรกิจ การตัดสินใจส่วนใหญ่เป็นของประธานกลุ่มฯ การด าเนิน

ธุรกิจมีน้อยอีกท้ังคณะกรรมการขาดความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ  
 

 ด้านการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ 
งานที่ด าเนินการ :  

 แนะน าการด าเนินธุรกิจ เพิ่มธุรกิจ เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรมีก าไรซ่ึงจะส่งผลให้ไม่มีการขาดทุนสะสมและส่งผล
ให้เกิดผลส าเร็จตามแผนที่ก าหนดไว้ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
กลุ่มเกษตรกรด าเนินงานมีผลก าไรสุทธิประจ าปี เป็นเงิน 61,543.99 บาท ก าไรเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน จ านวน 

13,723.74 บาท 
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สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันและผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรค

โควิด-19 (COVID-19) 
 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
งานที่ด าเนินการ :  

 1. ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ ให้สหกรณ์ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  
 2. แนะน าให้กลุ่มฯ มีการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเทียบกับแผนงาน 
 ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
 1. กลุ่มเกษตรกรปฏิบัติตามกฎหมายของสหกรณ์ 
 2. สหกรณ์มีการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเทียบกับแผนงาน เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการฯ  

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. คณะกรรมการขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่  
2. ขาดการประชุมประจ าเดือนเพื่อติดตามผลการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 
 

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก คน 10 0.00 0.00 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพ่ิม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

 
บาท 
บาท 

 
11,000.00 
330,000.00 

 
2,000.00 
89,745.27 

 
18.18 
27.19 

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

 
 

บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 

 
 

330,000.00 
555,000.00 
98,200.00 
29,100.00 

- 
- 

 
 

90,050.45 
718,178.00 
45,372.00 
22,000.00 

- 
- 

 
 

27.28 
130.57 
46.20 
75.60 

- 
- 

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

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
205,600.00 
158,600.00 
47,000.00 

 
129,743.66 
81,923.41 
47,820.25 

 
63.10 
51.65 
101.74 

 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : 
การด าเนนิงานในส่วนของการรับสมาชิกเพ่ิมและการระดมทุนเรือนหุ้นให้สมาชิกถือหุ้นเพ่ิมซึ่งไม่เป็นไปตาม

แผนที่วางไว้ เนื่องจากทางกลุ่มฯ มีความต้องการบริหารงานในวงแคบ ไม่ต้องการขยายกลุ่มฯและมีความคิดเห็นว่า
หากมีการประหยัดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ทุนด าเนินงานของกลุ่มฯ ที่มีอยู่เพียงพอในการด าเนินงาน 

 



      265 | ห น้ า  รายงานผลการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :  
1. แนะน า ส่งเสริมให้มีการรักษาระดับผ่านเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร 
2. แนะน า ส่งเสริมการก ากับ ดูแล ตรวจสอบ และคุ้มครองกลุ่มเกษตรกร 
3. แนะน า ส่งเสริมเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร  
4. แนะน า ส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจของกลุ่มเกษตรกร โดยให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกร 

ผลักดันให้สามารถด าเนินการพัฒนาศักยภาพตามแผนงานที่วางไว้  เช่น การเพ่ิมธุรกิจของกลุ่มฯ สมาชิกมีส่วนร่วม   
ในการท าธุรกิจกับกลุ่มฯ อย่างต่อเนื่อง 
 
 

ลงช่ือ            อมรรัตน์ เกื้อนุ่น    เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

  (นางสาวอมรรัตน์ เกื้อนุ่น) 

    วันที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
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83) กลุ่มเกษตรกรท าสวนนาวง   
ประเภทกลุ่มเกษตรกร  ท าสวน  ปีบัญชีของกลุ่มเกษตรกร  31 มีนาคมของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของกลุ่มเกษตรกร    จัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
 ระดับมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร  ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)  ..............-......................  
 ผลการปิดบัญชีของกลุ่มเกษตรกร ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่   29  กรกฎาคม 2563 
 ผลการประชุมใหญ่ของกลุ่มเกษตรกร จัดประชุมเมื่อวันที่  10  กันยายน  2563 

