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กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

Cooperative Promotion Department 



ก | ห น้ า  รายงานผลการแนะนําส่งเสริม พัฒนา และกํากับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

คํานํา  
  สํานักงานสหกรณ์จังหวัดตราด เป็นหน่วยงานในส่วนภูมิภาคสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีอํานาจหน้าที่ในการดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ส่งเสริม สนับสนุนการ
ดําเนินการตามท่ีนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายในการรับจดทะเบียน ดูแลสหกรณ์ ส่งเสริม พัฒนาและคุ้มครอง 
ให้ความรู้เก่ียวกับอุดมการณ์ หลักการ วิธีการสหกรณ์ แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป รวมถึงการ
พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์โดยการยกระดับช้ันสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง สามารถเป็นที่พ่ึงให้กับมวลสมาชิก 
และเป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติต่อไป 

  การดําเนินงานของสํานักงานสหกรณ์จังหวัดตราด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 
31 กรกฎาคม 2563 สํานักงานสหกรณ์จังหวัดตราด มีจํานวนสหกรณ์ 57 แห่ง มีสถานะดําเนินการ 55 แห่ง  
ยังไม่เริ่มดําเนินงาน 1 แห่ง ชําระบัญชี 1 แห่ง และกลุ่มเกษตรกร จํานวน 23 แห่ง มีสถานะดําเนินการ 21 แห่ง 
ยังไม่เริ่มดําเนินงาน 1 แห่ง ชําระบัญชี 1 แห่ง 

  รายงานผลการแนะนําส่งเสริม พัฒนา และกํากับ ดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสํานักงานสหกรณ์จังหวัดตราด ฉบับน้ีดําเนินการตามแผนการแนะนํา ส่งเสริมและ
พัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายสหกรณ์ และแผนการดําเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
ผลงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 กรกฎาคม 2563 เพ่ือการติดตามผล สะท้อนถึงข้อเท็จจริงและ
สภาพปัญหาในการดําเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดตราด และเพ่ือเป็นแนวทางในการวาง
แผนการส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อไป 

 

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดตราด 
สิงหาคม 2563 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ข | ห น้ า  รายงานผลการแนะนําส่งเสริม พัฒนา และกํากับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

สารบญั 
 

 หน้า 
ส่วนที่ 1 : สรุปผลการแนะนําส่งเสริม พัฒนา กํากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
ภาพรวมจังหวัด 

1 

  - จํานวนและสถานะของสหกรณ์ 1 
  - จํานวนและสถานะของกลุ่มเกษตรกร 1 
  - ผลสําเร็จของการดําเนินงานของสหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2 
            - สรปุกิจกรรมสําคญั/ผลงานโดดเด่นที่เกิดจากการเข้าแนะนําส่งเสริม พัฒนา และแก้ไข 
ปัญหาของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

8 

ส่วนที่ 2 : ผลการดําเนินงานจากการแนะนําส่งเสริม พฒันา และกํากับดูแลสหกรณ/์ 
กลุ่มเกษตรกร ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 (รายแห่ง) 

20 

 สหกรณ์ทั่วไป  
1) ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรตราด จํากัด 20 
2) ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จํากัด 23 
3) ร้านสหกรณ์บริษัทสมิงฟูดส์ จํากัด 26 
4) ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลตราด จํากัด 28 
5) สหกรณ์กองทุนสวนยางบางปิดบนร่วมใจ จํากัด 31 
6) สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านท่าโสม จํากัด 34 
7) สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านวังตัก จํากัด 36 
8) สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านสลัก จํากัด 39 
9) สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านสามง่าม จํากัด 41 
10) สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเสนาณรงค์ จํากัด 44 
11) สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านห้วงนํ้าขาว จํากัด 47 
12) สหกรณ์กองทุนสวนยางหนองโพรงพัฒนา จํากัด 50 
13) สหกรณ์การเกษตรเกาะช้าง จํากัด 53 
14) สหกรณ์การเกษตรเขาสมิง จํากัด 56 
15) สหกรณ์การเกษตรชุมชนบ้านตะกาดหนองเห่ียง จํากัด 59 
16) สหกรณ์การเกษตรเทศบาลตําบลหนองบอน จํากัด 62 
17) สหกรณ์การเกษตรบ่อไร่ จํากัด 65 
18) สหกรณ์การเกษตรแปรรูปอาหารบ้านเปร็ดใน จํากัด 68 
19) สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ตราด จํากัด 70 
20) สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการแปรรูปและส่งออกจังหวัดตราด จํากัด 73 
21) สหกรณ์การเกษตรเมืองตราด จํากัด 76 
22) สหกรณ์การเกษตรแหลมกลัด จํากัด 80 

 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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23) สหกรณ์การเกษตรแหลมงอบ จํากัด 83 
24) สหกรณ์การเกษตรอัลมาส จํากัด 86 
25) สหกรณ์กุ้งตราด จํากัด 88 
26) สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนดอนสูงสามัคคี จํากัด 91 
27) สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนท่าหาดสามัคคี จํากัด 93 
28) สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนบ่อพลอย จํากัด 95 
29) สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนบ้านดินแดง จํากัด 98 
30) สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนบ้านท่าโสม จํากัด 99 
31) สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนบ้านสลักร่วมใจพัฒนา จํากัด 101 
32) สหกรณ์เครือข่ายยางพาราจังหวัดตราด จํากัด 104 
33) สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงคลองแก้ว-ปะอา จํากัด 107 
34) สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงคลองใหญ่ จํากัด 109 
35) สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงคลองใหญ่ 2 จํากัด 112 
36) สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงตราด จํากัด 115 
37) สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงหนองคันทรง จํากัด 118 
38) สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงแหลมงอบ จํากัด 120 
39) สหกรณ์โคนมเมืองตราด จํากัด 123 
40) สหกรณ์ชาวสวนจังหวัดตราด จํากัด 124 
41) สหกรณ์เดินรถตราด จํากัด 127 
42) สหกรณ์ตราดยางพารา จํากัด 130 
43) สหกรณ์บริการเกาะช้าง จํากัด 133 
44) สหกรณ์ประมงไม้รูด จํากัด 136 
45) สหกรณ์ผู้ใช้นํ้าเขาสมิง จํากัด 139 
46) สหกรณ์ผู้ใช้นํ้าบําโรณ-แสนตุ้ง จํากัด 141 
47) สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งตราดย่ังยืน จํากัด 143 
48) สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรและการปศุสัตว์ตราด จํากัด 146 
49) สหกรณ์พัฒนาคุณภาพยางพาราตําบลห้วยแร้ง จํากัด 149 
50) สหกรณ์ยางพาราเนินดินแดงตราด จํากัด 151 
51) สหกรณ์ส่งเสริมธุรกิจภาคเกษตรจังหวัดตราด จํากัด 155 
52) สหกรณ์สวนปาล์มนํ้ามันจังหวัดตราด จํากัด 158 
53) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จํากัด 161 
54) สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดตราด จํากัด 164 
55) สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตราด จํากัด 167 
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 กลุ่มเกษตรกรทั่วไป 
1) กลุ่มเกษตรกรทํานาท่าพริก 170 
2) กลุ่มเกษตรกรทํานาหนองโสน 172 
3) กลุ่มเกษตรกรทําประมงชําราก 175 
4) กลุ่มเกษตรกรทําไร่เขาสมิง 178 
5) กลุ่มเกษตรกรทําสวนคลองใหญ่ 181 
6) กลุ่มเกษตรกรทําสวนช้างทูน 183 
7) กลุ่มเกษตรกรทําสวนด่านชุมพล 184 
8) กลุ่มเกษตรกรทําสวนท่าโสม 187 
9) กลุ่มเกษตรกรทําสวนทุ่งนนทรี 189 
10) กลุ่มเกษตรกรทําสวนเทพนิมิต 192 
11) กลุ่มเกษตรกรทําสวนนนทรีย์ 195 
12) กลุ่มเกษตรกรทําสวนนํ้าเช่ียว 198 
13) กลุ่มเกษตรกรทําสวนบางปิด 200 
14) กลุ่มเกษตรกรทําสวนประณีต 203 
15) กลุ่มเกษตรกรทําสวนวังกระแจะ 206 
16) กลุ่มเกษตรกรทําสวนวังตะเคียน 209 
17) กลุ่มเกษตรกรทําสวนสะตอ 211 
18) กลุ่มเกษตรกรทําสวนแสนตุ้ง 214 
19) กลุ่มเกษตรกรทําสวนหนองบอน 217 
20) กลุ่มเกษตรกรทําสวนห้วงนํ้าขาว 220 
21) กลุ่มเกษตรกรทําสวนอ่าวใหญ่ 222 
22) กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ท่าพริก 225 
 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงและโครงการอันเนื่องมาจาก 
พระราชดําริ 

 

1) สหกรณ์การเกษตรโครงการหมู่บ้านทับทิมสยาม 01 จํากัด 227 
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ข้อมูลลา่สุดของสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 

จํานวนและสถานะของสหกรณ์ หน่วย : แห่ง 

ประเภทสหกรณ์ 
สถานะสหกรณ์ รวม 

ดําเนนิงาน ยังไม่เริ่ม
ดําเนนิงาน เลิก/ชําระบัญชี 

สหกรณ์ภาคการเกษตร     

1. สหกรณ์การเกษตร 32 - 1 33 
2. สหกรณ์ประมง 3 - - 3 
3. สหกรณ์นิคม - - - - 
สหกรณน์อกภาคการเกษตร     
4. สหกรณ์ออมทรัพย์ 3 - - 3 
5. สหกรณ์ร้านค้า 2 - 1 3 
6. สหกรณ์บรกิาร 8 1 - 9 
7. สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน 6 - - 6 

รวม 54 1 2 57 
 

จํานวนและสถานะของกลุม่เกษตรกร  
หน่วย : แห่ง 

ประเภทกลุ่มเกษตรกร 
สถานะกลุ่มเกษตรกร 

รวม 
ดําเนนิงาน ยังไม่เริ่ม

ดําเนนิงาน เลิก/ชําระบัญชี 

1. กลุ่มเกษตรกรทํานา 2 - - 2 
2. กลุ่มเกษตรกรทําสวน 16 - 1 17 
3. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ 1 - - 1 
4. กลุ่มเกษตรกรทําไร่ 1 1 - 2 
5. กลุ่มเกษตรกรทําประมง 1 - - 1 
6. กลุ่มเกษตรกรอ่ืน ๆ (ระบุ) - - - - 

รวม 21 1 1 23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 1 : สรุปผลการแนะนาํสง่เสริม พัฒนา และกํากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรภาพรวมจังหวัด 
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ผลสําเร็จของการดําเนนิงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
สหกรณ์ : 
1. ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ (ข้อมูลผลประเมินล่าสดุของสหกรณ์ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. ผลการพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์ 
 ด้านการมีสว่นร่วมของสมาชิก (ข้อมูลปีบัญชีล่าสุดของสหกรณ์ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563) 

 - สหกรณ์ที่มสีมาชิกมาใช้บริการร้อยละ 70 ขึ้นไป   จํานวน ...31... แห่ง 
 - สหกรณ์ที่มสีมาชิกมาใช้บริการร้อยละ 60 - 69  จํานวน ...10... แห่ง 
 - สหกรณ์ที่มสีมาชิกมาใช้บริการตํ่ากว่าร้อยละ 60   จํานวน ...14... แห่ง 
ด้านการควบคุมภายใน (ข้อมูลจากรายงานของผู้สอบบัญชี ปีบัญชีล่าสดุ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563) 
 - สหกรณ์ที่มกีารควบคุมภายในอยู่ในระดับ “ดีมาก”  จํานวน ....4...  แห่ง 
 - สหกรณ์ที่มกีารควบคุมภายในอยู่ในระดับ “ดี”  จํานวน ...20... แห่ง 
 - สหกรณ์ที่มกีารควบคุมภายในอยู่ในระดับ “พอใช้”  จํานวน ...13... แห่ง 
 - สหกรณ์ที่มกีารควบคุมภายในอยู่ในระดับ “ต้องปรับปรุง” จํานวน .....8... แห่ง 
 - สหกรณ์ที่ไมม่ีการควบคุมภายใน    จํานวน ...10... แห่ง 
ด้านประสทิธิภาพการบริหารงาน (ข้อมลูจากระบบข้อบกพร่อง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563) 

  - สหกรณ์ที่ไมม่ีข้อบกพร่อง    จํานวน ...52... แห่ง 
  หรือดําเนินการแก้ไขแล้วเสร็จสมบูรณ ์

  - สหกรณ์ทีแ่ก้ไขข้อบกพร่องแล้วเสร็จต้องติดตาม  จํานวน .....4... แห่ง 
    หรืออยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไข 
  - สหกรณ์ที่มขีอ้บกพร่องและยังไม่เริ่มดําเนินการแก้ไข จํานวน ....-...  แห่ง 
3. ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์ (ที่มีวันสิ้นปีทางบัญชีเดือน ส.ค. 62 - ก.ค. 63) รวม ..........55........ แห่ง 

ปิดบัญชีได้และส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชีภายใน 30 วัน   จํานวน ...25... แห่ง 
 ปิดบัญชีได้และส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชีภายใน 31 - 180 วัน จํานวน ...12... แห่ง 
 ปิดบัญชีได้และส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชีเกิน 180 วัน  จํานวน ....-..... แห่ง 

ปิดบัญชีไม่ได้/ไม่สามารถจดัทํางบการเงินได้   จํานวน ....3…. แห่ง 
           (อยู่ระหว่างปิดบัญชี 15 แห่ง เน่ืองจากมีวันสิ้นปีบัญชี เดือน มิ.ย. 63 และ ก.ค. 63) 
4. ผลการประชุมใหญ่ประจําปีของสหกรณ์ (ที่มีวันสิ้นปีทางบัญชีเดือน มี.ค. 62 - ก.พ. 63) รวม ....55.... แห่ง 

ประชุมใหญส่ามัญ ภายใน 150 วัน     จํานวน ...44... แห่ง 
 ประชุมใหญส่ามัญ เกิน 150 วัน     จํานวน .....2..  แห่ง 

ไม่สามารถจดัประชุมใหญส่ามัญได้เกินกว่า 6 เดือน  จํานวน .....9..  แห่ง 

สหกรณ์ทีน่ํามาจัดมาตรฐานในปี 2563  
จํานวน ....51..... แห่ง มีผลการประเมิน ดังน้ี 
ระดับดีเลิศ  จํานวน ...11... แห่ง 
ระดับดีมาก   จํานวน ...10... แห่ง 
ระดับดี   จํานวน ....4...  แห่ง 
 ไม่ผ่านมาตรฐาน จํานวน ....5...  แห่ง 
ยังไม่ออกผลประเมิน จํานวน ...21... แห่ง 
 

สหกรณ์ที่ไม่นาํมาจัดมาตรฐานในปี 2563  
จํานวน .....6...... แห่ง เน่ืองจาก 
จัดต้ังไม่ครบ 2 ปี จํานวน ...1... แห่ง 
 หยุดดําเนินงาน จํานวน ...4... แห่ง 
 ชําระบัญชี  จํานวน ...1... แห่ง 
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โดยมีรายละเอียดเป็นรายสหกรณ์ ดังน้ี 

ที่ ชื่อสหกรณ ์ ปีบัญช ี

ผลการจัด
มาตรฐาน 

(ระบุผล ดีเลิศ, 
ดีมาก, ดี, 
ไม่ผ่าน) 

การปิดบัญชี 
(ระบุวันท่ีผู้สอบ

รับรองงบ
การเงิน) 

 

การประชุมใหญ่ 
(ระบุวันท่ีจัด
ประชุมใหญ่) 

1 ชุมนุมสหกรณก์ารเกษตรตราด จํากัด มี.ค. 2562 ดี 28 พ.ค. 63 9 ส.ค. 62 
2 ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จํากัด ต.ค. 2562 ดีมาก 13 พ.ค. 63 18 ก.ค. 63 
3 ร้านสหกรณ์บริษัทสมิงฟูดส์ จํากัด ธ.ค. 2562 ดีมาก 30 เม.ย. 63 28 พ.ค. 63 
4 ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลตราด จํากัด ก.ย. 2562 ดีเลิศ 28 พ.ย. 62 2 ธ.ค. 62 
5 สหกรณ์กองทุนสวนยางบางปิดบนร่วมใจ 

จํากัด 
มิ.ย. 2562 ดีมาก ** 10 ต.ค. 62 

6 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านท่าโสม จํากัด มิ.ย. 2562 ดีมาก ** 25 ต.ค. 62 
7 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านวังตัก จํากัด มิ.ย. 2562 ไม่นํามาจัด

มาตรฐาน 
- 26 พ.ย. 62 

8 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านสลัก จํากัด มิ.ย. 2562 ดีมาก ** 26 ก.ย. 62 
9 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านสามง่าม 

จํากัด 
มิ.ย. 2562 ดีมาก ** 16 ก.ย. 62 

10 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเสนาณรงค์ 
จํากัด 

มิ.ย. 2562 ดีเลิศ ** 24 ต.ค. 62 

11 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านห้วงนํ้าขาว 
จํากัด 

มิ.ย. 2562 ไม่ผ่าน ** 12 ก.ย. 62 

12 สหกรณ์กองทุนสวนยางหนองโพรงพัฒนา 
จํากัด 

มิ.ย. 2562 ดี ** 16 ก.ย. 62 

13 สหกรณ์การเกษตรเกาะช้าง จํากัด มิ.ย. 2562 ดีมาก 30 ก.ย. 63 21 พ.ย. 62 
14 สหกรณ์การเกษตรเขาสมิง จํากัด มิ.ย. 2562 ดีเลิศ ** 21 พ.ย. 62 
15 สหกรณ์การเกษตรโครงการหมู่บ้านทับทิม

สยาม 01 จํากัด 
ธ.ค. 2562 ไม่นํามาจัด

มาตรฐาน 
- *** 

16 สหกรณ์การเกษตรชุมชนบ้านตะกาด
หนองเหี่ยง จํากัด 

ม.ค. 2563 ดีมาก  1 พ.ค. 63 14 ก.ค. 63 

17 สหกรณ์การเกษตรเทศบาลตําบลหนอง
บอน จํากัด 

ก.ค. 2562 ไม่ผ่าน 24 ธ.ค. 62 25 ธ.ค. 62 

18 สหกรณ์การเกษตรบ่อไร่ จํากัด มิ.ย. 2562 ดีเลิศ 5 พ.ค. 62 26 ธ.ค. 62 
19 สหกรณ์การเกษตรแปรรูปอาหารบ้าน

เปร็ดใน จํากัด 
มี.ค. 2562 ดีมาก 24 เม.ย. 63 9 ก.ค. 62 

20 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า 
ธ.ก.ส.ตราด จํากัด 

มี.ค. 2562 ไม่ผ่าน 30 มิ.ย. 63 23 ส.ค. 62 

21 สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการแปรรูปและ
ส่งออกจังหวัดตราด จํากัด 

ก.ค. 2562 ไม่ผ่าน 25 ก.พ. 63 24 ก.พ. 63 

22 สหกรณ์การเกษตรเมืองตราด จํากัด มี.ค. 2562 ดีเลิศ 30 มิ.ย. 63 16 ส.ค. 62 
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ที่ ชื่อสหกรณ ์ ปีบัญช ี

ผลการจัด
มาตรฐาน 

(ระบุผล ดีเลิศ, 
ดีมาก, ดี, 
ไม่ผ่าน) 

การปิดบัญชี 
(ระบุวันท่ีผู้สอบ

รับรองงบ
การเงิน) 

 

การประชุมใหญ่ 
(ระบุวันท่ีจัด
ประชุมใหญ่) 

23 สหกรณ์การเกษตรแหลมกลัด จํากัด มี.ค. 2562 ไม่ผ่าน 22 มิ.ย. 63 23 ส.ค. 62 
24 สหกรณ์การเกษตรแหลมงอบ จํากัด มี.ค. 2562 ดีเลิศ 23 เม.ย. 63 18 ก.ค. 62 
25 สหกรณ์การเกษตรอัลมาส จํากัด ก.ย. 2562 ดี 31 ม.ค. 63 24 ก.พ. 63 
26 สหกรณ์กุ้งตราด จํากัด ธ.ค. 2562 * ** *** 
27 สหกรณ์ เครดิตยูเน่ียนดอนสูงสามัคคี 

จํากัด 
ส.ค. 2562 ดีเลิศ 5 ส.ค. 62 28 พ.ย. 62 

28 สหกรณ์ เครดิตยูเน่ียนท่าหาดสามัคคี 
จํากัด 

ธ.ค. 2562 ไม่ผ่าน - *** 

29 สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนบ่อพลอย จํากัด ก.ย. 2562 ดีมาก 15 พ.ย. 62 26 ธ.ค. 62 
30 สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนบ้านดินแดง จํากัด ธ.ค. 2562 ไม่นํามาจัด

มาตรฐาน 
- *** 

31 สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนบ้านท่าโสม จํากัด มิ.ย. 2562 ดีเลิศ ** 3 ต.ค. 62 
32 สหกรณ์ เครดิตยูเน่ียนบ้านสลักร่วมใจ

พัฒนา จํากัด 
ธ.ค. 2562 ดีมาก 31 มี.ค. 63 *** 

33 สหกรณ์เครือข่ายยางพาราจังหวัดตราด 
จํากัด 

มี.ค. 2562 ไม่ผ่าน 26 พ.ค. 63 28 ส.ค. 62 

34 สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงคลองแก้ว- 
ปะอา จํากัด 

ส.ค. 2562 ดีมาก 27 ม.ค. 63 28 ม.ค. 63 

35 สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงคลองใหญ่ 
จํากัด 

ธ.ค. 2562 ดีเลิศ 20 มี.ค. 63 21 พ.ค. 63 

36 สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงคลองใหญ่ 2 
จํากัด 

พ.ย. 2562 ดีเลิศ 31 ม.ค. 63 9 มี.ค. 63 

37 สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงตราด จํากัด ธ.ค. 2562 * 17 มี.ค. 63 *** 
38 สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงหนองคันทรง 

จํากัด 
มี.ค. 2562 จัดต้ังใหม่   

ไม่เกิน 2 ปี 
13 ก.ค. 63 10 ส.ค. 62 

39 สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงแหลมงอบ 
จํากัด 

ธ.ค. 2562 ดีมาก 30 เม.ย. 63 20 พ.ค. 63 

40 สหกรณ์โคนมเมืองตราด จํากัด อยู่ระหว่างชําระบัญชีสหกรณ ์
41 สหกรณ์ชาวสวนจังหวัดตราด จํากัด มิ.ย. 2562 ไม่นํามาจัด

มาตรฐาน 
22 มิ.ย. 63 29 ต.ค. 62 

42 สหกรณ์เดินรถตราด จํากัด ธ.ค. 2562 * 12 มี.ค. 63 *** 
43 สหกรณ์ตราดยางพารา จํากัด ก.ย. 2562 ไม่ผ่าน 20 ม.ค. 63 18 ก.พ. 63 
44 สหกรณ์บริการเกาะช้าง จํากัด ก.ค. 2562 ไม่ผ่าน 15 ต.ค. 62 19 ธ.ค. 62 
45 สหกรณ์ประมงไม้รูด จํากัด มิ.ย. 2562 ไม่ผ่าน ** 24 ต.ค. 62 
46 สหกรณ์ผู้ใช้นํ้าเขาสมิง จํากัด ก.ย. 2562 ดี 21 ม.ค. 63 20 ก.พ. 63 
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ที่ ชื่อสหกรณ ์ ปีบัญช ี

ผลการจัด
มาตรฐาน 

(ระบุผล ดีเลิศ, 
ดีมาก, ดี, 
ไม่ผ่าน) 

การปิดบัญชี 
(ระบุวันท่ีผู้สอบ

รับรองงบ
การเงิน) 

 

การประชุมใหญ่ 
(ระบุวันท่ีจัด
ประชุมใหญ่) 

47 สหกรณ์ผู้ใช้นํ้าบําโรณ-แสนตุ้ง จํากัด ก.ค. 2562 ดีมาก 25 ก.ย. 62 24 ธ.ค. 62 
48 สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งตราดย่ังยืน จํากัด ธ.ค. 2562 * ** *** 
49 สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรและการปศุสัตว์ตราด 

จํากัด 
ธ.ค. 2562 ดี  24 ก.พ. 63 28 พ.ค. 63 

50 สหกรณ์พัฒนาคุณภาพยางพาราตําบล
ห้วยแร้ง จํากัด 

มิ.ย. 2562 ดี ** 20 ก.ย. 62 

51 สหกรณ์ยางพาราเนินดินแดงตราด จํากัด มิ.ย. 2562 ดีมาก ** 26 พ.ย. 62 
52 สหกรณ์ส่งเสริมธุรกิจภาคเกษตรจังหวัด

ตราด จํากัด 
ก.ย. 2562 ดี 24 ก.พ. 63 24 ก.พ. 63 

53 สหกรณ์สวนปาล์มนํ้ามันจังหวัดตราด 
จํากัด 

ธ.ค. 2562  * 24 มี.ค. 63 *** 

54 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จํากัด ต.ค. 2562 ดีเลิศ 8 พ.ย. 62 1 ธ.ค. 62 
55 สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัด

ตราด จํากัด 
ก.ย. 2562 ดีเลิศ  1 พ.ย. 62 20 พ.ย. 62 

56 สหกรณ์ ออมทรัพ ย์สาธารณสุขตราด 
จํากัด 

ต.ค. 2562 ดีเลิศ   16 พ.ย. 62 14 ธ.ค. 62 

 
หมายเหตุ :  
สัญลักษณ์    *   หมายถึง ยังไม่ทราบผลการจัดมาตรฐาน เนื่องจากยังไม่จัดการประชุมใหญ่ 
สัญลักษณ์   **   หมายถึง ยังไม่ได้รับงบการเงินจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
สัญลักษณ์  ***   หมายถึง ยังไม่สามารถจัดประชุมใหญ่ได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเช้ือ     
                     ไวรัสโคโรน่า (Covid-19) 
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กลุ่มเกษตรกร:  
1. ผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร (ข้อมูลผลประเมินล่าสุดของกลุ่มเกษตรกร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563) 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ผลการปิดบัญชีของกลุ่มเกษตรกร (ที่มวัีนสิ้นปีทางบัญชีเดือน ส.ค. 62 - ก.ค. 63)  รวม .......22..... แห่ง 

ปิดบัญชีได้และส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชีภายใน 30 วัน    จํานวน ..11... แห่ง 
 ปิดบัญชีได้และส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชีภายใน 31 - 180 วัน  จํานวน ....4... แห่ง 
 ปิดบัญชีได้และส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชีเกิน 180 วัน   จํานวน ....-...  แห่ง 

ปิดบัญชีไม่ได้/ไม่สามารถจดัทํางบการเงินได้    จํานวน ....-...  แห่ง 
           (อยู่ระหว่างปิดบัญชี 6 แห่ง เน่ืองมีวันสิ้นปีบัญชีเดือน ก.ค. 63 และเลิกระหว่างปี 1 แห่ง) 
3. ผลการประชุมใหญ่ประจําปีของกลุ่มเกษตรกร (ทีม่ีวันสิ้นปีทางบัญชีเดือน มี.ค. 62 - ก.พ. 63) รวม 22 แห่ง 

ประชุมใหญส่ามัญ ภายใน 150 วัน      จํานวน ...21... แห่ง 
  ประชุมใหญส่ามัญ เกิน 150 วัน      จํานวน .....-... แห่ง 

ไม่สามารถจดัประชุมใหญส่ามัญได้เกินกว่า 6 เดือน   จํานวน .....1.. แห่ง 

โดยมีรายละเอียดเป็นรายกลุ่มเกษตรกร ดังน้ี 

ที่ ชื่อกลุ่มเกษตรกร 
ปีบัญช ี ผลการจัด

มาตรฐาน 
(ระบุผ่านหรือ 

ไม่ผ่าน)

การปิดบัญช ี
(ระบุวันท่ีผู้สอบ

รับรองงบการเงิน) 

การประชุมใหญ ่
(ระบุวันท่ีจัด
ประชุมใหญ่) 

1 กลุ่มเกษตรกรทํานาท่าพริก มี.ค. 2562 ผ่าน 9 มิ.ย. 63 14 ส.ค. 62 
2 กลุ่มเกษตรกรทํานาหนองโสน มี.ค. 2562 ไม่ผ่าน 15 ก.ค. 63 28 ส.ค. 62 
3 กลุ่มเกษตรกรทําประมงชําราก ก.ย. 2562 ไม่ผ่าน 31 ม.ค. 63 27 ก.พ. 63 
4 กลุ่มเกษตรกรทําไร่เขาสมิง ก.ค. 2562 ผ่าน ** 25 ต.ค. 62 
5 กลุ่มเกษตรกรทําสวนคลองใหญ่ มี.ค. 2562 ผ่าน 20 พ.ค. 63 23 ส.ค. 62 
6 กลุ่มเกษตรกรทําสวนช้างทูน อยู่ระหว่างชําระบัญชีกลุ่มเกษตรกร 
7 กลุ่มเกษตรกรทําสวนด่านชุมพล มี.ค. 2562 ผ่าน 2 ก.ค. 63 19 ส.ค. 62 
8 กลุ่มเกษตรกรทําสวนท่าโสม มี.ค. 2562 ผ่าน 27 พ.ค. 63 26 ส.ค. 62 
9 กลุ่มเกษตรกรทําสวนทุ่งนนทรี ก.ค. 2562 ผ่าน ** 25 พ.ย. 62 
10 กลุ่มเกษตรกรทําสวนเทพนิมิต มี.ค. 2562 ผ่าน  19 พ.ค. 63 23 ส.ค. 62 
11 กลุ่มเกษตรกรทําสวนนนทรีย์ มี.ค. 2562 ผ่าน  29 ก.ค. 63 20 ส.ค. 62 
12  กลุ่มเกษตรกรทําสวนนํ้าเช่ียว มี.ค. 2562 ผ่าน  21 พ.ค. 63 14 ส.ค. 62 
13 กลุ่มเกษตรกรทําสวนบางปิด ธ.ค. 2562 ผ่าน 1 เม.ย. 63 10 ก.ค. 63 
14 กลุ่มเกษตรกรทําสวนประณีต ก.ค. 2562 ผ่าน ** 18 ธ.ค. 62 
15 กลุ่มเกษตรกรทําสวนวังกระแจะ ก.ค. 2562 ผ่าน ** 15 ต.ค. 62 

กลุ่มเกษตรกรที่นํามาจัดมาตรฐานในปี 2563  
จํานวน .....21....... แห่ง มีผลการประเมิน ดังน้ี 
 ผ่านมาตรฐาน     จํานวน ....7... แห่ง 
 ไม่ผ่านมาตรฐาน    จํานวน ....2... แห่ง 
 ยังไม่ออกผลประเมิน      จํานวน ...12.. แห่ง 

กลุ่มเกษตรกรที่ไม่นํามาจัดมาตรฐานในป ี2563  
จํานวน .....2...... แห่ง เน่ืองจาก 
 จัดต้ังไม่ครบ 2 ปี จํานวน ....1.. แห่ง 
 หยุดดําเนินงาน จํานวน ....-... แห่ง 
 ชําระบัญชี  จํานวน ....1.. แห่ง 
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ที่ ชื่อกลุ่มเกษตรกร 
ปีบัญช ี ผลการจัด

มาตรฐาน 
(ระบุผ่านหรือ 

ไม่ผ่าน)

การปิดบัญช ี
(ระบุวันท่ีผู้สอบ

รับรองงบการเงิน) 

การประชุมใหญ ่
(ระบุวันท่ีจัด
ประชุมใหญ่) 

16 กลุ่มเกษตรกรทําสวนวังตะเคียน ก.ค. 2562 ผ่าน ** 25 พ.ย. 62 
17 กลุ่มเกษตรกรทําสวนสะตอ ก.ค. 2562 ผ่าน ** 10 ต.ค. 62 
18 กลุ่มเกษตรกรทําสวนแสนตุ้ง มี.ค. 2562 ผ่าน  25 มิ.ย. 63 21 ส.ค. 62 
19 กลุ่มเกษตรกรทําสวนหนองบอน ก.ค. 2562 ผ่าน  ** 12 ธ.ค. 62 
20 กลุ่มเกษตรกรทําสวนห้วงนํ้าขาว มิ.ย. 2562 ผ่าน  18 ก.ย. 62 15 พ.ย. 62 
21 กลุ่มเกษตรกรทําสวนอ่าวใหญ่ มี.ค. 2562 ผ่าน  18 ก.ย. 62 25 พ.ย. 62 
22 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ท่าพริก มี.ค. 2562 ผ่าน  1 พ.ค. 63 12 ส.ค. 62 
 
หมายเหตุ :  
สัญลักษณ์   **   หมายถึง ยังไม่ได้รับงบการเงินจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
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สรุปกิจกรรมสําคัญ/ผลงานโดดเด่นท่ีเกิดจากการเข้าแนะนําส่งเสริม พัฒนา และกํากับดูแล 
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
1. โครงการสนับสนุนการกระจายผลไม้ของสถาบัน เกษตรกรเพื่ อรองรับผลกระทบ              
จากโรคไวรัสโควิด-19 
 เพ่ือบรรเทาผลกระทบของสมาชิกสหกรณ์ที่ไม่สามารถจําหน่ายผลไม้ส่งออกต่างประเทศจากสถานการณ์
โรคไวรัสโควิด-19 ลดผลกระทบของสถาบันเกษตรกรจากการหยุดซื้อผลไม้ออกนอกแหล่งผลิต โดยใช้สถาบัน
เกษตรกรเป็นกลไกในการขับเคลื่อนไปสู่ผู้บริโภคในราคาที่เป็นธรรม และสร้างเสถียรภาพด้านปริมาณและราคา
ผลผลิตของสมาชิกสหกรณ์และสถาบันเกษตรกร รวมทั้งเกษตรกร ผู้บริโภคผลไม้ทั่วไป ให้เป็นไปตามกลไกตลาดที่
เป็นธรรม 
ผลสําเร็จ 
    1. แนะนํา ส่งเสริม สหกรณ์ให้ดําเนินการรวบรวมผลผลิตผลไม้มังคุดจากสมาชิก เกษตรกร เพ่ือช่วยเหลือ
สมาชิก เกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดตราด ในการรักษาเสถียรภาพด้านราคาของผลไม้ไม่ให้ตกตํ่า จํานวน 5 สหกรณ์ 
ได้แก่ 
  (1) สหกรณ์การเกษตรเขาสมิง จํากัด 
  (2) สหกรณ์การเกษตรบ่อไร่ จํากัด 
  (3) สหกรณ์ส่งเสริมธุรกิจภาคเกษตรจังหวัดตราด จํากัด 
  (4) สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการแปรรูปและส่งออกจังหวัดตราด จํากัด 
  (5) สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ตราด จํากัด 
    2. สหกรณ์สามารถดําเนินการรวบรวมและกระจายผลผลิตผลไม้มังคุดตามแนวทางของโครงการฯ 
(สหกรณ์ต้นทาง) จํานวน 5 แห่ง ได้ปริมาณ 169.11 ตัน มูลค่า 3,787,804.51 บาท 
ผลลัพธ์ 
    1. สหกรณ์สามารถดําเนินการรวบรวมผลผลิตผลไม้มังคุดจากสมาชิก เกษตรกร ช่วยรักษาเสถียรภาพ
ด้านราคาของผลไม้ในพ้ืนที่จังหวัดตราดไม่ให้ตกตํ่าได้ 
    2. สหกรณ์สามารถดําเนินการรวบรวมและกระจายผลผลิตผลไม้มังคุดได้ ทําให้สมาชิก เกษตรกรมีรายได้
เพ่ิมขึ้น มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

ผลประโยชน์ที่ได้รับ 
เชิงปริมาณ 
    1. สหกรณ์สามารถเพ่ิมช่องทางการตลาดกระจายผลผลิตผลไม้ออกนอกแหล่งผลิตได้ จํานวน 5 แห่ง  
เชิงคุณภาพ 
    1. สหกรณ์สามารถช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่สมาชิก เกษตรกร โดยยกระดับราคาและปรับ
สมดุลราคาผลไม้ที่สมาชิก เกษตรกรผลิต ให้เป็นไปตามกลไกตลาดได้ 
    2. สหกรณ์สามารถกระจายผลไม้ที่มีคุณภาพสู่ผู้บริโภคโดยตรงในราคาที่เป็นธรรม 
 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
1. เป้าหมาย : 
    1.1 เพ่ือให้สหกรณ์สามารถเพ่ิมช่องทางการตลาดเพ่ือกระจายผลผลิตผลไม้ออกนอกแหล่งผลิตได้     
    1.2. เพ่ือสร้างเสถียรภาพด้านราคาผลผลิตของสมาชิก เกษตรกร และสถาบันเกษตรกร ให้เป็นไปตาม     
กลไกตลาด 
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2. ตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI) : 
    2.1 สหกรณ์สามารถเพ่ิมช่องทางการตลาดเพ่ือกระจายผลผลิตผลไม้มังคุด ออกนอกแหล่งผลิตได้     
อย่างน้อย 1 แห่ง 
    2.2. สหกรณ์สามารถช่วยรักษาเสถียรภาพด้านราคาของผลไม้ไม่ให้ตกตํ่าหรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 85   
ของมูลค่าเป้ามาย 
3. รายละเอียดตัวชี้วัด(KPI Template) : 

3.1 คําอธิบายตัวช้ีวัด  
     (1) ช่องทางการตลาดกระจายผลไม้เพ่ิมขึ้น (แห่ง) 
     (2) ราคาผลไม้เป้าหมาย มังคุด 25 บาท   
3.2 เกณฑ์การประเมิน/การคํานวณ  
     (1) แบบรายงานผลการรวบรวมและจําหน่ายผลไม้ของสถาบันเกษตรกร (แยกรายตลาด) รายเดือน 
         ทั้งปริมาณ และมูลคา่ 
     (2) แบบรายงานสถานการณ์ราคาผลผลิตรายวันของสถาบันเกษตรกร 
3.3. แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล  
     (1) จัดเก็บรายงานสถานการณ์ราคาผลผลิตผลไม้ที่สหกรณ์รับซื้อรายวัน เพ่ือประเมินสถานการณ์ 
     (2) จัดเก็บรายงานผลการรวบรวมและจําหน่ายผลผลิตผลไม้รายเดือน 

4. แนวทางการดําเนินงาน : 
4.1 สํารวจความประสงค์เข้าร่วมโครงการของสหกรณ์ที่ดําเนินธุรกิจรวบรวมและจําหน่ายผลไม้ในจังหวัด 

     4.2 แจ้งรายช่ือสหกรณ์ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ และช้ีแจงโครงการ 
    4.3 แนะนํา ส่งเสริม ให้สหกรณ์ดําเนินการรวบรวมและกระจายผลผลิตผลไม้มังคุดออกนอกแหล่งผลิต
ตามแนวทางของโครงการฯ (สหกรณ์ต้นทาง) เพ่ือช่วยเหลือสมาชิก เกษตรกรในการรักษาเสถียรภาพด้านราคา
ของผลไม้ไม่ให้ตกตํ่า โดยให้คํานึงถึงประโยชน์ทั้งของสหกรณ์ผู้ผลิตและสมาชิกผู้บริโภค 
    4.4 สนับสนุนเงินอุดหนุนตามโครงการ เพ่ือสนับสนุนชดเชยค่าใช้จ่ายในการกระจายผลไม้มังคุดให้
สหกรณ์ ได้แก่ ค่าบริหารจัดการ ค่าขนส่ง และค่าบรรจุภัณฑ์ 
    4.6 กํากับ ติดตาม สรุปและรายงานผลดําเนินงาน 
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รูปภาพกิจกรรมโครงการสนับสนนุการกระจายผลไม้ของสถาบนัเกษตรกร 
เพื่อรองรับผลกระทบจากโรคไวรัสโควิด-19 

 
สหกรณ์ต้นทาง 
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สู่ผู้บริโภคปลายทาง 

 

      
 

       
 

      
 
 
 
 
 



12 | ห น้ า  รายงานผลการแนะนําส่งเสริม พัฒนา และกํากับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชพีเพื่อแก้ไขปัญหาท่ีดินทํากินของเกษตรกร ภายใต้การจัดท่ีดนิ
ทํากินให้ชุมชนตามนโยบายรฐับาล 
 นโยบายรัฐบาลที่ดําเนินการช่วยแก้ไขปัญหาที่ดินของเกษตรกรในด้านที่อยู่อาศัยและที่ดินทํากินของ
เกษตรกร เป็นนโยบายของรัฐเพ่ือลดความเหลือมล้ําของสังคมและการสร้างโอกาสสนับสนุนส่งเสริม การพัฒนา
ความเป็นอยู่ โดยเฉพาะการสร้างอาชีพเพ่ือให้เกิดรายได้ สํานักงานสหกรณ์จังหวัดตราดได้รับงบประมาณจัดสรร
เป็นเงินอุดหนุนให้ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ให้กับสหกรณ์การเกษตรชุมชนบ้านตะกาดหนองเหี่ยง จํากัด และ
กลุ่มเกษตรกรทําประมงชําราก หลังละ 1.8 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3.6 ล้านบาท ซึ่งได้ดําเนินการสร้างเสร็จ
สิ้นแล้วตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ ทั้งน้ี การดําเนินการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาอาชีพการดําเนินการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและการตลาดในรูปแบบเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสร้างรายได้ในรูปแบบสถาบันเกษตรกร เพ่ือก่อให้เกิดความเข้มแข็งและพ่ึงตนเองได้ โดยการนํา
แผนการดําเนินงาน 6 ด้าน เพ่ือพัฒนาความเข้มแข็งให้แก่สถาบันเกษตรกร ดังน้ี 
  (1) แผนด้านการพัฒนาที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
  (2) แผนด้านการพัฒนาแหล่งนํ้าและพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐาน 
  (3) แผนด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ จัดทําเมนูอาชีพตามความประสงค์ของเกษตรกร 
  (4) แผนด้านการส่งเสริมการรวมกลุ่ม 
  (5) แผนด้านการสนับสนุนเขา้ถึงแหล่งเงินทุน 
  (6) แผนด้านการส่งเสริมและการจัดทําบัญชีครัวเรือน 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 ในปีที่ผ่านมา กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับงบประมาณจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนเพ่ือดําเนินการจัดจ้างพนักงาน
ทําบัญชีให้กับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร แห่งละ 1 ตําแหน่ง เป็นเงินปีละ 240,000.- บาท เพ่ือปฏิบัติงานช่วยเหลือ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในเบ้ืองต้น เพ่ือให้การดําเนินงานมีระบบมากขึ้น และเจ้าหน้าที่มีการจัดทําบัญชีและตรวจ
นับสินค้าคงเหลือได้เป็นปัจจุบัน ซึ่งเป็นประโยชน์กับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้มาก 
1. เป้าหมาย :   
 (1) สหกรณ์การเกษตรชุมชนบ้านตะกาดหนองเหี่ยง จํากัด 
 (2) กลุ่มเกษตรกรทําสวนชําราก 
 (3) พ้ืนที่ป่าท่าโสม 
 (4) พ้ืนที่ป่าดงธรรมชาติ 
สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และราษฎรในพ้ืนที่ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร รวมทั้งสิ้น 170 ราย   
2. ตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI) :    
 2.1 สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ร้อยละ 100 
 2.2 สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพ ร้อยละ 100 
 2.3 สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ได้นําอาชีพที่ได้รับการส่งเสริมมาปฏิบัติได้ผลร้อยละ 70 
3. รายละเอียดตัวชี้วัด(KPI Template) : 

3.1 คําอธิบายตัวช้ีวัด  
       (1) ตัวช้ีวัดที่ 2.1 สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ได้รับการสํารวจตรวจสอบข้อมูลแปลงที่ดิน
ของราษฎร ในพ้ืนที่ ป่าสงวนแห่งชาติ ได้รับการจัดสรรที่ ดินทํากินเพ่ือที่อยู่อาศัย ทําให้มีความเป็นอยู่ที่
สะดวกสบาย   ต่อชีวิตและครอบครัวมากขึ้น  
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      (2) ตัวช้ีวัดที่ 2.2 สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และราษฎรในพ้ืนที่เป้าหมาย ได้เข้าร่วมรับการ
อบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินทํากินของเกษตรกร เพ่ือได้รับความรู้ทางด้านการ
ส่งเสริมอาชีพเพ่ิมขึ้น มีการดํารงชีวิตที่ดีขึ้น 

      (3) ตัวช้ีวัดที่ 2.3 จากการอบรมส่งอาชีพ ทําให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ได้นําความรู้จาก
อาชีพต่างๆ จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง มาปรับปรุง เปลี่ยนแปลงแนวทางการพัฒนาอาชีพ และสร้างอาชีพเสริม
ให้กับสมาชิกอีกทางหน่ึง ทําให้ปัจจุบันสมาชิกมีรายได้เพ่ิมขึ้น 

