
 
 
 
 
 

รายงานผลการแนะนําสงเสริม พัฒนา  
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Cooperative Promotion Department 

กรมสงเสรมิสหกรณ 



 

คํานํา  

  สํานักงานสหกรณจังหวัดตราด เปนหนวยงานในสวนภูมิภาคสังกัดกรมสงเสริมสหกรณ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ มีอํานาจหนาท่ีในการดําเนินการตามกฎหมายวาดวยสหกรณ สงเสริม 

สนับสนุนการดําเนินการตามท่ีนายทะเบียนสหกรณมอบหมายในการรับจดทะเบียน ดูแลสหกรณ สงเสริม 

พัฒนาและคุมครอง ใหความรูเกี่ยวกับอุดมการณ หลักการ วิธีการสหกรณ แกสหกรณ/กลุมเกษตรกร และ

ประชาชนท่ัวไป รวมถึงการพัฒนาความเขมแข็งสหกรณโดยการยกระดับช้ันสหกรณใหมีความเขมแข็ง 

สามารถเปนท่ีพึ่งใหกับมวลสมาชิก และเปนกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติตอไป 

 การดําเนินงานของสํานักงานสหกรณจังหวัดตราด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562     

ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 สํานักงานสหกรณจังหวัดตราด มีจํานวนสหกรณ 59 แหง มีสถานะ

ดําเนินการ 55 แหง เลิก/ชําระบัญชี 4 แหง และกลุมเกษตรกร จํานวน 25 แหง มีสถานะดําเนินการ   

22 แหง เลิก/ชําระบัญชี 3 แหง 

 รายงานผลการแนะนําสงเสริม พัฒนา และกํากับ ดูแลสหกรณและกลุมเกษตรกร ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสํานักงานสหกรณจังหวัดตราด ฉบับนี้ดําเนินการตามแผนการแนะนํา 

สงเสริมและพัฒนาสหกรณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายสหกรณ และแผนการดําเนินงานของสหกรณ

และกลุมเกษตรกร ผลงานระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562 เพื่อการติดตามผล 

สะทอนถึงขอเท็จจริงและสภาพปญหาในการดําเนินงานของสหกรณและกลุมเกษตรกรในพื้นท่ีจังหวัดตราด  

และเพื่อเปนแนวทางในการวางแผนการสงเสริม พัฒนา และแกไขปญหาของสหกรณและกลุมเกษตรกร 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตอไป 

 

 

สํานักงานสหกรณจังหวัดตราด 

สิงหาคม 2562 

 

 

 

 

 

 

 
ก | หนา  

รายงานผลการแนะนําสงเสริม พัฒนา และกํากับดูแลสหกรณและกลุมเกษตรกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
สํานักงานสหกรณจังหวัดตราด 



 

สารบัญ 

 

 

 

คํานํา ก 
สวนท่ี 1 สรุปผลการแนะนําสงเสริม พัฒนา และแกไขปญหาของสหกรณ/กลุม
เกษตรกรภาพรวมจังหวัด 

1 

             - สรุปกิจกรรมสําคัญ/ผลงานโดดเดนในการแนะนําสงเสริม พัฒนา และแกไข
ปญหาของสหกรณ/กลุมเกษตรกร ท่ีหนวยงานไดดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

11 

สวนท่ี 2 ผลการดําเนินงานจากการแนะนําสงเสริม พัฒนา และแกไขปญหาการ
ดําเนินงานของสหกรณ/กลุมเกษตรกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

22 

              - กลุมท่ี 1 : สหกรณเปาหมายในการพัฒนาเปนองคกรหลักระดับอําเภอ 22 
              - กลุมท่ี 2 : สหกรณเปาหมายในการแกไขปญหาเชิงลึก 37 
              - กลุมท่ี 3 : สหกรณเปาหมายในการสงเสริม/พัฒนา/แกไขปญหาตาม 
แผนงานปกติ 

42 

             - กลุมเกษตรกร 83 
      

ข | หนา  
รายงานผลการแนะนําสงเสริม พัฒนา และกํากับดูแลสหกรณและกลุมเกษตรกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สํานักงานสหกรณจังหวัดตราด 



สวนที่ 1 สรุปผลการแนะนําสงเสริม พัฒนา และแกไขปญหาของสหกรณ/กลุมเกษตรกรภาพรวมจังหวัด 

ขอมูลสหกรณ/กลุมเกษตรกร ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 

 สหกรณ จํานวน 59 แหง 

(สถานะดําเนินการ 55 แหง ยังไมเริ่มดําเนินการ – แหง และเลิก/ชําระบัญชี 4 แหง) 
โดยสหกรณท่ีมีสถานะดําเนินการไดแบงกลุมเปาหมายในการสงเสริม ในป พ.ศ. 2562 ดังนี้ 
 1) สหกรณเปาหมายในการพัฒนาเปนองคกรหลักระดับอําเภอ    7 แหง 

 2) สหกรณเปาหมายในการแกไขปญหาเชิงลึก      2 แหง 

 3) สหกรณเปาหมายในการสงเสริม/พัฒนา/แกไขปญหาตามแผนงานปกติ 47 แหง 

หมายเหตุ : สหกรณการเกษตรเขาสมิง จํากัด อยูในกลุมเปาหมายในการพัฒนาเปนองคกรหลักระดับอําเภอ 
และเปาหมายในการแกไขปญหาเชิงลึก 

 กลุมเกษตรกร จํานวน 25 แหง 

(สถานะดําเนินการ 22 แหง ยังไมเริ่มดําเนินการ – แหง และเลิก/ชําระบัญชี 3 แหง) 
 

สรุปผลการแนะนําสงเสริมตามแผนการแนะนําสงเสริมรายสหกรณ และแผนการดําเนนิงานของกลุมเกษตรกร
(ผลงานระหวางวันท่ี1 ตุลาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562) 

 สหกรณจํานวนรวมท้ังสิ้น 55 แหง 

ที่ ช่ือสหกรณ 

เปาหมายการพัฒนา 38 แหง เปาหมายแกไขปญหา 18 แหง 

สําเร็จ
ตาม
เปาหมาย 

อยูระหวาง
ดําเนินการ
ใหบรรลุ
เปาหมาย 

ไมสามารถ
ดําเนินการ
ไดตาม
เปาหมาย 

สําเร็จ
ตาม
เปาหมาย 

อยูระหวาง
ดําเนินการ
ใหบรรลุ
เปาหมาย 

ไมสามารถ
ดําเนินการ
ไดตาม
เปาหมาย 

สหกรณเปาหมายในการพัฒนาเปนองคกร
หลักระดับอําเภอ  

6 แหง 1 แหง - แหง - แหง - แหง - แหง 

1 สหกรณการเกษตรเมืองตราด จํากัด       

2 สหกรณการเกษตรเขาสมิง จํากัด       

3 สหกรณการเกษตรบอไร จํากัด       

4 สหกรณการเกษตรแหลมงอบ จํากัด       

5 สหกรณการเกษตรเกาะชาง จํากัด       

6 
สหกรณสงเสริมธุรกิจภาคเกษตรจังหวัด
ตราด จํากัด 

      

7 สหกรณยางพาราเนินดินแดงตราด จํากัด       

สหกรณเปาหมายในการแกไขปญหาเชิงลึก - แหง - แหง - แหง - แหง 2 แหง - แหง 

1 สหกรณการเกษตรเขาสมิง จํากัด       

2 สหกรณเครดิตยูเน่ียนบอพลอย จํากัด       

สหกรณเปาหมายในการสงเสริม/พัฒนา/
แกไขปญหาตามแผนงานปกติ 

26 แหง 5 แหง - แหง 7 แหง 7 แหง 2 แหง 

1 สหกรณปาลมนํ้ามันจังหวัดตราด จํากัด       

๑ | หนา  
รายงานผลการแนะนําสงเสริม พัฒนา และกํากับดูแลสหกรณและกลุมเกษตรกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สํานักงานสหกรณจังหวัดตราด 



ที่ ช่ือสหกรณ 

เปาหมายการพัฒนา 38 แหง เปาหมายแกไขปญหา 18 แหง 

สําเร็จ
ตาม
เปาหมาย 

อยูระหวาง
ดําเนินการ
ใหบรรลุ
เปาหมาย 

ไมสามารถ
ดําเนินการ
ไดตาม
เปาหมาย 

สําเร็จ
ตาม
เปาหมาย 

อยูระหวาง
ดําเนินการ
ใหบรรลุ
เปาหมาย 

ไมสามารถ
ดําเนินการ
ไดตาม
เปาหมาย 

2 
สหกรณการเกษตรชุมชนบานตะกาด
หนองเหี่ยง จํากัด 

      

3 
ชุมนุมสหกรณการเกษตรจังหวัดตราด 
จํากัด 

      

4 สหกรณการเกษตรแหลมกลัด จํากัด       

5 
สหกรณการเกษตรแปรรูปอาหารบาน
เปร็ดใน จํากัด 

      

6 
สหกรณพัฒนาคุณภาพยางพาราตําบล
หวยแรง จํากัด 

      

7 
สหกรณการเกษตรเพ่ือการแปรรูปและ
สงออกจังหวัดตราด จํากัด 

      

8 
สหกรณการเกษตรเทศบาลตําบลหนอง
บอน จํากัด 

      

9 
สหกรณกองทุนสวนยางบางปดบนรวมใจ 
จํากัด 

      

10 
สหกรณกองทุนสวนยางบานสามงาม 
จํากัด 

      

11 สหกรณการเกษตรอัลมาส จํากัด       

12 สหกรณผูใชนํ้าเขาสมิง จํากัด       

13 
สหกรณกองทุนสวนยางบานเสนาณรงค 
จํากัด 

      

14 สหกรณผูใชนํ้าบําโรณ-แสนตุง จํากัด       

15 สหกรณชาวสวนจังหวัดตราด จํากัด       

16 สหกรณผูเลี้ยงสุกรและการปศุสัตว จํากัด       

17 
สหกรณการเกษตรเพ่ือการตลาดลูกคา ธ.
ก.ส.ตราด จํากัด 

 
     

18 
สหกรณกองทุนสวนยางบานหวงนํ้าขาว 
จํากัด 

 
     

19 
สหกรณกองทุนสวนยางหนองโพรง
พัฒนา จํากัด 

      

20 
สหกรณการเกษตรโครงการหมูบาน
ทับทิมสยาม 01 จํากัด 

 
     

21 
สหกรณเครือขายยางพาราจังหวัดตราด 
จํากัด 

 
     

22 สหกรณตราดยางพารา จํากัด       

23 สหกรณกองทุนสวนยางบานวังตัก จํากัด       

24 สหกรณกองทุนสวนยางบานสลัก จํากัด       

๒ | หนา  
รายงานผลการแนะนําสงเสริม พัฒนา และกํากับดูแลสหกรณและกลุมเกษตรกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สํานักงานสหกรณจังหวัดตราด 



ที่ ช่ือสหกรณ 

เปาหมายการพัฒนา 38 แหง เปาหมายแกไขปญหา 18 แหง 

สําเร็จ
ตาม
เปาหมาย 

อยูระหวาง
ดําเนินการ
ใหบรรลุ
เปาหมาย 

ไมสามารถ
ดําเนินการ
ไดตาม
เปาหมาย 

สําเร็จ
ตาม
เปาหมาย 

อยูระหวาง
ดําเนินการ
ใหบรรลุ
เปาหมาย 

ไมสามารถ
ดําเนินการ
ไดตาม
เปาหมาย 

25 
สหกรณกองทุนสวนยางบานทาโสม 
จํากัด 

      

26 สหกรณผูเลี้ยงกุงตราดย่ังยืน จํากัด       

27 สหกรณกุงตราด จํากัด       

28 สหกรณประมงไมรูด จํากัด       

29 
สหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัด
ตราด จํากัด 

      

30 สหกรณออมทรัพยครูตราด จํากัด       

31 
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขตราด 
จํากัด 

      

32 
สหกรณเคหสถานบานมั่นคงแหลมงอบ 
จํากัด 

      

33 สหกรณเดินรถตราด จํากัด       

34 สหกรณบริการเกาะชาง จํากัด       

35 สหกรณเคหสถานบานมั่นคงตราด จํากัด       

36 
สหกรณเคหสถานบานมั่นคงหนอง
คันทรง จํากัด 

      

37 
สหกรณเคหสถานบานมั่นคงคลองแกว-
ปะอา จํากัด 

    
  

38 
สหกรณเคหสถานบานมั่นคงคลองใหญ 
จํากัด 

    
  

39 
สหกรณเคหสถานบานมั่นคงคลองใหญ 2 
จํากัด 

    
  

40 
สหกรณเครดิตยูเน่ียนบานสลักรวมใจ
พัฒนา จํากัด 

    
  

41 
สหกรณเครดิตยูเน่ียนดอนสูงสามัคคี 
จํากัด 

    
  

42 สหกรณเครดิตยูเน่ียนบานทาโสม จํากัด       

43 สหกรณเครดิตยูเน่ียนบานดินแดง จํากัด       

44 
สหกรณเครดิตยูเน่ียนทาหาดสามัคคี 
จํากัด 

      

45 รานสหกรณโรงพยาบาลตราด จํากัด       

46 รานสหกรณบริษัทสมิงฟูดส จํากัด       

47 รานสหกรณจังหวัดตราด จํากัด       

 
 

๓ | หนา  
รายงานผลการแนะนําสงเสริม พัฒนา และกํากับดูแลสหกรณและกลุมเกษตรกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สํานักงานสหกรณจังหวัดตราด 



 

สรุปผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด(ตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานพื้นฐาน) 
สหกรณไดรับการพัฒนาความเขมแข็งตามศักยภาพ ตามแผนการแนะนํา สงเสริม และพัฒนา

สหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ท่ีจัดทํารวมกับสหกรณ 
 1) สหกรณไดรับการแนะนําสงเสริม และพัฒนาความเขมแข็งตามศักยภาพ   รวม 38 แหง 

  1.1 สําเร็จตามเปาหมาย    32 แหง  
คิดเปนรอยละ 84.21 ของจํานวนสหกรณท่ีมีเปาประสงคในการพัฒนาความเขมแข็ง 

1.2 อยูระหวางดําเนินการใหบรรลุเปาหมาย   6 แหง 

คิดเปนรอยละ 15.79 ของจํานวนสหกรณท่ีมีเปาประสงคในการพัฒนาความเขมแข็ง 

1.3 ไมสามารถดําเนินการไดตามเปาหมาย    - แหง 

คิดเปนรอยละ - ของจํานวนสหกรณท่ีมีเปาประสงคในการพัฒนาความเขมแข็ง 

 2) สหกรณไดรับการแนะนําสงเสริมการแกไขปญหาการดําเนินงาน  รวม 18 แหง 

1.1 สําเร็จตามเปาหมาย     7 แหง  
คิดเปนรอยละ 38.89 ของจํานวนสหกรณท่ีมีเปาประสงคในการแกไขปญหา 

1.2 อยูระหวางดําเนินการใหบรรลุเปาหมาย  9 แหง 

คิดเปนรอยละ 50.00 ของจํานวนสหกรณท่ีมีเปาประสงคในการแกไขปญหา 

1.3 ไมสามารถดําเนินการไดตามเปาหมาย   2 แหง 

 คิดเปนรอยละ 11.11 ของจํานวนสหกรณท่ีมีเปาประสงคในการแกไขปญหา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔ | หนา  
รายงานผลการแนะนําสงเสริม พัฒนา และกํากับดูแลสหกรณและกลุมเกษตรกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สํานักงานสหกรณจังหวัดตราด 



 กลุมเกษตรกร จํานวนรวมท้ังสิ้น 22 แหง 

ที่ ช่ือกลุมเกษตรกร 

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานประจําปของ 
กลุมเกษตรกร ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เปนไปตาม
เปาหมายที่กําหนด
ไวในแผนฯ  
 

เปนไปตาม
เปาหมายที่กําหนด
ไวในแผนฯ 
บางสวน 

ไมเปนไปตาม
เปาหมายที่กําหนด
ไวในแผนฯ 
 

กลุมเกษตรกร 10 แหง 10 แหง 2 แหง 

1 กลุมเกษตรกรทํานาทาพริก    

2 กลุมเกษตรกรทํานาหนองโสน    

3 กลุมเกษตรกรทําประมงชําราก    

4 กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตวทาพริก    

5 กลุมเกษตรกรทําไรเขาสมิง    

6 กลุมเกษตรกรทําสวนอาวใหญ    

7 กลุมเกษตรกรทําสวนวังกระแจะ    

8 กลุมเกษตรกรทําสวนหวงนํ้าขาว    

9 กลุมเกษตรกรทําสวนประณีต    

10 กลุมเกษตรกรทําสวนวังตะเคียน    

11 กลุมเกษตรกรทําสวนสะตอ    

12 กลุมเกษตรกรทําสวนทุงนนทร ี    

13 กลุมเกษตรกรแสนตุง    

14 กลุมเกษตรกรเทพนิมิต    

15 กลุมเกษตรกรทําสวนทาโสม    

16 กลุมเกษตรกรทําสวนหนองบอน    

17 กลุมเกษตรกรทําสวนนนทรีย    

18 กลุมเกษตรกรทําสวนดานชุมพล    

19 กลุมเกษตรกรทําสวนชางทูน    

20 กลุมเกษตรกรทําสวนนํ้าเชี่ยว    

21 กลุมเกษตรกรทําสวนคลองใหญ    

22 กลุมเกษตรกรทําสวนบางปด    

 

 

 

 

 

๕ | หนา  
รายงานผลการแนะนําสงเสริม พัฒนา และกํากับดูแลสหกรณและกลุมเกษตรกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สํานักงานสหกรณจังหวัดตราด 



ผลสําเร็จของการดําเนินงานของสหกรณปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(ขอมูลลาสุดของสหกรณ/กลุมเกษตรกร ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562) 

สหกรณ : 
1. ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ รวม 50 แหง (สหกรณท่ีไมนํามาจัดมาตรฐาน 5 แหง) 
  ระดับดีเลิศ  จํานวน  14  แหง 
  ระดับดีมาก   จํานวน  14  แหง 
  ระดับดี   จํานวน    6  แหง 

 ไมผานมาตรฐาน จํานวน  16  แหง 

2. ผลการจัดระดับช้ันสหกรณ (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561) รวม  59  แหง 
 สหกรณช้ัน 1     จํานวน  11 แหง  

  สหกรณช้ัน 2     จํานวน  41 แหง  
  สหกรณช้ัน 3     จํานวน    3 แหง  

 สหกรณช้ัน 4 (สหกรณท่ีเลิก/ชําระบัญชี)  จํานวน    4 แหง 

3. ผลการปดบัญชีของสหกรณรวม 55 แหง 

 สหกรณปดบัญชีไดและสงงบการเงินใหผูสอบบัญชีภายใน 30 วัน   จํานวน 39 แหง 
  สหกรณปดบัญชีไดและสงงบการเงินใหผูสอบบัญชีภายใน 31 - 180 วัน จํานวน 12 แหง 

 สหกรณปดบัญชีไมไดเกินกวา 6 เดือน     จํานวน   4 แหง 

4. ผลการประชุมใหญประจําปของสหกรณรวม 55 แหง 

 สหกรณประชุมใหญสามัญ ภายใน 150 วัน     จํานวน 51 แหง 
  สหกรณประชุมใหญสามัญ เกิน 150 วัน     จํานวน   2 แหง 

 สหกรณไมสามารถจัดประชุมใหญสามัญไดเกินกวา 6 เดือน           จํานวน   2 แหง 

โดยมีรายละเอียดเปนรายสหกรณ ดังนี้ 

ท่ี ช่ือสหกรณ ปบัญชี 

ผลการจัด
มาตรฐาน 
(ระบุผล ดี

เลิศ,  
ดีมาก, ดี,  
ไมผาน) 

ผลการจัด
ระดับช้ัน
สหกรณ 
(ระบุผล
ช้ัน 1, 2, 

3,4) 

การปดบัญชี 
(ระบุวันที่

ผูสอบรับรอง
งบการเงิน) 

การประชุม
ใหญ 

(ระบุวันที่จัด
ประชุมใหญ) 

1 สหกรณการเกษตรเมืองตราด จํากัด 31 มี.ค. 61 ดีเลิศ 1 7 ม.ิย. 61 3 ส.ค. 61 

2 สหกรณการเกษตรเขาสมิง จํากัด 30 มิ.ย. 61 ดีมาก 2 10 ส.ค. 61 31 ต.ค. 61 

3 สหกรณการเกษตรบอไร จํากัด 30 มิ.ย. 61 ดีเลิศ 2 13 ก.ย. 61 23 พ.ย. 61 

4 สหกรณการเกษตรแหลมงอบ จํากัด 31 มี.ค. 62 ดีเลิศ 2 30 เม.ย. 62 18 ก.ค. 62 

5 สหกรณการเกษตรเกาะชาง จํากัด 30 มิ.ย. 61 ดีมาก 2 3 ส.ค. 61 21 พ.ย. 61 

6 สหกรณสงเสริมธุรกิจภาคเกษตร
จังหวัดตราด จํากัด 

30 ก.ย. 61 ดี 2 28 ต.ค. 61 22 ก.พ. 62 

7 สหกรณยางพาราเนินดินแดงตราด 
จํากัด 

30 มิ.ย. 61 ดีมาก 2 20 ก.ค. 61 6 พ.ย. 61 

8 สหกรณปาลมนํ้ามันจังหวัดตราด 
จํากัด 

31 ธ.ค. 61 ดี 2 25 ม.ค. 62 27 เม.ย. 62 

๖ | หนา  
รายงานผลการแนะนําสงเสริม พัฒนา และกํากับดูแลสหกรณและกลุมเกษตรกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สํานักงานสหกรณจังหวัดตราด 



ท่ี ช่ือสหกรณ ปบัญชี 

ผลการจัด
มาตรฐาน 
(ระบุผล ดี

เลิศ,  
ดีมาก, ดี,  
ไมผาน) 

ผลการจัด
ระดับช้ัน
สหกรณ 
(ระบุผล
ช้ัน 1, 2, 

3,4) 

การปดบัญชี 
(ระบุวันที่

ผูสอบรับรอง
งบการเงิน) 

การประชุม
ใหญ 

(ระบุวันที่จัด
ประชุมใหญ) 

9 สหกรณการเกษตรชุมชนบานตะกาด
หนองเหี่ยง จํากัด 

31 ม.ค. 62 ดีมาก 2 8 ก.พ. 62 15 พ.ค. 62 

10 ชุมนุมสหกรณการเกษตรจังหวัด
ตราด จํากัด 

31 มี.ค. 61 ดีมาก 2 24 เม.ย. 61 20 ส.ค. 61 

11 สหกรณการเกษตรแหลมกลัด จํากัด 31 มี.ค. 61 ดีเลิศ 2 15  พ.ค. 61 17 ส.ค. 61 

12 
สหกรณการเกษตรแปรรูปอาหาร
บานเปร็ดใน จํากัด 

31 มี.ค. 62 ดีมาก 1 29 เม.ย. 62 9 ก.ค. 62 

13 
สหกรณพัฒนาคุณภาพยางพารา
ตําบลหวยแรง จํากัด 

30 มิ.ย. 61 ดี 2 20 ก.ค. 61 24 ก.ย. 61 

14 
สหกรณการเกษตรเพ่ือการแปรรูป
และสงออกจังหวัดตราด จํากัด 

31 ก.ค. 61 ไมผาน 2 27 ส.ค. 61 28 ธ.ค. 61 

15 
สหกรณการเกษตรเทศบาลตําบล
หนองบอน จํากัด 

31 ก.ค. 61 ไมผาน 2 30 ส.ค. 61 21 ธ.ค. 61 

16 
สหกรณกองทุนสวนยางบางปดบน
รวมใจ จํากัด 

30 มิ.ย. 61 ไมผาน 2 30 ก.ค. 61 27 ก.ย. 61 

17 
สหกรณกองทุนสวนยางแหลม
มะขามสามัคคี จํากัด 

เลิกสหกรณ - 4 - - 

18 
สหกรณกองทุนสวนยางบานสามงาม 
จํากัด 

30 มิ.ย. 61 ดีมาก 1 19 ก.ค. 61 14 ก.ย. 61 

19 สหกรณการเกษตรอัลมาส จํากัด 30 ก.ย. 61 ไมผาน 2 28 ต.ค. 61 22 ก.พ. 62 

20 สหกรณผูใชนํ้าเขาสมิง จํากัด 30 ก.ย. 61 ไมผาน 2 28 ต.ค. 61 21 ก.พ. 62 

21 
สหกรณกองทุนสวนยางบานเสนา
ณรงค จํากัด 

30 มิ.ย. 61 ดีเลิศ 2 20 ก.ค. 61 7 พ.ย. 61 

22 สหกรณผูใชนํ้าบําโรณ-แสนตุง จํากัด 31 ก.ค. 61 ดีมาก 1 30 ส.ค. 61 20 ธ.ค. 61 

23 สหกรณชาวสวนจังหวัดตราด จํากัด 30 มิ.ย. 61 
ไมนํามาจัด
มาตรฐาน 

3 25 ก.ค. 61 16 พ.ย. 61 

24 
สหกรณผูเลี้ยงสุกรและการปศุสัตว 
จํากัด 

31 ธ.ค. 61 ดี 2 30 ม.ค. 62 11 เม.ย. 62 

25 
สหกรณการเกษตรเพ่ือการตลาด
ลูกคา ธ.ก.ส.ตราด จํากัด 

31 มี.ค. 61 ไมผาน 2 3 พ.ค. 61 27 ส.ค. 61 

26 
สหกรณกองทุนสวนยางบานหวงนํ้า
ขาว จํากัด 

30 มิ.ย. 61 ไมผาน 2 15 ก.ค. 62 21 ส.ค. 61 

27 
สหกรณกองทุนสวนยางหนองโพรง
พัฒนา จํากัด 

30 มิ.ย. 61 ไมผาน 2 25 ก.ย. 61 16 พ.ย. 61 

28 
สหกรณการเกษตรโครงการหมูบาน
ทับทิมสยาม 01 จํากัด 

31 ธ.ค. 61 
ไมนํามาจัด
มาตรฐาน 

3 - 6 มิ.ย. 62 

29 
สหกรณเครือขายยางพาราจังหวัด
ตราด จํากัด 

31 มี.ค. 61 ไมผาน 2 - 28 ส.ค. 61 

30 สหกรณตราดยางพารา จํากัด 30 ก.ย. 61 ไมผาน 3  2 มี.ค. 62 27 มี.ค. 62 

๗ | หนา  
รายงานผลการแนะนําสงเสริม พัฒนา และกํากับดูแลสหกรณและกลุมเกษตรกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สํานักงานสหกรณจังหวัดตราด 



ท่ี ช่ือสหกรณ ปบัญชี 

ผลการจัด
มาตรฐาน 
(ระบุผล ดี

เลิศ,  
ดีมาก, ดี,  
ไมผาน) 

ผลการจัด
ระดับช้ัน
สหกรณ 
(ระบุผล
ช้ัน 1, 2, 

3,4) 

การปดบัญชี 
(ระบุวันที่

ผูสอบรับรอง
งบการเงิน) 

การประชุม
ใหญ 

(ระบุวันที่จัด
ประชุมใหญ) 

31 
สหกรณกองทุนสวนยางบานวังตัก 
จํากัด 

30 มิ.ย. 61 
ไมนํามาจัด
มาตรฐาน 

2 - 21 พ.ย. 61 

32 
สหกรณกองทุนสวนยางบานสลัก 
จํากัด 

30 มิ.ย. 61 ดีมาก 2 25 ก.ค. 61 19 ก.ย. 61 

33 
สหกรณกองทุนสวนยางบานทาโสม 
จํากัด 

30 มิ.ย. 61 ดีมาก 2 24 ก.ค. 61 5 พ.ย. 61 

34 สหกรณผูเลี้ยงกุงตราดย่ังยืน จํากัด 31 ธ.ค. 61 ไมผาน 2 16 ม.ิย. 62 9 มิ.ย. 62 

35 สหกรณกุงตราด จํากัด 31 ธ.ค. 61 ไมผาน 2 28 มี.ค. 62 - 

36 สหกรณประมงไมรูด จํากัด 30 มิ.ย. 61 ไมผาน 2 2 ส.ค. 61 26 พ.ย. 61 

37 
สหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัด
ตราด จํากัด 

30 ก.ย. 61 ดีเลิศ 1 15 ต.ค. 61 21 พ.ย. 61 

38 สหกรณออมทรัพยครูตราด จํากัด 31 ต.ค. 61 ดีเลิศ 1 1 พ.ย. 61 24 พ.ย. 61 

39 
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขตราด 
จํากัด 

31 ต.ค. 61 ดีเลิศ 1 7 พ.ย. 61 15 ธ.ค. 61 

40 
สหกรณเคหสถานบานมั่นคงแหลม
งอบ จํากัด 

31 ธ.ค. 61 ไมผาน 2 31 ม.ค. 61 22 พ.ค. 62 

41 สหกรณเดินรถตราด จํากัด 31 ธ.ค. 61 ดี 1 22 ก.พ. 62 23 พ.ค. 62 

42 สหกรณบริการเกาะชาง จํากัด 31 ก.ค. 61 ไมผาน 2 30 ส.ค. 61 21 ธ.ค. 61 

43 
สหกรณเคหสถานบานมั่นคงตราด 
จํากัด 

31 ธ.ค. 61 ดี 2 28 ม.ค. 62 26 พ.ค. 62 

44 
สหกรณเคหสถานบานมั่นคงหนอง
คันทรง จํากัด 

30 มี.ค. 61 
จัดต้ังไมครบ 

2 ป 
2 17 พ.ค. 61 24 ส.ค. 61 

45 
สหกรณเคหสถานบานมั่นคงคลอง
แกว-ปะอา จํากัด 

31 ส.ค. 61 ดีมาก 2 30 ก.ย. 61 24 ม.ค. 62 

46 
สหกรณเคหสถานบานมั่นคงคลอง
ใหญ จํากัด 

30 พ.ย. 61 ดีมาก 1 27 ธ.ค. 61 18 พ.ค. 62 

47 
สหกรณเคหสถานบานมั่นคงคลอง
ใหญ 2 จํากัด 

31 ธ.ค. 61 ดีเลศ 1 31 ม.ค. 62 8 มี.ค. 62 

48 
สหกรณเคหสถานบานมั่นคงสมศรี
อุทิศ จํากัด 

เลิกสหกรณ - 4 - - 

49 
สหกรณเครดิตยูเน่ียนบานสลักรวม
ใจพัฒนา จํากัด 

31 ธ.ค. 61 ดีมาก 2 25 ม.ค. 62 21 เม.ย. 62 

50 
สหกรณเครดิตยูเน่ียนดอนสูงสามัคคี 
จํากัด 

31 ธ.ค. 61 ดีเลิศ 2 29 ม.ค. 62 18 เม.ย. 62 

51 
สหกรณเครดิตยูเน่ียนบานทาโสม 
จํากัด 

30 มิ.ย. 61 ดีเลิศ 2 4 ส.ค. 61 3 ต.ค. 61 

52 
สหกรณเครดิตยูเน่ียนบานดินแดง 
จํากัด 

31 ธ.ค. 61 
ไมนํามาจัด
มาตรฐาน 

2 - - 

53 สหกรณเครดิตยูเน่ียนทาหาดสามัคคี  31 ธ.ค. 61 ไมผาน 2 19 มี.ค. 62 28 พ.ค. 62 

๘ | หนา  
รายงานผลการแนะนําสงเสริม พัฒนา และกํากับดูแลสหกรณและกลุมเกษตรกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สํานักงานสหกรณจังหวัดตราด 



ท่ี ช่ือสหกรณ ปบัญชี 

ผลการจัด
มาตรฐาน 
(ระบุผล ดี

เลิศ,  
ดีมาก, ดี,  
ไมผาน) 

ผลการจัด
ระดับช้ัน
สหกรณ 
(ระบุผล
ช้ัน 1, 2, 

3,4) 

การปดบัญชี 
(ระบุวันที่

ผูสอบรับรอง
งบการเงิน) 

การประชุม
ใหญ 

(ระบุวันที่จัด
ประชุมใหญ) 

54 
สหกรณเครดิตยูเนี่ยนบอพลอย 
จํากัด 

30 ก.ย. 61 ดีเลิศ 2 2 พ.ย. 61 22 ก.พ. 62 

55 รานสหกรณโรงพยาบาลตราด จํากัด 30 ก.ย. 61 ดีเลิศ 1 25 ต.ค. 61 28 ธ.ค. 61 

56 รานสหกรณบริษัทสมิงฟูดส จํากัด 31 ธ.ค. 61 ดีเลิศ 2 30 ม.ค. 62 28 พ.ค. 62 

57 รานสหกรณจังหวัดตราด จํากัด 31 ต.ค. 61 ดีมาก 2 28 พ.ย. 61 30 มี.ค. 62 

58 สหกรณโคนมเมืองตราด จํากัด เลิกสหกรณ - 4 - - 

59 สหกรณชาวสวนยางพาราทากุม เลิกสหกรณ - 4 - - 

 
กลุมเกษตรกร :  
1. ผลการจัดมาตรฐานกลุมเกษตรกรรวม 21 แหง (กลุมเกษตรกรท่ีไมนํามาจัดมาตรฐาน 1 แหง) 
 ผาน   จํานวน 19 แหง 
 ไมผาน            จํานวน   2  แหง 

2. ผลการปดบัญชีของกลุมเกษตรกรรวม 22 แหง 

กลุมเกษตรกรปดบัญชีไดและสงงบการเงินใหผูสอบบัญชีภายใน 30 วัน     จํานวน 19 แหง 
 กลุมเกษตรกรปดบัญชีไดและสงงบการเงินใหผูสอบบัญชีภายใน 31 - 180 วัน จํานวน  2 แหง 

กลุมเกษตรกรปดบัญชีไมไดเกินกวา 6 เดือน       จํานวน  1 แหง 

3. ผลการประชุมใหญประจําปของกลุมเกษตรกรรวม 22 แหง 

กลุมเกษตรกรประชุมใหญสามัญ ภายใน 150 วัน    จํานวน  21 แหง 
 กลุมเกษตรกรประชุมใหญสามัญ เกิน 150 วัน    จํานวน    -  แหง 

กลุมเกษตรกรไมสามารถจัดประชุมใหญสามัญไดเกินกวา 6 เดือน  จํานวน   1  แหง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙ | หนา  
รายงานผลการแนะนําสงเสริม พัฒนา และกํากับดูแลสหกรณและกลุมเกษตรกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สํานักงานสหกรณจังหวัดตราด 



โดยมีรายละเอียดเปนรายกลุมเกษตรกร ดังนี้ 

ท่ี ช่ือกลุมเกษตรกร 

ปบัญชี การปดบัญชี 

(ระบุวันที่ผูสอบ
รับรองงบการเงิน) 

การประชุมใหญ 
(ระบุวันที่จัด
ประชุมใหญ) 

ผลการจัด
มาตรฐาน 

(ระบุผานหรือ 
ไมผาน) 

1 กลุมเกษตรกรทํานาทาพริก 31 มี.ค. 61 25 พ.ค. 61 14 ส.ค. 61 ผาน 

2 กลุมเกษตรกรทํานาหนองโสน 31 มี.ค. 61 27 เม.ย. 61 28 ส.ค. 61 ไมผาน 

3 กลุมเกษตรกรทําประมงชําราก 30 ก.ย. 61 26 ต.ค. 61 27 ก.พ. 62 ผาน 

4 กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตวทาพริก 31 มี.ค. 61 20 เม.ย. 61 14 ส.ค. 61 ผาน 

5 กลุมเกษตรกรทําไรเขาสมิง 31 ก.ค. 61 30 ส.ค. 61 19 ธ.ค. 61 ผาน 

6 กลุมเกษตรกรทําสวนอาวใหญ 31 มี.ค. 62 25 เม.ย. 62 28 มิ.ย. 62 ผาน 

7 กลุมเกษตรกรทําสวนวังกระแจะ 31 ก.ค. 61 22 ส.ค. 61 12 พ.ย. 61 ผาน 

8 กลุมเกษตรกรทําสวนหวงนํ้าขาว 30 มิ.ย. 61 19 ก.ค. 61 23 พ.ย. 61 ผาน 

9 กลุมเกษตรกรทําสวนประณีต 31 ก.ค. 61 30 ส.ค. 61 18 ธ.ค. 61 ผาน 

10 กลุมเกษตรกรทําสวนวังตะเคียน 31 ก.ค. 61 17 ส.ค. 61 18 ธ.ค. 61 ผาน 

11 กลุมเกษตรกรทําสวนสะตอ 31 ก.ค. 61 17 ส.ค. 61 7 ธ.ค. 61 ผาน 

12 กลุมเกษตรกรทําสวนทุงนนทร ี 31 ก.ค. 61 17 ส.ค. 61 20 ธ.ค. 61 ผาน 

13 กลุมเกษตรกรทําสวนแสนตุง 31 มี.ค. 61 30 เม.ย. 61 21 ธ.ค. 61 ผาน 

14 กลุมเกษตรกรทําสวนเทพนิมิต 31 มี.ค. 61 30 เม.ย. 61 24 ส.ค. 61 ผาน 

15 กลุมเกษตรกรทําสวนทาโสม 31 มี.ค. 61 30 เม.ย. 61 15 ส.ค. 61 ผาน 

16 กลุมเกษตรกรทําสวนหนองบอน 31 ก.ค. 61 7 มิ.ย. 62 17 ต.ค. 61 ไมผาน 

17 กลุมเกษตรกรทําสวนนนทรีย 31 มี.ค. 61 30 เม.ย. 61 22 ส.ค. 61 ผาน 

18 กลุมเกษตรกรทําสวนดานชุมพล 31 มี.ค. 61 30 เม.ย. 61 11 ก.ค. 61 ผาน 

19 กลุมเกษตรกรทําสวนชางทูน 31 มี.ค. 61 10 เม.ย. 61 - ไมนํามาจัดมาตรฐาน 

20 กลุมเกษตรกรทําสวนนํ้าเชี่ยว 31 มี.ค. 61 20 เม.ย. 61 14 ส.ค. 61 ผาน 

21 กลุมเกษตรกรทําสวนคลองใหญ 31 มี.ค. 61 30 เม.ย. 61 17 ส.ค. 61 ผาน 

22 กลุมเกษตรกรทําสวนบางปด 31 ธ.ค. 61 15 ม.ค. 61 13 พ.ค. 62 ผาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐ | หนา  
รายงานผลการแนะนําสงเสริม พัฒนา และกํากับดูแลสหกรณและกลุมเกษตรกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สํานักงานสหกรณจังหวัดตราด 



 

 

 
 
1. โครงการอบรมสงเสริมปุยผสมใชเองผานสหกรณการเกษตรเพื่อลดตนทุนการผลิตใหแก
เกษตรกร 

1. เปาหมาย : เกษตรกรสมาชิกสามารถเพิ่มผลผลิต โดยใชปุยเคมีอยางถูกตองรวมกับการใชปุยอินทรีย 
และทําตนทุนการผลิตลดลงไรละ 500 บาท และมีการขยายผลการใชปุยผสมใชเองเพื่อลดตนทุนการผลิต
อยางยั่งยืน 

2. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ (KPI) :  
     2.1 เกษตรกรสมาชิกมีตนทุนการผลิตลดลงอยางนอยไรละ 500 บาท 
     2.2 จํานวนสมาชิกท่ีใชปุยผสมใชเองเพิ่มข้ึน รอยละ 5  

3. รายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI Template) :  

     3.1 คําอธิบายตัวช้ีวัด : 

            - ตัวช้ีวัดท่ี 2.1 ตนทุนการผลิต คือ คาใชจายจากปจจัยการผลิตในพื้นท่ีเพาะปลูก ไดแก 
ปุยเคมี และปุยอินทรีย ท่ีเกษตรใชประกอบอาชีพเกษตรกรรม เชน เงาะ ทุเรียน มังคุด ลองกอง และยางพารา  

        - ตัวช้ีวัดท่ี 2.2 สมาชิก หมายถึง สมาชิกสหกรณท่ีเขารวมโครงการ ไมนับรวมถึงสมาชิกราย
อื่นๆ และสมาชิกของสหกรณอื่นๆ 

     3.2 เกณฑการประเมิน/การคํานวณ : 
        - ตัวช้ีวัดท่ี 2.1 ใชอัตราสวนปปจจุบันเทียบกับปกอน  
        - ตัวช้ีวัดท่ี 2.2 ((สมาชิกปปจจุบัน - สมาชิกปกอน)/สมาชิกปกอน) * 100 

     3.3. แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล  
        - ตัวช้ีวัดท่ี 2.1 ขอมูลบัญชีตนทุนการผลิต เก็บรอบปการผลิต  
        - ตัวช้ีวัดท่ี 2.2 ขอมูลจากขอมูลพื้นฐานสมาชิกท่ีเขารวมโครงการ จัดเก็บเปนรายไตรมาส 

4. แนวทางการดําเนินงาน : 
     4.1 การอบรมถายทอดเทคโนโลยีการใชปุยเพื่อลดตนทุนการผลิต  
        - จัดกระบวนการเรียนรูดานดินปุย และการใชปุยเพื่อลดตนทุนการผลิต  สํานักงานสหกรณ
จังหวัด สํานักงานเกษตรจังหวัด สถานีพัฒนาท่ีดิน และศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตร โดยมีแนวทาง ดังนี้  
เชน การถายทอดความรู วิธีการเก็บตัวอยางดินท่ีถูกตอง ฝกปฏิบัติการเก็บตัวอยางดิน  การวิเคราะหดิน 
และเรียนรูประโยชนของการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน/ปุยผสมใชเอง และนัดหมายการนําตัวอยางดินท่ีจะ
เก็บในพื้นท่ีเกษตรกรรมมาตรวจวิเคราะหในเวทีการเรียนรู การตรวจวิเคราะห  จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู 
เรื่องดิน ปุย และการใชปุยเพื่อลดตนทุนการผลิต และการแลกเปล่ียนเรียนรูจากประสบการณ และองค
ความรูท่ีนําคําแนะนําปุยตามคาวิเคราะหดิน/ปุยผสมใชเอง ไปใชจริงในพื้นท่ีเกษตรกรรมของตนเองและ
องคความรูดานดินปุยอื่นๆ ท่ีเปนความตองการของสมาชิก 

     4.2 การจัดทําฐานขอมูลสมาชิกท่ีเขารวมโครงการ  
        - สหกรณดําเนินการจัดเก็บขอมูลในดานตางๆ ประกอบดวย  1) ขอมูลท่ัวไปสมาชิก  2) 
ขอมูลผลการวิเคราะหดิน และคําแนะนําการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน/ปุยผสมใชเอง  สถานท่ีแปลงใชปุย
ตามคาวิเคราะหดิน/ปุยผสมใชเอง ผลการวิเคราะหดิน  และคําแนะนําการใช 3 ) ขอมูลตนทุนการผลิตและ
ผลผลิตของสมาชิกทุกรายท่ีเขารวมโครงการ  เปรียบเทียบแปลงท่ีใชปุยตามคาวิเคราะหดิน/ปุยผสมใชเอง 