 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลกลุ่มเกษตรกร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 
    งานที่ด าเนินการ :  

1. ส่งเสริม แนะน าและพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน 
2. แนะน า ส่งเสริม และรักษามาตรฐาน 
3. แนะน า ส่งเสริมด้านคุณภาพการควบคุมภายใน  
4. ติดตาม แนะน า ส่งเสริมการใช้เงินกู้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มเกษตรกรเพ่ือเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. กลุ่มผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานมีก าไรสุทธิ 60,345.23 บาท มีการจัดสรรก าไรสุทธิตามข้อบังคับ 

 2. ผลการประเมินชั้นคุณภาพการควบคุมภายในระดับพอใช้ 
 3. กลุ่มเกษตรกรได้รับเงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร
เพ่ือเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด จ านวน 600 ,000 บาท วัตถุประสงค์ เพ่ือจัดหาปุ๋ยมาจ าหน่าย
ให้แก่สมาชิก 
 4. กลุ่มได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการแผนพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมขีดความสามารถในการด าเนินธุรกิจของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 

1. คณะกรรมการขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
2. คณะกรรมการส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ท าให้แก้ไขปัญหาไม่ทันท่วงที 
3. ผู้จัดท าบัญชียังขาดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานไม่สามารถจัดท างบการเงินได้ต้องได้รับค าแนะน าและ

ช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการ 
 4. เงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอในการด าเนินธุรกิจ 

5. ในการด าเนินงานกลุ่มยังไม่ปฏิบัติตามระเบียบ 
 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 
งานที่ด าเนินการ :  
1. แนะน า ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของกลุ่มเกษตรกร (ปริมาณธุรกิจ , การมีส่วนร่วมของสมาชิกท าธุรกิจ

กับกลุ่ม และการระดมทุนภายในเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน) 
2. การแก้ไขปัญหาการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกร (แก้ไขปัญหาหนี้ค้างนาน  เร่งรัดติดตามหนี้) 
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3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรับทราบผลการด าเนินงาน และติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผน 
ที่ตั้งไว้ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. กลุ่มด าเนินธุรกิจ 3 ด้าน ดังนี้  ธุรกิจรับฝากเงิน  ธุรกิจสินเชื่อ และธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
2. กลุ่มมีปริมาณธุรกิจทั้งสิ้น 759,352.32 บาท ปริมาณธุรกิจลดลงจากปีก่อน 260,652.59 บาท เฉลี่ยเดือนละ 

63,279.36 บาท  
 3. กลุ่มมีรายได้ทั้งสิ้น 790,236.82 บาท ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 729,891.59 บาท ผลการด าเนินงานมีก าไรสุทธิ 
60,345.23 บาท ก าไรเฉลี่ยต่อสมาชิก 437.28 บาท เงินออมเฉลี่ยต่อสมาชิก 4,977.54 บาท  

4. ลูกหนี้การค้าค้างนาน  และลูกหนี้เงินกู้ที่ผิดสัญญา คณะกรรมการได้ด าเนินการติดตามเร่งรัดให้สมาชิก 
มาช าระหนี้ได้ท าให้หนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งไว้ ได้รับคืนมาเป็นรายได้ของปีนี้ 
 5. มีการประชุมคณะกรรมการด าเนินการเพ่ือรับทราบผลการด าเนินงานและวิเคราะห์การด าเนินงานให้ที่
ประชุมทราบและติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่วางไว้ 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. กลุ่มขาดเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน  
2. ปัญหาต้นทุนการผลิตในการประกอบอาชีพเกษตรสูงขึ้น เช่น ปุ๋ย วัสดุอุปกรณ์การเกษตร 
3. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย มีการขายปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียว กลุ่มควรเพ่ิมปริมาณธุรกิจโดยการจัดหา