3.2 เกณฑ์การประเมิน/การคํานวณ 
(1) ตัวช้ีวัดที่ 2.1 ตามแบบสํารวจตรวจสอบข้อมูลแปลงที่ดินของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

       (2) ตัวช้ีวัดที่ 2.2 เป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมในโครงการที่กําหนดไว้ 
           (3) ตัวช้ีวัดที่ 2.3 สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จํานวน 170 ราย มีอาชีพเพ่ิมขึ้น 120 ราย  
3.3. แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล  
       (1) จัดเก็บข้อมูลจากสํานักงานที่ดินจังหวัด และทรัพยากรธรรมชาติ 
       (2) สํารวจข้อมูลการสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
       (3) ดําเนินการติดตามผลการส่งเสริมอาชีพ รวบรวมข้อมูลสรุปผลแจ้งกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

4. แนวทางการดําเนินงาน:  
 4.1 เข้าสํารวจพ้ืนที่เป้าหมาย ตรวจสอบบัญชีรายช่ือราษฎร์ผู้ได้รับการสํารวจและตรวจสอบข้อมูลแปลง
ดิน ร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และดําเนินการประสานกับหน่วยงานต่างๆ ในการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
ให้กับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
 4.2 จัดอบรมสมาชิกของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และราษฎรในพื้นที่เป้าหมาย ดําเนินการตาม ขั้นตอน
ดําเนินงานและแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ บูรณาการกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือนําอาชีพไปปฏิบัติจริง 
และติดตามผลการดําเนินงาน 
 4.3 ตรวจสอบและจัดทําฐานข้อมูลสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ได้รับการอบรมให้มีความรู้ในการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ รวมทั้งเก็บข้อมูลรายได้ของสมาชิก ก่อน-หลัง เข้ารับการอบรม 
 4.4 แนะนํา ส่งเสริม บูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และติดตามการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพที่มี
ความก้าวหน้า ได้ต่อยอดในปีต่อไป 
 4.5 จัดจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเกษตรและการตลาดในสถาบันเกษตรกร จํานวน    
2 อัตราๆ ละ 1 แห่ง ที่มีคุณสมบัติสามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์เง่ือนไขของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่
กําหนดไว้ เพ่ือช่วยเหลือสนับสนุนในการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง และติดตามผลการดําเนินงานของพนักงาน 
สรุปผลรายงานกรมส่งเสริมสหกรณ์  
 4.6 ประสานงานกับหน่วยงานภายใต้โครงการ คทช. ที่เก่ียวข้องเพ่ือร่วมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพต่างๆ 
ให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีอาชีพเสริมหลากหลายมากขึ้น และสรุปผลการดําเนินงานด้านการส่งเสริม
อาชีพสรุปผลการดําเนินงาน 
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อาคารเอนกประสงค์ท่ีก่อสร้างเสร็จสิ้นแลว้ 
 

           
 
 
   
 
 
 
 
 
 
     

 
 

สหกรณ์การเกษตรชุมชนบ้านตะกาดหนองเหี่ยง จํากัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มเกษตรกรทําประมงชําราก 
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การส่งเสริมและพัฒนาอาชพีต่างๆ ให้กับสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร 
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3. โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบนํ้าในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะท่ี 2 
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีสมาชิกประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรเป็นส่วนมาก มีการทําสวนผลไม้ 

ทําสวนยางพารา ซึ่งจําเป็นต้องพ่ึงพาหมุนเวียนใช้นํ้าทั้งปี หากเกิดวิกฤตภัยแล้งจะส่งผลให้สมาชิกมีหน้ีค้างชําระ
และขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ ดังน้ัน ปัจจุบันสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีสวนไร่นาของตนเอง จะทํา
การขุดสระนํ้าและเจาะบ่อบาดาล เพ่ือรองรับนํ้าไว้ใช้ในยามขาดแคลนนํ้า บางรายได้ลงทุนขุดสระนํ้าหรือเจาะบ่อ
บาดาลไปแล้ว แต่บางปีมีนํ้าใช้ไม่เพียงพอความจําเป็นคือต้องขุดขยายสระนํ้าหรือเจาะบ่อบาดาลเพิ่ม    บางราย
ไม่มีทุนในการขุดสระ เพราะค่าใช้จ่ายในการลงทุนสูง ต้องมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณ 80,000 – 200,000 บาท ทํา
ให้สมาชิกไม่มีเงินทุนในการบริหารจัดการ ทําให้ผลผลิตในแต่ละปีไม่คุ้มค่ากับการลงทุน บางรายต้องปล่อยทิ้งทํา
ให้ขาดรายได้ในครอบครัว นับว่าเป็นความเดือดร้อนของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรโดยตรง  
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ที่สามารถช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้มีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมีรายได้เพ่ิม จึงได้จัดทําโครงการสนับสนุนเงินทุนเพ่ือสร้างระบบนํ้าในไร่นาของสมาชิกสถาบัน
เกษตรกร ระยะที่ 2 เพ่ือรองรับสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ยังมีความจําเป็นในการขุดขยายสระนํ้าหรือเจาะ
บาดาล โดยไม่คิดดอกเบ้ีย ส่งชําระคืนต้นเงิน ระยะเวลาโครงการ 6 ปี ปลอดชําระต้นเงิน 2 ปีแรก  
เป็นการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ได้มีทุนต่อยอดใน 2 ปีแรก เพ่ือรอเก็บเก่ียวผลผลิตในปริมาณ
เพ่ิมขึ้นจากการมีนํ้าใช้มากขึ้นอย่างเพียงพอ และสามารถมีรายได้ส่งชําระเงินกู้ได้ทันตามระยะเวลาของโครงการที่
กําหนดได้ 
1. เป้าหมาย : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ จํานวน 7 สถาบันเกษตรกร 
 (1) สหกรณ์การเกษตรบ่อไร่ จํากัด กู้เงิน 4.7 ล้านบาท 
 (2) สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเสนาณรงค์ จํากัด กู้เงิน 0.35 ล้านบาท 
 (3) สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านสลัก จํากัด กู้เงิน 0.40 ล้านบาท 
 (4) สหกรณ์การเกษตรแปรรูปอาหารบ้านเปร็ดใน จํากัด กู้เงิน 0.40 ล้านบาท 
 (5) กลุ่มเกษตรกรทําไร่เขาสมิง กู้เงิน 0.10 ล้านบาท 
 (6) กลุ่มเกษตรกรทําสวนแสนตุ้ง กู้เงิน 0.40 ล้านบาท 
 (7) กลุ่มเกษตรกรทําสวนท่าโสม กู้เงิน 0.65 ล้านบาท 
เป้าหมาย 7 สถาบันเกษตรกร สมาชิกรวม 140 รายๆ ละ 50,000 บาท เป็นเงินกู้ทั้งสิ้น 7.0 ล้านบาท  
2. ตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI) :    
 2.1 จํานวนสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรทีข่อกู้เงินได้เงินกู้ตามท่ีขอกู้ รอ้ยละ 100 
 2.2 สมาชิกมีแหล่งนํ้าเพ่ือทําการเกษตรกรเพ่ิมขึ้นร้อยละ 70 
 2.3 สมาชิกสามารถทําการเกษตรแบบผสมผสานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิมขึ้นร้อยละ 40 
3. รายละเอียดตัวชี้วัด(KPI Template) : 

3.1 คําอธิบายตัวช้ีวัด  
 (1) ตัวช้ีวัดที่ 2.1 สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ประสบปัญหาขาดแคลนนํ้า ได้ขอกู้

เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสนับสนุนเงินทุนเพ่ือสร้างระบบนํ้าในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร 
ระยะที่ 2 รายละ 50,000 บาท ได้รับเงินกู้ตามแผนที่ขอกู้เรียบร้อยแล้ว 

 (2) ตัวช้ีวัดที่ 2.2 เมื่อได้รับเงินกู้ไปแล้ว สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ได้ดําเนินการขุดขยาย
สระหรือเจาะบ่อบาดาล ทําให้สามารถกักเก็บนํ้าไว้ใช้ได้อย่างเพียงพอ 
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 (3) ตัวช้ีวัดที่ 2.3 จากการขุดขยายสระหรือเจาะบ่อบาดาลเพ่ิม ทําให้สมาชิกสหกรณ์/          
กลุ่มเกษตรกรมีแหล่งนํ้ากักเก็บเพ่ิมขึ้นสามาถทําการเกษตรแบบผสมผสานฯ ได้อย่างมีประสิทธิผล และต่อยอด
ผลผลิตที่จะได้รับในปีต่อไป 

3.2 เกณฑ์การประเมิน/การคํานวณ 
 (1) ตัวช้ีวัดที่ 2.1 ตามอัตราส่วนของวงเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติจัดสรรและเป้าหมายที่ขอกู้เงิน 
 (2) ตัวช้ีวัดที่ 2.2 ปริมาณการขุดขยายสระหรือเจาะบ่อบาดาลของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 (3) ตัวช้ีวัดที่ 2.3 สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรทําการเกษตรแบบผสมผสานเพ่ิมขึ้น 
3.3. แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล  
 (1) ทําการสํารวจผลการขุดขยายสระหรือเจาะบ่อบาดาล จากสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 (2) จากข้อมูลพ้ืนฐานของสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ และติดตามผล 1 เดือน 3 เดือน 
 (3) สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่กู้เงิน จัดทําทะเบียนประวัติของสมาชิกที่ขุดขยายสระและเจาะบ่อ

บาดาล เพ่ือเป็นข้อมูลจัดเก็บผลจากการดําเนินงาน 
4. แนวทางการดําเนินงาน:   
  4.1 จัดประชุมช้ีแจงโครงการให้กับสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ในวัตถุประสงค์ วิธีการ 
ขั้นตอนดําเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องเพ่ือบูรณาการโครงการในระดับพ้ืนที่ 
  4.2 สํารวจแผนผังพ้ืนที่ ความเหมาะสมของพ้ืนที่สมาชิกที่ประสงค์จะเข้าโครงการ โดยมีต้อง
กรรมสิทธ์ิหรือสิทธิทํากินในพ้ืนที่ถูกต้องตามกฎหมาย หากเป็นที่เช่าทํากินต้องมีระยะเวลาการเช่าต่อเน่ือง
ครอบคลุมระยะเวลาโครงการ และได้รับอนุญาตจากเจ้าของที่ ดินให้ดําเนินการตามโครงการได้ มีอาชีพ
เกษตรกรรม และพ้ืนที่มีความเหมาะสมในการขุดสระเก็บกักนํ้า/ขุดเจาะบ่อบาดาล  
  4.3 สรุปผลการสํารวจพ้ืนที่ของสมาชิกเสนอคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ฯ ระดับจังหวัด      
เพ่ือพิจารณาคัดเลือกและให้ความเห็นประกอบตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ โดยแต่ละแห่งต้องมีสมาชิกส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
  4.4 คณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ฯ ระดับจังหวัด พิจารณาและวิเคราะห์คําขอกู้เงินเพ่ือนําเสนอ
ผู้มีอํานาจอนุมัติต่อไป 
  4.5 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร นําเงินกู้ให้สมาชิกเป้าหมายกู้ยืม อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 0 ต่อปี 
ปลอดการชําระต้นเงิน 2 ปี  
  4.6 ติดตาม ตรวจสอบผลการนําเงินกู้ไปใช้ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ และแนะนําการดําเนินงาน
ตามแผนงาน เพ่ือประเมินผลโครงการ 
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ภาพประกอบโครงการสนับสนนุเงนิทนุเพือ่สร้างระบบน้าํในไรน่าของสมาชิกฯ ระยะที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพการประชมุชี้แจงโครงการบ่อน้าํฯ  และประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

ภาพเขา้สาํรวจพื้นทีข่องสมาชิกเตรียมพร้อมการขุดขยายสระ/เจาะบอ่บาดาล 
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4. การแก้ไขปัญหาสหกรณ์ในพื้นท่ีโครงการพระราชดําริ 
การแก้ไขปัญหาสหกรณ์ในพ้ืนที่โครงการพระราชดําริ สหกรณ์การเกษตรโครงการหมู่บ้านทับทิมสยาม 

01 จํากัด เน่ืองจากสหกรณ์ฯ มีปัญหาจากการดําเนินงาน ไม่สามารถปิดบัญชีเพ่ือเสนองบการเงินต่อผู้บัญชี
สหกรณ์ได้ ประกอบกับไม่สามารถดําเนินการจัดประชุมใหญ่เพ่ือเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการได้ ส่งผลให้
ปัจจุบันสหกรณ์ไม่มีคณะกรรมการดําเนินการ (ผู้แทนนิติบุคคล) ที่สามารถกระทําการใด ๆ แทนสหกรณ์ได้ ดังน้ัน 
เพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมสหกรณ์ในพ้ืนที่โครงการพระราชดําริให้สามารถดําเนินงานได้ กลุ่มตรวจการสหกรณ์ 
สํานักงานสหกรณ์จังหวัดตราด ได้ดําเนินการในขั้นตอนของการให้สหกรณ์ต้องมีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ 
โดยขั้นแรกได้ดําเนินการให้สมาชิกสหกรณ์ผู้มีส่วนได้เสียดําเนินการร้องขอต่อศาลเพ่ือให้ศาลต้ังผู้แทนสหกรณ์ 
(ช่ัวคราว) แต่ไม่มีสมาชิกรายใดดําเนินการ ซึ่งในฐานะหน่วยงานกํากับ ดูแล คุ้มครองระบบสหกรณ์ จึงได้
ดําเนินการขอความอนุเคราะห์ไปยังอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและการบังคับคดีจังหวัดตราด เพ่ือดําเนินการ   
เป็นผู้ย่ืนคําร้องขอต่อศาล ให้ศาลต้ังผู้แทนสหกรณ์ช่ัวคราว เพ่ือให้สหกรณ์สามารถดําเนินกิจการต่อไปได้โดยปกติ 
ซึ่งปัจจุบันได้ดําเนินการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานสําคัญย่ืนต่ออัยการจังหวัดฯ เพ่ือพิจารณาดําเนินการตาม
ขั้นตอนต่อไปเรียบร้อยแล้ว และทางอัยการฯ อยู่ระหว่างย่ืนคําร้องขอต่อศาล 

 จากการดําเนินการที่กล่าวมาข้างต้น เมื่อดําเนินการจนถึงกระบวนการที่ศาลมีคําสั่งต้ังผู้แทนสหกรณ์
ช่ัวคราวเรียบร้อยแล้ว สหกรณ์จะมีคณะกรรมการดําเนินการ จํานวน 9 คน ตามข้อบังคับ และในฐานะหน่วยงาน
ส่งเสริมสหกรณ์ จะดําเนินการส่งเสริมสหกรณ์ ให้สหกรณ์สามารถดําเนินกิจการต่อไปได้ตามปกติ ปัญหาของ
สหกรณ์ที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้จะได้รับการแก้ไข ให้สหกรณ์สามารถดําเนินการจนเป็นผลดีต่อมวลสมาชิกและสหกรณ์  
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
1. เป้าหมาย : 

เมื่อสหกรณ์ฯ มีคณะกรรมการดําเนินการแล้ว สหกรณจ์ะได้รับการส่งเสริมและพัฒนา แก้ไขปัญหาของ
ทั้งสมาชิกและสหกรณ์ได้อย่างต่อเน่ือง และในท้ายที่สุดจะสามารถดําเนินการได้ตามปกติ 
2. ตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI)  
 สหกรณ์การเกษตรโครงการหมู่บ้านทับทิมสยาม 01 จํากัด ซึ่งเป็นสหกรณ์ในพ้ืนที่จังหวัดตราดเพียง     
แห่งเดียวในพ้ืนที่โครงการพระราชดําริ มีคณะกรรมการดําเนินการที่ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตามข้อบังคับ 
จํานวน 9 คน 
3. รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) : 

3.1 คําอธิบายตัวช้ีวัด  
ศาลมีคําสั่งแต่งต้ังผู้แทนสหกรณ์ (ช่ัวคราว) เพ่ือดําเนินกิจการของสหกรณ์ต่อไป 

3.2 เกณฑ์การประเมิน/การคํานวณ 
  ศาลมีคําสั่งแต่งต้ังผู้แทนสหกรณ์ (ช่ัวคราว) ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

3.3. แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล  
1) ข้อมูลการรายงานสถานการณ์ของสหกรณ์การเกษตรโครงการหมู่บ้านทับทิมสยาม 01 จํากัด 

จากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ 
2) การประชุมติดตามการดําเนินงานหมู่บ้านทับทิมสยาม 01 จํากัด จังหวัดตราด 

4. แนวทางการดําเนินงาน: 
ติดตามการดําเนินการกับทางสํานักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและการบังคับคดีจังหวัดตราดอย่าง

ต่อเน่ือง พร้อมให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสารสําคัญ และการดําเนินการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  



20 | ห น้ า  รายงานผลการแนะนําส่งเสริม พัฒนา และกํากับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 
 
 

1) ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรตราด จาํกัด   
ประเภทสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตร  ปบีญัชีของสหกรณ์ 31 มีนาคม 2563 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์ : (1) ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย (2) ธุรกิจรับฝากเงิน 
 ระดับมาตรฐานสหกรณ์ (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที ่31 กรกฎาคม 2563) : ดี 
 ระดับชัน้สหกรณ์ (ข้อมลู ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) : ช้ัน 2  
 ผลการปิดบญัชีของสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีรบัรองงบการเงินวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ จัดประชุมเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 

ผลการดําเนนิงานแนะนาํส่งเสริม พฒันา และกํากับดูแลสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

 งานท่ีดําเนินการ :  
1. การพัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพแนะนําส่งเสริมสหกรณ์ให้มีความเข้มแข้งในการดําเนินธุรกิจและ 

เงินทุนและการมีส่วนร่วมของสหกรณ์กับทกุภาคส่วน 
2. ผลกัดันสหกรณ์ผ่านมาตรฐานระดับดีสู่ระดับดีมากหรือดีเลิศ 
3. รักษาระดับช้ันสหกรณ์ 
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน : 
1. สหกรณ์ดําเนินธุรกิจรับฝากเงินจากสมาชิกคิดเป็นร้อยละ 77.77 ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด สหกรณ์ม ี

ความเข้มแข็งในส่วนของเงินทุนโดยได้นําเงินไปฝากกับสหกรณ์การเกษตรบ่อไร่ จํากัด และสหกรณ์การเกษตร
แหลมกลัด จํากัด เพ่ือเป็นช่วยเหลือสมาชิกด้านเงินทุน 

2. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในระดับดี 
3. สหกรณ์มีผลการดําเนินงานอยู่ในระดับช้ัน 2 ซึ่งสหกรณ์ยังสามารถรักษาระดับช้ันได้ 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : - 

 ด้านการพัฒนาการดําเนนิธรุกิจ 
งานท่ีดําเนินการ :  
1. การขยายตัวของธุรกิจเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 
2. รักษาการมสี่วนร่วมของสมาชิกมาใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของสมาชิกทั้งหมด 
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. สหกรณ์มีปริมาณธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย 24,340 บาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 11.54 % ของ 

ยอดขายปีก่อน 
2. สมาชิกสหกรณ์มาใช้บริการรับฝากเงินคิดเป็น 77.77 % ของสมาชิกทั้งหมด 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : - 
 
 
 

ส่วนที่ 2 : ผลการดําเนนิงานจากการแนะนาํสง่เสริม พัฒนา และกํากับดูแลสหกรณ์  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รายสหกรณ์) 
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 ด้านการกํากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
งานท่ีดําเนินการ : 
1. ส่งเสริมแนะนําการดําเนินการของสหกรณ์ไม่ขัดต่อระเบียบและข้อบังคับสหกรณ์ 
2. การแก้ไขขอ้สังเกตของผู้สอบบัญชี 
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. สหกรณ์ดําเนินการเป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับ ไม่พบข้อบกพร่องในการดําเนินกิจการ 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : 
1. สหกรณ์ได้ดําเนินการแก้ไขตามข้อสังเกตผู้สอบบัญชี แต่ยังคงมีการควบคุมภายในที่ไม่เป็นไปตาม 

หลักเกณฑ์ เน่ืองจากสหกรณ์จัดจ้างเจ้าหน้าที่จัดทําบัญชี และปฏิบัติงานด้านอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งไม่เป็นไป
ตามหลักการควบคุมภายใน 

ผลการดําเนนิงานตามแผนการดําเนินงานของสหกรณ์ ปีบัญชี เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2563 

กิจกรรม หน่วย
นับ แผน ผล 

ร้อยละผลสําเร็จ
เม่ือเทียบกับ

แผน 
1. แผนการรับสมาชิก คน 3 - - 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพ่ิม 
    - รับฝากเงินเพ่ิม 

 
บาท 
บาท 

 

 
20,000.00 
200,000.00 

 
9,700.00 
4,019.86 

 
48.50 
2.00 

 
3. แผนการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเช่ือ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

 
บาท 

 
บาท 

 
200,000.00 

- 
20,000.00 

- 
- 
- 
 

 
4,019.86 

- 
24,340.00 

- 
- 
- 
 

 
2.00 

- 
121.7 

- 
- 
- 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได้ 
   - ค่าใช้จ่าย 
   - กําไร (ขาดทุน) สทุธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 

 
38,000.00 
28,000.00 
10,000.00 

 

 
50,956.58 
6,279.78 
44,676.80 

 

 
134.10 
22.43 
446.77 

 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : ระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์ยังอยู่ใน

เกณฑ์ที่ต้องปรับปรุง เน่ืองจากการดําเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่ายผู้จัดทําบัญชีของสหกรณ์เป็นผู้ปฏิบัติงาน
ทุกด้านของสหกรณ์รวมท้ัง รับ-จ่าย และเก็บรักษาเงินสด เน่ืองจากสหกรณ์ไม่มีเงินทุนเพียงพอในการจ้าง
เจ้าหน้าที่เฉพาะในการปฏิบัติงาน 
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สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : แนะนําสหกรณ์ให้ปรับปรุง
แก้ไขในส่วนของการควบคุมภายใน มอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้ชัดเจนโดยกําหนดให้มีการแบ่งแยก
หน้าที่ในการปฏิบัติงานหรือมอบหมายงานด้านอ่ืนๆ ในส่วนของการรับจ่ายเงินต้องมีการกําหนดผู้รับผิดขอบซึ่ง
อาจมอบหมายให้ผู้จัดการเป็นผู้ดําเนินการ 

 
 

ลงชื่อ      พิมลรัตน์  ทิมดอน     เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
      (นางสาวพิมลรัตน์  ทิมดอน) 

            วันที ่31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
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2) ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จํากัด   
ประเภทสหกรณ์  สหกรณ์ร้านค้า  ปีบัญชขีองสหกรณ์ 31 ตุลาคม 2562 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ ์: ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย 
 ระดับมาตรฐานสหกรณ์ (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที ่31 กรกฎาคม 2563) : ดีมาก 
 ระดับชัน้สหกรณ์ (ข้อมลู ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) : ช้ัน 2 
 ผลการปิดบญัชีของสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีรบัรองงบการเงินวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ จัดประชุมเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 (เดิมสหกรณ์กําหนดการ

ประชุมใหญ่วันที่ 28 มีนาคม 2563 แต่เกิดสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด 19 จึงเลื่อนการประชุมใหญ่สามญั
ประจําปีเป็นวันที่ 18 กรกฎาคม 2563) 

ผลการดําเนนิงานแนะนาํส่งเสริม พฒันา และกํากับดูแลสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

 ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จํากัด สามารถรักษาระดับช้ันคุณภาพการควบคุมภายใน ในระดับดี และ
สามารถรักษาระดับมาตรฐานสหกรณ์ให้อยู่ในระดับดีมาก 

งานท่ีดําเนินการ : พัฒนาศักยภาพสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ือง 
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสหกรณ์กับสมาชิกและกับทุกภาคส่วน 
2. การนําหลักธรรมาภิบาลและการควบคุมภายในที่ดีมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ 
3. การวิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไขปัญหาการดําเนินกิจการ 
4. ส่งเสริมการรับสมาชิกเพ่ิม 
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน : โดยภาพรวมสหกรณ์สามารถดําเนินงานได้เกิดผลดีโดย 
1. สหกรณ์ผ่ายการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ในระดับดีมาก 
2. การจัดช้ันสหกรณ์ สหกรณ์ได้รับการจัดระดับช้ันในช้ัน 2 
3. ผลการดําเนินงานในรอบปีบัญชี 31 ตุลาคม 2562 มีกําไรสุทธิ 2,880,961.34 บาท 
4. สหกรณ์รับสมาชิกใหม่เพ่ิมขึ้น จํานวน 313 ราย 
5. มีทุนดําเนินงานเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนจํานวน 2,002,051.41 บาท 
6. มีทุนสํารองเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน จํานวน 2,728,301.67 บาท 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ทําให้ผลการดําเนินงานไม่เป็นไปแผนที่กําหนด : - 

 ด้านการพัฒนาการดําเนนิธรุกิจ 
งานท่ีดําเนินการ :  
1. การวิเคราะห์และกําหนดแนวทางในการส่งเสริมการขายเพ่ือเพ่ิมยอดขายสินค้า 
2. การมีส่วนรว่มของสมาชิกมาใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
3. การรักษาประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ (เสถียรภาพทางการเงิน) ในระดับมั่นคงตามมาตรฐาน 
4. การควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน 
5. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสินค้าและการไหลออกของเงินรับฝาก เพ่ือป้องกันปัญหา

การขาดสภาพคล่องทางการเงิน 
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ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. สหกรณ์สามารถรักษาระดับประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ (เสถียรภาพทางการเงิน) ให้อยู่

ในระดับมั่นคงตามมาตรฐาน 
2. สหกรณ์มีสมาชิกมาใช้บริการร้อยละ 80.04 ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด 
3. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่ายเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนจํานวน 114,477,382 บาท 
4. สหกรณ์ควบคุมค่าใช้จ่ายไม่เกินงบประมาณที่กําหนดไว้ในแผน 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : - 

 ด้านการกํากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ สหกรณ์ดําเนินการกล่าวโทษร้องทุกข์กับอดีตพนักงานและผู้ที่เก่ียวข้อง

ทุกคนในคดีอาญา คดีแพ่ง คดีแรงงาน และให้ข้อมูลต่อสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ใน
ฐานะที่ทําการทุจริตต่อหน้าที่ โดยการแก้ไขเอกสารทางบัญชีส่งผลให้ยอดสินค้าคงเหลือที่แสดงในงบการเงิน
สําหรับปีบัญชีสิ้นสุด 31 ตุลาคม 2557 สูงกว่าความเป็นจริง 

งานท่ีดําเนินการ :  
1. กํากับดูแล ให้ดําเนินการตามกฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ 
2. ติดตามการดเนินการแก้ไขข้อบกพร่องกรณีแก้ไขเอกสารทางบัญชี 
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. การดําเนินการกล่าวโทษร้องทุกข์ ในคดีอาญา อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาในศาลจังหวัดตราด 
2. การดําเนินการฟ้องคดีแพ่ง ศาลตัดสินพิพากษาให้จําเลยชดใช้ค่าเสียหาย ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตาม

ศาลช้ันต้น  
3. การดําเนินการฟ้องร้องคดีแรงงานอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแรงงานจังหวัดชลบุรี สาขาระยอง 
4. วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ศาลแรงงานภาค 2 (สาขาระยอง) ได้มีคําพิพากษาตามยอมกับจําเลย 4 คน 

เรื่อง สัญญาจา้งแรงงาน กฎหมายคุ้มครองแรงงาน โดยโจทย์และจําเลยตกลงกันได้โดยจําเลยยินยอมรับผิดชอบ
ชดใช้เงินให้แก่โจทย์ 

5. สหกรณ์ดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับหมวดที่ 2 วัตถุประสงค์ ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการลงลายมือ
ช่ือแทนสหกรณ์ 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : - 
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ผลการดําเนนิงานตามแผนการดําเนินงานของสหกรณ์ ปีบัญชี เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 

กิจกรรม หน่วย
นับ แผน ผล ร้อยละผลสําเร็จ

เม่ือเทียบกับแผน
1. แผนการรับสมาชิก คน 300 136 45.33 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพ่ิม 
    - รับฝากเงินเพ่ิม 

 
บาท 

 
- 
- 

 
31,791,100.00 

- 

 
- 

3. แผนการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเช่ือ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

 
 
 

บาท 

 
- 
- 

1,000,000,000.00
- 
- 
- 

 
- 
- 

964,603,475.79 
- 
- 
- 

 
- 
- 

96.46 
- 
- 
- 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได้ 
   - ค่าใช้จ่าย 
   - กําไร (ขาดทุน) สทุธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 

 
57,810,000.00 
51,767,500.00 
6,042,500.00 

 

 
56,036,636.31 
53,155,674.97 
2,880,961.34 

 
96.93 
102.68 
47.68 

 
 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : ผลจากการกระทําการทุจริตต่อหน้าที่ โดยการ

แก้ไขเอกสารทางบัญชี ทําให้สมาชิกบางส่วนขาดศรัทธาเป็นผลทําให้ยอดขายลดลง 
สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสหกรณ์กับสมาชิกและกับทุกภาคส่วนและสร้างศรัทธาในหมู่สมาชิก 
2. การนําหลักธรรมาภิบาลและการควบคุมภายในมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการบริหาร 
3. การส่งเสริมการขายเพ่ือเพ่ิมยอดขาย 
4. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารเงินทุนและการบริหารจัดการสินค้า และหาแนวทางแก้ไขปัญหา

การขาดสภาพคล่องกรณีเงินรับฝาก 
 
 

ลงชื่อ     ธีระศักด์ิ  กิมยู่ฮะ   เจ้าหนา้ที่ผูร้บัผิดชอบ 
        (นายธีระศักด์ิ  กิมยู่ฮะ) 

           วันที ่31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
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3) ร้านสหกรณ์บริษัทสมิงฟูดส์ จํากัด   
ประเภทสหกรณ์ สหกรณ์ร้านค้า  ปีบญัชขีองสหกรณ์ 31 ธันวาคม 2562 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ ์: ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย 
 ระดับมาตรฐานสหกรณ์ (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที ่31 กรกฎาคม 2563) : ดีมาก 
 ระดับชัน้สหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) : ช้ัน 2 
 ผลการปิดบญัชีของสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีรบัรองงบการเงินวันที่ 30 เมษายน 2563 
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จัดประชุมเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 

 
ผลการดําเนนิงานแนะนาํส่งเสริม พฒันา และกํากับดูแลสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 
 งานท่ีดําเนินการ :  

1. แนะนํา ส่งเสริม รกัษามาตรฐานสหกรณ์ระดับดีดีมาก 
2. แนะนํา ส่งเสริม รกัษาระดับผลการประเมินการจัดช้ันคุณภาพในการควบคุมภายใน 
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดีมาก ตามหลักเกณฑ์ช้ีวัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ จํานวน 7 ข้อ 
2. คณะกรรมการดําเนินการมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการด้านการเงิน สามารถแสดงหรือ 

ช้ีแจงให้เห็นแหล่งที่มาของรายได้ที่เกิดขึ้นกับแหล่งที่ใช้ไปของรายจ่ายที่จ่ายไป มีความรู้เก่ียวกับระบบการควบคุม
ภายในขององค์กรเป็นอย่างดี สร้างความเช่ือมั่นและมั่นใจในองค์กร ถึงวิธีการ หรือกระบวนการต่างๆ ในการ
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีสหกรณ์กําหนด ทําให้สหกรณ์มีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : - 
 ด้านการพัฒนาการดําเนนิธรุกิจ 

งานท่ีดําเนินการ :  
1. สมาชิกมาใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ  70 
2. รักษาใหส้หกรณ์มีประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ 
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
สหกรณ์มีโครงสร้างธุรกิจของสหกรณ์จัดเป็นสหกรณ์ขนาดกลางมีสมาชิกคงเหลือวันสินปี 52 คน ระหว่าง 

ปีดําเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย โดยจัดหาสินค้าอุปโภคมาจําหน่ายให้แก่สมาชิกและบุคคลภายนอก เป็นเงิน
ทั้งสิ้น 457,632.00 บาท มสีมาชิกมาใช้บริการ 38 ราย คดิเป็นร้อยละ 73.08 ของจํานวนสมาชิกคงเหลือวันสิ้นปี  
จากผลการดําเนินงานสหกรณ์มีกําไรเฉพาะธุรกิจ จํานวน 36,535.02 บาท 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : - 
 ด้านการกํากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

งานท่ีดําเนินการ :  
1. แนะนําส่งเสริมกํากับ ดูแล ตรวจสอบและแก้ไขตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางที่กรมกําหนด 
2. แนะนําส่งเสริมใหส้หกรณป์รับปรุงและแก้ไขการดําเนินงานตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี 
3. ให้การศึกษาอบรมความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของสหกรณ์ และให้สหกรณ์ดําเนินการตาม 
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หลักการ อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์ และการดําเนินงานไม่ขัดต่อกฎหมายสหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่งนาย
ทะเบียนสหกรณ์ 

ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
          1. สหกรณ์มีการกําหนดระเบียบครอบคลุมต่อการดําเนินธุรกิจ 
          2. สหกรณ์มีระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานอย่างสมํ่าเสมอ 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : - 
ผลการดําเนนิงานตามแผนการดําเนินงานของสหกรณ์ ปีบัญชี เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 

กิจกรรม หน่วย
นับ แผน ผล ร้อยละผลสําเร็จ

เม่ือเทียบกับแผน
1. แผนการรับสมาชิก คน 10 13 130 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพ่ิม 
    - รับฝากเงินเพ่ิม 

 
บาท 

 
10,000.00 

- 

 
14,100.00 

- 

 
141 

- 
3. แผนการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเช่ือ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

 
 
 

บาท 

 
- 
- 

500,000.00 
- 
- 
- 

 
- 
- 

457,632.00 
- 
- 
- 

 
- 
- 

91.53 
- 
- 
- 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได้ 
   - ค่าใช้จ่าย 
   - กําไร (ขาดทุน) สทุธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
501,500.00 
457,000.00 
25,600.00 

 
457,632.00 
442,405.28 
17,274.40 

 
91.25 
96.81 
67.48 

 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :  
สหกรณ์มียอดขายสินค้าลดลง เน่ืองจากบริษัทสมิงฟูดส์ จํากัด มีการโอนย้ายพนักงานบางส่วนไป

ปฏิบัติงานบริษัทในเครือต่างจังหวัด ซึ่งมีผลกระทบทําให้รายได้จากการขายสินค้าและกําไรลดลง   
สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : ส่งเสริมการดําเนินธุรกิจ

ให้กับสหกรณ์ เน่ืองจากร้านสหกรณ์บริษัทสมิงฟูดส์ จํากัด ดําเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่ายให้กับสมาชิก    
ดังน้ัน ให้สหกรณ์คํานึงถึงผลกระทบของธุรกิจ ในเรื่องปัจจัยอันมีผลต่อการดําเนินงานให้เบ่ียงเบนไปจากเกณฑ์
ปกติ คือภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อราคาของสินค้าและรายได้ของสมาชิก ซึ่งจะทําให้สมาชิกมี
รายได้ไม่เพียงพอ อาจส่งผลกระทบโดยตรงกับสภาพคล่องทางเงินของสหกรณ์ได้ 

 
 
ลงชื่อ       ชณาพร จันทร์ขนุนาค     เจ้าหน้าทีผู่้รบัผิดชอบ 
        (นางสาวชณาพร  จันทร์ขุนนาค) 

               วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
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4) ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลตราด จาํกัด   
ประเภทสหกรณ์ สหกรณ์ร้านค้า  ปีบญัชขีองสหกรณ์ 30 กันยายน 2562 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ ์: ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย 
 ระดับมาตรฐานสหกรณ์ (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที ่31 กรกฎาคม 2563) : ดีเลิศ 
 ระดับชัน้สหกรณ์ (ข้อมลู ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) : ช้ัน 1 
 ผลการปิดบญัชีของสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีรบัรองงบการเงินวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ จัดประชุมเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 

ผลการดําเนนิงานแนะนาํส่งเสริม พฒันา และกํากับดูแลสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

 งานท่ีดําเนินการ :  
1. แนะนําส่งเสริมใหร้ักษามาตรฐานการดําเนินงานของสหกรณ์ใหม้ีความมั่นคง ด้านเสถียรภาพทาง 

การเงิน กาจัดทําบัญชี เอกสารหลักฐานต่างๆ การรักษาระดับช้ันและมาตรฐานของสหกรณ์ 
2. แนะนําเรื่องการตรวจสอบสินค้าขาดบัญชี ให้มีการควบคุมอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือลดขอ้ผิดพลาดซึ่งจะ 

แสดงถึงระดับการควบคุมภายในของสหกรณ์ 
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. ณ วันสิ้นปีบัญชี 30 กันยายน 2562 ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลตราด สามารถรักษาระดับช้ันอยู่ใน 

ระดับช้ัน 1 และรักษามาตรฐานสหกรณ์อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
2. สหกรณ์มีการตรวจนับสินค้า ก่อนวันปิดปีบัญชี 1ครั้งๆ ละ 2 รอบ เพ่ือเป็นการสอบทานและลด 

ข้อสังเกตจากทางผู้สอบบัญชี เก่ียวกับจุดอ่อนของการควบคุมภายใน 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : - 

 ด้านการพัฒนาการดําเนนิธรุกิจ 
งานท่ีดําเนินการ :  
1. แนะนําส่งเสริมและจัดทําแผนให้สหกรณ์ดําเนินธุรกิจได้ครอบคลุมกับความต้องการของสมาชิก  

การขยายกิจการเพ่ือเป็นการหารายได้ให้กับสหกรณ์ พร้อมกับการกระจายความเสี่ยงของธุรกิจของสหกรณ์      
ซึ่งปัจจุบันมีแค่ธุรกิจการจัดหาสินค้ามาจําหน่าย 

2. แนะนําส่งเสริมเรื่องการรักษาระดับสหกรณ์ที่มีสมาชิกมาใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ด้วยการ 
แนะนําให้มีการจัดอบรมความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ สิทธิและหน้าของสมาชิก ตลอดจนความรู้เรื่องวิธีการ หลักการ 
และอุดมการณ์ของสหกรณ์ 

ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2562 เริ่มดําเนินธุรกิจแปรรูปเคร่ืองด่ืมประเภท กาแฟสด ระยะเวลาทําการ 

เพียง 15 วันทําการ มีกําไรเฉพาะธุรกิจ จํานวน 22,754.65 บาทและทางสหกรณ์ได้มีการจัดทําแผนยกระดับ
ประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ ด้วยการเพ่ิมเวลาทําการ 24 ช่ัวโมง เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันกับ ร้านสะดวกซื้อที่มาต้ังบริเวณข้างสหกรณ์ถึง 2 สาขา  

2. ทางร้านสหกรณ์จัดให้มีการจัดอบรมความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ สิทธิและหน้าของสมาชิก ตลอดจน 
ความรู้เรื่องวิธีการ หลักการ อุดมการณ์ของสหกรณ์ ให้กับสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่เพ่ือให้สมาชิกเข้าใจถึง
เจตนารมณ์ของสหกรณ์ 
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สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : - 
 ด้านการกํากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

งานท่ีดําเนินการ :  
1. แนะนําให้สหกรณ์มีการทบทวนแก้ไขข้อบังคับและปรับปรุงระเบียบของสหกรณ์ ใหม้ีความทันสมยั  

เหมาะสม เพ่ือประโยชน์และสะดวกต่อการทําธุรกิจกับสมาชิกหรือบุคคลภายนอก 
2. แนะนําให้คณะกรรมการดําเนินงาน, ผู้ตรวจสอบกิจการ มีการติดตามรายงานผลการดําเนินงานของ 

สหกรณ์อย่างสม่ําเสมอ และติดตามการรายงานผลการดําเนินงานประจําปีของสหกรณ์ เพ่ือเปรียบเทียบผลการ
ดําเนินงานกับแผนงบประมาณที่ได้กําหนดไว้ 

ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. สหกรณ์ได้มกีารแก้ไขข้อบังคับเรื่อง คุณสมบัติของสมาชิกสมทบและการลาออกของสมาชิก เพ่ือให้มี 

ความเหมาะสมกับสถานภาพการดําเนินงานของสหกรณ์ในปัจจุบัน 
2. คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์มีระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินการและปฏิบัติงาน 

เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับเป็นอย่างดี ไม่เกิดข้อผิดพลาด 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : - 

ผลการดําเนนิงานตามแผนการดําเนินงานของสหกรณ์ ปีบัญชี เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 

กิจกรรม หน่วย
นับ แผน ผล ร้อยละผลสําเร็จ

เม่ือเทียบกับแผน
1. แผนการรับสมาชิก คน 50 63 126 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพ่ิม 
    - รับฝากเงินเพ่ิม 

 
บาท 

 
10,000 

- 

 
12,400 

- 

 
124 

- 
3. แผนการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเช่ือ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

 
 
 

บาท 
 

บาท 

 
- 
- 

40,500,000 
- 
- 

 
- 
- 

40,816,616.95 
- 

22,754.65 

 
 
 

100.78 
- 
- 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได้ 
   - ค่าใช้จ่าย 
   - กําไร (ขาดทุน) สทุธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 

 
41,150,000 
38,702,000 
2,448,000 

 
41,407,696.66 
38,829,819.23 
2,577,877.43 

 
100.63 
100.33 
105.31 

 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : ผลการดําเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่กําหนด 
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สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  
- การวิเคราะห์สถานะทางการเงินการคลังเพ่ือป้องกันการขาดสภาพคล่องและสินค้าขาดบัญชี ให้มีการ

ควบคุมอย่างสมํ่าเสมอ 
- แนะนําส่งเสริมเรื่องการวิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาธุรกิจให้เท่าทันการแข่งขันที่สูงขึ้นในปัจจุบัน 

และแนวทางการรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น เช่น โรคระบาด เศรษฐกิจตกตํ่า เป็นต้น 
 
 

ลงชื่อ    รณชัย  หึกขุนทด   เจ้าหนา้ทีผู่้รบัผิดชอบ 
        (นายรณชัย  หึกขุนทด) 

              วันที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 
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5) สหกรณ์กองทุนสวนยางบางปิดบนร่วมใจ จํากัด   
ประเภทสหกรณ์  สหกรณ์การเกษตร  ปีบัญชีของสหกรณ์ 30 มิถุนายน 2562 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์ : ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย 
 ระดับมาตรฐานสหกรณ์ (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที ่31 กรกฎาคม 2563) : ดีมาก 
 ระดับชัน้สหกรณ์ (ข้อมลู ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) : ช้ัน 2  
 ผลการปิดบญัชีของสหกรณ์ สหกรณ์ปิดบัญชีได้ภายใน 30 วัน (วันสิ้นปีบัญชี 30 มิถนุายน 2563)  

อยู่ระหว่างผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงิน 
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ จัดประชุมเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 

ผลการดําเนนิงานแนะนาํส่งเสริม พฒันา และกํากับดูแลสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

งานท่ีดําเนินการ :  
1. พัฒนาศักยภาพสหกรณ์ ให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองให้ความรู้เก่ียวกับอํานาจหน้าที่ของ

คณะกรรมการดําเนินการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ปฏิบัติงานตามแผนงานของสหกรณ์ฯ มีการเปรียบเทียบแผนและ
ผล รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการเป็นประจําทุกเดือน 

2. ด้านการแก้ไขปัญหาการดําเนินงานของสหกรณ์  
3. แนะนํา ส่งเสริม ผลักดัน สหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  

 1. สหกรณ์ไม่มีการจัดจ้างเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติงาน  บริหารงานโดยคณะกรรมการดําเนินการ โดยมอบ 
หมายให้เหรัญญิก เป็นผู้รับ จ่ายและเก็บรักษาเงินสดคงเหลือ ในส่วนของการจัดทําบัญชีมอบหมายให้ นางสมฤทัย  
นาคะเนจร เป็นผู้จัดทําบัญชีขั้นต้นและบัญชีขั้นปลาย โดยจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายปี ส่วนการจัดทํางบการเงิน
และรายละเอียดประกอบงบการเงิน ได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ที่แนะนําส่งเสริม 
 2. สหกรณ์ฯ ได้จัดทําหนังสือรับสภาพหน้ีถึงลูกหน้ีค้างนานทั้ง 3 ราย และให้คณะกรรมการมีการติดตาม
เร่งรัดหน้ีสินอย่างต่อเน่ือง   
 3. สามารถผลักดันให้สหกรณ์จากไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดีมาก 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ทําให้ผลการดําเนินงานไม่เป็นไปแผนที่กําหนด : 
1. ผู้จัดทําบัญชี ยังต้องได้รับความช่วยเหลือในการจัดทํางบการเงินจากส่วนราชการที่เก่ียวข้อง ซึ่งการปิด 