สรุปกิจกรรมสําคัญ/ผลงานโดดเดนในการแนะนําสงเสริม พัฒนา และแกไขปญหาของ
สหกรณ/กลุมเกษตรกร ที่หนวยงานไดดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

๑๑ | หนา  
รายงานผลการแนะนําสงเสริม พัฒนา และกํากับดูแลสหกรณและกลุมเกษตรกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สํานักงานสหกรณจังหวัดตราด 



กับแปลงท่ีใชปุยเคมีตามปกติ กอนและหลังรวมโครงการ 4) ดําเนินการจัดเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูลใน
ภาพรวมเปนรายสหกรณ เพื่อประโยชนในการขยายผลการใชปุยเพื่อลดตนทุนการผลิต  
     4.3  จัดทําศูนยการเรียนรูและจุดสาธิตการใชปุยผสมใชเอง 
         -  สหกรณจัดทําศูนยการเรียนรูและจุดสาธิต เพื่อเปนจุดถายทอดความรู ขยายผลการใชปุย
ผสมใชเองตามสภาพพื้นท่ีและสภาพการผลิต จัดหาวัสดุอุปกรณ และปจจัยการผลิตท่ีจําเปนในการทดลอง
จุดสาธิตการจัดทําแปลงเรียนรู โดยตองมีการเปรียบเทียบกับแปลงท่ีเกษตรกรไมไดใชปุยผสมใชเอง  เพื่อ
เปรียบเทียบความความแตกตางระหวางผลผลิตและตนทุนการผลิต 

5. ผลการดําเนินงาน 
 สํานักงานสหกรณจังหวัดตราดไดดําเนินการการอบรมถายทอดความรูการใชปุย เพื่อลดตนทุนการ
ผลิต โดยมีหัวขอในดานการใชปุยเพื่อลดตนทุนการผลิตรวมกับสํานักงานเกษตรจังหวัด ตราด สถานีพัฒนา
ท่ีดินตราด และศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี โดยไดช้ีแจงวิธีปฏิบัติการเก็บตัวอยางดินท่ีถูกตอง 
ฝกปฏิบัติการเก็บตัวอยางดิน  การวิเคราะหดินและเรียนรูประโยชน การใชปุยเพื่อลดตนทุนการผลิต และ
การแลกเปล่ียนเรียนรูจากประสบการณ ท่ีปฏิบัติอยูในพื้นท่ีเกษตรกรรมของตนเอง ระหวางเกษตรสมาชิก
ดวยกันเอง โดยเกษตรกรสมาชิกมีความสนใจในรายละเอียดวิธีปฏิบัติใหสามารถปฏิบัติไดอยางถูกตองและ
สามารถลดตนทุนไดอยางแทจริง 
 การใหคําแนะนําและขอเสนอแนะ แกสหกรณในการดําเนินการจัดเก็บขอมูลในดานตาง ๆ เพื่อ
จัดทําเปนฐานขอมูลในการเปรียบเทียบท่ีมีรายละเอียดเบ้ืองตน ไดแก  ขอมูลท่ัวไปสมาชิก  ขอมูลผลการ
วิเคราะหดิน และคําแนะนําการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน/ปุยผสมใชเอง สถานท่ีแปลงใชปุยตามคาวิเคราะห
ดิน/ปุยผสมใชเอง ผลการวิเคราะหดิน  และคําแนะนําการใช  บัญชีขอมูลตนทุนการผลิตและผลผลิตของ
สมาชิกทุกรายท่ีเขารวมโครงการ  

6. ขอเสนอแนะ/แนวทางแหงความสําเร็จ 

 -  การอบรมใหความรูและรณรงคใหแกเกษตรกรเห็นถึงความสําคัญของการใชปุยอยางถูกวิธีและ
ถูกตองตามพื้นท่ีเกษตรกรรมของตนเองนั้น เปนส่ิงสําคัญและจําเปนอยางมากท่ีจะตองโนมนาว
แนวความคิดของเกษตรกรใหเห็นถึงความแตกตางของการใชปุยแตละประเภทและพื้นท่ี วาสามารถลด
ตนทุนไดอยางแทจริงและยังเพิ่มอัตราผลผลิตใหเพิ่มสูงข้ึนได 
 - การสนับสนุนอุปกรณในการผสมปุยใหกับสถาบันเกษตร เพื่ออํานวยความสะดวกและความ
รวดเร็วในการใหบริการผสมปุยแกสมาชิก เนื่องจากสหกรณท่ีเขารวมโครงการสวนใหญยังเปนสหกรณขนาด
เล็ก มีทุนดําเนินงานนอย ไมสามารถจัดหาอุปกรณท่ีอํานวยความสะดวกในการผสมปุยท่ีมีกําลังการผลิตท่ี
เพียงพอตอการใหบริการ และหากไมสามารถใหบริการไดอยางตอเนื่อง อาจสงผลในเรื่องความศรัทธาความ
เช่ือมั่นของสหกรณซึ่งสงผลตอสมาชิกเองท่ีจะไปซื้อปุยตามสูตรเพื่อความสะดวกสบายในการประกอบอาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๒ | หนา  
รายงานผลการแนะนําสงเสริม พัฒนา และกํากับดูแลสหกรณและกลุมเกษตรกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สํานักงานสหกรณจังหวัดตราด 



ภาพถายประกอบการอบรมใหความรูกับสมาชิกสหกรณการเกษตร 

 

                                       การบรรยายการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 
 

 

การบรรยายการใชปุยสั่งตัดอยางถูกตองและการผสมปุยใชเอง 
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2. โครงการเงินกูกองทุนพัฒนาสหกรณ เพื่อสนับสนุนการดําเนินธุรกิจรวบรวมผลไมของ

สหกรณเครือขาย 

 จังหวัดตราดเปนเมืองผลไมอันเล่ืองช่ือ เงาะ มังคุด ทุเรียน ลองกอง สัปปะรดตราดสีทอง ในแตละปมี

ผลผลติจํานวนมาก สามารถสรางงาน สรางรายได ใหสมาชิกสหกรณ แตท้ังนี้ผลไมเปนสินคาท่ีมีความออนไหว

ในเรื่องของราคาผลผลิต ประกอบกับปจจุบันสมาชิกและเกษตรกรไดเพาะปลูกเพิ่มข้ึนเปนอยางมาก สมาชิกและ

เกษตรกรควรตระหนักและวางแผนการบริหารจัดการการผลิต การเก็บเกี่ยว และการตลาดใหเปนระบบ ซึ่งใน

อนาคตเกษตรกรจะมีความเส่ียงตอการผลิตผลไม ในเรื่องของการขาดแคลนแหลงน้ํา การใชปจจัยการผลิตท่ีไมมี

ประสิทธิภาพทําใหตนทุนการผลิตสูง ไมมีระบบการผลิตท่ีมีมาตรฐาน GAP สงผลใหเกิดการกีดกันทางการคา 

ผลไมมีปริมาณมากเกินความตองการของตลาด เปนตน 

 การดําเนินธุรกิจรวบรวมผลไมของสหกรณในจังหวัดตราดในแตละปจะเกิดปญหาในการดําเนินงานการ

รวบรวมผลผลิต ทําใหสหกรณเกิดความเส่ียงในการดําเนินธุรกิจรวบรวมผลไม เนื่องจากสภาพการผลิตผลไมของ

เกษตรกรไมไดมาตรฐาน มีการแขงขันการตลาดคอนขางสูงปญหาเรื่องทุนดําเนินงานของสหกรณ บุคลากรของ

สหกรณไมมีความชํานาญในการรวบรวมผลผลิต ปญหาการตลาดสินคาปลายทาง สหกรณจึงตองดําเนินงาน

อยางระมัดระวัง และรวบรวมจากสมาชิกเกษตรกรและบุคคลภายนอกท่ีมีผลไมคุณภาพเพื่อจัดสงตลาดผลไมท่ีมี

อยูในเครือขายของสหกรณ และตลาดคูคาของสหกรณ ปญหาเรื่องทุนดําเนินงานของสหกรณสํานักงานสหกรณ

จังหวัดตราด ไดดําเนินการสนับสนุนแหลงเงินทุนในการดําเนินการรวบรวมผลไม โดยใชเงินกองทุนพัฒนา

สหกรณ จํานวน 15,000,000 บาท (สิบหาลานบาทถวน) อัตราดอกเบ้ีย รอยละ 1 เพื่อใหสหกรณกูโดยมี

วัตถุประสงคเพื่อรวบรวมผลไมท่ีมีคุณภาพเงาะ มังคุด ทุเรียน ลองกองเพื่อดําเนินการสงตลาดผลไมในเครือขาย

ของสหกรณ และตลาดคูคา ซึ่งในป งบประมาณ พ.ศ. 2562 สหกรณในเครือขายท้ัง 3 สหกรณไดดําเนินการ

รวบรวมผลผลิตไดท้ังส้ิน จํานวน 2,823 ตัน 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

 ธุรกิจรวบรวมผลไมของสหกรณ เปนธุรกิจท่ีสหกรณดําเนินงานมีความเส่ียงมาก การดําเนินธุรกิจจึง
ตองจัดทําโครงการและคัดเลือกเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการการผลิตผลไมท่ีมีคุณภาพ โดยสหกรณจะตอง
ดําเนินการจัดทําแผนงานการสงเสริมสมาชิกใหผลิตผลไมคุณภาพโดยมีมาตรฐานการผลิต มี GAP มีการลด
ตนทุนในการดําเนินการผลิต โดยสหกรณตองดูแลสมาชิกต้ังแตเริ่มมีผลผลิตจนถึงเก็บผลผลิตเพื่อจําหนาย 
สหกรณดําเนินการผสมปุยใชเองจําหนายใหแกสมาชิกเพื่อลดตนทุนในการผลิต ลดการใชสารเคมีในการ
ผลิต จนกระท่ังสมาชิกดําเนินการขายผลผลิตใหแกสหกรณ ในราคาท่ีเปนธรรม 

1. เปาหมาย : สหกรณเปาหมายท่ีเขารวมโครงการ จํานวน 3 สหกรณ 
 1.  สหกรณการเกษตรเขาสมิง จํากัด 
 2.  สหกรณการเกษตรบอไร จํากัด 
 3.  สหกรณสงเสริมธุรกิจภาคเกษตรจังหวัดตราด จํากัด 
 สหกรณ 3 สหกรณ กูเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ ๆ ละ 5,000,000 บาท เพื่อใชในการรวบรวม
ผลผลิต เงาะ มังคุด ทุเรียน ลองกอง สัปปะรด 

2. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ (KPI)  
 1. สมาชิกท่ีอยูในโครงการ สามารถจําหนายผลผลิตไดราคาสูงกวาตลาดท่ัวไป 
 2. สหกรณรวบรวมผลไมได จํานวน  2,823 ตัน เงิน 70,600,397 บาท 
          3. สมาชิกมีตลาดจําหนายผลผลิตท่ีแนนอน ตลาดสงออกตางประเทศ ตลาดภายในประเทศ 
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 4. สมาชิกสามารถลดตนทุนการผลิตได 25-30 % จากการใชปุยผสมใชเอง 

3. รายละเอียดตัวช้ีวัด(KPI Template) : 

3.1 คําอธิบายตัวช้ีวัด  
  สหกรณ ดําเนินการรับสมาชิกท่ีประสงคจะเขาโครงการ การผลิตผลไมคุณภาพเพื่อ
จําหนายใหแกสหกรณ เพื่อรวบรวมจําหนายตลาดผลไมคุณภาพตลาดในประเทศ หางสรรพสินคา  THE MALL  

GROUP , TOP  MARKET,  CENTRAL FOOD RETAIL CO.LTD   สหกรณดําเนินการจัดหาปุยผสมใชเองใหแกสมาชิก
นําไปใชเพื่อลดตนทุนการผลิตผลไม สมาชิกเก็บผลผลิตสงจําหนายใหแกสหกรณ ซึ่งมีราคาสูงกวาตลาด
ทองถ่ินท่ัวไป 

3.2 เกณฑการประเมิน/การคํานวณ 
      3.2.1 สมาชิกนําผลผลิตมาจําหนายใหแกสหกรณเพิ่มข้ึน  
      3.2.2. สหกรณสามารรองรับผลผลิตของสมาชิกและขายผลผลิตสมาชิกไดในราคาท่ีเปนธรรม

ตามคุณภาพผลผลิต 
      3.2.3.สหกรณสงเสริมและพัฒนาใหสมาชิกผลิตผลไมคุณภาพตามความตองการของตลาด 
3.3. แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : แบบรายงานการรวบรวมผลผลิตของสหกรณท้ัง 3 แหง 

4. แนวทางการดําเนินงาน : 
 1. สหกรณในเครือขายจัดประชุมเตรียมความพรอมในการกําหนดกรอบและแนวทางการจัดทํา
โครงการบริหารจัดการผลไม เพื่อรวบรวมองคความรู ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ แตละสหกรณ เพื่อใหได
รูปแบบการบริหารจัดการท่ีดีมาใชในการขับเคล่ือนโครงการรวมกับหอการคาจังหวัดตราด 

 2.จัดประชุมสมาชิก สมาชิกแปลงใหญ เงาะ,ทุเรียน และเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ เพื่อเก็บ
รายละเอียดขอมูลท่ีเปนปจจุบัน ความตองการ ขอเสนอแนะ โอกาส อุปสรรค แนวทางแกไข โดยนําขอมูล
ไปวิเคราะหและสรุปผล เพื่อใชขอมูลในการขับเคล่ือนโครงการ 

 3.ดําเนินการสํารวจพื้นท่ี สมาชิกท่ีประสงคเขารวมโครงการ พื้นท่ีเพาะปลูก เพื่อจัดทําทะเบียน
ขอมูลพื้นฐานของสมาชิกท่ีเขารวมโครงการ เก็บขอมูล ประเมินผลผลิตท่ีจะออกสูตลาด เพื่อดําเนินการ
วางแผนการตลาด 
 4 . จัดทําบันทึกขอตกลง จะซื้อจะขายกับคูคา 
 5 . สหกรณดําเนินการขอกูเงินจาก กองทุนพัฒนาสหกรณ โครงการรวบรวมผลไม สหกรณละ 
5,000,000 บาท จํานวน 3 สหกรณ เปนเงิน 15,000,000 บาท 
 6.ประชุมเครือขายผูบริหารและฝายจัดการ ประสานงานกับคูคา และวางแผนการตลาดการ
ใหบริการแกสมาชิกในการดําเนินโครงการ 
 7.  ดําเนินการประชาสัมพันธการดําเนินธุรกิจรวบรวมและรับซื้อผลผลิตคุณภาพจากสมาชิก 
 8.  ติดตามประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ 
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จุดรวบรวมผลผลิตของสหกรณ 

  

 

การอบรมเกษตรกรสมาชิกท่ีเขารวมโครงการการผลิตผลไมคุณภาพ 
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3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรางการมีสวนรวมในการปองกัน แกไขปญหา                               
และพัฒนาสหกรณในจังหวัดตราด 

 เพื่อสรางความรูความเขาใจแกบุคลากรสหกรณ เกี่ยวกับบทบาทและหนาท่ีความรับผิดชอบ ทํา
ความเขาใจกรณีสหกรณเกิดขอบกพรอง มีพฤติกรรมหรือการกระทําท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหาย 
ดําเนินการนอกกรอบวัตถุประสงค พรอมแลกเปล่ียนประสบการณระหวางกันในการวางแนวทางการ
ปองกันและแกไขปญหาการเกิดขอบกพรอง รวมถึงทุจริตในสหกรณโดยกลุมเปาหมายไดคัดเลือกจาก
สหกรณตามแผนการแนะนํา สงเสริม และพัฒนาความเขมแข็งสหกรณ ท่ีมีเปาประสงคดานการแกไขปญหา
การดําเนินงานของสหกรณ จํานวน 18 แหง ผูเขาประชุมประกอบดวย ผูแทนสหกรณ ผูตรวจสอบกิจการ
สหกรณ สหกรณจังหวัด และเจาหนาท่ีสํานักงานสหกรณจังหวัดตราด  
 ผลสําเร็จของโครงการประชุมฯ มีสหกรณเปาหมายเขารวมโครงการจํานวน 16 แหง ไดแก  1)
สหกรณการเกษตรเขาสมิง จํากัด 2) สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธ.ก.ส.ตราด จํากัด  3) สหกรณ
ตราดยางพารา จํากัด  4) สหกรณเครือขายยางพาราจังหวัดตราด จํากัด 5 ) สหกรณผูเล้ียงสุกรและการ    
ปศุสัตวจังหวัดตราด จํากัด  6) สหกรณกองทุนสวนยางบานวังตัก จํากัด 7 ) สหกรณกองทุนสวนยางบาน
สลัก จํากัด  8 ) สหกรณกองทุนสวนยางบานทาโสม จํากัด 9 ) สหกรณกองทุนสวนยางบานหวงน้ําขาว 
จํากัด 10) สหกรณกองทุนสวนยางหนองโพรงพัฒนา จํากัด 11) สหกรณประมงไมรูด จํากัด 12 ) สหกรณ
เครดิตยูเนี่ยนบอพลอย จํากัด  13) สหกรณเครดิตยูเนี่ยนทาหาดสามัคคี จํากัด 14 ) รานสหกรณจังหวัด
ตราด จํากัด 15) สหกรณผูเล้ียงกุงตราดยั่งยืน จํากัด และ 16) สหกรณกุงตราด จํากัด 

การดําเนินการประชุมฯ สหกรณเปาหมายใหความสนใจและมีสวนรวมในการแสดงความเห็น 
ซักถาม ทําความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานของสหกรณท่ีเปนเหตุทําใหเกิดขอบกพรอง  ซึ่งหลายๆ 
สหกรณเปาหมายท่ีเขารวมประชุมมีกรณีการทุจริตขอบกพรองเกิดข้ึนในสหกรณและอยูระหวางการแกไข 
โดยสํานักงานสหกรณจังหวัดตราดไดใหคําแนะนํา และติดตามการแกไขขอบกพรองของสหกรณอยาง
ใกลชิดมาโดยตลอด และอยูระหวางดําเนินการแกไขใหเสร็จส้ิน   

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการประชุมฯ ทําใหคณะกรรมการ ผูตรวจสอบกิจการ ของสหกรณจํานวน 16 
แหง มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทและหนาท่ีความรับผิดชอบ ตลอดจนสาเหตุของการเกิด
ขอบกพรอง พฤติกรรมหรือการกระทําท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหาย หรือการดําเนินการนอกกรอบ
วัตถุประสงค รวมท้ังมีแนวทางปองกันและแกไขปญหาการเกิดขอบกพรองในสหกรณ ซึ่งปจจุบันสํานักงาน
สหกรณจังหวัดตราดไดติดตามการดําเนินงานของสหกรณเปาหมายเหลานี้ โดยตรวจสอบการดําเนินงาน  
และเฝาระวังอยางใกลชิดมาโดยตลอด  

4. การประชุมคณะทํางานระดับจังหวัดแกไขปญหาในการดําเนินงานของสหกรณและกลุม
เกษตรกรที่มีขอบกพรอง (จกบ.) 

 เพื่อใหสหกรณและกลุมเกษตรกรท่ีมีปญหาทุจริต ขอบกพรอง และมีขอสังเกตของผูสอบบัญชี 
ไดรับการแกไขไปในแนวทางท่ีถูกตอง ไมกอใหเกิดความเสียหายแกสมาชิกและระบบสหกรณโดยรวม 
กําหนดการประชุมไตรมาสละ 1 ครั้ง รวม 4 ครั้ง  

การประชุมคณะทํางานฯ ไดติดตามการดําเนินงานการแกไขปญหาการทุจริตของสหกรณและกลุม
เกษตรกรของจังหวัดตราดอยางตอเนื่อง รวมท้ังการตรวจสอบไมใหสหกรณดําเนินงานในลักษณะท่ีเปนการ
ดําเนินการนอกกรอบวัตถุประสงคท่ีกอใหเกิดความเสียหายตอสมาชิกและระบบสหกรณ อีกท้ังพิจารณาหา
แนวทางในการแกไข 

ผลสําเร็จของการประชุมคณะทํางานฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดําเนินการประชุมแลว
จํานวน 4 ครั้ง และติดตามการดําเนินการแกไขปญหาของสหกรณและกลุมเกษตรกรท่ีมีปญหาขอบกพรอง 
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จํานวน 11 แหง ไดแก 1) สหกรณเครดิตยูเนี่ยนบานดินแดง จํากัด 2) สหกรณชาวสวนจังหวัดตราด จํากัด 
3) รานสหกรณจังหวัดตราด จํากัด 4) สหกรณการเกษตรเขาสมิง จํากัด 5) สหกรณเครดิตยูเนี่ยนบอพลอย 
จํากัด 6 ) สหกรณผูเล้ียงกุงตราดยั่งยืน จํากัด 7 ) สหกรณการเกษตรเพื่อการแปรรูปฯ จ.ตราด จํากัด        
8) สหกรณเครดิตยูเนี่ยนทาหาดสามัคคี จํากัด 9 ) สหกรณสงเสริมธุรกิจภาคเกษตรจังหวัดตราด จํากัด   
10) กลุมเกษตรกรทําสวนชางทูน และ 11) กลุมเกษตรกรทํานาหนองโสน 

ผลสัมฤทธิ์ของการประชุมคณะทํางานฯ ไดรับความรวมมือจากท่ีปรึกษา จากอัยการจังหวัดตราดผู
บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดตราด และเกษตรและสหกรณจังหวัดตราด เปนอยางดี ในการติดตามการแกไข
ขอบกพรองโดยเฉพาะกรณีขอบกพรองท่ีอยูระหวางดําเนินคดี ไดใหความชวยเหลือในการเรงรัดติดตามการ
ดําเนินคดีอยางตอเนื่องสหกรณและกลุมเกษตรกรท่ีมีขอบกพรองท้ังหมด 11 แหง มีแนวทางและ
ดําเนินการแกไขขอบกพรองอยางตอเนื่อง อีกท้ังกรณีของสหกรณและกลุมเกษตรกรท่ีมีขอสังเกตจากการ
สอบบัญชี ไดรับการแนะนํา ติดตาม และแกไขอยางตอเนื่อง เปนการเฝาระวังไมใหสหกรณและกลุม
เกษตรกรเกิดเปนขอบกพรอง  

สหกรณจํานวน 7 แหง ดําเนินการแกไขขอบกพรองแลวเสร็จ อยูระหวางการติดตามใหดําเนินการ
แกไขจนเสร็จส้ิน และสหกรณอีก 2 แหง อยูระหวางการดําเนินการแกไขและอยูระหวางการดําเนินคดีหา
ผูรับผิดชอบ สําหรับกลุมเกษตรกรอยูระหวางดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดจํานวน 1 แหง และอีก 1 แหง 
อยูระหวางดําเนินการเลิกกลุมเกษตรกร เนื่องจากไมสามารถดําเนินกิจการตอไปไดเปนระยะเวลากวา 5 ป
แลว 
1. เปาหมาย: 

ดวยการแนะนํา สงเสริมสหกรณ/กลุมเกษตรกร ใหสามารถดําเนินการตามวัตถุประสงคและอํานาจ
กระทําการ รวมท้ังการดําเนินการเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ ของสหกรณและกลุมเกษตรกร
แลวนั้น สหกรณจะไมมีปญหาขอบกพรองจากการดําเนินงาน เพื่อวัดความสําเร็จหรือผลลัพธท่ีควรจะ
เกิดข้ึนจากการดําเนินงานของกรมสงเสริมสหกรณ ในหนาท่ีการแนะนํา สงเสริมสหกรณ เห็นวาควรกําหนด
เปาหมายในการวัดความสําเร็จจากเหตุของการเกิดปญหา ดังนี ้

สหกรณและกลุมเกษตรกรมีจํานวนขอสังเกต/ขอบกพรองลดลง หรือไมมีขอสังเกตขอบกพรอง
เพิ่มข้ึนจากเดิม และสําหรับสหกรณ/กลุมเกษตรท่ีมีขอสังเกต/ขอบกพรองเดิมอยูแลวสามารถดําเนินการ
แกไขไดแลวเสร็จ 

2. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ (KPI) : 
2.1 จํานวนสหกรณ/กลุมเกษตรกรท่ีมีขอสังเกตจากการสอบบัญชี ลดลงรอยละ 10 จากปท่ี    

ผานมา 
2.2 จํานวนสหกรณ/กลุมเกษตรกรแกไขขอสังเกตจากการสอบบัญชีไดแลวเสร็จ รอยละ 80 ของ

สหกรณ/กลุมเกษตรกรท่ีมีขอสังเกต 
2.3 จํานวนสหกรณ/กลุมเกษตรกรท่ีมีความกาวหนาในการแกไขขอบกพรองของสหกรณ/กลุม

เกษตรกร รอยละ 90 ของสหกรณ/กลุมเกษตรกรท่ีมีขอบกพรอง 

3. รายละเอียดตัวช้ีวัด(KPI Template) : 

3.1 คําอธิบายตัวช้ีวัด  
1) วัดจํานวนขอสังเกตจากการสอบบัญชีสหกรณ/กลุมเกษตรกร ปปจจุบันเทียบกับปท่ี

ผานมา โดยคิดเปนรายสหกรณ/กลุมเกษตรกร (แหง) โดยมีเปาหมายใหมีจํานวนสหกรณ/กลุมเกษตรท่ีมี
ขอสังเกตลดลงจากปท่ีผานมารอยละ 10  
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2) จํานวนสหกรณ/กลุมเกษตรกรท่ีมีขอสังเกตจากการสอบบัญชี สามารถแกไขขอสังเกต
ท่ีเกิดข้ึนในปงบประมาณท่ีเกิดขอสังเกตไดแลวเสร็จ จํานวนรอยละ 80 ของสหกรณ/กลุมเกษตรกรท่ีมี
ขอสังเกตจากการสอบบัญชี 

3) การดําเนินการติดตามการแกไขขอบกพรอง โดยวัดการดําเนินการท่ีมีความกาวหนาใน
การแกไขขอบกพรอง เชน สหกรณดําเนินการเรียกเก็บหนี้ไดเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง เปนตน รวมท้ังการ
ดําเนินการไดตามแผนการดําเนินการแกไขขอบกพรองของสหกรณ/กลุมเกษตรกรท่ีกําหนดไวดวย  

3.2 เกณฑการประเมิน/การคํานวณ 
1) รอยละของจํานวนสหกรณ/กลุมเกษตรกรท่ีมีขอสังเกตจากการสอบบัญชีปปจจุบัน

เทียบกับปท่ีผานมา  
2) รอยละของจํานวนสหกรณ/กลุมเกษตรกรท่ีมีขอสังเกตจากการสอบบัญชีแลวสามารถ

ดําเนินการแกไขไดแลวเสร็จในปเดียวกัน 
3) รอยละของจํานวนสหกรณ/กลุมเกษตรกรท่ีมีความกาวหนาในการแกไขขอบกพรอง 

โดยวัดจากความกาวหนาการดําเนินการและการดําเนินการตามแผนการแกไขขอบกพรองของสหกรณ/กลุม
เกษตรกร 

4. แนวทางการดําเนินงาน: 
4.1 จัดทําทะเบียนคุมขอสังเกตจากการสอบบัญชีสหกรณ/กลุมเกษตรกร ของปท่ีผานมา แยกเปน

รายสหกรณ/กลุมเกษตรกร รวมท้ังแยกประเด็นขอสังเกตท่ีเกิดข้ึนบอย ใหเจาหนาท่ีสงเสริมสหกรณใชเปน
ขอมูลแนวทางการแนะนําสงเสริมสหกรณ/กลุมเกษตรกรในความรับผิดชอบท้ังหมด เพื่อไมใหเกิดมี
ขอสังเกตจากการสอบบัญชี (อาจสรุปขอมูล 3 ปยอนหลังเพื่อใหเห็นวาขอสังเกตใดท่ีเกิดข้ึนบอย และเกิด
ข้ึนกับสหกรณ/กลุมเกษตรกรใด บอย) 

4.2 สําหรับในปปจจุบัน เมื่อไดรับขอมูลขอสังเกตใหดําเนินการจัดทําทะเบียนคุมเก็บเปนขอมูล
เพื่อเปรียบเทียบการดําเนินงานกับปท่ีผานมา 

4.3 กรณีท่ีสหกรณ/กลุมเกษตรกรเดิมเกิดมีขอสังเกตข้ึนอีกในปปจจุบัน อาจพิจารณาจํานวนของ
ของสังเกตท่ีเกิดข้ึน วามีจํานวนลดลง/เพิ่มข้ึนอยางไร อาจนํามาเปนตัวช้ีวัดเกี่ยวกับการดําเนินงานของการ
แนะนํา สงเสริมสหกรณ/กลุมเกษตรกร ตอไป  
 4.4 สําหรับสหกรณ/กลุมเกษตรกรท่ีมีขอบกพรอง ใหมีการติดตามการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
พรอมรายงานการแกไขขอบกพรองเปนรายเดือน เทียบกับแผนการแกไขขอบกพรองท่ีไดวางแผนไว 
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5. โครงกรระบบการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 

กรมสงเสริมสหกรณ ไดดําเนินโครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญตามนโยบาย
กระทรวงเกษตรและสหกรณต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตอเนื่องเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการเกษตรแปลงใหญใหมีตลาดรองรับ โดยการเช่ือมโยงตลาดรวมกันระหวางผูผลิต
แปลงใหญ สหกรณ และภาคเอกชน รวมท้ังสงเสริมใหเกษตรกรมีการรวมกลุมการผลิต การจําหนาย และ
การบริหารจัดการรวมกันโดยวิธีการสหกรณ 

การสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ เปนระบบสงเสริมการเกษตรท่ียึดพื้นท่ีเปนหลักในการ
ดําเนินงานในลักษณะบูรณาการของหนวยงานท่ีเกี่ยวของพรอมไปกับการรวมมือรวมใจของเกษตรกร ท่ี
รวมตัวกันเปนกลุมการผลิต มีผูจัดการแปลงเปนผูบริหารจัดการพื้นท่ีในทุกกิจกรรมตลอดหวงโซอุปทาน 
โดยคํานึงถึงหลักการตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพื่อประกอบการพิจารณาในการจัดการสงเสริมตามระบบการ
สงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ โดยมีกรมสงเสริมการเกษตรเปนหนวยงานหลักในการดําเนินงาน  รวมท้ัง
หนวยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณและภาคเอกชนรวมกันบูรณาการ เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
เปาหมายของโครงการ 

โครงการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญท่ีโดดเดน คือ สหกรณสงเสริมธุรกิจภาคเกษตร จํากัด 
ซึ่งในสหกรณ ฯ มีการต้ังกลุมแปลงใหญเงาะ ตําบลวังตะเคียน อยูภายใตการกํากับดูแลของสหกรณสงเสริม
ธุรกิจภาคเกษตร จํากัด มีสมาชิกท้ังหมด 34 คน พื้นท่ีการเกษตรท่ีเขารวมโครงการ จํานวน 691 ไร 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
การแนะนําสงเสริมดานการตลาดของแปลงใหญเงาะ ตําบลวังตะเคียน ซึ่งมีสหกรณ ฯ ทําหนาท่ี

การตลาดอยูแลว จึงมีความพรอมท้ังของตัวเกษตรกรเอง มีระบบการมทํางานตามแนวทางของสหกรณ
ครบถวน ซึ่งสหกรณ ฯ มีความรูความสามารถ ในการปฏิบัติตามแนวทางท่ีเจาหนาท่ีสงเสริมสหกรณ ได
แนะนําไวแลว เพราะฉะนั้นการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญจึงควรอยูภายใตองคกรของเกษตรกรคือ
สหกรณหรือกลุมเกษตรกรการท่ีมีศักยภาพอยูแลว 

1. เปาหมาย : สหกรณสงเสริมธุรกิจภาคเกษตรจังหวัดตราด  จํากัด สหกรณ เปนแหลงรวบรวมผลผลิตของ
สมาชิกสหกรณเองและผลผลิตของกลุมแปลงใหญตางๆของจังหวัดตราด เชน ทุเรียน เงาะ มังคุด สับปะรด เปน
ตน 

2. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ ( KPI) : ผลการดําเนินโครงการในรอบฤดูกาลผลิตท่ีผานมาสหกรณ ฯ สามารถ
รวบรวมผลผลิตของสมาชิกและของสมาชิกกลุมแปลงใหญ ไดดังนี้ 

1. ทุเรียน   จํานวน 124.12 ตัน   มูลคา 8,369,896.82 บาท  
2. เงาะ  จํานวน 1,333.47 ตัน  มูลคา 33,128,767.12 บาท  
3. มังคุด จํานวน 12.65 ตัน   มูลคา 744,120.75 บาท  
4. สับปะรด จํานวน 81.29 ตัน   มูลคา 663,319.80 บาท  

3. รายละเอียดตัวช้ีวัด(KPI Template) : 

3.1 คําอธิบายตัวช้ีวัด  
- กลุมแปลงใหญมีการบริหารจัดการในรูปแบบสหกรณ 
- สินคาเกษตรจากพื้นท่ีเกษตรแปลงใหญมีตลาดรองรับ 

- สหกรณมีบทบาททางการตลาดใหกับแปลงใหญ 
3.2 เกณฑการประเมิน/การคํานวณ 

  - สมาชิกลดตนทุนการผลิตลง ผลผลิตเพิ่มข้ึน ชวยใหสมาชิกมีรายไดเพิ่มข้ึน   
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  - สมาชิกกลุมแปลงใหญมีสวนรวมในการดําเนินธุรกิจ สามารถลดรายจาย เพิ่มผลผลิตและ

มีรายไดเพิ่มข้ึน 

  - สมาชิกกลุมแปลงใหญมีการรวมกลุมการผลิต การจําหนาย และการบริหารจัดการกลุม

โดยวิธีการบริหารจัดการในรูปแบบของสหกรณ 

  - สมาชิกกลุมแปลงใหญมีการจัดทําแผนการตลาด/การจัดซื้อ และมีการเช่ือมโยงตลาด

เครือขายในการจําหนายผลผลิตและมีตลาดรองรับท่ีแนนอน 

3.3. แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล  
ขอมูลการรวบรวมผลผลิตของสหกรณสงเสริมธุรกิจภาคเกษตรจังหวัดตราด  จํากัด 

4. แนวทางการดําเนินงาน  : ประสานงาน แนะนํา สงเสริมการบริหารจัดการดานการรวมกลุมในพื้นท่ี
แปลงใหญใหเกิดความเขมแข็ง และสนับสนุนการดําเนินงานดานการตลาดรวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ัง
ภาครัฐและภาคเอกชน ใหบรรลุตามตัวช้ีวัดและวัตถุประสงคของโครงการ ทบทวนการจัดทําแผนการตลาด/
การซื้อขาย พัฒนาปรับปรุงใหสอดคลองกับแผนการผลิตและความตองการของตลาด และเช่ือมโยงตลาด
รวมกันระหวางผูผลิตแปลงใหญกับผูซื้อ หรือกิจกรรมอื่นท่ีเกี่ยวของกับการสนับสนุนการดําเนินงานดาน
การตลาด ตามความเหมาะสมของพื้นท่ีหรือตามผลผลิตของแปลงใหญ ใหจัดทําแผนการตลาด โดยใหมี
รายละเอียดครอบคลุมแผนการตลาด เชน ปริมาณผลผลิต รูปแบบการจําหนาย ผูรับซื้อผลผลิต การจัดทํา 
MOU เปนตน  
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สวนที่ 2  ผลการดําเนนิงานจากการแนะนําสงเสริม พัฒนา และแกไขปญหาการดําเนินงานของ 

สหกรณ/กลุมเกษตรกรประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

กลุมที่ 1 : สหกรณเปาหมายในการพัฒนาเปนองคกรหลักระดับอําเภอ 

1. สหกรณการเกษตรเมืองตราด จํากัด  ประเภท : การเกษตร 

ผลการดําเนินงานตามแผนการแนะนํา สงเสริม และพัฒนาสหกรณปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เปาประสงค: พัฒนาความเขมแข็งสหกรณ 

เปาหมายการพัฒนา : พัฒนาสหกรณใหเปนศูนยกลางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน 

งานท่ีดําเนินการ : 
 1. การพิจารณาทบทวนปรับปรุงระเบียบของสหกรณและการดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบ 

2. การวิเคราะหและบริหารจัดการความเส่ียงในการใหสินเช่ือกับสมาชิก 
3. กําหนดแนวทางแกไขปญหาลูกหนี้ผิดนัดชําระและการสรางวินัยทางการเงิน 
4. การสรางความศรัทธาและความเช่ือมั่นขององคกรตอสมาชิก 

ผลท่ีไดจากการดําเนินงาน  : สหกรณกําหนดประเด็นในการพัฒนาความเขมแข็งสหกรณไว 4 ประเด็น 
สหกรณดําเนินการ 1 ประเด็น คือ การสรางความศรัทธาและความเช่ือมั่นขององคกรตอสมาชิกผลจาการ
ดําเนินการทําใหสมาชิกมารวมกิจกรรมและทําธุรกิจกับสหกรณทุกประเภทธุรกิจรวมกันคิดเปน 100 % 
จากคาตัวช้ีวัดไมตํ่ากวา รอยละ 70 

สาเหตุ/ปญหา/อุปสรรคท่ีทําใหผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมาย : -  

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานประจําปของสหกรณในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ 
สรุปผลงานตามแผนประจําปของสหกรณ :  
     1. การใชจายเงินงบประมาณรายจายอยูภายในวงเงินงบประมาณท่ีกําหนดไวจากท่ีไดรับจากท่ี

ประชุมใหญ 
               2. การดําเนินงานดานธุรกิจ โดยภาพรวมของสหกรณกําหนดไวไมตํ่ากวา รอยละ 60 ของแผน
ผลการดําเนินงานโดยภาพรวมคิดเปนรอยละ 68 ของแผน ซึ่งเปนไปตามเปาหมายท่ีสหกรณกําหนด 

     3. ดานกําไรสุทธิ สหกรณกําหนดไวใหมีกําไรสุทธิไมตํ่ากวารอยละ 60 ของแผน ผลการดําเนิน 
ธุรกิจสหกรณมีกําไรสุทธิคิดเปนรอยละ 76 ของแผน 

ผลการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ บางสวน (ใหระบุ
ประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  

ผลการดําเนินงานของสหกรณไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ (ใหระบุประเด็นหรือ
แผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป) 

ผลงาน/ความสําเร็จในการพัฒนาและผลักดันสหกรณเปนองคกรหลักระดับอําเภอ 
1) ผลการดําเนินงานตามแผนการขับเคล่ือนสหกรณภาคการเกษตรใหเปนองคกรหลักระดับอําเภอ 

(แผนพัฒนาความเขมแข็ง/แผนพัฒนาการดําเนินธุรกิจ)ท่ีไดจัดทําแผนรวมกับสหกรณในชวงปลายป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 และตนปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
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แผนพัฒนาความเขมแข็ง 

ดานแผนพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจ 

สํานักงานสหกรณจังหวัด ไดสงเสริมการพัฒนาบุคลากรฝายจัดการของสหกรณ ใหเขารับการ
พัฒนาตามหลักสูตรการจัดการธุรกิจสหกรณแบบมืออาชีพของกรมสงเสริมสหกรณท่ีสนับสนุนใหฝายจัดการ
มีความรูและทักษะ ดานการจัดการธุรกิจสินคาเกษตรใหมีประสิทธิภาพตามสภาวการณท่ีมีการแขงขัน    
ทางธุรกิจ มีความเขาใจตามหลักการดําเนินธุรกิจแบบสหกรณ แบบจําลองธุรกิจ และการจัดทําแผนงาน
ดานพัฒนาธุรกิจสหกรณ โดยในระยะส้ันนี้ยังไมสามารถประเมินความสําเร็จไดชัดเจนมากนัก สํานักงาน
สหกรณจังหวัดจึงไดใหคําแนะนําในการพัฒนารูปแบบ แนวคิด สูการปฏิบัติอยางแทจริง และให
คณะกรรมการมีการติดตามผลอยางตอเนื่องเพื่อประเมินผลสําเร็จ 

แผนพัฒนาการดําเนินธุรกิจ 

ดานแผนงานดานการรวบรวมผลผลิต 

สํานักงานสหกรณจังหวัด ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมสงเสริมสหกรณ เพื่อสนับสนุน
การสรางองคความรูใหแกสมาชิกสหกรณ จํานวน 50 รายในการพัฒนาการผลิตผลไมสูการรับรองการผลิต
ตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP และเกษตรกรสามารถผลิตผลไมตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP     
ซึ่งสงผลตอการสรางความเช่ือมั่นของผูบริโภคและผูรับซื้อ ในการบริโภคผลไมปลอดภัย  

ดานงานดานการตลาด 

สํานักงานสหกรณจังหวัด ไดสงเสริมการสรางเครือขายดานการตลาดผลไมกับสหกรณสงเสริมธุรกิจ
ภาคเกษตรจังหวัดตราด จํากัด เพื่อรวบรวมผลผลิตของเกษตรกรสมาชิกในพื้นท่ีดําเนินงานของสหกรณใหมี
ตลาดสินคาท่ีมีคุณภาพตามกระบวนการคัดแยกสินคาสงผลใหสมาชิกของสหกรณการเกษตรเมืองตราด 
จํากัด ท่ีประกอบอาชีพชาวสวนผลไมมีชองทางจําหนายสินคาผลไมเพิ่มข้ึนลดผลกระทบดานราคาสินคาท่ี
อาจจะผันผวน 

2) ผลการดําเนินงานสนับสนุนและเสริมสรางความเขมแข็งองคกรหลักระดับอําเภอและชุมชน 
ภายใตแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร โครงการพัฒนาศักยภาพการดําเนินธุรกิจของ
สหกรณภาคการเกษตรและกลุมเกษตรกรท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 - คณะกรรมการสหกรณ ฝายจัดการไดเขารวม พัฒนาศักยภาพสหกรณภาคการเกษตรในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษตราด ในการรวมมือพัฒนาธุรกิจและการเช่ือมโยงเครือขายตลาดสินคาเกษตร (ผลไม)         
ใหมีศักยภาพดานการผลิต การรวบรวม การแปรรปู การบริหารจัดการและการตลาด พัฒนาคุณภาพสินคา
เกษตรเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม โดยเปนแมขายของสหกรณสงเสริมธุรกิจภาคเกษตรจังหวัดตราด จํากัด ในการ
ใหความชวยเหลือดานทุนดําเนินงานจํานวน 2,000,000 บาท เพื่อใชเปน ทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมในการ 
รวบรวมผลผลิตของเกษตรกรสมาชิกในพื้นท่ีดําเนินงานของสหกรณใหมีตลาดสินคาท่ีมีคุณภาพตาม
กระบวนการคัดแยกสินคาสงผลใหสมาชิกของสหกรณการเกษตรเมืองตราด จํากัด ท่ีประกอบอาชีพ
ชาวสวนผลไมมีชองทางจําหนายสินคาผลไมเพิ่มข้ึนลดผลกระทบดานราคาสินคาท่ีอาจจะผันผวน 