สินค้าตามความต้องการของสมาชิกเพ่ิมข้ึน  
 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
งานที่ด าเนินการ :  
1. ก ากับ ดูแล ตรวจสอบให้สหกรณ์ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
2. น าข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการเพื่อพิจารณาแก้ไข และปรับปรุงการ 

ด าเนินงานตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
1. แนะน าส่งเสริมในเรื่อง พ.ร.บ. ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง ค าแนะน าสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพในการบริหารงาน 
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการน าข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีแจ้งให้ที่ประชุมทราบและให้กลุ่มปรับปรุงการ 

ด าเนินงานตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเพ่ือปูองกันและแก้ไขข้อบกพร่อง 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. ในการด าเนินงาน กลุ่มเกษตรกรยังไม่ปฏิบัติตามระเบียบ  
2. คณะกรรมการ ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ ข้อบังคับ และผู้ตรวจสอบกิจการเข้ามาตรวจสอบ

แต่ยังไม่มีการจัดท ารายงานการตรวจสอบกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร 
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ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี เดือน 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

1. แผนการรับสมาชิก คน 5 8 160.00 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพ่ิม 
    - รับฝากเงินเพิ่ม 

 
บาท 
บาท 

 
10,000.00 
40,000.00 

 
6,200.00 
43,200.00 

 
62.00 
108.00 

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

 
 

บาท 
บาท 
บาท 

 

 
 

40,000.00 
300,000.00 

1,485,000.00 
 

 
 

43,200.00 
45,000.00 
654,740.00 

 

 
 

108.00 
12.86 
44.09 

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

 
บาท 
บาท 
บาท 

 

 
1,406,100.00 
1,318,700.00 

82,400.00 
 

 
790,236.82 
729,891.59 
60,345.23 

 

 
56.20 
55.35 
73.24 

 
 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : 

 1. ปัญหาเศรษฐกิจ ราคายางพาราตกต่ า  
 2. ปัญหาต้นทุนการผลิตในการประกอบอาชีพเกษตรสูงขึ้น เช่น ปุ๋ย วัสดุ อุปกรณ์การเกษตร ท าให้สมาชิก
ซื้อปุ๋ยไปใส่น้อยลง ท าให้ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายต่ ากว่าแผน 
 3. กลุ่มขาดเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน 

สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :   
1. แนะน า ส่งเสริมและรักษามาตรฐานกลุ่มเกษตรกร 
2. แนะน า ส่งเสริมการเพิ่มปริมาณธุรกิจ และสมาชิกมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจกับกลุ่มเกษตรกรเพ่ิมขึ้น 
3. แนะน า ส่งเสริมเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร 
4. การก ากับ ดูแล ตรวจสอบ และคุ้มครองระบบกลุ่มเกษตรกร 
 

 
 

ลงช่ือ       พิมลรัตน์  เชาวน์วุฒิกุล       เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

        (นางสาวพิมลรัตน์  เชาวน์วุฒิกุล) 

                วันที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
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84) กลุ่มเกษตรกรท าสวนลิพัง 
ประเภท  กลุ่มเกษตรกรท าสวน  ปีบัญชีของสหกรณ์  31 ธันวาคมของทุกปี  

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์  ได้แก่ ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย  ธุรกิจสินเชื่อ                                        
และธุรกิจรับฝากเงิน 