บัญชียังปฏิบัติงานได้ไม่ดีเท่าที่ควร จึงต้องได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 ด้านการพัฒนาการดําเนนิธรุกิจ 

งานท่ีดําเนินการ :  
1. แนะนําด้านการมีส่วนร่วมในการดําเนินธุรกิจของสมาชิก สหกรณ์ได้รับคําแนะนําให้องค์ความรู้หรือ

แนวทางในด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิก   
 2. แนะนําด้านการเพ่ิมปริมาณธุรกิจ โดยสหกรณ์ฯ ดําเนินธุรกิจ จัดหาวัสดุทางการเกษตรมาจําหน่ายให้ 
กับสมาชิก 

3. แนะนําด้านการชําระหน้ีของสมาชิก ให้สมาชิกชําระหน้ีให้ได้ตามกําหนดสัญญา 
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ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. สหกรณ์ดําเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย ระหว่างปีจัดหาปุ๋ยและเคมีเกษตรมาจําหน่ายให้เป็นเงิน

สดและเงินเช่ือให้แก่สมาชิก จํานวน 33 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 246,220 บาท คิดเป็นร้อยละ 73.33 ของจํานวน
สมาชิกทั้งหมด 

2. สหกรณ์มีลูกหน้ีสินค้าขาดบัญชี ณ วันสั้นปี จํานน 132,371.99 บาท ซึ่งสหกรณ์ได้ต้ังค่าเผื่อหน้ีสงสัย
จะสูญไว้เต็มจํานวนแล้ว และระหว่างปีสหกรณ์มิได้รับชําระหน้ีจากลูกหน้ีดังกล่าวแต่อย่างใด  

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ทําให้ผลการดําเนินงานไม่เป็นไปแผนที่กําหนด : 
1. สมาชิกประกอบอาชีพทางการเกษตร ราคาผลผลิตผันผวน ทําให้ได้ผลผลิตน้อย สมาชิกมีรายได้ไม่ 

เพียงพอ 
2. สหกรณ์มีรายได้ค่าบริการจ่ายปุ๋ยจากการยางแห่งประเทศไทยลดลง และมีค่าใช้จ่ายหน้ีสงสัยจะสูญ 

จากหน้ีการค้าที่ผิดนัดชําระหน้ีเพ่ิมขึ้น   
 ด้านการกํากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

งานท่ีดําเนินการ :  
 1 แนะนํา ส่งเสริม กํากับดูแล ระเบียบ และข้อบังคับสหกรณ์ 
 2. แนะนําส่งเสริมให้ปรับปรุงตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี 
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. สหกรณ์ได้ดําเนินการเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับสหกรณ์ ไม่มีข้อบกพร่องในการบริหารงาน 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : - 

ผลการดําเนนิงานตามแผนการดําเนินงานของสหกรณ์ ปีบัญชี เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 

กิจกรรม หน่วย
นับ แผน ผล ร้อยละผลสําเร็จ

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

 
บาท 

 
500 

 
- 

 
- 

3. แผนการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเช่ือ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

 
 
 

บาท 

 
- 
- 

250,000 
- 
- 
- 

 
- 
- 

246,220 
- 
- 
- 

 
- 
- 

98.48 
- 
- 
- 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได้ 
   - ค่าใช้จ่าย 
   - กําไร (ขาดทุน) สทุธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 

 
337,000 
324,400 
15,600 

 

 
335,730.20 
307,421.50 
28,308.70 

 
99.62 
94.76 
181.46 
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สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : 
1. สมาชิกประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ อาจส่งผลต่อการชําระหน้ี 
2. ราคาผลผลิตทางการเกษตร ทําให้สมาชิกมีรายได้ไม่เพียงพอ   
สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : . 
1. ติดตามเร่งรัดหน้ีสินลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีขาดบัญชี 
2. เพ่ิมหุ้นให้มากขึ้นและเพ่ิมปริมาณธุรกิจให้มากขึ้น 
 
 

ลงชื่อ         ทิวา  ศีติสาร            เจ้าหน้าทีผู่้รับผิดชอบ 
              (นายทิวา  ศีติสาร) 

            วันที ่30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
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6) สหกรณ์การกองทุนสวนยางบ้านท่าโสม จํากัด   
ประเภทสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตร  ปีบัญชีของสหกรณ์ 30 มิถุนายน 2562 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ ์: ธุรกิจสินเช่ือ 
 ระดับมาตรฐานสหกรณ์ (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที ่31 กรกฎาคม 2563) : ดีมาก 
 ระดับชัน้สหกรณ์ (ข้อมลู ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) : ช้ัน 2 
 ผลการปิดบญัชีของสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีรบัรองงบการเงินวันที่ 27 สิงหาคม 2562 
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ จัดประชุมเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 

ผลการดําเนนิงานแนะนาํส่งเสริม พฒันา และกํากับดูแลสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

 งานท่ีดําเนินการ :  
 1. แนะนํา ส่งเสริม ให้สหกรณ์รักษามาตรฐานสหกรณ์ ระดับดีมาก 

2. พัฒนาศักยภาพสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ือง บริหารเงินทุนของสหกรณ์ให้เพ่ิมขึ้น 
3. แนะนํา ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. สหกรณ์รักษามาตรฐานสหกรณ์ ระดับดีมาก 
2. สหกรณ์มีการบริหารเงินทุน สมาชิกเพ่ิมหุ้นระหว่างปี จํานวน 6,150.00 บาท และรับฝากเงินจาก 

สมาชิกเพ่ิมขึ้น จํานวน 3,409.77 บาท 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : - 

 ด้านการพัฒนาการดําเนนิธรุกิจ 
งานท่ีดําเนินการ :  

          1. แนะนําให้สหกรณใ์นการดําเนินธุรกิจได้ครอบคลุมกับความต้องการของสมาชิก 
          2. แนะนําสหกรณ์ ให้สมาชิกมีส่วนร่วมมาใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. สหกรณ์มีขดีความสามารถในการบริหารงาน โดยสหกรณ์ดําเนินธุรกิจ 2 ธุรกิจ ผลการดําเนินธุรกิจ             

สรุปได้ดังน้ี  
- ธุรกิจจัดหาสนิเช่ือ ให้เงินกู้แก่สมาชิก จํานวน 11 ราย เป็นเงิน 350,000.00 บาท ผลการดําเนินงานมี

กําไรเฉพาะธุรกิจ จํานวน  17,965.40  บาท  
- ธุรกิจการรับฝากเงิน สหกรณ์ได้รับฝากเงินจากสมาชิก จํานวน 29 ราย เป็นเงิน 3,409.77 บาท 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : - 

 ด้านการกํากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
งานท่ีดําเนินการ :  
1. กํากับ ดูแล ตรวจสอบสหกรณ์และแก้ไขตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางทีก่รมกําหนด 
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. สหกรณ์ไม่มีข้อบกพร่องในการบริหารงาน 

          2. สหกรณ์มีการกําหนดระเบียบครอบคลุมต่อการดําเนินธุรกิจ 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : - 
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ผลการดําเนนิงานตามแผนการดําเนินงานของสหกรณ์ ปีบัญชี เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 

กิจกรรม หน่วย
นับ แผน ผล ร้อยละผลสําเร็จ

เม่ือเทียบกับแผน
1. แผนการรับสมาชิก คน 2 - - 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพ่ิม 
    - รับฝากเงินเพ่ิม 

 
บาท 
บาท 

1,000.00
20,000.00

 
6,150.00 
3,409.77 

615 
17.05 

3. แผนการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเช่ือ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวมนํ้ายาง 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

 
บาท 
บาท 

 

20,000.00
350,000.00

- 
- 
- 
- 

 
3,409.77 

350,000.00 
- 
- 
- 
- 

 
17.05 
100 

- 
- 
- 
- 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได้ 
   - ค่าใช้จ่าย 
   - กําไร (ขาดทุน) สทุธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

23,900.00
8,000.00

15,900.00

 
24,102.17 
6,136.77 

17,965.40 

 
100.85 
76.71 
112.99 

 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : ผลการดําเนินงานธุรกิจเงินรับฝากไม่เป็นไป

ตามแผนการดําเนินงาน เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ผลิตผลทางการเกษตรมีราคาตกตํ่าซึ่งอาจมีผลกระทบ
โดยตรงต่อรายได้ของสมาชิก 

สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : สินทรัพย์หมุนเวียนของ
สหกรณ์ส่วนใหญ่เป็นเงินสด และเงินฝากธนาคาร ถือว่าสหกรณ์มีสภาพคล่องทางการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ดังน้ัน  
การบริหารสภาพคล่องของสหกรณ์จึงขึ้นอยู่กับการบริหารสินทรัพย์ให้ได้รับผลตอบแทนเพ่ิมขึ้นและเป็นประโยชน์
ต่อสมาชิกให้มากที่สุด 

 
 
ลงชื่อ       ชณาพร  จันทรข์ุนนาค        เจ้าหน้าทีผู่้รบัผิดชอบ 
        (นางสาวชณาพร  จันทร์ขุนนาค) 

               วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
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7) สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านวังตัก จํากัด   
ประเภทสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตร  ปีบัญชีของสหกรณ์ วันที่ 30 มถิุนายน 2562 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์ : ธุรกิจรวบรวมผลผลิต 
 ระดับมาตรฐานสหกรณ์ (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที ่31 กรกฎาคม 2563) : ไม่นํามาจัดเกณฑ์ 

มาตรฐาน เน่ืองสหกรณ์หยุดดําเนินธุรกิจ 
 ระดับชัน้สหกรณ์ (ข้อมลู ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) : ช้ัน 2 
 ผลการปิดบญัชีของสหกรณ์ : สหกรณ์ไม่สามารถปิดบัญชีได้ต้ังแต่ปีบัญชี 30 มถิุนายน 2558 
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ : จัดประชุมเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562  

ผลการดําเนนิงานแนะนาํส่งเสริม พฒันา และกํากับดูแลสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

 งานท่ีดําเนินการ :  
1. ผลักดันให้สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. สหกรณ์ไม่สามารถปิดบัญชีได้ต้ังแต่ปีบัญชี 30 มิถุนายน 2558 จนถึงปีปัจจุบัน แนะนําส่งเสริมให้ 

สหกรณ์ดําเนินงานด้านการเงินการบัญชีของสหกรณ์ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย
การบัญชีของสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบและคําแนะนํานายทะเบียนสหกรณ์ 
รวมถึงคําแนะนํากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

2. สหกรณ์จัดจ้างผู้มีความรู้ ความสามารถทางด้านการจัดทําบัญชี เพ่ือให้การจัดทําบัญชีดําเนินการอย่าง
ต่อเน่ืองและสามารถปิดบัญชีได้   

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ทําให้ผลการดําเนินงานไม่เป็นไปแผนที่กําหนด : 
สหกรณ์อยู่ระหว่างการติดตามและแก้ไขเอกสารรับ – จ่าย ให้ถูกต้อง เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ 

นายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และจัดทําบัญชีเป็นไปตามรูปแบบบัญชีตามที่กรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์กําหนด 

 ด้านการพัฒนาการดําเนินธุรกิจ 
งานท่ีดําเนินการ :  
1. แนะนํา ส่งเสริม และผลักดันให้สหกรณ์มีสมาชิกมาใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
2. ยกระดับสหกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจในระดับต้องปรับปรุงให้สูงขึ้น 
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
สหกรณ์มีการจัดทําแผนงานในการปฏิบัติงาน โดยทําธุรกิจรวบรวมนํ้ายางสดแก่สมาชิก ซึ่งสหกรณ์มีแผน 

การดําเนินธุรกิจการให้บริการแก่สมาชิก เช่น แผนงานการซ้ือ แผนงานการขาย เพ่ือเป็นเป้ามายในการดําเนินงาน
ไปในทิศทางที่วางแผน และเป็นแนวทางและการปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ทําให้ผลการดําเนินงานไม่เป็นไปแผนที่กําหนด : 
สหกรณ์ดําเนินธุรกิจรวบรวมนํ้ายางสดแก่สมาชิก ผลการจัดเก็บปริมาณธุรกิจ ปรากฏว่ามีสมาชิกมาทํา 

ธุรกิจค่อนข้างน้อยมาก ซึ่งสหกรณ์ยังขาดการประชาสัมพันธ์ และการจูงใจให้สมาชิกมาทําธุรกิจกับสหกรณ์ 
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 ด้านการกํากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
งานท่ีดําเนินการ :  
1. แนะนําส่งเสริมกํากับ ดูแล ตรวจสอบและแก้ไขตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางที่กรมกําหนด 
2. ให้การศึกษาอบรมความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของสหกรณ์   
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  

           1. สหกรณ์ดําเนินการตามหลักการ อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์  และการดําเนินงานไม่ขัดต่อกฎหมาย
สหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบ คาํสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 

สาเหตุ/อุปสรรคท่ีทาํใหผ้ลการดําเนินงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : - 
ผลการดําเนนิงานตามแผนการดําเนินงานของสหกรณ์ ปีบัญชี เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2562 

กิจกรรม หน่วย
นับ แผน ผล ร้อยละผลสําเร็จ

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

 
บาท 

 

 
2,500 

- 

 
- 
- 

 
- 
- 

3. แผนการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเช่ือ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

 
 
 
 
 

บาท 

 
 
- 
- 
- 

2,500,000 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 

696,184.89 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 

27.85 
- 
- 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได้ 
   - ค่าใช้จ่าย 
   - กําไร (ขาดทุน) สทุธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
3,024,500 
2,905,800 
118,700 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : ผลการรวบรวมนํ้ายางน้อยกว่าแผนงานท่ี

กําหนด เน่ืองจากสมาชิกร่วมทําธุรกิจค่อนข้างน้อย สหกรณ์ขาดการประชาสัมพันธ์และแรงจูงใจให้สมาชิกร่วมทํา
ธุรกิจ สหกรณ์อยู่ระหว่างการปรับปรุงและทบทวนแผนงานให้สอดคล้องกับสภาวะและสถานการณ์ในปีต่อไป 
ประกอบกับสหกรณ์ไม่สามารถปิดบัญชีได้มาแล้วจํานวน 5 ปี ส่งผลให้คณะกรรมการสหกรณ์ขาดข้อมูลในการ
ตัดสินในการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ได้ 
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สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : เน่ืองจากสหกรณ์ไม่
สามารถปิดบัญชีได้เป็นเวลาหลายปีบัญชี อาจเป็นเหตุถูกสั่งเลิกได้ จะต้องเร่งรัด ติดตาม การปิดบัญชีของสหกรณ์ 
ให้สามารถแสดงงบฐานะทางการเงินของสหกรณ์ได้ และนําเข้าที่ประชุมใหญ่รับรองและอนุมัติต่อไป 

 
 

ลงชื่อ          พิกุล  คุม้ปลี             เจ้าหน้าทีผู่้รบัผิดชอบ 
            (นางสาวพิกุล  คุ้มปลี) 

               วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
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8) สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านสลัก จํากัด   
ประเภทสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตร  ปีบัญชีของสหกรณ์ 30 มิถุนายน 2562 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์ : ธุรกิจสินเช่ือ 
 ระดับมาตรฐานสหกรณ์ (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที ่31 กรกฎาคม 2563) : ดีมาก  
 ระดับชัน้สหกรณ์ (ข้อมลู ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) : ช้ัน 2 
 ผลการปิดบญัชีของสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีรบัรองงบการเงินวันที่ 16 กันยายน 2562 
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ จัดประชุมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 

ผลการดําเนนิงานแนะนาํส่งเสริม พฒันา และกํากับดูแลสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

 งานท่ีดําเนินการ : 
1. รักษามาตรฐานการดําเนินงานของสหกรณ์ แนะนําส่งเสริมให้สหกรณ์จัดทํางบการเงินแล้วเสร็จและ 

ส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วเสนอเพ่ืออนุมัติในการประชุมใหญ่สหกรณ์ภายใน 150 วัน นับแต่วันปิดบัญชี      
โดยแนะนําการจัดทําบัญชี การจัดทําเอกสารหลักฐาน การรับเงิน จ่ายเงิน ให้มีรายละเอียดประกอบการจ่ายเงิน
ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามแบบที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กําหนด เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย
การบัญชีของสหกรณ์ พ.ศ. 2542 

2. พัฒนาศักยภาพสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ือง บริหารเงินทุนของสหกรณ์ให้เพ่ิมขึ้น 
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. รักษามาตรฐานสหกรณ์ ระดับดีมาก 
2. สหกรณ์มีการบริหารเงินทุน สมาชิกเพ่ิมหุ้นระหว่างปี จํานวน  156,390.00 บาท และรับเงินฝากจาก

สมาชิก จํานวน 7,572.78 บาท   
3. สหกรณ์สามารถปิดบัญชีประจําปีได้ถูกต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด และส่งให้

ผู้สอบบัญชีตรวจสอบได้ภายใน 30 วัน พรอ้มทั้งนําเสนอเพ่ืออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ภายใน 150 วัน             
นับแต่วันที่สิ้นปีทางบัญชี 

สาเหตุ/ปญัหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : - 
 ด้านการพัฒนาการดําเนนิธรุกิจ 

งานท่ีดําเนินการ :  
1. แนะนําสหกรณ์ในการดําเนินธุรกิจได้ครอบคลุมกับความต้องการของสมาชิก 
2. แนะนําสหกรณ์ให้สมาชิกมาใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. สหกรณ์มีขดีความสามารถในการบริหารงาน โดยสหกรณ์ดําเนินธุรกิจ 2 ธุรกิจ ผลการดําเนินธุรกิจ             

สรุปได้ดังน้ี  
- ธุรกิจสินเช่ือ  ให้เงินกู้แก่สมาชิก จํานวน 64 ราย เป็นเงิน 3,120,000.00 บาท ซึ่งสามารถชําระหน้ีได้

ตามกําหนด ผลการดําเนินงานมีกําไรเฉพาะธุรกิจ จํานวน 175,372.61 บาท  
- ธุรกิจการรับฝากเงิน  สหกรณ์ได้รับฝากเงินจากสมาชิก จํานวน 65 ราย เป็นเงิน 40,526.29 บาท 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : - 
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 ด้านการกํากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
งานท่ีดําเนินการ :  
1. กํากับ ดูแล ตรวจสอบสหกรณ์และแก้ไขตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตามแนวทางที่กรมกําหนด 
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. สหกรณ์ไม่มีข้อบกพร่อง 
2. สหกรณ์มีการกําหนดระเบียบครอบคลุมต่อการดําเนินธุรกิจ 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : - 

ผลการดําเนนิงานตามแผนการดําเนินงานของสหกรณ์ ปีบัญชี เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 

กิจกรรม หน่วย
นับ แผน ผล ร้อยละผลสําเร็จ

เม่ือเทียบกับแผน
1. แผนการรับสมาชิก คน 2 1 50 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพ่ิม 
    - รับฝากเงินเพ่ิม 

 
บาท 
บาท 

150,000.00
6,400.00

 
160,000.00 

6,503.00 
106.66 
101.61 

3. แผนการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเช่ือ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวมนํ้ายาง 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

 
บาท 
บาท 

 
กก. 

 

6,400.00
3,120,000.00

- 
500 

- 
- 

 
6,503.00 

3,120,000.00 
- 
- 
- 
- 

 
101.61 

100 
- 
- 
- 
- 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได้ 
   - ค่าใช้จ่าย 
   - กําไร (ขาดทุน) สทุธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

244,400.00
147,000.00
97,400.00

 
222,527.49 
122,605.14 
99,922.35 

 
91.05 
83.40 
102.59 

 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : สหกรณ์ยังไม่มีความพร้อมในการรวบรวมนํ้า

ยาง เช่น สถานที่ อุปกรณ์ในการรวบรวมและเจ้าหน้าที่ในการดําเนินงาน 
สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : คณะกรรมการดําเนินการ 

มีการวางแผนในการรวบรวมผลผลิตและสํารวจปริมาณนํ้ายางที่จะรวบรวมจากสมาชิก 
 
 
ลงชื่อ       พิกุล  คุม้ปล ี   เจ้าหน้าทีผู่้รบัผิดชอบ 
         (นางสาวพิกุล  คุ้มปลี) 

              วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
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9) สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านสามง่าม จํากัด   
ประเภทสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตร  ปีบัญชีของสหกรณ์ 30 มิถุนายน 2562 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์ : ธุรกิจรวบรวม 
 ระดับมาตรฐานสหกรณ์ (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที ่31 กรกฎาคม 2563) : ดีมาก 
 ระดับชัน้สหกรณ์ (ข้อมลู ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) : ช้ัน 1  
 ผลการปิดบญัชีของสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีรบัรองงบการเงิน วันที่ 22 สิงหาคม 2562 
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ จัดประชุมวันที่ 16 กันยายน 2562   

ผลการดําเนนิงานแนะนาํส่งเสริม พฒันา และกํากับดูแลสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

 งานท่ีดําเนินการ :  
          1. พัฒนาศักยภาพสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ือง ให้ความรู้เก่ียวกับอํานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการดําเนินการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ แบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจน ปฏิบัติงานตามแผนงานของสหกรณ์
และมีการเปรียบเทียบแผน-ผล รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการ 

2. รักษามาตรฐานการดําเนินงานของสหกรณ์ให้มั่นคง แนะนําส่งเสริมการจัดทําบัญชี การจัดทําเอกสาร
หลักฐานการรับเงิน จ่ายเงิน ให้มีรายละเอียดประกอบการจ่ายเงินให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ 
พ.ศ.2542 (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553) 

ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. คณะกรรมการดําเนินการและเจ้าหน้าที่ มีความรับผิดชอบและปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับของ

สหกรณ์ และตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด 
          2. สหกรณ์มีการแบ่งแยกหน้าที่ในการปฏิบัติงาน โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้ดําเนินการ 
และกรรมการในตําแหน่งเหรัญญิกเป็นผู้จัดทําเอกสารประกอบการรับ-จ่ายเงิน พร้อมทั้งเก็บรักษาเงินสด ในด้าน
การจัดทําบัญชีได้จัดจ้างเจ้าหน้าที่เป็นผู้บันทึกรายการบัญชีต่างๆ ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้ดีพอสมควร 
ยกเว้นในด้านการจัดทํางบการเงินยังต้องได้รับความช่วยเหลือจากส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : - 
 ด้านการพัฒนาการดําเนนิธรุกิจ 

งานท่ีดําเนินการ :  
1. แนะนําสหกรณ์ให้ดําเนินธุรกิจได้ครอบคลุมกับความต้องการของสมาชิก 

          2. แนะนําส่งเสริมด้านการมีส่วนร่วมในการดําเนินธุรกิจของสมาชิก สหกรณ์ได้รับการแนะนําส่งเสริมให้
องค์ความรู้หรือแนวทางในด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิก โดยมีเป้าหมายให้สามารถรกัษาสมาชิกที่มาใช้บริการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70 

ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
            1. สหกรณ์มีขีดความสามารถในการบริหารงาน โดยสมาชิกมีส่วนร่วมทําธุรกิจกับสหกรณ์ จํานวน 144 
ราย คิดเป็นร้อยละ 70.25 ของสมาชิกทั้งหมด โดยสหกรณ์ดําเนินธุรกิจรวบรวมนํ้ายางพารา ผลการดําเนินธุรกิจ
ทั้งสิ้น 49,800,551.47 บาท มีกําไรเฉพาะธุรกิจ 1,747,613.46 บาท 
           2. สหกรณ์มีการบริหารเงินทุน สมาชิกเพ่ิมหุ้นระหว่างปี จํานวน 10,000 บาท  
          สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ทําให้ผลการดําเนินงานไม่เป็นไปแผนที่กําหนด : - 
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 ด้านการกํากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
งานท่ีดําเนินการ :   
1. แนะนําส่งเสริมกํากับ ดูแล ตรวจสอบและแก้ไขตามแนวทางที่กรมกําหนด 

          2. แนะนําส่งเสริมใหป้รับปรุงการดําเนินงานตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี  
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. สหกรณ์ดําเนินการเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับไม่พบข้อบกพร่องในการดําเนินกิจการ 

          2. สหกรณ์กําหนดระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการรวบรวมผลผลิตจากสมาชิก ขึน้ถือใช้และปฏิบัติงานได้
เหมาะสมครบถ้วนตามระเบียบที่กําหนด 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : -           
ผลการดําเนนิงานตามแผนการดําเนินงานของสหกรณ์ ปีบัญชี เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2562 

กิจกรรม หน่วย
นับ แผน ผล ร้อยละผลสําเร็จ

เม่ือเทียบกับแผน
1. แผนการรับสมาชิก คน 5 19 380 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพ่ิม 
    - รับฝากเงินเพ่ิม 

 
บาท 

 
3,000 

- 

 
14,000 

- 

 
466 

- 
3. แผนการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเช่ือ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

 
 
 

บาท 

 
- 
- 

20,000,000 
- 
- 
- 

 
- 
- 

49,800,511.47 
- 
- 
- 

 
- 
- 

249 
- 
- 
- 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได้ 
   - ค่าใช้จ่าย 
   - กําไร (ขาดทุน) สทุธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
23,050,000 
20,900,000 
2,150,000 

 

 
54,511,131.52 
52,503,518.06 
1,747,613.46 

 
236 
251 

81.28 

 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : ผลการดําเนินงานได้สูงกว่าแผนที่กําหนด 

สหกรณ์มีปริมาณธุรกิจเพ่ิมขึ้น แต่ค่าใช้จ่ายก็สูงเพ่ิมกว่าแผนที่กําหนดด้วยเช่นกันตามสัดส่วนของต้นทุน/ปริมาณ
สินค้าที่เพ่ิมขึ้นในการจัดหาสินค้ามาจําหน่าย 

สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : 
1. สินทรัพย์หมุนเวียนของสหกรณ์ส่วนใหญ่เป็นเงินสด และเงินฝากธนาคาร ถือว่าสหกรณ์มีสภาพคล่อง

ทางการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ดังน้ันการบริหารสภาพคล่องของสหกรณ์ จึงขึ้นอยู่กับการบริหารสินทรัพย์ให้ได้
ผลตอบแทนเพ่ิมขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกและสหกรณ์  
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2. แนะนําส่งเสริมสหกรณ์ให้จริง และส่งเสริมให้เพ่ิมธุรกิจ การระดมทุน โดยการถือหุ้นเพ่ิม การระดมเงิน
รับฝากจากสมาชิก โดยสอบถามความต้องการของสมาชิก เพ่ืออํานวยประโยชน์ให้แก่สมาชิกได้มากขึ้น และการ
รับสมาชิกเพ่ิม 

 
 

ลงชื่อ   อํานาจ  กูลกัลยา  เจ้าหนา้ที่ผูร้ับผิดชอบ 
       (นายอํานาจ  กูลกัลยา) 

          วันที่  31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
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10) สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเสนาณรงค์ จํากัด   
ประเภทสหกรณ์  สหกรณ์การเกษตร  ปีบัญชีของสหกรณ์ 30 มิถุนายน 2562 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์ : ธุรกิจสินเชื่อ 
 ระดับมาตรฐานสหกรณ์ (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที ่31 กรกฎาคม 2563) : ดีเลิศ 
 ระดับชัน้สหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) : ช้ัน 2  
 ผลการปิดบญัชีของสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีรบัรองงบการเงินวันที่ 16 กันยายน 2562 
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ จัดประชุมเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562  

 
ผลการดําเนนิงานแนะนาํส่งเสริม พฒันา และกํากับดูแลสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 
 งานท่ีดําเนินการ :  

1. พัฒนาศักยภาพสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ือง บริหารเงินทุนของสหกรณ์ให้เพ่ิมขึ้น 
2. รักษามาตรฐานการดําเนินงานของสหกรณ์ แนะนําส่งเสริมให้สหกรณ์จัดทํางบการเงินแล้วเสร็จและส่ง 

ให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วเสนอเพ่ืออนุมัติในการประชุมใหญ่สหกรณ์ภายใน 150 วัน นับแต่วันปิดบัญชี โดย
แนะนําการจัดทําบัญชี การจัดทําเอกสารหลักฐาน การรับเงิน จ่ายเงิน ให้มีรายละเอียดประกอบการจ่ายเงินให้
ครบถ้วนสมบูรณ์ตามแบบที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กําหนด เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการ
บัญชีของสหกรณ์ พ.ศ. 2542 

ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. สหกรณ์มีการบริหารเงินทุน สมาชิกเพ่ิมหุ้นระหว่างปี จํานวน 7,760.00 บาท และรับฝากเงินจาก 

สมาชิกเพ่ิมขึ้น จํานวน 19,902.29 บาท 
2. ในปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ระดับดีเลิศ สหกรณ์

สามารถปิดบัญชีประจําปีได้ถูกต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด และส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ
ได้ภายใน 30 วัน พร้อมทั้งนําเสนอเพ่ืออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ได้ภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นปีทาง
บัญชี 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ทําให้ผลการดําเนินงานไม่เป็นไปแผนที่กําหนด : - 
 ด้านการพัฒนาการดําเนินธุรกิจ 

งานท่ีดําเนินการ :  
1. แนะนําสหกรณ์ในการดําเนินธุรกิจได้ครอบคลุมกับความต้องการของสมาชิก 
2. แนะนําสหกรณ์ให้สมาชิกมาใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. สหกรณ์มีขีดความสามารถในการบริหารงาน โดยสหกรณ์ดําเนินธุรกิจ 3 ธุรกิจ ผลการดําเนินธุรกิจ

รวมทั้งสิ้น 1,958,031.33 บาท สรุปได้ดังน้ี 
                - ธุรกิจสินเช่ือ ให้เงินกู้แก่สมาชิก จํานวน 38 ราย เป็นเงิน 1,404,500.00 บาท ซึ่งสามารถชําระหน้ี
ได้ตามกําหนด ผลการดําเนินงานมีกําไรเฉพาะธุรกิจ จํานวน 81,605.10 บาท เพ่ิมขึ้นรอ้ยละ 8.95  
                - ธุรกิจจัดหาสนิค้ามาจําหน่าย  สหกรณ์ได้จัดหาสินค้าปุ๋ยอินทรีย์มาจําหน่ายให้แก่สมาชิก จํานวน 
26 ราย  เป็นเงิน 519,580.00 บาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 98.36 ผลการดําเนินงานมีกําไรเฉพาะธุรกิจ 12,075.02 บาท 
                - ธุรกิจการรับฝากเงิน สหกรณ์ได้รับฝากเงินจากสมาชิก จํานวน 44 ราย เป็นเงิน 33,951.33 บาท   
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 2. สหกรณ์มีสมาชิกมาร่วมทําธุรกิจ จํานวน 60 ราย จากสมาชิกทั้งสิ้น 74 ราย คิดเป็นร้อยละ 81.08 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : - 

 ด้านการกํากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
งานท่ีดําเนินการ :  
1. แนะนําส่งเสริมกํากับ ดูแล ตรวจสอบและแก้ไขตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางที่กรมกําหนด 
2. แนะนําส่งเสริมให้สหกรณ์ปรับปรุงและแก้ไขการดําเนินงานตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี 
3. ให้การศึกษาอบรมความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของสหกรณ์ และให้สหกรณ์ดําเนินการตาม 

หลักการ อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์ และการดําเนินงานไม่ขัดต่อกฎหมายสหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่งนาย
ทะเบียนสหกรณ์ 

ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
          1. สหกรณ์มีการกําหนดระเบียบครอบคลุมต่อการดําเนินธุรกิจ 
          2. สหกรณ์มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานอย่างสม่ําเสมอ   

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : - 
ผลการดําเนนิงานตามแผนการดําเนินงานของสหกรณ์ ปีบัญชี เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2562 

กิจกรรม หน่วย
นับ แผน ผล ร้อยละผลสําเร็จ

เม่ือเทียบกับแผน
1. แผนการรับสมาชิก คน 5 5 100 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพ่ิม 
    - รับฝากเงินเพ่ิม 

 
บาท 
บาท 

 
20,000.00 
20,000.00 

 
55,200.00 
33,951.33 

 
276 

169.75 
3. แผนการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเช่ือ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 

 
20,000.00 

1,200,000.00 
420,000.00 

- 
- 
- 

 
33,951.33 

1,404,500.00 
519,580.00 

- 
- 
- 

 
169.76 
117.04 
123.71 

- 
- 
- 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได้ 
   - ค่าใช้จ่าย 
   - กําไร (ขาดทุน) สทุธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
500,800.00 
450,730.00 
50,070.00 

 
602,029.32 
532,985.77 
69,043.55 

 
120.21 
118.25 
137.89 

 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : ผลการดําเนินงานเป็นไปตามแผนท่ีกําหนด   

แต่ค่าใช้จ่ายสูงกว่าแผน เน่ืองจากเป็นค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นจากการจัดหาสินค้ามาจําหน่ายตามความต้องการของ
สมาชิกที่มากขึ้น  
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สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : แนะนําส่งเสริมด้าน
คุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์ ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรและกํากับดูแลกิจการที่ดีตามหลัก 
ธรรมาภิบาล ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี และส่งเสริมบริหารจัดการด้านการดําเนินธุรกิจ 
 
 

ลงชื่อ      สิบเอกวีรวัฒน์ สุริยะ     เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
                  (วีรวัฒน์  สุรยิะ) 

              วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
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11) สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านห้วงน้ําขาว จํากัด 
ประเภทสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตร  ปบีญัชีของสหกรณ์ 30 มิถุนายน 2562 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์ : ธุรกิจรวบรวม 
 ระดับมาตรฐานสหกรณ์ (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที ่31 กรกฎาคม 2563) : ไม่ผ่าน 

เน่ืองจาก (1) ในรอบสองปีสุดท้ายสหกรณ์มผีลการดําเนินงานขาดทุน (2) สมาชิกมาร่วมทําธุรกิจกับสหกรณ์  
ร้อยละ 40-49 

 ระดับชัน้สหกรณ์ (ข้อมลู ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) :  ช้ัน 2 
 ผลการปิดบญัชีของสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีรบัรองงบการเงินวันที่ 30 กรกฎาคม 2562  
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ จัดประชุมเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 

ผลการดําเนนิงานแนะนาํส่งเสริม พฒันา และกํากับดูแลสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

 งานท่ีดําเนินการ :  
1. ผลักดันสหกรณ์ที่ไม่ผ่านมาตรฐานให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
2. พัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพอย่างต่อเน่ือง 
3. แนะนําส่งเสริมใหส้หกรณนํ์าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางหลักในการดําเนิน

กิจการและร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงสู่สมาชิกและชุมชนได้รับประโยชน์ในรูปแบบสหกรณ์ 
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. ผลการประเมินจัดช้ันคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านห้วงนํ้าขาว จํากัด 

จากสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด อยู่ในระดับควรปรับปรุง ได้ 1 คะแนน 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : 
1. สหกรณ์ต้องรับภาระด้านราคาซื้อนํ้ายางสูงกว่าราคาตลาด และราคาที่ผันผวนนํ้ายาง ทําให้สหกรณ์

คาดคะเนในการรวบรวมผิดพลาด อัตราการสูญเสียนํ้าหนักของน้ํายางและค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้น ทําให้สหกรณ์มีผล
การดําเนินงานขาดทุน 

2. สหกรณ์ดําเนินธุรกิจโดยการรับซื้อนํ้ายางสดจากสมาชิกมาเพื่อแปรรูปเป็นยางแผ่นรมควัน ในแต่ละ
งวดการผลิตทําให้เกิดอัตราการสูญเสียนํ้าหนัก จึ่งทําให้สหกรณ์ประสบปัญหาในการเกิดอัตราการสูญเสียนํ้าหนัก
ของน้ํายาง   

 ด้านการพัฒนาการดําเนินธุรกิจ 
งานท่ีดําเนินการ :  
1. แนะนําสหกรณ์ที่การดําเนินธุรกิจให้อยู่ในระดับต้องปรับปรุงให้สูงและมีประสิทธิภาพให้ดีขึ้น 
2. แนะนํา ส่งเสริม ให้สหกรณ์ยกระดับการให้บริการสมาชิกให้เพ่ิมขึ้น  
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. สหกรณ์มีสมาชิกมาร่วมทําธุรกิจกับสหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 35.83 ของสมาชิกที่มาร่วมทําธุรกิจ 
2. การแก้ไขปัญหาการดําเนินกิจการของสหกรณ์ ในรอบปีบัญชีที่ผ่านสหกรณ์ดําเนินงานมีรายได้รวม 

ทั้งสิ้น 3,192,847.24 บาท และมีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้นจํานวน 3,213,873.86 บาท เป็นผลใหข้าดทุนสุทธิ 
21,026.62 บาท เน่ืองจากภาวะราคาผันผวนของยางพาราที่ไม่สามารถคาดการณ์ราคาได้ในอนาคต  
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สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : 
1. ในการรวบรวมผลผลิตสหกรณ์เกิดภาวะปัญหาราคาตกตํ่า การผันผวนของราคา และปริมาณการ 

รวบรวมลดลง  
2. สมาชิกทีท่ําอาชีพเกษตรกรรมจากสถานการณ์ที่ผ่านมา ราคายางมีการผันผวนอยู่ตลอดเวลาทําให้ 

ราคายางพาราตกตํ่า ส่งผลให้สมาชิกที่ปลูกยางพารา มีเน้ือที่การเพาะปลูกยางพาราน้อยลง ทําให้สมาชิกมีรายได้
ไม่เพียงพอสําหรับใช้จ่ายในชีวิตประจําวัน  จึงทําใหส้หกรณ์รวมรวบผลผลิตยางพาราที่ลดลง ทําใหส้หกรณ์มี
ต้นทุนในการผลิตมากขึ้น 

 ด้านการกํากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
งานท่ีดําเนินการ :  
1. ส่งเสริมแนะนําการดําเนินการของสหกรณ์ไม่ขัดต่อระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์ 
2. กํากับ ดูแล ให้การดําเนินการตามกฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ 
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. สหกรณ์มีผลการดําเนินงานไม่ขัดต่อระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์ 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด :  
1. การดําเนินงานของสหกรณ์มีทุนน้อยไมส่ามารถจัดจ้างผู้จัดการที่มีประสบการณ์ได  ้กรรมการและ

สมาชิกต้องร่วมมือกันดําเนินงาน ในการดําเนินงานสหกรณ์ มีกฎระเบียบในการดําเนินงานที่สําคัญในเรื่องของ
สมาชิก การประชุมสหกรณ์ วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการ ระเบียบสหกรณ์ที่กําหนดเร่ืองการ รวบรวม
นํ้ายางของสมาชิก การแปรรูป การจําหน่าย ซึ่งเป็นประเด็นสําคัญในการบริหารงาน สหกรณ์ ปัญหาโครงสร้าง
สหกรณ์ในการดําเนินงาน  
ผลการดําเนนิงานตามแผนการดําเนินงานของสหกรณ์ ปีบัญชี เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 

กิจกรรม หน่วย
นับ แผน ผล ร้อยละผลสําเร็จ

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

 
บาท 

 
10,000.00 

- 

 
- 
- 

 
- 
- 

3. แผนการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเช่ือ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

 
 
 
 

บาท 

 
- 
- 
- 

5,000,000.000
- 
- 

 
- 
- 
- 

2,727,818.00 
- 
- 

 
- 
- 
- 

54.56 
- 
- 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได้ 
   - ค่าใช้จ่าย 
   - กําไร (ขาดทุน) สทุธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
5,220,000.00
5,141,200.00

78,800.00 
 

 
3,192,847.24 
3,213,873.86 
(21,026.62) 

 
61.17 
62.51 

(-26.68) 
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สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : ในการดําเนินธุรกิจรวบรวมนํ้ายางพาราของ
สหกรณ์ราคายางพาราผันผวนตามกลไกตลาด ซึ่งในบางครั้งสหกรณ์มีความเสี่ยงในการผลิตยางแผ่นรมควันส่งขาย
และเกิดอัตราสูญเสียนํ้าหนัก ค่าใช้จ่ายในการผลิตยางแผนร่มควัน ประกอบด้วย ค่าแรงงานรวบรวมน้ํายางสด ค่า
ทําตัวอย่างนํ้ายางในการหาค่าความเข้มข้นการทํายางแผ่นดิบ และค่ารมควันยางซึ่งต้องมีคนดูแล เพราะต้องมีการ
เติมฟ้ืนในเตาไฟ และค่าคัดยางหีบห่อ ค่าบริหาร สหกรณ์และค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบด้วยค่าไม้ ฟ้ืน ค่านํ้ากรด
เคมีภัณฑ์ ค่านํ้า ค่าไฟฟ้า ค่าซ่อมแซม ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าใช้จ่ายการผลิต ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลกําไรของ
สหกรณ์  

สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : สหกรณ์ต้องหาแนวทางใน
การกําหนดตลาดส่งออกเพื่อกําหนดทิศทางและคํานวณต้นทุนการผลิตเพ่ือให้คุ้มกับราคาที่ส่งจะได้ไม่เป็นผลต่อ
ผลกําไรขาดทุนของสหกรณ์ และต้องควบคุมค่าใช้จ่ายในการดําเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับรายได้ของสหกรณ์ 
 

 
ลงชื่อ      วรัญชลี  รัตนพิทกัษ์        เจ้าหน้าทีผู่้รบัผิดชอบ 
        (นางสาววรัญชลี  รัตนพิทักษ์) 

              วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
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12) สหกรณ์กองทุนสวนยางหนองโพรงพัฒนา จํากัด   
ประเภทสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตร  ปีบัญชีของสหกรณ์ 30 มิถุนายน 2562 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์ : ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย 
 ระดับมาตรฐานสหกรณ์ (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที ่31 กรกฎาคม 2563) : ดี 
 ระดับชัน้สหกรณ์ (ข้อมลู ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) : ช้ัน 2  
 ผลการปิดบญัชีของสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีรบัรองงบการเงินวันที่ 26 สิงหาคม 2562 
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ จัดประชุมเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 

ผลการดําเนนิงานแนะนาํส่งเสริม พฒันา และกํากับดูแลสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

 งานท่ีดําเนินการ :  
 1. ผลักดันสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 
          2. แนะนําส่งเสริมให้ความรู้เก่ียวกับอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ โดยมีการ
แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามแผนงานของสหกรณ์และมีการ
เปรียบเทียบแผน-ผล รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการ เพ่ือให้สหกรณ์มีการพัฒนาศักยภาพให้มีความเข้มแข็ง
อย่างต่อเน่ือง 

3. แนะนําส่งเสริมให้สหกรณ์จัดทํางบการเงินให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นปีบัญชีสหกรณ์  
เพ่ือส่งผู้สอบบัญชีสหกรณ์ตรวจสอบ จากน้ันให้นําเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปีภายใน 150 วัน นับแต่วัน
สิ้นปีบัญชี ให้สหกรณ์จัดทําบัญชี เอกสารหลักฐาน การรับ-จ่ายเงิน ครบถ้วน ตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กําหนด 
และตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการบัญชีสหกรณ์ 2542 เพ่ือผลักดันให้สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
อยู่ในระดับที่ดีขึ้น 

ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ ระดับดี 
2. คณะกรรมการดําเนินการมีความรู้เก่ียวกับอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ มีความรับผิดชอบและ

ปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์  ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด 
3. ในปีบัญชีสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2562 สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ระดับดี จากปีก่อน ไม่ผ่านเกณฑ์

มาตรฐาน คณะกรรมการสหกรณ์มีการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี เอกสารหลักฐาน การรับ-จ่ายเงิน 
ครบถ้วนตรงตามที่ผู้สอบบัญชีสหกรณ์กําหนด และตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการบัญชีสหกรณ์ 
2542 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : - 
 ด้านการพัฒนาการดําเนนิธรุกิจ 

งานท่ีดําเนินการ :  
     1. แนะนําส่งเสริมให้สหกรณ์ดําเนินธุรกิจ มีอัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน ไม่น้อย 

กว่า ร้อยละ 3 จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการดําเนินการวิเคราะห์กําหนดแนวทางในการพัฒนา เพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดหาสินค้ามาจําหน่ายให้แก่สมาชิกร่วมกัน และมอบหมายหน้าที่ให้คณะกรรมการสํารวจความ
ต้องการสินค้า (ปุ๋ย) ของสมาชิก เพ่ือดําเนินการจัดหาสินค้ามาจําหน่ายให้ตรงตามความต้องการของสมาชิก 
 2. แนะนํา ส่งเสริมสหกรณ์ให้ยกระดับให้บริการสมาชิกให้เพ่ิมขึ้น 
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ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. สหกรณ์ดําเนินธุรกิจด้านจัดหาสินค้ามาจําหน่าย มีมูลค่าทั้งสิ้น 197,200 บาท มีอัตราการเติบโตของ

ธุรกิจเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 99.03 ผลการดําเนินงานมีกําไรสุทธิ จํานวน 3,348.08 บาท การดําเนินธุรกิจ
สามารถอํานวยประโยชน์แก่สมาชิกได้ตามสมควร 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : 
1. สหกรณ์ถึงแม้จะมีการจําหน่ายสินค้าให้แก่สมาชิกเพ่ิมมากขึ้นจากปีก่อนถึงร้อยละ 99.03 แต่มีสมาชิก 

มาใช้บริการเพียง 8 ราย การดําเนินธุรกิจอํานวยประโยชน์ให้แก่สมาชิกยังไม่มากเท่าที่ควร สหกรณ์ยังต้อง
ดําเนินการแก้ไขเพ่ืออํานวยประโยชน์แก่สมาชิกเพ่ิมมากขึ้น 

 ด้านการกํากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
งานท่ีดําเนินการ :  
1. แนะนําส่งเสริมสหกรณ์ตรวจติดตาม เฝ้าระวังเพ่ือป้องกันการเกิดข้อบกพร่องและป้องกันการเกิดการ

ทุจริต ให้คณะกรรมการดําเนินงานมีการรายงานปัญหาของการดําเนินงานแต่ละด้าน เช่นการติดตามลูกหน้ีค้าง
ชําระ การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนงานประจําปีของสหกรณ์ เพ่ือเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับ
แผนงานและงบประมาณท่ีกําหนดไว้ และพิจารณาปรับปรุงแก้ไขผลการดําเนินงานหากไม่เป็นไปตามระเบียบ 
ข้อบังคับของสหกรณ์และแผนงานที่กําหนดไว้ เพ่ือติดตามความคืบหน้าของการแก้ไขปัญหาอย่างทันเหตุการณ์  

ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
          1. สหกรณ์มีระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน เพ่ือหากมีปัญหาจะสามารถแก้ไขปัญหาได้
อย่างทันเหตุการณ์ คณะกรรมการมีความรู้ความสามารถดําเนินการเป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์
ที่กําหนดไว้ 

 สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : 
ผลการดําเนนิงานตามแผนการดําเนินงานของสหกรณ์ ปีบัญชี เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 

กิจกรรม หน่วย
นับ แผน ผล ร้อยละผลสําเร็จ

เม่ือเทียบกับแผน
1. แผนการรับสมาชิก คน 1 1 100 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพ่ิม 
    - รับฝากเงินเพ่ิม 

 
บาท 

 
100 

- 

 
- 
- 

 
- 
- 

3. แผนการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเช่ือ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

 
 
 

บาท 

 
- 
- 

200,000 
- 
- 
- 

 
- 
- 

197,200 
- 
- 
- 

 
- 
- 

98.60 
- 
- 
- 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได้ 
   - ค่าใช้จ่าย 
   - กําไร (ขาดทุน) สทุธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
209,000 
207,000 
2,000 

 
199,352.08 

196,004 
3,348.08 

 
95.98 
94.69 
167.40 
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สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : การมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์ดําเนินธุรกิจ
จัดหาสินค้ามาจําหน่ายเพียงด้านเดียว การดําเนินธุรกิจสามารถอํานวยประโยชน์แก่สมาชิกได้เพียง 8 รายจาก
สมาชิกทั้งสิ้น 49 ราย 

สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : แนะนําส่งเสริมให้เพ่ิมธุรกิจ  
โดยสอบถามความต้องการของสมาชิก เพ่ืออํานวยประโยชน์ให้แก่สมาชิกได้มากขึ้น 
 

ลงชื่อ     จันทรจิรา ช่วยทุกข ์   เจ้าหน้าทีผู่้รับผิดชอบ 
        (นางจันทรจิรา  ช่วยทกุข์) 

              วันที่  31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
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13) สหกรณ์การเกษตรเกาะช้าง จํากัด   
ประเภทสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตร  ปีบัญชีของสหกรณ์ 30 มิถุนายน 2563 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ ์: (1) ธุรกิจสินเช่ือ (2) ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย  
(3) ธุรกิจรวบรวม 

 ระดับมาตรฐานสหกรณ์ (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที ่31 กรกฎาคม 2563) : ดีมาก 
 ระดับชัน้สหกรณ์ (ข้อมลู ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) : ช้ัน 2  
 ผลการปิดบญัชีของสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีรบัรองงบการเงินวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 
 ผลการประชุมใหญ่ของกลุ่มเกษตรกร ปี 2563 ยังไม่จัดประชุมใหญส่ามญัประจําปี เน่ืองจาก 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า (Covid-19) 

ผลการดําเนนิงานแนะนาํส่งเสริม พฒันา และกํากับดูแลสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

งานท่ีดําเนินการ :  
          1. พัฒนาศักยภาพสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ือง ให้ความรู้เก่ียวกับอํานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการดําเนินการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ปฏิบัติงานตามแผนงานของสหกรณ์มีการเปรียบเทียบแผนและ
ผล มีรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการเป็นประจําทุกเดือน 
          2. แนะนํา ส่งเสริม ให้สหกรณ์รักษาเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ ระดับดีมาก 
 3. แนะนําให้มีการจัดจ้างจ้างหน้าที่ในการทําบัญชีให้กับสหกรณ์ 

ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
           1. สหกรณ์ไม่ได้จัดจ้างเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ คณะกรรมการเป็นผู้ปฏิบัติงาน โดยสหกรณ์ได้มอบหมายให้
ประธานกรรมการเป็นผู้จัดทําเอกสารประกอบการรับจ่ายเงิน พร้อมทั้งเก็บรักษาเงินสด ในการจัดทําบัญชีขั้นต้น  
ขั้นปลาย งบทดลอง และงบการเงิน ยังต้องได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่สํานักงานสหกรณ์จังหวัด  
           2. ให้มีการจัดจ้างเจ้าหน้าที่จัดทําบัญชี ซึ่งสหกรณ์การเกษตรเกาะช้าง จํากัด ประชุมคณะกรรมการจัด
จ้างเจ้าหน้าที่จัดทําบัญชี จํานวน 1 ราย เริ่มจ้างต้ังแต่เดือน ธันวาคม 2562 – มิถุนายน 2563 โดยจ่าย
ค่าตอบแทนทําบัญชี เดือนละ 3,000 บาท    

3. ผลการประเมินการจัดช้ันคุณภาพการควบคุมภายใน อยู่ในระดับไม่มีการควบคุมภายใน  
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : 

 1. ผู้จัดทําบัญชี ยังต้องได้รับความช่วยเหลือในการจัดทํางบการเงินจากส่วนราชการที่เก่ียวข้อง ซึ่งการปิด 
บัญชี ยังไม่มีความชํานาญพอ จึงต้องได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง   

 ด้านการพัฒนาการดําเนนิธรุกิจ 
งานท่ีดําเนินการ :  
1. การดําเนินธุรกิจได้ครอบคลุมกับความต้องการของสมาชิกสหกรณ์ 
2. แนะนําส่งเสริมด้านการมีส่วนร่วมในการดําเนินธุรกิจของสมาชิก สหกรณ์ได้รับการแนะนําส่งเสริมให้

องค์ความรู้หรือแนวทางในด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิก  
3. แนะนําด้านการชําระหน้ีของสมาชิก ให้สมาชิกชําระหน้ีให้ได้ตามกําหนดสัญญา เพ่ือสหกรณ์จะได้ลด

ค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ    
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ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. สหกรณ์การเกษตรเกาะช้าง จํากัด ดําเนินธุรกิจสินเช่ือ ในระหว่างปีสหกรณ์ ได้ให้เงินกู้แก่สมาชิก 

จํานวน 135 ราย เป็นเงิน 3,950,000 บาท วันสิ้นปีมีลูกหน้ีเงินให้กู้คงเหลือ 27 ราย เป็นเงิน 542,894.95 บาท 
ซึ่งเป็นหน้ีที่ผิดนัดทั้งจํานวน มีดอกเบ้ียเงินให้กู้ค้างรับ 59,933.90 บาท และค่าปรับค้างรับ 21,158.90 บาท 
ซึ่งสหกรณ์ได้ต้ังค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญไว้ในจํานวนที่เพียงพอสําหรับการเป็นหน้ี ผลการดําเนินงานมีกําไรเฉพาะ
ธุรกิจจํานวน 246,160.40 บาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 28,054.89 บาท   

2. สหกรณ์การเกษตรเกาะช้าง จํากัด ดําเนินธุรกิจการรวบรวมกะปิ สหกรณ์มีกะปิคงเหลือปีก่อนจํานวน
2,590.70 กิโลกรัม เป็นเงิน 388,605 บาท ในระหว่างปีขายได้ 167.50 กิโลกรัม เป็นเงิน 31,200 บาท ถือว่าขาย
ได้เป็นส่วนน้อย มีกําไรเฉพาะธุรกิจ 4,325 บาท วันสิ้นปีมีกะปิคงเหลือ 2,423.20 กิโลกรัม เป็นเงิน 363,480 
บาท คณะกรรมการควรหาแนวทางจําหน่ายกะปิในส่วนที่เหลือโดยเร็ว  

3. สหกรณ์มีรายได้รวมทั้งสิ้น 443,923.31 บาท และมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 264,545.03 บาท ทําให้มีกําไร
สุทธิ 179,378.28 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.76 ของยอดขาย/บริการ  

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : 
1. สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ส่งผลโดยตรงต่อราคาของสินค้าและรายได้ของสมาชิก ซึ่งจะทําให้สมาชิก 

มีรายได้ไม่เพียงพอ 
2. เน่ืองจากกะปิที่ซื้อมา มีต้นทุนสูง ซื้อมาราคาแพง ทําให้ไม่สามารถจําหน่ายกะปิตามแผนงานและกะปิ

จากแหล่งภายนอกใหม่กว่า และขายในราคาที่ถูกกว่า สหกรณ์ต้องขายในราคาทุน ทําให้กะปิเสื่อมสภาพและลด
ราคากะปิลง เพ่ือจะได้ไม่มีกะปิค้างนาน  
 3. คณะกรรมการควรพิจารณาหาแนวทางในการเร่งรัดจัดเก็บเงินจากลูกหน้ีดังกล่าวให้ได้โดยเร็ว เพ่ือลด
ค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ   

 ด้านการกํากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
งานท่ีดําเนินการ :  
1. แนะนําส่งเสริม กํากับดูแลตรวจสอบ ปฏิบัติตามระเบียบ และข้อบังคับสหกรณ์   
2. แนะนําส่งเสริมให้ปรับปรุงการดําเนินงานตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี 
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน : สหกรณ์ได้ดําเนินการเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์ ไม่มี

ข้อบกพร่องในการดําเนินกิจการ 
สาเหตุ/ปญัหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : - 
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ผลการดําเนนิงานตามแผนการดําเนินงานของสหกรณ์ ปีบัญชี เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 

กิจกรรม หน่วย
นับ แผน ผล ร้อยละผลสําเร็จ

เม่ือเทียบกับแผน
1. แผนการรับสมาชิก คน 10 6 60 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพ่ิม 
    - รับฝากเงินเพ่ิม 

 
บาท 
บาท 

 
50,000 
75,000 

 
101,000 
 54,000 

 
202 
72 

3. แผนการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเช่ือ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

 
 

บาท 
บาท 

 
- 

4,000,000 
300,000 

- 
- 
- 

 
- 

3,950,000 
   30,745 

- 
- 
- 

 
- 

98.75 
10.24 

- 
- 
- 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได้ 
   - ค่าใช้จ่าย 
   - กําไร (ขาดทุน) สทุธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
968,000 
770,000 
198,000 

 
253,510.49 
 74,132.21 
179,378.28 

 

 
26.18 
9.62 
90.59 

 
 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : 
1. สมาชิกประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ ส่งผลต่อการชําระหน้ี 
2. สมาชิกมีรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย 
สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : . 
1. ในการจ่ายเงินกู้สมาชิก คณะกรรมการควรพิจารณาอย่างรอบคอบ และติดตามการชําระหน้ีจาก

สมาชิกอย่างเคร่งครัด 
 2. สหกรณ์ควรติดตามเร่งรัดหน้ีสินให้สมาชิกชําระให้ได้ภายในกําหนดเวลา 

 
 

ลงชื่อ        ทิวา  ศีติสาร        เจ้าหน้าทีผู่้รับผิดชอบ 
             (นายทิวา  ศีติสาร) 

              วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 



56 | ห น้ า  รายงานผลการแนะนําส่งเสริม พัฒนา และกํากับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

14) สหกรณ์การเกษตรเขาสมิง จํากัด   
ประเภทสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตร  ปบีญัชีของสหกรณ์ 30 มิถุนายน 2562 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ ์: ธุรกิจสินเช่ือ 
 ระดับมาตรฐานสหกรณ์ (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที ่31 กรกฎาคม 2563) : ดีเลิศ  
 ระดับชัน้สหกรณ์ (ข้อมลู ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) : ช้ัน 2 
 ผลการปิดบญัชีของสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีรบัรองงบการเงินวันที่ 17 กันยายน 2562 
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ จัดประชุมเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 

ผลการดําเนนิงานแนะนาํส่งเสริม พฒันา และกํากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 
 งานท่ีดําเนินการ :  

1. พัฒนาสหกรณ์ให้เป็นศูนย์กลางกลางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน (พัฒนาให้เป็นสหกรณ์หลักระดับ
อําเภอ) 

ผลที่ได้จากการดําเนินงาน : สหกรณ์ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้พร้อมสําหรับการบริการ และมีการ
ดําเนินธุรกิจครอบคลุมความต้องการของสมาชิกและเกษตรกรส่วนใหญ่ของอําเภอ ผลักดันให้สหกรณ์เป็นแม่ข่าย
กับสหกรณ์อ่ืน ๆ ในอําเภอเพ่ือเช่ือมโยงนโยบายภาครัฐ การยกระดับคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร มีความพร้อม
ในการดําเนินธุรกิจเพ่ือให้บริการสมาชิกและคนในชุมชน ดังน้ี 

 1. การให้บริการขายปัจจัยการผลิตที่มีคณุภาพ 
 2. การรวบรวมผลิตทางการเกษตรจากสมาชิก 
 3. การพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการสหกรณ์ 
 4. เป็นศูนย์กลางในการเช่ือมโยงเครือข่ายความร่วมมือทางการเกษตร 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : - 

 ด้านการพัฒนาการดําเนนิธรุกิจ 
งานท่ีดําเนินการ :  
1. แนะนําให้สหกรณ์มีแผนการติดตามหน้ีสมาชิกค้างนาน 
2. ควบคุมและดําเนินการอย่างเคร่งครัดกรณีลูกหน้ีผิดนัดชําระหน้ี 
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. สหกรณ์ดําเนินธุรกิจ 4 ด้าน มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 187,264,054.83 บาท  ซึ่งมีอัตราการเติบโตของธุรกิจ

ลดลง 18.86  โดยเป็นรวบรวมผลิตผลร้อยละ 31.56 การให้สินเช่ือแก่สมาชิกร้อยละ 25.75  การรับฝากเงินร้อย
ละ  22.66  และการจัดหาสินค้ามาจําหน่าย ร้อยละ 20.03 การบริหารธุรกิจแต่ละด้านสรุปได้ดังน้ี 

- ธุรกิจสินเช่ือ สหกรณ์จ่ายเงินกู้ให้สมาชิก เป็นเงินทั้งสิ้น 48,225,000 บาท ลดลงจากปีก่อน จํานวน 
810,000 บาท หรือร้อยละ 1.65 สูงกว่าเป้าหมายที่กําหนด 1.18 เท่า ลูกหน้ีชําระหน้ีได้ตามกําหนดร้อยละ 85.99  
ของหน้ีที่ถึงกําหนดชําระ การบริหารลูกหน้ีเมื่อเทียบเคียงอัตราส่วนมาตรฐานทางการเงิน ลูกหน้ีระยะสั้นที่ชําระ
ได้ตามกําหนดของสหกรณ์การเกษตรอยู่ในเกณฑ์พอใช้  

วันสิ้นปีสหกรณ์มีลูกหน้ีเงินให้กู้คงเหลือ 185 ราย เป็นเงิน 56,922,000 บาท เป็นลูกหน้ีผิดนัดชําระหน้ี 
34 ราย เป็นเงิน 6,732,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.01 ของหน้ีที่ถึงชําระ  
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- ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย สหกรณ์จัดหาสินค้ามาจําหน่ายประเภทการเกษตร นํ้ามันเช้ือเพลิง  
และสินค้าทั่วไปให้แก่สมาชิกและบุคคลภายนอก เป็นเงิน 37,507,864.52 บาท ลดลงจากปีก่อน จํานวน 
7,245,730.43 บาท  หรือร้อยละ 16.19 คิดเป็นร้อยละ 75.02 ของเป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยจําหน่ายให้กับ
สมาชิก 465 ราย คิดเป็นร้อยละ 61.51 ของสมาชิกคงเหลือวันสิ้นปี   

สหกรณ์มีลูกหน้ีการค้าทั้งสิ้น 4,943,888.33 บาท  ซึ่งในจํานวนดังกล่าวเป็นลูกหน้ีการค้าค้างนานเกิน   
2 ปี เป็นเงิน  4,517,325 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.37 คิดเป็นร้อยละ 91.37 ของลูกหน้ีการค้าทั้งสิ้น   

- ธุรกิจรวบรวมผลิตผล สหกรณ์รวบรวมผลไม้และปาล์มนํ้ามัน เป็นเงิน 59,099,457 บาท ลดลงจากปี
ก่อน 21,754,131 บาท มีสมาชิกมาใช้บริการ 318 คน  คิดเป็นร้อยละ 42.06 ของสมาชิกคงเหลือวันสิ้นปี 

- การรับฝากเงิน สหกรณ์รับฝากเงินจากสมาชิก สหกรณ์อ่ืน เป็นเงินทั้งสิ้น 42,431,733.31 บาทลดลง
จากปีก่อนจํานวน 13,704,619.76 บาท หรือร้อยละ 24.41 สูงกว่าเป้าหมายที่กําหนด 1.70 เท่า        

สหกรณ์มีลูกหน้ีการค้าค้างนานเกิน 2 ปี ซึ่งเป็นยอดยกมาจากปีก่อนๆ จํานวน 4,517,325 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 91.37 ของลูกหน้ีการค้าทั้งสิ้น สหกรณ์มีการติดตามให้ลูกหน้ีดังกล่าวชําระหน้ีเป็นไปตามกําหนดสัญญา 
สําหรับลูกหน้ีผิดชําระหน้ี สหกรณ์มีการวางแผนในการติดตามเร่งรัดให้ลูกหน้ีชําระหน้ีเป็นไปตามกําหนดสัญญา  
อีกทั้งพิจารณาการให้เงินกู้กับสมาชิกด้วยความระมัดระวังรอบคอบ เช่น หลักประกัน ความสามารถในการชําระ
หน้ี 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : - 
 ด้านการกํากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

1. แนะนําส่งเสริมกํากับ ดูแล ตรวจสอบและแก้ไขตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางที่กรมกําหนด 
2. แนะนําส่งเสริมใหส้หกรณป์รับปรุงและแก้ไขการดําเนินงานตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี 
3. ให้การศึกษาอบรมความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของสหกรณ์  และใหส้หกรณ์ดําเนินการตาม 

หลักการ อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์  และการดําเนินงานไม่ขัดต่อกฎหมายสหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่งนาย
ทะเบียนสหกรณ์ 

ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
          1. สหกรณ์มีการกําหนดระเบียบครอบคลุมต่อการดําเนินธุรกิจ 
          2. สหกรณ์มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานอย่างสม่ําเสมอ   

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : 
ผลการดําเนนิงานตามแผนการดําเนินงานของสหกรณ์ ปีบัญชี เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 

กิจกรรม หน่วย
นับ แผน ผล ร้อยละผลสําเร็จ

เม่ือเทียบกับแผน
1. แผนการรับสมาชิก คน 30 31 103.33 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพ่ิม 
    - รับฝากเงินเพ่ิม 

 
บาท 
บาท 

 
2,100,000 
10,000,000 

 
2,651,790 

27,386,921.31 

 
126.28 
273.87 

3. แผนการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเช่ือ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย 

 
 

บาท 
บาท 
บาท 

 
 

10,000,000 
41,000,000 
10,000,000 

 
 

27,386,921.31 
48,225,000 
10,600,292 

 
 

273.87 
117.62 
106.00 
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กิจกรรม หน่วย
นับ แผน ผล ร้อยละผลสําเร็จ

เม่ือเทียบกับแผน
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

บาท 
บาท 
บาท 

50,000,000 
- 
- 

59,099,457 
- 
- 

118.19 
- 
- 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได้ 
   - ค่าใช้จ่าย 
   - กําไร (ขาดทุน) สทุธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
104,560,000 
103,400,000 
1,160,000 

 
104,653,949.57 
101,740,391.07 
2,913,558.50 

 
100.09 
98.39 
251.17 

 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : ผลการดําเนินงานของสหกรณ์เป็นไปแผนการ

ดําเนินงานของสหกรณ์  
สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : แนะนําส่งเสริมด้าน

ประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์  ในการเพ่ิมศักยภาพการดําเนินธุรกิจ ส่งเสริมให้จัดทําแผนในการ
ติดตามเร่งรัดหน้ีค้างชําระจากสมาชิก  

การพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ และสังคมของชุมชน (สหกรณ์องค์กรหลักระดับอําเภอ)  
จะต้องสํารวจและพัฒนามาตรฐานการผลิตของสมาชิก เพ่ือคาดคะเนปริมาณการผลิตและรวบรวมให้ใกล้เคียงกับ
แผนงาน การสร้างความเช่ือมั่นด้านการรวบรวมการผลิตของสหกรณ์ให้เป็นไปอย่างย่ังยืน 
 
 

ลงชื่อ       สิบเอกวีรวัตน์  สุริยะ      เจ้าหน้าทีผู่้รบัผิดชอบ 
                  (วีรวัฒน์  สุรยิะ) 

                 วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
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15) สหกรณ์การเกษตรชมุชนบ้านตะกาดหนองเห่ียง จํากัด  
ประเภทสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตร  ปบีญัชีของสหกรณ์ 31 มกราคม 2563 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์ : ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย 
 ระดับมาตรฐานสหกรณ์ (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที ่31 กรกฎาคม 2563) : ดีมาก 
 ระดับชัน้สหกรณ์ (ข้อมลู ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) : ช้ัน 2 
 ผลการปิดบญัชีของสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีรบัรองงบการเงินวันที่ 1 พฤษภาคม 2563  
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ จัดประชุมเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 

ผลการดําเนนิงานแนะนาํส่งเสริม พฒันา และกํากับดูแลสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

 งานท่ีดําเนินการ :  
 1. แนะนํา ส่งเสริม ให้สหกรณ์รักษาเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 
 2. แนะนํา ส่งเสริม ผลักดันให้สหกรณ์มีคุณภาพการควบคุมภายใน 

3. แนะนําส่งเสริมใหส้หกรณนํ์าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สมาชิกและชุมชนได้รับประโยชน์ใน
รูปแบบสหกรณ์ 

4. แนะนํา ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรและกํากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน : พัฒนาศักยภาพสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ือง 
1. รักษามาตรฐานสหกรณ ์ระดับดีมาก 
2. การแก้ไขปัญหาการดําเนินกิจการของสหกรณ์ 
3. จากผลการประเมินการจัดช้ันคุณภาพการควบคุมภายใน ของสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด 

สําหรับวันสิ้นปีทางบัญชีวันที่ 31 มกราคม 2563 สหกรณ์อยู่ในระดับควรปรับปรุง 
4. การมีส่วนรว่มของสหกรณ์และสมาชิกกับทุกภาคส่วน 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : 
1. สหกรณ์ยังเป็นสหกรณ์ที่จดัต้ังใหม่และยงัเป็นสหกรณ์ขนาดเล็กในการดําเนินงานสหกรณ์ยังขาด 

ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ และการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ 
 ด้านการพัฒนาการดําเนนิธรุกิจ 

งานท่ีดําเนินการ :  
1. แนะนําส่งเสริมให้สมาชิกมาใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  
2. รักษาหรือยกระดับสหกรณ์ที่มีปะสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจที่ตํ่ากว่ามาตรฐานให้สูงขึ้น 
3. แนะนําส่งเสริมการมสี่วนร่วมในการดําเนินธุรกิจของสมาชิก 
4. ผลกัดันให้อุปกรณ์/สิ่งก่อสร้างของสหกรณ์ภาคเกษตรใช้ประโยชน์อย่างต่อเน่ือง 
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. ในรอบปีบัญชี 31 มกราคม 2563 สหกรณ์ดําเนินธุรกิจ 4 ด้าน ดังน้ี 

1.1 ในระหว่างปีสหกรณ์ได้จัดหาสินค้ามาจําหน่าย โดยจัดหาสินค้าประเภทการเกษตรและสินค้า 
อุปโภคบริโภคมาจําหน่ายให้แก่สมาชิก รวมเป็นเงิน 213,176.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.78 ผลการดําเนินงานมี
กําไรเฉพาะธุรกิจจํานวน 19,063.57 บาท 
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1.2 ระหว่างปีสหกรณ์จ่ายเงินกู้ระยะสั้น จํานวน 26 ราย จํานวน 250,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ  
3.27 ของมูลค่าธุรกิจรวมทั้งสิ้น มีกําไรเฉพาธุรกิจ 7,695.70 บาท 

1.3 ระหว่างปีสหกรณ์ดําเนินธุรกิจแปรรูปกระบก โดยการรับซื้อกะบกจากสมาชิกและนํามาแปรรูป 
เป็นกะบกถ้วยและกระบกคั่วเพ่ือจําหน่าย เป็นเงิน 88600.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.21 ของมูลค่าธุรกิจรวม
ทั้งสิ้น ผลการดําเนินงานมีกําไรเฉพาะธุรกิจจํานวน 6,343.60 บาท 

1.4 ระหว่างปีสหกรณ์มีการรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์จากสมาชิก จํานวน 118,992.60 บาท คิด 
เป็นร้อยละ 17.74 ของมูลค่าธุรกิจรวมทั้งสิ้น 

2. การรักษาระดับสมาชิกที่ร่วมทําธุรกิจกับสหกรณ์ สหกรณ์สามารถรักษาระดับสมาชิกที่มีส่วนร่วมใน 
การดําเนินธุรกิจ คิดเป็นร้อยล่ะ 95.83 ของสมาชิกที่เข้าร่วมทําธุรกิจ คะแนนการมีส่วนร่วม 4 คะแนน 

3. ติดตาม ตรวจสอบ แนะนํา การแก้ไขปัญหาและการใช้ประโยชน์อุปกรณ์/สิ่งก่อสร้างของสหกรณ์ ให้มี 
ประสิทธิภาพและใช้ประโยชน์ 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ทําให้ผลการดําเนินงานไม่เป็นไปแผนที่กําหนด : 
1. สหกรณ์ยังขาดเงินทุนในการซื้อสินค้ามาจําหน่ายให้สมาชิก ทําให้สินค้าที่สหกรณ์มาจัดจําหน่ายไม่ค่อย

ต้องกับความต้องการของสมาชิก 
2. สหกรณ์ไม่ได้จัดจ้างเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติงาน คณะกรรมการช่วยกันในการปฏิบัติงาน คณะกรรรมการ 

ยังขาดความรู้ ในการจัดหาสินค้ามาจําหน่าย และยังขาดเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ทําให้สหกรณ์ไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้ทุกวัน 

 ด้านการกํากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
งานท่ีดําเนินการ :  
1. กํากับ ดูแล ให้ดําเนินการตามกฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ 
    1.1 ส่งเสริมแนะนําการดําเนินการของกลุ่มเกษตรกรไม่ขัดต่อระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์ 
    1.2 ป้องกันการเกิดการทุจริตทั้งในเชิงนโยบายและปฏิบัติ 
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. สหกรณ์ไม่มีข้อบกพร่อง 
2. ปรับปรุงการดําเนินงานตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี การกํากับ ดูแล ตรวจสอบตามกฎหมาย/

ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวทางที่กรมกําหนด 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : - 

ผลการดําเนนิงานตามแผนการดําเนินงานของสหกรณ์ ปีบัญชี เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 

กิจกรรม หน่วย
นับ แผน ผล ร้อยละผลสําเร็จ

เม่ือเทียบกับแผน
1. แผนการรับสมาชิก คน 12 10 83.33 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพ่ิม 
    - รับฝากเงินเพ่ิม 

 
บาท 
บาท 

 
20,000.00 
25,000.00 

 
11,350.00 
38,825.84 

 
56.75 

155.303 
3. แผนการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเช่ือ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย 

 
 
 

บาท 

 
- 
- 

105,000.00 

 
- 
- 

213,176.00 

 
- 
- 

203.02 
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กิจกรรม หน่วย
นับ แผน ผล ร้อยละผลสําเร็จ

เม่ือเทียบกับแผน
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

บาท 60,000.00 
- 
- 

88,600.00 
- 
- 

147.67 
- 
- 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได้ 
   - ค่าใช้จ่าย 
   - กําไร (ขาดทุน) สทุธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
289,000.00 
281,877.00 
7,123.00 

 
432,995.43 
410,668.53 
22,326.90 

 
149.83 
145.69 
313.45 

 
 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : สหกรณ์ยังเพ่ิงเริ่มดําเนินธุรกิจ และในภาวะ

เศรษฐกิจปัจจุบัน สินค้าประเภทต่างๆ และราคาน้ํามันเช่ือเพลิงมีความผันผวนตลอดเวลา ซึ่งส่วนใหญ่ปรับตัว
สูงขึ้น แต่ผลิตผลทางการเกษตรมีราคาตกตํ่า ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ของสมาชิก และธุรกิจของสหกรณ์ 

สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : แนะนําส่งเสริมการดําเนิน
ธุรกิจให้เป็นไปตามแนวทางที่ได้มีการกําหนดไว้แผนการดําเนินงานและช่วงเวลา และกําหนดแผนการดําเนินงาน
และประมาณการรายได้รายจ่ายในการปฏิบัติงานเพ่ือควบคุมรายจ่ายระหว่างปีไม่ให้เกินกว่างบประมาณที่กําหนด 

 
 

ลงชื่อ     วรญัชลี  รัตนพิทักษ์        เจ้าหน้าทีผู่้รับผิดชอบ 
      ( นางสาววรัญชลี  รัตนพิทักษ์) 

              วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
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16) สหกรณ์การเกษตรเทศบาลตําบลหนองบอน  จํากัด   
ประเภทสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตร  ปีบัญชีของสหกรณ์ 31 กรกฎาคม 2562 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์ : ธุรกิจสินเช่ือ 
 ระดับมาตรฐานสหกรณ์ (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที ่31 กรกฎาคม 2563) : ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  

เน่ืองจาก สหกรณ์มีสมาชิกร่วมทําธุรกิจน้อยกว่าร้อยละ 60 ของสมาชิกทัง้หมด  
 ระดับชัน้สหกรณ์ (ข้อมลู ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) : ช้ัน 2 
 ผลการปิดบญัชีของสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีรบัรองงบการเงินวันที่ 24 ธันวาคม 2562 
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ จัดประชุมเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 

ผลการดําเนนิงานแนะนาํส่งเสริม พฒันา และกํากับดูแลสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

 งานท่ีดําเนินการ :  
1. แนะนํา ส่งเสริม ผลักดันให้สหกรณผ์่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ การดําเนินงานของสหกรณ์ใหม้ัน่คง 

อธิบายหลักเกณฑ์การจัดมาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ทั้ง 7 ข้อให้สหกรณ์ทราบ  
2. ส่งเสริมให้สหกรณ์จัดทํางบการเงินแล้วเสร็จและส่งใหผู้้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วเสนอเพ่ืออนุมัติในการ

ประชุมใหญ่สหกรณ์ภายใน 150 วัน นับแต่วันปิดบัญชี การจัดทําบัญชี การจัดทําเอกสารหลักฐาน การรับเงิน 
จ่ายเงิน ให้มีรายละเอียดประกอบการจ่ายเงินให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามแบบที่กรมตรวจบัญชีสหกรณกํ์าหนด 
เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์ พ.ศ. 2542 

ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
สหกรณ์สามารถปิดบัญชีประจําปีได้ถูกต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด และส่งให้

ผู้สอบบัญชีตรวจสอบได้ภายใน 30 วัน พร้อมทั้งนําเสนอเพ่ืออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ได้ภายใน 150 วัน 
นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี สหกรณ์ดําเนินการประชุมใหญ่สามัญประจําปีในวันที่ 25  ธันวาคม  2562  

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : 
สหกรณ์ไมผ่่านเกณฑ์มาตรฐาน ข้อที่ 4 ผลการดําเนินงานในรอบปีบัญชีสุดท้ายสหกรณต้์องมีสมาชิกไม่

น้อยกว่าร้อยละ 60 ของสมาชิกทั้งหมดร่วมทําธุรกิจกับสหกรณ์ จากผลการดําเนินงานสหกรณ์มสีมาชิกร่วมทํา
ธุรกิจจํานวน 61 ราย จากจาํนวนสมาชิกทั้งสิ้น 254 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 24  

ด้านการพัฒนาการดําเนนิธรุกิจ 
งานท่ีดําเนินการ :  
1. แนะนํา ส่งเสริม ให้องค์ความรู้ แนวทางในด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิก 
2. แนะนําให้สหกรณ์มีแผนการติดตามลูกหน้ีตามคําพิพากษา และให้รายงานผลการติดตามผลในท่ี

ประชุมคณะกรรมการดําเนินการทุกเดือน 
3. ควบคุมและดําเนินการอย่างเคร่งครัดกรณีลูกหน้ีผิดนัดชําระหน้ี 
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. สหกรณ์สหกรณ์ดําเนินธุรกิจ 2 ด้าน มีอัตราการเติบโตของธุรกิจเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 11.50 การ

บริหารธุรกิจแต่ละด้านสรุปได้ดังน้ี   
                - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย ระหว่างปีสหกรณ์จัดหาสินค้ามาจําหน่ายแก่สมาชิกประเภทปุ๋ยและ
เคมีการเกษตร จํานวน 2,917,965 บาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 8.69 การดําเนินงานมีผลขาดทุนเฉพาะธุรกิจ 
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23,684.73 ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 23.32 ณ วันสิ้นปีสหกรณ์มีสินค้าคงเหลือจํานวนสูงกว่าปีก่อนเน่ืองจาก
สหกรณ์เตรียมจัดหาปุ๋ยและเคมีการเกษตร เพ่ือบริการให้สมาชิกให้ทันช่วยที่เกษตรกรบํารุง ฟ้ืนฟูสวนผลไม้  
        - ธุรกิจสินเช่ือ ระหว่างปีสหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิกจํานวน 2,887,455 บาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนคิด
เป็นร้อยละ 14.48 ลูกหน้ีสามารถขําระหน้ีได้ร้อยละ 100 ของหน้ีที่ถึงกําหนดชําระ ณ วันสิ้นปีไม่มีลูกหน้ีเงินให้กู้
คงเหลือ ผลการดําเนินงานมีกําไรเฉพาะธุรกิจ 170,337.97 บาท 
        ด้านการทํากําไร สหกรณ์มีรายได้รวมทั้งสิ้น 3,102,928.98 บาท และมีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 
3,012,976.73 ส่งผลให้สหกรณ์มีกําไรสุทธิประจําปี 89,952.25 บาท  

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : - 
 ด้านการกํากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

งานท่ีดําเนินการ :  
1. กํากับ ดูแล สหกรณ์ให้ดําเนินการตามกฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ ตามแนวทางที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

กําหนด 
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. สหกรณ์มีการกําหนด ข้อบังคับ ระเบียบ ให้เป็นไปตาม พรบ.สหกรณ์ และครอบคลุมต่อการ

ดําเนินงาน การดําเนินธุรกิจ 
2. สหกรณ์ไมม่ีข้อบกพร่อง 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : - 

ผลการดําเนนิงานตามแผนการดําเนินงานของสหกรณ์ ปีบัญชี เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 

กิจกรรม หน่วย
นับ แผน ผล ร้อยละผลสําเร็จ

เม่ือเทียบกับแผน
1. แผนการรับสมาชิก คน 10 9 90 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพ่ิม 
    - รับฝากเงินเพ่ิม 

 
บาท 

 

 
10,000 

- 

 
3,500 

- 

 
35 
- 

3. แผนการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเช่ือ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

 
 
 

บาท 
บาท 

 

 
 
- 

120,000 
2,100,000 

- 
- 
- 

 
 
- 

170,337.97 
2,917,965 

- 
- 
- 

 
 
- 

141.94 
138.95 

- 
- 
- 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได้ 
   - ค่าใช้จ่าย 
   - กําไร (ขาดทุน) สทุธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
2,221,000 
2,166,500 

54,500 

 
3,102,928.98 
3,012,976.73 

89,852.25 

 
139.71 
139.07 
164.87 
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สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : ในส่วนของการรับสมาชิกเพ่ิมและแผนการ
ระดมทุนเรือนหุ้น อาจเน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ผลิตผลทางการเกษตรมีราคาตกตํ่า ซึ่งอาจมีผลกระทบ
โดยตรงต่อรายได้ของสมาชิก 

สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : สหกรณ์มีลูกหน้ีตามคํา
พิพากษายกมาจากปีก่อน ระหว่างปีสหกรณ์ยังไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากลูกหน้ีได้ ควรมีแผนการเร่งรัดติดตาม
เก็บเงินจากลูกหน้ี เพ่ือสหกรณ์จะได้มีเงินทุนหมุนเวียนใช้ในสหกรณ์ต่อไป และให้มีการรายงานผลการดําเนินงาน
ให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบทุกคร้ังจนกว่าจะดําเนินการเสร็จสิ้น การควบคุมค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมกับสภาพ
เศรษฐกิจและธุรกิจของสหกรณ์ 

 
 

ลงชื่อ         พิกุล  คุม้ปลี        เจ้าหนา้ที่ผู้รับผิดชอบ 
            (นางสาวพิกุล  คุ้มปลี) 

             วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
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17) สหกรณ์การเกษตรบอ่ไร่ จํากัด   
ประเภทสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตร  ปบีญัชีของสหกรณ์ 30 มิถุนายน 2562 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์ : ธุรกิจสินเช่ือ 
 ระดับมาตรฐานสหกรณ์ (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที ่31 กรกฎาคม 2563) : ดีเลิศ  
 ระดับชัน้สหกรณ์ (ข้อมลู ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) : ช้ัน 2 
 ผลการปิดบญัชีของสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีรบัรองงบการเงินวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ จัดประชุมเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 

ผลการดําเนนิงานแนะนาํส่งเสริม พฒันา และกํากับดูแลสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

 งานท่ีดําเนินการ :  
1.พัฒนาสหกรณ์ให้เป็นศูนย์กลางกลางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน (พัฒนาให้เป็นสหกรณ์หลักระดับ

อําเภอ) 
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  สหกรณ์ได้รบัการพัฒนาศักยภาพให้พร้อมสําหรับการบริการ และมีการ

ดําเนินธุรกิจครอบความต้องการของสมาชิกและเกษตรกรส่วนใหญข่องอําเภอ ผลักดันให้สหกรณ์เป็นแม่ข่ายกับ
สหกรณ์อ่ืนๆ ในอําเภอเพ่ือเช่ือมโยงนโยบายภาครัฐ การยกระดับคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร มีความพร้อมใน
การดําเนินธุรกิจเพ่ือให้บริการสมาชิกและคนในชุมชน ดังน้ี 

 1. การให้บริการขายปัจจัยการผลิตที่มีคณุภาพ 
 2. การรวบรวมผลิตทางการเกษตรจากสมาชิก 
 3. การพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการสหกรณ์ 
 4. เป็นศูนย์กลางในการเช่ือมโยงเครือข่ายความร่วมมือทางการเกษตร 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : - 

 ด้านการพัฒนาการดําเนนิธรุกิจ 
งานท่ีดําเนินการ :  
1. แนะนําให้สหกรณ์มีแผนการติดตามหน้ีสมาชิกค้างนานและให้รายงานผลการติดตามผลในท่ีประชุม

คณะกรรมการดําเนินการทุกเดือน 
2. ควบคุมและดําเนินการอย่างเคร่งครัดกรณีลูกหน้ีผิดนัดชําระหน้ี 
3. สหกรณ์ดําเนินธุรกิจได้ครอบคลุมกับความต้องการของสมาชิก 
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1.สหกรณ์ดําเนินธุรกิจ 4 ด้าน การบริหารธุรกิจแต่ละด้าน สรุปได้ดังน้ี 
- ธุรกิจสินเช่ือ ระหว่างปีสหกรณ์จ่ายเงินกู้ให้สมาชิก 360 ราย คิดเป็นร้อยละ 37.90 ของสมาชิกคงเหลือ

สิ้นปี เป็นเงินทั้งสิ้น 40,694,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 81.39 ของเป้าหมายที่กําหนดไว้ รับชําระหน้ีจากลูกหน้ี
ที่ถึงกําหนดชําระคิดเป็นร้อยละ 68.19 ของหน้ีที่ถึงกําหนดชําระ ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 

- ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย ระหว่างปีสหกรณ์จําหน่ายสินค้าให้กับสมาชิก 513 ราย คิดเป็นร้อยละ 
54 ของสมาชิกคงเหลือสิ้นปี เป็นเงินทั้งสิ้น 17,910,722 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 85.29 ของเป้าหมายที่กําหนด 
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- ธุรกิจรวบรวมผลิตผล ระหว่างปีสหกรณ์รวบรวมผลไม้จากสมาชิกและบุคคลภายนอกเป็นเงินทั้งสิ้น 
7,425,308 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.41 ของเป้าหมายที่กําหนดไว้ เป็นการรวบรวมจากสมาชิก 64 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 6.74 ของสมาชิกคงเหลือวันสิ้นปี 

- ธุรกิจการรับฝากเงิน ระหว่างปีสหกรณ์รับฝากเงินทั้งสิ้น 38,343,165.05 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.99 
ของเป้าหมายที่กําหนดไว้  

จากผลการดําเนินงานสหกรณ์มีกําไรสุทธิ จํานวน 1,510,866.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.41 เพ่ิมขึ้นจากปี
ก่อน เน่ืองจากการดําเนินธุรกิจในภาพรวมของสหกรณ์มีกําไรเฉพาะธุรกิจเพ่ิมขึ้น 

2. สมาชิกที่ค้างชําระได้ติดต่อกลับมาเพ่ือชําระหน้ี บางรายขอผ่อนผันเป็นรายเดือน บางรายรอเก็บเก่ียว
ผลผลิตแล้วจะมาชําระคืนให้กับสหกรณ์ ในแต่ละเดือนได้รายงานผลการเก็บชําระหน้ีให้ที่ประชุมคณะกรรมการ
ทราบ 

3. การประเมินพิจารณาสินเช่ือให้กับสมาชิก เบ้ืองต้นฝ่ายสินเช่ือควรออกไปสํารวจดูความสามารถในการ
ชําระหน้ีของสมาชิก เพ่ือใช้เป็นข้อมูลนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : - 
 ด้านการกํากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

งานท่ีดําเนินการ :  
1. สหกรณ์ได้รับการกํากับ ดูแล ตรวจสอบ และแก้ไขตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบตามแนวทางที่กรม

ส่งเสริมสหกรณ์กําหนด 
2. สหกรณ์กําหนดทุนสะสมเพ่ือการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ และทุนสะสมเพ่ือการพัฒนากิจการสหกรณ์ 

แต่ไม่มีการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารแยกต่างหาก ได้แนะนําส่งเสริมให้สหกรณ์ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบที่
สหกรณ์กําหนด 

ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. สหกรณ์มีการกําหนด ข้อบังคับ ระเบียบ ให้เป็นไปตาม พรบ. สหกรณ์และครอบคลุมต่อการดําเนิน 

งานและการดําเนินธุรกิจ 
2. สหกรณ์ได้ดําเนินการแก้ไขระเบียบของทุนสะสมเพ่ือการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ พ.ศ.2563 และทนุ

สะสมเพ่ือการพัฒนากิจการสหกรณ์ พ.ศ.2563 และได้ส่งสําเนาระเบียบมาเพ่ือให้นายทะเบียนสหกรณ์รับทราบ
เรียบร้อยแล้ว 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : - 
ผลการดําเนนิงานตามแผนการดําเนินงานของสหกรณ์ ปีบัญชี เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 

กิจกรรม หน่วย
นับ แผน ผล ร้อยละผลสําเร็จ

เม่ือเทียบกับแผน
1. แผนการรับสมาชิก คน 67 67 100 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพ่ิม 
    - รับฝากเงินเพ่ิม 