 

 

 

 

 

๒๓ | หนา  
รายงานผลการแนะนําสงเสริม พัฒนา และกํากับดูแลสหกรณและกลุมเกษตรกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สํานักงานสหกรณจังหวัดตราด 



2. สหกรณการเกษตรเขาสมิง จํากัด  ประเภท : การเกษตร 

ผลการดําเนินงานตามแผนการแนะนํา สงเสริม และพัฒนาสหกรณปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เปาประสงค: พัฒนาความเขมแข็งสหกรณ 

เปาหมายการพัฒนา : ความสามารถในการใหบริการสมาชิก 

งานท่ีดําเนินการ : 
 1. ใหการศึกษาอบรมแกสมาชิกในการมีสวนรวมรวมทุกธุรกิจ 
 2. แนะนํา ติดตามผลในท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการอยางตอเนื่อง 

ผลท่ีไดจากการดําเนินงาน : 
1. สมาชิกมีสวนรวมในการทําธุรกิจกับสหกรณรวมทุกธุรกิจ รอยละ 70  
2. ธุรกิจ สินเช่ือเพิ่มข้ึนจากปท่ีแลว 10% กําไรธุรกิจรวบรวมผลผลิตเพิ่มข้ึนเนื่องจากคาใชจาย

ลดลง  

สาเหตุ/ปญหา/อุปสรรคท่ีทําใหผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมาย : 
1. สหกรณไมสามารถใหบริการแกสมาชิกครอบคลุมทุกธุรกิจใหเปนไปตามเปาหมายเนื่องจาก

สหกรณไมมีการพัฒนาศักยภาพการดําเนินธุรกิจทุกธุรกิจ 

เปาประสงค: แกไขปญหาการดําเนินงานของสหกรณ 

เปาหมายการแกไขปญหาการดําเนินงาน : แกไขปญหาลูกหนี้การคาคางนาน 

งานท่ีดําเนินการ : 
1. แนะนําใหสหกรณติดตามใหสมาชิกมาทําหนังสือรับสภาพความรับผิดลูกหนี้การคากําหนดเวลา

ชดใชท่ีแนนอนและติดตามผลในท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการทุกเดือน 
2. ควบคุมและดําเนินการอยางเครงครัดกรณีไมปฏิบัติตามหนังสือรับสภาพความรับผิด 

ผลท่ีไดจากการดําเนินงาน : 
1. ลูกหนี้การคาคางนานยกมาจากปกอน จํานวน 17 ราย เปนเงิน 9,381,170 บาท ไดรับการ

ชําระ 4,874,845 บาท คงเหลือลูกหนี้ 13 ราย เปนเงิน 4,506,325 บาท 

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานประจําปของสหกรณในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ 
ผลการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ บางสวน (ใหระบุ

ประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  
ผลการดําเนินงานของสหกรณไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ (ใหระบุประเด็นหรือ

แผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป) 
สรุปประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมาย : 1) แผนพัฒนาความเขมแข็ง : การมีสวนรวม

ของสมาชิกไมครอบคลุมทุกธุรกิจและกิจกรรม ขอมูลทางการเงินของสหกรณอยูในเกณฑเส่ียง สหกรณมี
ขอบกพรอง 2) แผนพัฒนาการดําเนินธุรกิจ : ประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจอยูในเกณฑตํ่า 

สาเหตุประกอบ  : ผูบริหารและฝายจัดการสหกรณขาดทักษะในการบริหารและดําเนินธุรกิจ 
สมาชิกไมใหความรวมมือ การดําเนินธุรกิจเนนหนักในเรื่องการใหเงินกูและรับฝากเงิน 

สรุปแนวทางแกไขท่ีจะสงเสริมใหดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 : สหกรณอยูในเกณฑ
ตองเฝาระวังทุกดาน ควรมีการบูรณาการผูเกี่ยวของในการแกไขปญหาและติดตามผลอยางตอเนื่อง 

 

๒๔ | หนา  
รายงานผลการแนะนําสงเสริม พัฒนา และกํากับดูแลสหกรณและกลุมเกษตรกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สํานักงานสหกรณจังหวัดตราด 



ผลงาน/ความสําเร็จในการพัฒนาและผลักดันสหกรณเปนองคกรหลักระดับอําเภอ 

1) ผลการดําเนินงานตามแผนการขับเคล่ือนสหกรณภาคการเกษตรใหเปนองคกรหลักระดับอําเภอ 
(แผนพัฒนาความเขมแข็ง/แผนพัฒนาการดําเนินธุรกิจ)ท่ีไดจัดทําแผนรวมกับสหกรณในชวงปลายป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 และตนปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

แผนพัฒนาความเขมแข็ง 

ดานแผนพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจ 

สํานักงานสหกรณจังหวัด ไดสงเสริมการพัฒนาบุคลากรฝายจัดการของสหกรณ ใหเขารับการ
พัฒนาตามหลักสูตรการจัดการธุรกิจสหกรณแบบมืออาชีพของกรมสงเสริมสหกรณท่ีสนับสนุนใหฝายจัดการ
มีความรูและทักษะ ดานการจัดการธุรกิจสินคาเกษตรใหมีประสิทธิภาพตามสภาวการณท่ีมีการแขงขัน    
ทางธุรกิจ มีความเขาใจตามหลักการดําเนินธุรกิจแบบสหกรณ แบบจําลองธุรกิจ และการจัดทําแผนงาน
ดานพัฒนาธุรกิจสหกรณ โดยในระยะส้ันนี้ยังไมสามารถประเมินความสําเร็จไดชัดเจนมากนัก สํานักงาน
สหกรณจังหวัดจึงไดใหคําแนะนําในการพัฒนารูปแบบ แนวคิด สูการปฏิบัติอยางแทจริง และให
คณะกรรมการมีการติดตามผลอยางตอเนื่องเพื่อประเมินผลสําเร็จ 

แผนพัฒนาการดําเนินธุรกิจ 

ดานแผนงานดานการรวบรวมผลผลิต 

- สํานักงานสหกรณจังหวัด ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมสงเสริมสหกรณ เพื่อสนับสนุน
การสรางองคความรูใหแกสมาชิกสหกรณ จํานวน 50 รายในการพัฒนาการผลิตผลไมสูการรับรองการผลิต
ตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP และเกษตรกรสามารถผลิตผลไมตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP     
ซึ่งสงผลตอการสรางความเช่ือมั่นของผูบริโภคและผูรับซื้อ ในการบริโภคผลไมปลอดภัย  

- สํานักงานสหกรณจังหวัดตราด ไดสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนดอกเบ้ียตํ่าจากกองทุนพัฒนา
สหกรณ จํานวน 5,000,000 บาท ใหสหกรณใชเปนทุนหมุนเวียนในชวงรวบรวมผลผลิต (ผลไม) ซึ่ง
สหกรณสามารถรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกเปนปริมาณ 351.15 ตัน มูลคา 16,832,829.45 บาท 

2) ผลการดําเนินงานสนับสนุนและเสริมสรางความเขมแข็งองคกรหลักระดับอําเภอและชุมชน 
ภายใตแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร โครงการพัฒนาศักยภาพการดําเนินธุรกิจของ
สหกรณภาคการเกษตรและกลุมเกษตรกรท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

- คณะกรรมการสหกรณ ฝายจัดการไดเขารวมพัฒนาศักยภาพสหกรณภาคการเกษตรในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษตราด ในการรวมมือพัฒนาธุรกิจและการเช่ือมโยงเครือขายตลาดสินคาเกษตร (ผลไม)         
ใหมีศักยภาพดานการผลิต การรวบรวม การแปรรปู การบริหารจัดการและการตลาด พัฒนาคุณภาพสินคา
เกษตรเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม  รวมกับสหกรณการเกษตรเมืองตราด จํากัด สหกรณการเกษตรบอไร จํากัด 
สหกรณสงเสริมธุรกิจภาคเกษตรจังหวัดตราด และสหกรณการเกษตรเพื่อการแปรรูปและสงออกจังหวัด
ตราด จํากัด ในการวางแผนบริหารจัดการผลไมในชวงป 2562 โดยมุงเนนการะบวนการคัดแยกผลไมตาม
คุณภาพเพื่อกระจายไปยังตลาดปลายทางไดอยางรวดเร็วและสินคาผลไมยังคงคุณภาพท่ีสดใหม สงผลให
สหกรณมีปริมาณธุรกิจรวบรวม 351.15 ตัน มูลคาซื้อ-ขาย 16,832,829.45 บาท 

 

 

 

 

 
๒๕ | หนา  

รายงานผลการแนะนําสงเสริม พัฒนา และกํากับดูแลสหกรณและกลุมเกษตรกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
สํานักงานสหกรณจังหวัดตราด 



3. สหกรณการเกษตรบอไร จํากัด  ประเภท : การเกษตร 

ผลการดําเนินงานตามแผนการแนะนํา สงเสริม และพัฒนาสหกรณปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เปาประสงค: พัฒนาความเขมแข็งสหกรณ 

เปาหมายการพัฒนา : 
1. พัฒนาสหกรณใหเปนศูนยกลางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน 

2. พัฒนาศักยภาพสหกรณใหมีความเขมแข็งอยางตอเนื่อง 

3. รักษามาตรฐานการดําเนินงานของสหกรณใหมั่นคง 

งานท่ีดําเนินการ : 
 1. อบรมพัฒนาความรูบุคลากร 
 2. อบรมใหความรูแกสมาชิก 

ผลท่ีไดจากการดําเนินงาน :  
 1. สหกรณไดสงบุคลากรเขารับการอบรมพัฒนาความรูความสามารถท่ีจะนํามาใชในการปฏิบัติงาน 
เชนการประชุมช้ีแจงการเรียนรูการจัดทําเว็บไซดดวย  Joomla ภายใตโครงการ 1 อําเภอ 1 สหกรณ  
โครงการพัฒนาสหกรณภาคการเกษตรเปนองคกรหลักระดับอําเภอ เปนตน 
 2. สหกรณจัดอบรมใหความรูแกสมาชิก เพื่อใหสมาชิกทราบบทบาทหนาท่ี สิทธิประโยชนของตน 
รับทราบนโยบายของสหกรณ การบริหารจัดการธุรกิจของสหกรณ   

สาเหตุ/ปญหา/อุปสรรคท่ีทําใหผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมาย : - 
เปาประสงค: แกไขปญหาการดําเนินงานของสหกรณ 

เปาหมายการแกไขปญหาการดําเนินงาน : แกไขปญหาหนี้คางนาน 

งานท่ีดําเนินการ : 
1. แนะนําใหสหกรณมีแผนการติดตามหนี้สมาชิกคางนานและใหรายงานผลการติดตามผลในท่ี

ประชุมคณะกรรมการดําเนินการทุกเดือน 
2. ควบคุมและดําเนินการอยางเครงครัดกรณีลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้ 

ผลท่ีไดจากการดําเนินงาน  : สมาชิกท่ีคางชําระไดติดตอกลับมาเพื่อชําระหนี้ บางรายขอผอนผันเปนราย
เดือน บางรายรอเก็บเกี่ยวผลผลิตแลวจะมาชําระคืนใหกับสหกรณ ในแตละเดือนไดรายงานผลการเก็บชําระ
หนี้ใหท่ีประชุมคณะกรรมการทราบ  

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานประจําปของสหกรณในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ 
สรุปผลงานตามแผนประจําปของสหกรณ  : สหกรณไดกําหนดแผนการดําเนินงานและประมาณ

การรายไดรายจายประจําปท่ีไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมใหญสามัญประจําปส้ินสุด 30 มิถุนายน  2562 
ไวเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งผลการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไว ในภาพรวม
ผลการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตามแผนการดําเนินงานท่ีกําหนดไว เหมาะสมกับขนาดและปริมาณ
ธุรกิจของสหกรณ 

ผลการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ บางสวน (ใหระบุ
ประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  

ผลการดําเนินงานของสหกรณไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ(ใหระบุประเด็นหรือ
แผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป) 

๒๖ | หนา  
รายงานผลการแนะนําสงเสริม พัฒนา และกํากับดูแลสหกรณและกลุมเกษตรกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สํานักงานสหกรณจังหวัดตราด 



ผลงาน/ความสําเร็จในการพัฒนาและผลักดันสหกรณเปนองคกรหลักระดับอําเภอ 

1) ผลการดําเนินงานตามแผนการขับเคล่ือนสหกรณภาคการเกษตรใหเปนองคกรหลักระดับอําเภอ 
(แผนพัฒนาความเขมแข็ง/แผนพัฒนาการดําเนินธุรกิจ)ท่ีไดจัดทําแผนรวมกับสหกรณในชวงปลายป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 และตนปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

แผนพัฒนาความเขมแข็ง 

ดานแผนพัฒนาความสามารถในการใหบริการสมาชิก 

สหกรณไดดําเนินการรับปรุงการใหบริการสมาชิกเพื่ออํานวยความสะดวกและการรอรับบริการจาก
สหกรณใหมีสะดวกสบายยิ่งข้ึนโดยการสราง ส่ิงอํานวยความสะดวกในระหวางการรอ บริการ  เชน ทีวี 
หนังสือพิมพ น้ําด่ืม กาแฟ อาหารวาง ชวยสรางความเช่ือมั่น ศรัทธาตอสมาชิกท่ีมีตอสหกรณไดเปนอยางดี 
และการปรับปรุงสถานท่ีจําหนายปจจัยการผลิต เชน ปุย สารกําจัดศัตรูพืช ชีวภัณฑ ใหมีมาตรฐาน          
ราน Q - Shop ซึ่งสามารถตอบสนองความตองการของสมาชิกใหสามารถเลือกใชปจจัยการผลิตท่ีงายข้ึน มี
ความสะดวกตอการรับบริการ สํานักงานสหกรณจังหวัดตราด จึงไดใหคําแนะนําเพิ่มเติมในการยื่นขอรับ
มาตรฐานราน Q - Shop ตอกรมวิชาการเกษตร ตอไปและการสงผูรับผิดชอบการจําหนายปจจัยการผลิต
เขารับการอบรมตามระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

แผนพัฒนาการดําเนินธุรกิจ 

ดานแผนงานดานการรวบรวมผลผลิต 

- สํานักงานสหกรณจังหวัด ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมสงเสริมสหกรณ เพื่อสนับสนุน
การสรางองคความรูใหแกสมาชิกสหกรณ จํานวน 50 รายในการพัฒนาการผลิตผลไมสูการรับรองการผลิต
ตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP และเกษตรกรสามารถผลิตผลไมตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP     
ซึ่งสงผลตอการสรางความเช่ือมั่นของผูบริโภคและผูรับซื้อ ในการบริโภคผลไมปลอดภัย  

- สํานักงานสหกรณจังหวัดตราด ไดสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนดอกเบ้ียตํ่าจากกองทุนพัฒนา
สหกรณ จํานวน 5,000,000 บาท ใหสหกรณใชเปนทุนหมุนเวียนในชวงรวบรวมผลผลิต (ผลไม) ซึ่ง
สหกรณสามารถรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกเปนปริมาณ 688.32 ตัน มูลคา 8,053,247.39 บาท 

ดานแผนงานดานการตลาด 

สหกรณ ไดดําเนินการสรางคูคาตลาดผลไมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดอํานาจเจริญ) เพื่อ
ขยายแหลงกระจายสินคาผลไมใหสามารถกระจายผลไมไดหลายแหลงและรวดเร็วมากยิ่งข้ึน เนื่องจาก
ในชวงท่ีผลไมออกสูตลาดมากจะมีผลกระทบทางดานราคาท่ีผันผวนเปนอยางมาก การเรงกระจายผลไม
ออกนอกแหลงผลิตไดอยางรวดเร็วเปนวิธีการหนึ่งท่ีจะชวยพยุงราคาไมใหกระทบตอเกษตรกรสมาชิกมาก 
สํานักงานสหกรณจังหวัด จึงไดแนะนําใหสหกรณจัดทําฐานขอมูลการผลิตผลไมของสมาชิกใหเปนปจจุบัน
เพื่อนํามาวางแผนการซื้อและจําหนายของสหกรณ ใหแมนยํามากข้ึน 

2) ผลการดําเนินงานสนับสนุนและเสริมสรางความเขมแข็งองคกรหลักระดับอําเภอและชุมชน 
ภายใตแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร โครงการพัฒนาศักยภาพการดําเนินธุรกิจของ
สหกรณภาคการเกษตรและกลุมเกษตรกรท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

คณะกรรมการสหกรณ ฝายจัดการไดเขารวมพัฒนาศักยภาพสหกรณภาคการเกษตรในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษตราด ในการรวมมือพัฒนาธุรกิจและการเช่ือมโยงเครือขายตลาดสินคาเกษตร (ผลไม)         
ใหมีศักยภาพดานการผลิต การรวบรวม การแปรรปู การบริหารจัดการและการตลาด พัฒนาคุณภาพสินคา
เกษตรเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม  รวมกับสหกรณการเกษตรเมืองตราด จํากัด สหกรณการเกษตรเขาสมิง จํากัด 
สหกรณสงเสริมธุรกิจภาคเกษตรจังหวัดตราด และสหกรณการเกษตรเพื่อการแปรรูปและสงออกจังหวัด
ตราด จํากัด ในการวางแผนบริหารจัดการผลไมในชวงป 2562 โดยมุงเนนการะบวนการคัดแยกผลไมตาม

๒๗ | หนา  
รายงานผลการแนะนําสงเสริม พัฒนา และกํากับดูแลสหกรณและกลุมเกษตรกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สํานักงานสหกรณจังหวัดตราด 



คุณภาพเพื่อกระจายไปยังตลาดปลายทางไดอยางรวดเร็วและสินคาผลไมยังคงคุณภาพท่ีสดใหม สงผลให
สหกรณมีปริมาณธุรกิจรวบรวม 688.32 ตัน มูลคาซื้อ-ขาย 8,053,247.39 บาท 

4. สหกรณการเกษตรแหลมงอบ จํากัด  ประเภท : การเกษตร 

ผลการดําเนินงานตามแผนการแนะนํา สงเสริม และพัฒนาสหกรณปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เปาประสงค: พัฒนาความเขมแข็งสหกรณ 

เปาหมายการพัฒนา : แผนพัฒนาสหกรณใหเปนศูนยกลางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน 

งานท่ีดําเนินการ : 
 1. การวางแผนในการจัดการบริหารดานเงินทุน 
 2. หาแหลงชองทางการตลาด 
 3. อบรมคณะกรรมการและสมาชิก  

ผลท่ีไดจากการดําเนินงาน : 
1. สํานักงานสหกรณจังหวัดตราด ไดแนะนําใหสหกรณบริหารจัดการเงินทุนใหมีประสิทธิภาพ 

ระหวางปสหกรณรับฝากเงินจากสมาชิก 107,525,469.81 บาท มูลคาหุน 57,533,420 บาท และ
สหกรณไดนําเงินทุนบริหารจัดการใหสินเช่ือสมาชิกท้ังระยะส้ันและระยะยาว 102,938,970.77 บาท 
เช่ือมโยงเครือขายดานการเงินกับสหกรณออมทรัพยครูตราด จํากัด เปนจํานวนเงิน 86,803,087.21 
บาท และแนะนําใหสหกรณบริหารความเส่ียงทางดานการเงิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการดาน
การเงิน 

2. สํานักงานสหกรณจังหวัดตราด ไดสงเสริมใหสหกรณดําเนินการ เสริมสรางเครือขายและการ
เรียนรูรวมกันระหวางสหกรณ : การจัดกิจกรรมเยี่ยมชมศึกษาดูงานสหกรณท่ีมีศักยภาพในการดําเนินธุรกิจ 
โดยสหกรณนําคณะกรรมการ ประธานกลุม ฝายจัดการสหกรณ และสมาชิกสหกรณ ศึกษาดูงานสหกรณ
การเกษตรแมจัน จํากัด จังหวัดเชียงราย จํานวน 50 คน ระหวางวันท่ี 7 - 11 ธันวาคม 2561 

3. สํานักงานสหกรณจังหวัดตราด ไดสงเสริมใหสหกรณมีการดําเนินการจัดโครงการใหความรูเรื่อง
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสหกรณ โดยมีหัวขอ เกี่ยวกับการสรางภาพลักษณดานการนําหลัก         
ธรรมาภิบาลหรือการกํากับดูแลกิจการท่ีดี มาใชในการ บริหารงาน สหกรณ ใหเปนองคกรท่ีมีการบริหาร
จัดการ ดวยความซื่อสัตย – โปรงใส และมีความรับผิดชอบ ซึ่งจะสงผลตอ สหกรณสามารถดําเนินการ
ประสบความสําเร็จบรรลุวัตถุประสงค เปนองคกรท่ีเขมแข็ง และเปนท่ีเช่ือมั่นศรัทธาของสมาชิกและ
บุคคลภายนอก 

สาเหตุ/ปญหา/อุปสรรคท่ีทําใหผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมาย :  
 การเพิ่มยอดขายสินคา 20% จากปท่ีแลว : ผลการดําเนินงานธุรกิจจัดหาสินคามาจําหนาย 

ป 2561 ป 2562 เพิ่มข้ึน 20 % ผลการดําเนินงาน คิดเปน % 
76,815,175.47 83,958,590.49 15,363,035.09 7,143,415.02 9.29 % 

- สหกรณไมสํารวจความตองการของสมาชิก 
- สหกรณไมมีบริการการจัดสงสินคา 
- สินคาของสหกรณมีราคาสูงกวาทองตลาด 

 
 
 

๒๘ | หนา  
รายงานผลการแนะนําสงเสริม พัฒนา และกํากับดูแลสหกรณและกลุมเกษตรกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สํานักงานสหกรณจังหวัดตราด 



 
เปาประสงค: แกไขปญหาการดําเนินงานของสหกรณ 

เปาหมายการแกไขปญหาการดําเนินงาน : แกไขปญหาลูกหนี้การคาคางนาน 

งานท่ีดําเนินการ : 
1. ท่ีประชุมคณะกรรมการสหกรณฯ ไดมีการจัดทําแผนการติดตามเรงรัดหนี้สินลูกหนี้ท่ีผิดนัด

ชําระหนี้ จํานวน 14,322,119.68 บาท โดยเจาหนาท่ีสินเช่ือออกติดตามเรงรัดหนี้สินดังกลาว 
2. ท่ีประชุมคณะกรรมการสหกรณฯ วันท่ี 9 กรกฎาคม 2562 สหกรณไดมีการจายคืนเงินรับฝาก

ออมทรัพยพิเศษ จํานวน 5 ราย  

ผลท่ีไดจากการดําเนินงาน  : สหกรณ ไดจายคืนเงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ ท้ัง 5 ราย เปนจํานวนเงิน 
197,941.35 บาท เรียบรอยแลว 

สาเหตุ/ปญหา/อุปสรรคท่ีทําใหผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมาย : การแกไขปญหาหนี้สูญ 
ในวันส้ินปสหกรณมีลูกหนี้เงินใหกูคงเหลือ จํานวน 105,441,036.88 บาท แบงเปนลูกหนี้ระยะส้ัน 
64,863,196.68 บาท และระยะยาว 40,577,840.00 บาท ในจํานวนนี้เปนลูกหนี้ท่ีผิดนัดชําระหนี้
จํานวน 14,322,119.68 บาท คิดเปนรอยละ 23.28 ของหนี้ท่ีถึงกําหนดชําระ มีลูกหนี้ชําระหนี้ไดตาม
กําหนดรอยละ 76.72 ของหนี้ท่ีถึงกําหนดชําระ ซึ่งในการรับชําระหนี้จากสมาชิกโดยสวนใหญใชวิธีจัดทํา
สัญญาเงินกูใหมเพื่อชําระหนี้เดิม วิธีนี้สหกรณอาจเกิดความเส่ียงท่ีไมสมารถเรียกเก็บหนี้จากสมาชิกไดใน
ภายหนา ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562 คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญขางตนเปนคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้เงินกู
ระยะส้ันจํานวน 1,313,893.28 บาท และคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้เงินกูระยะปานกลาง จํานวน 
1,188,172.63 บาท รวมเปนเงินท้ังส้ิน 2,502,065.91 บาท 

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานประจําปของสหกรณในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ 
สรุปผลงานตามแผนประจําปของสหกรณ  : ผลการดําเนินงานของสหกรณฯ เปนไปตามแผนท่ี

กําหนด 
ผลการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ บางสวน (ใหระบุ

ประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  
สรุปประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมาย : แผนการรับสมาชิกเพิ่ม  
สาเหตุประกอบ  : ประชาชนในพื้นท่ียัง ขาดความรู ดานการสหกรณ ท่ีสามารถใหความชวยเหลือ

ตนเองและระหวางสมาชิกดวยกันเอง 
สรุปแนวทางแกไขท่ีจะสงเสริมใหดําเนินการในปงบประมาณ พ .ศ. 2563 : สงเสริมและ

ประชาสัมพันธ ใหเกษตรกรท่ัวไป ใหเห็นถึงประโยชนท่ีจะสมัครเขาเปนสมาชิกสหกรณ ในการสงเสริมอาชีพ
และประโยชนท่ีจะไดรับ ในการเปนสมาชิกของสหกรณ 

ผลการดําเนินงานของสหกรณไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ(ใหระบุประเด็นหรือ
แผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป) 

ผลงาน/ความสําเร็จในการพัฒนาและผลักดันสหกรณเปนองคกรหลักระดับอําเภอ 

1) ผลการดําเนินงานตามแผนการขับเคล่ือนสหกรณภาคการเกษตรใหเปนองคกรหลักระดับอําเภอ 
(แผนพัฒนาความเขมแข็ง/แผนพัฒนาการดําเนินธุรกิจ)  ท่ีไดจัดทําแผนรวมกับสหกรณในชวงปลายป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 และตนปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 

๒๙ | หนา  
รายงานผลการแนะนําสงเสริม พัฒนา และกํากับดูแลสหกรณและกลุมเกษตรกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สํานักงานสหกรณจังหวัดตราด 



 

แผนพัฒนาความเขมแข็ง 

 ดานแผนพัฒนาความสามารถในการใหบริการสมาชิก 
 สหกรณไดดําเนินการพัฒนาศักยภาพการใหบริการในการกอสรางอาคารสํานักงานสหกรณ เพิ่มเติม
ซึ่งท่ีประชุมใหญสามัญประจําป 2561 เมื่อวันท่ี 18 กรก ฎาคม 2562 ท่ีประชุมมีมติอนุมัติสรางอาคาร
เอนกประสงคเพื่อใชเปนสถานท่ีรวบรวมสินคาเกษตรจากสมาชิก จํานวนเงิน 2,500,000.00 บาท 
เพื่อใหมีอาคารสํานักงานสหกรณท่ีสามารถรองรับการใหบริการสมาชิกไดอยางเพียงพ อ รวมถึงการอบรม
พัฒนาความรูใหแก คณะกรรมการ ประธานกลุม ฝายจัดการ เรื่องบทบาท หนาท่ี คณะกรรมการประธาน
กลุม ฝายจัดการสหกรณ เมื่อวันท่ี 11 มกราคม 2562 เพื่อใหผูบริหารสหกรณไดมี ความรูและทักษะ ดาน
การจัดการธุรกิจสินคาเกษตรใหมีประสิทธิภาพตามสภาวการณท่ีมีการแขงขันทางธุรกิจ มีความเขาใจตาม
หลักการดําเนินธุรกิจแบบสหกรณ 

ดานแผนพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจ 

สํานักงานสหกรณจังหวัด ไดสงเสริมการพัฒนาบุคลากรฝายจัดการของสหกรณ ใหเขารับการ
พัฒนาตามหลักสูตรการจัดการธุรกิจสหกรณแบบมืออาชีพของกรมสงเสริมสหกรณท่ีสนับสนุนใหฝายจัดการ
มีความรูและทักษะ ดานการจัดการธุรกิจสินคาเกษตรใหมีประสิทธิภาพตามสภาวการณท่ีมีการแขงขัน    
ทางธุรกิจ มีความเขาใจตามหลักการดําเนินธุรกิจแบบสหกรณ แบบจําลองธุรกิจ และการจัดทําแผนงาน
ดานพัฒนาธุรกิจสหกรณ โดยในระยะส้ันนี้ยังไมสามารถประเมินความสําเร็จไดชัดเจนมากนัก สํานักงาน
สหกรณจังหวัดจึงไดใหคําแนะนําในการพัฒนารูปแบบ แนวคิด สูการปฏิบัติอยางแทจริง และให
คณะกรรมการมีการติดตามผลอยางตอเนื่องเพื่อประเมินผลสําเร็จ 

 ดานแผนพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงานสหกรณ  
สหกรณไดดําเนินการจัด โครงการใหความรูเรื่องธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสหกรณ โดยมี

หัวขอเกี่ยวกับการสรางภาพลักษณดานการนําหลักธรรมาภิบาลหรือการกํากับดูแลกิจการท่ีดี มาใชในการ
บริหารงานสหกรณใหเปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการ ดวยความซื่อสัตย – โปรงใส และมีความรับผิดชอบ 
ซึ่งจะสงผลตอสหกรณสามารถดําเนินการประสบความสําเร็จบรรลุวัตถุประสงค เปนองคกรท่ีเขมแข็ง และ
เปนท่ีเช่ือมั่นศรัทธาของสมาชิกและบุคคลภายนอก 

แผนพัฒนาการดําเนินธุรกิจ 
ดานแผนงานดานการรวบรวมผลผลิต 

 สหกรณไดดําเนินการพัฒนาความรูการสรางองคความรูใหแกสมาชิกสหกรณท่ีมีอาชีพทําสวนไมผล 
จํานวน 50 ราย เมื่อวันท่ี 28 มิถุนายน 2562 ในการพัฒนาการผลิตผลไมสูการรับรองการผลิตตาม ระบบ
การจัดการคุณภาพ GAP และเกษตรกรสามารถผลิตผลไมตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP ซึ่งสงผลตอ
การสรางความเช่ือมั่นของผูบริโภคและผูรับซื้อ ในการบริโภคผลไมปลอดภัย  

ดานแผนงานดานการตลาด 

สหกรณไดดําเนินการเสริมสรางเครือขายและการเรียนรูรวมกันระหวางสหกรณ  : การจัดกิจกรรม
เยี่ยมชมศึกษาดูงานสหกรณท่ีมีศักยภาพในการดําเนินธุรกิจ โดยสหกรณนําคณะกรรมการ ประธานกลุม 
ฝายจัดการสหกรณ และสมาชิกสหกรณ ศึกษาดูงานสหกรณการเกษตรแมจัน จํากัด จังหวัดเชียงราย 
จํานวน 50 คน ระหวางวันท่ี 7 - 11 ธันวาคม 2561 

2) ผลการดําเนินงานสนับสนุนและเสริมสรางความเขมแข็งองคกรหลักระดับอําเภอและชุมชน 
ภายใตแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร โครงการพัฒนาศักยภาพการดําเนินธุรกิจของ
สหกรณภาคการเกษตรและกลุมเกษตรกรท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

๓๐ | หนา  
รายงานผลการแนะนําสงเสริม พัฒนา และกํากับดูแลสหกรณและกลุมเกษตรกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สํานักงานสหกรณจังหวัดตราด 



คณะกรรมการสหกรณ ฝายจัดการไดเขารวมพัฒนาศักยภาพสหกรณภาคการเกษตร ในการรวมมือ
พัฒนาธุรกิจและการเช่ือมโยงเครือขายตลาดสินคาเกษตร (ผลไม) ใหมีศักยภาพดานการผลิต การรวบรวม 
การแปรรูป การบริหารจัดการและการตลาด พัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม  ซึ่งในระหวาง
ปนี้ยังไมสามารถดําเนินการรวบรวมผลิตจากสมาชิกได สํานักงานสหกรณจึงไดแนะนําใหสหกรณสํารวจ
ความตองการของสมาชิกวามีความตองการใหสหกรณดําเนินการในธุรกิจรวบรวมผลผลิตหรือไม เพื่อนํามา
วางแผนเปนแผนงานประจําปของสหกรณตอไป 

 

5. สหกรณการเกษตรเกาะชาง จํากัด  ประเภท : การเกษตร 

ผลการดําเนินงานตามแผนการแนะนํา สงเสริม และพัฒนาสหกรณปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เปาประสงค: พัฒนาความเขมแข็งสหกรณ 

เปาหมายการพัฒนา : พัฒนาสหกรณใหเปนศูนยกลางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน 

งานท่ีดําเนินการ : การแนะนําใหมีการจัดจางเจาหนาท่ีในการทําบัญชี 

ผลท่ีไดจากการดําเนินงาน : สหกรณยังไมสามารถจางเจาหนาท่ีผูจัดทําบัญชีได    

สาเหตุ/ปญหา/อุปสรรคท่ีทําใหผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมาย  : สหกรณการเกษตรเกาะชาง 
จํากัด เปนสหกรณขนาดเล็ก ทุนดําเนินงาน 2,653,906.35 บาท และมีปริมาณธุรกิจระหวางป เปนเงิน 
834,007.62 บาท ซึ่งเมือเทียบกับตนทุนขายและบริการท่ีมีตนทุนท่ีสูง กําไรท่ีสหกรณพึงไดรับอาจไม
คุมคาตอการจัดจางเจาหนาท่ี โดยสหกรณไดดําเนินธุรกิจหลักในการใหสินเช่ือแกสมาชิกเปนหลักสหกรณจึง
ไดมอบหมายคณะกรรมการปฏิบัติหนาท่ีแทน  

เปาประสงค: แกไขปญหาการดําเนินงานของสหกรณ 

เปาหมายการแกไขปญหาการดําเนินงาน  : แกไขปญหาหนี้คาง นาน ซึ่ง สหกรณมีลูกหนี้เงินใหกูท่ีผิดนัด
ชําระหนี้จากปกอนๆ คงเหลือจํานวน 28 ราย เปนเงิน 478,894.95 บาท  ไดต้ังคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญไว
ในจํานวน 311,281.72 บาท สหกรณควรเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ดังกลาวใหไดโดยเร็ว เพื่อลดคาใชจาย
ในสวนของคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญท่ีท่ีจะเกิดข้ึนในปตอไป ถาหากสหกรณไมสามารถจัดเก็บเงินจากลูกหนี้ได 

งานท่ีดําเนินการ : ท่ีประชุมคณะกรรมการสหกรณฯ ไดมีการจัดทําแผนการติดตามเรงรัดหนี้สินลูกหนี้ท่ีผิด
นัดชําระหนี้ จํานวน 28 ราย เปนเงินจํานวน 478,894.95 บาท โดยคณะกรรมการของสหกรณ ติดตาม
เรงรัดหนี้สินอยางตอเนื่อง ณ ปจจุบัน ลูกหนี้ชําระหนี้ จํานวน 19 ราย และมีหนี้คงเหลือ 370,182.40  บาท   

ผลท่ีไดจากการดําเนินงาน : ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 สมาชิกสามารถชําระหนี้จากสหกรณได จํานวน 
9 ราย เปนเงิน 71,000 บาท รายละเอียดประเภทเงินกู มีดังตอไปนี ้ 
 1 ) ลูกหนี้ระยะส้ัน จํานวน 7 ราย เปนเงิน 69,542.00 บาท 
 2 ) ลูกหนี้เงินกูฉุกเฉิน จํานวน 2 ราย เปนเงิน 1,458.00 บาท  

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานประจําปของสหกรณในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ 
ผลการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ บางสวน (ใหระบุ

ประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  
 
 
 

๓๑ | หนา  
รายงานผลการแนะนําสงเสริม พัฒนา และกํากับดูแลสหกรณและกลุมเกษตรกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สํานักงานสหกรณจังหวัดตราด 



สรุปประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมาย :  
 
 
 
 
ส 
    

 ส รุปแนวทางแกไขท่ีจะสงเสริมใหดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 :. 
1. แผนการระดมทุน 
2. การเรงรัดหนี้สินสมาชิก 

 ผลการดําเนินงานของสหกรณไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ(ใหระบุประเด็นหรือ
แผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป) 

ผลงาน/ความสําเร็จในการพัฒนาและผลักดันสหกรณเปนองคกรหลักระดับอําเภอ 

1) ผลการดําเนินงานตามแผนการขับเคล่ือนสหกรณภาคการเกษตรใหเปนองคกรหลักระดับอําเภอ 
(แผนพัฒนาความเขมแข็ง/แผนพัฒนาการดําเนินธุรกิจ)ท่ีไดจัดทําแผนรวมกับสหกรณในชวงปลายป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 และตนปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

แผนพัฒนาความเขมแข็ง 

ดานแผนพัฒนาความสามารถในการใหบริการสมาชิก 

สหกรณไดดําเนินการ อบรมใหความรูดานการสหกรณ บทบาทหนาท่ี และการมีสวนรวมของ
สมาชิกในการดําเนินธุรกิจของสหกรณ  โดยสหกรณฯ ไดจัดอบรมสมาชิกสหกรณ เพื่อเสริมสรางศักยภาพ
สมาชิกสหกรณใหมีความรูดานการสหกรณ บทบาทหนาท่ีและการมีสวนรวมตอการดําเนินงานสหกรณ 
จํานวน 50 คน เมื่อวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2562 

ดานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานสหกรณ 
สหกรณไดสงเสริมใหผูตรวจสอบกิจการไปอบรมความรูดานการเงิน การบัญชี กฎหมาย ขอบังคับ 

ระเบียบ อื่นๆ ท่ีจําเปนตอการบริหารและควบคุมดูแลสหกรณ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบกิจการ
ใหสามารถดําเนินการไดตรงกับวัตถุประสงคและขอบเขตการตรวจไดมากยิ่งข้ึน เมื่อวันท่ี 4-6 มิถุนายน 
2562   

2) ผลการดําเนินงานสนับสนุนและเสริมสรางความเขมแข็งองคกรหลักระดับอําเภอและชุมชน 
ภายใตแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร โครงการพัฒนาศักยภาพการดําเนินธุรกิจของ
สหกรณภาคการเกษตรและกลุมเกษตรกรท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เนื่องจากสหกรณการเกษตรเกาะชาง จํากัด เปนสหกรณขนาดเล็ก สมาชิกสวนใหญประกอบอาชีพ
ทําประมงพื้นบาน และอาชีพชาวสวนผลไม และสหกรณไดดําเนินธุรกิจหลักในการใหสินเช่ือแกสมาชิกเปน
หลัก การขับเคล่ือนสหกรณใหมีความเขมแข็งเปนองคกรหลักระดับอําเภอและชุมชน จึงไมสามารถกระทํา
ไดในระยะเวลาอันส้ัน สํานักงานสหกรณจังหวัด จึงไดแนะนําใหสหกรณสํารวจความตองการของสมาชิกวามี
ความตองการใหสหกรณดําเนินการในธุรกิจอื่นๆ เพิ่มเติมหรือไม เพื่อนํามาวางแผนเปนแผนงานประจําป
ของสหกรณตอไป 

 
 
 

 

แผนงาน 30 มิถุนายน 2562 ผล 30 มิถุนายน 2562 สาเหตุประกอบ 

จัดหาแหลงเงินทุนภายนอก 
(บาท) 

2,500,000.00 2,000,000.00 สหกรณ มีทุนการ
ดําเนินงานเพ่ิมข้ึน 

สินคาอุปโภคบริโภค (บาท) 300,000.00 26,500.00 เนื่องจากมีรานคาเพิ่มข้ึน 
ทําใหสินคามียอดลดลง 

๓๒ | หนา  
รายงานผลการแนะนําสงเสริม พัฒนา และกํากับดูแลสหกรณและกลุมเกษตรกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สํานักงานสหกรณจังหวัดตราด 



6. สหกรณสงเสริมธุรกิจภาคเกษตรจังหวัดตราด จํากัด  ประเภท : การเกษตร 

ผลการดําเนินงานตามแผนการแนะนํา สงเสริม และพัฒนาสหกรณปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เปาประสงค: พัฒนาความเขมแข็งสหกรณ 

เปาหมายการพัฒนา : พัฒนาศักยภาพสหกรณใหมีความเขมแข็งอยางตอเนื่อง 

งานท่ีดําเนินการ : 
 1. การสรางความเช่ือมันตอองคกรของสมาชิก 

2. การกําหนดแผนงานแกไขปญหาการควบคุมภายในของสหกรณ 

ผลท่ีไดจากการดําเนินงาน : 
 1. สมาชิกมีความเช่ือมั่นตอสหกรณมีผลทําใหปริมาณธุรกิจของสหกรณเพิ่มข้ึน 

2. สหกรณมีการควบคุมภายในแบงแยกหนาท่ี การมอบหมายงานอยางชัดเจน 
สาเหตุ/ปญหา/อุปสรรคท่ีทําใหผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมาย : - 

เปาประสงค: แกไขปญหาการดําเนินงานของสหกรณ 

เปาหมายการแกไขปญหาการดําเนินงาน :  
 1. ลูกหนี้คางนาน 
 2. การดําเนินธุรกิจกับบุคคลภายนอก 

งานท่ีดําเนินการ : 
1. แนะนําคณะกรรมการแตงต้ังคณะกรรมการติดตามหนี้คางนาน 
2. แนะนําสหกรณกําหนดหลักเกณฑในการดําเนินธุรกิจรวบรวม 

ผลท่ีไดจากการดําเนินงาน : 
1. สหกรณสามารถติดตามลูกหน้ีรวบรวมคางนานท่ีต้ังคาเผื่อเต็มจํานวนได 100% 

 2. สหกรณดําเนินธุรกิจจากสมาชิกอนและสรางหลักเกณฑกับบุคคลภายนอก 

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานประจําปของสหกรณในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ผลการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ 

สรุปผลงานตามแผนประจําปของสหกรณ  : การดําเนินธุรกิจของสหกรณท้ังงบประมาณการ
รายไดและคาใชจายใกลเคียงกับแผนท่ีกําหนดไว 

ผลการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ บางสวน (ใหระบุ
ประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  

สรุปประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมาย  : ธุรกิจรวบรวมของสหกรณไมเปนตามแผนท่ี
กําหนดไวเนื่องมาจากราคาผลไมในแตละชวงราคาผันผวนไมแนนอนจึงสงผลกระทบตอสหกรณท้ังในสวน
ของคาใชจายท่ีเกิดข้ึน ประกอบกับสภาพอากาศส่ิงแวดลอมความชํานาญของแรงงานในการควบคุมคุณภาพ
จึงสงผลตอผลผลิตท่ีสหกรณรวบรวมทําใหเกิดความเสียหาย สหกรณจึงขาดทุนในสวนของธุรกิจรวบรวม 

สาเหตุประกอบ : การประสิทธิภาพความชํานาญของแรงงาน 
สรุปแนวทางแกไขท่ีจะสงเสริมใหดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 : การควบคุมคุณภาพ

การผลิต การกําหนดหลักเกณฑในการสงสินคาของสมาชิก 
ผลการดําเนินงานของสหกรณไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ(ใหระบุประเด็นหรือ

แผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป) 

 