 ระดับมาตรฐานสหกรณ์    ผ่าน   
 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)    - 
 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่  31 พฤษภาคม 2564 
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  ยังไม่ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563  เนื่องจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 
 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 
 งานที่ด าเนินการ : ด้านระดับมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรได้แนะแนวทาง เกณฑ์ชี้วัดของมาฐานมาใช้ในการ
ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์  ประเมินศักยภาพการด าเนินงานของสหกรณ์มีจุดแข็งอย่างไร มีศักยภาพด้านการ
ช่วยเหลือให้บริการสมาชิกเพียงใด ความสามารถในการบริหารจัดการเพ่ือยกระดับสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง                     
ยึดหลักและวิธีการสหกรณ์  แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ ท าให้สมาชิกสหกรณ์ผู้เป็น
เจ้าของได้รับการบริการที่ดี มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ท าให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่
ดีขึ้นส่งผลให้เกิดความส าเร็จตามแผนที่ก าหนดไว้ 
  1. แนะน า ส่งเสริม ผลักดันให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

2. แนะน า ส่งเสริม ด้านคุณภาพการควบคุมภายใน 
3. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้สหกรณ์น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางหลักในการ

ด าเนินกิจกรรมและร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่สมาชิก และชุมชนให้ได้ประโยชน์ในรูปแบบ
สหกรณ์ 

4. การให้บริการธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย และการรับฝากเงิน 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน: 
1. กลุ่มเกษตรกรมีผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2563 ก าไรสุทธิ จ านวน 89,478.35 บาท  
2. ผลการประเมินชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน ระดับพอใช้ 
3. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย ได้แก่ การขายปุ๋ย ขายข้าวสาร และขายสินค้าทั่วไป  
4. ธุรกิจสินเชื่อ  
5. ธุรกิจรับฝากเงิน   
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. ปัญหาด้านสมาชิก สมาชิกประสบปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส                   

โคโรนา 2019 จึงต้องเว้นระยะห่างทางสังคม Social Distancing ท าให้สมาชิกขาดรายได้จากการประกอบอาชีพหลัก
และอาชีพเสริม 

2. ปัญหาด้านพืชเศรษฐกิจยางพาราราคาผันผวน 
3. ปัญหาต้นทุนการผลิตในการประกอบอาชีพเกษตรสูงขึ้น เช่น ปุ๋ย อุปกรณ์ทางการเกษตร 
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 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 
งานที่ด าเนินการ :  
1. สหกรณ์ได้จัดให้มีธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย ธุรกิจสินเชื่อ และธุรกิจรับฝากเงิน  
2. การแก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์ให้สหกรณ์ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542                                 

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2562  
3. แก้ไขปัญหาหนี้ค้างนาน  เร่งรัดติดตามหนี้ของสมาชิก 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :  
    1. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย ได้แก่ ขายข้าวสาร และขายสินค้าทั่วไป กลุ่มเกษตรกรจัดหาสินค้ามา

จ าหน่าย 1,585,150.00 บาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 1,118,660.00 บาท หรือ 2.40 เท่า สูงกว่าเปูาหมายที่ก าหนด 
345,150.00 บาท สมาชิกได้รับบริการ 50 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.01 ของจ านวนสมาชิกวันสิ้นปี ผลการด าเนินงาน
ขาดทุนเฉพาะธุรกิจ จ านวน 3,223.50 บาท 

 2. ธุรกิจสินเชื่อ ระหว่างปีกลุ่มเกษตรกรให้เงินกู้แก่สมาชิก จ านวน 1,763,243.00 บาท ลดลงจากปีก่อน 
1,712,548.00 บาท หรือลดลงร้อยละ 49.27 แต่สูงกว่าเปูาหมายที่ก าหนด 763,243.00 บาท ลูกหนี้ช าระหนี้ได้ตาม
ก าหนดร้อยละ 57.52 ของหนี้ที่ถึงก าหนดช าระ ณ วันสิ้นปีมีลูกหนี้เงินให้กู้คงเหลือ 179 ราย เป็นเงิน 3 ,829,278 บาท
เป็นลูกหนี้ระยะสั้น 2,263,915.00 บาท และลูกหนี้ระยะยาว 1,565,363.00 บาท มีลูกหนี้ผิดนัดช าระหนี้ถึงวันสิ้นปี 
จ านวน 1,132,314.00 บาท หรือร้อยละ 29.57 ของลูกหนี้ ณ วัน สิ้นปีบัญชีมีดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ 274 ,523.00 
บาท รายได้ค่าปรับผิดนัดช าระค้างรับ 71,199.20 บาท และค่าปรับค้ารับ 21,533.52 บาท  มีผลการด าเนินงาน
ก าไรเฉพาะธุรกิจ 246,910.64 บาท  