 
บาท 
บาท 

 
3,200,000 
46,203,000 

 
2,504,500 

33,092,865.45 

 
78.27 
71.62 

3. แผนการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเช่ือ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
46,203,000 
50,000,000 
21,000,000 

 
33,092,865.45 

40,699,400 
17,910,722 

 
71.62 
81.40 
85.29 
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กิจกรรม หน่วย
นับ แผน ผล ร้อยละผลสําเร็จ

เม่ือเทียบกับแผน
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

บาท 
 
 

16,000,000 
- 
- 

7,425,308 
- 
- 

46.41 
- 
- 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได้ 
   - ค่าใช้จ่าย 
   - กําไร (ขาดทุน) สทุธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
45,692,000 
44,264,000 
1,428,000 

 
35,461,239.10 
33,950,372.50 
1,510,866.60 

 
77.61 
76.70 
105.80 

 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : การระดมทุน และแผนการดําเนินธุรกิจของ

สหกรณ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เน่ืองจากผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ผลิตผลทางการเกษตรมีราคา
ตกตํ่า ซึ่งอาจมีผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ของสมาชิก  

สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : การเพ่ิมทุนโดยให้สมาชิก
ถือหุ้นเพ่ิม เพ่ือเป็นการเพ่ิมสัดส่วนทุนภายในสหกรณ์ การบริหารแหล่งเงินกู้ เงินรับฝากให้มีประสิทธิภาพ การใช้
ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ให้เกิดผลตอบแทนสูงสุดและเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกที่สุด 
การติดตามเร่งรัดเก็บเงินจากลูกหน้ีให้เป็นไปตามกําหนดสัญญา 
 
 

ลงชื่อ            พิกุล  คุ้มปล ี               เจ้าหนา้ที่ผูร้ับผิดชอบ 
              (นางสาวพิกุล  คุ้มปลี) 

             วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
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18) สหกรณ์การเกษตรแปรรปูอาหารบ้านเปรด็ใน จํากัด 
ประเภทสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตร  ปบีญัชีของสหกรณ์ 31 มีนาคม 2563 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์ : ธุรกิจสินเช่ือ 
 ระดับมาตรฐานสหกรณ์ (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที ่31 กรกฎาคม 2563) : ดีมาก 
 ระดับชัน้สหกรณ์ (ข้อมลู ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) : 1 
 ผลการปิดบญัชีของสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีรบัรองงบการเงินวันที่ 24 เมษายน 2563 
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ จัดประชุมเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 

ผลการดําเนนิงานแนะนาํส่งเสริม พฒันา และกํากับดูแลสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

 งานท่ีดําเนินการ :  
1. แนะนํา ส่งเสริม ให้สหกรณ์รักษาเกณฑ์มาตรฐานระดับดีมาก และผลักดันสู่ระดับดีเลิศ 
2. แนะนํา ส่งเสริมสหกรณ์ใหม้ีคุณภาพการควบคุมภายใน การบริหารจัดการองค์กรและกํากับดูแล 

กิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. พัฒนาศักยภาพสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ือง 
    1.1. สหกรณ์มีความเข้มแข็งตามศักยภาพดีเย่ียม 
    1.2. สหกรณ์มีผลการประเมินการควบคุมภายใน จากการประเมินช้ันคุณภาพการควบคุมภายใน 

สหกรณ์การเกษตรแปรรูปอาหารบ้านเปร็ดใน จํากัด จากสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด สหกรณ์มีคะแนน
ควบคุมภายในได้ 3 คะแนน ระดับช้ันคุณภาพ อยู่ในระดับดี 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : 
1. สหกรณ์ไม่มีการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน การบริหารงานโดยคณะกรรมการการดําเนินงาน มี 

เหรัญญิกทําหน้าที่รับ – จ่ายและเก็บรักษาเงินสดคงเหลือประจําวัน และมอบหมายให้เลขานุการเป็นผู้จัดทําบัญชี 
ซึ่งสามารถจัดทําบัญชีขั้นต้น บัญชีขั้นปลายและงบทดลองได้พอสมควร ยังต้องได้รับการอบรมสอนแนะนําเพ่ิมเติม 

 ด้านการพัฒนาการดําเนนิธรุกิจ 
งานท่ีดําเนินการ :  
1. การรักษาสมาชิกมาใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  
2. แนะนํา ส่งเสริมการมสี่วนร่วมในการดําเนินธุรกิจของสมาชิก 
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. การดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ในรอบปีบัญชี 31 มีนาคม 2562 สหกรณ์มีผลดําเนินธุรกิจสินเช่ือใน 

ระหว่างปีสหกรณ์จ่ายเงินกู้ระยะสั้น จํานวน 78 ราย จํานวนเงิน 2,580,000.00 บาท ผลการดําเนินงานมีกําไร
สุทธิ 108,063.78 บาท 

2. การรักษาระดับสมาชิกที่ร่วมทําธุรกิจกับสหกรณ์ สหกรณ์สามารถรักษาระดับสมาชิกที่มีส่วนร่วมใน 
การดําเนินธุรกิจ คิดเป็นร้อยล่ะ 95.10 ของสมาชิกที่เข้าร่วมทําธุรกิจ คะแนนการมีส่วนร่วม 4 คะแนน 

3. รักษาสหกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจให้อยู่ในระดับมั่นคงดีมาก 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : - 
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 ด้านการกํากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
งานท่ีดําเนินการ :  
1. ส่งเสริมแนะนําการดําเนินการของกลุ่มเกษตรกรไม่ขดัต่อระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ ์
2. ป้องกันการเกิดการทุจริตทั้งในเชิงนโยบายและปฏิบัติ 
3. ปรับปรุงการดําเนินงานตามขอสังเกตของผู้สอบบัญชี 
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. สหกรณ์มีผลการดําเนินงานไม่ขัดต่อระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์ 
2. ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาสหกรณ์ไม่พบขอ้สังเกตที่ร้ายแรงหรอืข้อบกพร่องจากการปิดปีบัญชีประจําปี 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : - 

ผลการดําเนนิงานตามแผนการดําเนินงานของสหกรณ์ ปีบัญชี เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 

กิจกรรม หน่วย
นับ แผน ผล ร้อยละผลสําเร็จ

เม่ือเทียบกับแผน
1. แผนการรับสมาชิก คน 5 3 60 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพ่ิม 
    - รับฝากเงินเพ่ิม 

 
บาท 
บาท 

 
180,000.00 
110,000.00 

 
164,200.00 
96,344.00 

 
91.22 
87.59 

3. แผนการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเช่ือ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

 
 

บาท 

 
- 

2,800,000.00 
- 
- 
- 
- 
 

 
- 

2,520,000.00 
- 
- 
- 
- 

 
- 

90.00 
- 
- 
- 
- 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได้ 
   - ค่าใช้จ่าย 
   - กําไร (ขาดทุน) สทุธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
205,000.00 
85,700.00 
119,300.00 

 

 
186,946.80 
78,883.02 
108,063.78 

 
91.19 
90.05 
90.58 

 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : สหกรณ์ขาดทุนในการดําเนินธุรกิจ ซึ่งสมาชิกมี

ความต้องการในการกู้ยืมเงินเพ่ือใช้ในการลงทุนเกษตรกรรม  
สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  
1. พัฒนาการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กรและคณะกรรมการดําเนินการ 
2. แนะนําส่งเสริมให้องค์ความรู้หรือแนวทางจัดทําแผนธุรกิจเพ่ือพัฒนาการให้บริการธุรกิจสินเช่ือ 

 
ลงชื่อ       วรญัชลี  รัตนพิทกัษ์         เจ้าหน้าทีผู่้รบัผิดชอบ 
        (นางสาววรัญชลี  รัตนพิทักษ์) 

              วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
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19) สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ตราด จํากัด   
ประเภทสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตร  ปีบญัชีของสหกรณ์ 31 มีนาคม 2563 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์ : (1) ธุรกิจรวบรวมผลิตผล (2) ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย 
 ระดับมาตรฐานสหกรณ์ (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที ่31 กรกฎาคม 2563) : ไม่ผ่าน 

สาเหตุเน่ืองจาก (1) สหกรณ์มีผลการดําเนินงานขาดทุน (2) การมาใช้บริการกับสหกรณ์น้อยกว่าร้อยละ 60 
(3) ไม่มีการจัดสรรกําไรสุทธิ 

 ระดับชัน้สหกรณ์ (ข้อมลู ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) : ช้ัน 2 
 ผลการปิดบญัชีของสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีรบัรองงบการเงินวันที่ 30 มิถนุายน 2563 
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ปี 2563 ยังไม่ได้จัดการประชุมใหญส่ามญัประจําปี 

ผลการดําเนนิงานแนะนาํส่งเสริม พฒันา และกํากับดูแลสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

 งานท่ีดําเนินการ :  
1. แนะนํา ส่งเสริมสหกรณ์ให้มีการบริหารการควบคุมภายในที่ดี การยกระดับมาตรฐานการดําเนินงาน 

ของสหกรณ์ การจัดทําบัญชี การตรวจสอบและวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตามประมาณการายจ่ายประจําปีให้เป็นไปตาม
ระเบียบของสหกรณ์ว่าด้วยพนักงานและข้อบังคับเก่ียวกับการทํางาน พ.ศ. 2556 และการเปิดบัญชีเงินฝาก
ธนาคารสําหรับทุนสะสมเพ่ือการพัฒนากิจการของสหกรณ์แยกจากบัญชีเงินฝากปกติของสหกรณ์ให้เป็นไปตาม
ระเบียบว่าด้วยการใช้เงินทุนสะสมเพ่ือการพัฒนากิจการของสหกรณ์ พ.ศ. 2556 

2. แนะนํา ส่งเสริมสหกรณ์ในยกระดับเกณฑ์การจัดช้ันมาตรฐาน จากระดับไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
สหกรณ์ ซึ่งประกอบ (1) สหกรณ์มีผลการดําเนินงานขาดทุน (2) การมาใช้บริการกับสหกรณ์น้อยกว่าร้อยละ 60 
(3) ไม่มีการจัดสรรกําไรสุทธิ ให้มีวางแผนธุรกิจและมีกิจกรรมเพ่ือเชิญชวนสมาชิกให้เข้ามาทําธุรกิจกับทาง
สหกรณ์ 

ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1.  ผลการจัดระดับช้ันสหกรณ์อยู่ในระดับ 2 จุดอ่อนของการควบคุมภายในได้รับการแก้ไข สหกรณ์ 

ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ส่งผลให้ภาพรวมของการควบคุมภายในดีขึ้น เพ่ือป้องกันความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้นจากข้อผิดพลาดดังกล่าว 

2.  ผลการจัดช้ันมาตรฐานของสหกรณ์ ยังคงไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเน่ืองจากสหกรณ์มีผลดําเนินงาน 
ขาดทุน 152,325.50 บาท ทําให้สหกรณ์ไม่สามารถจัดสรรกําไรสุทธิได้ และสมาชิกยังคงมาใช้บริการน้อยกว่าร้อย
ละ 60 (สมาชิกมาใช้บริการร้อยละ 14.42) 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : 
1. สาเหตุของสมาชิกมาใช้บริการน้อยกว่าร้อยละ 60 เน่ืองจากแต่ก่อนการเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ 

ส่วนใหญ่มาจากลูกค้าของ ธนาคาร ธ.ก.ส. ซึ่งทางสหกรณ์ก็ไม่สามารถให้บริการกับสมาชิกได้อย่างทั่วถึง และ
ครอบคลุมเกษตรกรได้ทุกชนิด ตลอดจนการแข่งขันจากทางภาคเอกชน การให้เครดิตและความยืดหยุ่นทางการ
ตัดสินซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่ารวดเร็วและเข้าถึงลูกค้ามากกว่าสหกรณ์ในปัจจุบัน 
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 ด้านการพัฒนาการดําเนนิธรุกิจ 
งานท่ีดําเนินการ :  
1. แนะนําส่งเสริมและจัดทําแผนการดําเนินธุรกิจให้ครอบคลุมกับความต้องการของสมาชิก เพ่ือให้มีการ 

อัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจเพ่ิมสูงขึ้น การให้เครดิตกับสมาชิกในการใช้บริการของสหกรณ์ 
2. แนะนําส่งเสริมเรื่องการรักษาระดับสหกรณ์ที่มีสมาชิกมาใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ด้วยการ 

แนะนําให้มีการจัดอบรมความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ สิทธิและหน้าของสมาชิก ตลอดจนความรู้เรื่องวิธีการ หลักการ 
และอุดมการณ์ของสหกรณ์ 

ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. ณ วันสิ้นปีบัญชี สหกรณ์ดําเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตปาล์มนํ้ามัน จัดหาสินค้ามาจําหน่ายให้แก่สมาชิก 

และบุคคลภายนอก และรับฝากเงิน มีมูลค่าธุรกิจทั้งสิ้น 41,467,460.70 บาท ลดลงจากปีก่อนจํานวน 
19,256,766.05 บาท หรือ รอ้ยละ 31.71 ทําให้ผลดําเนินงานขาดทุนสุทธิ 729,082.69 บาท 

2. ทางสหกรณ์จัดให้มีการจัดอบรมความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ สิทธิและหน้าของสมาชิก ตลอดจนความรู้ 
เรื่องวิธีการ หลักการ อุดมการณ์ของสหกรณ์ ให้กับสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่เพ่ือให้สมาชิกเข้าใจถงึเจตนารมณ์
ของสหกรณ์ ทาํให้สมาชิกมาใช้บริการสหกรณ์ร้อยละ 69.25 ซึ่งสามารถรักษาระดับการมีส่วนร่วมเอาไว้ได้ 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : 
1. สาเหตุของสมาชิกมาใช้บริการน้อยกว่าร้อยละ 60 เน่ืองมากจากแต่ก่อนการเข้าเป็นสมาชิกของ 

สหกรณ์ส่วนใหญ่มาจากลูกค้าของ ธนาคาร ธ.ก.ส. ซึ่งทางสหกรณ์ก็ไม่สามารถให้บริการกับสมาชิกได้อย่างทั่วถึง 
และครอบคลุมเกษตรกรได้ทุกชนิด ตลอดจนการแข่งขันจากทางภาคเอกชน การให้เครดิตและความยืดหยุ่น
ทางการตัดสินซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่ารวดเร็วและเข้าถึงลูกค้ามากกว่าสหกรณ์ในปัจจุบัน 

2. ปริมาณธุรกิจและกําไรของธุรกิจหาสินค้ามาจําหน่ายลดลง เน่ืองมาจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน  
ราคาสินค้าเกษตรตกตํ่า ความต้องการยา ปุ๋ย หรือเคมีภัณฑ์ลดลงตามราคาสินค้าเกษตร และยิ่งราคาปุ๋ย ยา สวน
ทางกันกับราคาสินค้าเกษตรย่ิงทําให้เกษตรกรหันไปทําอาชีพอ่ืน เพ่ือมาชดเชยรายได้ที่ขาดไปจากราคาสินค้า
เกษตรตกตํ่า 

 ด้านการกํากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
งานท่ีดําเนินการ :  
1. แนะนําให้สหกรณ์มีการทบทวนแก้ไขข้อบังคับและปรับปรุงระเบียบของสหกรณ์ ให้มีความทันสมัย  

เหมาะสมกับสถานภาพของสหกรณ์ ตลอดจนการกํากับดูแลให้สหกรณ์ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์
อย่างเคร่งครัด 

2. แนะนําให้คณะกรรมการดําเนินงาน,ผู้ตรวจสอบกิจการ มีการติดตามรายงานผลการดําเนินงานของ 
สหกรณ์อย่างสมํ่าเสมอ และติดตามการรายงานผลการดําเนินงานประจําปีของสหกรณ์ เพ่ือเปรียบเทียบผลการ
ดําเนินงานกับแผนงบประมาณที่ได้กําหนดไว้ 

3. กํากับให้สหกรณ์วิเคราะห์และติดตามหน้ีตามคําพิพากษา 2 ราย เป็นเงิน 895,543.97 บาท 
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. สหกรณ์ได้มีการทบทวนระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์ เพ่ือให้มีความเหมาะสมกับสถานภาพการ 

ดําเนินงานของสหกรณ์ในปัจจุบันอย่างสมํ่าเสมอ 
2. คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ มีระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินการและปฏิบัติงาน 

เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับเป็นอย่างดี ไม่เกิดข้อผิดพลาด 
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3. ลูกหน้ีตามคําพิพากษาคงเหลือยอดยกมาจากปีก่อนๆ สหกรณ์ได้ต้ังค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญไว้เต็ม 
จํานวนแล้ว ปัจจุบันจากการติดตามของทางสหกรณ์ลูกหน้ี 1 ราย ได้เข้ามาเจรจาเพ่ือขอผ่อนชําระกับทางสหกรณ์
และได้ทําสัญญาผ่อนชําระกันเรียบร้อยแลว้ อีก 1 รายต้องดําเนินการตามกฎหมายเพ่ือบังคับคดีต่อไป 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : - 
ผลการดําเนนิงานตามแผนการดําเนินงานของสหกรณ์ ปบีัญชี เดือน 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

กิจกรรม หน่วย
นับ แผน ผล ร้อยละผลสําเร็จ

เม่ือเทียบกับแผน
1. แผนการรับสมาชิก คน 150 20 1.33 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพ่ิม 
    - รับฝากเงินเพ่ิม 

 
บาท 

 
20,000 

- 

 
60 
- 

 
0.30 

- 
3. แผนการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเช่ือ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

 
 
 

บาท 
บาท 

 

 
- 
- 

9,250,000 
30,000,000 

- 
- 

 
- 
- 

10,816,353.03 
170,000 

- 
- 

 
- 
- 

116.93 
0.57 

- 
- 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได้ 
   - ค่าใช้จ่าย 
   - กําไร (ขาดทุน) สทุธิ 
  

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
1,845,800 
1,255,000 
590,800 

 
775,346 

927,672.02 
(152,325.50) 

 
42.01 
73.92 
-25.78 

 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :  
สหกรณ์มีผลกําไรขาดทุนต่อเน่ือง และมูลค่าหุ้นในปัจจุบัน ทําให้ไม่มีแรงจูงใจในการเข้ามาร่วมกับ

สหกรณ์ ประกอบการที่ราคาผลผลิตปาล์มตกตํ่าอย่างมาก ทําให้เกษตรกรที่ปลูกปาล์มย่ิงน้อยลงไปเรื่อยๆ 
สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  
1. มุ่งเน้นการเพ่ิมปริมาณธุรกิจอย่างจริงจัง หาตลาดใหม่เพ่ือนําเอาจุดเด่นทางด้านราคา และสิทธิ

ประโยชน์ของสหกรณ์ที่สมาชิกจะได้รับ จูงใจสมาชิกเกษตรกรในพ้ืนที่เข้ามาค้าผลผลิตปาล์มกับทางสหกรณ์ 
2. ในส่วนของธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่ายสินค้าส่วนให้จะเป็นสินค้าประกอบกันกับการทําสวนปาล์ม 

เคมีภัณฑ์ ปุ๋ย ยา หากมีการทําธุรกิจรวบรวมกับทางสหกรณ์มากขึ้น ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่ายก็จะมีปริมาณที่
เพ่ือควบคู่กับธุรกิจรวบรวมผลผลิตปาล์ม 
 

ลงชื่อ        รณชัย  หึกขุนทด    เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
      (นายรณชัย  หึกขุนทด) 

               วันที่ 4 เดือน สงิหาคม พ.ศ. 2563 
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20) สหกรณ์การเกษตรเพื่อการแปรปูและส่งออกจังหวัดตราด  จํากัด   
ประเภทสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตร  ปีบัญชีของสหกรณ์ 31 กรกฎาคม 2562 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์ : ธุรกิจแปรรูปผลิตผลการเกษตร 
 ระดับมาตรฐานสหกรณ์ (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563) : ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  

เน่ืองจากสหกรณ์ดําเนินงานประสบผลขาดทุน สหกรณ์จัดทํางบการเงิน และส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว
นําเสนอเพ่ืออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์เกิน 150 วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี และการดําเนินธุรกิจอํานวย
ประโยชน์ให้กับสมาชิกได้น้อย มีสมาชิกทําธุรกิจน้อยกว่าร้อยละ 60 ของสมาชิกทั้งหมด  

 ระดับชัน้สหกรณ์ (ข้อมลู ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) : ช้ัน 2 
 ผลการปิดบญัชีของสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีรบัรองงบการเงินวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ จัดประชุมเมื่อวันที่ 11 มนีาคม 2563 

ผลการดําเนนิงานแนะนาํส่งเสริม พฒันา และกํากับดูแลสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

 งานท่ีดําเนินการ :  
1. แนะนําส่งเสริมใหส้หกรณไ์ด้รับการพัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพ ตามแผนการสง่เสริมและพัฒนา

สหกรณ์ ในด้านของการบริหารการควบคุมภายใน 
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน : จากข้อสังเกตที่ตรวจพบเกี่ยวกับจุดอ่อนของการควบคุมภายในการเก็บ

รักษาเงินสดเกินกว่าวงเงินที่กําหนดเป็นคร้ังคราว ซึ่งระเบียบว่าด้วยการรับ-จ่ายและเกบ็รักษาเงินสด กําหนดให้
สหกรณ์เก็บรักษาเงินสดในมือได้ไม่เกินวันละ 300,000 บาท หากมีความจําเป็นต้องเก็บรักษาเงินสดไว้เกินกว่า
วงเงินที่กําหนดให้บันทึกเหตุผลไว้ในรายงานรับ-จ่ายเงินประจําวัน เพ่ือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น  

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : - 
 ด้านการพัฒนาการดําเนนิธรุกิจ 

งานท่ีดําเนินการ :  
1. แนะนําให้สหกรณ์มีแผนการติดตามลูกหน้ีการค้าธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่ายค้างนานเกิน 2 ปี 

จํานวน 36 ราย และให้รายงานผลการติดตามลูกหน้ีดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินทราบทุกเดือน 
2. แนะนําให้สหกรณ์พิจารณาหาแนวทางในการจัดเก็บเงินจากลูกหน้ีตามคําพิพากษาที่เหลือ 9 ราย  
3. ควบคุมและดําเนินการอย่างเคร่งครัดกรณีลูกหน้ีผิดนัดชําระหน้ี 
4. สหกรณ์ดําเนินธุรกิจได้ครอบคลุมกับความต้องการของสมาชิก 
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  

 โครงสร้างธุรกิจของสหกรณ์จัดเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ ระหว่างปีมีมูลค่าธุรกิจรวมทั้งสิ้น 44,800,301.61 
บาท การบริหารธุรกิจแต่ละด้านสรุปได้ดังน้ี 
 - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย ระหว่างปีสหกรณ์จัดหาสินค้าประเภทการเกษตรมาจําหน่ายเป็นเงินสด
และเงินเช่ือให้แก่สมาชิกและบุคคลภายนอก จํานวน 10,352,830 บาท คิดเป็นร้อยละ 647.05 หรือเท่ากับ 6.47 
เท่าของเป้าหมายที่กําหนดไว้ จากการดําเนินงานสหกรณ์มีกําไรเฉพาะธุรกิจจํานวน 377,443.75 บาท ในวันสิ้นปี
สหกรณ์มีลูกหน้ีการค้าคงเหลือ 2,248,729 บาท 



74 | ห น้ า  รายงานผลการแนะนําส่งเสริม พัฒนา และกํากับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 - ธุรกิจรวบรวมผลิตผล ระหว่างปีสหกรณ์รวบรวมผลปาล์มสมจากบุคคลภายนอก เป็นเงินทั้งสิ้น        
238,032 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.53 ของเป้าหมายท่ีกําหนด จากการดําเนินงานสหกรณ์มีผลขาดทุนเฉพาะธุรกิจ
จํานวน 2,484,286.09 บาท เน่ืองจากในปีปัจจุบันสหกรณ์รวบรวมผลิตผลน้อยลงจากปีก่อน 
 - ธุรกิจแปรรูปผลิตผลการเกษตร ระหว่างปีสหกรณ์รวบรวมทุเรียนสดจากสมาชิกและบุคคลภายนอก 
เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 16,967,102 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.98 ของเป้าหมายที่กําหนด สหกรณ์ดําเนินงานมีผล
ขาดทุนขั้นต้นเน่ืองจาก ต้นทุนการผลิตสูงกว่ายอดขายสินค้า และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายธนารักษ์พ้ืนที่ตราดต้ังแต่เดือน
พฤศจิกายน 2559 จนถึงวันสิ้นปีปัจจุบันจํานวน 29,797,347 บาท ประกอบกับสหกรณ์มีค่าใช้จ่ายเฉพาะธุรกิจสูง 
เป็นผลให้สหกรณ์ขาดทุนเฉพาะธุรกิจจํานวน 58,605,430.25 บาท 
 - ธุรกิจให้บริการ ระหว่างปีสหกรณ์มีรายได้จากบุคคลภายนอกเป็นเงินจํานวนทั้งสิ้น 11,387,991.75 
บาท คิดเป็นร้อยละ 1138.80 หรือเท่ากับ 11.39 เท่า ของเป้าหมายท่ีกําหนด จากการดําเนินงานสหกรณ์มีกําไร
เฉพาะธุรกิจจํานวน 9,610,524.75  
 - การรับฝากเงิน ระหว่างปีสหกรณ์รับฝากเงินจากสมาชิกจํานวน 5,854,345.86 บาท คิดเป็นร้อยละ 
146.36 หรือเท่ากับ 1.46 เท่าของเป้าหมายที่กําหนดไว้ 
 ผลการดําเนินงานขาดทุนสุทธิประจําปี จํานวน 53,308,951.97 บาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนที่มีผลขาดทุน
สุทธิจาํนวน 11,519,490.04 บาท  

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : - 
1. สหกรณ์ดําเนินงานประสบผลขาดทุน เป็นผลใหม้ีส่วนขาดแห่งทุนและมีผลขาดทุนสทุธิประจําปีเกินก่ึง

หน่ึงของจํานวนทุนเรือนหุ้นที่ชําระแล้ว สหกรณ์ควรพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงการดําเนินธุรกิจให้เป็นไป
ตามความต้องการและวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ เพ่ือให้สมาชิกมีความเช่ือมั่นและเพ่ิมความม่ันคงเข้มแข็งให้กับ
สหกรณ์โดยเรว็ 

2. สหกรณ์มีลกูหน้ีการค้าธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่ายค้างนานเกิน 2 ปี ซึ่งเป็นลูกหน้ีที่ไม่มีหลักประกัน 
ในระหว่างปีสหกรณ์ได้รับชําระหน้ีเพียงเล็กน้อยเท่าน้ัน สหกรณ์ควรติดตามให้ลูกหน้ีดังกล่าวมาชําระหน้ีโดยเร็ว 
เพ่ือจะได้มีเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจหรือชําระหน้ีสินของสหกรณ์ 

3. สหกรณ์มีลกูหน้ีตามคําพิพากษาคงเหลือ 9 ราย  ควรติดตามจัดเก็บเงินจากลูกหน้ีดังกล่าวโดยเร็ว เพ่ือ
ใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ ลดภาระค่าใช้จ่ายในส่วนของดอกเบ้ียเงินกู้ 

 ด้านการกํากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
งานท่ีดําเนินการ :  
1. กํากับ ดูแล สหกรณ์ให้ดําเนินการตามกฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ ตามแนวทางที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

กําหนด 
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. สหกรณ์มีการกําหนดข้อบังคับ ระเบียบ ให้เป็นไปตาม พรบ.สหกรณ์ และครอบคลมุต่อการดําเนินงาน 

การดําเนินธุรกิจ 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : - 
 
 
 
 



75 | ห น้ า  รายงานผลการแนะนําส่งเสริม พัฒนา และกํากับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ผลการดําเนนิงานตามแผนการดําเนินงานของสหกรณ์ ปีบัญชี เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 

กิจกรรม หน่วย
นับ แผน ผล ร้อยละผลสําเร็จ

เม่ือเทียบกับแผน
1. แผนการรับสมาชิก คน 20 - 0.00 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพ่ิม 
    - รับฝากเงินเพ่ิม 

 
บาท 
บาท 

 
500,000 

4,000,000 

 
3,000 

151,547.88 

 
0.60 
3.79 

3. แผนการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเช่ือ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

 
 
 

บาท 
บาท 
บาท 

 

 
- 
- 

1,600,000 
61,000,000 
170,000,000 

- 

 
- 
- 

10,352,830 
250,536 

13,027,569 
11,387,991.75 

 
- 
- 

647.05 
0.41 
7.66 

100.00 
4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได้ 
   - ค่าใช้จ่าย 
   - กําไร (ขาดทุน) สทุธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
236,300,000 
220,603,000 
15,697,000 

 
36,592,296.31 
89,901,248.28 
(53,308,951.97) 

 
15.48 
40.75 

-339.61 
 

สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : ผลการดําเนินงานของสหกรณ์โดยภาพรวมไม่
เป็นไปแผนการดําเนินงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปีของสหกรณ์ อาจเน่ืองจากสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจใน
ปัจจุบัน อาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของสหกรณ์ ประกอบกับราคาผลิตผลทางการเกษตรตกตํ่า ส่งผล
กระทบโดยตรงต่อรายได้ของสมาชิก   

สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  
1. ส่งเสริมให้สมาชิกเพ่ิมทุนเรือนหุ้นอย่างต่อเน่ืองเพ่ือเป็นการออมเงินและเพ่ิมทุนดําเนินงานให้กับ

สหกรณ์ จะได้มีเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงานมากข้ึน  
2. แนะนําให้สหกรณ์เร่งรัดลูกหน้ีการค้า ลูกหน้ีตามคําพิพากษาให้มีการชําระอย่างต่อเน่ือง 
3. แนะนําให้สหกรณ์ดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดําเนินงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปีที่ได้ 

ขออนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี  
 
 

ลงชื่อ       สิบเอกวีรวัฒน์  สุริยะ    เจ้าหน้าทีผู่้รับผิดชอบ 
                  (วีรวัฒน์  สุรยิะ) 

                 วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
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21) สหกรณ์การเกษตรเมืองตราด จาํกัด   
ประเภทสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตร  ปีบัญชีของสหกรณ์ 31 มีนาคม 2563 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ ์: (1) ธุรกิจสินเช่ือ (2) ธุรกิจรับฝาก (3) ธุรกิจจัดหาสินค้ามา 
จําหน่าย (4) ธุรกิจรวบรวมผลผลิต 

 ระดับมาตรฐานสหกรณ์ (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที ่31 กรกฎาคม 2563) : ดีเลิศ   
 ระดับชัน้สหกรณ์ (ข้อมลู ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) : ช้ัน 1  
 ผลการปิดบญัชีของสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีรบัรองงบการเงินวันที่ 30 มิถนุายน 2563 
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ สหกรณ์ยังมิได้จัดให้มีการประชุมใหญส่ามัญประจําปี 2563  

เน่ืองจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า (Covid-19) เลื่อนจัดประชุมในเดือนสิงหาคม 2563 

ผลการดําเนนิงานแนะนาํส่งเสริม พฒันา และกํากับดูแลสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

 1. รักษาระดับช้ันการควบคุมภายใน สหกรณ์สามารถรักษาระดับช้ันการควบคุมภายใน ช้ันคุณภาพดี   
จากการประเมินผลของสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด  (ได้ 3 คะแนน)  

2. จากผลการประเมินระดับมาตรฐานสหกรณ์ ปี 2562 สหกรณ์สามารถรักษาระดับช้ันมาตรฐานในระดับ
ดีเลิศ ในปี 2563 สหกรณ์ยังไม่ได้รับการประเมิน เน่ืองจากสหกรณ์ยังมิได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 

งานท่ีดําเนินการ :  
1. การพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน (พัฒนาให้เป็นสหกรณ์หลักระดับ 

อําเภอ)  
    1.1 การวิเคราะห์และหาแนวทางในการพัฒนาบริหารจัดการสหกรณ์ให้มีความเขม้แข็งตาม 

ศักยภาพ 
    1.2 การนําหลักธรรมาภิบาลและการควบคุมภายในมาประยุกต์ใช้ เพ่ือเป็นแนวทางในการ 

บริหารจัดการสหกรณ์ทีม่ีธรรมาภิบาลและการควบคุมภายในที่ดี 
    1.3 การวิเคราะห์ปัญหาในการดําเนินกิจการสหกรณแ์ละการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา รวมถึง 

การวิเคราะห์แผนการปฏิบัติงานประจําปีของสหกรณ ์
    1.4 การประเมินกลุ่มสมาชิกเพ่ือให้ความรู้ในเรื่อง อุดมการณ์ หลกัการ และวิธีการสหกรณ์ สิทธิและ 

หน้าที่ของสมาชิก ส่งเสริมรณรงค์ให้รับสมาชิกเพ่ิม 
    1.5 ส่งเสริมให้สหกรณ์นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการดําเนินกิจการ 

สหกรณ์สูส่มาชิกและประชาชนได้รับประโยชน์ในรูปแบบสหกรณ์ 
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. ในภาครวม ผลจากการดําเนินงาน สหกรณ์มีกําไรสุทธิประจําปีบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2563 จํานวน 

29,145,831.45 บาท 
2. สหกรณ์มีผลการระดมทุนเรือนหุ้นเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน จํานวน 2,471,150 บาท 
3. สหกรณ์มีทุนสํารองเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนจํานวน 4,206,116 บาท และทุนสะสมอ่ืนๆ เพ่ิมขึ้นจํานวน 

10,083,538 บาท 
4. สหกรณ์รับสมาชิกเพ่ิมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา จํานวน 115 ราย  
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5. สหกรณ์ได้นําหลักธรรมาภิบาลและการควบคุมภายในมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการบริหาร ทําให้
โดยภาพรวมสหกรณ์สามารถรักษาระดับมาตรฐานในระดับดีเลิศ และระดับการวัดช้ันสหกรณ์อยู่ในระดับช้ัน 1 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : - 
 ด้านการพัฒนาการดําเนนิธรุกิจ 

           1. การรักษาระดับการให้บริการสมาชิกของสหกรณ์ สหกรณ์สามารถระดับการให้บริการสมาชิก        
โดยให้บริการกับสมาชิกคิดเป็นร้อยละ 96.98 คะแนน การมีส่วนร่วม 4 คะแนน 
           2. เสถียรภาพทางการเงิน สหกรณ์สามารถรักษาระดับเสถียรภาพทางการเงินอยู่ในระดับมั่นคงตาม
มาตรฐาน อย่างไรก็ดีสหกรณ์ควรมีการยกระดับให้มีความมั่นคงในระดับดีในปีต่อๆไป 

งานท่ีดําเนินการ :  
1. แนะนําส่งเสริมให้สหกรณ์ดําเนินธุรกิจ โดยให้มีสมาชิกมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
2. การวิเคราะห์ธุรกิจและหาแนวทางในการขยายธุรกิจเพ่ิมขึ้น 
3. การผลักดันและการแก้ไขปัญหาการใช้อุปกรณ์สิ่งก่อสร้างให้ใช้ประโยชน์อย่างต่อเน่ือง 
4. แนะนําส่งเสริมการออมให้หมู่สมาชิก 
5. การวิเคราะห์และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาหน้ีค้างนาน 
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. สมาชิกมาใช้บริการกับสหกรณ์ ร้อยละ 96.98 ของสมาชิกทั้งหมด 
2. สหกรณ์มีประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ (เสถียรภาพทางการเงิน) อยู่ในระดับมั่นคงตามมาตรฐาน 
3. สหกรณ์ใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์สิ่งก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ และต่อเน่ือง 
4. สมาชิสหกรณ์มีเงินออมเพ่ิมขึ้น  โดยภาพรวมสหกรณ์มีเงินรับฝากจากสมาชิกทุกประเภทเพ่ิมขึ้นจากปี

ก่อนจํานวน 78,985,297 บาท 
5. การดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ ในปีบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2563 สหกรณ์มีผลการดําเนินงาน ดังน้ี 
    5.1 ธุรกิจสินเช่ือ มีกําไรเฉพาะธุรกิจ จํานวน 54,960,881.76 บาท  
    5.2 ธุรกิจรวบรวมผลผลิตมีกําไรเฉพาะธุรกิจ จํานวน 73,165 บาท 
    5.3 ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย ขาดทุนเฉพาะธุรกิจ (4,632,143.39) 
6. สหกรณ์ได้ดําเนินโครงการแก้ไขปัญหาหน้ีค้างนานโดยมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ 9 ราย สหกรณ์

สามารถแก้ไขปัญหาหน้ีค้างนานได้ จํานวน 1 ราย 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ทําให้ผลการดําเนินงานไม่เป็นไปแผนที่กําหนด : 

         1. พบว่าสมาชิกมีความเช่ือมั่นและมีความศรัทธาในสหกรณ์ โดยวัดได้จากสมาชิกที่เข้าร่วมทําธุรกิจกับ 
สหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 96.98 ของสมาชิกทั้งหมด ดังน้ันอุปสรรคที่เกิดขึ้นในสหกรณ์ในด้านการดําเนินธุรกิจจึง
ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการธุรกิจของคณะกรรมการดําเนินการและการดําเนินการของฝ่ายจัดการเป็นสําคัญ ทํา
ให้การดําเนินธุรกิจและการดําเนินงานไม่เป็นไปตาม แผนดังน้ี                                                                           
             1.1 การบริหารจัดการธุรกิจ มีผลการดําเนินงานขาดทุนเฉพาะธุรกิจ จํานวน (4,632,143.39) บาท 
สาเหตุสืบเน่ืองมาจากสหกรณ์ต้องรับภาระค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่เกิดจากการก่อสร้างสินทรัพย์ถาวร และจาก
ฝ่ายบริหาร (คณะกรรมการดําเนินการ) และฝ่ายจัดการ ขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการในธุรกิจจัดหา
สินค้ามาจําหน่ายให้กับสมาชิก ไม่สามารถวิเคราะห์ปัญหาและหาสาเหตุได้ รวมถึงไม่มีความสามารถในการ
วิเคราะห์แผนการดําเนินธุรกิจและการบริหารจัดการธุรกิจที่ดี 

     1.2 การดําเนินการโครงการแก้ไขปัญหาหน้ีค้างนานกับสมาชิก จํานวน 9 ราย สหกรณ์ดําเนินการ 
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แก้ไขปัญหาเพียง 1 ราย สาเหตุเน่ืองมาจาก ฝ่ายบริหารโดยคณะกรรมการดําเนินการและฝ่ายจัดการไม่มีการ
ดําเนินการให้เป็นไปตามแนวทางของโครงการอย่างจริงจัง มีเพ้ียงการนําเอาข้อมูลเดิมๆ เข้ารายงานในท่ีประชุม
คณะกรรมการ ไม่มีการออกติดตามเพ่ือรับทราบปัญหาและสาเหตุ เพ่ือนํามาวิเคราะห์และหาแนวทางในการแก้ไข
ปัญหา อีกทั้งฝา่ยจัดการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ต้ัง 

     1.3 ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2563 สหกรณ์เร่งรัดการเรียกเก็บเงินที่เป็นรายได้ค้างรับ ได้ตํ่า 
กว่าร้อยละ 40 ของรายได้ค้างรับ ซึ่งส่วนใหญ่รายได้ค้างรับเป็นดอกเบ้ียเงินกู้มีสาเหตุมาจากการขาดประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการสินเช่ือของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเช่ือ 

 ด้านการกํากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
งานท่ีดําเนินการ :  
1. กํากับดูแลให้สหกรณ์ดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
2. ติดตามเฝ้าระวัง ป้องกันการเกิดข้อบกพร่องและป้องกันการเกิดการทุจริตทั้งในเชิงนโยบายและ 

ปฏิบัติ 
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  

          1. สหกรณ์แต่งต้ังคณะทํางานเพ่ือพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบของสหกรณ์ ทุกระเบียบที่สหกรณ์
กําหนดขึ้นถือใช้เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อบังคับและกฎหมายสหกรณ์ รวมถึงกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้องและเพ่ือความ
สะดวกในการปฏิบัติงานให้ทันกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน และได้ดําเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมจนแล้วเสร็จและถือใช้ใน
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 
          2. ไมพ่บข้อบกพร่องในการนําไปสู่การทุจริตทั้งในเชิงนโยบายและทางปฏิบัติ มีเพียงข้อสังเกตของผู้สอบ
บัญชีเล็กน้อยที่สามารถแนะนําให้สหกรณดํ์าเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จได้   

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : - 
ผลการดําเนนิงานตามแผนการดําเนินงานของสหกรณ์ ปีบัญชี เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 

กิจกรรม หน่วย
นับ แผน ผล ร้อยละผลสําเร็จ

เม่ือเทียบกับแผน
1. แผนการรับสมาชิก คน 200 115 57.50 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพ่ิม 
    - รับฝากเงินเพ่ิม 

 
บาท 
บาท 

 
10,000,000 
350,000,000 

 
2,471,150 

307,491,083 

 
24.71 
87.85 

3. แผนการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเช่ือ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

 
 

บาท 
บาท 
บาท 
บาท 

 

 
 

350,000,000 
550,000,000 
195,700,000 
6,000,000 

- 
- 

 
 

307,491,083 
401,959,000 

153,195,883.84 
3,466,500 

- 
- 

 
 

87.85 
73.08 
78.28 
57.78 

- 
- 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได้ 
   - ค่าใช้จ่าย 

 
บาท 
บาท 

 
285,000,000 
241,500,000 

 
241,181,616.66 
212,035,785.21 

 
84.63 
87.80 
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กิจกรรม หน่วย
นับ แผน ผล ร้อยละผลสําเร็จ

เม่ือเทียบกับแผน
   - กําไร (ขาดทุน) สทุธิ บาท 43,500,000 

 
29,145,831.45 67.00 

 
 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : 
1. สหกรณ์โดยคณะกรรมการดําเนินการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการธุรกิจ ไม่สามารถวิเคราะห์

แผนการดําเนินธุรกิจและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้รวมถึงไม่รับฟังความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
สหกรณ์และผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ 

2. ฝ่ายจัดการขาดประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และวางแผนการดําเนินธุรกิจ การหาแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาและสาเหตุ ทําให้ไม่สามารถดําเนินธุรกิจให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานประจําปี รวมถึงไม่เรียนรู้ศึกษา
เพ่ือพัฒนา 

สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  
1. พัฒนาการเพ่ิมศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กรแก่คณะกรรมการดําเนินการ รวมถึงหลักการ

บริหารงานที่ดี 
2. พัฒนาการเพ่ิมศักยภาพบริหารจัดการธุรกิจแก่ฝ่ายจัดการแต่ละแผนก โดยใช้การวิเคราะห์แผนธุรกิจ 
3. การนําหลักธรรมาภิบาลและการควบคุมภายในมาประยุกต์ใช้ในการบริการจัดการการดําเนินงาน และ

การบริหารความเสี่ยง 
4. วิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางแก้ไขธุรกิจสินเช่ือทั้งระบบ 
5. วิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางไก้ไขการบริหารจัดการธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่ายทั้งระบบ 
6. วิเคราะห์การเงินและแผนธุรกิจของสหกรณ์เพ่ือจัดทําแผนการปฏิบัติงานประจําปี 
7. ติดตามเฝ้าระวังป้องกันการเกิดข้อบกพร่องและป้องกันการเกิดการทุจริตทั้งในเชิงนโยบายและปฏิบัติ 
8. นําเสนอแนวทางแก้ไขส่งเสริมมาตรฐานสหกรณ์ต้ังแต่ ข้อ 1-7 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ

เพ่ือพิจารณา ให้มีมติในการร่วมมือและดําเนินการตามท่ีเสนอ 
 
 

ลงชื่อ      ธีระศักด์ิ  กิมยู่ฮะ    เจ้าหน้าที่ผูร้ับผิดชอบ 
         (นายธีระศักด์ิ  กิมยู่ฮะ) 

            วันที ่31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
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22) สหกรณ์การเกษตรแหลมกลัด จํากัด   
ประเภทสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตร  ปบีญัชีของสหกรณ์ 31 มีนาคม 2563 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์ : ธุรกิจสินเช่ือ 
 ระดับมาตรฐานสหกรณ์ (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที ่31 กรกฎาคม 2563) : ไม่ผ่าน 

สาเหตุเน่ืองจาก  1. สหกรณ์มีผลการดําเนินงานขาดทุน  
2. การมาใช้บริการกับสหกรณ์น้อยกว่าร้อยละ 60 

 ระดับชัน้สหกรณ์ (ข้อมลู ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) : ระดับ 2 
 ผลการปิดบญัชีของสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีรบัรองงบการเงินวันที่ 22 มิถนุายน 2563 
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ยังไม่ได้จัดการประชุมใหญ่สามญัประจําปี 2563 

ผลการดําเนนิงานแนะนาํส่งเสริม พฒันา และกํากับดูแลสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