๓๓ | หนา  
รายงานผลการแนะนําสงเสริม พัฒนา และกํากับดูแลสหกรณและกลุมเกษตรกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สํานักงานสหกรณจังหวัดตราด 



ผลงาน/ความสําเร็จในการพัฒนาและผลักดันสหกรณเปนองคกรหลักระดับอําเภอ 

1) ผลการดําเนินงานตามแผนการขับเคล่ือนสหกรณภาคการเกษตรใหเปนองคกรหลักระดับอําเภอ 
(แผนพัฒนาความเขมแข็ง/แผนพัฒนาการดําเนินธุรกิจ)  ท่ีไดจัดทําแผนรวมกับสหกรณในชวงปลายป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 และตนปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

แผนพัฒนาความเขมแข็ง 

ดานแผนพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจ 

สํานักงานสหกรณจังหวัด ไดสงเสริมการพัฒนาบุคลากรฝายจัดการของสหกรณ ใหเขารับการ
พัฒนาตามหลักสูตรการจัดการธุรกิจสหกรณแบบมืออาชีพของกรมสงเสริมสหกรณท่ีสนับสนุนใหฝายจัดการ
มีความรูและทักษะ ดานการจัดการธุรกิจสินคาเกษตรใหมีประสิทธิภาพตามสภาวการณท่ีมีการแขงขัน    
ทางธุรกิจ มีความเขาใจตามหลักการดําเนินธุรกิจแบบสหกรณ แบบจําลองธุรกิจ และการจัดทําแผนงาน
ดานพัฒนาธุรกิจสหกรณ โดยในระยะส้ันนี้ยังไมสามารถประเมินความสําเร็จไดชัดเจนมากนัก สํานักงาน
สหกรณจังหวัดจึงไดใหคําแนะนําในการพัฒนารูปแบบ แนวคิด สูการปฏิบัติอยางแทจริง และให
คณะกรรมการมีการติดตามผลอยางตอเนื่องเพื่อประเมินผลสําเร็จ 

สํานักงานสหกรณจังหวัด ไดสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนดอกเบ้ียตํ่าจากกองทุนพัฒนาสหกรณ 
จํานวน 5,000,000 บาท ใหสหกรณใชเปนทุนหมุนเวียนในชวงรวบรวมผลผลิต (ผลไม) ซึ่งสหกรณ
สามารถรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกเปนปริมาณ 1,577.11 ตัน มูลคา 43,749,564.74 บาท 

แผนพัฒนาการดําเนินธุรกิจ 

ดานแผนงานดานการรวบรวมผลผลิต 

สํานักงานสหกรณจังหวัด ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมสงเสริมสหกรณ เพื่อสนับสนุน
การสรางองคความรูใหแกสมาชิกสหกรณ จํานวน 50 รายในการพัฒนาการผลิตผลไมสูการรับรองการผลิต
ตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP และเกษตรกรสามารถผลิตผลไมตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP     
ซึ่งสงผลตอการสรางความเช่ือมั่นของผูบริโภคและผูรับซื้อ ในการบริโภคผลไมปลอดภัย  

ดานงานดานการตลาด 

สํานักงานสหกรณจังหวัด ไดสงเสริมการสรางเครือขายดานการตลาดผลไมกับ สหกรณการเกษตร
เขาสมิง จํากัด สหกรณการเกษตรบอไร จํากัด สหกรณการเกษตรเพื่อการแปรรูปและสงออกจังหวัดตราด 
จํากัด เพื่อดําเนินการรวบรวมผลผลิตของเกษตรกรสมาชิกในพื้นท่ีดําเนินงานของสหกรณในจังหวัดตราด   
ใหมีตลาดสินคาท่ีมีคุณภาพตามกระบวนการคัดแยกสินคาสงผลใหสมาชิกท่ีมีอาชีพชาวสวนผลไมมีชองทาง
จําหนายสินคาผลไมเพิ่มข้ึนลดผลกระทบดานราคาสินคาท่ีอาจจะผันผวน 

2) ผลการดําเนินงานสนับสนุนและเสริมสรางความเขมแข็งองคกรหลักระดับอําเภอและชุมชน 
ภายใตแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร โครงการพัฒนาศักยภาพการดําเนินธุรกิจของ
สหกรณภาคการเกษตรและกลุมเกษตรกรท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

- คณะกรรมการสหกรณ ฝายจัดการไดเขารวมพัฒนาศักยภาพสหกรณภาคการเกษตรในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษตราด ในการรวมมือพัฒนาธุรกิจและการเช่ือมโยงเครือขายตลาดสินคาเกษตร (ผลไม)         
ใหมีศักยภาพดานการผลิต การรวบรวม การแปรรปู การบริหารจัดการและการตลาด พัฒนาคุณภาพสินคา
เกษตรเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม  โดยเปนลูกขายของสหกรณการเกษตรเมืองตราด จํากัด ท่ีไดใหความชวยเหลือ
ดานทุนดําเนินงานจํานวน 2,000,000 บาท เพื่อใชเปนทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมในการรวบรวมผลผลิตของ
สหกรณ 

 
 

๓๔ | หนา  
รายงานผลการแนะนําสงเสริม พัฒนา และกํากับดูแลสหกรณและกลุมเกษตรกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สํานักงานสหกรณจังหวัดตราด 



7. สหกรณยางพาราเนินดินแดงตราด จํากัด  ประเภท : การเกษตร 

ผลการดําเนินงานตามแผนการแนะนํา สงเสริม และพัฒนาสหกรณปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เปาประสงค: พัฒนาความเขมแข็งสหกรณ 

เปาหมายการพัฒนา : พัฒนาศักยภาพสหกรณใหมีความเขมแข็งอยางตอเนื่อง 

งานท่ีดําเนินการ : 

1. พัฒนาศักยภาพสหกรณใหมีความเขมแข็งอยางตอเนื่อง บริหารเงินทุน กําลังการผลิต ให
เพียงพอตอความตองการสินคาของตลาด จัดหาแหลงเงินทุน และระดมทุนเพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณในการ
ผลิต 

2. รักษามาตรฐานการดําเนินงานของสหกรณ แนะนําสงเสริมการจัดทําบัญชี การจัดทําเอกสาร
หลักฐานการรับเงิน จายเงิน ใหมีรายละเอียดประกอบการจายเงินใหครบถวนสมบูรณตามพระราชบัญญัติ
สหกรณ พ.ศ.2542 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553) 

ผลท่ีไดจากการดําเนินงาน : 
 1. สหกรณมีการบริหารเงินทุน สมาชิกเพิ่มหุนระหวางป จํานวน 130,490 บาท เพื่อจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณในการผลิตจนสามารถแกไขปญหาการผลิต และจัดสงสินคาไดตามท่ีสมาชิกตองการ 
 2. สหกรณสามารถปดบัญชีประจําปไดถูกตองเปนไปตามแบบท่ีนายทะเบียนสหกรณกําหนด และ
สงใหผูสอบบัญชีตรวจสอบไดภายใน 30 วัน พรอมท้ังนําเสนอเพื่ออนุมัติในท่ีประชุมใหญของสหกรณได
ภายใน 150 วัน นับแตวันส้ินปทางบัญชี 

สาเหตุ/ปญหา/อุปสรรคท่ีทําใหผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมาย : 
1. สหกรณจัดจางเจาหนาท่ีบัญชี 1 ตําแหนง และเจาหนาท่ีธุรการ 1 ตําแหนง การจัดทําบัญชี

ตางๆ เปนปจจุบัน สวนเอกสารประกอบการรับ-จาย ครบถวนแตไมสมบูรณ ตองไดรับการแกไขบางสวน 
โดยเฉพาะเอกสารการจายเงินบางสวนไมสมบูรณ  

2. ในการบันทึกรายการซื้อ – ขายสินคา สหกรณมีการบันทึกรายการในสมุดซื้อ – ขาย ในทะ เบียน

คุมสินคา ทะเบียนคุมสินคาบางประเภทไมตรงกับความเปนจริง 

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานประจําปของสหกรณในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ 

 สรุปผลงานตามแผนประจําปของสหกรณ  : ผลการดําเนินงานสหกรณเปนไปตามเปาหมายท่ี
กําหนดไวในแผนการดําเนินงานประจําปท่ีไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมใหญ  
 - ประมาณการรายจายเปนไปตามแผน 
          - การดําเนินธุรกิจแปรรูปหมอนยางพาราเปนไปตามแผน 
          - การรับฝากเงิน การรับสมัครสมาชิกใหม มีสมาชิกเพิ่มหุนไดตามแผนท่ีกําหนด 

ผลการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ บางสวน (ใหระบุ
ประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  

ผลการดําเนินงานของสหกรณไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ(ใหระบุประเด็นหรือ
แผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป) 

ผลงาน/ความสําเร็จในการพัฒนาและผลักดันสหกรณเปนองคกรหลักระดับอําเภอ 
1) ผลการดําเนินงานตามแผนการขับเคล่ือนสหกรณภาคการเกษตรใหเปนองคกรหลักระดับอําเภอ 

(แผนพัฒนาความเขมแข็ง/แผนพัฒนาการดําเนินธุรกิจ)ท่ีไดจัดทําแผนรวมกับสหกรณในชวงปลายป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 และตนปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

๓๕ | หนา  
รายงานผลการแนะนําสงเสริม พัฒนา และกํากับดูแลสหกรณและกลุมเกษตรกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สํานักงานสหกรณจังหวัดตราด 



แผนพัฒนาการดําเนินธุรกิจ 

ดานแผนงานดานการรวบรวมผลผลิต 

 สหกรณไดมีการมีการบริหารเงินทุน โดยใหสมาชิกเพิ่มหุนระหวางป จํานวน  130,490 บาท เพื่อ
จัดหาวัสดุอุปกรณในการผลิตใหสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและกําลังการผลิตหมอนยางพารา และผลิตภัณฑ
อื่นๆ ใหเพียงพอตอคําส่ังซื้อของคูคาซึ่งสามารถ แกไขปญหาการผลิต ไดเพียงระดับหนึ่ง โดยในระยะยาว
สหกรณมีแผนงานท่ีจะขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐในโครงการกอสรางอาคารผลิตพรอมอุปกรณแปรรูป
ยางพารา เพื่อเพิ่มกําลังการผลิตและยกระดับมาตรฐานการผลิตใหสูงข้ึนเปนท่ีเช่ือมั่นตอคูคาและยังสามารถ
ชวยเหลือสมาชิกและเกษตรกรชาวสวนยางพาราในพื้นท่ีจังหวัดตราดและภาคตะวันออกใหมีสถานท่ี
จําหนายวัตถุดิบในการผลิตของสหกรณ ตอไป 

 

2) ผลการดําเนินงานสนับสนุนและเสริมสรางความเขมแข็งองคกรหลักระดับอําเภอและชุมชน 
ภายใตแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร โครงการพัฒนาศักยภาพการดําเนินธุรกิจของ
สหกรณภาคการเกษตรและกลุมเกษตรกรท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สํานักงานสหกรณจังหวัด ไดแนะนําสหกรณใหมีการสงเสริมสมาชิกใหมีบทบาทและสวนรวมกับ
สหกรณเพิ่มข้ึน และการนําระบบบริหารจัดการองคกรในดานการควบคุมภายในและการสรางธรรมาภิบาล
ในองคกร เพื่อสรางความเช่ือมั่นกับสมาชิกและประชนในพื้นท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
๓๖ | หนา  

รายงานผลการแนะนําสงเสริม พัฒนา และกํากับดูแลสหกรณและกลุมเกษตรกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
สํานักงานสหกรณจังหวัดตราด 



กลุมที่ 2: สหกรณเปาหมายในการแกไขปญหาเชิงลึก 

1. สหกรณการเกษตรเขาสมิง จํากัด  ประเภท : การเกษตร 

ผลการดําเนินงานตามแผนการแนะนํา สงเสริม และพัฒนาสหกรณปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เปาประสงค : แกไขปญหาการดําเนินงานของสหกรณ 

เปาหมายการแกไขปญหาการดําเนินงาน : 
 ดวยสหกรณการเกษตรเขาสมิง จํากัด มีขอบกพรองจากการดําเนินงาน ณ วันส้ินปบัญชี            
30 มิถุนายน 2559 พบวา สหกรณมีลูกหนี้การคา ประเภทการเกษตร จากการจัดหาสินคาเปนเงินเช่ือให
สมาชิก เกินกวา 2 ป จํานวน 35 ราย จํานวน 10,448,777 บาท ซึ่งการเครดิตทางการคาไมปฏิบัติให
เปนไปตามระเบียบวาดวยการจัดหาสินคาเปนเงินเช่ือใหสมาชิก พ.ศ. 2557 

งานท่ีดําเนินการ : 
 1. จากการประเมินสภาพปญหาการดําเนินงานดานระบบการบริหารจัดการและธรรมาภิบาลใน
การบริหารสหกรณ สหกรณการเกษตรเขาสมิง จํากัด เปนสหกรณท่ีตองไดรับการแกไขการดําเนินงานดาน
การบริหารจัดการดวยธรรมาภิบาลและการควบคุมภายในท่ีดี เพื่อใหสหกรณมีประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงาน/ การดําเนินธุรกิจ และไดกําหนดแผนการแกไขปญหาดานระบบการบริหารจัดการและธรรมาภิ
บาลในการบริหารสหกรณ จํานวน 2 แผนงาน ไดแก 
  1) แผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร โดยการอบรมใหความรูแก
คณะกรรมการและฝายจัดการในดานการควบคุมภายใน รวมท้ังการติดตามและประเมินผลจากการอบรม 
สงเสริม และพัฒนา 
             2) แผนพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจสหกรณ โดยการเรงรัดติดตามและ
ประเมินผลฝายจัดการในการปฏิบัติตามระเบียบฯ การรวบรวมผลผลิต รวมถึงปฏิบัติตามเกณฑการสูญเสีย
ของสินคา อีกท้ังการสงเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการหนี้คางนาน 

2. การดําเนินการแนะนําสงเสริมสหกรณ ใหความรูดานการบริหารจัดการองคกรดานการควบคุม
ภายในและธรรมาภิบาล โดยเฉพาะการติดตามการดําเนินการแกไขปญหาขอบกพรองของสหกรณ          
ใหสหกรณกําหนดเปนวาระการประชุมคณะกรรมการดําเนินการเพื่อติดตามความกาวหนาการแกไข
ขอบกพรองของสหกรณ และรายงานใหนายทะเบียนทราบอยางตอเนื่องทุกเดือน 

3. รวมวางแนวทางการติดตามเรงรัดหนี้สินของสหกรณใหมีประสิทธิภาพ 
4. เจาหนาท่ีสงเสริมสหกรณดําเนินการติดตามการแกไขปญหาในท่ีประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินการเปนประจําทุกเดือน 

ผลท่ีไดจากการดําเนินงาน : 
1. สหกรณมีระบบการบริหารจัดการสหกรณท่ีดีข้ึน ตามแนวทางธรรมมาภิบาลและการควบคุม

ภายในท่ีดี สามารถควบคุมและปองกันไมใหเกิดขอบกพรองจากการดําเนินงาน โดยเฉพะการดําเนินธุรกิจ
สินเช่ือ กรณีมีหนี้คางนานเกิน 2 ป ท่ีสหกรณดําเนินการแกไขโดยเรงรัดติดตามใหลูกหนี้มาชําระหนี้ และ
รายงานใหนายทะเบียนทราบอยางตอเนื่องเปนประจําทุกเดือน  
 2. สหกรณมีระบบการดําเนินการพิจารณาการใหสินเช่ือกับสมาชิกอยางรอบคอบ เปนไปตาม
ระเบียบของสหกรณ พิจารณาถึงความสามารถในการชําระหนี้ ประวัติการชําระหนี้ การคํ้าประกัน และให
สินเช่ือสมาชิกอยางเหมาสม มีการติดตามการชําระหนี้ของสมาชิกอยางสม่ําเสมอในการประชุม
คณะกรรมการดําเนินการเปนประจําทุกเดือน กรณีมีสมาชิกผิดนัดชําระหนี้มีการเรงรัด ติดตาม ทวงถาม หา
สาเหตุการผิดนัดชําระหนี้ ใหสมาชิกสามารถชําระหนี้กับสหกรณได 

๓๗ | หนา  
รายงานผลการแนะนําสงเสริม พัฒนา และกํากับดูแลสหกรณและกลุมเกษตรกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สํานักงานสหกรณจังหวัดตราด 



ผลงาน/ความสําเร็จในการแกไขปญหาของสหกรณตามแผนการแกไขปญหาดานระบบการบริหาร
จัดการและธรรมาภิบาลในการบริหารสหกรณ  
ผลการแกไขปญหาของสหกรณสามารถดําเนินการแกไขปญหา : 
  แกไขไดท้ังหมด 

 อยูระหวางดําเนินการแกไข  
สรุปประเด็นท่ีอยูระหวางดําเนินงาน : สหกรณอยูระหวางดําเนินการแกไขขอบกพรอง ซึ่งดําเนินการ

แกไขแลวเสร็จแตตองติดตามเรงรัดใหลูกหนี้มาชําระหนี้ใหกับสหกรณครบถวนท้ังหมด 
สรุปความกาวหนา  : ลูกหนี้ของสหกรณมีการชําระหนี้ใหกับสหกรณ และสหกรณไดรายงาน

ความกาวหนาในการแกไขขอบกพรองใหนายทะเบียนรับทราบความกาวหนาการแกไขขอบกพรองของสหกรณ
อยางตอเนื่อง  

 แกไขปญหาไมได 

2. สหกรณเครดิตยูเนี่ยนบอพลอย จํากัด  ประเภท : เครดิตยูเนี่ยน 

 ผลการดําเนนิงานตามแผนการแนะนาํ สงเสริม และพัฒนาสหกรณปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เปาประสงค: พัฒนาความเขมแข็งสหกรณ 

เปาหมายการพัฒนา : การดําเนินงานของสหกรณ สหกรณดําเนินการธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจ ไดแก ธุรกิจรับ
ฝากเงิน ธุรกิจสินเช่ือ และธุรกิจจัดหาสินคามาจําหนาย มีจํานวนสมาชิกรวมดําเนินธุรกิจทุกธุรกิจคิดเปน
รอยละ 89.48 ของสมาชิกท้ังหมด สหกรณมีความเส่ียงดานการใหสินเช่ือแกสมาชิก ณ วันส้ินปบัญชี 30 
กันยายน 2560มีลูกหนี้เงินใหกูคงเหลือ เปนเงิน 37,103,547.00 บาท เปนเงินใหกูยืมระยะส้ัน 
11,335,612.00 บาท และเงินใหกูยืมระยะยาว 25,767,935.00 บาท ซึ่งในจํานวนดังกลาวเปน
ลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้ 58 ราย เปนเงิน 1,268.366.00 บาท คิดเปนรอยละ 3.42 ของลูกหนี้วันส้ินป 
และมีดอกเบ้ียเงินใหกูคางรับ จํานวน 653,745.00 บาท และมีการต้ังคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญไวในจํานวน 
953,910.30 บาท และดอกเบ้ียเงินใหกู คางรับ จํานวน 564,614.30 บาท สหกรณจึงตองไดรับการ
พัฒนาและเพิ่มศักยภาพการดําเนินธุรกิจ รวมท้ังแกไขปญหาของสหกรณ ดังนี้  
 1. การรักษามาตรฐานการดําเนินงานของสหกรณใหมั่นคง 
 2. การแกไขปญหาหนี้คางนาน และการเกิดหนี้สูญ 
งานท่ีดําเนินการ : 

1. แนะนําสงเสริมสหกรณ โดยการทําความเขาใจในประเด็นท่ีสหกรณตองไดรับการพัฒนา และ
แกไขปญหา รวมท้ังผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกับสหกรณและสมาชิกหากสหกรณไมดําเนินการโดยเฉพาะการ
แกไขปญหาท่ีสหกรณตองดําเนินการเปนลําดับแรก ควบคูไปกับการพัฒนาศักยภาพการดําเนินธุรกิจภายใต
ขอบของกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับของสหกรณ 

2. ติดตามการดําเนินงานของสหกรณ จากการเขารวมประชุมคณะกรรมการดําเนินการ และการ
ตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ รวมถึงเอกสารรายงานการสอบบัญชีสหกรณ 

ผลท่ีไดจากการดําเนินงาน : 
1. สหกรณมีความต้ังใจและสามารถแกไขปญหาของสหกรณไดดีข้ึน มีลูกหนี้คางชําระหนี้ลดลง มี

การดําเนินการเรงรัดติดตามหนี้โดยคณะกรรมการดําเนินการและฝายจัดการรวมลงพื้นท่ีเรงรัดติดตาม การ
เขาถึงสมาชิกรายบุคคลเพื่อใหมีการชําระหนี้คืนสหกรณ 

2. สหกรณใหความสําคัญกับการใหสินเช่ือของสหกรณ โดยมีการพิจารณาถึงความสามารถในการ
ชําระหนี้ หลักประกันหนี้ รวมถึงวัตถุประสงคของการใหสินเช่ือ ท่ีตองเปนการชวยเหลือสมาชิกอยางแทจริง 

  

๓๘ | หนา  
รายงานผลการแนะนําสงเสริม พัฒนา และกํากับดูแลสหกรณและกลุมเกษตรกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สํานักงานสหกรณจังหวัดตราด 



สาเหตุ/ปญหา/อุปสรรคท่ีทําใหผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมาย : 
1. เนื่องจากสหกรณมีหนี้คางนาน สมาชิกลูกหนี้บางรายยายถ่ินฐาน ไมสามารถติดตามเรงรัดการ

ชําระหนี้ได อีกท้ังสหกรณยังตองมีคาใชจายในการติดตามในพื้นท่ีหางไกล ซึ่งลูกหนี้บางรายไมมีความคุมคา
ตอการติดตามเมื่อเปรียบเทียบกับมูลคาหนี้ท่ีสหกรณจะไดรับ 

2. ส้ินปบัญชีวันท่ี 30 มิถุนายน 2561 พบขอบกพรองจากการดําเนินงาน ปจจุบันอยูระหวาง
ดําเนินคดีหาผูรับผิดชอบตอความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 

เปาประสงค: แกไขปญหาการดําเนินงานของสหกรณ 

เปาหมายการแกไขปญหาการดําเนินงาน : ดวยสหกรณมีขอบกพรอง ดังนี้ 
1) ขอบกพรองทางการเงิน จากรายงานขอสังเกตท่ีตรวจพบจากการขอยืนยันยอดลูกหนี้เงินใหกู 

เงินรับฝาก และทุนเรือนหุนโดยตรงกับสมาชิก จากผูสอบบัญชีสหกรณ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2561 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 ท่ีเขาสอบทานยืนยันยอดระหวางวันท่ี 3 – 5 กรกฎาคม 2561 
พบวา มียอดคงเหลือเทียบรายงานบัญชี ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2561 
  (1) ยอดทุนเรือนหุนตํ่ากวารายงานบัญชีจํานวน 300 บาท  
  ( 2) ยอดลูกหนี้เงินใหกูสูงกวารายงานบัญชีจํานวน 97,815 บาท  
  (3)  ยอดเงินรับฝากออมทรัพยท้ังส้ินตํ่ากวารายงานบัญชีจํานวน 142,349.10 บาท  
  ( 4) การยืนยันยอดโดยตรงกับสมาชิก จํานวน 243 ราย มีสมาชิกทักทวงเงินรับฝาก
จํานวน 19 บัญชี 14 ราย ซึ่งมียอดตามรายการบัญชียอยสหกรณตํ่ากวายอดในสมุดคูฝากสมาชิกเปนเงิน 
738,031 บาท และมีสมาชิกจํานวน 1 ราย ทักทวงมีสวนเกินเงินฝากเปนเงิน 270 บาท  
  (5)  การดําเนินงานของสหกรณมีการรับชําระหนี้เงินใหกู และคาหุน มิไดนํามาบันทึกบัญชี 
ประกอบดวยทุนเรือนหุน 3 ราย เปนเงิน 300 บาท ตนเงินกูเปนเงิน 18,390 บาท และดอกเบ้ียรับเงิน
ใหกูเปนเงิน 6,224 บาท  
  ( 6) มีการรับชําระหนี้เงินใหกูจากสมาชิก จํานวน 1 ราย แตทํารายการยกเลิกรายการเปน
เงินรอจายคืนและมิไดแกไขรายการในสมุดประจําตัวสมาชิก เปนเงิน 62,425 บาท  
  ( 7) สหกรณมีเอกสารหลักฐานในการบันทึกบัญชีในชวงเดือนพฤษภาคม ถึง มิถุนายน 
2561 ไมครบถวน  

2) ขอบกพรองจากการดําเนินงาน จากรายงานขอสังเกตท่ีตรวจพบจากการตรวจสอบบัญชีระหวาง
ป สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 จากผูสอบบัญชีสหกรณท่ีเขาตรวจเมื่อวันท่ี 30 เมษายน 
2561 พบวา สหกรณมีเงินรอเรียกคืนจํานวน 452,001.20 บาท ซึ่งเปนการสํารองจายคาสวัสดิการ
สมาชิกท่ีเสียชีวิต 3 ราย เปนเงิน 376,451.20 บาท โดยจะไดรับคืนจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สวัสดิการสมาชิกเครดิตยูเนี่ยน และสํารองจายคาสมัครสวัสดิการใหแกสมาชิกเปนเงิน 75,550.00 บาท 
โดยจะเรียกเก็บจากสมาชิก การดําเนินการดังกลาวเปนการสํารองจายเงินท่ีไมเกี่ยวของกับการดําเนินงาน
หลักของสหกรณและไมถูกตองตามวัตถุประสงคของสหกรณ 

งานท่ีดําเนินการ : 
1. จากการประเมินสภาพปญหาการดําเนินงานดานระบบการบริหารจัดการและธรรมาภิบาลใน

การบริหารสหกรณ สหกรณเครดิตยูเนี่ยนบอพลอย จํากัด เปนสหกรณท่ีตองไดรับการแกไขการดําเนินงาน
ดานการบริหารจัดการดวยธรรมาภิบาลและการควบคุมภายในท่ีดี เพื่อใหสหกรณมีประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงาน/ การดําเนินธุรกิจ และไดกําหนดแผนการแกไขปญหาดานระบบการบริหารจัดการและธรรมาภิ
บาลในการบริหารสหกรณ จํานวน 2 แผนงาน ไดแก 

๓๙ | หนา  
รายงานผลการแนะนําสงเสริม พัฒนา และกํากับดูแลสหกรณและกลุมเกษตรกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สํานักงานสหกรณจังหวัดตราด 



  1) แผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร โดยอบรมใหความรูแก
คณะกรรมการและฝายจัดการในดานการควบคุมภายใน และการติดตามและประเมินผลจากการอบรม 
สงเสริม และพัฒนา 
  2) แผนพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจสหกรณ โดยการเรงรัดติดตาม ประเมินผล
การปฏิบัติตามระเบียบฯ และการแกไขปญหาขอบกพรองของสหกรณ รวมท้ังการสงเสริมประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการธุรกิจสินเช่ือ 

2. การดําเนินการแนะนําสงเสริมสหกรณ ใหความรูดานการบริหารจัดการองคกรดานการควบคุม
ภายในและธรรมาภิบาล โดยเฉพาะการติดตามการดําเนินการแกไขปญหาขอบกพรองของสหกรณ          
ใหสหกรณกําหนดเปนวาระการประชุมคณะกรรมการดําเนินการเพื่อติดตามความกาวหนาการแกไข
ขอบกพรองของสหกรณ และรายงานใหนายทะเบียนทราบอยางตอเนื่องทุกเดือน 

3. การแนะนําการดําเนินการใหถูกตองตามระเบียบและขอบังคับของสหกรณ  
4. เจาหนาท่ีสงเสริมสหกรณดําเนินการติดตามการแกไขปญหาในท่ีประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินการเปนประจําทุกเดือน 
ผลท่ีไดจากการดําเนินงาน : 
 1. สหกรณ มีความรูความเขาใจในการดําเนินงานสหกรณตามขอบเขตของกฎหมายสหกรณ 
สามารถดําเนินงานไดตามวัตถุประสงค อํานาจกระทําการ ขอบังคับ และระเบียบของสหกรณ  
 2. สหกรณมีระบบการบริหารจัดการสหกรณตามแนวทางธรรมมาภิบาลและการควบคุมภายในท่ีดี 
รวมท้ังเรงดําเนินการแกไขขอบกพรองหาผูรับผิดชอบตอความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับสหกรณ และรายงานให
นายทะเบียนทราบอยางตอเนื่องเปนประจําทุกเดือน 
 3. สหกรณมีความเขาใจในการดําเนินงานและแกไขขอบกพรองเสร็จเรียบรอยในกรณีของการจาย
ชําระเงินเพื่อการฌาปนกิจสงเคราะหท่ีไมถูกตอง 

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานประจําปของสหกรณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 จากการประเด็นปญหาการดําเนินงานของสหกรณ สหกรณ มีการกําหนดแผนการดําเนินงาน
ประจําปของสหกรณ ปบัญชีส้ินสุด 31 กันยายน 2562 ท่ีสําคัญ ประกอบดวย 
 1. โครงการติดตามหนี้ โดยติดตามลูกหนี้ท่ียายออกนอกพื้นท่ีอําเภอบอไร และดําเนินคดีกับ
สมาชิกท่ีผิดนัดชําระหนี้ เพื่อไมใหสหกรณมีผลการดําเนินงานขาดทุน เนื่องจากธุรกิจสินเช่ือเปนรายไดหลัก
ของสหกรณ 
 2. โครงการประชาสัมพันธขาว เนื่องจากสหกรณอยูระหวางการดําเนินการทางกฎหมายกับอดีต
เจาหนาท่ีการเงิน เพื่อใหสมาชิกรับทราบความคืบหนาการดําเนินคดีอยางตอเนื่อง  

ผลการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ  
สรุปผลงานตามแผนประจําปของสหกรณ :  
1. สหกรณมีการติดตามเรงรัดหนี้สินจากสมาชิกเปนไปตามแผนการดําเนินงานประจําปของ

สหกรณ คณะกรรมการดําเนินการและฝายจัดการรวมกันเรงรัดรัดติดตามหนี้  โดยแบงแยกหนาท่ีการ
ชวยกันติดตามในแตละพื้นท่ี รวมท้ังลูกหนี้ท่ียายไปอยูนิอกพื้นท่ีมีการปรับโครงสรางหนี้ชวยเหลือสมาชิก
ตามความเหมาะสม อีกท้ังมีโครงการพิเศษชวยเหลือสมาชิกท่ีมีหนี้นอกระบบ  

2. ดานการประชาสัมพันธขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินคดีกับอดีตเจาหนาท่ีการเงิน สหกรณ
ดําเนินการแจงขอมูลขาวสารความกาวหนาการดําเนินคดีเปนระยะ ผานทางไปรษณียลงทะเบียน และการ
ติดประกาศประชาสัมพันธ ณ ท่ีทําการของสหกรณ 

 
 

๔๐ | หนา  
รายงานผลการแนะนําสงเสริม พัฒนา และกํากับดูแลสหกรณและกลุมเกษตรกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สํานักงานสหกรณจังหวัดตราด 



สรุปแนวทางแกไขท่ีจะสงเสริมใหดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 
1. เนื่องจากสหกรณยังมีขอบกพรองจากการดําเนินงานท่ียังตองติดตามใหมีการดําเนินการแกไข

ขอบกพรองใหแลวเสร็จ ซึ่งอยูระหวางการดําเนินคดี จึงตองมีการติดตามการดําเนินงานของสหกรณอยาง
ตอเนื่อง โดยแนะนําใหสหกรณใหความรวมมือกับทางเจาพนักงานสอบสวน อัยการจังหวัด เรื่องเอกสาร
หลักฐานท่ีครบถวน ชัดเจน และสมบูรณ เพื่อใหการดําเนินคดีมีความตอเนื่องรวดเร็ว  

2. ดานการดําเนินธุรกิจสินเช่ือซึ่งเปนธุรกิจหลักของสหกรณ ตองแนะนําใหสหกรณดําเนินการให
ถูกตองตามระเบียบของสหกรณ และพิจารณาถึงความสามารถในการชําระหนี้ของสมาชิกเปนหลักประกอบ
วัตถุประสงคของการใหสินเช่ือเพื่อชวยเหลือสมาชิกอยางแทจริง รวมถึงการประเมินหลักทรัพยคํ้าประกันให
ประเมินโดยหนวยงานราชการ เพื่อใหสินเช่ืออยางเหมาะสม ปลอดภัย และไมมีความเส่ียงตอการเกิดหนี้สูญ 

3. การแนะนําสงเสริมดานการบริหารจัดการ บทบาทอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการเปนส่ิงสําคัญ
ท่ีตองใหการแนะนําสงเสริม ตองเนนย้ําใหเห็นถึงความสําคัญ รวมท้ังบทบาทการดําเนินงานกับฝายจัดการท่ี
จะตองมีธรรมาภิบาลและการควบคุมภายในท่ีดี  

ผลงาน/ความสําเร็จในการแกไขปญหาของสหกรณตามแผนการแกไขปญหาดานระบบการบริหาร
จัดการและธรรมาภิบาลในการบริหารสหกรณ  
ผลการแกไขปญหาของสหกรณสามารถดําเนินการแกไขปญหา : 
  แกไขไดท้ังหมด 
  อยูระหวางดําเนินการแกไข  

สรุปประเด็นท่ีอยูระหวางดําเนินงาน : สหกรณอยูระหวางดําเนินการแกไขขอบกพรอง อยูระหวางการ
ดําเนินคดีกับผูกระทําความผิด ซึ่งขอบกพรองยังไมมีผูรับผิดชอบตอความเสียหาย เนื่องจากผูถูกกลาวหาไม
ยอมรับสารภาพ จึงตองเขาสูกระบวนการทางศาลเพื่อหาขอสรุปความผิด  

สรุปความกาวหนา: การดําเนินคดีอยูระหวางการรวบรวมเอกสารหลักฐานเพื่อยื่นฟองตอศาล ซึ่งไดรับ
ความรวมมือจากทางเจาพนักงานอัยการและเจาพนักงานสอบสวนเปนอยางดี  

 แกไขปญหาไมได 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔๑ | หนา  
รายงานผลการแนะนําสงเสริม พัฒนา และกํากับดูแลสหกรณและกลุมเกษตรกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สํานักงานสหกรณจังหวัดตราด 



กลุมที่ 3 : สหกรณเปาหมายในการสงเสริม/พัฒนา/แกไขปญหาตามแผนงานปกติ 

1. สหกรณสวนปาลมน้ํามันจังหวัดตราด จํากัด  ประเภท : การเกษตร    

ผลการดําเนินงานตามแผนการแนะนํา สงเสริม และพัฒนาสหกรณปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เปาประสงค : พัฒนาความเขมแข็งสหกรณ 

เปาหมายการพัฒนา : พัฒนาศักยภาพสหกรณใหมีความเขมแข็งอยางตอเนื่อง 

งานท่ีดําเนินการ : 
1. สงเสริมการเพิ่มปริมาณธุรกิจรวบรวมผลผลิต 
2. สงเสริมการเพิ่มปริมาณธุรกิจจัดหาสินคามาจําหนาย 
3. ใหความรูในหลักการ วิธีการ กฎหมาย ระเบียบขอบังคับสหกรณ 
4. การจัดใหมีการบริหารจัดการดานการควบคุมภายในท่ีดี 
5. สงเสริมการเพิ่มหุนจากสมาชิก 
6. สงเสริมการเพิ่มจํานวนสมาชิก 

ผลท่ีไดจากการดําเนินงาน :  
1. สหกรณมีการกําหนดแผนการดําเนินงานรายงานตอท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการทุกเดือน

โดยเปรียบเทียบตอแผนรายปท่ีต้ังไวและผลของการดําเนินงานของเดือนและปกอนหนา 
2. สหกรณศึกษาและเขาใจพระราชบัญญัติสหกรณ ฉบับแกไขเพิ่มเติม ป 2562 และ

พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน ฉบับแกไขเพิ่มเติม ป 2562 
3. รายงานผลการประเมินช้ันคุณภาพการควบคุมภายใน : ระดับช้ันคุณภาพ พอใช 
4. ทุนจากสมาชิกเพิ่มข้ึนและสหกรณมีจํานวนสมาชิกเพิ่มข้ึน 

สาเหตุ/ปญหา/อุปสรรคท่ีทําใหผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมาย : - 

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานประจําปของสหกรณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ  
ผลการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ บางสวน  (ใหระบุ

ประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป) 
สรุปประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมาย  : สหกรณไมสามารถรวบรวมปาลมจากสมาชิก

และไมสามารถจัดหาสินคามาจําหนายไดตามแผนท่ีวางไว  
สาเหตุประกอบ : ปริมาณผลผลิตปาลมลดลง, คูแขงทางการคาเพิ่มมากข้ึน 
สรุปแนวทางแกไขท่ีจะสงเสริมใหดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
1. สงเสริมการเพิ่มปริมาณธุรกิจรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกและบุคคลภายนอกใหเพิ่มข้ึน เชน 

สรางแรงจูงใจแกสมาชิกและบุคคลภายนอก  
 2. สงเสริมการเพิ่มปริมาณธุรกิจจัดหาสินคามาจําหนายใหแกสมาชิกและบุคคลภายนอกใหเพิ่มข้ึน 
เชน สํารวจความตองการของสมาชิก 

ผลการดําเนินงานของสหกรณไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ(ใหระบุประเด็นหรือ
แผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป) 

 

 

๔๒ | หนา  
รายงานผลการแนะนําสงเสริม พัฒนา และกํากับดูแลสหกรณและกลุมเกษตรกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สํานักงานสหกรณจังหวัดตราด 



2. สหกรณการเกษตรชุมชนบานตะกาดหนองเหี่ยง จํากัด  ประเภท : การเกษตร     

ผลการดําเนินงานตามแผนการแนะนํา สงเสริม และพัฒนาสหกรณปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เปาประสงค: พัฒนาความเขมแข็งสหกรณ 

เปาหมายการพัฒนา : พัฒนาศักยภาพสหกรณใหมีความเขมแข็งอยางตอเนื่อง 

งานท่ีดําเนินการ : 
 1. แนะนําใหสหกรณปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับของสหกรณ  

2. แนะนําใหสหกรณเก็บรักษาเงินสดไวไมเกินระเบียบท่ีกําหนด ถาหากวันใดสหกรณมีความ
จําเปนตองเก็บรักษาเงินสดในมือไวเกินกวาระเบียบกําหนดใหบันทึกหมายเหตุไวในรายงานการรับ-จายเงิน
ประจําวันดวย 

ผลท่ีไดจากการดําเนินงาน : ติดตามผลการปฏิบัติงานในท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการเปนประจําทุก
เดือนสหกรณไดปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับของสหกรณและการเก็บรักษาเงินสดเปนตามระเบียบของ
สหกรณแลว 

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานประจําปของสหกรณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ  
สรุปผลงานตามแผนประจําปของสหกรณ : สหกรณไดปฏิบัติงานตามแผนงานท่ีไดกําหนดไวในท่ี

ประชุมใหญ ซึ่งสหกรณไดรับสมาชิกเพิ่ม จํานวน 12 คน ใหสมาชิกถือหุนเพิ่ม จํานวน 22,500 บาท กูยืม
เงินจากแหลงเงินทุนอื่น จํานวน 100,000 บาท รับฝากเงินจากสมาชิก จํานวน 31,369.26 บาท เปนไป
ตามแผนท่ีกําหนด 

ผลการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ บางสวน  (ใหระบุ
ประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  

ผลการดําเนินงานของสหกรณไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ(ใหระบุประเด็นหรือ
แผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป) 

3. ชุมนุมสหกรณการเกษตรตราด จํากัด  ประเภท : การเกษตร 

ผลการดําเนินงานตามแผนการแนะนํา สงเสริม และพัฒนาสหกรณปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เปาประสงค : พัฒนาความเขมแข็งสหกรณ 

เปาหมายการพัฒนา : พัฒนาศักยภาพสหกรณใหมีความเขมแข็งอยางตอเนื่อง 

งานท่ีดําเนินการ  : แนะนําสงเสริมสหกรณในการดําเนินธุรกิจใหครอบคลุมท่ัวถึงสหกรณสมาชิกและการ
บริหารเงินท่ีสหกรณมีอยูใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ผลท่ีไดจากการดําเนินงาน : สหกรณดําเนินธุรกิจรับฝากเงินจากสมาชิกเพื่อเปนการเพิ่มธุรกิจได 
รอยละ 77  

สาเหตุ/ปญหา/อุปสรรคท่ีทําใหผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมาย : - 

เปาประสงค: แกไขปญหาการดําเนินงานของสหกรณ 

เปาหมายการแกไขปญหาการดําเนินงาน : การจัดจางเจาหนาท่ีของสหกรณ 

งานท่ีดําเนินการ  : แนะนําใหสหกรณดําเนินการจางเจาหนาท่ีเพื่อดําเนินการ ทางการบัญชีและงานดาน
ตางๆ 

๔๓ | หนา  
รายงานผลการแนะนําสงเสริม พัฒนา และกํากับดูแลสหกรณและกลุมเกษตรกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สํานักงานสหกรณจังหวัดตราด 



ผลท่ีไดจากการดําเนินงาน : สหกรณมีการทําสัญญาจางเจาหนาท่ีเปนรายปในการจัดทําบัญชีและเอกสาร
ตางในธุรกิจของสหกรณ 

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานประจําปของสหกรณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ  
ผลการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ บางสวน  (ใหระบุ

ประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  
สรุปประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมาย  : การกําหนดแผนจัดหาสินคาเกษตรมาจําหนาย

ใหกับสหกรณสมาชิก 
สาเหตุประกอบ : เนื่องจากสหกรณท่ีเปนสมาชิกไมการติดตอมาเพื่อขอทําการซื้อขายผานสหกรณ 

จึงไมไดมีการรับฝากเงินเพื่อใหเพียงพอในการจัดหาสินคาเกษตรมาจําหนาย 
สรุปแนวทางแกไขท่ีจะสงเสริมใหดําเนินการในปงบประมาณ พ .ศ. 2563 ; การจัดทําแผนการ

จัดหาสินคาเกษตรมาจําหนายในปปจจุบัน ตองกําหนดใหตรงกับการดําเนินการท่ีเกิดข้ึนจริงในปปจจุบัน 
ผลการดําเนินงานของสหกรณไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ(ใหระบุประเด็นหรือ

แผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป) 

4. สหกรณการเกษตรแหลมกลัด จํากัด  ประเภท : การเกษตร    

ผลการดําเนินงานตามแผนการแนะนํา สงเสริม และพัฒนาสหกรณปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เปาประสงค: พัฒนาความเขมแข็งสหกรณ 