 3. ธุรกิจรับฝากเงิน ระหว่างปีกลุ่มเกษตรกรรับฝากเงินจากสมาชิก จ านวน 276 ,199.78 บาท ลดลง
จากปีก่อน 471,569.10 บาท หรือลดลงร้อยละ 63.06  สูงกว่าเปูาหมายที่ก าหนด 176 ,199.78 บาท ณ วันสิ้นปี   
มีเงินรับฝากสมาชิกคงเหลือ 64 ราย จ านวน 76 บัญชี เป็นเงิน 172,295.31 บาท 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. กลุ่มเกษตรกรมียอดยกมารายได้ผิดนัดช าระดอกเบี้ยระยะสั้นค้างรับ จ านวน 618 ,581.00 บาท และรายได้                   

ผิดนัดช าระดอกเบี้ยระยะปานกลางค้างรับ จ านวน 69,581.00 บาท ณ วันสิ้นปี มีรายได้ผิดนัดช าระดอกเบี้ยระยะ
สั้นค้างรับ จ านวน 225.00 บาท และรายได้ผิดนัดช าระดอกเบี้ยระยะปานกลางค้างรับ จ านวน 70,974.20 บาท   

2. ระหว่างปีกลุ่มเกษตรกรจ่ายเงินให้กู้ยืมทั้งสิ้น 79 สัญญา เป็นเงิน 1,763,243 บาท เป็นเงินกู้ระยะสั้น 
17 สัญญา และเงินกู้ระยะปานกลาง 62 สัญญา มีการจัดท าสัญญาไม่เรียบร้อย 

3. คณะกรรมการขาดความรู้ ประสบการณ์ในการด าเนินงาน ตลอดจนการแก้ไขปัญหาไม่ทันท่วงที 
 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
1. ก ากับ ดูแล ตรวจสอบให้สหกรณ์ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
2. ให้กลุ่มเกษตรกรปรับปรุงการด าเนินงานติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ได้รับมอบหมายอย่างสม่ าเสมอ

และควรมีการด าเนินการเมื่อไม่ปฏิบัติตามก าหนด 
3. ก าหนดให้มีการตรวจสอบกิจการกลุ่มเกษตรกรและท ารายงานการตรวจสอบเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ 
4. คณะกรรมการต้องแต่งตั้งกรรมการเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงการแบ่งแยกหน้าที่ตามหลักการควบคุม

ภายในที่ด ี
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ผลที่ได้จากการด าเนินงาน  
1.แนะน าส่งเสริม ในเรื่อง พ.ร.บ. สหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง ค าแนะน ากลุ่มเกษตรกรให้มีประสิทธิภาพ

ในการบริหารงาน 
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ น าข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีแจ้งให้ที่ประชุมทราบและให้กลุ่มเกษตรกร

ปรับปรุงการด าเนินงานตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเพ่ือปูองกันและแก้ไขข้อบกพร่อง 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. ปัญหาด้านสมาชิก สมาชิกประสบปัญหาผลกระทบจากสถานการณแ์พร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส                    

โคโรน่า 2019 (COVID-19)  จึงต้องเว้นระยะห่างทางสังคม Social Distancing  ท าให้สมาชิกขาดรายได้จากการ
ประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริม และเกิดความเสี่ยงในการรับช าระหนี้ไม่ได้ตามก าหนด 

2. ปัญหาด้านพืชเศรษฐกิจยางพาราราคาผันผวน  
3. ปัญหาต้นทุนการผลิตในการประกอบอาชีพเกษตรสูงขึ้น เช่น ปุ๋ย อุปกรณ์ทางการเกษตร 