 งานท่ีดําเนินการ :  
1. แนะนํา เสนอแนะวิธีในการวิเคราะห์และติดตามบริหารจัดการความเสี่ยงในการให้สินเช่ือกับสมาชิก  

เพ่ือลดความเสี่ยงในการปล่อยเงินกู้ และสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ 
2. แนะนํา ส่งเสริมให้ทางสหกรณ์มีการติดตามตรวจเย่ียมสมาชิกรายบุคคล เพ่ือให้ทราบสภาพความ 

เป็นอยู่สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับสมาชิก ซึ่งข้อมูลในส่วนน้ีสามารถนํามาพัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพ และ
การแก้ไขปัญหาการดําเนินกิจการของสหกรณ์ต่อไป 

ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. จากาการวิเคราะห์ติดตามและการจัดความเสี่ยงในการให้สินเช่ือส่งผลให้ ณ วันสิ้นปีบัญชีของสหกรณ์  

สหกรณ์มีทุนดําเนินงานเพ่ิมขึ้น จากปีก่อน 4,794,163.35 บาท ในรอบปีบัญชีสหกรณ์มีการดําเนินธุรกิจ 2 ด้าน 
ประกอบด้วย การให้สินเช่ือแก่สมาชิก จํานวน 44,514,100 บาท และรับฝากเงิน จํานวน 7,375,749.64 บาท   
ผลการดําเนินงานมีกําไรสุทธิ 334,336.72 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.50 ของยอดดอกเบ้ียรับเงินให้กู้ 

2. จากการดําเนินการติดตามตรวจเย่ียมสมาชิกรายบุคคล ทําให้เจ้าทีส่หกรณ์,คณะกรรมการดําเนินการ 
ของสหกรณ์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์และผู้สอบบัญชีเข้าใจสภาพปัญหาของสหกรณ์มากขึน้ และนํา
ข้อมูลสภาพปัญหาที่พบเจอมาวางแผนเพ่ือแก้ไขปัญหาการดําเนินกิจการและพัฒนาให้สหกรณม์ีความเข้มแข็งตาม
ศักยภาพ 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : 
1. ถึงแม้ว่า สหกรณ์การเกษตรแหลมกลัดจะผลการดําเนินงานมีกําไร 334,336.72 บาท แต่เน่ืองจาก 

สหกรณ์ผลดําเนินงานขาดทุนสะสม ซึ่งทําให้กําไรในปีปัจจุบันนับมาหักกับขาดทุนสะสมไม่สามารถจัดสรรกําไร
สุทธิได้ ส่งผลให้ในปีน้ีสหกรณ์ไม่สามารถยกระดับการจัดช้ันมาตรฐานของสหกรณ์ขึ้นได้ เน่ืองจากสหกรณ์ต้องมี
กําไร 2 ปีขึ้นไปและต้องมีการจัดสรรกําไรสุทธิ 

 ด้านการพัฒนาการดําเนนิธรุกิจ 
งานท่ีดําเนินการ :  
1. แนะนําส่งเสริมใหส้หกรณม์ีการกําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาลูกหน้ีค้างชําระและสร้างวินัยทาง 

การเงินพร้อมติดตามผลการดําเนินงานตามแนวทางแก้ไขปัญหา 
2. ส่งเสริมสหกรณ์ให้มีการประชุมกลุ่มสมาชิกเพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาหน้ีค้างชําระ อย่างสมํ่าเสมอ 
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เพ่ือติดตามแก้ไขปัญหาลูกหน้ีซึ่งเป็นปัญหาสําคัญของสหกรณ์การเกษตรแหลมกลัด 
3. แนะนําส่งเสริมใหส้มาชิกมาใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. ผลจากการดําเนินงานตามแนวทางการแก้ไขปัญหาลกูหน้ีค้างชําระและสร้างวินัยทางการเงิน  

- ทําให้สหกรณ์มีปริมาณธุรกิจเพ่ิมขึ้น 
- สหกรณ์มีการยายตัวของธุรกิจเพ่ิมขึ้นร้อยละ 18.23 ของมูลค่าธุรกิจรวมทั้งสิ้น  

51,889,849.64 บาท 
- สมาชิกมาใช้บริการร้อยละ 56  
- มีอัตราเงินออมต่อหน้ีสินสูงขึ้น 

2. ทําให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ คณะกรรมการดําเนินการสามารถติดตามเพ่ือแก้ไขปัญหาหน้ีได้อย่างตรงจุด  
เข้าใจสภาพปัญหาของสมาชิกและลูกหน้ีที่ค้างชําระ เพ่ือนํามาสรุปผลและวางแผนหาวิธีการเหมาะสมแก่การชําระ
หน้ี หรือการปรับสภาพหน้ีของของลูกหน้ีให้มากที่สุด 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : 
1. สมาชิกเข้ามาใช้บริการน้อยกว่าร้อยละ 60 ซึ่งน้อยกว่าแผนการปฏิบัติการที่ได้กําหนดในแผนปฏิบัติ 

การหลังจากการได้ลงพ้ืนที่ ทําให้ได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของสมาชิก เน่ืองจากสมาชิกส่วนใหญ่มีอาชีพ
เกษตรกร ประกอบสภาวะเศรษฐกิจในปัจจบัุนทําให้สมาชิกมาใช้บริการน้อยกว่าร้อยละ 60 

 ด้านการกํากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
งานท่ีดําเนินการ :  
1. เข้าไปกํากับ ดูแลระเบียบการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรับ-จ่าย และเก็บรักษาเงิน เรื่องการเก็บ 

รักษาไม่เกินวันละ 200,000 บาท 
2. การติดตามการชําระหน้ีของลูกหน้ีค้างชําระตามรายงานข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี 
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. ผลจาการกํากับ ดูแลระเบียบการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรับ-จ่าย และเก็บรักษาเงิน เรื่องการ 

เก็บรักษาไม่เกินวันละ 200,000 บาท น้ัน จากการทดสอบรายการรับ-จ่าย การบันทึกบัญชีและการตรวจนับเงิน
สดคงเหลือในการสอบบัญชีประจําปี เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 สหกรณ์มีเงินสดคงเหลือในมือ 21,595.32 
บาท ถูกต้องตรงตามบัญชีและระเบียบ 

2. จากการติดตามและรายงานผลการชําระหน้ีของลูกหน้ีค้างชําระตามข้อสังเกต ทําให้มีการติดตามการ 
ชําระหน้ีและมกีารชําระหน้ีของลูกหน้ีเพ่ิมมากขึ้น จนส่งผลให้สหกรณ์การเกษตรแหลมกลัดมีผลการดําเนินงาน
กําไร 334,336.72 บาท 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : - 
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ผลการดําเนนิงานตามแผนการดําเนินงานของสหกรณ์ ปีบัญชี เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 

กิจกรรม หน่วย
นับ แผน ผล ร้อยละผลสําเร็จ

เม่ือเทียบกับแผน
1. แผนการรับสมาชิก คน 50 3 6 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพ่ิม 
    - รับฝากเงินเพ่ิม 

 
บาท 
บาท 

 
700,000 

8,500,000 

 
1,431,540 

2,308,148.91 

 
204.51 
27.15 

3. แผนการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเช่ือ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

 
- 

บาท 
- 
- 
- 
- 

 
- 

3,100,000 
- 
- 
- 
- 

 
- 

3,934,707.47 
- 
- 
- 
- 

 
- 

126.93 
- 
- 
- 
- 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได้ 
   - ค่าใช้จ่าย 
   - กําไร (ขาดทุน) สทุธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
3,325,000 
2,680,000 
645,000 

 
5,034,860.87  
4,700,520.15 
334,336.72 

 
151.42 
175.39 
51.84 

 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : เน่ืองจากผลประกอบการของสหกรณ์

การเกษตรแหลมกลัด มีผลการดําเนินงานขาดทุนในปีก่อน มูลค่าหุ้นที่น้อยลงจากการขาดทุนสะสม ทําให้ไม่มี
แรงจูงใจในการเข้ามาเป็นสมาชิกของสหกรณ์ 

สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  
 1. ส่งเสริมให้สหกรณ์ติดตามหน้ีค้างชําระให้ได้มากที่สุด 
 2. กํากับ ดูแล ตรวจสอบให้สหกรณ์ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด 
 3. เพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารควบคู่กับการวิเคราะห์สภาพปัญหาของลูกหน้ี 

 
 
ลงชื่อ         รณชัย  หึกขุนทด              เจ้าหนา้ที่ผูร้ับผิดชอบ 
       (นายรณชัย  หึกขุนทด) 

                 วันที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 
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23) สหกรณ์การเกษตรแหลมงอบ จํากัด   
ประเภทสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตร  ปบีญัชีของสหกรณ์ 30 มิถุนายน 2563 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์ : (1) ธุรกิจสินเช่ือ (2) ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย  
(3) ธุรกิจเงินรับฝาก 

 ระดับมาตรฐานสหกรณ์ (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที ่31 กรกฎาคม 2563) : ดีเลิศ 
 ระดับชัน้สหกรณ์ (ข้อมลู ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) : ช้ัน 2  
 ผลการปิดบญัชีของสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีรบัรองงบการเงินวันที่ 23 เมษายน 2563 
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ปี 2563 สหกรณ์ยังไม่จัดการประชุมใหญ่สามญัประจําปี 

ผลการดําเนนิงานแนะนาํส่งเสริม พฒันา และกํากับดูแลสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

 งานท่ีดําเนินการ :  
1. พัฒนาศักยภาพสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ือง ให้ความรู้เก่ียวกับอํานาจหน้าที่ของ 

คณะกรรมการดําเนินการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์  แบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจน การปฏิบัติงานตามแผนงานของ
สหกรณ์ฯ มีการเปรียบเทียบแผนและผล รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการเป็นประจําทุกเดือน     
 2. ด้านการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาลและการควบคุมภายใน โดยแนะนํา ส่งเสริมให้สหกรณ์
ดําเนินการให้ความรู้เรื่องธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสหกรณ์ ใช้หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส 
หลักการมีส่วนร่วม หลักนิติธรรม มาใช้ในการบริหารงานให้เป็นองค์กรที่มีการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ 
โปร่งใส และมีความรับผิดชอบ และจัดให้มีการบริหารจัดการด้านการควบคุมภายในที่ดี มีการพัฒนาคุณภาพ
กรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ในการใช้อํานาจกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ให้มีศักยภาพ ซึ่งจะ
ส่งผลต่อสหกรณ์ สามารถดําเนินการประสบความสําเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ เป็นองค์กรที่เข้มแข็งและเป็นที่เช่ือมั่น
ศรัทธาของสมาชิกและบุคคลภายนอก   
 3. คณะกรรมการสหกรณ์ได้มีการจัดทําแผนการติดตามเร่งรัดหน้ีสินลูกหน้ีเงินกู้ค้าง 5 ปี จํานวน 43 ราย  
เป็นเงิน 2,889,280.55 บาท โดยเจ้าหน้าที่สินเช่ือ ติดตามและเร่งรัดหน้ีสินดังกล่าว 

5. แนะนํา ส่งเสริม ให้สหกรณ์รักษาเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์อยู่ในระดับดีเลิศ  
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. สหกรณ์การเกษตรแหลมงอบ จํากัด การควบคุมภายใน อยู่ในระดับดีมาก 
2. สหกรณ์มีการแบ่งแยกหน้าที่ในการปฏิบัติงาน โดยคณะกรรมการ 15 คน โดยจัดจ้างเจ้าหน้าที่ใน

ตําแหน่งผู้จัดการ การเงิน การบัญชี สินเช่ือ การตลาด และธุรการ ซึ่งเจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายมีความรับผิดชอบและ 
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี 

3. คณะกรรมการดําเนินการและเจ้าหน้าที่ มีความรับผิดชอบและปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับของ
สหกรณ์ฯ และตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด 

4. วันสิ้นปีมีลกูหน้ีเงินให้กู้ยืมคงเหลือ 509 ราย เป็นเงิน 108,266,916.02 บาท ซึ่งในจํานวนน้ีมีลูกหน้ีที่
ผิดชําระหน้ี 49 ราย เป็นเงิน 12,450,662.46 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.31 ของหน้ีที่ถึงกําหนดชําระและมีดอกเบ้ีย
เงินให้กู้ค้างรับ 2,577,776.03 บาท ค่าปรบัค้างรับ 348,131.37 บาท สหกรณ์ได้ต้ังค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญไว้ใน
จํานวนที่เพียงพอสําหรับการเป็นหน้ี   
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สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : 
1. การรับสมาชิกเพ่ิมของสหกรณ์ กําหนดแผนรับสมาชิกเพ่ิมจํานวน 66 ราย ผลการปฏิบัติงานสามารถ 

รับสมาชิกเพ่ิมได้ 17 ราย เน่ืองจากเกษตรกรประกอบอาชีพทางการเกษตรลดน้อยลง สําหรับการจัดซื้อสินค้า
อุปโภคบริโภค เน่ืองจากปัจจุบันสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปเกษตรกรสามารถจัดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคและ
อุปกรณ์ทางการเกษตร จากแหล่งผลิตโดยตรง 

2. สหกรณ์ควรติดตามเร่งรัดให้ลูกหน้ีมาชําระหน้ีให้ได้ตามกําหนดสัญญา เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในส่วนของหน้ี 
ของค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 

 ด้านการพัฒนาการดําเนินธุรกิจ 
งานท่ีดําเนินการ : การดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ฯ ได้ครอบคลุมกับความต้องการของสมาชิก 
1. แนะนําการมีส่วนร่วมในการดําเนินธุรกิจของสมาชิก สหกรณ์ได้รับการแนะนําส่งเสริมให้องค์ความรู้

และแนวทางในด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิก   
2. แนะนําด้านการชําระหน้ีของสมาชิก ให้สมาชิกชําระหน้ีให้ได้ตามกําหนดสัญญา เพ่ือสหกรณ์ฯจะได้ลด

ค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ    
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. สหกรณ์ดําเนินธุรกิจสินเช่ือ ในระหว่างสหกรณ์ได้ให้เงินกู้ยืมแก่สมาชิก จํานวน 66,605,300 บาท 

คิดเป็น 1.11 เท่า ของเป้าหมายที่กําหนด ซึ่งลูกหน้ีชําระหน้ีได้ตามกําหนดจํานวน 48,850,451.22 บาท คิดเป็น 
ร้อยละ 79.69 ของหน้ีที่ถึงกําหนดชําระ ในการส่งชําระหน้ีของสมาชิกส่วนใหญ่ใช้วิธีจัดทําสัญญากู้ใหม่เพ่ือชําระ
หน้ีเดิม ซึ่งวิธีการดังกล่าวจะทําให้สมาชิกเกิดความเคยชิน อาจขาดวินัยทางการเงิน และไม่สามารถชําระหน้ีได้ใน
ภายหน้า จากผลการดําเนินงานมีกําไรเฉพาะธุรกิจ 5,414,612.08 บาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 322,010.24 บาท คิด
เป็นร้อยละ 6.32 
 2. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย ส่วนใหญ่สหกรณ์ได้จัดหาสินค้าประเภทการเกษตร และนํ้ามันเช้ือเพลิง
มาจําหน่ายให้แก่สมาชิกและบุคคลภายนอก รวมเป็นเงินจํานวน 76,092,639.05 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.64  
ของเป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยจําหน่ายให้แก่สมาชิก 680 ราย คิดเป็นร้อยละ 60.93 ของจํานวนสมาชิกคงเหลือ
วันสิ้นปี การดําเนินงานมีกําไรเฉพาะธุรกิจ 1,321,500.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.74 ของยอดขาย วันสิ้นปีมี
ลกูหน้ีการค้าคงเหลือ 10 ราย เป็นเงิน 527,018.90 บาท ได้รับชําระคืนแล้ว 6 ราย เป็นเงิน 165,536.30 บาท 
 3. การรับฝากเงิน สหกรณ์รับฝากเงินจากสมาชิก สหกรณ์อ่ืนและฌาปนกิจสงเคราะห์ เป็นเงินทั้งสิ้น 
47,269,986.01 บาท ในวันสิ้นปีมีเงินรับฝากคงเหลือ 112,289,741.83 บาท แยกเป็นเงินรับฝากจากสมาชิก 
111,676,207.83 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.45 ของยอดเงินรับฝาก จากสหกรณ์อ่ืน 175,416.19 บาท หรือร้อยละ 
0.16 และจากฌาปนกิจสงเคราะห์ 438,117.81 บาท หรือร้อยละ 0.39   

สหกรณ์มีรายได้รวมทั้งสิ้น 87,752,765.35 บาท และมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 81,293,985.61 บาท ทําใหม้ ี
กําไรสุทธิ 6,458,779.74 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.68 ของยอดขาย/บริการ เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 63,088.75 บาท   

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : 
1. ในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ราคาผลผลิตทางการเกษตร มีการปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุน 

การประกอบอาชีพของสมาชิก อาจทําให้สมาชิกมีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการดําเนิน
ธุรกิจของสหกรณ์ 
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 ด้านการกํากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
งานท่ีดําเนินการ :  
1. แนะนําส่งเสริมกํากับ ดูแล ให้ดําเนินการตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับสหกรณ์ 
2. แนะนําส่งเสริมให้ปรับปรุงการดําเนินงานตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี 
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. สหกรณ์ได้กําหนดระเบียบขึ้นถือใช้ใหม ่เป็นไปตามข้อบังคับ ไม่มีข้อบกพร่องในการดําเนินงาน   
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : - 

ผลการดําเนนิงานตามแผนการดําเนินงานของสหกรณ์ ปีบัญชี เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 

กิจกรรม หน่วย
นับ แผน ผล ร้อยละผลสําเร็จ

เม่ือเทียบกับแผน
1. แผนการรับสมาชิก คน 30 17 56.66 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพ่ิม 
    - รับฝากเงินเพ่ิม 

 
บาท 
บาท 

 
1,500,000 
37,500,000 

 
2,579,390.00 
47,269,986.01 

 
171.95 
126.05 

3. แผนการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเช่ือ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
37,500,000 
60,000,000 
86,821,000 

- 
- 
- 

 
47,269,986.01 
66,605,300.00 
76,092,639.05 

- 
- 
- 

 
126.05 
111.00 
87.64 

- 
- 
- 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได้ 
   - ค่าใช้จ่าย 
   - กําไร (ขาดทุน) สทุธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
98,596,000 
92,034,000 
6,562,000 

 
87,752,765.35 
81,293,985.61 
6,458,779.74 

 
89.00 
88.33 
98.42 

 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : 
1. สมาชิกประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ อาจมีผลต่อการชําระหน้ีของสมาชิก 
2. ราคาสินค้าประเภทต่างๆ มีการปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อต้นทุนการประกอบอาชีพของสมาชิก 
สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : 
1. แนะนําส่งเสริมให้มีการรับสมาชิกเพ่ิม 
2. แนะนําส่งเสริมธุรกิจด้านการจัดหาสินค้ามาจําหน่าย 
3. ติดตามเร่งรัดหน้ีสินจากสมาชิก 
4. ส่งเสริมให้มีธุรกิจแปรรูป 
5. ส่งเสริมให้ธุรกิจรวบรวมผลผลิต 
 

          ลงชื่อ         ทิวา  ศติีสาร            เจ้าหนา้ที่ผูร้บัผิดชอบ 
              (นายทิวา  ศีติสาร) 

               วันที่ 30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
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24) สหกรณ์การเกษตรอัลมาส จํากัด   
ประเภทสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตร  ปีบัญชีของสหกรณ์ 30 กันยายน 2562 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์ : ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย 
 ระดับมาตรฐานสหกรณ์ (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที ่31 กรกฎาคม 2563) : ดี  
 ระดับชัน้สหกรณ์ (ข้อมลู ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) : ช้ัน 2 
 ผลการปิดบญัชีของสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีรบัรองงบการเงินวันที่ 31 มกราคม 2563 
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ จัดประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 

ผลการดําเนนิงานแนะนาํส่งเสริม พฒันา และกํากับดูแลสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

 งานท่ีดําเนินการ :  
1. พัฒนาศักยภาพสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ือง บริหารเงินทุนของสหกรณ์ให้เพ่ิมขึ้น 
2. ผลกัดันสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหรืออยู่ในระดับที่ดีขึ้น แนะนาํส่งเสริมให้สหกรณ์เพ่ิมปริมาณ

ธุรกิจและขยายธุรกิจให้เป็นไปตามข้อบังคับของสหกรณ์ โดยสหกรณ์ต้องควบคุมค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับธุรกิจ
และแผนการดําเนินงานประจําปีของสหกรณ์ 

ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. สหกรณ์มีการบริหารเงินทุน สมาชิกเพ่ิมหุ้นระหว่างปี จํานวน 17,750.00 บาท และรับฝากเงินจาก 

สมาชิกเพ่ิมขึ้น จํานวน 35,140.00 บาท 
2. สามารถผลักดันสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน โดยสหกรณ์มีผลการดําเนินงานผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

สหกรณ์ตามหลักเกณฑ์การจัดมาตรฐานสหกรณ์ อยู่ในระดับดี  
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : - 

 ด้านการพัฒนาการดําเนนิธรุกิจ 
งานท่ีดําเนินการ :  
1. แนะนํา ส่งเสริมสหกรณ์ใหดํ้าเนินธุรกิจได้ครอบคลุมกับความต้องการของสมาชิก 
2. แนะนํา ส่งเสริมด้านการมสี่วนร่วมของสมาชิก 
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
สหกรณ์มขีีดความสามารถในการบริหารงาน โดยสหกรณดํ์าเนินธุรกิจ 2 ธุรกิจ ผลการดําเนินธุรกิจ             

สรุปได้ดังน้ี  
- ธุรกิจจัดหาสนิค้ามาจําหน่าย ให้เงินกู้แก่สมาชิก จํานวน 62 ราย เป็นเงิน 1,227,436.50 บาท ผลการ

ดําเนินงานมีกําไรเฉพาะธุรกิจ จํานวน 79,704.81 บาท  
- ธุรกิจการรับฝากเงิน สหกรณ์ได้รับฝากเงินจากสมาชิก จํานวน 48 ราย เป็นเงิน 35,140.00 บาท 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : - 
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 ด้านการกํากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
งานท่ีดําเนินการ :  
1. กํากับ ดูแล ตรวจสอบและแก้ไขตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางที่กรมกําหนด 
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. สหกรณ์ไม่มีข้อบกพร่อง 

          2. สหกรณ์มีการกําหนดระเบียบครอบคลุมต่อการดําเนินธุรกิจ 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : - 

ผลการดําเนนิงานตามแผนการดําเนนิงานของสหกรณ์ ปีบัญชี เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 

กิจกรรม หน่วย
นับ แผน ผล ร้อยละผลสําเร็จ

เม่ือเทียบกับแผน
1. แผนการรับสมาชิก คน 0 3 0 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพ่ิม 
    - รับฝากเงินเพ่ิม 

 
บาท 
บาท 

20,000.00
25,000.00

 
17,750.00 
35,140.00 

88.75 
140.56 

3. แผนการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเช่ือ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวมนํ้ายาง 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

 
 

บาท 
 

บาท 
 

25,000.00
- 

500,000.00
- 
- 
- 

 
 

35,140.00 
- 

1,227,436.50 
- 
- 
- 

 
 

140.56 
- 

245.49 
- 
- 
- 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได้ 
   - ค่าใช้จ่าย 
   - กําไร (ขาดทุน) สทุธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

1,140,000.00
1,094,000.00

46,000.00

 
1,227,719.31 
1,148,014.50 

79,704.81 

 
107.69 
104.94 
173.27 

 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : ผลการดําเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตาม

แผนการดําเนินงานของสหกรณ์ 
สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : สินทรัพย์หมุนเวียนของ

สหกรณ์ส่วนใหญ่เป็นเงินสด และเงินฝากธนาคาร ถือว่าสหกรณ์มีสภาพคล่องทางการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ดังน้ัน  
การบริหารสภาพคล่องของสหกรณ์จึงขึ้นอยู่กับการบริหารสินทรัพย์ให้ได้รับผลตอบแทนเพ่ิมขึ้นและเป็นประโยชน์
ต่อสมาชิกให้มากที่สุด 
 
 

 ลงชื่อ          พิกุล  คุ้มปลี         เจ้าหนา้ที่ผู้รบัผิดชอบ 
             (นางสาวพิกุล  คุ้มปลี) 

               วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
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25) สหกรณ์กุ้งตราด จํากัด   
ประเภทสหกรณ์ สหกรณ์ประมง  ปีบัญชีของสหกรณ์ 31 ธันวาคม 2561 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ ์: ธุรกิจการจัดหาสินค้ามาจําหน่าย   . 
 ระดับมาตรฐานสหกรณ์ (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที ่31 กรกฎาคม 2563) : ไม่ผ่าน 

เน่ืองจาก 1) สหกรณ์มีผลการดําเนินงานขาดทุน 2) สมาชิกทําธุรกิจไม่ถงึร้อยละ 60 3) ไม่มีการจัดสรรกําไรสุทธิ
เป็นทุนสวัสดิการ  

 ระดับชัน้สหกรณ์ (ข้อมลู ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) : ช้ัน 2  
 ผลการปิดบญัชีของสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีรบัรองงบการเงินวันที่ 10 เมษายน 2562 
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ จัดประชุมวันที่ 26 สิงหาคม 2562   

ผลการดําเนนิงานแนะนาํส่งเสริม พฒันา และกํากับดูแลสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

งานท่ีดําเนินการ :  
          1. พัฒนาศักยภาพสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองให้ความรู้เก่ียวกับอํานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการดําเนินการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ แบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจน ปฏิบัติงานตามแผนงานของสหกรณ์
และมีการเปรียบเทียบแผน-ผล รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการ 

2. รักษามาตรฐานการดําเนินงานของสหกรณ์ให้มั่นคง แนะนําส่งเสริมการจัดทําบัญชี การจัดทําเอกสาร
หลักฐานการรับเงิน จ่ายเงิน ให้มีรายละเอียดประกอบการจ่ายเงินให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ 
พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553) 

3. ผลักดันให้สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. คณะกรรมการดําเนินการและเจ้าหน้าที่ มีความรับผิดชอบและปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับของ

สหกรณ์ และตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด 
          2. สหกรณ์มีการแบ่งแยกหน้าที่ในการปฏิบัติงาน โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้ดําเนินการ ใน
ตําแหน่งผู้จัดการเป็นผู้จัดเก็บรักษาเงินสด ในด้านการจัดทําบัญชีได้จัดจ้างเจ้าหน้าที่เป็นผู้บันทึกรายการบัญชี
ต่างๆ ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้ดีพอสมควร ยกเว้นในด้านการจัดทํางบการเงินยังต้องได้รับความ
ช่วยเหลือจากส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : - 
 ด้านการพัฒนาการดําเนนิธรุกิจ 

งานท่ีดําเนินการ :  
1. แนะนําให้สหกรณ์ดําเนินธุรกิจให้ครอบคลุมกับความต้องการของสมาชิก 

          2. แนะนําส่งเสริมด้านการมีส่วนร่วมในการดําเนินธุรกิจของสมาชิก สหกรณ์ได้รับการแนะนําส่งเสริมให้
องค์ความรู้หรือแนวทางในด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิก โดยมีเป้าหมายให้สามารถรกัษาสมาชิกที่มาใช้บริการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70 

ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
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          1. สหกรณ์มีขีดความสามารถในการบริหารงาน โดยสมาชิกมีส่วนร่วมทําธุรกิจกับสหกรณ์จํานวน 11 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 21.15 ของสมาชิกทั้งหมด โดยสหกรณ์ดําเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย ผลการดําเนินธุรกิจ
ทั้งสิ้น 423,865  บาท 
           2. สหกรณ์มีการบริหารเงินทุน สมาชิกมีหุ้นเรือนหุ้นจํานวน 540,700 บาท         
           สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ทําให้ผลการดําเนินงานไม่เป็นไปแผนที่กําหนด : 

1. สหกรณ์มียอดขาดทุนสะสมเป็นจํานวนมาก 
2. สหกรณ์วางแผนไว้สูงกว่าที่จะทําได้ ทําให้ไม่สามารถดําเนินการได้ตามแผน 

 ด้านการกํากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
งานท่ีดําเนินการ :  
1. แนะนําส่งเสริมกํากับ ดูแล ตรวจสอบและแก้ไขตามแนวทางที่กรมกําหนด 

          2. แนะนําส่งเสริมใหป้รับปรุงการดําเนินงานตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี  
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. สหกรณ์ดําเนินการเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับในการดําเนินกิจการ 

          2. สหกรณ์กําหนดระเบียบสหกรณ์ ขึ้นถือใช้และปฏิบัติงานได้เหมาะสมครบถ้วนตามระเบียบที่กําหนด 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : 

          1. สมาชิกสหกรณ์เป็นสมาชิกหลายแห่ง 
ผลการดําเนนิงานตามแผนการดําเนินงานของสหกรณ์ ปีบัญชี เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 

กิจกรรม หน่วย
นับ แผน ผล ร้อยละผลสําเร็จ

เม่ือเทียบกับแผน
1. แผนการรับสมาชิก คน 15 7 46 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพ่ิม 
    - รับฝากเงินเพ่ิม 

  
- 
- 

 
- 
 - 

 
- 
- 

3. แผนการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเช่ือ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

 
 
 

บาท 

 
- 
- 

  6,000,000.00
- 
- 
- 

 
- 
- 

423,865.00  
- 
- 
- 

 
- 
- 

7.10 
- 
- 
- 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได้ 
   - ค่าใช้จ่าย 
   - กําไร (ขาดทุน) สทุธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
30,755,000.- 
25,925.,000.- 
    4,830,000.-

 
771,999.96 
923,490.85 
(151,490.89) 

 
2.5 
3.5 

-3.13 
 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : 
1. สมาชิกประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจอาจส่งผลต่อการชําระหน้ี 
2. ระบบควบคุมภายในของสหกรณ์ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องปรับปรุง เน่ืองจากการจัดทําบัญชี สหกรณ์มีการ

จัดทําเอกสารประกอบการรับ-จ่ายเงิน ยังไม่สมบูรณ์ชัดเจนโดยเฉพาะเอกสารด้านการเงิน  
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สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  
1. แนะนําส่งเสริมสหกรณ์ให้เพ่ิมธุรกิจ การระดมทุน โดยการถือหุ้นเพ่ิม การระดมเงินรับฝากจากสมาชิก 

และมีการสอบถามความต้องการของสมาชิก เพ่ืออํานวยประโยชน์ให้แก่สมาชิกได้มากขึ้น การติดตามเร่งรัดหน้ี
ลูกหน้ีการค้าที่ยังค้างชําระอยู่ต่อสหกรณ์เพ่ือเป็นการเพ่ิมเงินทุนของสหกรณ์ และแนะนําการวางแผนในการ
ดําเนินงานที่ให้สามารถดําเนินการได้ตามแผน 

 
 

ลงชื่อ       อํานาจ  กูลกัลยา       เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
           (นายอํานาจ  กูลกัลยา) 

               วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
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26) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดอนสูงสามัคคี จํากัด   
ประเภทสหกรณ์ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน  ปีบัญชีของสหกรณ์ 31 สิงหาคม 2562 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ ์: (1) ธุรกิจรับฝากเงิน (2) ธุรกิจสินเช่ือ (3) ธุรกิจจัดหาสินค้า 
มาจําหน่าย  

 ระดับมาตรฐานสหกรณ์ (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที ่31 กรกฎาคม 2563) : ดีเลิศ 
 ระดับชัน้สหกรณ์ (ข้อมลู ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) : ช้ัน 2 
 ผลการปิดบญัชีของสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีรบัรองงบการเงินวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ จัดประชุมเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 

ผลการดําเนนิงานแนะนาํส่งเสริม พฒันา และกํากับดูแลสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

 งานท่ีดําเนินการ :  
1. สร้างความเข้มแข็งใหส้หกรณ์ โดยการแนะนําระเบียบ ข้อบังคับเรื่องต่างๆท่ีสหกรณ์ต้องทราบ และ 

ผลักดันให้สหกรณ์รักษาระดับมาตรฐานสหกรณ์ 
2. แนะนําการแต่งต้ังอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ตามข้อบังคบัของสหกรณ์ 
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. สหกรณ์มีผลการจัดเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ ระดับดีเลิศ 
2. สหกรณ์มีการดําเนินการทํางานอย่างเป็นระบบ การประชุมต่างๆเป็นไปตามข้อบังคับของสหกรณ์ 
3. ผลการประเมินช้ันคุณภาพการควบคุมภายในอยู่ในช้ันดีมาก 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : - 

 ด้านการพัฒนาการดําเนนิธรุกิจ 
งานท่ีดําเนินการ :  
1. แนะนํา ส่งเสริม ให้สหกรณ์พัฒนาด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการดําเนินธุรกิจของสหกรณ ์
2. สหกรณ์จ่ายเงินกู้ให้สมาชิกทั้งสิ้น 32 ล้านบาท ณ วันสิน้ปี สมาชิกได้รับบริการเงินกู้ 854 ราย คิดเป็น 

ร้อยละ 57.3 ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด  
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. ผลการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ ด้านการบริการ สูงกว่าแผนประจําปีที่วางไว้ร้อยละ 6.94 
2. มีสมาชิกมาใช้บริการและมีส่วนร่วมกับสหกรณ์ในอัตราที่เพ่ิมขึ้น 
3. สหกรณ์มีสมาชิก และเงินรับฝากออมทรัพย์เพ่ิมขึ้น 
4. สหกรณ์จ่ายเงินกู้ให้สมาชิกทั้งสิ้น 32 ล้านบาท ณ วันสิน้ปี สมาชิกได้รับบริการเงินกู้ 854 ราย คิดเป็น 

ร้อยละ 57.3 ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด  
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : - 

 ด้านการกํากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
งานท่ีดําเนินการ :  
1. ใหค้วามรู้สมาชิกในเรื่องต่างๆท่ีต้องทราบ ตามระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์ และให้มีธรรมาภิบาล  

การจัดการควบคุมภายในที่ดี 
2. สลิปรับ-จ่ายเงินมีการประทับตรา “จ่ายแล้ว” บนใบเสร็จรับเงินแนบ เพ่ือการควบคุมภายในที่ดีและ 
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ป้องกันการเบิกซ้ําทุกคร้ัง รวมถึงมีการระบุช่ือของสหกรณ์บนหลักฐานใบเสร็จรับเงินด้วยทุกคร้ัง  
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. สหกรณ์ดําเนินการเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับที่กําหนด 
2. ไม่พบข้อบกพร่องของสหกรณ์ 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : - 

ผลการดําเนนิงานตามแผนการดําเนินงานของสหกรณ์ ปีบัญชี เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 

กิจกรรม หน่วย
นับ แผน ผล ร้อยละผลสําเร็จ

เม่ือเทียบกับแผน
1. แผนการรับสมาชิก คน 100 46 46 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพ่ิม 
    - รับฝากเงินเพ่ิม 

 
ล้านบาท 
ล้านบาท

 
4.76 
40 

 
2.62 
26.92 

 
55.04 
67.3 

3. แผนการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเช่ือ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

 
 

ล้านบาท 
ล้านบาท 
บาท 

 
 

บาท 

 
 

40 
58 

200,000 
- 
- 

50,000 

 
 

2.62 
32.01 
72,860 

- 
- 

53,472 
 

 
 

67.3 
55.19 
36.43 

- 
- 

106.94 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได้ 
   - ค่าใช้จ่าย 
   - กําไร (ขาดทุน) สทุธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
11,043,000 

6,615,593.75 
4,427,406.25 

 
6,773,514.31 
4,228,806.16 
2,544,708.15 

 

 
61.34 
63.92 
57.48 

 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : ผลการระดมสมาชิก ระดมเงินฝากและธุรกิจ

อ่ืนๆ ไม่ได้ตามเป้าที่วางไว้ เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจที่ถดถอย และราคาสินค้าเกษตรกรตกตํ่า ทําให้ผลที่เกิดขึ้น
จริง ไม่เทียบเท่ากับแผนที่ต้ังไว้ 

สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : การเร่งรัดให้ลูกหน้ีเงินกู้นํา
เงินมาชําระหน้ีให้ได้ครบตามสัญญา เพ่ือป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อสหกรณ์ และให้สหกรณ์มีสภาพคล่อง
ย่ิงขึ้น 
 
 

ลงชื่อ          ชณาพร  จันทร์ขุนนาค        เจ้าหนา้ที่ผูร้บัผิดชอบ 
     (นางสาวชณาพร  จันทรข์ุนนาค) 

                  วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
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27) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนท่าหาดสามัคคี จํากัด   
ประเภทสหกรณ์ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน  ปบีัญชีของสหกรณ์ 31 ธันวาคม 2562 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์ : ธุรกิจสินเช่ือ 
 ระดับมาตรฐานสหกรณ์ (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที ่31 กรกฎาคม 2563) : ไม่ผ่าน 

เน่ืองจาก สหกรณ์มีผลการดําเนินงานขาดทุนสะสม   
 ระดับชัน้สหกรณ์ (ข้อมลู ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) : ช้ัน 2  
 ผลการปดิบญัชีของสหกรณ์ สิ้นปีบัญชี 31 ธันวาคม 2562 สหกรณ์ยังไม่สามารถปิดบัญชีได้ 
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ สหกรณ์ยังไม่สามารถจัดประชุมใหญ่ได้  

ผลการดําเนนิงานแนะนาํส่งเสริม พฒันา และกํากับดูแลสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

 งานท่ีดําเนินการ :  
1. ผลักดันให้สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
สหกรณ์ไม่สามารถปิดบัญชีได้ต้ังแต่ปีบัญชี 31 ธันวาคม 2562 แนะนําส่งเสริมให้สหกรณ์ดําเนินงานด้าน 

การเงินการบัญชีของสหกรณ์ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์  
พ.ศ. 2542 และจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบและคําแนะนํานายทะเบียนสหกรณ์ รวมถึงคําแนะนํากรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ทําให้ผลการดําเนินงานไม่เป็นไปแผนที่กําหนด : 
สหกรณ์อยู่ระหว่างการติดตามและแก้ไขเอกสารรับ – จ่าย ให้ถูกต้อง เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ 

นายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และจัดทําบัญชีเป็นไปตามรูปแบบบัญชีตามที่กรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์กําหนด 

 ด้านการพัฒนาการดําเนนิธรุกิจ 
งานท่ีดําเนินการ :  
1. แนะนําให้สหกรณ์มีแผนการติดตามหน้ีสมาชิกค้างนาน 
2. ควบคุมและดําเนินการอย่างเคร่งครัดกรณีลูกหน้ีผิดนัดชําระหน้ี 
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
สหกรณ์มีการวางแผน ติดตาม เร่งรัด ให้ลูกหน้ีมาชําระหน้ีเป็นไปตามกําหนดสัญญา อีกทั้งพิจารณาการ

ให้เงินกู้กับสมาชิกด้วยความระมัดระวังรอบคอบ เช่น หลักประกัน ความสามารถในการชําระหน้ี 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ทําให้ผลการดําเนินงานไม่เป็นไปแผนที่กําหนด : 
สหกรณ์ขาดสภาพคล่องทางการเงิน เงินทุนหมุนเวียนภายในของสหกรณ์ไม่เพียงพอต่อการดําเนินธุรกิจ 

 ด้านการกํากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
งานท่ีดําเนินการ :  
1. แนะนําส่งเสริมกํากับ ดูแล ตรวจสอบและแก้ไขตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางที่กรมกําหนด 
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  

           1. สหกรณ์ดําเนินการตามหลักการ อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์  และการดําเนินงานไม่ขัดต่อกฎหมาย
สหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 
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สาเหตุ/อุปสรรคท่ีทาํใหผ้ลการดําเนินงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : - 
ผลการดําเนนิงานตามแผนการดําเนินงานของสหกรณ์ ปีบัญชี เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 

กิจกรรม หน่วย
นับ แผน ผล ร้อยละผลสําเร็จ

เม่ือเทียบกับแผน
1. แผนการรับสมาชิก คน 30 - - 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพ่ิม 
    - รับฝากเงินเพ่ิม 

 
บาท 
บาท 

 
3000,000 
300,000 

 
- 
- 

 
- 
- 

3. แผนการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเช่ือ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

 
 

บาท 
บาท 

 
- 

6,000,000 
100,000 

- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได้ 
   - ค่าใช้จ่าย 
   - กําไร (ขาดทุน) สทุธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
2,530,400 
2,341,750 
188,650 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : สหกรณ์กําหนดแผนการดําเนินงานและแผน

ประมาณรายจ่าย ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 แต่ไม่สามารถรายงานผลการดําเนินงานได้ เน่ืองจาก
สหกรณ์ไม่มีฝ่ายจัดการดําเนินการในการจัดทําและบันทึกบัญชี ส่งผลให้ไม่สามารถจัดทํางบให้แล้วเสร็จ และส่ง
ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินได้ 

สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : สหกรณ์ต้องดําเนินการ
ปรับปรุงแผนฟ้ืนฟูกิจการ และมีการติดตามในที่ประชุมคณะกรรมการเพ่ือติดตามความก้าวหน้า รวมถึงเร่งรัด
ติดตามลูกหน้ีตามคําพิพากษาในการสืบทรัพย์ บังคับคดี เพ่ือเสริมสภาพคล่องในระบบการเงินของสหกรณ์ และ
ลดการขาดทุนสะสมของสหกรณ์ 

 
 

ลงชื่อ         สิบเอกวีรวัฒน์  สุริยะ           เจ้าหน้าที่ผูร้ับผิดชอบ 
                   (วีรวัฒน์  สุรยิะ) 

                   วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
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28) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ่อพลอย จํากัด   
ประเภทสหกรณ์ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน  ปีบัญชีของสหกรณ์ 30 กันยายน 2562 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ ์: ธุรกิจสินเช่ือ 
 ระดับมาตรฐานสหกรณ์ (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที ่31 กรกฎาคม 2563) : ดีมาก 
  ระดับชัน้สหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) : ช้ัน 2 
 ผลการปิดบญัชีของสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีรบัรองงบการเงินวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ จัดประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 

ผลการดําเนนิงานแนะนาํส่งเสริม พฒันา และกํากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 
 งานท่ีดําเนินการ :  

1. แนะนํา ส่งเสริมให้สหกรณ์รักษามาตรฐานสหกรณ์ ตามหลักเกณฑ์ตัวช้ีวัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ 
จํานวน 7 ข้อ ในการดําเนินงานของสหกรณ์ให้มั่นคง 

ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. จากการดําเนินงานของสหกรณ์ สําหรับปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน 2562 ผลการจัดระดับมาตรฐาน

สหกรณ์ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดีเลิศ  
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : - 

 ด้านการพัฒนาการดําเนนิธรุกิจ 
งานท่ีดําเนินการ :  
1. แนะนําให้สหกรณ์มีแผนการติดตามเร่งรัดลูกหน้ีชําระหน้ีเป็นไปตามกําหนดสัญญา เพ่ือป้องกันลูกหน้ี

ผิดนัดชําระหน้ีเพ่ิมขึ้น 
2. แนะนําให้สหกรณ์เพ่ิมทุนโดยให้สมาชิกถือหุ้นเพ่ิม  
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  

 สหกรณ์ดําเนินธุรกิจเพียง 2 ด้าน มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 11,597,728.50 บาท ซึ่งมีอัตราการเติบโตธุรกิจ
ลดลง 51.18 โดยเป็นการให้สินเช่ือแก่สมาชิกร้อยละ 90.46 และการรับฝากเงินร้อยละ 9.54 การบริหารธุรกิจแต่
ละด้าน สรุปได้ดังน้ี 
 - ธุรกิจสินเช่ือ ระหว่างปีสหกรณ์จ่ายเงินกู้ให้สมาชิก เป็นเงินทั้งสิ้น 10,491,340 บาท ลดลงจากปีก่อน
คิดเป็นร้อยละ 67.69 ของเป้าหมายที่กําหนด ลูกหน้ีชําระหน้ีได้ตามกําหนดร้อยละ 87.39 ของหน้ีที่ถึงกําหนด
ชําระ ผลการดําเนินงานมีกําไรเฉพาะธุรกิจจํานวน 1,834,305 บาท  
 - การรับฝากเงิน ระหว่างปีสหกรณ์รับฝากเงินจากสมาชิก สหกรณ์ อ่ืน และอ่ืน ๆ เป็นเงินทั้งสิ้น 
1,106,388.50 บาท ลดลงจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 82.30 วันสิ้นปีสหกรณ์มีเงินรับฝากคงเหลือ 233 บัญชี เป็น
เงิน 12,601,989.32 บาท โดยเป็นเงินรับฝากจากสมาชิก 3,458,101.82 บาท หรือร้อยละ 27.44 สหกรณ์อ่ืน 
9,142,339.50 บาท หรือร้อยละ 72.55 และอ่ืน ๆ จํานวน 1,548 บาท หรือร้อยละ 0.01 เป็นเงินรับฝากของ
สมาชิกที่ลาออกแล้วไม่มาติดต่อกับสหกรณ์ 
 การทํากําไร สหกรณ์มีรายได้ทั้งสิ้น 2,948,401.11 บาท และมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 2,967,352.36 บาท เป็น
ผลให้ขาดทุนสุทธิ 18,951.25 บาท  
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สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : 
1. สหกรณ์มีลกูหน้ีตามคําพิพากษา 1 รายเป็นเงิน 113,225 บาท เป็นยอดยกมาจากปีก่อน ซึ่งได้ต้ังค่า