เปาหมายการพัฒนา : พัฒนาศักยภาพสหกรณใหมีความเขมแข็งอยางตอเนื่อง 

งานท่ีดําเนินการ : 
1. สงเสริมการจัดใหมีการบริหารจัดการดานการควบคุมภายในท่ีดี 
2. สงเสริมแผนการรับสมาชิกเพิ่ม 
3. สงเสริมแผนการระดมทุนจากสมาชิก 
4. ใหความรูในหลักการ วิธีการ กฎหมาย ระเบียบขอบังคับสหกรณ  
5. ทบทวนระเบียบขอบังคับของสหกรณ 
6. สงเสริมสหกรณตอความรับผิดชอบตอสังคม 

ผลท่ีไดจากการดําเนินงาน : 
          1. รายงานผลการประเมินช้ันคุณภาพการควบคุมภายใน : ระดับช้ันคุณภาพ พอใช 

2. สหกรณมีแผนการรับสมาชิกเพิ่ม 
3. สหกรณมีแผนการระดมทุนจากสมาชิก 
4. เขาแนะนําสงเสริมใหความรูตอสหกรณ จํานวน 2 ครั้ง 
5. สหกรณดําเนินงานโดยคํานึงตอความรับผิดชอบตอสังคมการสรางประโยชนตอสังคมเชน 

บริจาคเงินสรางวัด โรงเรียน ใหทุนการศึกษา 

สาเหตุ/ปญหา/อุปสรรคท่ีทําใหผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมาย : - 

เปาประสงค : แกไขปญหาการดําเนินงานของสหกรณ 

เปาหมายการแกไขปญหาการดําเนินงาน : แกไขปญหาลูกหนี้คางนาน 

งานท่ีดําเนินการ : ติดตามเรงรัดลูกหนี้ท่ีถึงกําหนดครบชําระ 

๔๔ | หนา  
รายงานผลการแนะนําสงเสริม พัฒนา และกํากับดูแลสหกรณและกลุมเกษตรกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สํานักงานสหกรณจังหวัดตราด 



ผลท่ีไดจากการดําเนินงาน  : มีแผนการดําเนินการติดตามหนี้ของสหกรณและรายงานการติดตามตอท่ี
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการทุกเดือน  

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานประจําปของสหกรณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ  
สรุปผลงานตามแผนประจําปของสหกรณ  : สหกรณดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว

ในแผนการดําเนินงานประจําปของสหกรณ 
ผลการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ บางสวน  (ใหระบุ

ประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  
สรุปประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมาย :  
1. รับสมาชิกเพิ่ม แผนการดําเนินงาน 50 คน ผลการดําเนินงาน สมาชิกลดลง 25 คน (ลาออก) 
2. รายได แผนการดําเนินงาน 4,720,300 บาท ผลการดําเนินงาน 4,682,807.60 บาท 
3. คาใชจาย แผนการดําเนินงาน 4,115,300 บาท ผลการดําเนินงาน 4,475,169.48 บาท  
4. กําไรสุทธิ แผนการดําเนินงาน 605,000 บาท ผลการดําเนินงาน 207,638.12 บาท  
สาเหตุประกอบ :  
1. สาเหตุท่ีสมาชิกลาออก เนื่องจากเปนผูสูงอายุและหมดภาระหนี้ส้ินกับทางสหกรณ 
2.  สหกรณไมมีการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับแผนท่ีกําหนดไวรายงานตอท่ีประชุม

คณะกรรมการประจําเดือนเพื่อจะไดดําเนินการปรับปรุงแกไข 
สรุปแนวทางแกไขท่ีจะสงเสริมใหดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
1. สงเสริมแผนการรับสมาชิกเพิ่ม  
2. สงเสริมการติดตามเรงรัดลูกหนี้ท่ีถึงกําหนดครบชําระ 
3. แนะนําสงเสริมใหจัดประชุมคณะกรรมการดําเนินการ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน

เปรียบเทียบกับแผนการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ 
ผลการดําเนินงานของสหกรณไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ(ใหระบุประเด็นหรือ

แผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป) 

5. สหกรณการเกษตรแปรรูปอาหารบานเปร็ดใน จํากัด  ประเภท : การเกษตร     

ผลการดําเนินงานตามแผนการแนะนํา สงเสริม และพัฒนาสหกรณปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เปาประสงค: พัฒนาความเขมแข็งสหกรณ 

เปาหมายการพัฒนา : พัฒนาศักยภาพสหกรณใหมีความเขมแข็งอยางตอเนื่อง 

งานท่ีดําเนินการ : 
 1. การทําสัญญาเงินกูและคําขอกูของสหกรณควรจัดเอกสารหลักฐานใหครบถวนสมบูรณ 
          2. สหกรณทําธุรกิจสินเช่ือ ซึ่งเมื่อถึงกําหนดชําระหนี้ สหกรณตองติดตามเรงรัดใหลูกหนี้มาชําระ
หนี้ใหครบ เพราะหากสหกรณไมสามารถเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ได อาจทําใหสหกรณขาดสภาพคลองได 
และไมมีเงินทุนเพียงพอในการชําระหนี้ โดยเจาหนี้สวนใหญเปนเงินรับฝากจากสมาชิกและเงินกูยืมจากกรม
สงเสริมสหกรณ 

ผลท่ีไดจากการดําเนินงาน : 
 1 . ติดตามผลการปฏิบัติงานในท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการเปนประจําทุกเดือนสหกรณได
จัดทําสัญญาเงินกูและคําขอกูครบถวนแลว ในสวนของธุรกิจสินเช่ือเมื่อครบกําหนดชําระหนี้สหกรณ

๔๕ | หนา  
รายงานผลการแนะนําสงเสริม พัฒนา และกํากับดูแลสหกรณและกลุมเกษตรกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สํานักงานสหกรณจังหวัดตราด 



สามารถติดตามเรงรัดหนี้สินจากลูกหนี้ไดครบตามจํานวนสามารถนําเงินไปชําระหนี้เงินกูยืมจากกรมสงเสริม
สหกรณไดครบตามจํานวน 

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานประจําปของสหกรณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ  
ผลการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ บางสวน  (ใหระบุ

ประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  
สรุปประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมาย : สหกรณไมสามารถปฏิบัติงานตามแผนงานท่ีได

กําหนดไวในท่ีประชุมใหญ  ซึ่งสหกรณไดรับสมาชิกเพิ่ม จํานวน 3 คน ใหสมาชิกถือหุนเพิ่ม จํานวน 
164,200 บาท รับฝากเงินจากสมาชิก จํานวน 96,344  บาท ธุรกิจสินเช่ือ จํานวน 2,520,000 บาท 
ซึ่งตํ่ากวาแผนท่ีกําหนดไวในท่ีประชุมใหญ 

สาเหตุประกอบ :  
 1. เนื่องจากเกษตรกรไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานราชการอื่นมากแลวจึงไมประสงค

ท่ีจะมาสมัครเขาเปนสมาชิกของสหกรณอีก  
 2. การถือหุนเพิ่มของสมาชิกจะถือหุนเพิ่มเพียงสมาชิกท่ีมากูเงินเทานั้น สวนสมาชิกท่ีไม

ไดมาทําธุรกรรมกับสหกรณเกี่ยวกับการกูเงินจะไมมาเพิ่มหุนกับสหกรณ 
 3. การรับฝากเงินจากสมาชิกไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว เนื่องจากสมาชิกได

ลาออกจากการเปนสมาชิกของสหกรณหลายราย 
 4. การทําธุรกิจสินเช่ือกับสมาชิก สมาชิกบางรายสามารถชวยเหลือตนเองได และบางสวน

ไดลาออกจากการเปนสมาชิกสหกรณทําใหธุรกิจสินเช่ือของสหกรณลดนอยลง 
สรุปแนวทางแกไขท่ีจะสงเสริมใหดําเนินการในปงบประมาณ พ .ศ. 2563 : ในการจัดทําแผน

ประจําปสหกรณควรคํานึงถึงความตองการของสมาชิกใหมากข้ึน เพื่อจะไดไมต้ังแผนเกินเปาหมายท่ีกําหนด 
ผลการดําเนินงานของสหกรณไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ(ใหระบุประเด็นหรือ

แผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป) 

6. สหกรณพัฒนาคุณภาพยางพาราตําบลหวยแรง จํากัด  ประเภท : การเกษตร     

ผลการดําเนินงานตามแผนการแนะนํา สงเสริม และพัฒนาสหกรณปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เปาประสงค: พัฒนาความเขมแข็งสหกรณ 

เปาหมายการพัฒนา : พัฒนาศักยภาพสหกรณใหมีความเขมแข็งอยางตอเนื่อง 

งานท่ีดําเนินการ : การดําเนินธุรกิจ ตองมีการทํางานรวมกับหนวยงานราชการในการหาชองทางการตลาด
เพิ่มเติมเพื่อปองกันการถูกเอาเปรียบจากคูคา 

ผลท่ีไดจากการดําเนินงาน : สหกรณมีการสงขายยางพาราโดยไมผูขาดกับพอคารายเดียว มีการหาชองทาง
เปรียบเทียบเพื่อเลือกคูคาท่ีดีท่ีสุด 

สาเหตุ/ปญหา/อุปสรรคท่ีทําใหผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมาย : - 

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานประจําปของสหกรณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ  
ผลการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ บางสวน  (ใหระบุ

ประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  
สรุปประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมาย : การกําหนดแผนคาใชจายในการผลิตยางแผน 

๔๖ | หนา  
รายงานผลการแนะนําสงเสริม พัฒนา และกํากับดูแลสหกรณและกลุมเกษตรกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สํานักงานสหกรณจังหวัดตราด 



สาเหตุประกอบ : เนื่องจากสหกรณพบปญหาในการชํารุดของอุปกรณการผลิตยางซึ่งเปนเรื่องท่ีไม
สามารถควบคุมได และสหกรณตองรับผิดชอบคาใชจายในการผลิต ซึ่งในการคิดคาบริการไมเพียงพอกับ
คาใชจายท่ีเกิดข้ึนจึงทําใหสหกรณประสบภาวะขาดทุน 

สรุปแนวทางแกไขท่ีจะสงเสริมใหดําเนินการในปงบประมาณ พ .ศ. 2563 : สหกรณตองมีการ
วางแผนในการคิดประมาณการซอมแซมอุปกรณตางๆ และคาเส่ือมราคาท่ีจะเกิดข้ึนโดยตองมีการทบทวน
คาใชท่ีจะตองประการใหพอดีกับคาบริการท่ีเรียกเก็บจากสมาชิก 

ผลการดําเนินงานของสหกรณไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ(ใหระบุประเด็นหรือ
แผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป) 

7. สหกรณการเกษตรเพื่อการแปรรูปและสงออกจังหวัดตราด จํากัด  ประเภท : การเกษตร 

ผลการดําเนินงานตามแผนการแนะนํา สงเสริม และพัฒนาสหกรณปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เปาประสงค: พัฒนาความเขมแข็งสหกรณ 

เปาหมายการพัฒนา : ความสามารถในการใหบริการและการมีสวนรวมของสมาชิก 

งานท่ีดําเนินการ : 
1. ใหการศึกษาอบรมเรื่องการมีสวนรวมและบทบาทหนาท่ีแกสมาชิกในท่ีประชุมใหญ 
2. แนะนําใหสหกรณประชาสัมพันธเชิญชวนสมาชิกมาทําธุรกิจกับสหกรณ 

ผลท่ีไดจากการดําเนินงาน : สมาชิกมีสวนรวมในทุกธุรกิจตํ่ากวาแผนโดยเฉพาะอยางยิ่งธุรกิจรวบรวม 

สาเหตุ/ปญหา/อุปสรรคท่ีทําใหผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมาย : สมาชิกไมใหความรวมมือ  

เปาประสงค : แกไขปญหาการดําเนินงานของสหกรณ 

เปาหมายการแกไขปญหาการดําเนินงาน : แกไขปญหาลูกหนี้ตามคําพิพากษาและลูกหนี้คางนาน 

งานท่ีดําเนินการ : 
1. แนะนําใหสหกรณติดตามการบังคับใหลูกหนี้ปฏิบัติตามคําพิพากษาถึงข้ันบังคับคดี 
2. แนะนําใหสหกรณใชความระมัดระวังในการจําหนายสินคาเปนเงินเช่ือแกสมาชิกและ

บุคคลภายนอก 

ผลท่ีไดจากการดําเนินงาน : 
1. สหกรณจัดใหลูกหนี้คางนานมาทําหนังสือรับสภาพความรับผิดครบทุกรายและมีการชําระหนี้  

ทุกเดือน 
 2. สหกรณดําเนินการเขียนคํารองเพื่อขอใหศาลออกคําบังคับตามคําพิพากษาลูกหนี้ตาม           
คําพิพากษา 

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานประจําปของสหกรณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ  
ผลการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ บางสวน  (ใหระบุ

ประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  
ผลการดําเนินงานของสหกรณไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ(ใหระบุประเด็นหรือ

แผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป) 

๔๗ | หนา  
รายงานผลการแนะนําสงเสริม พัฒนา และกํากับดูแลสหกรณและกลุมเกษตรกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สํานักงานสหกรณจังหวัดตราด 



สรุปประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมาย : การมีสวนรวมของสมาชิกไมครอบคลุมทุกธุรกิจ
และกิจกรรม โดยเฉพาะธุรกิจรวบรวมและแปรรูป ขอมูลทางการเงินของสหกรณอยูในเกณฑเส่ียงสูง 
สหกรณมีคาใชจายดําเนินงาน (หองเย็น) จํานวนมาก 

สาเหตุประกอบ  : สหกรณไดรับการสนับสนุนงบประมาณกอสรางหองเย็นแชแข็งผลผลิต
การเกษตร สหกรณจึงใหความสําคัญกับการแปรรูป  (ทุเรียนแชแข็ง)  เปนสําคัญมากกวาธุรกิจอื่น ประกอบ
กับสมาชิกนําผลผลิตมาจําหนายแกสหกรณนอยรายสวนใหญสหกรณซื้อผลผลิต  (ทุเรียนผลสด)  จาก
บุคคลภายนอก  

สรุปแนวทางแกไขท่ีจะสงเสริมใหดําเนินการในปงบประมาณ พ .ศ. 2563 : การยกระดับการ
แปรรูปโดยใชประโยชนจากหองเย็นใหมีความหลากหลาย ไดแกผลผลิตการเกษตรอื่น ๆ ผลผลิตทางการ
ประมง  โดยสรางการมีสวนรวมของสมาชิกเพิ่มข้ึน แนะนําการควบคุมคาใชจายในการดําเนินงาน เจรจาขอ
ผอนปรนการเรียกเก็บคาเชาท่ีดินราชพัสดุ(ท่ีต้ังหองเย็น) ท่ีกรมธนารักษจะเรียกเก็บรายปจํานวนมาก 

8. สหกรณการเกษตรเทศบาลตําบลหนองบอน จํากัด  ประเภท : การเกษตร     

ผลการดําเนินงานตามแผนการแนะนํา สงเสริม และพัฒนาสหกรณปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เปาประสงค: พัฒนาความเขมแข็งสหกรณ 

เปาหมายการพัฒนา : พัฒนาศักยภาพสหกรณใหมีความเขมแข็งอยางตอเนื่อง 

งานท่ีดําเนินการ : แนะนําใหแกไขขอบังคับเปล่ียนช่ือสหกรณเพื่อขยายแดนดําเนินงานในเขต สปก. 

ผลท่ีไดจากการดําเนินงาน : มีการเสนอแนะในท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ใหแกไขขอบังคับเปล่ียน
ช่ือสหกรณเพื่อขยายแดนดําเนินงานในเขต สปก. 

สาเหตุ/ปญหา/อุปสรรค ท่ีทําใหผลการดําเนินงานไมเปนไปตาม เปาหมาย  : ในท่ีประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการมีมติยังไมแกไขขอบังคับเปล่ียนช่ือสหกรณเพื่อขยายแดนดําเนินงานในเขต สปก. 

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานประจําปของสหกรณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ  
สรุปผลงานตามแผนประจําปของสหกรณ  : สหกรณไดกําหนดแผนการดําเนินงานและประมาณ

การรายไดรายจายประจําปท่ีไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมใหญสามัญประจําปส้ินสุด 31 กรกฎาคม 2561 
ไวเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งผลการดําเนินงานของสหกรณสูงกวาแผนท่ีกําหนดไว การควบคุม
คาใชจายตํ่ากวาแผนท่ีกําหนดไว ในภาพรวมผลการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตามแผนการดําเนินงานท่ี
กําหนดไวเหมาะสมกับขนาดและปริมาณธุรกิจของสหกรณ 

ผลการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ บางสวน  (ใหระบุ
ประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  

ผลการดําเนินงานของสหกรณไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ(ใหระบุประเด็นหรือ
แผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป) 

 

 

 

 

๔๘ | หนา  
รายงานผลการแนะนําสงเสริม พัฒนา และกํากับดูแลสหกรณและกลุมเกษตรกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สํานักงานสหกรณจังหวัดตราด 



9. สหกรณกองทุนสวนยางบางปดบนรวมใจ จํากดั  ประเภท : การเกษตร     

ผลการดําเนินงานตามแผนการแนะนํา สงเสริม และพัฒนาสหกรณปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เปาประสงค: พัฒนาความเขมแข็งสหกรณ 

เปาหมายการพัฒนา : พัฒนาศักยภาพสหกรณใหมีความเขมแข็งอยางตอเนื่อง 

งานท่ีดําเนินการ : 
1. การเพิ่มปริมาณธุรกิจของสหกรณ  
2. ใหความรู ประชาสัมพันธสรางแรงจูงใจ ใหสมาชิกมาทําธุรกิจกับสหกรณ 

ผลท่ีไดจากการดําเนินงาน :  
 1. การ เพิ่มปริมาณธุรกิจของสหกรณ โดยสหกรณดําเนินธุรกิจ จัดหาวัสดุการเกษตรมาจําหนาย
ใหกับสมาชิก ดังรายละเอียดดังตอไปนี้ 

หมายเหตุ : ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2561 สหกรณฯ มีสมาชิก จํานวน 37 คน และ  
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 สหกรณฯ มีสมาชิก 45  คน 
 2.  สหกรณไดประชาสัมพันธใหสมาชิกทําธุรกิจกับสหกรณเพิ่มข้ึน ป 2561 สมาชิกมาทําธุรกิจกับ
สหกรณจํานวน 11 ราย เมื่อสหกรณไดเชิญชวนประชาสัมพันธใหเขาเปนสมาชิกสหกรณ ทําใหสมาชิกได
เล็งเห็นความสําคัญในการเปนสมาชิกสหกรณ ทําใหสมาชิกมาทําธุรกิจกับสหกรณเพิ่มข้ึนจากป 2561 
จํานวน 35 ราย คิดเปนเปอรเซ็นตเพิ่มข้ึน 77 % ของสมาชิกท้ังหมด 

เปาประสงค: แกไขปญหาการดําเนินงานของสหกรณ 

เปาหมายการแกไขปญหาการดําเนินงาน : แกไขปญหาหนี้คางนาน 

งานท่ีดําเนินการ  : ท่ีประชุมคณะกรรมการสหกรณฯ ไดมีการจัดทําแผนการติดตามเรงรัดหนี้สินลูกหนี้ท่ี
คางนานชําระหนี้ จํานวน 1 ราย เปนเงินจํานวน 132,371.99 บาท ลูกหนี้คางนานเกิน 2 ป จํานวน 2 
ราย เปนเงิน 88,519.67 บาท  

ผลท่ีไดจากการดําเนินงาน  : สหกรณไดทําหนังสือรับสภาพหนี้ถึงลูกหนี้คางนาน ท้ัง 3 ราย และมีการ
ติดตามเรงรัดหนี้สินอยางตอเนื่อง 

สาเหตุ/ปญหา/อุปสรรคท่ีทําใหผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมาย : ลูกหนี้ไมสามารถผอนชําระได
ตามกําหนด เนื่องจากผลผลิตตกตํ่าและมีรายไดนอย  

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานประจําปของสหกรณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ  
ผลการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ บางสวน  (ใหระบุ

ประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  
สรุปประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมาย : จัดหาสินคามาจําหนาย (ปุย) ซึ่งสหกรณมีแผน

จัดหาสินคามาจําหนาย (ปุย) จํานวนเงิน 500,000 บาท ผลการปฏิบัติงาน สหกรณไดจําหนายปุยในรูป
เงินเช่ือ จํานวน 14 ราย และในรูปเงินสด จํานวน 21 ราย เปนเงินท้ังส้ิน 230,160 บาท 

 

ชนิดสินคา 
ป 2561 ป 2562 

จํานวน (ราย) จํานวน (บาท) จํานวน (ราย) จํานวน (บาท) 

วัสดุการเกษตร (ปุย) 11 219,820.00 35 230,160.00 

๔๙ | หนา  
รายงานผลการแนะนําสงเสริม พัฒนา และกํากับดูแลสหกรณและกลุมเกษตรกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สํานักงานสหกรณจังหวัดตราด 



สาเหตุประกอบ :  
1. ในรอบปท่ีผานมาราคายางตกตํ่า ทําใหสมาชิกลดตนทุนในการผลิต โดยลดปริมาณการใชปุย

นอยลง  สมาชิกจึงทําธุรกิจนอยลง 
สรุปแนวทางแกไขท่ีจะสงเสริมใหดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 
1. ติดตามเรงรัดลูกหนี้คางนาน 
2. สงเสริมใหสหกรณผานเกณฑมาตรฐาน จาก F เปน C 
ผลการดําเนินงานของสหกรณไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ(ใหระบุประเด็นหรือ

แผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป) 

10. สหกรณกองทุนสวนยางบานสามงาม จํากัด  ประเภท : การเกษตร 

ผลการดําเนินงานตามแผนการแนะนํา สงเสริม และพัฒนาสหกรณปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เปาประสงค: พัฒนาความเขมแข็งสหกรณ 

เปาหมายการพัฒนา : พัฒนาศักยภาพสหกรณใหมีความเขมแข็งอยางตอเนื่อง 

งานท่ีดําเนินการ : การแนะนํา สงเสริม การเพิ่มธุรกิจสินเช่ือ ของสหกรณใหเพียงพอกับความตองการของ
สมาชิก  

ผลท่ีไดจากการดําเนินงาน  : สหกรณมีธุรกิจสินเช่ือเพิ่มข้ึน ทําใหเพิ่มสภาพคลองใหกับสมาชิกใน การ
ดําเนินงาน 

สาเหตุ/ปญหา/อุปสรรคท่ีทําใหผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมาย : - 

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานประจําปของสหกรณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ  

สรุปผลงานตามแผนประจําปของสหกรณ : สหกรณฯ ดําเนินงานเปนไปตามแผนงาน 
ผลการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ บางสวน  (ใหระบุ

ประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  
ผลการดําเนินงานของสหกรณไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ(ใหระบุประเด็นหรือ

แผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป) 

11. สหกรณการเกษตรอัลมาส จํากัด  ประเภท : การเกษตร    

ผลการดําเนินงานตามแผนการแนะนํา สงเสริม และพัฒนาสหกรณปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เปาประสงค: พัฒนาความเขมแข็งสหกรณ 

เปาหมายการพัฒนา : รักษามาตรฐานการดําเนินงานของสหกรณใหมั่นคง 

งานท่ีดําเนินการ : กรรมการและสมาชิกไดรับความรู 

ผลท่ีไดจากการดําเนินงาน : 
 1. จัดกิจกรรมใหความรูกับคณะกรรมการและสมาชิก เกี่ยวกับบทบาท หนาท่ี สิทธิตางๆ และ
คณะกรรมการไดเขารวมศึกษาดูงานกับการยางแหงประเทศไทยท่ีจังหวัดเลย เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับการ
รวบรวมยาง  

สาเหตุ/ปญหา/อุปสรรคท่ีทําใหผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมาย : - 

 

๕๐ | หนา  
รายงานผลการแนะนําสงเสริม พัฒนา และกํากับดูแลสหกรณและกลุมเกษตรกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สํานักงานสหกรณจังหวัดตราด 



ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานประจําปของสหกรณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ  
สรุปผลงานตามแผนประจําปของสหกรณ  : สหกรณดําเนินงานสหกรณเปนไปตามแผนการ

ดําเนินงานโดยไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมใหญสามัญประจําป ไดดําเนินการติดตามผลการปฏิบัติงาน
เปรียบเทียบกับแผนการดําเนินงาน รวมท้ังพิจารณาปรับปรุงแกไขผลการดําเนินงานหากไมเปนไปตาม
แผนงานกําหนด  

สหกรณดําเนินธุรกิจ โดยมีผลกําไรจากการดําเนินงานสูงกวาแผนทีกําหนด ถือวาสหกรณ
บริหารงานประสบผลสําเร็จในการดําเนินธุรกิจตรงตามเปาหมายท่ีกําหนด 

ผลการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ บางสวน  (ใหระบุ
ประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  

ผลการดําเนินงานของสหกรณไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ(ใหระบุประเด็นหรือ
แผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป) 

12. สหกรณผูใชน้ําเขาสมิง จํากัด ประเภท : การเกษตร    

ผลการดําเนินงานตามแผนการแนะนํา สงเสริม และพัฒนาสหกรณปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เปาประสงค : พัฒนาความเขมแข็งสหกรณ 

เปาหมายการพัฒนา : รักษามาตรฐานการดําเนินงานของสหกรณใหมั่นคง 

งานท่ีดําเนินการ : 
1. รอยละของสมาชิกรวมทําธุรกิจ 
2. พัฒนาความรูดานบัญชี 

ผลท่ีไดจากการดําเนินงาน : 
1. สหกรณดําเนินงานโดยเพิ่มธุรกิจตามความตองการสมาชิก 1 ธุรกิจ คือ บริการสูบน้ําใหแก

สมาชิก  มีสมาชิกเขารวมทําธุรกิจจํานวน 40 ราย ดังนั้นระหวางปมีสมาชิกรวมทําธุรกิจเพิ่มมากข้ึนเมื่อ
เทียบกับปกอน 

2. เจาหนาท่ีมีความรูดานบัญชี  สหกรณสามารถปดบัญชีประจําปไดถูกตองเปนไปตามแบบท่ีนาย
ทะเบียนสหกรณกําหนดและสงใหผูสอบบัญชีตรวจสอบภายใน 30 วัน พรอมท้ังนําเสนอเพื่ออนุมัติในท่ี
ประชุมใหญของสหกรณไดภายใน 150 วัน นับแตวันส้ินปทางบัญชี 

สาเหตุ/ปญหา/อุปสรรคท่ีทําใหผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมาย : - 

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานประจําปของสหกรณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ  
สรุปผลงานตามแผนประจําปของสหกรณ  : สหกรณดําเนินงานสหกรณเปนไปตามแผนการ

ดําเนินงานโดยไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมใหญสามัญประจําป ไดดําเนินการติดตามผลการปฏิบัติงาน
เปรียบเทียบกับแผนการดําเนินงาน รวมท้ังพิจารณาปรับปรุงแกไขผลการดําเนินงานหากไมเปนไปตาม
แผนงานกําหนด  

ผลการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ บางสวน  (ใหระบุ
ประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  

ผลการดําเนินงานของสหกรณไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ(ใหระบุประเด็นหรือ
แผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป) 

๕๑ | หนา  
รายงานผลการแนะนําสงเสริม พัฒนา และกํากับดูแลสหกรณและกลุมเกษตรกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สํานักงานสหกรณจังหวัดตราด 



13. สหกรณกองทุนสวนยางบานเสนาณรงค จํากัด  ประเภท : การเกษตร 

ผลการดําเนินงานตามแผนการแนะนํา สงเสริม และพัฒนาสหกรณปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เปาประสงค : พัฒนาความเขมแข็งสหกรณ 

เปาหมายการพัฒนา : รักษามาตรฐานการดําเนินงานของสหกรณใหมั่นคง 

งานท่ีดําเนินการ : รอยละของสมาชิกท่ีมารวมทําธุรกิจเพิ่มข้ึน ระหวางปสหกรณดําเนิน ดังนี้ 
 - ธุรกิจสินเช่ือ มีสมาชิกใชบริการ จํานวน 38 ราย คิดเปนรอยละ 52.05 ของสมาชิกท้ังส้ิน 
 - ธุรกิจจัดหาสินคามาจําหนายใหกับสมาชิก มีสมาชิกใชบริการ จํานวน 51 ราย คิดเปนรอยละ 
69.87 ของสมาชิกท้ังส้ิน 
 - รับฝากเงิน จํานวน 44 ราย คิดเปนรอยละ 60.27 ของสมาชิกท้ังส้ิน 
 สมาชิกท้ังหมดรวมทําธุรกิจกับสหกรณ จํานวน 55 ราย คิดเปนรอยละ 75.34 ของสมาชิกท้ังส้ิน  
ดังนั้น มีสมาชิกรวมทําธุรกิจเพิ่มมากข้ึนเมื่อเทียบกับปการเงินกอน  

ผลท่ีไดจากการดําเนินงาน : 
 1. ทุนดําเนินงานของสหกรณฯ เพิ่มข้ึน 
 2. สมาชิกมารวมธุรกิจมากข้ึน 

สาเหตุ/ปญหา/อุปสรรคท่ีทําใหผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมาย : - 

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานประจําปของสหกรณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ  
สรุปผลงานตามแผนประจําปของสหกรณ : สหกรณดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานโดยไดรับ

อนุมัติจากท่ีประชุมใหญสามัญประจําป ไดดําเนินการติดตามผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับแผนการ
ดําเนินงาน รวมท้ังพิจารณาปรับปรุงแกไขผลการดําเนินงานหากไมเปนไปตามแผนงานท่ีกําหนด สามารถ
ควบคุมการใชจายของแตละรายการใหเหมาะสม ตรงตามเปาหมายท่ีกําหนดไว ดังนี้ 

 - สมาชิกถือหุนเพิ่มข้ึน จํานวน 18,500.00 บาท แผนท่ีกําหนด 10,000.00 บาท เพิ่ม ข้ึนรอย
ละ 85 จากแผนท่ีกําหนด 

- รับฝากเงินจากสมาชิก จํานวน 27,203.56 บาท แผนงานท่ีกําหนด 20,000.00 บาท เพิ่มข้ึน
รอยละ 36.02 จากแผนท่ีกําหนด 

- ใหเงินกูแกสมาชิกจํานวน 1,404,500.00 บาท แผนงานท่ีกําหนด 1,200,000.00 บาท 
เพิ่มข้ึนรอยละ 17.04 จากแผนท่ีกําหนด 

จัดหาสินคามาจําหนายใหกับสมาชิก จํานวน 305,140.00 บาท แผนท่ีกําหนด 200,000.00  
บาท  เพิ่มข้ึนรอยละ 52.57 จากแผนท่ีกําหนด    

ผลการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ บางสวน  (ใหระบุ
ประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  

ผลการดําเนินงานของสหกรณไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ(ใหระบุประเด็นหรือ
แผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป) 

 

 

 

๕๒ | หนา  
รายงานผลการแนะนําสงเสริม พัฒนา และกํากับดูแลสหกรณและกลุมเกษตรกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สํานักงานสหกรณจังหวัดตราด 



14. สหกรณผูใชน้ําบําโรณ-แสนตุง จํากัด  ประเภท : การเกษตร 

ผลการดําเนินงานตามแผนการแนะนํา สงเสริม และพัฒนาสหกรณปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เปาประสงค: พัฒนาความเขมแข็งสหกรณ 

เปาหมายการพัฒนา : รักษามาตรฐานการดําเนินงานของสหกรณใหมั่นคง 

งานท่ีดําเนินการ : การพัฒนาสมาชิก 
ผลท่ีไดจากการดําเนินงาน  : สหกรณไดมีการพัฒนาสมาชิกในสหกรณ โดยใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับ 
อุดมการณ หลักการ และวิธีการสหกรณ สรางความเช่ือมั่นวาการชวยตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกัน
ตามหลักการสหกรณจะนําไปสูการกินดีอยูดี การนําหลักการสหกรณมาเปนแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให
คุณคาสหกรณเกิดเปนรูปธรรม การนําหลักการสหกรณมาประยุกตใชในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
เพื่อประโยชนของมวลสมาชิกและชุมชน โดยมีสมาชิกไดรับการพัฒนาจํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 58 
จากจํานวนสมาชิกท้ังหมด  

สาเหตุ/ปญหา/อุปสรรคท่ีทําใหผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมาย : - 

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานประจําปของสหกรณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ  
สรุปผลงานตามแผนประจําปของสหกรณ : สหกรณไดกําหนดแผนการดําเนินงานประจําปท่ีไดรับ

การอนุมัติจากท่ีประชุมใหญสามัญประจําปส้ินสุด 31 กรกฎาคม 2562 ซึ่งผลการดําเนินงานของสหกรณมี
ผลการดําเนินงานเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไว ในสวนของการรับสมาชิกใหมและการถือหุนเพิ่มผลการ
ดําเนินงานสูงตํ่ากวาแผนท่ีกําหนด ประมาณการรายไดสูงกวาแผนท่ีกําหนด ประมาณการรายจายตํ่ากวา
แผนท่ีกําหนด กําไรจากการดําเนินงานสูงกวาแผนท่ีกําหนดไว โดยในภาพรวมผลการดําเนินงานของสหกรณ
เปนไปตามแผนการดําเนินงานท่ีกําหนดไว 

ผลการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ บางสวน  (ใหระบุ
ประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  

ผลการดําเนินงานของสหกรณไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ(ใหระบุประเด็นหรือ
แผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป) 

15. สหกรณชาวสวนจังหวัดตราด จํากัด  ประเภท : การเกษตร 

ผลการดําเนินงานตามแผนการแนะนํา สงเสริม และพัฒนาสหกรณปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เปาประสงค: แกไขปญหาการดําเนินงานของสหกรณ 

เปาหมายการแกไขปญหาการดําเนินงาน : แกไขปญหาลูกหนี้คางนาน 

งานท่ีดําเนินการ : 
1. แนะนําสหกรณในการติดตามลูกหนี้คางนาน 
2. การเรงรัดติดตามการทุจริตของเจาหนาท่ี 

ผลท่ีไดจากการดําเนินงาน : 
1. สหกรณยังไมสามารถติตามหนี้ได 

 2. การดําเนินการตามกฎหมายกับเจาหนาท่ีท่ีทุจริตยังอยูในข้ันตอนของการยึดทรัพย 

สาเหตุ/ปญหา/อุปสรรคท่ีทําใหผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมาย  : สหกรณอยูระหวางการ
ดําเนินการบังคับคดี 

๕๓ | หนา  
รายงานผลการแนะนําสงเสริม พัฒนา และกํากับดูแลสหกรณและกลุมเกษตรกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สํานักงานสหกรณจังหวัดตราด 



ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานประจําปของสหกรณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ผลการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ  

สรุปผลงานตามแผนประจําปของสหกรณ  : สหกรณดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว
ในแผนการดําเนินงานประจําปของสหกรณ 

ผลการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ บางสวน  (ใหระบุ
ประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  

ผลการดําเนินงานของสหกรณไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ(ใหระบุประเด็นหรือ
แผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป) 

สรุปประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมาย : สหกรณหยุดการดําเนินธุรกิจ 
สาเหตุประกอบ : สหกรณพบการทุจริตข้ึนจึงอยูในข้ันตอนของการดําเนินการตามกฎหมาย 
สรุปแนวทางแกไขท่ีจะสงเสริมใหดําเนินการในปงบประมาณ พ .ศ. 2563 : เรงรัดติดตามการ

ดําเนินคดี 

16. สหกรณผูเลี้ยงสุกรและการปศุสัตวตราด จํากัด  ประเภท : การเกษตร 

ผลการดําเนินงานตามแผนการแนะนํา สงเสริม และพัฒนาสหกรณปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เปาประสงค : แกไขปญหาการดําเนินงานของสหกรณ 

เปาหมายการพัฒนา : ฟนฟูกิจการ 

งานท่ีดําเนินการ : 
1. . การเพิ่มทุนของสหกรณ - การถือหุนเพิ่ม 
2.  การติดตามเรงรัดหนี ้
3.  แนะนํา สงเสริม ธุรกิจสินเช่ือ การจัดทําเอกสารการใหเงินกู มีการรายงานผลในท่ีประชุม

คณะกรรมการเปนประจําทุกเดือน    

ผลท่ีไดจากการดําเนินงาน :  
 1. การเพิ่มทุนของสหกรณ – การถือหุนเพิ่ม ไดเปดรับสมาชิกใหม และมีผูสมัครจํานวน 1 ราย 
 2. การติดตามเรงรัดหนี ้- สหกรณไดดําเนินการติดตามเรงรัดหนี้ลูกหนี้เงินกู โดยใหสมาชิกผอนสง
เปนรายเดือน  

รายการ จํานวน (บาท) จํานวนการชําระ 
ป 2562 (บาท) 

คงเหลือ (บาท) 

- เงินตน 90,000 - 90,000 
- ดอกเบ้ียคาง 28,533.20 4,100 23,233.65 
- คาปรับคาง 13,273 1,800 4,186.88 

 3.  การแนะนํา สงเสริม ธุรกิจสินเช่ือ - ไดแนะนําใหสหกรณดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําเอกสาร
เกี่ยวกับการใหสินเช่ือแกสมาชิกใหครบถวนกอนการจายสินเช่ือแกสมาชิก ซึ่งสหกรณไดดําเนินการตาม
คําแนะนําเรียบรอยแลว 

สาเหตุ/ปญหา/อุปสรรคท่ีทําใหผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมาย : - 

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานประจําปของสหกรณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ  

สรุปผลงานตามแผนประจําปของสหกรณ : สหกรณดําเนินงานเปนไปตามแผนงาน 

๕๔ | หนา  
รายงานผลการแนะนําสงเสริม พัฒนา และกํากับดูแลสหกรณและกลุมเกษตรกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สํานักงานสหกรณจังหวัดตราด 



 ผลการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ บางสวน  (ใหระบุ
ประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  

ผลการดําเนินงานของสหกรณไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ(ใหระบุประเด็นหรือ
แผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป) 

17. สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธ.ก.ส.ตราด จํากัด  ประเภท : การเกษตร    

ผลการดําเนินงานตามแผนการแนะนํา สงเสริม และพัฒนาสหกรณปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เปาประสงค: พัฒนาความเขมแข็งสหกรณ 
เปาหมายการพัฒนา : พัฒนาศักยภาพสหกรณใหมีความเขมแข็งอยางตอเนื่อง 

งานท่ีดําเนินการ : 
1. สงเสริมแผนการเพิ่มปริมาณธุรกิจรวบรวมผลผลิต 
2. สงเสริมแผนการเพิ่มปริมาณธุรกิจจัดหาสินคามาจําหนายและการมีสวนรวมในการทําธุรกิจของ

สมาชิก 
3. ทบทวนระเบียบขอบังคับใหเหมาะสมกับการดําเนินงาน 
4. การจัดใหมีการบริหารจัดการดานการควบคุมภายในท่ีดี 
5. สหกรณตอความรับผิดชอบตอสังคม 

ผลท่ีไดจากการดําเนินงาน : 
1. กําหนดแผนการทําธุรกิจ รายงานตอท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการทุกเดือน โดยเปรยีบเทียบ

ตอแผนรายปท่ีต้ังไวและผลของการดําเนินงานของเดือนและปกอนหนา 
2. กําหนดแผนการทําธุรกิจ รายงานตอท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการทุกเดือน โดยเปรยีบเทียบ

ตอแผนรายปท่ีต้ังไวและผลของการดําเนินงานของเดือนและปกอนหนา 
3. แกระเบียบขอบังคับเหมาะสมตอการดําเนินงาน และสหกรณดําเนินการอยูภายใตระเบียบ

ขอบังคับของสหกรณและสงเสริมใหความรูตอสหกรณและสมาชิก 
4. รายงานผลการประเมินช้ันคุณภาพการควบคุมภายใน : ระดับช้ันคุณภาพ ดี 
5. สหกรณดําเนินงานโดยคํานึงตอความรับผิดชอบตอสังคมการสรางประโยชนตอสังค ม เชน ลด

การใชถุงพลาสติก ลดการใชกระดาษในการประชุมแตละครั้ง 

สาเหตุ/ปญหา/อุปสรรคท่ีทําใหผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมาย : - 

เปาประสงค: แกไขปญหาการดําเนินงานของสหกรณ 

เปาหมายการแกไขปญหาการดําเนินงาน : แกไขปญหาลูกหนี้ตามคําพิพากษา 

งานท่ีดําเนินการ : ติดตามลูกหนี้ตามคําพิพากษา 

ผลท่ีไดจากการดําเนินงาน  : มีแผนการดําเนินการติดตามหนี้ของสหกรณและรายงานการติดตามตอท่ี
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการทุกเดือน  

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานประจําปของสหกรณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ  
สรุปผลงานตามแผนประจําปของสหกรณ  : สหกรณดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว

ในแผนการดําเนินงานประจําปของสหกรณ 
 

๕๕ | หนา  
รายงานผลการแนะนําสงเสริม พัฒนา และกํากับดูแลสหกรณและกลุมเกษตรกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สํานักงานสหกรณจังหวัดตราด 



ผลการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ บางสวน  (ใหระบุ
ประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  

สรุปประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมาย :  
1. สหกรณไมสามารถรับสมาชิกเพิ่มระหวางปไดตามแผนท่ีกําหนด 
2. สหกรณไมสามารถรับหุนเพิ่มระหวางปไดตามแผนท่ีกําหนด 
สาเหตุประกอบ : สหกรณไมมีการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับแผนท่ีกําหนดไวรายงานตอท่ี

ประชุมคณะกรรมการทุกเดือนเพื่อจะไดดําเนินการปรับปรุงแกไข 
สรุปแนวทางแกไขท่ีจะสงเสริมใหดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
1. แนะนําสงเสริมการเพิ่มจํานวนสมาชิก 
2. แนะนําสงเสริมการเพิ่มหุนจากสมาชิก 
3. แนะนําสงเสริมใหจัดประชุมคณะกรรมการดําเนินการ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน

เปรียบเทียบกับแผนการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ 
ผลการดําเนินงานของสหกรณไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ(ใหระบุประเด็นหรือ

แผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป) 

18. สหกรณกองทุนสวนยางบานหวงน้ําขาว จํากัด  ประเภท : การเกษตร     

ผลการดําเนินงานตามแผนการแนะนํา สงเสริม และพัฒนาสหกรณปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เปาประสงค: แกไขปญหาการดําเนินงานของสหกรณ 

เปาหมายการแกไขปญหาการดําเนินงาน : สหกรณจําเปนตองฟนฟูกิจการไมใหการดําเนินงานขาดทุนอีก 

งานท่ีดําเนินการ : 
1. แนะนําสหกรณใหมีการแบงแยกหนาท่ีในการทํางานใหชัดเจนในสวนของผูทําบัญชีและการเก็บ

รักษาเงินสด ไมควรเปนคนเดียวกันเพื่อใหมีการควบคุมภายในท่ีดีตอไป 
2. ในการบริหารงานเกี่ยวกับการรวบรวมน้ํายางสด คณะกรรมการตองชวยกันตรวจสอบราคา