 

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกร  ปีบัญชีเดือน  31 ธันวาคม  พ.ศ. 2563 

กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทยีบกับแผน

1. แผนการรับสมาชิก คน 5                3.00               60.00

2. แผนการระดมทุน

    - ระดมทุนเรือนหุน้เพิม่ บาท 100,000.00       633,280.00             633.28

    - รับฝากเงินเพิม่ บาท 0.00

3. แผนการด าเนินธรุกจิของสหกรณ์/

กลุ่มเกษตรกร

    - ธรุกจิรับฝากเงิน -       100,000.00       172,295.31 172.30

    - ธรุกจิสินเชื่อ -     1,000,000.00     1,763,243.00 176.32

    - ธรุกจิจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย บาท 2,544,000.00     1,585,150.00               62.31

    - ธรุกจิรวบรวม บาท 0.00                  -                     -   

    - ธรุกจิแปรรูป บาท 0.00                  -                     -   

    - ธรุกจิบริการ -

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย

   - รายได้ บาท 1,707,000.00     2,047,702.31             119.96

   - ค่าใช้จ่าย บาท 1,531,500.00     1,958,223.96             127.86

   - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท 175,500.00         89,478.35               50.98
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 สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :  
 1. สมาชิกประสบปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)  
จึงต้องเว้นระยะห่างทางสังคม Social Distancing ท าให้สมาชิกขาดรายได้จากการประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริม 
และเกิดความเสี่ยงในการรับช าระหนี้ไม่ได้ตามก าหนด 

2. ปัญหาด้านพืชเศรษฐกิจยางพาราราคาผันผวน 

สรุปแนวทางแก้ไขท่ีจะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :  
กลุ่มเกษตรกรต้องรณรงค์ในความร่วมมือ การมีส่วนร่วมจากสมาชิกเพ่ิมข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ          อนันต์  ทับอินทร์    เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
             (นายอนันต์  ทับอินทร์) 
วันที่  27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
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85) กลุ่มเกษตรกรท าสวนสุโสะ 
ประเภทกลุ่มเกษตรกร ท าสวนสุโสะ ปีบัญชีของกลุ่มเกษตรกร 31 ธันวาคม  ของทุกปี 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของกลุ่มเกษตรกร: ธุรกิจสินเชื่อ 
 ระดับมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

           เนื่องจากกลุ่มเกษตรกรท าสวนสุโสะ มีผลการด าเนนิงานขาดทุนติดต่อกัน 2 ปี และการมีสว่นร่วมของสมาชิก
ไม่ถึงร้อยละ 80 ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 

 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่  10 มีนาคม 2564 
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จัดประชุมเม่ือวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 

 

ผลการด าเนินงานแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากบัดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 
 งานที่ด าเนินการ : ด้านระดับมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรได้แนะน าแนวทางเปูาหมาย/เกณฑ์ชี้วัดของมาตรฐาน
มาใช้ในการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกร ประเมินศักยภาพการด าเนินงานของกลุ่มฯ  มีจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไร   
มีศักยภาพด้านการช่วยเหลือให้บริการสมาชิกดีเพียงใด โดยก าหนดแนวทางการด าเนินงานในส่วนกลุ่มฯที่ตกเกณฑ์
มาตรฐานข้อใดจากทั้งหมด 5 ข้อ วิเคราะห์ข้อย่อยหาสาเหตุ หาแนวทางแก้ไขปรับปรุง พัฒนาให้ผ่านมาตรฐานข้อนั้นๆ  

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : กลุ่มเกษตรกรมีผลการด าเนินงานไม่ผ่านเกณฑ์ มีผลการด าเนินงานขาดทุน 
การมีส่วนร่วมของสมาชิกไม่ถึงเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. กลุ่มเกษตรกรฯ ไม่สามารถเรียกเก็บหนี้จากสมาชิกได้ ท าให้กลุ่มฯมีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
2. การมีส่วนร่วมของสมาชิกมีน้อย 
 