เผื่อหน้ีสงสัยจะสูญไว้เต็มจํานวนแล้ว สหกรณ์ควรมีการติดตามเร่งรัดให้ลูกหน้ีชําระหน้ีให้เป็นไปตามคําพิพากษา 
2. สหกรณ์มีลกูหน้ีปฏิเสธหน้ีเป็นยอดยกมาจากปีก่อนที่เกิดจากการยักยอกเงินสหกรณ์ไปใช้ส่วนตัวเป็น

เงินทั้งสิ้น 858,400.59 บาท และเงินสดขาดบัญชีเป็นเงิน 33,526.25 บาท ซึ่งได้ต้ังค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญไว้เต็ม
จํานวนแล้ว สหกรณ์ควรมีการติดตามให้มีผูร้ับผิดชอบโดยเร็ว เพ่ือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 

3. สหกรณ์มีเงินรับฝากอ่ืน ๆ 13 บัญชี เป็นเงิน 1,548 บาท เป็นเงินรับฝากของสมาชิกที่ลาออกไปแล้ว
และไม่มาติดต่อกับสหกรณ์ 

 ด้านการกํากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
งานท่ีดําเนินการ :  
1. กํากับ ดูแล ให้ดําเนินการตามกฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ ตามแนวทางที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กําหนด 
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. สหกรณ์มีการกําหนด ข้อบังคับ ระเบียบ ให้เป็นไปตาม พรบ.สหกรณ์   และครอบคลุมต่อการ

ดําเนินงาน การดําเนินธุรกิจ 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : - 

ผลการดําเนนิงานตามแผนการดําเนินงานของสหกรณ์ ปบีัญชี เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 

กิจกรรม หน่วย
นับ แผน ผล ร้อยละผลสําเร็จ

เม่ือเทียบกับแผน
1. แผนการรับสมาชิก คน - - - 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพ่ิม 
    - รับฝากเงินเพ่ิม 

 
บาท 
บาท 

 
2,000,000 

- 

 
882,250 

1,103,292.50 

 
44.11 

- 
3. แผนการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเช่ือ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

 
 

บาท 
 

 
- 

15,500,000 
- 
- 
- 
- 

 
- 

10,491,340 
- 
- 
- 
- 

 
- 

67.69 
- 
- 
- 
- 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได้ 
   - ค่าใช้จ่าย 
   - กําไร (ขาดทุน) สทุธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
3,500,000 
3,252,738 
247,262 

 
2,948,401.11 
2,967,352.36 
(18,951.25) 

 
84.24 
91.23 
-7.66 

 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : สหกรณ์กําหนดแผนงานรวมท้ังประมาณการ

รายจ่ายโดยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี ผลการดําเนินงานโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 74.82 ของ
แผนงานท่ีกําหนดไว้ ในส่วนของการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณท่ีกําหนด แต่มี
ค่าใช้จ่ายบางรายการสูงกว่างบประมาณ เช่น ค่านํ้า-ค่าไฟ ดอกเบ้ียจ่ายเงินกู้ ดอกเบ้ียจ่ายเงินรับฝาก และค่าเสื่อม
ราคา-เครื่องใช้สํานักงาน  
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สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  
1. ส่งเสริมให้สมาชิกเพ่ิมทุนเรือนหุ้นอย่างต่อเน่ืองเพ่ือเป็นการออมเงินและเพ่ิมทุนดําเนินงานให้กับ

สหกรณ์ จะได้มีเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงานมากข้ึน  
2. แนะนําให้สหกรณ์วางแผนในการติดตามเร่งรัดให้ลูกหน้ีชําระหน้ีให้เป็นไปตามกําหนดสัญญา 
3. แนะนําให้สหกรณ์ควบคุมการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามวงเงินที่ได้รับ หรือประมาณการรายจ่ายโดย

คํานึงถึงภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน และความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและการ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  
 
 
                                                      ลงชื่อ       สิบเอกวีรวัฒน์  สุรยิะ       เจ้าหน้าที่ผูร้ับผิดชอบ 

                     (วีรวัฒน์  สรุิยะ)                             
                      วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
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29) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านดนิแดง จํากัด   
ประเภทสหกรณ์ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน  ปีบัญชีของสหกรณ์ วันที ่31 ธันวาคม 2562 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์ : ธุรกิจสินเช่ือ 
 ระดับมาตรฐานสหกรณ์ (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที ่31 กรกฎาคม 2563) : ไม่นํามาจัดมาตรฐาน 

เน่ืองจาก สหกรณ์หยุดดําเนินธุรกิจ 
 ระดับชัน้สหกรณ์ (ข้อมลู ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) : ช้ัน 2 
 ผลการปิดบญัชีของสหกรณ์ สหกรณ์ไม่สามารถปิดบัญชีได้ต้ังแต่ปีบัญชี 31 ธันวาคม 2558 
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ จัดประชุมเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 

ผลการดําเนนิงานแนะนาํส่งเสริม พฒันา และกํากับดูแลสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการกํากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

งานท่ีดําเนินการ :  
ติดตามการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่อง โดยให้คณะกรรมการติดตามสืบหาทรัพย์สินของอดีตผู้จัดการ       

เพ่ือชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้น 
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  

           ไม่มีความก้าวหน้าในการดําเนินการ เน่ืองจากผู้ที่ทําให้เกิดความเสียหายไม่มีทรัพย์ที่จะสามารถใช้ความ
เสียหายที่เกิดขึ้น 

สาเหตุ/อุปสรรคที่ทําให้ผลการดําเนินงานไม่เป็นไปแผนที่กําหนด :  
ผู้ที่ทําให้เกิดความเสียหายไม่มีทรัพย์ที่จะสามารถใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้น 

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานของสหกรณ์ : 
 ไม่สามารถเทียบตารางแผน-ผล การดําเนินงานของสหกรณ์ได้ เน่ืองจาก สหกรณ์หยุดดําเนินธุรกิจ      
ไม่สามารถปิดบัญชีสหกรณ์ และไม่สามารถจัดการประชุมสามัญประจําปีได้ 

สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : สหกรณ์มีข้อบกพร่องด้านการเงิน ส่งผลต่อ
สภาพคล่องอย่างรุนแรง ไม่สามารถดําเนินการธุรกิจด้านการเงิน ซึ่งเป็นธุรกิจหลักได้ 

สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : ดําเนินการติดตามการ
แก้ไขข้อบกพร่อง ความก้าวหน้า และแผนบริหารจัดการหน้ีของเจ้าหน้ี (ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน) ลูกหน้ีใน
การเร่งรัดติดตามหน้ีคืน 

 
 
ลงชื่อ        สิบเอกวีรวัฒน์  สุริยะ        เจ้าหนา้ที่ผูร้ับผดิชอบ 
                   (วีรวัฒน์  สุรยิะ) 

               วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
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30) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านท่าโสม จํากัด   
ประเภทสหกรณ์ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน  ปีบัญชีของสหกรณ์ 30 มิถุนายน 2562 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ ์: (1) ธุรกิจรับฝากเงิน (2) ธุรกิจสินเช่ือ 
 ระดับมาตรฐานสหกรณ์ (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที ่31 กรกฎาคม 2563) : ดีเลิศ 
 ระดับชัน้สหกรณ์ (ข้อมลู ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) : ช้ัน 2  
 ผลการปดิบญัชีของสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีรบัรองงบการเงินวันที่ 19 สิงหาคม 2562 
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ จัดประชุมเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 

ผลการดําเนนิงานแนะนาํส่งเสริม พฒันา และกํากับดูแลสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

 งานท่ีดําเนินการ :  
1. แนะนําส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมกับสหกรณ์ และพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งอย่าง 

ต่อเน่ือง 
2. รักษามาตรฐานการดําเนินงานของสหกรณ์ แนะนําส่งเสริมให้สหกรณ์จัดทํางบการเงินแล้วเสร็จและส่ง 

ให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วเสนอเพ่ืออนุมัติในการประชุมใหญ่สหกรณ์ภายใน 150 วัน นับแต่วันปิดบัญชี      
โดยแนะนําการจัดทําบัญชี การจัดทําเอกสารหลักฐาน การรับเงิน จ่ายเงิน ให้มีรายละเอียดประกอบการจ่ายเงิน
ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามแบบที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กําหนด เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย
การบัญชีของสหกรณ์ พ.ศ. 2542 
 ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  

1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ ระดับดีเลิศ 
2. สหกรณ์มีทุนดําเนินงานทั้งสิ้น 33,518,804.03 บาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 217,096.20 บาท 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ทําให้ผลการดําเนินงานไม่เป็นไปแผนที่กําหนด : 

 ด้านการพัฒนาการดําเนินธุรกิจ 
งานท่ีดําเนินการ :  
1. แนะนําให้สหกรณ์ส่งเสริมพัฒนาการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ 
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. สหกรณ์จ่ายเงินกู้ให้แก่สมาชิก จํานวน 8,236,700.00 บาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 26.88 และคิด 

เป็น 1.65 เท่า ของเป้าหมายที่กําหนดไว้ 
2. สหกรณ์รับฝากเงินจากสมาชิกเป็นเงิน 5,784,310.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.16 เท่า ของเป้าหมายที่ 

กําหนดไว้ 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ทําให้ผลการดําเนินงานไม่เป็นไปแผนที่กําหนด : 
1. สหกรณ์มีลูกหน้ีเงินให้กู้สามัญหยุดคิดดอกเบ้ียซึ่งเป็นยอดยกมาจากปีก่อนๆ จํานวน 5 ราย เป็นเงิน  

60,238.00 บาท และดอกเบ้ียเงินให้กู้สามัญค้างรับเป็นเงิน 29,292.00 บาท และสหกรณ์ได้ต้ังค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะ
สูญไว้เต็มจํานวนแล้ว 
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 ด้านการกํากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
งานท่ีดําเนินการ :  
1. สหกรณ์มีการกํากับ ดูแล ตรวจสอบและแก้ไขตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางที่กรมกําหนด 
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. ผลการประเมินช้ันคุณภาพการควบคุมภายในอยู่ในช้ันดี ซึ่งแสดงให้เห็นศักยภาพในกระบวนการ 

ปฏิบัติงานที่เหมาะสม 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : 
1. การควบคุมภายในของโปรแกรมระบบบัญชี ตามคู่มือควรมีการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านทุก 6 เดือน  

รวมทั้งสํารองข้อมูลจัดเก็บไว้ภายนอกท่ีทําการสหกรณ์ สปัดาห์ละ 1 ครัง้ ซึ่งในทางปฏิบัติสหกรณ์ไมม่ีการเปลี่ยน
รหัสผ่าน และไม่มีการสํารองข้อมูล 
ผลการดําเนนิงานตามแผนการดําเนินงานของสหกรณ์ ปีบัญชี เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 

กิจกรรม หน่วย
นับ แผน ผล ร้อยละผลสําเร็จ

เม่ือเทียบกับแผน
1. แผนการรับสมาชิก คน 30 22 73.33 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพ่ิม 
    - รับฝากเงินเพ่ิม 

 
บาท 
บาท 

 
1,000,000 
5,000,000 

 
1,338,740 

5,784,310.79 

 
133.87 
115.69 

3. แผนการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเช่ือ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

 
 

บาท 
บาท 

 

 
 

5,000,000 
5,000,000 

- 
- 
- 
- 

 
 

5,784,310.79 
8,439,700 

- 
- 
- 
- 

 
 

115.69 
168.79 

- 
- 
- 
- 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได้ 
   - ค่าใช้จ่าย 
   - กําไร (ขาดทุน) สทุธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
1,570,000 
1,066,200 
503,800 

 
1,705,162.57 
870,753.12 
834,409.45 

 
108.61 
81.67 
165.62 

สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : ผลการดําเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตาม
แผนการดําเนินงานของสหกรณ์ 

สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : ให้สหกรณ์มีการระดมทุน
เพ่ิมขึ้นทั้งจากสมาชิกรายเก่า และหาสมาขิกรายใหม่ เพ่ือให้เงินทุนมาจากหลายแหล่งหลายราย และบริหารด้าน
เงินรับฝากให้ทันต่อสถานการณ์ อีกทั้งสหกรณ์จําเป็นต้องมีการติดตามหนี้ลูกหน้ีที่ค้างชําระ เพ่ือนําเงินดังกล่าวมา
เป็นทุนหมุนเวียนในการดําเนินงานต่อไป 

 
ลงชื่อ         ชณาพร จันทรข์ุนนาค         เจ้าหนา้ทีผู่้รบัผิดชอบ 
     (นางสาวชณาพร จันทร์ขุนนาค) 

                 วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
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31) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านสลักรว่มใจพัฒนา จํากัด   
ประเภทสหกรณ์ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน  ปีบัญชีของสหกรณ์ 31 ธันวาคม 2562 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ ์: (1) ธุรกิจรับฝากเงิน (2) ธุรกิจสินเช่ือ (3) ธุรกิจจัดหาสินค้า 
มาจําหน่าย  

 ระดับมาตรฐานสหกรณ์ (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที ่31 กรกฎาคม 2563) : ดีมาก 
 ระดับชัน้สหกรณ์ (ข้อมลู ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) : ช้ัน 2  
 ผลการปิดบญัชีของสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีรบัรองงบการเงินวันที่ 31 มีนาคม 2563 
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ณ สิ้นปีบัญชี 2562 ยังไม่มีการจัดประชุมใหญ ่เน่ืองจากสถานการณ์ 

การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า (Covid-19) 

ผลการดําเนนิงานแนะนาํส่งเสริม พฒันา และกํากับดูแลสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

 งานท่ีดําเนินการ :  
1. แนะนําสหกรณ์ควรส่งเสริมสนับสนุนใหค้ณะกรรมการดําเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการให้ได้รับการ 

พัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเน่ืองสม่ําเสมอ มีการแบ่งแยกหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการ
ดําเนินการและเจ้าหน้าที่ไว้ชัดเจนเหมาะสม 

2. สร้างความเข้มแข็งใหส้หกรณ์ โดยการแนะนําระเบียบ ข้อบังคับเรื่องต่างๆท่ีสหกรณ์ต้องทราบ และ 
ผลักดันให้สหกรณ์รักษาระดับมาตรฐาน 

ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. สหกรณ์มีการดําเนินการทํางานอย่างเป็นระบบ การประชุมต่างๆ เป็นไปตามข้อบังคับของสหกรณ์ 
2. สหกรณ์ไม่ผา่นเกณฑ์มาตรฐาน เน่ืองจากมีผลการดําเนินงานขาดทุนสุทธิ จํานวน 961,714.68 บาท 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : 
1. สหกรณ์มีอัตราค่าใช้จ่ายในการดําเนินธุรกิจสินเช่ือเพ่ิมขึ้น ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมส่วนใหญ่เป็นค่าเผื่อหน้ี 

สงสัยจะสูญ เน่ืองจากลูกหน้ีผิดนัดชําระหน้ี 
 ด้านการพัฒนาการดําเนนิธรุกิจ 

งานท่ีดําเนินการ :  
1. แนะนําให้สหกรณ์ส่งเสริมพัฒนาการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ 
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. สหกรณ์มีจํานวนสมาชิก 1,348 คน ดําเนินธุรกิจโดยรวม คิดเป็นมูลค่า 54,076,525.00 บาท        

การเติบโตของธุรกิจลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 22.60 ธุรกิจโดยรวมส่วนใหญ่อยู่ในธุรกิจรับฝากเงิน ร้อยละ 54
รองลงมาเป็นธุรกิจสินเช่ือ โดยการให้เงินกู้แก่สมาชิกร้อยละ 45.64 และธุรกิจจัดสินค้ามาจําหน่าย ร้อยละ 0.36 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : 
1. ผลการระดมสมาชิก ระดมเงินฝากและธุรกิจอ่ืนๆ ไม่ได้ตามเป้าที่วางไว้ เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจที่ 

ถดถอย และราคาสินค้าเกษตรกรตกตํ่า ทําให้ผลที่เกิดขึ้นจริง ไม่เทียบเท่ากับแผนที่ต้ังไว้ 
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 ด้านการกํากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
งานท่ีดําเนินการ :  
1. สหกรณ์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ของเอกชนในการจัดเก็บข้อมูลของธุรกิจสินเช่ือ ธุรกิจเงินรับฝาก     

ทุนเรือนหุ้น 
2. แนะนําส่งเสริมใหส้หกรณม์ีการควบคุมภายใน บริหารจัดการองค์กรและกํากับดูแลกิจการที่ดีตาม 

หลักธรรมาภิบาลให้มีระบบ 
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. โปรแกรมระบบต่างๆท่ีใช้เหมาะสมใช้งานได้ แต่มีรายงานลูกหน้ีเงินกู้วิเคราะห์ตามยอดหน้ี อายุสัญญา  

การชําระคืน การจําแนกลูกหน้ีเป็นระยะสั้น-ยาว จากระบบเงินให้กู้ มีบางรายการคํานวณอายุหน้ีผิดพลาด 
2. ผลการประเมินช้ันคุณภาพการควบคุมภายในอยู่ในช้ันดี ซึ่งแสดงให้เห็นศักยภาพในกระบวนการ 

ปฏิบัติงานที่เหมาะสม 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : 
1. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในบางรายการมีการคํานวณที่ผิดพลาด สหกรณ์ควรมีการตรวจสอบอย่าง 

สม่ําเสมอ  
ผลการดําเนนิงานตามแผนการดําเนินงานของสหกรณ์ ปีบัญชี เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562  

กิจกรรม หน่วย
นับ แผน ผล ร้อยละผลสําเร็จ

เม่ือเทียบกับแผน
1. แผนการรับสมาชิก คน 100 39 39 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพ่ิม 
    - รับฝากเงินเพ่ิม 

 
บาท 
บาท 

 
3,000,000.00 
10,000,000 

 
2,176,380.00 
29,198,982.00 

 
72.54 
291.99 

3. แผนการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเช่ือ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

 
 

บาท 
บาท 

 
 

10,000,000.00
15,000,000.00

- 
- 
- 
- 

 
 

29,198,982.00 
24,683,329.00 

- 
- 
- 
- 

 
 

291.99 
164.56 

- 
- 
- 
- 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได้ 
   - ค่าใช้จ่าย 
   - กําไร (ขาดทุน) สทุธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
7,140,811.00
6,486,227.78
654,583.22 

 
6,513,412.35 
7,475,127.03 
(961,714.68) 

 
91.21 
115.24 
(146.92) 

 
สรุปประเด็นหรอืสาเหตุทีแ่ผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : ณ วันสิ้นปีบัญชี สหกรณ์มีลูกหน้ีผิดนัดชําระหน้ี 

431 ราย เป็นเงิน 17,759,398.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.14 ของหน้ีที่ถึงก่อนกําหนดชําระ ซึ่งถือเป็นยอดที่
ค่อนข้างสูง อีกทั้งสหกรณ์ได้ต้ังค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับต้นเงินที่ผิดนัดชําระหน้ีเป็นเงิน 11,008,901.00 บาท 
ดอกเบ้ียเงินให้กู้ค้างรับเป็นเงิน 5,5202,370.41 บาท และค่าปรับเงินให้กู้ค้างรับทั้งจํานวนเป็นเงิน 22,345.00 
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บาท อีกทั้งสหกรณ์ตัดหน้ีสูญสมาชิกที่ค้างชําระเงินกู้และดอกเบ้ียเป็นเวลานาน ซึ่งสหกรณ์ได้ติดตามทวงถาม
จนถึงที่สุดแล้ว รวมทั้งได้ต้ังค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญไว้เต็มจํานวน 

สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : สหกรณ์ควรเร่งรัดให้ลูกหน้ี
เงินกู้นําเงินมาชําระหน้ีให้ได้ครบตามสัญญา เพราะหากไม่หามาตรการเร่งรัดให้ลูกหน้ีมาชําระหน้ีให้เป็นไปตาม
กําหนด เพ่ือป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อสหกรณ์ และให้สหกรณ์มีสภาพคล่องย่ิงขึ้น  

 
 

ลงชื่อ        ชณาพร  จันทรข์ุนนาค      เจ้าหนา้ที่ผูร้ับผิดชอบ 
         (นางสาวชณาพร  จันทร์ขุนนาค) 

               วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
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32) สหกรณ์เครือข่ายยางพาราจังหวัดตราด จํากัด   
ประเภทสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตร  ปีบัญชีของสหกรณ์ 31 มีนาคม 2563 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ ์: (1) ธุรกิจรับฝากเงิน (2) ธุรกิจรวบรวม (3) ธุรกิจการจัดหาสินค้า 
มาจําหน่าย (4) ธุรกิจการแปรรูป 

 ระดับมาตรฐานสหกรณ์ (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที ่31 กรกฎาคม 2563) : ไม่ผ่าน 
เน่ืองจาก 1) สหกรณ์มีผลการดําเนินขาดทุน 2) สมาชิกทาํธุรกิจไม่ถึงร้อยละ 60 3) ไมม่ีการจัดสรรกําไรสุทธิ   
เป็นทุนสวัสดิการ  

 ระดับชัน้สหกรณ์ (ข้อมลู ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) : ช้ัน 2  
 ผลการปิดบญัชีของสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีรบัรองงบการเงินวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ จัดประชุมวันที่ 22 กรกฎาคม 2563   

ผลการดําเนนิงานแนะนาํส่งเสริม พฒันา และกํากับดูแลสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

 งานท่ีดําเนินการ :  
          1. พัฒนาศักยภาพสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ือง ให้ความรู้เก่ียวกับอํานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการดําเนินการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ แบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจน ปฏิบัติงานตามแผนงานของสหกรณ์
และมีการเปรียบเทียบแผน-ผล รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการ 

2. รักษามาตรฐานการดําเนินงานของสหกรณ์ให้มั่นคง แนะนําส่งเสริมการจัดทําบัญชี การจัดทําเอกสาร
หลักฐานการรับเงิน จ่ายเงิน ให้มีรายละเอียดประกอบการจ่ายเงินให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ 
พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553) 

3. ผลักดันให้สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. คณะกรรมการดําเนินการและเจ้าหน้าที่ มีความรับผิดชอบและปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับของ

สหกรณ์ และตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด 
          2. สหกรณ์มีการแบ่งแยกหน้าที่ในการปฏิบัติงาน โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้ดําเนินการ ใน
ตําแหน่งผู้จัดการเป็นผู้จัดเก็บรักษาเงินสด ในด้านการจัดทําบัญชีได้จัดจ้างเจ้าหน้าที่เป็นผู้บันทึกรายการบัญชี
ต่างๆ ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้ดีพอสมควร ยกเว้นในด้านการจัดทํางบการบัญชียังต้องได้รับความ
ช่วยเหลือจากส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : 
          1. สหกรณ์มีการเปลีย่นแปลงเจ้าหน้าที่สหกรณ์บ่อยทําให้การปฏิบัติงานไม่ต่อเน่ือง และสํานักงานต้ังอยู่
ห่างไกลชุมชน 

 ด้านการพัฒนาการดําเนนิธรุกิจ 
งานท่ีดําเนินการ :  
1. แนะนํา ส่งเสริม ให้สหกรณ์ดําเนินธุรกิจครอบคลุมกับความต้องการของสมาชิก 

          2. แนะนํา ส่งเสริมด้านการมีส่วนร่วมในการดําเนินธุรกิจของสมาชิก สหกรณ์ได้รับการแนะนําส่งเสริมให้
องค์ความรู้หรือแนวทางในด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิก โดยมีเป้าหมายให้สามารถรกัษาสมาชิกที่มาใช้บริการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70 
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ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
สหกรณ์มีขีดความสามารถในการบริหารงาน โดยสมาชิกมีส่วนร่วมทําธุรกิจกับสหกรณ์ จํานวน 28 ราย 

คิดเป็นร้อยละ 21.05 โดยสหกรณ์ดําเนินธุรกิจ 4 ธุรกิจ การรับฝากเงิน ธุรกิจการจัดหา การรวบรวมและการแปร
รูป ผลการดําเนินธุรกิจทั้งสิ้น 61,803,136.26  บาท 
           1. สหกรณ์มีการบริหารเงินทุน สมาชิกเพ่ิมหุ้นระหว่างปี จํานวน 21,200 บาท มีทุนเรือนหุ้นจํานวน                 
13,694,380 บาท การรับฝากเงินจํานวน 4,064.23 บาท  
           2. ธุรกิจการจัดหาสินค้ามาจําหน่าย เป็นจํานวนเงิน 14,816,550 บาท มีผลการดําเนินงานกําไร
1,850,153 บาท    
           3. ธุรกิจการรวบรวม 2,000,433 บาท มีผลกําไร 97,531 บาท 
           4. ธุรกิจการแปรรูป จํานวน  44,982,089.26 มีผลกําไร 2,521,993.26 บาท 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : - 
 ด้านการกํากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

งานท่ีดําเนินการ :  
1. แนะนําส่งเสริมกํากับ ดูแล ตรวจสอบและแก้ไขตามแนวทางที่กรมกําหนด 

          2. แนะนําส่งเสริมใหป้รับปรุงการดําเนินงานตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี  
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. สหกรณ์ดําเนินการเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับในการดําเนินกิจการ 

          2. สหกรณ์กําหนดระเบียบสหกรณ์ ขึ้นถือใช้และปฏิบัติงานได้เหมาะสมครบถ้วนตามระเบียบที่กําหนด 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : 

ผลการดําเนนิงานตามแผนการดําเนินงานของสหกรณ์ ปีบัญชี เดือน 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 

กิจกรรม หน่วย
นับ แผน ผล ร้อยละผลสําเร็จ

เม่ือเทียบกับแผน
1. แผนการรับสมาชิก คน 6 10 166 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพ่ิม 
    - รับฝากเงินเพ่ิม 

 
บาท 

 
6,000 

- 

 
21,200.00 

   - 

 
353 

- 
3. แผนการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเช่ือ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

 
บาท 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
- 
- 

   250,000.00 
36,000,000.00

- 
- 

 
4,064.00 

- 
14,816,550.00 
2,000,433.00 
44,982,089.00 

- 

 
- 
- 

592 
         5.5 

- 
- 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได้ 
   - ค่าใช้จ่าย 
   - กําไร (ขาดทุน) สทุธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
46,275,000.00
45,455,000.00
    820,000.00

 

 
67,174,101.24 
63,832,689.75 
  3,341,411.49 

 
145 
140 
407 
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สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : 
1. สมาชิกประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจราคายางพาราตกตํ่า 
2. ระบบควบคุมภายในของสหกรณ์ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องปรับปรุง เน่ืองจากการจัดทําบัญชี สหกรณ์มีการ

จัดทําเอกสารประกอบการรับ-จ่ายเงิน ยังไม่สมบูรณ์ชัดเจนโดยเฉพาะเอกสารด้านการ  
สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  
1. สินทรัพย์หมุนเวียนของสหกรณ์ส่วนใหญ่เป็นเงินสด และเงินฝากธนาคาร และลูกหน้ีการค้าที่ค้างชําระ 

ถือว่าสหกรณ์มีสภาพคล่องทางการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ดังน้ันการบริหารสภาพคล่องของสหกรณ์ จึงขึ้นอยู่กับการ
บริหารสินทรัพย์ให้ได้ผลตอบแทนเพ่ิมขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกและสหกรณ์  

2. แนะนําส่งเสริมสหกรณ์ให้ปรับปรุงแก้ไขด้านการเงินการบัญชี จัดทําเอกสารรับ-จ่าย ให้ครบถ้วนตรง
ตามความเป็นจริง และส่งเสริมให้เพ่ิมธุรกิจ การระดมทุน โดยการถือหุ้นเพ่ิม การระดมเงินรับฝากจากสมาชิก 
และมีการสอบถามความต้องการของสมาชิก เพ่ืออํานวยประโยชน์ให้แก่สมาชิกได้มากขึ้น การติดตามเร่งรัดหน้ี
ลูกหน้ีการค้าต่างๆ และลูกหน้ีอ่ืนๆ ที่ยังค้างชําระอยู่ต่อสหกรณ์เพ่ือเป็นการเพ่ิมเงินทุนของสหกรณ์ 

3. แนะนําให้มีการจัดสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ เช่น การมีบ้านพักให้เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ 
4. แนะนําติดตามเก่ียวกับการได้มาของกรรมสิทธ์ิในที่ดินและทรัพย์ของสหกรณ์ที่อยู่ระหว่างการ

ดําเนินการ 
 

 
ลงชื่อ        อํานาจ   กูลกัลยา       เจ้าหน้าทีผู่้รับผิดชอบ 
             (นายอํานาจ  กูลกัลยา) 

              วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
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33) สหกรณ์เคหสถานบ้านม่ันคงคลองแก้ว – ปะอา จํากัด   
ประเภทสหกรณ์ สหกรณ์บรกิาร  ปีบัญชีของสหกรณ์ 31 สิงหาคม 2562 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร ธุรกิจสินเช่ือ 
 ระดับมาตรฐานสหกรณ์ (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที ่31 กรกฎาคม 2563) : ดีมาก  
 ระดับชัน้สหกรณ์ (ข้อมลู ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) : ช้ัน 2 
 ผลการปิดบญัชีของสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีรบัรองงบการเงินวันที่ 27 มกราคม 2563 
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ จัดประชุมเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 

ผลการดําเนนิงานแนะนาํส่งเสริม พฒันา และกํากับดูแลสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

 งานท่ีดําเนินการ :  
1. แนะนํา ส่งเสริมให้รักษามาตรฐานการดําเนินงานของสหกรณ์ให้มั่นคง อธิบายหลักเกณฑ์การจัด

มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ทั้ง 7 ข้อให้สหกรณ์ทราบ แนะนําส่งเสริมให้สหกรณ์รักษามาตรฐานของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ ส่งเสริมให้สหกรณ์จัดทํางบการเงินแล้วเสร็จและส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วเสนอเพ่ืออนุมัติ
ในการประชุมใหญ่สหกรณ์ภายใน 150 วัน นับแต่วันปิดบัญชี การจัดทําบัญชี การจัดทําเอกสารหลักฐาน การรับ
เงิน จ่ายเงิน ให้มีรายละเอียดประกอบการจ่ายเงินให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามแบบที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กําหนด 
เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์ พ.ศ. 2542 

ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
สหกรณ์สามารถปิดบัญชีประจําปีได้ถูกต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด และส่งให้

ผู้สอบบัญชีตรวจสอบได้ภายใน 30 วัน พร้อมทั้งนําเสนอเพ่ืออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ได้ภายใน 150 วัน 
นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี สหกรณ์ดําเนินการประชุมใหญ่สามัญประจําปีในวันที่ 28 มกราคม 2563   

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : - 
 ด้านการพัฒนาการดําเนนิธรุกิจ 

งานท่ีดําเนินการ :  
1. แนะนํา ส่งเสริม สหกรณ์ดําเนินธุรกิจได้ครอบคลุมกับความต้องการของสมาชิก 
2. แนะนํา ส่งเสริม ให้สมาชิกมาใช้บริการไม่น้อยว่าร้อยละ 70 
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. สหกรณ์ดําเนินธุรกิจสินช่ือเพียงด้านเดียว ระหว่างปีสหกรณ์ให้กู้เงินแก่สมาชิ 802,000 บาท เพ่ิมขึ้น

จากปีก่อน 6,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.75 ลูกหน้ีสามารถชําระหน้ีได้ตามกําหนดสัญญาทั้งจํานวน ณ วันสิ้น
ปีทางบัญชีมีลูกหน้ีคงเหลือ 20 ราย เป็นเงิน 733,900 บาท และมีดอกเบ้ียเงินให้กู้ค้างรับ 11,627.80 บาท   
  ด้านการทํากําไร สหกรณ์มีรายได้รวมทั้งสิ้น 49,350.83 บาท และมีค่าใช้จ่ายรวมท้ังสิ้น 31,055.43 บาท  
ส่งผลให้สหกรณ์มีกําไรสุทธิประจําปี 18,295.40 บาท ลดลงจากปีก่อน หรือคิดเป็นร้อยละ 39.40 เน่ืองจาก
ระหว่างปีสหกรณ์จ่ายเงินกู้ให้สมาชิกลดลง ค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นเล็กน้อย   

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : - 
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 ด้านการกํากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
งานท่ีดําเนินการ :  
1. กํากับ ดูแล ตรวจสอบ และคุ้มครองระบบสหกรณ์ ให้สหกรณ์ดําเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับ 

ระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง รวมถึงข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี  
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. สหกรณ์มีการกําหนดข้อบังคับ ระเบียบให้เป็นไปตาม พรบ.สหกรณ ์และครอบคลมุต่อการดําเนินงาน

การดําเนินธุรกิจ  
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : - 

ผลการดําเนนิงานตามแผนการดําเนินงานของสหกรณ์ ปีบัญชี เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 

กิจกรรม หน่วย
นับ แผน ผล ร้อยละผลสําเร็จ

เม่ือเทียบกับแผน
1. แผนการรับสมาชิก คน 5 2 40 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพ่ิม 
    - รับฝากเงินเพ่ิม 

 
บาท 
บาท 

 
30,000 
5,000 

 
34,380 

- 

 
114.60 

- 
3. แผนการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเช่ือ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

 
 

บาท 
 

 
- 

700,000 
- 
- 
- 
- 

 
- 

802,000 
- 
- 
- 
- 

 
- 

114.57 
- 
- 
- 
- 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได้ 
   - ค่าใช้จ่าย 
   - กําไร (ขาดทุน) สทุธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
61,000 
29,500 
31,500 

 
49,350.83 
31,055.43 
18,295.40 

 
80.90 
105.27 
58.08 

 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : ในส่วนของการรับสมาชิกเพ่ิม แผนประมาณ

การรายได้-ค่าใช้จ่าย และผลกําไรสุทธิ เน่ืองจากรายได้หลักของสหกรณ์มาจากการเก็บดอกเบ้ียจากสมาชิก 
ระหว่างปีสหกรณ์จ่ายเงินกู้ลดลงจากปีก่อน ประกอบกับค่าใช้จ่ายของสหกรณ์ที่เพ่ิมขึ้น จึงส่งผลทําให้กําไรสุทธิ
ลดลงไม่เป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้ 

สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : สหกรณ์ต้องบริหารลูกหน้ี
เงินกู้ให้สามารถชําระหน้ีได้ตามกําหนดจะสามารถลดค่าใช้จ่ายในส่วนของหน้ีสงสัยจะสูญทั้งต้นเงินกู้ และดอกเบ้ีย
ค้างรับ การควบคุมค่าใช้จ่ายดําเนินงานให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและธุรกิจของสหกรณ์ 

 
ลงชื่อ              พิกุล  คุ้มปลี          เจ้าหน้าทีผู่้รบัผิดชอบ 
               (นางสาวพิกุล  คุ้มปลี) 

                 วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
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34) สหกรณ์เคหสถานบ้านม่ันคงคลองใหญ่ จํากัด   
ประเภทสหกรณ์ สหกรณ์บรกิาร  ปีบญัชีของสหกรณ์ 31 ธันวาคม 2562 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์ : ธุรกิจสินเช่ือ 
 ระดับมาตรฐานสหกรณ์ (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที ่31 กรกฎาคม 2563) : ดีเลิศ 
 ระดับชัน้สหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) : ช้ัน 1  
 ผลการปิดบญัชีของสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีรบัรองงบการเงินวันที่ 20 มีนาคม 2563 
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ จัดประชุมเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 

ผลการดําเนนิงานแนะนาํส่งเสริม พฒันา และกํากับดูแลสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

 สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงคลองใหญ่ จํากัด มีการบริหารจัดการและมีการควบคุมภายใน โดย
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ มีความรู้ความสามารถในด้านการจัดทําเอกสารต่าง ๆ ของสหกรณ์เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย   
 สหกรณ์มีสมาชิก ณ วันสิ้นปีบัญชี 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 42 คน และมีทุนดําเนินงานทั้งสิ้น 
3,307,936.90 บาท ในการดําเนินงานของสหกรณ์มีการแบ่งแยกหน้าที่ในการปฏิบัติงานชัดเจน โดยในการ
ปฏิบัติงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายครบถ้วนถูกต้อง 
 ในการดําเนินงานของสหกรณ์ การจัดทําบัญชีและรายงานทางการเงิน สหกรณ์มีการบันทึกบัญชีครบถ้วน 
และเป็นปัจจุบัน 

งานท่ีดําเนินการ :  
1. แนะนําให้ความรู้แก่คณะกรรมการดําเนินการ ฝ่ายจัดการและสมาชิกสหกรณ์ ในเรื่องหลักการ 

อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์ รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของแต่ละตําแหน่ง เพ่ือใช้ในการบริหารการดําเนินงานของ
สหกรณ์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์ อันจะก่อให้เกิดความเจริญแก่
สหกรณ์      
 2. แนะนําในเรื่องการบริหารงานโดยมีธรรมาภิบาลในสหกรณ์ โดยการบริหารกิจการของสหกรณ์ให้
เป็นไปอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส มีความรับผิดชอบ สร้างการมีส่วนร่วม และมีการใช้กระบวนการบริหารจัดการ  
เพ่ือให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล คุ้มค่า และโดยประหยัด เป็นผลให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม เพ่ือให้สหกรณ์สามารถดําเนินงานประสบความสําเร็จ
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมั่นคง  ส่งผลให้สหกรณ์เป็นที่เช่ือถือและยอมรับจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 

3. แนะนําให้สมาชิกเพ่ิมทุนภายในของสหกรณ์โดยการระดมทุนเรือนหุ้นเพ่ิมขึ้น 60% จากแผนงาน
ประจําปี เพ่ือเป็นการสะสมทุนสํารองไว้เป็นเกราะป้องกันทางการเงินที่แสดงถึงความมั่นคง และรองรับ
สถานการณ์ทางการเงินได้ 
 4. ส่งเสริมให้สหกรณ์รักษาเป้าหมายสหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้อยู่ในระดับดีเลิศ 

 ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. สหกรณ์สามารถพัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพโดยการรักษาเป้าหมายสหกรณ์ให้อยู่ในระดับดีเลิศ 

และมีผลการประเมินช้ันคุณภาพการควบคุมภายในระดับดี  
 2. สหกรณ์มีการบริหารจัดการโดยคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ในด้าน
การเงิน การบัญชี และการจัดทําเอกสารประกอบครบถ้วนชัดเจน ทําให้ระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์ไม่มี
ข้อบกพร่อง 
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 3. สหกรณ์ดําเนินธุรกิจ 3 ด้าน ด้านสินเช่ือ จัดหาที่อยู่อาศัยแก่สมาชิก และรับฝากเงิน ในด้านการพัฒนา
ธุรกิจสหกรณ์มีสมาชิกมาใช้บริการร้อยละ 100 โดยการให้เงินกู้แก่สมาชิกทั้งจํานวน และลูกหน้ีสามารถชําระหน้ี
ได้ตามกําหนดทั้งจํานวน 
 4. สหกรณ์มีความสามารถระดมทุนโดยการเพ่ิมหุ้นภายในสหกรณ์ ได้ในอัตราร้อยละ 60.48 จากแผนงาน
ประจําปี เพ่ือเป็นการสะสมทนุไว้สําหรับเป็นเกราะป้องกันทางการเงินและรองรับสถานการณ์ทางการเงินของ
สหกรณ์ในอนาคต  

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : - 
 ด้านการพัฒนาการดําเนนิธรุกิจ 

งานท่ีดําเนินการ :  
สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงคลองใหญ่ จํากัด ดําเนินธุรกิจ 3 ด้าน ธุรกิจสินเช่ือ ธุรกิจจัดหาที่อยู่อาศัย

ให้แก่สมาชิก และการรับฝากเงิน แนะนําให้สมาชิกถือหุ้นเพ่ิม/นําเงินมาฝากกับสหกรณ์ เพ่ือเป็นการเพ่ิมทุน
ภายในของสหกรณ์ เน่ืองจากสหกรณ์ทําธุรกิจด้านสินเช่ือเป็นหลัก เงินกู้ระยะยาว (เพ่ือที่อยู่อาศัย) เงินกู้ระยะสั้น 
(เงินกู้สามัญ) รายได้ของสหกรณ์มาจากดอกเบ้ีย ต้นเงินจะลดลงในทุกๆ ปี ซึ่งจะทําให้รายได้จากดอกเบ้ียลดลง  

ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. ในการดําเนินธุรกิจสินเช่ือเพ่ือปลูกสร้างบ้านให้แก่สมาชิก และให้เงินกู้ระยะปานกลาง ลูกหน้ีสามารถ 

ชําระหน้ีได้ร้อยละ 100 ของหน้ีที่ถึงกําหนดชําระ 
2. ธุรกิจการรับฝากเงิน ระหว่างปีสหกรณ์รับฝากเงินทั้งสิ้น จํานวน 101,502.57 บาท ซึ่งเป็นการรับฝาก

เงินจากสมาชิกทั้งจํานวน ณ วันสิ้นปีมีเงินรับฝากคงเหลือ จํานวน 25 บัญชี เป็นเงินทั้งสิ้น 161,785.92 บาท 
3. การดําเนินธุรกิจสินเช่ือของสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงคลองใหญ่ จํากัด ทําให้สหกรณ์มีรายได้รวม

ทั้งสิ้น 273,501.08 บาท และมีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 133,579.33 บาท ส่งผลให้สหกรณ์มีผลกําไรสุทธิ ประจําปี 
จํานวน 139,921.75 บาท   

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : 
1. การดําเนินธุรกิจจัดหาที่อยู่อาศัยให้แก่สมาชิก สหกรณ์ดําเนินการเช่าที่ดินจากธนารักษ์พ้ืนที่ตราด 

เพ่ือให้สมาชิกเช่า ระหว่างปีสหกรณ์ให้บริการเช่าที่ดิน จํานวน 11,100.00 บาท ผลการดําเนินงานมีกําไร จํานวน 
424.00 บาท ลดลงจากปีก่อน 1,506.00 บาท ลดลงร้อยละ 78.03 เน่ืองจากสหกรณ์ต้องรับภาระต้นทุนค่าเช่า
ที่ดินเพ่ิมขึ้น แต่คิดค่าบริการกับสมาชิกในอัตราเท่าเดิม ทําให้สหกรณ์มีรายได้ลดลงจากปีก่อน  

 ด้านการกํากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
งานท่ีดําเนินการ :  
1. กํากับ ดูแล ตรวจสอบ และคุ้มครองระบบสหกรณ์ ให้สหกรณ์ดําเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับ 

ระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง รวมถึงข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี 
2. ตรวจการสหกรณ์โดยทีมตรวจสอบระดับจังหวัด  
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. สหกรณ์บรหิารการดําเนินงานเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของสหกรณ์กําหนดโดยไม่มี 

ข้อบกพร่อง 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : - 
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ผลการดําเนนิงานตามแผนการดําเนินงานของสหกรณ์ ปีบัญชี เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 

กิจกรรม หน่วย
นับ แผน ผล ร้อยละผลสําเร็จ

เม่ือเทียบกับแผน
1. แผนการรับสมาชิก คน - - - 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพ่ิม 
    - รับฝากเงินเพ่ิม 

 
บาท 

 
100,000 

- 

 
100,800 

- 

 
100.80 

- 
3. แผนการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเช่ือ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

 
 

บาท 

 
- 

1,000,000 
- 
- 
- 
- 

 
- 

850,000 
- 
- 
- 
- 

 
- 

85.00 
- 
- 
- 
- 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได้ 
   - ค่าใช้จ่าย 
   - กําไร (ขาดทุน) สทุธิ 

 
บาท 

- 
- 

 
361,000 
251,700 
109,300 

 
273,501.08 
133,579.33 
139,921.75 

 

 
75.76 
53.07 
128.01 

 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :  

 1. ในการดําเนินธุรกิจสินเช่ือ ไม่เป็นไปตามแผนการดําเนินงานประจําปีกําหนด เน่ืองจากสหกรณ์กู้ยืมเงิน
จากแหล่งเงินทุนภายนอกเป็นการกู้ยืมจากเงินกู้ยืมสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนและกองทุนเครือข่ายสวัสดิการ
ชุมชนเทศบาลตําบลคลองใหญ่ ประกอบกับสหกรณ์มีทุนภายในของสหกรณ์เอง เพ่ือให้สมาชิกกู้ยืมเงิน  