ตลาดในการซื้ออยูอยางสม่ําเสมอ เพื่อไมใหประสบกับปญหาขาดทุนอีก 

ผลท่ีไดจากการดําเนินงาน : ไดติดตามผลการปฏิบัติงานในท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการเปนประจํา
ทุกเดือนดังนี้ 
 1 . สหกรณไดมีการแบงแยกหนาท่ีในการทํางานชัดเจนในสวนของผูทําบัญชีและผูเก็บรักษาเงินสด 
 2. ในการบริหารงานเกี่ยวกับการรวบรวมน้ํายางสด คณะกรรมการไดชวยกันตรวจสอบราคาตลาด

ในการซื้ออยางสม่ําเสมอ เพื่อปองกันปญหาการขาดทุนอีก 

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานประจําปของสหกรณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ  
ผลการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ บางสวน  (ใหระบุ

ประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  
สรุปประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมาย : สหกรณไมสามารถปฏิบัติงานตามแผนงานท่ีได

กําหนดไวในท่ีประชุมใหญได ไมวาจะเปนการรับสมาชิกเพิ่ม การใหสมาชิกมาถือหุนเพิ่ม และธุรกิจรวบรวม
น้ํายางสดไดเพียง 2,727,818.00 บาท ซึ่งตํ่ากวาแผนท่ีไดกําหนด 

สาเหตุประกอบ :  
 1. ในการรับสมาชิกเพิ่มและการเพิ่มหุน สมาชิกอาจขาดศรัทธาในสหกรณในการดําเนิน

ธุรกิจของสหกรณท่ีประสบปญหาขาดทุน 

๕๖ | หนา  
รายงานผลการแนะนําสงเสริม พัฒนา และกํากับดูแลสหกรณและกลุมเกษตรกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สํานักงานสหกรณจังหวัดตราด 



 2. ธุรกิจรวบรวมท่ีลดลงเกิดจากสมาชิกบางคนไดโคนยาง จึงไมมีน้ํายางมาสงใหกับ
สหกรณและบางรายไดทําข้ียางขายใหแกพอคนกลางเอง 

สรุปแนวทางแกไขท่ีจะสงเสริมใหดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 1. สหกรณตองสรางความเช่ือมั่นใหกับสมาชิก เพื่อสมาชิกจะไดมาเพิ่มหุนกับสหกรณ  
 2. ในการกําหนดแผนงานประจําป ควรคํานึงถึงปริมาณยางท่ีจะรวบรวมวามีอยูเทาไร 

เพื่อจะไดต้ังแผนไมเกินเปาหมายใหมากนัก 

ผลการดําเนินงานของสหกรณไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ(ใหระบุประเด็นหรือ
แผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป) 

19. สหกรณกองทุนสวนยางหนองโพรงพัฒนา จํากัด  ประเภท : การเกษตร 

ผลการดําเนินงานตามแผนการแนะนํา สงเสริม และพัฒนาสหกรณปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เปาประสงค: พัฒนาความเขมแข็งสหกรณ 

เปาหมายการพัฒนา : รักษามาตรฐานการดําเนินงานของสหกรณใหมั่นคง 

งานท่ีดําเนินการ : 
1. การบริหารธุรกิจ แนะนําใหสหกรณอํานวยประโยชนแกสมาชิกใหมากข้ึน โดยการเพิ่มธุรกิจ 
2. แนะนําสงเสริมใหสหกรณปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับท่ีกําหนด 

ผลท่ีไดจากการดําเนินงาน : 
1. สหกรณเพิ่มธุรกิจสินเช่ือ ใหเงินกูระยะส้ันแกสมาชิก 
2. สหกรณปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับ และคําส่ังนายทะเบียนสหกรณ ท้ังดานการเงินการบัญชี 

และการบริหารธุรกิจ  

สาเหตุ/ปญหา/อุปสรรคท่ีทําใหผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมาย : - 

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานประจําปของสหกรณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ  
ผลการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ บางสวน  (ใหระบุ

ประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  
สรุปประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมาย : ผลการดําเนินงานสหกรณเปนไปตามเปาหมาย

ท่ีกําหนดไวในแผนการดําเนินงานประจําปท่ีไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมใหญเปนบางสวน  
- รับสมาชิกเพิ่ม 1 ราย ผลการดําเนินงาน ไมมีสมาชิกเขาใหม 
- สงเสริมใหสมาชิกถือหุนเพิ่ม 100  บาท ผลการดําเนินงาน ไมมีสมาชิกเพิ่มหุน 
- การจัดหาสินคามาจําหนาย  200,000  บาท ผลการดําเนินงาน 191,200 บาท  

สาเหตุประกอบ : สมาชิกใชบริการซื้อปุยจากรานคาท่ัวไปมากกวาจะส่ังซื้อกับสหกรณ เนื่องจากมี
รถขนสงปุยมาใหถึงท่ีสวน และราคาใกลเคียงกัน สงผลใหสมาชิกไมเขารวมทําธุรกิจกับสหกรณเทาท่ีควร  

สรุปแนวทางแกไขท่ีจะสงเสริมใหดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 
- แนะนําสงเสริมใหสหกรณสํารวจความตองการของสมาชิกกอนวาตองการสินคาอะไร ปริมาณ

เทาใด คํานวณความคุมคาวาผลกําไรท่ีไดรับคุมคากับการลงทุนหรือไม หากคุมคาใหจัดหาสินคามาจําหนาย
ตามท่ีสมาชิกตองการ   

- แนะนําสงเสริมใหจัดประชุมคณะกรรมการดําเนินการ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบ
กับแผนการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ 

๕๗ | หนา  
รายงานผลการแนะนําสงเสริม พัฒนา และกํากับดูแลสหกรณและกลุมเกษตรกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สํานักงานสหกรณจังหวัดตราด 



ผลการดําเนินงานของสหกรณไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ(ใหระบุประเด็นหรือ
แผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป) 

20. สหกรณการเกษตรโครงการหมูบานทับทิมสยาม 01 จํากัด  ประเภท : การเกษตร 

ผลการดําเนินงานตามแผนการแนะนํา สงเสริม และพัฒนาสหกรณปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เปาประสงค: พัฒนาความเขมแข็งสหกรณ 

เปาหมายการพัฒนา : สหกรณหยุดดําเนินงานและปดบัญชีไมไดเกิน 3 ป ติดตอกัน 

งานท่ีดําเนินการ : 
1. เขารวมประชุมหมูบานทับทิมสยาม 01 จํากัด ทุกวันท่ี 8 ของทุกเดือนโดยมีสมาชิกสหกรณ

สวนหนึ่งเขารวมประชุมเพื่อใหคําแนะนําในการดําเนินการกรณีท่ีสหกรณหยุดดําเนินงานและปดบัญชีไมได
เกิน 3 ปติดตอกัน ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.  2542 และแกไขเพิ่มเติม  พ.ศ.2562 และ
ขอบังคับของสหกรณ 

2. แนะนําใหคณะกรรมการดําเนินการดําเนินการติดตามเรงรัดลูกหนี้คางชําระ 

ผลท่ีไดจากการดําเนินงาน : สหกรณอยูในข้ันเตรียมการเลิกสหกรณ 

สาเหตุ/ปญหา/อุปสรรคท่ีทําใหผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมาย  : สหกรณดําเนินการไมเปนไป
ตามระเบียบ ขอบังคับและกฎหมายสหกรณ 

เปาประสงค : แกไขปญหาการดําเนินงานของสหกรณ 

เปาหมายการแกไขปญหาการดําเนินงาน  : แนะนําใหการเลิกสหกรณเพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย 
คําแนะนํา ขอบังคับของสหกรณ 

งานท่ีดําเนินการ : อยูในข้ันดําเนินการ 

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานประจําปของสหกรณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ  
ผลการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ บางสวน  (ใหระบุ

ประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  
ผลการดําเนินงานของสหกรณไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ(ใหระบุประเด็นหรือ

แผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป) 
สรุปประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมาย  : อยูระหวางการเลิกและเขาขายการเลิกตาม

กฎหมาย 
 สรุปแนวทางแกไขท่ีจะสงเสริมใหดําเนินการในปงบประมาณ พ .ศ. 2563 : แนะนําใหการเลิก
สหกรณเพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย คําแนะนํา ขอบังคับของสหกรณ 

 

 

 

 

๕๘ | หนา  
รายงานผลการแนะนําสงเสริม พัฒนา และกํากับดูแลสหกรณและกลุมเกษตรกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สํานักงานสหกรณจังหวัดตราด 



21. สหกรณเครือขายยางพาราจังหวัดตราด จํากัด  ประเภท : การเกษตร 

ผลการดําเนินงานตามแผนการแนะนํา สงเสริม และพัฒนาสหกรณปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เปาประสงค : แกไขปญหาการดําเนินงานของสหกรณ 

เปาหมายการแกไขปญหาการดําเนินงาน : ปดบัญชีไมไดภายใน 2 ปบัญชี 

งานท่ีดําเนินการ : 
1. การติดตามเรงรัดหนี ้- ลูกหนี้การคาชุมนุมสหกรณยางพาราจังหวัดจันทบุรี  
2. การแนะนํา สงเสริมการปดบัญชีของสหกรณ    
3. ท่ีทําการของสหกรณไมตรงกับท่ีจดทะเบียนไวในขอบังคับ ซึ่งอยูคนละทองท่ี 

ผลท่ีไดจากการดําเนินงาน : 
1. จากการท่ีสหกรณไดดําเนินการติดตามเรงรัดหนี้การคาชุมนุมสหกรณยางพาราจังหวัดจันทบุรี 

จํากัด ชุมนุมฯ ยังไมไดดําเนินการชําระหนี้ตามกําหนดระยะเวลาตามท่ีสหกรณกําหนด และสหกรณไดมีมติ
ท่ีประชุมคณะกรรมการมอบใหผูจัดการสหกรณและประธานกรรมการติดตามเรงรัดหนี้การคาดังกลาว และ
นําเสนอผลการติดตามแจงตอท่ีประชุมคณะกรรมการเปนประจํา  

2. จากการแนะนําใหสหกรณดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําเอกสารเกี่ยวกับการปดบัญชีของสหกรณ 
โดยสหกรณอยูระหวางดําเนินการตามคําแนะนํา แตมีการเปล่ียนพนักงานบัญชีบอยมาก 

3. สํานักงานสหกรณจังหวัดตราด ไดแนะนําใหสหกรณแกไขท่ีต้ังสํานักงานใหถูกตองตรงตาม
ขอบังคับ 

สาเหตุ/ปญหา/อุปสรรคท่ีทําใหผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมาย : เอกสารบัญชีไมครบถวน สูญ
หายบางสวน เนื่องจากมีการเปล่ียนแปลงพนักงานและสถานท่ีต้ังของสหกรณในการดําเนินธุรกิจแปรรูป
ยางพารา หลักฐานท่ีหายไปผูสอบบัญชียังไมรับรองความถูกตองครบถวนความนาเช่ือถือของเอกสาร ทําให
ยังไมสามารถปดบัญชีของสหกรณไดเปนระยะเวลา 2 ปบัญชี 

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานประจําปของสหกรณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ  

สรุปผลงานตามแผนประจําปของสหกรณ : สหกรณดําเนินงานเปนไปตามแผนงาน 
ผลการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ บางสวน  (ใหระบุ

ประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป) 
สรุปประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมาย : ไมสามารถปดบัญชีได 
สาเหตุประกอบ : เอกสารบัญชีไมครบถวน สูญหายบางสวน เนื่องจากมีการเปล่ียนแปลงพนักงาน

และสถานท่ีต้ังของสหกรณ 
 สรุปแนวทางแกไขท่ีจะสงเสริมใหดําเนินการในปงบประมาณ พ .ศ. 2563 : แนะนําใหสหกรณ
จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการปดบัญชีสหกรณ และดําเนินการใหแลวเสร็จ 

ผลการดําเนินงานของสหกรณไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ(ใหระบุประเด็นหรือ
แผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป) 

 

 

 

๕๙ | หนา  
รายงานผลการแนะนําสงเสริม พัฒนา และกํากับดูแลสหกรณและกลุมเกษตรกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สํานักงานสหกรณจังหวัดตราด 



22. สหกรณตราดยางพารา จํากัด  ประเภท : การเกษตร 

ผลการดําเนินงานตามแผนการแนะนํา สงเสริม และพัฒนาสหกรณปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เปาประสงค: พัฒนาความเขมแข็งสหกรณ 

เปาหมายการพัฒนา : ประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจและการมีสวนรวมของสมาชิก 

งานท่ีดําเนินการ : 
1. ใหการศึกษาอบรมเรื่องหนาท่ีและการมีสวนรวมของสมาชิก 
2. แนะนําใหสหกรณควบคุมคลังสินคา (ยางแผน) และควบคุมคาใชจาย 

ผลท่ีไดจากการดําเนินงาน : 
1. สมาชิกมีสวนรวมในธุรกิจนอยรายเนื่องจากสหกรณดําเนินธุรกิจรวบรวมเปนสําคัญ 
2. สหกรณมีสวนขาดแหงทุนเนื่องจากปกอนขาดทุนเกินกึ่งหนึ่งของทุนเรือนหุน ทุนสํารองหมดไป 

สาเหตุ/ปญหา/อุปสรรคท่ีทําใหผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมาย :  
1. สมาชิกไมใหความรวมมือ  

 2. สหกรณไมปฏิบัติตามระเบียบ 

เปาประสงค: แกไขปญหาการดําเนินงานของสหกรณ 

เปาหมายการแกไขปญหาการดําเนินงาน : การแกไขปญหาอื่นๆ  

งานท่ีดําเนินการ : 
1. แนะนําใหสหกรณควบคุมระบบคลังสินคา 
2. แนะนําใหสหกรณควบคุมคาใชจายดําเนินงาน 
3. ใหการศึกษาอบรมเรื่องหนาท่ีและการมีสวนรวมแกสมาชิกในท่ีประชุมใหญ 

ผลท่ีไดจากการดําเนินงาน : ส้ินปบัญชี สหกรณมีผลกําไรแตยังมีสวนขาดแหงทุน 

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานประจําปของสหกรณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ  
ผลการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ บางสวน  (ใหระบุ

ประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  
ผลการดําเนินงานของสหกรณไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ(ใหระบุประเด็นหรือ

แผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป) 
สรุปประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมาย  : ปกอนสหกรณขาดทุนเกินกึ่งหนึ่งของทุนเรือน

หุนแมปนี้จะมีผลกําไรแตยังมีสวนขาดแหงทุน และทุนสํารองหมดไป ขอมูลทางการเงินของสหกรณอยูใน
เกณฑเส่ียงสูงเนื่องจากพึ่งพาแหลงเงินทุนภายนอกเปนสําคัญ 

สาเหตุประกอบ : สหกรณดําเนินธุรกิจรวบรวมมากกวาธุรกิจอื่น สมาชิกมีสวนรวมนอยราย ตนทุน
ขายสูงสงผลใหสหกรณประสบภาวะขาดทุน 
 สรุปแนวทางแกไขท่ีจะสงเสริมใหดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 
 1. แนะนําใหสหกรณขยายการดําเนินธุรกิจใหครอบคลุมทุกธุรกิจ 
 2. ใหการศึกษาอบรมสมาชิกในเรื่องหนาท่ีและการมีสวนรวม 
 3. กํากับใหสหกรณปฏิบัติตามขอบังคับและระเบียบตางๆ 

 

๖๐ | หนา  
รายงานผลการแนะนําสงเสริม พัฒนา และกํากับดูแลสหกรณและกลุมเกษตรกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สํานักงานสหกรณจังหวัดตราด 



23. สหกรณกองทุนสวนยางบานวังตัก จํากัด  ประเภท : การเกษตร 

ผลการดําเนินงานตามแผนการแนะนํา สงเสริม และพัฒนาสหกรณปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เปาประสงค: แกไขปญหาการดําเนินงานของสหกรณ 

เปาหมายการแกไขปญหาการดําเนินงาน : แกไขปญหาเรื่องการจัดทําบัญชีของสหกรณ 

งานท่ีดําเนินการ : สหกรณสามารถปดบัญชีไดภายใน 30 วัน นับแตส้ินปทางบัญชี 

ผลท่ีไดจากการดําเนินงาน : 
1. สหกรณมีการจัดจางเจาหนาบัญชี โดยเหมาจายเปนรายป 

 2. ทางดานการบัญชีของสหกรณอยูระหวางดําเนินการใหแลวเสร็จ และจัดทําใหเปนปจจุบัน 

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานประจําปของสหกรณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ  
ผลการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ บางสวน  (ใหระบุ

ประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  
สรุปประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมาย  : สหกรณยังไมสามารถปดบัญชีได อยูระหวาง

ดําเนินการ 
สาเหตุประกอบ  : สหกรณไมมีการจัดจางเจาหนาท่ีประจําและยังขาดเอกสารการบันทึกบั ญชี

บางสวน 
สรุปแนวทางแกไขท่ีจะสงเสริมใหดําเนินการในปงบประมาณ พ .ศ. 2563 : แนะนําใหสหกรณ

จัดจางเจาหนาท่ีบัญชี และติดตามเอกสารท่ียังขาดการบันทึกบัญชี 
ผลการดําเนินงานของสหกรณไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ(ใหระบุประเด็นหรือ

แผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป) 

24. สหกรณกองทุนสวนยางบานสลัก จํากัด ประเภท : การเกษตร    

ผลการดําเนินงานตามแผนการแนะนํา สงเสริม และพัฒนาสหกรณปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เปาประสงค: แกไขปญหาการดําเนินงานของสหกรณ 

เปาหมายการแกไขปญหาการดําเนินงาน : การมีสวนรวมทําธุรกิจของสมาชิก 

งานท่ีดําเนินการ  : รอยละของสมาชิกท่ีมารวมทําธุรกิจเพิ่มข้ึน  โดยระหวางปสหกรณดําเนินธุรกิจ และมี
สมาชิกมาใชบริการ  
 - สินเช่ือ จํานวน 63 ราย คิดเปนรอยละ  67.74 ของสมาชิกท้ังส้ิน 

- รับฝากเงิน จํานวน 65 ราย คิดเปนรอยละ 69.89 ของสมาชิกท้ังส้ิน 
สมาชิกท้ังหมดรวมทําธุรกิจกับสหกรณ 65 ราย คิดเปนรอยละ 69.89 ของสมาชิกท้ังส้ิน ดังนั้น  

มีสมาชิกรวมทําธุรกิจเพิ่มมากข้ึนเมื่อเทียบกับปการเงินกอน 

ผลท่ีไดจากการดําเนินงาน : 
1. ทุนดําเนินงานของสหกรณฯ เพิ่มข้ึน 

 2. ระหวางปสหกรณดําเนินธุรกิจและมีสมาชิกมาใชบริการ  
     - สินเช่ือ จํานวน 63 ราย คิดเปนรอยละ  67.74 ของสมาชิกท้ังส้ิน 

    - รับฝากเงิน จํานวน 65 ราย คิดเปนรอยละ 69.89 ของสมาชิกท้ังส้ิน 
สมาชิกท้ังหมดรวมทําธุรกิจกับสหกรณ 65 ราย คิดเปนรอยละ 69.89 ของสมาชิกท้ังส้ิน ดังนั้น  

มีสมาชิกรวมทําธุรกิจเพิ่มมากข้ึนเมื่อเทียบกับปการเงินกอน 
๖๑ | หนา  

รายงานผลการแนะนําสงเสริม พัฒนา และกํากับดูแลสหกรณและกลุมเกษตรกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
สํานักงานสหกรณจังหวัดตราด 



ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานประจําปของสหกรณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ  
สรุปผลงานตามแผนประจําปของสหกรณ  : สหกรณดําเนินงานสหกรณเปนไปตามแผนการ

ดําเนินงานโดยไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมใหญสามัญประจําป ไดดําเนินการติดตามผลการปฏิบัติงาน
เปรียบเทียบกับแผนการดําเนินงาน รวมท้ังพิจารณาปรับปรุงแกไขผลการดําเนินงานหากไมเปนไปตาม
แผนงานกําหนด  

สหกรณดําเนินธุรกิจ โดยมีผลกําไรจากการดําเนินงานสูงกวาแผนท่ีกําหนด ถือวาสหกรณ
บริหารงานประสบผลสําเร็จในการดําเนินธุรกิจตรงตามเปาหมายท่ีกําหนด 

ผลการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ บางสวน  (ใหระบุ
ประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  

ผลการดําเนินงานของสหกรณไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ(ใหระบุประเด็นหรือ
แผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป) 

25. สหกรณ กองทุนสวนยางบานทาโสม จํากัด  ประเภท : การเกษตร 

ผลการดําเนินงานตามแผนการแนะนํา สงเสริม และพัฒนาสหกรณปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เปาประสงค: พัฒนาความเขมแข็งสหกรณ 

เปาหมายการพัฒนา : พัฒนาศักยภาพสหกรณใหมีความเขมแข็งอยางตอเนื่อง 

งานท่ีดําเนินการ : พัฒนาสมาชิก 

ผลท่ีไดจากการดําเนินงาน  : สหกรณดําเนินการใหความรูกับสมาชิกเกี่ยวกับสิทธิ และหนาท่ีของสมาชิก 
เนนย้ําใหสมาชิกทุกคนตระหนักถึงบทบาทหนาท่ีสําคัญของตนในฐานะเปนเจาของสหกรณ มีหนาท่ีเปน
ผูสนับสนุนเงินทุนจากการถือหุนเพิ่ม เปนผูควบคุมและผูใชบริการของสหกรณ มิใชเพียงเปนสมาชิกเพื่อ
มุงหวังรับผลประโยชนจากสหกรณเพียงฝายเดียว รวมถึงสิทธิประโยชนของตนท่ีไดกําหนดไวขอบังคับ 
ระเบียบของสหกรณ ผลท่ีไดรับจากการใหความรูกับสมาชิกในปนี้คือสมาชิกถือหุนเพิ่มจํานวน 22 ราย เปน
จํานวนเงิน 6,150 บาท 

สาเหตุ/ปญหา/อุปสรรคท่ีทําใหผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมาย : - 

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานประจําปของสหกรณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ  
สรุปผลงานตามแผนประจําปของสหกรณ  : สหกรณไดกําหนดแผนการดําเนินงานและประมาณ

การรายไดรายจายประจําปท่ีไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมใหญสามัญประจําปส้ินสุด 30 มิถุนายน 2562 
ไวเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งผลการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไว การควบคุม
คาใชจายตํ่ากวาแผนท่ีกําหนดไว ในภาพรวมผลการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตามแผนการดําเนินงานท่ี
กําหนดไวเหมาะสมกับขนาดและปริมาณธุรกิจของสหกรณ 

ผลการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ บางสวน  (ใหระบุ
ประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  

ผลการดําเนินงานของสหกรณไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ(ใหระบุประเด็นหรือ
แผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป) 

 

๖๒ | หนา  
รายงานผลการแนะนําสงเสริม พัฒนา และกํากับดูแลสหกรณและกลุมเกษตรกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สํานักงานสหกรณจังหวัดตราด 



26. สหกรณผูเลี้ยงกุงตราดยั่งยืน จํากัด  ประเภท : ประมง 

ผลการดําเนินงานตามแผนการแนะนํา สงเสริม และพัฒนาสหกรณปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เปาประสงค: แกไขปญหาการดําเนินงานของสหกรณ 

เปาหมายการแกไขปญหาการดําเนินงาน : แกไขปญหาหนี้คางนาน 

งานท่ีดําเนินการ : 
 1. การติดตามตรวจสอบเจาหนาท่ีสหกรณทุจริตตอสหกรณ 

2. ติดตามเรงรัดหนี้ลูกหนี้การคา 
ผลท่ีไดจากการดําเนินงาน : 
 1. การติดตามตรวจสอบเจาหนาท่ีสหกรณทุจริตตอสหกรณ  โดยสหกรณไดดําเนินการฟองรองเอา
ความผิดกบัเจาหนาท่ี และผูจัดการสหกรณ ตามคดีหมายเลขดําท่ี รจ 157/2562 ลงวันท่ี 18 เมษายน 
2562 ศาลไดไกลเกล่ีย และจําเลยท้ังสองยอมชดใชคาเสียหายตามมูลหนี้ท่ียื่นฟอง จํานวน 
3,947,034.50 โดยผอนชําระเขาบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด  (มหาชน) เดือนละไมนอยกวา 
1,000.- บาท และไมนอยกวา 3,000.-บาท เปนเวลา 96 เดือน ภายในวันท่ี 30 ของทุกเดือน เริ่มต้ังแต 
30 กรกฎาคม 2562 เปนตนไป 
 2. ติดตามเรงรัดหนี้ลูกหนี้การคา  - ตามท่ีบริษัทครีสตัลโฟรเซนฟูดส เปนคูคาของสหกรณ และมี

หนี้รวมท้ังส้ิน จํานวน 4,792,335.40 บาท ตอสหกรณ และบริษัทไดทําหนังสือรับสภาพหนี้ลงวันท่ี      

2  พฤษภาคม  2557 กําหนดชําระเปนงวด รวม 9 งวดๆ  ละ 532,500.-บาท งวดทุดทายตองชําระ 

จํานวนเงิน 532,335.40 บาท ภายในเดือนมกราคม 2558 แตบริษัทฯ  ชําระไดเพียง 2 งวด คือ วันท่ี   

4 มิถุนายน 2557 และ 30 มิถุนายน 2559 เปนจํานวนเงิน 1,065,000.-  บาท และหยุดการสงชําระ 

ซึ่งสหกรณไดติดตามอยางตอเนื่อง แตบริษัทไมสามารถชําระได ขณะนี้คดีถึงท่ีส้ินสุดแลว สหกรณมีการสืบ

ทรัพยท่ีจะสามารถเรียกหนี้คืน แต ไมปรากฏผลการถือครองทรัพยสินใดๆ  ท่ีจะเรียกหนี้คืนจํานวน  

3,727,335.40 บาทได 

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานประจําปของสหกรณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ  
ผลการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ บางสวน  (ใหระบุ

ประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  
สรุปประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมาย  : แผนการดําเนินธุรกิจของสหกรณในชวงท่ีผาน

มาสหกรณไมไดมีการดําเนินธุรกิจ 
สาเหตุประกอบ : สหกรณอยูระหวางการดําเนินการตามกฎหมายกับผูท่ีทุจริกตอสหกรณจึงทําให

การดําเนินการยังไมเปนไปตามแผนท่ีไดกําหนดไว 
สรุปแนวทางแกไขท่ีจะสงเสริมใหดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 : การดําเนินการตาม

แผนงานท่ีไดกําหนดไว 
ผลการดําเนินงานของสหกรณไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ(ใหระบุประเด็นหรือ

แผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป) 

 

 

๖๓ | หนา  
รายงานผลการแนะนําสงเสริม พัฒนา และกํากับดูแลสหกรณและกลุมเกษตรกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สํานักงานสหกรณจังหวัดตราด 



27. สหกรณกุงตราด จํากัด  ประเภท : ประมง 

ผลการดําเนินงานตามแผนการแนะนํา สงเสริม และพัฒนาสหกรณปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เปาประสงค: แกไขปญหาการดําเนินงานของสหกรณ 

เปาหมายการแกไขปญหาการดําเนินงาน : แกไขปญหาหนี้คางนาน 

งานท่ีดําเนินการ : การจัดระเบียบลูกหนี้ทางการคา 

ผลท่ีไดจากการดําเนินงาน  : สหกรณมีการจัดทําระเบียบลูกหนี้ทางการคา มีการติดตามเรงรัดลูกหนี้คาง
ชําระไดเพิ่มข้ึน ยอดลูกหนี้การคาคงเหลือ 48,639 บาท 

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานประจําปของสหกรณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ  
ผลการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ บางสวน  (ใหระบุ

ประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  
สรุปประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมาย : ไมดําเนินการจัดการประชุมใหญสามัญประจําป 

2561 (ส้ินปบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2561) 
สาเหตุประกอบ : สมาชิกสหกรณไมใหความรวมมือ 
สรุปแนวทางแกไขท่ีจะสงเสริมใหดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 : แนะนํา และติดตาม

ใหสหกรณจัดการประชุมใหญสามัญประจําป เพื่อจัดทําแผนการดําเนินงานของสหกรณใหไดตามกําหนด 
ผลการดําเนินงานของสหกรณไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ(ใหระบุประเด็นหรือ

แผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป) 

28. สหกรณประมงไมรูด จํากัด  ประเภท : ประมง 

ผลการดําเนินงานตามแผนการแนะนํา สงเสริม และพัฒนาสหกรณปงบประมาณ พ.ศ. 2562
เปาประสงค: แกไขปญหาการดําเนินงานของสหกรณ 

เปาหมายการแกไขปญหาการดําเนินงาน : แกไขปญหาลูกหนี้คางนาน 

งานท่ีดําเนินการ : 
 1. ติดตามเรงรัดหนี้คางชําระ และรายงานในท่ีประชุมทราบทุกเดือน 
 2. ม อบหมายใหคณะกรรมการท่ีอยูในพื้นท่ีใกลเคียงกับสมาชิกท่ีมีหนี้คางชําระกับสหกรณ มาชําระ
หนี้ทุกวันท่ี 17 ของเดือน ถาเดือนใดตรงกับวันหยุดราชการใหเล่ือนเปนวันถัดไป 

ผลท่ีไดจากการดําเนินงาน : 
สหกรณประมงไมรูด จํากัด ปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2562 มีรายการรับชําระหนี้ ดังนี้ 
1. ดอกเบ้ียเงินใหกูระยะส้ันคางรับ – ลูกหนี้เงินกูปรับปรุงโครงสรางหนี ้ยอดยกมา ณ วันท่ี  

1 กรกฎาคม 2561 จํานวน 14,031.35 บาท ระหวางป ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 รับชําระหนี้
2,200 บาท คิดเปนรอยละ 15.67 

2. ลูกหนี้เงินกูระยะส้ัน-ปรับปรุงโครงสรางหนี้  ยอดยกมา ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม 2561 จํานวน 
136,307 บาทระหวางป ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562  รับชําระหนี้ 15 ,578 บาท คิดเปนรอยละ 
11.42 บาท 

3.  ลูกหนี้เงินกูระยะส้ัน ยอดยกมา ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม 2561 จํานวน 639 ,419 บาท  
ระหวางป ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 รับชําระหนี้ 348,324 บาทคิดเปนรอยละ 54.47 

๖๔ | หนา  
รายงานผลการแนะนําสงเสริม พัฒนา และกํากับดูแลสหกรณและกลุมเกษตรกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สํานักงานสหกรณจังหวัดตราด 



4. ดอกเบ้ียเงินใหกูระยะส้ันคางรับ  ยอดยกมา ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม 2561 จํานวน 
132,783.13  บาท ระหวางป ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 รับชําระหนี้ 5 ,610 บาท คิดเปนรอยละ 
4.22 

5. ดอกเบ้ียรับจากเงินกูระยะส้ัน จํานวน 12,919 บาท ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 
6. คาปรับเงินกูระยะส้ัน ยอดยกมา ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม 2561 จํานวน 39,726 บาท ไมไดรับ

ชําระ รวมยอดเงินตน/ดอกเบ้ีย/คาปรับคางชําระ 962 ,266.48 บาท รวมยอดรับชําระหนี้ 384 ,631 
บาท คิดเปนรอยละ 39.97 

สาเหตุ/ปญหา/อุปสรรคท่ีทําใหผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมาย : 
 1. สมาชิกประกอบอาชีพไดตามปกติ แตไมมาชําระหนี้ เหนียวหนี้ 
 2. สมาชิกชราภาพ/พิการ/เสียชีวิต 
 3. สมาชิกไมอยูในพื้นท่ี/หายสาบสูญ 
 4. สมาชิกไปทํางานตางถ่ินกลับมาเปนบางครั้ง 
 5. สมาชิกยายออกนอกแดนสหกรณติดตอไมได 

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานประจําปของสหกรณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ  
 ผลการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ บางสวน  (ใหระบุ

ประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  
สรุปประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมาย :  
1. ติดตามเรงรัดหนี้คางชําระจากลูกหนี้คางนาน 
สาเหตุประกอบ : สมาชิกไมมาชําระกับสหกรณ สมาชิกบางรายไปประกอบอาชีพนอกพื้นท่ี 
สรุปแนวทางแกไขท่ีจะสงเสริมใหดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2563: ติดตามเรงรัดหนี้คาง

ชําระใหเปนไปตามกําหนดสัญญา 
ผลการดําเนินงานของสหกรณไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ(ใหระบุประเด็นหรือ

แผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป) 

29. สหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดตราด จํากัด  ประเภท : ออมทรัพย     

ผลการดําเนินงานตามแผนการแนะนํา สงเสริม และพัฒนาสหกรณปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เปาประสงค: พัฒนาความเขมแข็งสหกรณ 

เปาหมายการพัฒนา : รักษามาตรฐานการดําเนินงานของสหกรณใหมั่นคง 

งานท่ีดําเนินการ : 
 1. สรางความศรัทธาและความเช่ือมั่นขององคกรตอสมาชิก 
 2. กําหนดแนวทางในการบริหารจัดการลูกหนี้และเฝาระวังใหเรียกเก็บหนี้ไดตรงตามสัญญา 
 3. การบริหารจัดการความเส่ียงจากการใหสินเช่ือโดยพิจารณาความเหมาะสม ในการใหสินเช่ือ
และความสามารถในการชําหนี้ของสมาชิก 

ผลท่ีไดจากการดําเนินงาน : 
สหกรณกําหนดประเด็นในการพัฒนาความเขมแข็งไว 3 ประเด็น สหกรณมีการดําเนินการ 3 

ประเด็น 
1. สหกรณมีสมาชิกรวมทํากิจกรรมกับสหกรณทุกกิจกรรมคิดเปนรอยละ 81  จากคาเปาหมายท่ี

กําหนดรอยละ 70 

๖๕ | หนา  
รายงานผลการแนะนําสงเสริม พัฒนา และกํากับดูแลสหกรณและกลุมเกษตรกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สํานักงานสหกรณจังหวัดตราด 



2. สหกรณกําหนดแนวทางในการบริหารจัดการลูกหนี้และความเส่ียงจากการใหสินเช่ือ โดยฝาย
จัดการมีการนําเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการเปนประจําทุกเดือนรวมถึงการติดตามประเมินผล 

สาเหตุ/ปญหา/อุปสรรคท่ีทําใหผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมาย : - 

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานประจําปของสหกรณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ  
สรุปผลงานตามแผนประจําปของสหกรณ  : สหกรณดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว

ในแผนการดําเนินงานประจําปของสหกรณทุกกิจกรรม 
ผลการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ บางสวน  (ใหระบุ

ประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  
ผลการดําเนินงานของสหกรณไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ(ใหระบุประเด็นหรือ

แผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป) 

30. สหกรณออมทรัพยครู จํากัด  ประเภท : ออมทรัพย     

ผลการดําเนินงานตามแผนการแนะนํา สงเสริม และพัฒนาสหกรณปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เปาประสงค: พัฒนาความเขมแข็งสหกรณ 

เปาหมายการพัฒนา : รักษามาตรฐานการดําเนินงานของสหกรณใหมั่นคง 

งานท่ีดําเนินการ : 
 1. สรางความศรัทธาและความเช่ือมั่นขององคกรตอสมาชิก 
 2. การบริหารจัดการความเส่ียงจากการใหสินเช่ือ 
 3. การวิเคราะหความสามารถในการชําระหนี้ของสมาชิกท่ีสงผลกระทบตอการบริหารงานของ
สหกรณ 
 4. การกําหนดแนวทางในการบริหารจัดการลูกหนี้และเฝาระวังใหเรียกเก็บหนี้ไดตรงตามสัญญา 
 5. วิเคราะหสถานะทางการเงินของสหกรณผูรับฝากเงิน 

ผลท่ีไดจากการดําเนินงาน : 
สหกรณกําหนดประเด็นในการพัฒนาความเขมแข็งไว 5 ประเด็น สหกรณมีการดําเนินการ 4 

ประเด็น คือประเด็นท่ี 1, 2, 4 และ 5 ผลท่ีได คือ 
1. ในประเด็นท่ี 1 สหกรณมีส มาชิกรวมทํากิจกรรมกับสหกรณคิดเปนรอยละ 90.1  จากคา

เปาหมายท่ีกําหนดรอยละ 70 
2. ในประเด็นท่ี 2,4 และ5 สหกรณมีการวิเคราะห กําหนดหลักเกณฑเปนแนวทางในการปฏิบัติโดย

ผูเช่ียวชาญดานการเงินและมีการติตามประเมินผลพรอมท้ังเสนอผลการวิเคราะหเสนอตอท่ีประชุม
คณะกรรมการดําเนินการเปนประจําทุกเดือน 

สาเหตุ/ปญหา/อุปสรรคท่ีทําใหผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมาย : - 

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานประจําปของสหกรณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ  
สรุปผลงานตามแผนประจําปของสหกรณ  : สหกรณดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว

ในแผนการดําเนินงานประจําปของสหกรณทุกกิจกรรม 
ผลการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ บางสวน  (ใหระบุ

ประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  

๖๖ | หนา  
รายงานผลการแนะนําสงเสริม พัฒนา และกํากับดูแลสหกรณและกลุมเกษตรกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สํานักงานสหกรณจังหวัดตราด 



ผลการดําเนินงานของสหกรณไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ(ใหระบุประเด็นหรือ
แผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป) 

31. สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขตราด จํากัด  ประเภท : ออมทรัพย     

ผลการดําเนินงานตามแผนการแนะนํา สงเสริม และพัฒนาสหกรณปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เปาประสงค: พัฒนาความเขมแข็งสหกรณ 
เปาหมายการพัฒนา :  รักษามาตรฐานการดําเนินงานของสหกรณใหมั่นคง 

งานท่ีดําเนินการ : 
 1. การเพิ่มประสิทธิภาพในการเรงรัดใหลูกหนี้ชําระหนี้ตามกําหนด 
 2. วิเคราะหสภาพคลองทางการเงินเพื่อหาแนวทางในการเพิ่มอัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียน ใหอยู
ในอัตรามาตรฐานและการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารลูกหนี ้
 3. การวิเคราะหถึงความเหมาะสมของการลงทุนใหสอดคลองกับปริมาณเงินทุนหมุนเวียนท่ีจะ
ใหบริการแกสมาชิก  

ผลท่ีไดจากการดําเนินงาน : สหกรณกาํหนดประเด็นในการพัฒนาความเขมแข็งไว 3 ประเด็น สหกรณมี
การดําเนินการ 3 ประเด็น สหกรณมีการวิเคราะหและกําหนดแนวทางในการปฏิบัติ ฝายจัดการมีการ
นําเสนอผลการปฏิบัติและมีการติดตามในท่ีประชุมเปนประจําทุกเดือน 

สาเหตุ/ปญหา/อุปสรรคท่ีทําใหผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมาย : - 

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานประจําปของสหกรณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ  
สรุปผลงานตามแผนประจําปของสหกรณ  : สหกรณดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว

ในแผนการดําเนินงานประจําปของสหกรณทุกกิจกรรม 
ผลการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ บางสวน  (ใหระบุ

ประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  
ผลการดําเนินงานของสหกรณไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ(ใหระบุประเด็นหรือ

แผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป) 

32. สหกรณเคหสถานบานมั่นคงแหลมงอบ จํากัด  ประเภท : บริการ     

ผลการดําเนินงานตามแผนการแนะนํา สงเสริม และพัฒนาสหกรณปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เปาประสงค: พัฒนาความเขมแข็งสหกรณ 

เปาหมายการพัฒนา : พัฒนาศักยภาพสหกรณใหมีความเขมแข็งอยางตอเนื่อง 

งานท่ีดําเนินการ : 
1. สรางความสามัคคี ชวยเหลืองานสหกรณใหความรวมมือกับสหกรณเขามามีสวนรวม 
2. อบรมความรูทางดานบัญชี 
3. ออกแบบผลิตภัณฑ 
4. เงินทุนหมุนเวียน เพื่อท่ีอยูอาศัย 
5. อบรมคณะกรรมการ 

ผลท่ีไดจากการดําเนินงาน : 
1. คณะกรรมการเขามามีสวนรวมในการบริหารของสหกรณ เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงค 

๖๗ | หนา  
รายงานผลการแนะนําสงเสริม พัฒนา และกํากับดูแลสหกรณและกลุมเกษตรกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สํานักงานสหกรณจังหวัดตราด 



 2.  คณะกรรมการเขารับการอบรมความรูทางดานบัญชี  
3. สหกรณฯ กูเงินจากสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) ประเภทสินเช่ือพัฒนาท่ีอยู

อาศัยโครงการบานมั่นคง จํานวน 2 สัญญา จํานวนเงิน 1,037,713.54 บาท  
 สัญญาเงินกูเลขท่ี บ  19/016/2550 ลงวันท่ี 12 ธันวาคม 2549 วัตถุประสงคเพื่อจัดหาท่ีดิน 
คงเหลือ 156,173.93 บาท อัตราดอกเบ้ียรอยละ  2 ตอป กําหนดชําระคืนภายใน 179 งวด งวดละ 
4,680.00 บาท โดยมีคณะกรรมการดําเนินงานและสมาชิก พรอมโฉนดท่ีดินเลขท่ี 7916 คํ้าประกันเงินกู 
 สัญญาเงินกูเลขท่ี บ 39/032/2551 ลงวันท่ี 20 พฤษภาคม 2551 วัตถุประสงคเพื่อสินเช่ือ
บาน คงเหลือ 881,539.61 บาท อัตราดอกเบ้ียรอยละ 2 ตอป กําหนดชําระคืนภายใน 179 งวด งวด
ละ 24,250.00 บาท โดยมีคณะกรรมการดําเนินงานและสมาชิก พรอมโฉนดท่ีดินเลขท่ี 7916 คํ้า
ประกันเงินกู 

สาเหตุ/ปญหา/อุปสรรคท่ีทําใหผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมาย : 
 1. สหกรณไมมีทุนในการจัดอบรม มีคาใชจายในการฝกอบรม 
 2. สมาชิกไมใหความรวมมือกับสหกรณเทาท่ีควร 

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานประจําปของสหกรณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ  
ผลการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ บางสวน  (ใหระบุ

ประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  
สรุปประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมาย : การอบรมคณะกรรมการ 

          สาเหตุประกอบ : สหกรณเปนสหกรณขนาดเล็ก ไมมีเงินทุนในการจัดอบรมคณะกรรมการ 
สรุปแนวทางแกไขท่ีจะสงเสริมใหดําเนินการในปงบประมาณ พ .ศ. 2563 : สํานักงานสหกรณ

จังหวัดตราด ใหการสนับสนุนในเรื่องของการใหความรูแกคณะกรรมการดําเนินการ หรือกรณีมีการประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ เจาหนาท่ีสงเสริมท่ีเขารวมการประชุมสามารถใหความรูแกคณะกรรมการ
ดําเนินการได 

ผลการดําเนินงานของสหกรณไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ(ใหระบุประเด็นหรือ
แผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป) 

 

33. สหกรณเดินรถตราด จํากัด  ประเภท : บริการ 

ผลการดําเนินงานตามแผนการแนะนํา สงเสริม และพัฒนาสหกรณปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เปาประสงค: พัฒนาความเขมแข็งสหกรณ 
เปาหมายการพัฒนา : พัฒนาศักยภาพสหกรณใหมีความเขมแข็งอยางตอเนื่อง 

งานท่ีดําเนินการ : การแนะนํา สงเสริม ธุรกิจสินเช่ือ สหกรณเรงรัด ติดตามลูกหนี้เงินกู  

ผลท่ีไดจากการดําเนินงาน  : ไดแนะนําใหสหกรณดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําเอกสารเกี่ยวกับการให
สินเช่ือแกสมาชิกใหครบถวนกอนการจายสินเช่ือแกสมาชิก ซึ่งสหกรณไดดําเนินการตามคําแนะนําเรียบรอย
แลว และมีการรายงานผลในท่ีประชุมคณะกรรมการทราบเปนประจําทุกเดือน    

สาเหตุ/ปญหา/อุปสรรคท่ีทําใหผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมาย : - 

 

 

๖๘ | หนา  
รายงานผลการแนะนําสงเสริม พัฒนา และกํากับดูแลสหกรณและกลุมเกษตรกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สํานักงานสหกรณจังหวัดตราด 



แกไขปญหาการดําเนินงานของสหกรณ 
เปาหมายการแกไขปญหาการดําเนินงาน : การเรงรัดติดตาม 

งานท่ีดําเนินการ : การติดตามเรงรัดหนี ้– ลูกหนี้ตามคําพิพากษา และลูกหนี้คาบริการคางรับ 

ผลท่ีไดจากการดําเนินงาน : 
1. สหกรณไดดําเนินการติดตามเรงรัดหนี้ลูกหนี้ตามคําพิพากษา ซึ่งสมาชิกไมสามารถหาตัวตนได   

ผูคํ้าประกันไดเสียชีวิตแลว อายุหนี้เกิน 20 ป สหกรณไดต้ังสํารองหนี้สูญเต็มจํานวนแลว  
 2. สหกรณไดดําเนินการติดตามเรงรัดหนี้คาบริการคางชําระ ซึ่งสหกรณอยูระหวางติดตามลูกหนี้
คาบริการคางรับสวนท่ีเหลือตอไป 
ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานประจําปของสหกรณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ  
สรุปผลงานตามแผนประจําปของสหกรณ : สหกรณดําเนินงานเปนไปตามแผนงาน 
 ผลการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ บางสวน  (ใหระบุ
ประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  

ผลการดําเนินงานของสหกรณไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ(ใหระบุประเด็นหรือ
แผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป) 

34. สหกรณบริการเกาะชาง จํากัด  ประเภท : การเกษตร     

ผลการดําเนินงานตามแผนการแนะนํา สงเสริม และพัฒนาสหกรณปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เปาประสงค: พัฒนาความเขมแข็งสหกรณ 

เปาหมายการพัฒนา : พัฒนาศักยภาพสหกรณใหมีความเขมแข็งอยางตอเนื่อง 

งานท่ีดําเนินการ : 
1. ใหความรูดานการจัดทําบัญชี  
2. แหลงเงินทุน 

ผลท่ีไดจากการดําเนินงาน : 
 1. ใหความรูดานการจัดทําบัญชี (ตัวช้ีวัด/ผูจัดทําบัญชี สามารถจัดทําบัญชีข้ันตน และข้ันปลายได
และจัดทํางบการเงินได) โดยสหกรณฯ ไดมีมติจาง น.ส.ปฏิมา ขุนสนธิ เปนผูจัดทําบัญชีใหกับสหกรณ และ
สามารถจัดทําบัญชีข้ันตน และข้ันปลายได แตไมสามารถจัดทํางบการเงินได 
 2.  แหลงเงินทุน (ตัวช้ีวัด/สหกรณมีแหลงเงินทุนใหสมาชิกกูยืม เพื่อประกอบอาชีพในอัตราดอกเบ้ีย
ตํ่าหรือปลอดดอกเบ้ีย  โดยสหกรณฯ ไดกูเงินจากกองทุนพัฒนาสหกรณ กรมสงเสริมสหกรณ จํานวนเงิน  
400,000 บาท ในอัตราดอกเบ้ียรอยละ 3 % โดยมีคณะกรรมการท้ังคณะคํ้าประกัน 

สาเหตุ/ปญหา/อุปสรรคท่ีทําใหผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมาย : 
1. ความเส่ียงดานการใหสินเช่ือแกสมาชิก ในระหวางปสหกรณจายเงินใหกูแกสมาชิก 11 ราย 

เปนเงิน 300,000.00 บาท คิดเปนรอยละ 50 ของเปาหมายท่ีกําหนดไว ลูกหนี้ชําระหนี้ไดตามกําหนด
คิดเปนรอยละ 85.85 ของหนี้ท่ีถึงกําหนดชําระ ณ วันส้ินปมีลูกหนี้เงินใหกูคงเหลือ 31 ราย เปนเงิน  
391,659.69 บาท ซึ่งในจํานวนดังกลาวมีลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้ 6 ราย เปนเงิน 72,655.97 บาท คิด
เปนรอยละ 18.55 ของลูกหนี้วันส้ินปและดอกเบ้ียเงินใหกูคางรับ เปนเงิน 7,090.00 บาท รวมท้ัง
คาปรับเงินใหกูคางรับ เปนเงิน 889.00 บาท ซึ่งไดต้ังคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญไวในจํานวนท่ีเพียงพอแลว 
ดังนั้นสหกรณควรมีการติดตามเรงรัดใหลูกหนี้ชําระหนี้ใหเปนไปตามกําหนดสัญญา   

๖๙ | หนา  
รายงานผลการแนะนําสงเสริม พัฒนา และกํากับดูแลสหกรณและกลุมเกษตรกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สํานักงานสหกรณจังหวัดตราด 



 2.  มูลคาหุน ณ วันส้ินปสหกรณมียอดขาดทุนสะสมคงเหลือ 34,258.89 บาท ซึ่งตามคําแนะนํา
ของนายทะเบียนสหกรณ เรื่องแนวทางการปฏิบัติในการจายคืนคาหุน กรณีสหกรณ/ชุมนุมสหกรณขาดทุน
สะสม พ.ศ. 2549 กําหนดใหสมาชิกตองรับผิดชอบตอสวนท่ีขาดทุนดวย โดยกําหนดใหสหกรณ ฯ คํานวณ
มูลคาเงินคาหุนจายคืนคาหุน ณ วันส้ินป เพื่อใหเปนมูลคาจายคืนตอหุนปจจุบันเพื่อจายแกสมาชิกท่ีออก
จากสหกรณไวทุกป ซึ่งผลปรากฏวา ณ วันส้ินปสหกรณมีมูลคาหุนตํ่ากวาศูนย (4.51) บาท โดยมูลคาหุนท่ี
กําหนดในขอบังคับ มีมูลคาหุนละ 10.00 บาท แสดงวาทุนเรือนหุนในปปจจุบันมีมูลคาลดลง เนื่องจากมี
ผลขาดทุนสะสมจนเปนผลใหหุนของสหกรณไมมีมูลคาหุนจายคืนแกสมาชิก  

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานประจําปของสหกรณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ  
ผลการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ บางสวน  (ใหระบุ

ประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  
สรุปประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมาย : การแกไขหนี้คางนาน 

          สาเหตุประกอบ : สมาชิกมีรายไดนอย ไมสามารถมาชําระหนี้ไดตามกําหนด 
สรุปแนวทางแกไขท่ีจะสงเสริมใหดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 
1. ติดตามเรงรัดหนี้สินของลูกหนี้ท่ีคางนาน   
2. สงเสริมใหสหกรณผานเกณฑมาตรฐาน จาก B เปน A 
ผลการดําเนินงานของสหกรณไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ(ใหระบุประเด็นหรือ

แผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป) 

35. สหกรณเคหสถานบานมั่นคงตราด จํากัด  ประเภท : บริการ 

ผลการดําเนินงานตามแผนการแนะนํา สงเสริม และพัฒนาสหกรณปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เปาประสงค : แกไขปญหาการดําเนินงานของสหกรณ 

เปาหมายการแกไข : แกไขปญหาหนี้คางนาน 

งานท่ีดําเนินการ  : สหกรณเรงรัด ติดตามลูกหนี้เงินกู มีการรายงานผลในท่ีประชุมคณะกรรมการเปน
ประจําทุกเดือน สงผลใหลูกหนี้ชําระหนี้ไดตรงตามสัญญามากข้ึนกวาปกอน   

ผลท่ีไดจากการดําเนินงาน : สหกรณมีสภาพคลองทางการเงิน มีเงินทุนในการหมุนเวียนดําเนินธุรกิจ   

สาเหตุ/ปญหา/อุปสรรคท่ีทําใหผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมาย : - 

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานประจําปของสหกรณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ  
ผลการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ บางสวน  (ใหระบุ

ประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  
สรุปประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมาย : การประมาณการรายจายไมเปนไปตามแผน 
สาเหตุประกอบ : ในระหวางปบัญชี 2561 สหกรณไดดําเนินธุรกิจเปนไปตามแผนและมีกําไรจาก

การดําเนินธุรกิจ แตสหกรณไดตัดตนทุนราคาท่ีดินซึ่งไดต้ังไวในมูลคาสูงกวาความเปนจริง รวมท้ังส้ิน 
994,699.22 บาท สหกรณขาดทุนสุทธิ 771,446.26 บาท สงผลใหงบประมาณรายจายของสหกรณ
เกินกวาแผนท่ีกําหนด 

๗๐ | หนา  
รายงานผลการแนะนําสงเสริม พัฒนา และกํากับดูแลสหกรณและกลุมเกษตรกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สํานักงานสหกรณจังหวัดตราด 



สรุปแนวทางแกไขท่ีจะสงเสริมใหดําเนินการในปงบประมาณ พ .ศ. 2563: แนะนําใหสหกรณ
นําผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับแผนปฏิบัติงานประจําปท่ีไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมใหญ และรายงานให
ท่ีประชุมคณะกรรมการทราบเปนประจําทุกเดือน เพื่อหาแนวทางการแกไขใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนด 

ผลการดําเนินงานของสหกรณไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ(ใหระบุประเด็นหรือ
แผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป) 

36. สหกรณเคหสถานบานมั่นคงหนองคันทรง จํากัด  ประเภท : บริการ     

ผลการดําเนินงานตามแผนการแนะนํา สงเสริม และพัฒนาสหกรณปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เปาประสงค: พัฒนาความเขมแข็งสหกรณ 

เปาหมายการพัฒนา : พัฒนาศักยภาพสหกรณใหมีความเขมแข็งอยางตอเนื่อง 

งานท่ีดําเนินการ : แนะนําใหดําเนินงานตามแผนท่ีกําหนดไว ในการทําสัญญาเงินกูเพื่อสรางบานควรจัดทํา
ใหเรียบรอย และการเก็บหนี้ของลูกหนี้เชาซื้อคาท่ีดินควรติดตามเก็บหนี้ใหครบตามสัญญา 

ผลท่ีไดจากการดําเนินงาน : 
 ติดตามผลการปฏิบัติงานในท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการเปนประจําทุกเดือน ดังนี้ 
 1. สหกรณไดดําเนินงานตามแผนท่ีกําหนดไวและทําสัญญาเงินกูเชาซื้อท่ีดินเรียบรอย  
 2. สหกรณสามารถเก็บหนี้จากลูกหนี้เชาซื้อคาท่ีดินไดครบทุกเดือนและสามารถนําสงเงินให  พอช.

ไดครบทุกเดือน 

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานประจําปของสหกรณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ  
ผลการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ บางสวน  (ใหระบุ

ประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  
สรุปประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมาย : สหกรณไมสามารถปฏิบัติงานตามแผนงานท่ีได

กําหนดไวในท่ีประชุมใหญได ซึ่งสหกรณไดใหสมาชิกถือหุนเพิ่ม จํานวน 53,750.00 บาท เรงรัดการเก็บ
คาเชาซื้อท่ีดิน จํานวน 77,440.00 บาท ชําระหนี้คาเชาซื้อท่ีดิน พอช. จํานวน 93,643.13 บาท ซึ่งตํ่า
กวาแผนท่ีกําหนดไว 

สาเหตุประกอบ :  
1. สหกรณไดมีการแกไขขอบังคับในการถือหุนของสมาชิก ปกติจะใหสมาชิกเพิ่มหุนเปนประจํา

อยางนอยคนละ 5 หุน ซึ่งสมาชิกมีรายไดนอยไมสามารถเพิ่มหุนไดทุกเดือน จึงแกไขขอบังคับเปนเพิ่มหุนป
ละ 20 หุน 

2. การเก็บหนี้คาเชาซื้อท่ีดินและจายชําระหนี้คาท่ีดิน พอช. สหกรณสามารถเก็บหนี้และสงหนี้ได
ครบตามจํานวนทุกเดือน แตเนื่องจากเปนปแรกในการต้ังแผนการดําเนินงานจึงทําใหกําหนดแผนในการ
ดําเนินงานไวสูงเกินความเปนจริง 

สรุปแนวทางแกไขท่ีจะสงเสริมใหดําเนินการในปงบประมาณ พ .ศ. 2563 : สหกรณตองเรงรัด
การเก็บหนี้คาท่ีดินจากสมาชิกใหครบเปนประจําทุกเดือน เพื่อจะไดมีเงินสงใชคาท่ีดินของ พอช.  

ผลการดําเนินงานของสหกรณไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ(ใหระบุประเด็นหรือ
แผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป) 

 

๗๑ | หนา  
รายงานผลการแนะนําสงเสริม พัฒนา และกํากับดูแลสหกรณและกลุมเกษตรกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สํานักงานสหกรณจังหวัดตราด 



37. สหกรณเคหสถานบานมั่นคงคลองแกว-ปะอา จํากัด  ประเภท : บริการ     

ผลการดําเนินงานตามแผนการแนะนํา สงเสริม และพัฒนาสหกรณปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เปาประสงค: พัฒนาความเขมแข็งสหกรณ 

เปาหมายการพัฒนา : รักษามาตรฐานการดําเนินงานของสหกรณใหมั่นคง 

งานท่ีดําเนินการ : อบรมใหความรูเกี่ยวกับวิธีการหลักการสหกรณใหกับสมาชิกและคณะกรรมการ 

ผลท่ีไดจากการดําเนินงาน  : สหกรณไดมีการพัฒนาสมาชิกในสหกรณ โดยใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับ 
อุดมการณ หลักการ และวิธีการสหกรณ สรางความเช่ือมั่นวาการชวยตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกัน
ตามหลักการสหกรณจะนําไปสูการกินดีอยูดี การนําหลักการสหกรณมาเปนแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให
คุณคาสหกรณเกิดเปนรูปธรรม การนําหลักการสหกรณมาประยุกตใชในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
เพื่อประโยชนของมวลสมาชิกและชุมชนโดยใหการศึกษาอบรมแกสมาชิกในท่ีประชุมใหญ 

สาเหตุ/ปญหา/อุปสรรคท่ีทําใหผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมาย : - 

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานประจําปของสหกรณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ  
สรุปผลงานตามแผนประจําปของสหกรณ  : สหกรณไดกําหนดแผนการดําเนินงานและประมาณ

การรายไดรายจายประจําปท่ีไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมใหญสามัญประจําปส้ินสุด 31 สิงหาคม 2561 
ไวเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งผลการดําเนินงานของสหกรณตํ่ากวาแผนท่ีกําหนดไว มีคาใชจายสูงกวา
แผนท่ีกําหนดไว ในภาพรวมผลการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตามแผนการดําเนินงานท่ีกําหนดไว
เหมาะสมกับขนาดและปริมาณธุรกิจของสหกรณ 

ผลการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ บางสวน  (ใหระบุ
ประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  

ผลการดําเนินงานของสหกรณไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ(ใหระบุประเด็นหรือ
แผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป) 

38. สหกรณเคหสถานบานมั่นคงคลองใหญ จํากัด  ประเภท : บริการ   

ผลการดําเนินงานตามแผนการแนะนํา สงเสริม และพัฒนาสหกรณปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เปาประสงค: พัฒนาความเขมแข็งสหกรณ 

เปาหมายการพัฒนา : รักษามาตรฐานการดําเนินงานของสหกรณใหมั่นคง 

งานท่ีดําเนินการ : 
 1. สหกรณจัดอบรมใหความรูใหแกคณะกรรมการดําเนินการ ฝายจัดการและสมาชิกสหกรณ ใน
เรื่องบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการ ฝายจัดการ และสมาชิกสหกรณ เพื่อใหทราบบทบาทหนาท่ีของแตละ
ตําแหนง ในการดําเนินกิจการท้ังปวงของสหกรณใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ  มติ และคําส่ัง
ของสหกรณ อันจะเกิดความเจริญแกสหกรณ 

2. ใหความรูในเรื่องการบริหารงานโดยมีธรรมาภิบาลใน สหกรณ หมายถึง การบริหารกิจการของ

สหกรณใหเปนไปอยางซื่อสัตย โปรงใส มีความรับผิดชอบ สรางการมีสวนรวม และมีการใชกระบวนการ

บริหารจัดการ เพื่อใหการใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล คุมคา และโดยประหยัด  

เปนผลใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายอยางเปนธรรม เพื่อใหสหกรณสามารถดําเนินงาน

๗๒ | หนา  
รายงานผลการแนะนําสงเสริม พัฒนา และกํากับดูแลสหกรณและกลุมเกษตรกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สํานักงานสหกรณจังหวัดตราด 



ประสบความสําเร็จบรรลุวัตถุประสงคอยางมั่นคง สงผลใหสหกรณเปนท่ีเช่ือถือและยอมรับจากทุกฝายท่ี

เกี่ยวของ 

ผลท่ีไดจากการดําเนินงาน  : สหกรณจัดอบรมใหความรูใหแกคณะกรรมการดําเนินการ ฝายจัดการและ
สมาชิกสหกรณ จํานวน 30 ราย ในวันท่ี 30 กรกฎาคม 2562 ณ สหกรณเคหสถานบานมั่นคงคลองใหญ  
จํากัด ในหัวขอดังนี้ 

- บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการ ฝายจัดการ และสมาชิกสหกรณ  
- การบริหารงานโดยมีธรรมาภิบาลในสหกรณ 

 เพื่อใหคณะกรรมการและสมาชิก เขาใจบทบาทหนาท่ีของตนเองสามารถเสริมสรางความเขมแข็ง
ใหกับสหกรณ เปนท่ีพึ่งของมวลสมาชิกและมีสวนรวมกิจกรรมกับสหกรณมากข้ึน  

สาเหตุ/ปญหา/อุปสรรคท่ีทําใหผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมาย : - 

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานประจําปของสหกรณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ  
ผลการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ บางสวน  (ใหระบุ

ประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  
สรุปประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมาย : การระดมทุนสหกรณ 
สาเหตุประกอบ : สมาชิกขาดความรวมมือในการระดมทุนของสหกรณ เนื่องจากสมาชิกตองชําระ

หนี้เงินกูตามสัญญากําหนด 
สรุปแนวทางแกไขท่ีจะสงเสริมใหดําเนินการในปงบประมาณ พ .ศ. 2563 : สมาชิกระดมทุนใน

การถือหุนเพิ่มข้ึน 10% 
ผลการดําเนินงานของสหกรณไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ(ใหระบุประเด็นหรือ

แผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป) 

39. สหกรณเคหสถานบานมั่นคงคลองใหญ 2 จํากัด  ประเภท : บริการ 

ผลการดําเนินงานตามแผนการแนะนํา สงเสริม และพัฒนาสหกรณปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เปาประสงค : พัฒนาความเขมแข็งสหกรณ 
เปาหมายการพัฒนา : รักษามาตรฐานการดําเนินงานของสหกรณใหมั่นคง 

งานท่ีดําเนินการ : 
 1. สหกรณจัดอบรมใหความรูใหแกคณะกรรมการดําเนินการ ฝายจัดการและสมาชิกสหกรณ ใน
เรื่องบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการ ฝายจัดการ และสมาชิกสหกรณ เพื่อใหทราบบทบาทหนาท่ีของแตละ
ตําแหนง ในการดําเนินกิจการท้ังปวงของสหกรณใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําส่ัง
ของสหกรณ อันจะเกดิความเจริญแกสหกรณ 

2. ใหความรูในเรื่องการบริหารงานโดยมีธรรมาภิบาลในสหกรณ หมายถึง  การบริหารกิจการของ

สหกรณใหเปนไปอยางซื่อสัตย โปรงใส มีความรับผิดชอบ สรางการมีสวนรวม และมีการใชกระบวนการ

บริหารจัดการ เพื่อใหการใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล คุมคา และโดยประหยัด  

เปนผลใหเกิดประโยชนสูงสุด แกผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายอยางเปนธรรม เพื่อใหสหกรณสามารถดําเนินงาน

ประสบความสําเร็จบรรลุวัตถุประสงคอยางมั่นคง สงผลใหสหกรณเปนท่ีเช่ือถือและยอมรับจากทุกฝายท่ีเกี่ยวของ 

 3.  ใหความรูในการวางแผนการบริหารจัดการหนี้ของสมาชิก โดยการตรวจสอบการใชเงินกูของ

สมาชิกลูกหนี้ท่ีขอกูไปจากสหกรณอยางเครงครัด เชน กูไปสรางบาน ซอมแซมบานหรือตอเติมท่ีอยูอาศัย 

๗๓ | หนา  
รายงานผลการแนะนําสงเสริม พัฒนา และกํากับดูแลสหกรณและกลุมเกษตรกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สํานักงานสหกรณจังหวัดตราด 



และควบคุมลูกหนี้ใหปฏิบัติตามสัญญา คือ ใหสมาชิกลูกหนี้ปฏิบัติใหเปนไปตามเงื่อนไขและขอตกลงท่ีทําไว

กับสหกรณหรือกําหนดในสัญญา โดยมีเงื่อนไขวาจะรับเงินกูเปนงวด หรือมีขอตกลงวาจะชําระหนี้ภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนด 

ผลท่ีไดจากการดําเนินงาน : 
 1. สหกรณจัดอบรมใหความรูใหแกคณะกรรมการดําเนินการ ฝายจัดการและสมาชิก 
สหกรณจํานวน 70 ราย ในวันท่ี 8 กรกฎาคม 2562 ณ สหกรณเคหสถานบานมั่นคงคลองใหญ 2 จํากัด 
ในหัวขอดังนี้ 

- บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการ ฝายจัดการ และสมาชิกสหกรณ  
- การบริหารงานโดยมีธรรมาภิบาลในสหกรณ 
- การบริหารจัดการหนี้ของสมาชิก 

 เพื่อใหคณะกรรมการและสมาชิก เขาใจบทบาทหนาท่ีของตนเองสามารถเสริมสรางความเขมแข็ง
ใหกับสหกรณ เปนท่ีพึ่งของมวลสมาชิกและมีสวนรวมกิจกรรมกับสหกรณ มากข้ึน และสมาชิกสหกรณ
สามารถบริหารจัดการหนี้ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สาเหตุ/ปญหา/อุปสรรคท่ีทําใหผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมาย : - 

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานประจําปของสหกรณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ  
ผลการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ บางสวน  (ใหระบุ

ประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  
สรุปประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมาย : การระดมทุนภายใน 
สาเหตุประกอบ : สมาชิกขาดความรวมมือในการระดมทุนของสหกรณ เนื่องจากสมาชิกตองชําระ

หนี้เงินกูตามสัญญากําหนด 
สรุปแนวทางแกไขท่ีจะสงเสริมใหดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2563: การระดมทุนภายใน

เพิ่มข้ึน 10% 
ผลการดําเนินงานของสหกรณไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ(ใหระบุประเด็นหรือ

แผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป) 

40. สหกรณเครดิตยูเนี่ยนบานสลักรวมใจพัฒนา จํากัด  ประเภท : เครดิตยูเนี่ยน     

ผลการดําเนินงานตามแผนการแนะนํา สงเสริม และพัฒนาสหกรณปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เปาประสงค: พัฒนาความเขมแข็งสหกรณ 

เปาหมายการพัฒนา : พัฒนาศักยภาพสหกรณใหมีความเขมแข็งอยางตอเนื่อง 

งานท่ีดําเนินการ : อบรมพัฒนาบทบาทสิทธิและหนาท่ีใหกับ สมาชิก คณะกรรมการ ฝายจัดการ 

ผลท่ีไดจากการดําเนินงาน  : สหกรณดําเนินการใหความรูกับสมาชิกเกี่ยวกับสิทธิ และหนาท่ีของสมาชิก 
เนนย้ําใหสมาชิกทุกคนตระหนักถึงบทบาทหนาท่ีสําคัญของตนในฐานะเปนเจาของสหกรณ มีหนาท่ีเปน
ผูสนับสนุนเงินทุนจากการถือหุนเพิ่ม เปนผูควบคุม และผูใชบริการของสหกรณ มิใชเพียงเปนสมาชิกเพื่อ
มุงหวังรับผลประโยชนจากสหกรณเพียงฝายเดียว รวมถึงสิทธิประโยชนของตนท่ีไดกําหนดไวตามขอบังคับ 
และระเบียบของสหกรณ มีแผนงานการอบรมสมาชิกอยางชัดเจนทีละหมูบาน เมื่อวันท่ี 7 สิงหาคม 2562, 
19 กันยายน 2562, 25-26 กั นยายน 2562, 17 ตุ ลาคม 2562 และมีการสรางความเขมแข็งใหกับ
คณะกรรมการโดยการเขารับการอบรมกับ ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยน แหงประเทศไทย สาขาภาค

๗๔ | หนา  
รายงานผลการแนะนําสงเสริม พัฒนา และกํากับดูแลสหกรณและกลุมเกษตรกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สํานักงานสหกรณจังหวัดตราด 



ตะวันออก หลักสูตร “กฎหมายสินเช่ือและเทคนิคการติดตามหนี”้ 20-21 มิถุนายน 2562 และโครงการ
อบรมหลักสูตร “บทบาทหนาท่ีคณะกรรมการดําเนินการ” เมื่อวันท่ี 25-26 กรกฎาคม 2562 

สาเหตุ/ปญหา/อุปสรรคท่ีทําใหผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมาย : - 

เปาประสงค: แกไขปญหาการดําเนินงานของสหกรณ 

เปาหมายการแกไขปญหาการดําเนินงาน : 
 1. แกไขปญหาหนี้คางนาน 
 2. แกไขปญหาหนี้สูญ 
 3. แกไขปญหาขอบกพรอง/เรงรัดติดตาม  

งานท่ีดําเนินการ : 
1. แนะนําใหสหกรณติดตามเรงรัดหนี้ ลูกหนี้รายท่ีเขาขายตองดําเนินคดี 
2. แนะนําใหคณะกรรมการดําเนินการแบงหนาท่ีในการติดตามเรงรัดหนี้สินและแจงผลท่ีประชุม

คณะกรรมการดําเนินการทุกเดือน 

ผลท่ีไดจากการดําเนินงาน : 
1. สหกรณจัดใหลูกหนี้คางนานมาทําหนังสือรับสภาพความรับผิดและมีการชําระหนี้แตยังไมครบ

ทุกราย 
 2. นําวาระเกี่ยวกับการติดตามเรงรัดหนี้สินเขาท่ีประชุมคณะกรรมการทุกเดือน และจัดทําแผนการ
ทํางานเรงรัดหนี้สิน 

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานประจําปของสหกรณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ  
สรุปผลงานตามแผนประจําปของสหกรณ  : สหกรณไดกําหนดแผนการดําเนินงานและประมาณ

การรายไดรายจายประจําปท่ีไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมใหญสามัญประจําปส้ินสุด 31 ธันวาคม  2561 
ไวเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งผลการดําเนินงานของสหกรณสูงกวาแผนท่ีกําหนดไว การควบคุม
คาใชจายตํ่ากวาแผนท่ีกําหนดไว ในภาพรวมผลการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตามแผนการดําเนินงานท่ี
กําหนดไวเหมาะสมกับขนาดและปริมาณธุรกิจของสหกรณ 

ผลการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ บางสวน  (ใหระบุ
ประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  

ผลการดําเนินงานของสหกรณไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ(ใหระบุประเด็นหรือ
แผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป) 

 

 

 

 

 

 

๗๕ | หนา  
รายงานผลการแนะนําสงเสริม พัฒนา และกํากับดูแลสหกรณและกลุมเกษตรกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สํานักงานสหกรณจังหวัดตราด 



41. สหกรณเครดิตยูเนี่ยนดอนสูงสามัคคี จํากัด  ประเภท : เครดิตยเูนี่ยน     

ผลการดําเนินงานตามแผนการแนะนํา สงเสริม และพัฒนาสหกรณปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เปาประสงค: พัฒนาความเขมแข็งสหกรณ 

เปาหมายการพัฒนา : รักษามาตรฐานการดําเนินงานของสหกรณใหมั่นคง 

งานท่ีดําเนินการ : 
1. ใหความรูสมาชิกในเรื่องตางๆท่ีตองทราบ 

 2. อบรมคณะกรรมการในบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
 3. จัดโครงการศึกษาดูงานของกรรมการและเจาหนาท่ี  

ผลท่ีไดจากการดําเนินงาน : 
สหกรณดําเนินการใหความรูกับสมาชิกเกี่ยวกับสิทธิ และหนาท่ีของสมาชิก เนนย้ําใหสมาชิกทุกคน

ตระหนักถึงบทบาทหนาท่ีสําคัญของตนในฐานะเปนเจาของสหกรณ มหีนาท่ีเปนผูสนบัสนุนเงินทุนจากการ
ถือหุนเพิ่ม เปนผูควบคุม และผูใชบริการของสหกรณ มิใชเพียงเปนสมาชิกเพื่อมุงหวังรับผลประโยชนจาก
สหกรณเพียงฝายเดียว รวมถึงสิทธิประโยชนของตนท่ีไดกําหนดไวตามขอบังคับ และระเบียบของสหกรณ 
100 คน ในวันท่ี 20 สิงหาคม 2562 และเจาหนาท่ีของสหกรณเขารับการอบรมหลักสูตร การจัดทําบัญชี
ของสหกรณข้ันสูง 12-14 กรกฎาคม 2562 ของชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย สาขาภาค
ตะวันออก และมีการสรางความเขมแข็งใหกับคณะกรรมการโดยการเขารับการอบรมกับชุมนุมสหกรณ
เครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย สาขาภาคตะวันออก หลักสูตร “กฎหมายสินเช่ือและเทคนิคการติดตามหนี้”
ในวันท่ี 20-21 มิถุนายน 2562 

สาเหตุ/ปญหา/อุปสรรคท่ีทําใหผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมาย : - 

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานประจําปของสหกรณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ  
สรุปผลงานตามแผนประจําปของสหกรณ  : สหกรณไดกําหนดแผนการดําเนินงานและประมาณ

การรายไดรายจายประจําปท่ีไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมใหญสามัญประจําปส้ินสุด 31 ธันวาคม 2561 
ไวเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งผลการดําเนินงานของสหกรณตํ่ากวาแผนท่ีกําหนดไว การควบคุม
คาใชจายตํ่ากวาแผนท่ีกําหนดไว ในภาพรวมผลการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตามแผนการดําเนินงานท่ี
กําหนดไวเหมาะสมกับขนาดและปริมาณธุรกิจของสหกรณ 

ผลการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ บางสวน  (ใหระบุ
ประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  

ผลการดําเนินงานของสหกรณไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ(ใหระบุประเด็นหรือ
แผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป) 

 

 

 

 

 

๗๖ | หนา  
รายงานผลการแนะนําสงเสริม พัฒนา และกํากับดูแลสหกรณและกลุมเกษตรกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สํานักงานสหกรณจังหวัดตราด 



42. สหกรณเครดิตยูเนี่ยนบานทาโสม จํากัด  ประเภท : เครดิตยเูนี่ยน     

ผลการดําเนินงานตามแผนการแนะนํา สงเสริม และพัฒนาสหกรณปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เปาประสงค: พัฒนาความเขมแข็งสหกรณ 

เปาหมายการพัฒนา : พัฒนาศักยภาพสหกรณใหมีความเขมแข็งอยางตอเนื่อง 

งานท่ีดําเนินการ : 
1. พัฒนาบุคลากรของสหกรณใหมีความรู ความสามารถทางดานบัญชี การควบคุมภายใน 
2. อบรมใหความรูเกี่ยวกับวิธีการหลักการสหกรณใหกับสมาชิกและคณะกรรมการ 

ผลท่ีไดจากการดําเนินงาน : 
1. สมาชิกมีการชําระหนี้บางสวน 
2. สหกรณยังไมมีการบังคับคดี 

สาเหตุ/ปญหา/อุปสรรคท่ีทําใหผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมาย : คณะกรรมการดําเนินการเปน
ผูสูงอายุ ขาดความรูความเขาใจหลายๆ เรื่อง 

เปาประสงค: แกไขปญหาการดําเนินงานของสหกรณ 

เปาหมายการแกไขปญหาการดําเนินงาน : แกไขปญหาหนี้คางนาน 

งานท่ีดําเนินการ : ใหการศึกษาอบรมแกสมาชิกในท่ีประชุมใหญ 

ผลท่ีไดจากการดําเนินงาน : 
1. นําวาระเกี่ยวกับการติดตามเรงรัดหนี้สินเขาท่ีประชุมคณะกรรมการ  
2. ใหการศึกษาอบรมแกสมาชิกในท่ีประชุมใหญ 

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานประจําปของสหกรณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ  
สรุปผลงานตามแผนประจําปของสหกรณ  : สหกรณไดกําหนดแผนการดําเนินงานและประมาณ

การรายไดรายจายประจําปท่ีไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมใหญสามัญประจําปส้ินสุด 30 มิถุนายน 2561 
ไวเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งผลการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไว การควบคุม
คาใชจายตํ่ากวาแผนท่ีกําหนดไว ในภาพรวมผลการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตามแผนการดําเนินงานท่ี
กําหนดไวเหมาะสมกับขนาดและปริมาณธุรกิจของสหกรณ 

สรุปแนวทางแกไขท่ีจะสงเสริมใหดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2563: 
1. นําวาระเกี่ยวกับการติดตามเรงรัดหนี้สินเขาท่ีประชุมคณะกรรมการ และจัดทําแผนการทํางาน

เรงรัดหนี้สิน 
2. แนะนําใหจัดทําแยกประเภทลูกหนี้ประเภทตางๆ แนะนําใหมอบหมายคณะกรรมการไปเรงรัด

ติดตามหนี้อยางชัดเจน 
3. แนะนําใหวางแผนงานการเรงรัดติดตามหนี้ ทําหนังสือทวงถามหนี้สงไปรษณียแบบตอบรับ 
ผลการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ บางสวน  (ใหระบุ

ประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  
ผลการดําเนินงานของสหกรณไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ(ใหระบุประเด็นหรือ

แผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป) 

 

๗๗ | หนา  
รายงานผลการแนะนําสงเสริม พัฒนา และกํากับดูแลสหกรณและกลุมเกษตรกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สํานักงานสหกรณจังหวัดตราด 



43. สหกรณเครดิตยูเนี่ยนบานดินแดง จํากัด  ประเภท : เครดิตยูเนี่ยน 

ผลการดําเนินงานตามแผนการแนะนํา สงเสริม และพัฒนาสหกรณปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เปาประสงค: พัฒนาความเขมแข็งสหกรณ 

เปาหมายการพัฒนา : 
 1. สหกรณหยุดดําเนินงานและปดบัญชีไมไดเกิน 3 ป ติดตอกันและเกิดทุจริต 
งานท่ีดําเนินการ : 

1. แนะนําเรงรัดใหสหกรณปดบัญชียอนหลังจนถึงปปจจุบัน 
2. แนะนําใหคณะกรรมการดําเนินการดําเนินการติดตามเรงรัดลูกหนี้คางชําระ 
3. แนะนําใหคณะกรรมการดําเนินการบังคับคดีอดีตผูจัดการสหกรณท่ีทุจริต 

ผลท่ีไดจากการดําเนินงาน 
1. จัดทํารายละเอียดเพื่อประกอบการปดบัญชียอนหลังถึงปปจจุบันไมแลวเสร็จ 
2. สมาชิกมีการชําระหนี้บางสวน 
3. สหกรณยังไมมีการบังคับคดี 

สาเหตุ/ปญหา/อุปสรรคท่ีทําใหผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมาย :  
1. สหกรณไมไดจัดจางเจาหนาท่ีสหกรณ มีกรรมการ 3 คนเปนผูดําเนินการแทนสหกรณ 
2. สมาชิกขาดความเช่ือมั่นเนื่องจากเหตุทุจริต การแกไขปญหาไมไดรับความรวมมือ 

เปาประสงค : แกไขปญหาการดําเนินงานของสหกรณ 

เปาหมายการแกไขปญหาการดําเนินงาน : 
 1. ปดบัญชียอนหลังจนถึงปปจจุบัน 
 2. ติดตามเรงรัดลูกหนี้เงินกูคางชําระนาน 
 3. ติดตามเรงรัดการบังคับคดีอดีตผูจัดการสหกรณ 
 4. การฟนฟูกิจการและสรางความเช่ือมั่นแกสมาชิก 

งานท่ีดําเนินการ : แนะนํา เรงรัด ติดตามการดําเนินการ 

ผลท่ีไดจากการดําเนินงาน : ไมมีความคืบหนา 

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานประจําปของสหกรณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ  
ผลการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ บางสวน  (ใหระบุ

ประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  
ผลการดําเนินงานของสหกรณไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ(ใหระบุประเด็นหรือ

แผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป) 
สรุปประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมาย : 
1.ปดบัญชียอนหลังจนถึงปปจจุบัน 
2.ติดตามเรงรัดหนี้เงินกูคางชําระนาน 

 3.ติดตามเรงรัดการบังคับคดีอดีตผูจัดการสหกรณ 
4.การฟนฟูกิจการและสรางความเช่ือมั่นแกสมาชิก 

๗๘ | หนา  
รายงานผลการแนะนําสงเสริม พัฒนา และกํากับดูแลสหกรณและกลุมเกษตรกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สํานักงานสหกรณจังหวัดตราด 



สาเหตุประกอบ  : สมาชิกขาดความเช่ือมั่น ประชุมใหญสามัญประจําปไมได ปญหาผูมีอิทธิพลใน
พื้นท่ีจากปญหาการทุจริตของอดีตผูจัดการ จึงไมมีผูดําเนินการบังคับคดี เคยนําเสนอท่ีประชุมจกบ.แลวแต
ไมมีแนวทางแกปญหา 

สรุปแนวทางแกไขท่ีจะสงเสริมใหดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 
ประชุมหารือผูเกี่ยวของ ประกอบดวย สมาชิก คณะกรรมการดําเนินการ เจาหนาท่ีสงเสริม ชุมนุม

สหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย สาขาภาคตะวันออก ผูสอบบัญชี รวมท้ังหนวยงานสนับสนุนเพื่อ
หารือขอความชวยเหลือในการแกปญหา 

44. สหกรณเครดิตยูเนี่ยนทาหาดสามัคคี จํากัด  ประเภท : เครดิตยูเนี่ยน 

ผลการดําเนินงานตามแผนการแนะนํา สงเสริม และพัฒนาสหกรณปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เปาประสงค: พัฒนาความเขมแข็งสหกรณ 

เปาหมายการพัฒนา : ประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจการใหเงินกูแกสมาชิก 

งานท่ีดําเนินการ : 
1. ใหการศึกษาอบรมเรื่องหนาท่ีของสมาชิกในการปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ 
2. แนะนําใหสหกรณติดตามเรงรัดหนี้และดําเนินคดีลูกหนี้คางนาน 

ผลท่ีไดจากการดําเนินงาน : 
1. สมาชิกไมชําระหนี้เงินกูทําใหสหกรณมีหนี้คางชําระจํานวนมากสงผลใหสหกรณขาดทุนเกินกึ่ง

หนึ่งของทุนเรือนหุน 

สาเหตุ/ปญหา/อุปสรรคท่ีทําใหผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมาย : 
 1. ส มาชิกไมใหความรวมมือ ไมปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ  
 2. คณะกรรมการดําเนินการเปนผูสูงอายุ ขาดความรูความเขาใจ 

เปาประสงค: แกไขปญหาการดําเนินงานของสหกรณ 

เปาหมายการแกไขปญหาการดําเนินงาน : แกไขปญหาลูกหนี้เงินกูคางนาน 

งานท่ีดําเนินการ : 
1. แนะนําใหสหกรณติดตามเรงรัดหนี้ ลูกหนี้รายท่ีเขาขายตองดําเนินคดี 
2. แนะนําใหคณะกรรมการดําเนินการแบงหนาท่ีในการติดตามเรงรัดและแจงผลท่ีประชุม

คณะกรรมการดําเนินการทุกเดือน 
3. ใหการศึกษาอบรมแกสมาชิกในท่ีประชุมใหญ 

ผลท่ีไดจากการดําเนินงาน : 
1. สมาชิกรอยละ 10 ของสมาชิกลูกหนี้คาง มีการชําระหนี้ทุกเดือน 

 2. เกิดเครือขายสมาชิกในการชวยติดตามเรงรัดหนี้ใหสหกรณ 

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานประจําปของสหกรณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ  
ผลการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ บางสวน  (ใหระบุ

ประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  
 

๗๙ | หนา  
รายงานผลการแนะนําสงเสริม พัฒนา และกํากับดูแลสหกรณและกลุมเกษตรกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สํานักงานสหกรณจังหวัดตราด 



ผลการดําเนินงานของสหกรณไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ(ใหระบุประเด็นหรือ
แผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป) 

สรุปประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมาย  : สหกรณขาดทุนเกินกึ่งหนึ่งของทุนเรือนหุน
ติดตอกันหลายป ขอมูลทางการเงินของสหกรณอยูในเกณฑเส่ียงสูงและสหกรณขาดสภาพคลองสูง 

สาเหตุประกอบ : สมาชิกไมชําระหนี้เงินกูตามสัญญาทําใหสหกรณมีลูกหนี้เงินกูคางชําระหลายป 
ต้ังคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญเต็มจํานวน สงผลใหสหกรณขาดทุนสะสม  

สรุปแนวทางแกไขท่ีจะสงเสริมใหดําเนินการในปงบประมาณ พ .ศ. 2563 : บูรณาการทํางาน
รวมกับชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย สาขาภาคตะวันออก รวมกับคณะกรรมการดําเนินการ
ของสหกรณในการวางแผนการติดตามเรงรัดหนี้คางชําระ จนถึงข้ันดําเนินคดีจนคดีถึงท่ีสุดและติดตามผล
อยางตอเนื่อง 