 ด้านการพัฒนาการด าเนนิธุรกิจ 
งานที่ด าเนินการ : แนะน าส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรท าสวนสุโสะด าเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง มีการ

วิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของการด าเนินธุรกิจแต่ละประเภท  
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : ในปีบัญชีที่ผ่านมากลุ่มเกษตรกรท าสวนสุโสะ ด าเนินธุรกิจสินเชื่อเพียงด้าน

เดียวแต่ไม่มีการให้เงินกู้เพ่ิม มีการรับช าระหนี้ค้างเพียงด้านเดียว ส่วนธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย กลุ่มฯได้หยุด
ด าเนินการอยู่ 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด : 
1. การช าระหนี้ของสมาชิกไม่เป็นตามแผนที่ตั้งไว้  
2. ในพ้ืนที่ด าเนินงานของกลุ่มฯและบริเวณใกล้เคียงมีร้านค้าปลีกเยอะ ท าให้ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 

ด าเนินไปได้ยาก 
 

 ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
งานที่ด าเนินการ : แนะน าส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรด าเนินงานตามระเบียบและข้อบังคับที่ก าหนดและให้

กลุ่มฯถือใช้ระเบียบให้ครอบคลุมการด าเนินธุรกิจของสกลุ่มฯ 
ผลที่ได้จากการด าเนินงาน : กลุ่มเกษตรกรมีการจ่ายเงินทดรอง แต่กลุ่มฯไม่ได้ก าหนดระเบียบขึ้นถือใช้ 

 สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด :  กลุ่มเกษตรกรมีการถือใช้
ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินสดแต่กลุ่มเกษตรกรไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 
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ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ร้อยละผลส าเร็จ
เมื่อเทียบกับแผน 

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

 
หุ้น 

 
1,000 

- 

 
370 

- 

 
37 
- 

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

 
 

บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 

 
 
- 

   100,000 
   150,000 

- 
- 

830,000.00 

 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

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

 
บาท 
บาท 
บาท 

 

 
 1,271,086.00 
   992,000.00 
  279,086.00 

 
 381,073.71 
 616,672.50 
(235,598.79) 

 
29.98 
 62.16 
(84.42) 

 

สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : กลุ่มเกษตรกรมีลูกหนี้ระยะสั้นยกมาจากปีก่อน 
จ านวน 14 ราย เป็นเงิน 672,902.00 บาท ในระหว่างปีมีการรับช าระหนี้จ านวน 25,122.00 บาท ณ วันสิ้นปีมีลูกหนี้
ระยะสั้นคงเหลือ 647,780.00 บาท ซึ่งเป็นลูกหนี้ผิดสัญญาทั้งจ านวน มีดอกเบี้ยค้างรับ 55,407.00 บาท และค่าปรับ
ค้างรับจ านวน 41,721.00 บาท ท าให้กลุ่มเกษตรกรไม่มีรายได้ตามแผนที่ตั้งไว้ 

สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :  แนะน าส่งเสริมให้คณะกรรมการ
ด าเนินการของกลุ่มเกษตรกรมีการติดตามเร่งรัดลูกหนี้เงินกู้ที่ค้างช าระอยู่ให้มาช าระให้ครบถ้วนเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้
ให้กลุ่มเกษตรกร  
 
 

ลงช่ือ     มีศักดิ์    พัวเจริญเกียรติ   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

        (นายมีศักดิ์    พัวเจริญเกียรติ) 

                วันที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 
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ภาคผนวก 
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ภาพกิจกรรม  
การประชุมซักซ้อมการจัดท ารายงานผลการแนะน าส่งเสริม พัฒนา 

และก ากับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจ าปี 2564  
ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 

 
 

 

 
 
 