45. รานสหกรณโรงพยาบาลตราด จํากัด  ประเภท : รานคา    

ผลการดําเนินงานตามแผนการแนะนํา สงเสริม และพัฒนาสหกรณปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เปาประสงค: พัฒนาความเขมแข็งสหกรณ 

เปาหมายการพัฒนา : รักษามาตรฐานการดําเนินงานของสหกรณใหมั่นคง 

งานท่ีดําเนินการ : 
1. การควบคุมภายในของโปรแกรมระบบบัญชี 
2. สงเสริมระเบียบขอบังคับของสหกรณใหเหมาะสมกับการดําเนินงาน 
3. การจัดใหมีการบริหารจัดการดานการควบคุมภายในท่ีดี 
4. สงเสริมแผนวิธีการดําเนินธุรกิจ ยุค 4.0 
5. สงเสริมสหกรณตอความรับผิดชอบตอสังคม 
6. สนับสนุนธรรมาภิบาล 

ผลท่ีไดจากการดําเนินงาน : 
1. ระบบโปรแกรมบัญชีใหเจาหนาท่ีสํารองขอมูลจัดเก็บไวภายนอกท่ีทําการสหกรณ สัปดาหละ  

1 ครั้ง 
2. สหกรณศึกษาและเขาใจพระราชบัญญัติสหกรณ ฉบับแกไขเพิ่มเติม ป 2562 และ

พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน ฉบับแกไขเพิ่มเติม ป 2562 
3. รายงานผลการประเมินช้ันคุณภาพการควบคุมภายใน : ระดับช้ันคุณภาพ ดี 
4. มีแผนการดําเนินการเชน จําหนายสินคาออนไลน จายเงินออนไลน จายเงินผานคิวอารโคต 
5. สหกรณดําเนินงานโดยคํานึงตอความรับผิดชอบตอสังคมการสรางประโยชนตอสังคม  เชน     

ลดการใชถุงพลาสติก ลดการใชพลังงาน บริจาคส่ิงของใหผูปวยยากไร 

สาเหตุ/ปญหา/อุปสรรคท่ีทําใหผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมาย : - 

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานประจําปของสหกรณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ  
สรุปผลงานตามแผนประจําปของสหกรณ  : สหกรณดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว

ในแผนการดําเนินงานประจําปของสหกรณ 
ผลการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ บางสวน  (ใหระบุ

ประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  

๘๐ | หนา  
รายงานผลการแนะนําสงเสริม พัฒนา และกํากับดูแลสหกรณและกลุมเกษตรกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สํานักงานสหกรณจังหวัดตราด 



ผลการดําเนินงานของสหกรณไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ(ใหระบุประเด็นหรือ
แผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป) 

46. รานสหกรณบริษัทสมิงฟูดส  จํากัด  ประเภท : รานคา 

ผลการดําเนินงานตามแผนการแนะนํา สงเสริม และพัฒนาสหกรณปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เปาประสงค: พัฒนาความเขมแข็งสหกรณ 

เปาหมายการพัฒนา : รักษามาตรฐานการดําเนินงานของสหกรณใหมั่นคง 

งานท่ีดําเนินการ : พัฒนาความรูทางดานบัญชี 

ผลท่ีไดจากการดําเนินงาน : สหกรณสามารถปดบัญชีไดภายใน 150 วัน นับแตส้ินปทางบัญชี และจัดทํา
บัญชีตามแบบ และรายการท่ีนายทะเบียนสหกรณกาํหนดไดถูกตองตามความเปนจริง และจัดทํางบแสดง
ฐานะการเงินไดแลวเสร็จ และใหผูสอบบัญชีตรวจสอบแลวนําเสนอเพื่ออนุมัติในท่ีประชุมใหญของสหกรณ
ภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันส้ินปทางบัญชี (31 ธันวาคม ของทุกป) 

สาเหตุ/ปญหา/อุปสรรคท่ีทําใหผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมาย : - 

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานประจําปของสหกรณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ  
สรุปผลงานตามแผนประจําปของสหกรณ : สหกรณดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานโดยไดรับ

อนุมัติจากท่ีประชุมใหญสามัญประจําป ไดดําเนินการติดตามผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับแผนการ
ดําเนินงาน รวมท้ังพิจารณาปรับปรุงแกไขผลการดําเนินงานหากไมเปนไปตามแผนงานท่ีกําหนด สามารถ
ควบคุมการใชจายของแตละรายการใหเหมาะสม ตรงตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

สหกรณดําเนินธุรกิจ โดยมีผลกําไรจากการดําเนินงานสูงกวาแผนท่ีกําหนด รอยละ 38.73 ของ
แผนท่ีกําหนด ถือวาสหกรณบริหารงานประสบผลสําเร็จในการดําเนนิธุรกิจตรงตามเปาหมายท่ีกําหนด   

ผลการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ บางสวน  (ใหระบุ
ประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  

ผลการดําเนินงานของสหกรณไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ(ใหระบุประเด็นหรือ
แผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป) 

47. รานสหกรณจังหวัดตราด จํากัด  ประเภท : รานคา     

ผลการดําเนินงานตามแผนการแนะนํา สงเสริม และพัฒนาสหกรณปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เปาประสงค: แกไขปญหาการดําเนินงานของสหกรณ 

เปาหมายการแกไขปญหาการดําเนินงาน : การแกไขปญหาหนี้คาง 

งานท่ีดําเนินการ : การกําหนดหลักเกณฑและวางแผนการดําเนินการควบคุมภายในเพื่อใชเปนแนวทางใน
การปฏิบัติของสหกรณ 
 1. การวิเคราะหประเด็นความเส่ียงและความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้การคา 
 2. การกําหนดแนวทางการปองกันการชําระหนี้เจาหนี้เกินกวาท่ีมีอยู 
 3. การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสินคาและการไหลออกของเงินฝากเพื่อไมไดเกิด
ปญหาสภาพคลอง 

ผลท่ีไดจากการดําเนินงาน : สหกรณกําหนดประเด็นฯในการแกไขปญหาการดําเนินงานของสหกรณไว 4 
ประเด็น สหกรณดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในประเด็นท่ี 2 และ3 โดยมีการดําเนินการดังนี้

๘๑ | หนา  
รายงานผลการแนะนําสงเสริม พัฒนา และกํากับดูแลสหกรณและกลุมเกษตรกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สํานักงานสหกรณจังหวัดตราด 



 1. วิเคราะหประเด็นความเส่ียงและความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้การคา กําหนดใหมีการ
ติดตามแกไขและประเมินผลในท่ีประชุมคณะกรรมการเปนประจําทุกเดือน 
 2. มีการกําหนดแนวทางการปองกันการชําระหนี้เจาหนี้เกินกวาท่ีมีอยูและใชเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติ มีการติดตามประเมินผลในท่ีประชุมคณะกรรมการเปนประจําทุกเดือน 

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานประจําปของสหกรณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ  
สรุปผลงานตามแผนประจําปของสหกรณ  : สหกรณดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว

ในแผนการดําเนินงานประจําปของสหกรณทุกกิจกรรม 
ผลการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ บางสวน  (ใหระบุ

ประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  
สรุปประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมาย  : คาใชจายในการดําเนินงานสูงกวาแผน รอยละ 

12 ของแผนงบประมาณรายจายประจําปของสหกรณ 
สาเหตุประกอบ : 
1. ขาดทุนจากการเลิกใชทรัพยสิน 
2. คาปรับปรุงอาคารตัดจาย 
3. คาหยอนสินคาขาดบัญชี 
4. คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 
สรุปแนวทางแกไขท่ีจะสงเสริมใหดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 
1. การควบคุมงบประมาณรายจายใหเปนไปตามแผนงานประจําปของสหกรณท่ีไดรับการอนุมติั

จากท่ีประชุมใหญ 
2. การควบคุมภายในและการวางแผนการบริหารจัดการสินคา 
3. กําหนดแนวทางในการบริหารจัดการลูกหนี ้
   3.1 ลูกหนี้การคา 
   3.2 ลูกหนี้คาเชาคางรับ 
ผลการดําเนินงานของสหกรณไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ(ใหระบุประเด็นหรือ

แผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป) 
ผลการดําเนินงานของสหกรณไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ(ใหระบุประเด็นหรือ

แผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป) 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

๘๒ | หนา  
รายงานผลการแนะนําสงเสริม พัฒนา และกํากับดูแลสหกรณและกลุมเกษตรกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สํานักงานสหกรณจังหวัดตราด 



 กลุมเกษตรกร 

1. กลุมเกษตรกรทํานาทาพริก  ประเภท : ทํานา 

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานประจําปของกลุมเกษตรกร ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลการดําเนินงานของกลุมเกษตรกรเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ  
สรุปผลงานตามแผนประจําปของกลุมเกษตรกร : แผนการดําเนินงานของกลุมในปผานมาเปนไป

ตามเปาหมายท่ีกลุมไดกําหนดไว เชน ธุรกิจการใหสินเช่ือ ธุรกิจจัดหาสินคามาจําหนาย การประการรายได
เปนไปตามเปาหมาย ในสวนของคาใชจายกลุมมีคาใชจายในการดําเนินงานทีตํ่ากวาแผนซึ่งสงผลทําใหกลุม
มีกําไรเพิ่มข้ึนจากปกอน  

ผลการดําเนินงานของกลุมเกษตรกรเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ บางสวน (ใหระบุ
ประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  

ผลการดําเนินงานของกลุมเกษตรกร ไมเปน ไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ(ใหระบุ
ประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป) 

2. กลุมเกษตรกรทํานาหนองโสน  ประเภท : ทํานา    

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานประจําปของกลุมเกษตรกร ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลการดําเนินงานของกลุมเกษตรกรเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ  
ผลการดําเนินงานของกลุมเกษตรกรเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ บางสวน (ใหระบุ

ประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  
ผลการดําเนินงานของกลุมเกษตรกร ไมเปน ไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ(ใหระบุ

ประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป) 
สรุปประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมาย :  
 1. การรับสมาชิกเพิ่ม 5 ราย ผลคือ ไมมีสมาชิกเขาใหม 
2. การสงเสริมใหสมาชิกถือหุนเพิ่ม 2,000 บาท ผลคือ ไมมีสมาชิกเพิ่มหุน 
3. การจัดหาสินคามาจําหนาย  500,000 บาท ผลคือ ไมมีการจัดหาสินคามาจําหนาย  
สาเหตุประกอบ  : นายทรงวัฒน แซล้ี ประธานกรรมการกลุมเกษตรกร อยูในระหวางดําเนินคดี 

จํานวนเงิน 404,335 บาท ประกอบดวย 
1) เงินสดขาดบัญชี 28,125 บาท เนื่องจากเปนผูรับผิดชอบถือเงินสดของกลุมฯ 
2) สินคาขาดบัญชี 76,350 บาท เนื่องจากเปนผูซื้อปุยเอกสารสําคัญระบุช่ือ           

นายทรงวัฒน แซล้ี ยินยอมรับรับผิดชอบ นัดทําเอกสารรับสภาพความรับผิด 
3) ลูกหนี้การคาปุย 299,860 บาท จํานวน 19 ราย ท่ีไดนําเงินมาชําระแลวในวันท่ี   

15 มกราคม 2562 ไมมาตามนัด กอนหนานี้ขอผลัดมาหลายครั้งแลวเมื่อวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2562 
กรรมการกลุมเกษตรกรจึงไดประชุมคณะกรรมการและมีมติดําเนินการตามกฎหมายกับนายทรงวัฒน แซล้ี 
สาเหตุดังกลาวทําใหกลุมเกษตรกรขาดเงินทุนในการประกอบธุรกิจ ทําใหตองระงับการดําเนินธุรกิจไวกอน 

สรุปแนวทางแกไขท่ีจะสงเสริมใหดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 
1. แนะนําสงเสริมใหเรงดําเนินคดีกับนายทรงวัฒน แซล้ี  
2. แนะนําใหสมาชิกเพิ่มหุนเพื่อการดําเนินธุรกิจตอไปได 

 

๘๓ | หนา  
รายงานผลการแนะนําสงเสริม พัฒนา และกํากับดูแลสหกรณและกลุมเกษตรกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สํานักงานสหกรณจังหวัดตราด 



3. กลุมเกษตรกรทําประมงชําราก  ประเภท : ทําประมง     

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานประจําปของกลุมเกษตรกร ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลการดําเนินงานของกลุมเกษตรกรเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ  
ผลการดําเนินงานของกลุมเกษตรกรเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ บางสวน (ใหระบุ

ประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  
สรุปประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมาย 

ผลการดําเนินงานกลุมเกษตรกรเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนการดําเนินงานประจําปท่ีไดรับการ
อนุมัติจากท่ีประชุมใหญบางสวน (ปดบัญชีประจําป ณ 30 กันยายน 2562) 
      - ประมาณการรายจาย แผนการดําเนินงาน 68,900 บาท ผลการดําเนินงาน 61,810 บาท 
               - การดําเนินธุรกิจจัดหาสินคามาจําหนาย แผน การดําเนินงาน  63,600 บาท ผล การ
ดําเนินงาน 53,430 บาท 
       - การรับสมัครสมาชิกใหม แผน การดําเนินงาน  2 ราย ผลการดําเนินงาน  ไมมีการรับสมาชิก
เพิ่ม 
       - มีสมาชิกเพิ่มหุน แผนการดําเนินงาน 7,000 บาท ผลการดําเนินงาน 2,810 บาท  

สาเหตุประกอบ  : กลุมเกษตรกรไมมีการติดตามผลการดําเนินงาน เปรียบเทียบกับแผนการ
ดําเนินงานประจําป 

สรุปแนวทางแกไขท่ีจะสงเสริมใหดําเนินการในปงบประมาณ พ .ศ. 2563 : แนะนําสงเสริมให
กลุมเกษตรกรติดตามผลการดําเนินงาน เปรียบเทียบกับแผนการดําเนินงาน แจงใหท่ีประชุมทราบเปน
ประจําทุกเดือน 

ผลการดําเนินงานของกลุมเกษตรกร ไมเปน ไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ(ใหระบุ
ประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป) 

4. กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตวทาพริก  ประเภท : เลี้ยงสัตว 

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานประจําปของกลุมเกษตรกร ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลการดําเนินงานของกลุมเกษตรกรเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ  
ผลการดําเนินงานของกลุมเกษตรกรเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ บางสวน (ใหระบุ

ประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  
สรุปประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมาย  : กลุมกําหนดแผนการทําธุรกิจจัดหาสินคามา

จําหนาย แตในการดําเนินงานท่ีผานมากลุมไมไดดําเนินธุรกิจนี้ 
สาเหตุประกอบ  : สมาชิกไมมีความตองการจะซื้อสินคากับกลุมและกลุมยังไมมีบุคลากรท่ีจะ

รับผิดชอบในการทําธุรกิจจัดหาสินคามาจําหนาย 
สรุปแนวทางแกไขท่ีจะสงเสริมใหดําเนินการในปงบประมาณ พ .ศ. 2563 : คณะกรรมการตอง

มีการกําหนดแผนในการดําเนินธุรกิจใหตรงตามความตองการของสมาชิก 
ผลการดําเนินงานของกลุมเกษตรกร ไมเปน ไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ(ใหระบุ

ประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป) 

 

 

๘๔ | หนา  
รายงานผลการแนะนําสงเสริม พัฒนา และกํากับดูแลสหกรณและกลุมเกษตรกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สํานักงานสหกรณจังหวัดตราด 



5. กลุมเกษตรกรทําไรเขาสมิง  ประเภท : ทําไร    

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานประจําปของกลุมเกษตรกร ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลการดําเนินงานของกลุมเกษตรกรเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ  
สรุปผลงานตามแผนประจําปของกลุมเกษตรกร  : กลุมเกษตรกรดําเนินงานตามแผนการ

ดําเนินงานโดยไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมใหญสามัญประจําป ไดดําเนินการติดตามผลการปฏิบัติงาน
เปรียบเทียบแผนการดําเนินงาน รวมท้ังพิจารณาปรับปรุงแกไขผลการดําเนินงานหากไมเปนไปตามแผนงาน
ท่ีกําหนด สามารถควบคุมการใชจายของแตละรายการใหเหมาะสม ตรงตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

แผนการดําเนินธุรกิจของกลุมเกษตรกร ธุรกิจมีปริมาณเพิ่มข้ึน จึงสงผลใหกลุมเกษตรกรมีผลกําไร
เพิ่มมากข้ึนกวาแผนท่ีกําหนด ถือวากลุมเกษตรกรบริหารงานประสบผลสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ 

ผลการดําเนินงานของกลุมเกษตรกรเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ บางสวน (ใหระบุ
ประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  

ผลการดําเนินงานของกลุมเกษตรกร ไมเปน ไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ(ใหระบุ
ประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป) 

6. กลุมเกษตรกรทําสวนอาวใหญ  ประเภท : ทําสวน     

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานประจําปของกลุมเกษตรกร ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลการดําเนินงานของกลุมเกษตรกรเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ  
สรุปผลงานตามแผนประจําปของกลุมเกษตรกร  : กลุมเกษตรกรสามารถปฏิบัติงานไดตาม

แผนงานท่ีไดรับอนุมัติในท่ีประชุมใหญ  
 - มีการรับสมาชิกเพิ่ม 6 คน  
 - สมาชิกถือหุนเพิ่ม 136,900.00 บาท  
 - กูยืมเงินจากแหลงเงินทุน จํานวน 1,100,000.00 บาท  
 - จัดหาสินคามาจําหนาย 2,831,280.00 บาท 
ผลการดําเนินงานของกลุมเกษตรกรเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ บางสวน (ใหระบุ

ประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  
ผลการดําเนินงานของกลุมเกษตรกร ไมเปน ไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ(ใหระบุ

ประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป) 

7. กลุมเกษตรกรทําสวนวังกระแจะ  ประเภท : ทําสวน     

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานประจําปของกลุมเกษตรกร ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลการดําเนินงานของกลุมเกษตรกรเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ  
ผลการดําเนินงานของกลุมเกษตรกรเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ บางสวน (ใหระบุ

ประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  
สรุปประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมาย : ผลการดําเนินงานสหกรณเปนไปตามเปาหมาย

ท่ีกําหนดไวในแผนการดําเนินงานประจําปท่ีไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมใหญเปนบางสวน  
- รับสมาชิกเพิ่ม 3 ราย ผลการดําเนินงาน ไมมีสมาชิกเขาใหม 
- สงเสริมใหสมาชิกถือหุนเพิ่ม 150 บาท ผลการดําเนินงาน ไมมีสมาชิกเพิ่มหุน 

สาเหตุประกอบ  : กลุมเกษตรกรไมมีการติดตามผลการดําเนินงาน เปรียบเทียบกับแผนการ
ดําเนินงานประจําป 

๘๕ | หนา  
รายงานผลการแนะนําสงเสริม พัฒนา และกํากับดูแลสหกรณและกลุมเกษตรกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สํานักงานสหกรณจังหวัดตราด 



 สรุปแนวทางแกไขท่ีจะสงเสริมใหดําเนินการในปงบประมาณ พ .ศ. 2563 : แนะนําสงเสริมให
กลุมเกษตรกรติดตามผลการดําเนินงาน เปรียบเทียบกับแผนการดําเนินงาน แจงใหท่ีประชุมทราบเปน
ประจําทุกเดือน 

ผลการดําเนินงานของกลุมเกษตรกรไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ(ใหระบุ
ประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป) 

8. กลุมเกษตรกรทําสวนหวงน้ําขาว ประเภท : การเกษตร 

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานประจําปของกลุมเกษตรกร ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลการดําเนินงานของกลุมเกษตรกรเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ  
สรุปผลงานตามแผนประจําปของกลุมเกษตรกร  : การดําเนินธุรกิจสินเช่ือ  และจัดหาสินคามา

จําหนายเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว ธุรกิจจัดหาสินคามาจําหนายในปปจจุบันมีปริมาณธุรกิจเพิ่มข้ึน 
จากปกอน  

ผลการดําเนินงานของกลุมเกษตรกรเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ บางสวน (ใหระบุ
ประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  

ผลการดําเนินงานของกลุมเกษตรกร ไมเปน ไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ(ใหระบุ
ประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป) 

9. กลุมเกษตรกรทําสวนประณีต  ประเภท : ทําสวน   

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานประจําปของกลุมเกษตรกร ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลการดําเนินงานของกลุมเกษตรกรเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ  
ผลการดําเนินงานของกลุมเกษตรกรเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ บางสวน (ใหระบุ

ประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  
สรุปประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมาย  : กลุมเกษตรกรดําเนินธุรกิจสินเช่ือ และธุรกิจ

จัดหาสินคามาจําหนายใหกับสมาชิก แตละธุรกิจมีผลกําไร แตเมื่อหักคาใชจายในการดําเนินงานของกลุม 
ทําใหกลุมเกษตรกรมีผลการดําเนินงานกําไรนอยกวาตามเปาหมายท่ีกําหนด  

สาเหตุประกอบ : เนื่องจากกลุมเกษตรกรมีสินทรัพย บัญชีประเภทวัสดุคงเหลือ คงคางเปนระยะ
เวลานานและไมไดใชใหกอประโยชน ทําใหวัสดุเส่ือมสภาพ จึงตัดจายเปนคาใชจายของกลุมเกษตรกร เปน
เหตุใหผลการดําเนินงานของกลุมมีกําไรลดนอยลง   

สรุปแนวทางแกไขท่ีจะสงเสริมใหดําเนินการในปงบประมาณ พ .ศ. 2563 : แนะนําใหกลุม
เกษตรกรตรวจสอบ และบํารุงรักษาวัสดุคงเหลือ ใหอยูในสภาพท่ีใชงานตลอดเวลา ใชประโยชนสินทรัพยท่ี
มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด และคุมกับคาใชจายดวยความระมัดระวังและความละเอียดรอบคอบ เพื่อ
ปองกันสินทรัพยเส่ือมสภาพ และภาระคาใชจายท่ีสูง 

ผลการดําเนินงานของกลุมเกษตรกร ไมเปน ไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ(ใหระบุ
ประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป) 

 

 

 

๘๖ | หนา  
รายงานผลการแนะนําสงเสริม พัฒนา และกํากับดูแลสหกรณและกลุมเกษตรกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สํานักงานสหกรณจังหวัดตราด 



10. กลุมเกษตรกรทําสวนวังตะเคียน  ประเภท : ทําสวน 

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานประจําปของกลุมเกษตรกร ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลการดําเนินงานของกลุมเกษตรกรเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ  
สรุปผลงานตามแผนประจําปของกลุมเกษตรกร  : กลุมเกษตรกรดําเนินงานตามแผนการ

ดําเนินงานโดยไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมใหญสามัญประจําปส้ินสุด 31 มีนาคม 2562 ไดดําเนินการติดตาม
ผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับแผนการดําเนินงาน การควบคุมคาใชจายใหเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ 

ผลการดําเนินงานของกลุมเกษตรกรในแผนการระดมทุนเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไว แผนการ
ดําเนินธุรกิจสินเช่ือและธุรกิจจัดหาสินคามาจําหนายของกลุมเกษตรกรสูงกวาแผนท่ีกําหนดไว           
(กลุมเกษตรกรไดกูเงินจากกรมสงเสริมสหกรณ จํานวน 500,000 บาท เพื่อมาดําเนินธุรกิจจัดหาสินคามา
จําหนายใหกับสมาชิก) ประมาณการรายไดสูงกวาแผนท่ีกําหนดไว ประมาณการคาใชจายตํ่ากวาแผนท่ี
กําหนดไว การดําเนินงานกลุมเกษตรกรมีกําไรสุทธิสามารถทําไดสูงกวาแผนท่ีกําหนด โดยสรุปภาพรวมการ
ดําเนินงานของกลุมเกษตรกรตรงตามเปาหมายท่ีกําหนดไว เหมาะสมกับขนาดและปริมาณธุรกิจของกลุม
เกษตรกร 

ผลการดําเนินงานของกลุมเกษตรกรเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ บางสวน (ใหระบุ
ประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  

ผลการดําเนินงานของกลุมเกษตรกร ไมเปน ไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ(ใหระบุ
ประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป) 

11. กลุมเกษตรกรทาํสวนสะตอ  ประเภท : ทําสวน   

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานประจําปของกลุมเกษตรกร ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลการดําเนินงานของกลุมเกษตรกรเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ  
สรุปผลงานตามแผนประจําปของกลุมเกษตรกร  : กลุมเกษตรกรดําเนินงานตามแผนการ

ดําเนินงานโดยไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมใหญสามัญประจําป ไดดําเนินการติดตามผลการปฏิบัติงาน
เปรียบเทียบกับแผนการดําเนินงาน รวมท้ังพิจารณาปรับปรุงแกไขผลการดําเนินงานหากไมเปนไปตาม
แผนงานท่ีกําหนด สามารถควบคุมการใชจายของแตละรายการใหเหมาะสม ตรงตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

กลุมเกษตรกรดําเนินธุรกิจ โดยมีผลกําไรจากการดําเนินงานสูงกวาแผนท่ีกําหนด 100% ของแผน
ท่ีกําหนด ถือวากลุมเกษตรกรบริหารงานประสบผลสําเร็จในการดําเนินธุรกิจตรงตามเปาหมายท่ีกําหนด   
เนื่องจากกลุมเกษตรกรมีทุนดําเนินงานเพิ่มข้ึน มาใชในการดําเนินธุรกิจ ทุนดําเนินงานมาจากแหลงเงินทุน
ภายนอก (จากกูกรมสงเสริมสหกรณ เงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกรโครงการสรางความเขมแข็ง ใหกับกลุม
เกษตรกรเพื่อเขาถึงแหลงเงินทุนในการผลิตและการตลาด)    

ผลการดําเนินงานของกลุมเกษตรกรเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ บางสวน (ใหระบุ
ประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  

ผลการดําเนินงานของกลุมเกษตรกร ไมเปน ไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ(ใหระบุ
ประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป) 

 

 

 

๘๗ | หนา  
รายงานผลการแนะนําสงเสริม พัฒนา และกํากับดูแลสหกรณและกลุมเกษตรกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สํานักงานสหกรณจังหวัดตราด 



12. กลุมเกษตรกรทําสวนทุงนนทรี  ประเภท : ทําสวน   

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานประจําปของกลุมเกษตรกร ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลการดําเนินงานของกลุมเกษตรกรเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ  
ผลการดําเนินงานของกลุมเกษตรกรเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ บางสวน (ใหระบุ

ประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  
 สรุปประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมาย : กลุมเกษตรกรมีการกําหนดแผนการดําเนินงาน
ประจําปและประมาณรายรับ-รายจาย โดยไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมใหญ ซึ่งกลุมเกษตรกรมีคาใชจายเงิน
งบประมาณเกินกวาวงเงินท่ีกําหนดไว   

สาเหตุประกอบ : คาใชจายดําเนินงานของกลุมเกษตรกรเกินกวาวงเงินท่ีกําหนดไวในแผนการ
ดําเนินงาน เนื่องจากกลุมเกษตรกรกําหนดแผนการดําเนินงานไมครอบคลุมการดําเนินธุรกิจ คาใชจายบาง
ประเภทเกนิกวาแผนท่ีกําหนดไมเปนไปตามเปาหมาย   

สรุปแนวทางแกไขท่ีจะสงเสริมใหดําเนินการในปงบประมาณ พ .ศ. 2563 : กลุมเกษตรกรควร
กําหนดแผนงานและงบประมาณรายจายใหครอบคลุมการดําเนินงานโดยคํานึงถึงภาวะทางเศรษฐกิจความ
เปนไปไดทางปฏิบัติ ควรมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเทียบกับแผนงานและงบประมาณท่ีไดรับ
อนุมัติจากท่ีประชุมใหญ รวมท้ังดําเนินงานใหเปนไปตามแผนงานและงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ โดยควบคุม
คาใชจายใหอยูภายในวงเงินงบประมาณท่ีกําหนดอยางเครงครัด เพื่อรักษาวินัยทางการเงิน และใหเปนไป
ตามหลักการควบคุมภายในท่ีดีตลอดจนใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานและบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 

ผลการดําเนินงานของกลุมเกษตรกร ไมเปน ไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ(ใหระบุ
ประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป) 

13. กลุมเกษตรกรทําสวนแสนตุง  ประเภท : ทําสวน   

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานประจําปของกลุมเกษตรกร ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลการดําเนินงานของกลุมเกษตรกรเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ  
ผลการดําเนินงานของกลุมเกษตรกรเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ บางสวน (ใหระบุ

ประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  
สรุปประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมาย  : ผลการดําเนินงานกลุมเกษตรกรเปนไปตาม

เปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนการดําเนินงานประจําปท่ีไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมใหญบางสวน (ปดบัญชี
ประจําป 31 มีนาคม 2562)  เรื่องการประมาณการรายจาย แผน การดําเนินงาน  22,500 บาท ผล การ
ดําเนินงาน 22,879 บาท 

สาเหตุประกอบ  : กลุมเกษตรกร ไมมีการติดตามผลการดําเนินงาน เปรียบเทียบกับแผนการ
ดําเนินงานประจําป 

สรุปแนวทางแกไขท่ีจะสงเสริมใหดําเนินการในปงบประมาณ พ .ศ. 2563: แนะนําสงเสริมให
กลุมเกษตรกรติดตามผลการดําเนินงาน เปรียบเทียบกับแผนการดําเนินงาน แจงใหท่ีประชุมรับทราบเปน
ประจําทุกเดือน 

ผลการดําเนินงานของกลุมเกษตรกร ไมเปน ไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ(ใหระบุ
ประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป) 

 

๘๘ | หนา  
รายงานผลการแนะนําสงเสริม พัฒนา และกํากับดูแลสหกรณและกลุมเกษตรกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สํานักงานสหกรณจังหวัดตราด 



14. กลุมเกษตรกรทําสวนเทพนิมิต  ประเภท : ทําสวน  

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานประจําปของกลุมเกษตรกร ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลการดําเนินงานของกลุมเกษตรกรเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ  
สรุปผลงานตามแผนประจําปของกลุมเกษตรกร  : กลุมเกษตรกรดําเนินงานตามแผนการ

ดําเนินงานโดยไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมใหญสามัญประจําป ไดดําเนินการติดตามผลการปฏิบัติงาน
เปรียบเทียบแผนการดําเนินงาน รวมท้ังพิจารณาปรับปรุงแกไขผลการดําเนินงานหากไมเปนไปตามแผนงาน
ท่ีกําหนด สามารถควบคุมการใชจายของแตละรายการใหเหมาะสม ตรงตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

แผนการดําเนินธุรกิจของกลุมเกษตรกร ธุรกิจมีปริมาณเพิ่มข้ึน จึงสงผลใหกลุมเกษตรกรมีผลกําไร
เพิ่มมากข้ึนกวาแผนท่ีกําหนด ถือวากลุมเกษตรกรบริหารงานประสบผลสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ 

ผลการดําเนินงานของกลุมเกษตรกรเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ บางสวน (ใหระบุ
ประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  

ผลการดําเนินงานของกลุมเกษตรกร ไมเปน ไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ(ใหระบุ
ประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป) 

15. กลุมเกษตรกรทําสวนทาโสม  ประเภท : ทําสวน    

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานประจําปของกลุมเกษตรกร ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลการดําเนินงานของกลุมเกษตรกรเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ  
สรุปผลงานตามแผนประจําปของกลุมเกษตรกร  : กลุมเกษตรกรดําเนินงานตามแผนการ

ดําเนินงานโดยไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมใหญสามัญประจําป ไดดําเนินการติดตามผลการปฏิบัติงาน
เปรียบเทียบแผนการดําเนินงาน รวมท้ังพิจารณาปรับปรุงแกไขผลการดําเนินงานหากไมเปนไปตามแผนงาน
ท่ีกําหนด สามารถควบคุมการใชจายของแตละรายการใหเหมาะสม ตรงตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

แผนการดําเนินธุรกิจของกลุมเกษตรกร ธุรกิจมีปริมาณเพิ่มข้ึน จึงสงผลใหกลุมเกษตรกรมีผลกําไร
เพิ่มมากข้ึนกวาแผนท่ีกําหนด ถือวากลุมเกษตรกรบริหารงานประสบผลสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ 

ผลการดําเนินงานของกลุมเกษตรกรเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ บางสวน (ใหระบุ
ประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  
. ผลการดําเนินงานของกลุมเกษตรกร ไมเปน ไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ(ใหระบุ
ประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป) 

16. กลุมเกษตรกรทาํสวนหนองบอน  ประเภท : ทําสวน   

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานประจําปของกลุมเกษตรกร ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลการดําเนินงานของกลุมเกษตรกรเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ  
ผลการดําเนินงานของกลุมเกษตรกรเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ บางสวน (ใหระบุ

ประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  
สรุปประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมาย : กลุมเกษตรกรมีการกําหนดแผนการดําเนินงาน

ประจําปและประมาณรายรับ-รายจาย โดยไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมใหญ โดยกลุมเกษตรกรมีคาใชจายเงิน
งบประมาณเกินกวาวงเงินท่ีกําหนดไว   

สาเหตุประกอบ  : คาใชจายดําเนินงานของกลุมเกษตรกรเกินกวาวงเงินท่ีกําหนดไวในแผนการ
ดําเนินงาน เนื่องจากกลุมเกษตรกรกําหนดแผนการดําเนินงานไมครอบคลุมการดําเนินธุรกิจ คาใชจายบาง
ประเภทเกนิกวาแผนท่ีกําหนดไมเปนไปตามเปาหมาย   

๘๙ | หนา  
รายงานผลการแนะนําสงเสริม พัฒนา และกํากับดูแลสหกรณและกลุมเกษตรกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สํานักงานสหกรณจังหวัดตราด 



สรุปแนวทางแกไขท่ีจะสงเสริมใหดําเนินการในปงบประมาณ พ .ศ. 2563 : กลุมเกษตรกรควร
กําหนดแผนงานและงบประมาณรายจายใหครอบคลุมการดําเนินงานโดยคํานึงถึงภาวะทางเศรษฐกิจความ
เปนไปไดทางปฏิบัติ ควรมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเทียบกับแผนงานและงบประมาณท่ีไดรับ
อนุมัติจากท่ีประชุมใหญ รวมท้ังดําเนินงานใหเปนไปตามแผนงานและงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ โดยควบคุม
คาใชจายใหอยูภายในวงเงินงบประมาณท่ีกําหนดอยางเครงครัด เพื่อรักษาวินัยทางการเงิน และใหเปนไป
ตามหลักการควบคุมภายในท่ีดีตลอดจนใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานและบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 

ผลการดําเนินงานของกลุมเกษตรกร ไมเปน ไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ(ใหระบุ
ประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป) 

17. กลุมเกษตรกรทําสวนนนทรี  ประเภท : ทําสวน 

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานประจําปของกลุมเกษตรกร ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลการดําเนินงานของกลุมเกษตรกรเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ  
สรุปผลงานตามแผนประจําปของกลุมเกษตรกร  : กลุมเกษตรกรดําเนินงานตามแผนการ

ดําเนินงานโดยไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมใหญสามัญประจําปส้ินสุด 31 มีนาคม 2562 ไดดําเนินการติดตาม
ผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับแผนการดําเนินงาน การควบคุมคาใชจายใหเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ 

ผลการดําเนินงานของกลุมเกษตรกรในแผนการระดมทุนเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไว แผนการ
ดําเนินธุรกิจสินเช่ือและธุรกิจจัดหาสินคามาจําหนายของกลุมเกษตรกรสูงกวาแผนท่ีกําหนดไว (กลุม
เกษตรกรไดกูเงินจากกรมสงเสริมสหกรณ จํานวน 500,000 บาท เพื่อมาดําเนินธุรกิจจัดหาสินคามา
จําหนายใหกับสมาชิก) ประมาณการรายไดสูงกวาแผนท่ีกําหนดไว ประมาณการคาใชจายตํ่ากวาแผนท่ี
กําหนดไว การดําเนินงานดานกลุมเกษตรกรมีกําไรสุทธิสามารถทําไดสูงกวาแผนท่ีกําหนด โดยสรุปภาพรวม
การดําเนินงานของกลุมเกษตรกรตรงตามเปาหมายท่ีกําหนดไว เหมาะสมกับขนาดและปริมาณธุรกิจของ
กลุมเกษตรกร 

ผลการดําเนินงานของกลุมเกษตรกรเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ บางสวน (ใหระบุ
ประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  

ผลการดําเนินงานของกลุมเกษตรกร ไมเปน ไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ(ใหระบุ
ประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป) 

18. กลุมเกษตรกรทําสวนดานชุมพล  ประเภท : ทําสวน 

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานประจําปของกลุมเกษตรกร ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลการดําเนินงานของกลุมเกษตรกรเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ  
ผลการดําเนินงานของกลุมเกษตรกรเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ บางสวน (ใหระบุ

ประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  
สรุปประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมาย  : กลุมเกษตรกรมีคาใชจายในการดําเนินงานสูง

กวาแผนท่ีกําหนดไว 
สาเหตุประกอบ  : กลุมเกษตรกรจายคาเบ้ียเล้ียงพาหนะ สูงกวาแผนท่ีกําหนดไวเนื่องจากในปนี้

คณะกรรมการไดติดตอประสานงานกับสมาชิกและหนวยงานภายนอกมากข้ึนทําใหสงผลตอกําไรสุทธิ
ประจําปลดลงจากปกอนตามมา 

๙๐ | หนา  
รายงานผลการแนะนําสงเสริม พัฒนา และกํากับดูแลสหกรณและกลุมเกษตรกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สํานักงานสหกรณจังหวัดตราด 



สรุปแนวทางแกไขท่ีจะสงเสริมใหดําเนินการในปงบประมาณ พ .ศ. 2563 : กลุมเกษตรกรตอง
ควบคุมคาใชจายในการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนงานท่ีกําหนดไว การใชจายใหเหมาะสมกับปริมาณ
ธุรกิจ 

ผลการดําเนินงานของกลุมเกษตรกร ไมเปน ไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ(ใหระบุ
ประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป) 

19. กลุมเกษตรกรทําสวนชางทูน  ประเภท : ทําสวน   

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานประจําปของกลุมเกษตรกร ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลการดําเนินงานของกลุมเกษตรกรเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ  
ผลการดําเนินงานของกลุมเกษตรกรเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ บางสวน (ใหระบุ

ประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  
ผลการดําเนินงานของกลุมเกษตรกร ไมเปน ไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ(ใหระบุ

ประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป) 
สรุปประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมาย : กลุมเกษตรกรไมสามารถจัดประชุมใหญไดเปน

ระยะเวลา 6 ป 
สาเหตุประกอบ : กลุมเกษตรกรไมสามารถเรียกประชุมคณะกรรมการได  
สรุปแนวทางแกไขท่ีจะสงเสริมใหดําเนินการในปงบประมาณ พ .ศ. 2563 : นายทะเบียน

สหกรณมีอํานาจส่ังเลิกตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยกลุมเกษตรกร พ.ศ. 2547 มาตรา 33 

20. กลุมเกษตรกรทําสวนน้ําเช่ียว  ประเภท : ทําสวน   

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานประจําปของกลุมเกษตรกร ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลการดําเนินงานของกลุมเกษตรกรเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ  
ผลการดําเนินงานของกลุมเกษตรกรเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ บางสวน (ใหระบุ

ประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  
สรุปประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมาย :  
1. แผนการระดมทุน  – ถือหุนเพิ่ม  โดยกลุมเกษตรกร มีแผนถือหุนเพิ่ม 20,000 บาท ผลการ

ดําเนินงาน กลุมเกษตรกรถือหุน จํานวน 9,950 บาท 
สาเหตุประกอบ : สมาชิกมีรายไดนอยจากการประกอบอาชีพ  
สรุปแนวทางแกไขท่ีจะสงเสริมใหดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 
1. ระดมทุนของสมาชิก ใหเพิ่มข้ึนจากเดิม เพื่อกลุมเกษตรกร จะไดมีทุนหมุนเวียนมากข้ึน  

 2. หาแหลงเงินทุนภายนอก  
ผลการดําเนินงานของกลุมเกษตรกร ไมเปน ไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ(ใหระบุ

ประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป) 

 

 

 

 

๙๑ | หนา  
รายงานผลการแนะนําสงเสริม พัฒนา และกํากับดูแลสหกรณและกลุมเกษตรกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สํานักงานสหกรณจังหวัดตราด 



21. กลุมเกษตรกรทําสวนคลองใหญ  ประเภท : ทําสวน   

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานประจําปของกลุมเกษตรกร ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลการดําเนินงานของกลุมเกษตรกรเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ  
สรุปผลงานตามแผนประจําปของกลุมเกษตรกร  : แผนการจัดหาสินคามาจําหนาย  โดยกลุม

เกษตรทําสวนคลองใหญ ดําเนินธุรกิจจัดหาสินคามาจําหนาย (ปุย) มีแผนดําเนินการ จํานวน  
574,000 บาท ผลการดําเนินงาน จําหนายปุย จํานวน 749,090 บาท 

ผลการดําเนินงานของกลุมเกษตรกรเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ บางสวน (ใหระบุ
ประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  

ผลการดําเนินงานของกลุมเกษตรกร ไมเปน ไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ(ใหระบุ
ประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป) 

22. กลุมเกษตรกรทําสวนบางปด  ประเภท : ทําสวน   

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานประจําปของกลุมเกษตรกร ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลการดําเนินงานของกลุมเกษตรกรเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ  
ผลการดําเนินงานของกลุมเกษตรกรเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ บางสวน (ใหระบุ

ประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป)  
สรุปประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมาย : แผนการจัดหาสินคามาจําหนาย โดยกลุมเกษตร

ทําสวนบางปด ดําเนินธุรกิจการจัดหาสินคามาจําหนาย (ปุย) มีแผนดําเนินการ จํานวน 800,000 บาท 
ผลการดําเนินงาน จําหนายปุย จํานวน 689,980.00 บาท 

สาเหตุประกอบ :  
1. เนื่องจากสภาพอากาศเปล่ียนแปลง ทําใหสมาชิกเก็บเกี่ยวผลผลิตไดนอย สงผลกระทบถึงการ

จัดซื้อปุยมีจํานวนนอยลง 
2. ราคาผลผลิตตกตํ่า 
สรุปแนวทางแกไขท่ีจะสงเสริมใหดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 
1. เพิ่มชองการจําหนายผลผลิตของสมาชิก  
ผลการดําเนินงานของกลุมเกษตรกร ไมเปน ไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนฯ(ใหระบุ

ประเด็นหรือแผนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายพรอมสาเหตุประกอบพอสังเขป) 

๙๒ | หนา  
รายงานผลการแนะนําสงเสริม พัฒนา และกํากับดูแลสหกรณและกลุมเกษตรกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สํานักงานสหกรณจังหวัดตราด 



 

 

สํานักงานสหกรณจังหวัดตราด  
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