2. สหกรณ์มีรายได้จากการดําเนินงานลดลงจากปีก่อน เน่ืองจากในระหว่างปี ธนารักษ์พ้ืนที่ตราด คิดค่า 
เช่าที่ดินเพ่ิมจากสหกรณ์ ทําให้สหกรณ์ต้องรับภาระต้นทุนค่าเช่าที่ดินเพ่ิมขึ้น แต่สหกรณ์คิดค่าบริการกับสมาชิก
ในอัตราเท่าเดิม  

สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : การระดมทุนเรือนหุ้น
เพ่ิมขึ้น 60% จากแผนงานประจําปี 

 
 

ลงชื่อ        พรรษรัชต์  ตติชรา        เจ้าหน้าทีผู่้รับผิดชอบ 
           (นางสาวพรรษรัชต์  ตติชรา) 

                  วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
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35) สหกรณเ์คหสถานบ้านม่ันคงคลองใหญ่ 2 จํากัด   
ประเภทสหกรณ์ สหกรณ์บรกิาร  ปีบญัชีของสหกรณ์ 30 พฤศจิกายน 2562 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ ์: ธุรกิจสินเช่ือ 
 ระดับมาตรฐานสหกรณ์ (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที ่31 กรกฎาคม 2563) : ดีเลิศ 
 ระดับชัน้สหกรณ์ (ข้อมลู ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) : ช้ัน 1  
 ผลการปิดบญัชีของสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีรบัรองงบการเงินวันที่ 31 มกราคม 2563 
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ จัดประชุมเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 

ผลการดําเนนิงานแนะนาํส่งเสริม พฒันา และกํากับดูแลสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

 สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงคลองใหญ่ 2 จํากัด มีการบริหารจัดการและมีการควบคุมภายใน โดย
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ มีความรู้ความสามารถในด้านการจัดทําเอกสารต่าง ๆ ของสหกรณ์เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย   
 สหกรณ์มีสมาชิก ณ วันสิ้นปีบัญชี 30 พฤศจิกายน 2562 จํานวน 105 คน และมีทุนดําเนินงานทั้งสิ้น 
13,497,988.45 บาท ในการดําเนินงานของสหกรณ์มีการแบ่งแยกหน้าที่ในการปฏิบัติงานชัดเจน โดยในการ
ปฏิบัติงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายครบถ้วนถูกต้อง 
 ในการดําเนินงานของสหกรณ์ ด้านการเงินการบัญชี สหกรณ์มีการบันทึกบัญชีรับจ่าย โดยมีการจัดทํา
เอกสารหลักฐานประกอบในการรับจ่ายเงินครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน  

งานท่ีดําเนินการ :  
1. ให้ความรู้แก่คณะกรรมการดําเนินการ ฝ่ายจัดการและสมาชิกสหกรณ์ ในเรื่อง หลักการ อุดมการณ์ 

และวิธีการสหกรณ์ รวมท้ังบทบาทหน้าที่ของแต่ละตําแหน่ง เพ่ือใช้ในการบริหารการดําเนินงานของสหกรณ์ ให้
เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์ อันจะก่อให้เกิดความเจริญแก่สหกรณ์      
 2. ให้ความรู้ในเรื่องการบริหารงานโดยมีธรรมาภิบาลในสหกรณ์ โดยการบริหารกิจการของสหกรณ์ให้
เป็นไปอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส มีความรับผิดชอบ สร้างการมีส่วนร่วม และมีการใช้กระบวนการบริหารจัดการ  
เพ่ือให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล คุ้มค่า และโดยประหยัด เป็นผลให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม เพ่ือให้สหกรณ์สามารถดําเนินงานประสบความสําเร็จ
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมั่นคง  ส่งผลให้สหกรณ์เป็นที่เช่ือถือและยอมรับจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 

3.  ให้ความรู้ในการวางแผนการบริหารจัดการหน้ีของสมาชิก โดยการตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสมาชิก
ลูกหน้ีที่ขอกู้ไปจากสหกรณ์อย่างเคร่งครัด เช่น กู้ไปสร้างบ้าน ซ่อมแซมบ้านหรือต่อเติมที่อยู่อาศัย และควบคุม
ลูกหน้ีให้ปฏิบัติตามสัญญา คือ ให้สมาชิกลูกหน้ีปฏิบัติให้เป็นไปตามเง่ือนไขและข้อตกลงที่ทําไว้กับสหกรณ์หรือ
กําหนดในสัญญา โดยมีเง่ือนไขว่าจะรับเงินกู้เป็นงวด หรือมีข้อตกลงว่าจะชําระหน้ีภายในระยะเวลาที่กําหนด 
 4 . แนะนํ าให้ สมาชิก เพ่ิ มทุ นภายในของสหกรณ์ โดยการระดมทุ น เรือน หุ้ น เพ่ิ มขึ้ น  60%                 
จากแผนงานประจําปี เพ่ือเป็นการสะสมทุนสํารองไว้เป็นเกราะป้องกันทางการเงินที่แสดงถึงความมั่นคง                 
และรองรับสถานการณ์ทางการเงินได้ 
 5. ส่งเสริมให้สหกรณ์รักษาเป้าหมายสหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้อยู่ในระดับดีเลิศ 
 ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  

1. สหกรณ์สามารถพัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพ โดยการรักษาเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ให้อยู่ใน
ระดับดีเลิศ และมีผลการประเมินช้ันคุณภาพการควบคุมภายในระดับดี  
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 2. สหกรณ์มีการบริหารจัดการโดยคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ในด้าน
การเงิน การบัญชี และการจัดทําเอกสารประกอบครบถ้วนชัดเจน ทําใหร้ะบบการควบคุมภายในของสหกรณ์ไมม่ี
ข้อบกพร่อง 
 สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : - 

 ด้านการพัฒนาการดําเนนิธรุกิจ 
งานท่ีดําเนินการ : 
1. สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงคลองใหญ่ 2 จํากัด ดําเนินธุรกิจสินเช่ือเพียงอย่างเดียว โดยมีปริมาณ

ธุรกิจทั้งสิ้น 2,032,558.00 บาท และสหกรณ์มีการกําหนดระบบการควบคุมภายในเหมาะสมกับการดําเนินงาน
ของสหกรณ์ ในการดําเนินธุรกิจระหว่างปีจ่ายเงินกู้แก่สมาชิก จํานวน 19 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 2,032,558.00 บาท 
และลูกหน้ีสามารถชําระหน้ีได้ตามกําหนดทั้งจํานวน 

ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. ในการดําเนินธุรกิจสินเช่ือของสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงคลองใหญ่ 2 จํากัด ส่งผลให้สหกรณ์มี

รายได้รวมท้ังสิ้น 1,147,955.11 บาท และมีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 700,179.33 บาท ทําให้สหกรณ์มีผลกําไรสุทธิ 
จํานวน 447,775.78 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.08 ของยอดบริการ เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน จํานวน 46,278.68 บาท 
หรือร้อยละ 11.53 

2. ในด้านการพัฒนาธุรกิจสหกรณ์มีสมาชิกมาใช้บริการร้อยละ 100  และมีอัตราเติบโตของธุรกิจร้อยละ 
111.90  โดยการให้เงินกู้แก่สมาชิกทั้งจํานวน และลูกหน้ีสามารถชําระหน้ีได้ตามกําหนดทั้งจํานวน 

3. สหกรณ์มีประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจและรักษาสหกรณ์ให้อยู่ในระดับมั่นคงดี 
 4. สหกรณ์มีความสามารถระดมทุนโดยการเพ่ิมหุ้นภายในสหกรณ์ ได้ในอัตราร้อยละ 62.68 จากแผนงาน
ประจําปี เพ่ือเป็นการสะสมทุนไว้สําหรับเป็นเกราะป้องกันทางการเงินและรองรับสถานการณ์ทางการเงินของ
สหกรณ์ในอนาคต  

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ทําให้ผลการดําเนินงานไม่เป็นไปแผนที่กําหนด : - 
 ด้านการกํากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

งานท่ีดําเนินการ :  
1. กํากับ ดูแล ตรวจสอบ และคุ้มครองระบบสหกรณ์ ให้สหกรณ์ดําเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับ 

ระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง รวมถึงข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี 
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. สหกรณ์บริหารการดําเนินงานเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ของสหกรณ์กําหนด โดยไม่มี

ข้อบกพร่อง 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ทําให้ผลการดําเนินงานไม่เป็นไปแผนที่กําหนด : - 
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ผลการดําเนนิงานตามแผนการดําเนินงานของสหกรณ์ ปีบัญชี เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

กิจกรรม หน่วย
นับ แผน ผล ร้อยละผลสําเร็จ

เม่ือเทียบกับแผน
1. แผนการรับสมาชิก คน - 10 - 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพ่ิม 
    - รับฝากเงินเพ่ิม 

 
บาท 

 
150,000 

- 

 
156,700 

- 

 
104.46 

- 
3. แผนการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเช่ือ 
    - เงินกู้เพ่ือที่อยู่อาศัย 
    - เงินกู้ระยะสั้น 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

 
 
 
 

บาท 
บาท 

 
- 
- 
- 

960,000 
200,000 

- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

1,282,558 
750,000 

- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

133.59 
375.00 

- 
- 
- 
- 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได้ 
   - ค่าใช้จ่าย 
   - กําไร (ขาดทุน) สทุธิ 
 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
982,000- 
744,880- 
237,120- 

 

 
1,147,955.11 
  700,179.33 
  447,775.78 

 

 
116.89 
93.99 
188.83 

 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : สหกรณ์ดําเนินงานได้ตามเป้าหมาย 
สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : การระดมทุนภายในเพ่ิมขึ้น 

60% จากแผนงานประจําปี 
 
 
ลงชื่อ        พรรษรัชต์  ตติชรา         เจ้าหน้าทีผู่้รบัผิดชอบ 
          (นางสาวพรรษรัชต์  ตติชรา) 

               วันที่ 20 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
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36) สหกรณ์เคหสถานบ้านม่ันคงตราด จํากัด   
ประเภทสหกรณ์ สหกรณ์บรกิาร  ปีบญัชีของสหกรณ์ 31 ธันวาคม 2562 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ ์: ธุรกิจบริการ 
 ระดับมาตรฐานสหกรณ์ (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที ่31 กรกฎาคม 2563) : ดี 
 ระดับชัน้สหกรณ์ (ข้อมลู ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) : ช้ัน 2 
 ผลการปิดบญัชีของสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีรบัรองงบการเงินวันที่ 17 มีนาคม 2563 
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ยังไม่ได้ประชุมใหญ่สามญัประจําปี เน่ืองจากสถานการณ์ โควิด-19   

ผลการดําเนนิงานแนะนาํส่งเสริม พฒันา และกํากับดูแลสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

 งานท่ีดําเนินการ :  
          1. พัฒนาศักยภาพสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ือง ให้ความรู้เก่ียวกับอํานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการดําเนินการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ แบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจน ปฏิบัติงานตามแผนงานของสหกรณ์
และมีการเปรียบเทียบแผน-ผล  รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการเป็นประจําทกุเดือน 

2. รักษามาตรฐานการดําเนินงานของสหกรณ์ให้มั่นคง แนะนําส่งเสริมการจัดทําบัญชี การจัดทําเอกสาร
หลักฐานการรับเงิน จ่ายเงิน ให้มีรายละเอียดประกอบการจ่ายเงินให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ 
พ.ศ.2542 (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553) 

ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. คณะกรรมการดําเนินการและเจ้าหน้าที่ มีความรับผิดชอบและปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับของ

สหกรณ์ และตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด 
          2. สหกรณ์มีการแบ่งแยกหน้าที่ในการปฏิบัติงาน โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้ดําเนินการ 
และกรรมการในตําแหน่งเหรัญญิกเป็นผู้จัดทําเอกสารประกอบการรับ-จ่ายเงิน พร้อมทั้งเก็บรักษาเงินสด ในด้าน
การจัดทําบัญชีได้จัดจ้างเจ้าหน้าที่เป็นผู้บันทึกรายการบัญชีต่างๆ ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้ดีพอสมควร 
ยกเว้นในด้านการจัดทํางบการเงินยังต้องได้รับความช่วยเหลือจากส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : 
          1. เจ้าหน้าที่บัญชียังต้องได้รับความช่วยเหลือในการจัดทํางบการเงินจากส่วนราชการที่เก่ียวข้อง ซึ่งการ
ปิดบัญชีน้ันดําเนินการทําเพียงปีละ 1 ครั้ง สหกรณ์ยังปฏิบัติได้ไม่ดีเท่าที่ควร  

 ด้านการพัฒนาการดําเนนิธรุกิจ 
งานท่ีดําเนินการ :  
1. แนะนํา ส่งเสริมสหกรณ์ในการดําเนินธุรกิจให้ครอบคลมุกับความต้องการของสมาชิก 

          2. แนะนํา ส่งเสริมด้านการมีส่วนร่วมในการดําเนินธุรกิจของสมาชิก องค์ความรู้หรือแนวทางในด้านการมี
ส่วนร่วมของสมาชิก โดยมีเป้าหมายให้สามารถรักษาสมาชิกที่มาใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
          1. สหกรณ์ดําเนินธุรกิจสินเช่ือ เงินรับฝากและจัดหาที่ดินให้สมาชิกเช่าซื้อ ซึ่งในการดําเนินธุรกิจสหกรณ์ 
มีการกําหนดระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานไว้เป็นแนวทางในการดําเนินงาน และได้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามที่ได้
กําหนดไว้ ในระหว่างปีสหกรณ์ดําเนินธุรกิจมีมูลค่ารวมทั้งสิ้นจํานวน 2,025,547 บาท คิดเป็นร้อยละ 70.33 ของ
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เป้าหมายที่กําหนดไว้ เป็นการให้เงินกู้แก่สมาชิกมากที่สุดคิดเป็น ร้อยละ 90.35 รับฝากเงินร้อยละ 5.60 และให้
เช่าซื้อที่ดินร้อยละ 4.05 ถือว่าอํานวยประโยชน์ให้แก่สมาชิกได้ดี 

2. สหกรณ์มีสมาชิกมาร่วมทําธุรกิจ 124 ราย จากสมาชิกทั้งหมด 126 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 98 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : - 

 ด้านการกํากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
งานท่ีดําเนินการ :  
1. แนะนํา ส่งเสริมกํากับ ดูแล ตรวจสอบและแก้ไขตามแนวทางที่กรมกําหนด 

          2. แนะนํา ส่งเสริมให้ปรับปรุงการดําเนินงานตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี  
 3. ตรวจการสหกรณ์โดยทีมตรวจสอบระดับจังหวัด 

ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. สหกรณ์ดําเนินการเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับไม่พบข้อบกพร่องในการดําเนินกิจการ 

          2. สหกรณ์กําหนดระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก และระเบียบว่าด้วยเงินรับฝากประเภท
ออมทรัพย์และเงินรับฝากประจํา ขึ้นถือใช้และปฏิบัติงานได้เหมาะสมครบถ้วนตามระเบียบที่กําหนด 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : 
1. สมาชิกส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า ผูบ้ริโภคลดน้อยลง

จําหน่ายสินค้าไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย อาจส่งผลกระทบต่อการชําระหน้ีของสมาชิก
ในภายภาคหน้า ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดําเนินธุรกิจของสหกรณ ์
ผลการดําเนนิงานตามแผนการดําเนินงานของสหกรณ์ ปีบัญชี เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 

กิจกรรม หน่วย
นับ แผน ผล ร้อยละผลสําเร็จ

เม่ือเทียบกับแผน
1. แผนการรับสมาชิก คน 6 1 16.67 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพ่ิม 
    - รับฝากเงินเพ่ิม 

 
บาท 
บาท 

 
32,700 
80,000 

 
38,100 
48,622 

 
116.51 
60.78 

3. แผนการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเช่ือ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

 
บาท 
บาท 

 
 
 

บาท 

 
80,000 

1,800,000 
- 
- 
- 

1,000,000 

 
48,622 

1,830,000 
- 
- 
- 

82,125 

 
60.78 
101.67 

- 
- 
- 

8.22 
4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได้ 
   - ค่าใช้จ่าย 
   - กําไร (ขาดทุน) สทุธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
502,000 
441,878 
60,122 

 

 
552,769.94 
474,776.88 
77,993.06 

 
110.11 
107.45 
129.72 
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สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : 
1. สมาชิกประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจอาจส่งผลต่อการชําระหน้ี 
2. ระบบควบคุมภายในของสหกรณ์ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องปรับปรุง เน่ืองจากการจัดทําบัญชี สหกรณ์มีการ

จัดทําเอกสารประกอบการรับ-จ่ายเงิน ยังไม่สมบูรณ์ชัดเจนโดยเฉพาะเอกสารด้านการจ่ายเงิน เป็นผลให้บันทึก
รายการบัญชีผิดประเภท 

สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  
1. ติดตามเร่งรัดหน้ีค้างชําระจากสมาชิก  
2. แนะนําส่งเสริมสหกรณ์ให้ปรับปรุงแก้ไขด้านการเงินการบัญชี จัดทําเอกสารรับ-จ่าย ให้ครบถ้วนตรง

ตามความเป็นจริง เพ่ือจําแนกรายการค่าใช้จ่ายได้ถูกต้องตรงตามประเภทรายการบัญชี 
 
 

ลงชื่อ        จนัทรจิรา  ช่วยทุกข์       เจ้าหน้าทีผู่้รบัผิดชอบ 
           (นางจันทรจิรา  ช่วยทุกข์) 

              วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
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37) สหกรณ์เคหสถานบ้านม่ันคงหนองคันทรง จํากัด   
ประเภทสหกรณ์ สหกรณ์บรกิาร  ปีบัญชีของสหกรณ์ 31 มีนาคม 2562 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์ : ธุรกิจจัดหาที่อยู่อาศัย 
 ระดับมาตรฐานสหกรณ์ (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที ่31 กรกฎาคม 2563) : ไม่นํามาจัดมาตรฐาน  

เน่ืองจาก สหกรณ์จัดต้ังใหม่ไม่ถึง 2 ปี 
 ระดับชัน้สหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) : ช้ัน 2  
 ผลการปิดบญัชีของสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีรบัรองงบการเงินวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ จัดประชุมเมื่อวันที่ 10 สงิหาคม 2562 

ผลการดําเนนิงานแนะนาํส่งเสริม พฒันา และกํากับดูแลสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

 งานท่ีดําเนินการ :  
1. ด้านการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล/การควบคุมภายใน แนะนําส่งเสริมสหกรณ์ในการกําหนด

รูปแบบการควบคุมภายในให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด 
2. รักษาระดับช้ันสหกรณ์ 
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. ในรอบปีบัญชี 31 มีนาคม 2562 ผลการควบคุมภายในของสหกรณ์ไม่มีระบบควบคุมภายใน ในปีบัญชี

ปัจจุบันได้ทําการส่งเสริมแนะนําสหกรณ์ โดยสหกรณ์ได้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจนเป็นไปตามท่ี ที่
ประชุมคณะกรรมการได้มีการมอบหมายหน้าที่ไว้ 

2. ในรอบปีบัญชี 2563 สหกรณ์ยังคงรักษาช้ันคุณภาพในระดับ 2 ไว้ได้ ซึ่งเป็นไปตามแผนงานที่กําหนด 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ทําให้ผลการดําเนินงานไม่เป็นไปแผนที่กําหนด : 

 ด้านการพัฒนาการดําเนินธุรกิจ 
งานท่ีดําเนินการ :  
1. รักษาสมาชิกมาใช้บรกิารไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
2. รักษาหรือยกระดับสหกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจระดับมาตรฐานให้สงูขึ้น 
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. ในรอบปีบัญชี 31 มีนาคม 2563  สมาชิกร่วมทําธุรกิจกับสหกรณ์โดยการฝากเงินตามหลักเกณฑ์ใน

การเป็นสมาชิสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงคิดเป็น 100%  และในส่วนของการซื้อที่ดินสมาชิกได้ทําการผ่อน
ชําระกับสหกรณ์ได้ตามกําหนด และการก่อสร้างบ้านสมาชิกของสมาชิกสหกรณ์ได้อนุมัติสินเช่ือการก่อสร้าง
ให้กับสมาชิกในเฟสแรก จํานวน 21 หลัง เป็นที่เรียบร้อยและกําลังดําเนินการเพ่ืออนุมัติสนเช่ือจาก พอช.       
ในเฟสต่อไป 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : - 
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 ด้านการกํากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
งานท่ีดําเนินการ :  
1. ส่งเสริมแนะนําการดําเนินการของสหกรณ์ไม่ขัดต่อระเบียบและข้อบังคับสหกรณ์ 
2. ป้องกันการเกิดทุจริตทั้งในเชิงนโยบายและปฏิบัติ 
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. สหกรณ์มีผลการดําเนินงานที่ไม่ขัดต่อระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์ 
2. ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาไมพ่บข้อสังเกตที่ร้ายแรงหรือข้อบกพร่องจากการปิดบัญชีประจําปี 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : - 

ผลการดําเนนิงานตามแผนการดําเนินงานของสหกรณ์ ปีบัญชี เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 

กิจกรรม หน่วย
นับ แผน ผล ร้อยละผลสําเร็จ

เม่ือเทียบกับแผน
1. แผนการรับสมาชิก คน - -  
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพ่ิม 
    - รับฝากเงินเพ่ิม 

 
บาท 

 

 
60,000.00 

- 

 
53,750.00 

- 

 
89.58 

3. แผนการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเช่ือ 
    - ธุรกิจจัดหาที่อยู่อาศัย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

 
 
 

บาท 

 
- 
- 

1,420,000.00 
- 
- 
- 

 
- 
- 

77,440.00 
- 
- 
- 

 
- 
- 

5.45 
- 
- 
- 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได้ 
   - ค่าใช้จ่าย 
   - กําไร (ขาดทุน) สทุธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
222,000.00 
153,300.00 
68,700.00 

 
145,679.84 
123,998.03 
21,681.81 

 
65.62 
80.89 
31.56 

 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : แผนในการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ยังไม่

เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้สาเหตุเน่ืองมากจากสหกรณ์ทําการปล่อยสินเช่ือเพ่ือซื้อที่ดินและก่อสร้างบ้านใน
รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31  มีนาคม 2563 

สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : แนะนําส่งเสริมการดําเนิน
ธุรกิจให้เป็นไปตามแนวทางที่ได้มีการกําหนดไว้แผนการดําเนินงานและช่วงเวลา 
 
 

ลงชื่อ        พิมลรัตน์  ทิมดอน         เจ้าหน้าทีผู่้รบัผิดชอบ 
          (นางสาวพิมลรัตน์  ทิมดอน) 

              วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
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38) สหกรณ์เคหสถานบ้านม่ันคงแหลมงอบ จํากัด   
ประเภทสหกรณ์ สหกรณ์บรกิาร  ปีบญัชีของสหกรณ์ 31 ธันวาคม 2562 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์ : (1) ธุรกิจสินเช่ือ (2) ธุรกิจจัดหาที่อยู่อาศัยให้แก่สมาชิก 
 ระดับมาตรฐานสหกรณ์ (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที ่31 กรกฎาคม 2563) : ดีมาก 
 ระดับชัน้สหกรณ์ (ข้อมลู ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) : ช้ัน 2 
 ผลการปิดบญัชีของสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีรบัรองงบการเงินวันที่ 30 มกราคม 2563 
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์  จัดประชุมเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 

ผลการดําเนนิงานแนะนาํส่งเสริม พฒันา และกํากับดูแลสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

งานท่ีดําเนินการ :  
1. พัฒนาศักยภาพสหกรณ์ ให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองให้ความรู้เก่ียวกับอํานาจหน้าที่ของ

คณะกรรมการดําเนินการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ปฏิบัติงานตามแผนงานของสหกรณ์ฯ มีการเปรียบเทียบแผนและ
ผล รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการเป็นประจําทุกเดือน 

2. ผลักดันสหกรณ์ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอย่างน้อยหน่ึงระดับ  
3. แนะนํา ส่งเสริมการบริหารงานการควบคุมภายในและการจัดทําเอกสารต่างๆ ของสหกรณ์    
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ ระดับดีมาก 
2. การจัดทําบัญชีและรายงานทางการเงิน มีเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีครบถ้วน เช่ือถือได้   

สหกรณ์ได้จัดจา้งบุคคลภายนอกจัดทําบัญชี ซึ่งบุคคลดังกลา่ว มีประสบการณ์และมีความชํานาญในการปฏิบัติงาน
เป็นอย่างมาก 
  3. คณะกรรมการดําเนินการ มีความรับผิดชอบและปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์และตาม
หลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด 

4. การควบคุมภายในของสหกรณ์ อยู่ในระดับพอใช้ 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : 

1. สหกรณ์ควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ในการจัดทําบัญชีและรายงานทางการเงิน  
 ด้านการพัฒนาการดําเนนิธรุกิจ 

งานท่ีดําเนินการ :  
1. แนะนํา ส่งเสริมด้านการมสี่วนร่วมในการดําเนินธุรกิจ 
2. แนะนําด้านการชําระหน้ีของสมาชิก ให้สมาชิกชําระหน้ีให้ได้ตามกําหนด 
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. สหกรณ์มีสมาชิกมาร่วมธุรกิจ 22 ราย  จากสมาชิกทั้งหมด 30 ราย คิดเป็นร้อยละ 73 
2. ธุรกิจสินเช่ือ ระหว่างปีสหกรณ์ให้กู้ระยะสั้นแก่สมาชิก จํานวน 15,000 บาท ส่วนการให้กู้เพ่ือปลูก

สร้างบ้านไม่มีการให้สินเช่ือในระหว่างปี มีเพียงการรับชําระหน้ีจากลูกหน้ีรายเดิมเท่าน้ัน ลูกหน้ีสามารถชําระหน้ี
ได้ร้อยละ 98.23 ของหน้ีที่ถึงกําหนดชําระ   

2. ธุรกิจจัดหาที่อยู่อาศัยให้แก่สมาชิก สหกรณ์ดําเนินการจัดหาที่ดินมาจําหน่ายให้สมาชิก ระหว่างปี 
สหกรณ์ได้จําหน่ายที่ดิน จํานวน 1 แปลง เน้ือที่ 20 ตารางวา จําหน่ายให้สมาชิกในราคา 47,340 บาท 
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ผลการดําเนินงานมีกําไรเฉพาะธุรกิจ จํานวน 27,815.75 บาท   
3. สหกรณ์มีรายได้รวมทั้งสิ้น 120,997.55 บาท และค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 116,098.89 บาท ทําให้มีกําไรสุทธิ

ประจําปี 4,898.66 บาท   
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : - 

 ด้านการกํากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
งานท่ีดําเนินการ :  
1. แนะนํา ส่งเสริมกํากับ ดูแล ระเบียบ และข้อบังคับของสหกรณ์   
2. แนะนํา ส่งเสริมให้ปรับปรุงการดําเนินงานตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี 
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1.สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ไม่มขี้อบกพร่อง 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : - 

ผลการดําเนนิงานตามแผนการดําเนินงานของสหกรณ์ ปีบัญชี เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 

กิจกรรม หน่วย
นับ แผน ผล ร้อยละผลสําเร็จ

เม่ือเทียบกับแผน
1. แผนการรับสมาชิก คน 3 - - 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพ่ิม 
    - รับฝากเงินเพ่ิม 

 
บาท 

 
30,000 

- 

 
36,200 

- 

 
120.66 

- 
3. แผนการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเช่ือ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

 
 

บาท 

 
- 

30,000 
- 
- 
- 
- 

 
- 

10,500 
- 
- 
- 
- 

 
- 

35 
- 
- 
- 
- 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได้ 
   - ค่าใช้จ่าย 
   - กําไร (ขาดทุน) สทุธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
176,500 
116,600 
59,900 

 

 
120,997.55 
116,098.89 
4,898.66 

 

 
68.55 
99.57 
8.17 

 
 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :. 
1. สมาชิกประสบปัญหาเศรษฐกิจ อาจส่งผลต่อการชําระหน้ีของสมาชิก 
2. สมาชิกมีรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย    
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สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  
1. การควบคุมแผนการดําเนินงานรายจ่ายและงบประมาณรายจ่าย ให้เป็นไปตามแผนงาน 
2. การลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นให้น้อยลง  
3. ติดตามลูกหน้ีสินเช่ือบ้านและลูกหน้ีค่าเช่าซื้อที่ดิน 

 
 
ลงชื่อ            ทิวา  ศีติสาร            เจ้าหน้าทีผู่้รบัผิดชอบ 
               (นายทิวา  ศีติสาร) 

               วันที่ 30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
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39) สหกรณ์โคนมเมืองตราด จํากัด   
ประเภทสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตร  ปบีญัชีของสหกรณ์ สหกรณ์อยู่ระหว่างชําระบัญชี 

 ระดับชัน้สหกรณ์ (ข้อมลู ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) : ช้ัน 4 
 ด้านการกํากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

งานท่ีดําเนินการ :  
1. ติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานการชําระบัญชีสหกรณ์ 
2. ติดตามผู้ชําระบัญชีเสนอรายงานต่อนายทะเบียนสหกรณ์ทุกระยะหกเดือน ตามมาตรา 85 แห่ง

พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ว่าได้จัดการไปอย่างใดบ้างและแสดงให้เห็นความเป็นไป
ของบัญชีที่ชําระอยู่   

ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. มีการรายงานผลการดําเนินงานชําระบัญชีเป็นประจําทุกเดือนผ่านที่ประชุมของสํานักงานสหกรณ์

จังหวัด 
2. ผู้ชําระบัญชีเสนอรายงานต่อนายทะเบียนสหกรณ์ทุกระยะหกเดือน ตามมาตรา 85 แห่ง  
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ทําให้ผลการดําเนินงานไม่เป็นไปแผนที่กําหนด : 
1. ผู้ชําระบัญชีไม่สามารถติดต่อประสานงานกับผู้ที่เก่ียวข้องเพื่อดําเนินการชําระบัญชีให้แล้วเสร็จตาม

กําหนด เน่ืองจาก ย้ายที่อยู่ หรือ เสียชีวิต 
2. สถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไม่สามารถออกปฏิบัติงานชําระ

บัญชีได้โดยสะดวก 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : การติดต่อประสานงาน และสถานการณ์โรค

ระบาด 
สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : ปัจจุบันการชําระบัญชีอยู่

ในขั้นตอนการจัดการทรัพย์สินหน้ีสิน (ขั้นที่ 6) ซึ่งผู้ชําระบัญชีคาดว่าจะดําเนินการชําระบัญชีให้แล้วเสร็จภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 

ลงชื่อ          สุชาดา  จินดาวงษ์        เจ้าหน้าทีผู่้รบัผิดชอบ 
        (นางสาวสุชาดา  จินดาวงษ์) 

                วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
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40) สหกรณ์ชาวสวนจังหวัดตราด จาํกัด   
ประเภทสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตร  ปีบญัชีของสหกรณ์ 30 มิถุนายน 2562 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์ : ธุรกิจสินเช่ือ 
 ระดับมาตรฐานสหกรณ์ (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที ่31 กรกฎาคม 2563) : ไม่นํามาจัดมาตรฐาน 

เน่ืองจาก สหกรณ์หยุดดําเนินกิจการ 
 ระดับชัน้สหกรณ์ (ข้อมลู ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) : ช้ัน 3 
 ผลการปิดบญัชีของสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีรบัรองงบการเงินวันที่ 22 มิถนุายน 2563 
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ สหกรณ์ยังไม่ได้จัดการประชุมใหญส่ามญัประจําปี 2563 เน่ืองจาก 

สถานการณ์แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า (Covid – 19) 

ผลการดําเนนิงานแนะนาํส่งเสริม พฒันา และกํากับดูแลสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

 งานท่ีดําเนินการ :  
1. ส่งเสริมให้สหกรณ์นําหลักธรรมภิบาลและการควบคุมภายใน มาประยกุต์ใช้เป็นแนวทางในการบริหาร 

จัดการติดตามการเร่งรัดหน้ีลูกหน้ีของทางสหกรณ ์
2. แนะนํา ส่งเสริมให้ทางสหกรณ์มีการติดตามตรวจเย่ียมสมาชิกรายบุคคล เพ่ือให้ทราบสภาพความ 

เป็นอยู่สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับสมาชิก ซึ่งข้อมูลในส่วนน้ีสามารถนํามาพัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพ และ
การแก้ไขปัญหาการดําเนินกิจการของสหกรณ์ต่อไป 

ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. การจัดระดับช้ันสหกรณ์อยู่ระดับช้ัน 3 
2. ผลการดําเนินงานขาดทุนสุทธิ 291,357.34 บาท ทุนเรือนหุ้น 277,210 บาท สหกรณ์มีการขาดทุน 

เกินก่ึงของจํานวนทุนเรือนหุ้น 
3. สหกรณ์ไม่มีการรับสมาชิกเพ่ิม 
4. ทุนการดําเนินงานทั้งสิ้นลดลง 4,351.70 บาท 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด :  
1. ในรอบปีน้ีสหกรณ์ไม่มีการดําเนินธุรกิจแต่อย่างใด แต่สหกรณ์ยังคงดําเนินกิจการอยู่ เพ่ือติดตามแก้ไข 

ข้อบกพร่องของสหกรณ์ ซึ่งข้อบกพร่องทั้งหมดของสหกรณ์เป็นเรื่องหน้ีและการติดตามหน้ี 
 ด้านการพัฒนาการดําเนนิธรุกิจ 

งานท่ีดําเนินการ :  
1. แนะนําส่งเสริมใหส้หกรณม์ีการกําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาลูกหน้ีค้างชําระและสร้างวินัยทาง 

การเงินพร้อมติดตามผลการดําเนินงานตามแนวทางแก้ไขปัญหา 
2. ส่งเสริมสหกรณ์ให้มีการประชุมกลุ่มสมาชิกเพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาหน้ีค้างชําระ อย่างสมํ่าเสมอ 

เพ่ือติดตามแก้ไขปัญหาลูกหน้ีซึ่งเป็นปัญหาสําคัญของสหกรณ์การเกษตรแหลมกลัด 
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. ในรอบปีสหกรณ์ไม่มีการดําเนินธุรกิจ มีเพียงรายการดอกเบ้ียจ่ายเงินรับฝากออมทรัพย์ จํานวน  
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131,635.89 บาท สหกรณข์าดทุนผลดําเนินงาน 291,357.34 บาท ณ วันเดียวกันมีขาดทุนสะสม จาํนวน 
6,361,367.25 บาท หน้ีสิ้นหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมนุเวียน 4,981,354.25 บาท และมียอดหน้ีสูงกว่ายอด
รวมสินทรัพย์เป็นผลทําให้ส่วนขาดแห่งทุน จํานวน 6,060,254.25 บาท  

2. ติดตามเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้ เข้าใจสภาพปัญหาของสมาชิกและลูกหน้ีที่ค้างชําระ เพ่ือนํามาสรุปผลและ 
วางแผนหาวิธีการเหมาะสมแก่การชําระหน้ี หรือการปรับสภาพหน้ีของของลูกหน้ีให้มากที่สุด 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : 
1. สหกรณ์มีลกูหน้ีเงินสดขาดบัญชี 4,486,756.63 บาท ศาลได้พิพากษาให้จําเลยชําระเงินต้น ระหว่างปี 

ลูกหน้ีไม่มีการชําระหน้ีแต่อย่างใด 
 ด้านการกํากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

งานท่ีดําเนินการ :  
1. กํากับ ดูแล ให้สหกรณ์ติดตามข้อสงัเกตของสหกรณ์ 
2. การติดตามการชําระหน้ีของลูกหน้ีค้างชําระตามรายงานข้อบกพร่องของสหกรณ์ 
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1.สหกรณ์ได้มกีารแก้ไขข้อสงัเกตข้อผิดพลาดในการจัดทําบัญชีได้รับการแก้ไขทําให้สามารถปิดบัญชีได้  

ตรวจสอบหลักฐานการเงินและตรวจนับเงินสดทุกสิ้นเดือน สมุดเงินฝากธนาคารถูกต้อง  
2. จากการติดตามและรายงานผลการชําระหน้ีของลูกหน้ีค้างชําระตามข้อบกพร่อง ทําให้มีการติดตาม 

การชําระหน้ีและมีการชําระหน้ีของลูกหน้ีเพ่ิมมากขึ้น  
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : 
1. ถึงแม้จําติดตามลูกหน้ีตามคําพิพากษาและลูกหน้ีค้างชําระเพ่ิมขึ้น แต่ทางสหกรณ์ก็ยังมีผลการ 

ดําเนินงานขาดทุน เน่ืองจากลูกหน้ีบางรายเพิกเฉยต่อการชําระหน้ี 
ผลการดําเนนิงานตามแผนการดําเนินงานของสหกรณ์ ปีบัญชี เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 

กิจกรรม หน่วย
นับ แผน ผล ร้อยละผลสําเร็จ

เม่ือเทียบกับแผน
1. แผนการรับสมาชิก คน - - - 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพ่ิม 
    - รับฝากเงินเพ่ิม 

  
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

3. แผนการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเช่ือ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

  
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได้ 
   - ค่าใช้จ่าย 
   - กําไร (ขาดทุน) สทุธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
430,600 
420,100 
10,400 

 
1,009,520 

1,301,549.29 
(291,357) 

 
234.44 
309.81 

-2,801.50 
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สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เน่ืองจากในรอบปีน้ีสหกรณ์ไม่มีการดําเนินธุรกิจ
แต่อย่างใด แต่สหกรณ์ยังคงดําเนินกิจการอยู่ เพ่ือติดตามแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ ติดตามหน้ีของสหกรณ์ 
หน้ีสินบางส่วนอยู่ระหว่างการบังคับคดีและลูกหน้ีค้างชําระบางคนผิดนัดชําระ 

สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  
 1. ส่งเสริมให้สหกรณ์ติดตามหน้ีค้างชําระให้ได้มากที่สุด 
 2. กํากับ ดูแล ตรวจสอบให้สหกรณ์ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด 
 3. เพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารควบคู่กับการวิเคราะห์สภาพปัญหาของลูกหน้ี 
 
 

ลงชื่อ          รณชัย หึกขุนทด              เจ้าหนา้ทีผู่้รบัผิดชอบ 
        (นายรณชัย หึกขุนทด) 

                วันที่ 4 เดือน สงิหาคม พ.ศ. 2563 
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41) สหกรณ์เดินรถตราด จํากัด   
ประเภทสหกรณ์ สหกรณ์บรกิาร  ปีบญัชีของสหกรณ์ 31 ธันวาคม 2562 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์ : (1) ธุรกิจรับฝากเงิน (2) ธุรกิจสินเช่ือ (3) ธุรกิจกบริการ 
 ระดับมาตรฐานสหกรณ์ (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที ่31 กรกฎาคม 2563) : ดี 
 ระดับชัน้สหกรณ์ (ข้อมลู ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) : ช้ัน 1  
 ผลการปิดบญัชขีองสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีรบัรองงบการเงิน วันที่ 12 มีนาคม 2563 
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ยังไม่ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจําปี   

ผลการดําเนนิงานแนะนาํส่งเสริม พฒันา และกํากับดูแลสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

 งานท่ีดําเนินการ :  
          1. พัฒนาศักยภาพสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ือง ให้ความรู้เก่ียวกับอํานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการดําเนินการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ แบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจน ปฏิบัติงานตามแผนงานของสหกรณ์
และมีการเปรียบเทียบแผน-ผล รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการ 

2. รักษามาตรฐานการดําเนินงานของสหกรณ์ให้มั่นคง แนะนําส่งเสริมการจัดทําบัญชี การจัดทําเอกสาร
หลักฐานการรับเงิน จ่ายเงิน ให้มีรายละเอียดประกอบการจ่ายเงินให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ 
พ.ศ.2542 (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553) 

ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. คณะกรรมการดําเนินการและเจ้าหน้าที่ มีความรับผิดชอบและปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับของ

สหกรณ์ และตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด 
          2. สหกรณ์มีการแบ่งแยกหน้าที่ในการปฏิบัติงาน โดยมอบหมายให้ผู้จัดการเป็นผู้จัดเก็บรักษาเงินสด ใน
ด้านการจัดทําบัญชีได้จัดจ้างเจ้าหน้าที่เป็นผู้บันทึกรายการบัญชีต่างๆ ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้ดี
พอสมควร ยกเว้นในด้านการจัดทํางบการเงินยังต้องได้รับความช่วยเหลือจากส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : - 
 ด้านการพัฒนาการดําเนนิธรุกิจ 

งานท่ีดําเนินการ :  
1. แนะนํา ส่งเสริม การดําเนินธุรกิจให้ครอบคลุมกับความต้องการของสมาชิก 

          2. แนะนําส่งเสริมด้านการมีส่วนร่วมในการดําเนินธุรกิจของสมาชิก สหกรณ์ได้รับการแนะนําส่งเสริมให้
องค์ความรู้หรือแนวทางในด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิก โดยมีเป้าหมายให้สามารถรกัษาสมาชิกที่มาใช้บริการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70 

ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
           สหกรณ์มีขีดความสามารถในการบริหารงาน โดยสมาชิกมีส่วนร่วมทําธุรกิจกับสหกรณ์จํานวน 325 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 100 โดยสหกรณ์ดําเนินธุรกิจ 3 ธุรกิจ ได้แก่ การรับฝากเงิน ธุรกิจสินเช่ือ ธุรกิจบริการ มีผลการ
ดําเนินธุรกิจทั้งสิ้น 2,224,516.23 บาท สรุปพอสังเขปดังน้ี 
           1. สหกรณ์มีการบริหารเงินทุน สมาชิกมีทุนเรือนหุ้น จํานวน 1,825,800 บาท การรับฝากเงินจํานวน 
26,246.23 บาท  
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           2. ธุรกิจสินเช่ือ เป็นจํานวนเงิน 1,990,000 บาท มีผลการดําเนินงานกําไรเฉพาะธุรกิจ 228,282.52 
บาท    
           3. ธุรกิจบริการ จํานวนเงิน 208,270 บาท มีผลการดําเนินงานกําไรเฉพาะธุรกิจ 192,800 บาท 
           สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ทําให้ผลการดําเนินงานไม่เป็นไปแผนที่กําหนด : 

1. สมาชิกตาย ลาออก   
2. สมาชิกมีอายุมากหยุดทําธุรกิจการให้บรกิารรถโดยสาร   
ด้านการกํากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
งานท่ีดําเนินการ :  
1. แนะนํา ส่งเสริมกํากับ ดูแล ตรวจสอบและแก้ไขตามแนวทางที่กรมกําหนด 

          2. แนะนํา ส่งเสริมให้ปรับปรุงการดําเนินงานตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี  
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. สหกรณ์ดําเนินการเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับในการดําเนินกิจการ 

          2. สหกรณ์กําหนดระเบียบสหกรณ์ ขึ้นถือใช้และปฏิบัติงานได้เหมาะสมครบถ้วนตามระเบียบที่กําหนด 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : -         

ผลการดําเนนิงานตามแผนการดําเนินงานของสหกรณ์ ปีบัญชี เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 

กิจกรรม หน่วย
นับ แผน ผล ร้อยละผลสําเร็จ

เม่ือเทียบกับแผน
1. แผนการรับสมาชิก คน 35 10 28 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพ่ิม 
    - รับฝากเงินเพ่ิม     

 
บาท 

 
6,000 

- 

 
21,200.00 

   - 

 
353 

- 
3. แผนการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเช่ือ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

 
บาท 
บาท 

 
 
 

บาท 

 
30,000 

2,000,00 
- 
- 
- 

231,000 

 
26,246.23  
1,990,000 

- 
- 
- 

   208,270 

 
87 
99 
- 
- 
- 

90 
4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได้ 
   - ค่าใช้จ่าย 
   - กําไร (ขาดทุน) สทุธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
691,800.00 
681,300.00 
10,500.00 

 
485,753.63 
627,595.72 
(141,842.09) 

 
70 
92 

-1,350.87 
 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : 
1. สมาชิกประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจอาจส่งผลต่อการชําระหน้ีและการให้บริการรถโดยสาร 
2. ระบบควบคุมภายในของสหกรณ์ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องปรับปรุง    
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สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  
1. สินทรัพย์หมุนเวียนของสหกรณ์ส่วนใหญ่เป็นเงินสด และเงินฝากธนาคาร ถือว่าสหกรณ์มีสภาพคล่อง

ทางการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ดังน้ันการบริหารสภาพคล่องของสหกรณ์ จึงขึ้นอยู่กับการบริหารสินทรัพย์ให้ได้
ผลตอบแทนเพ่ิมขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกและสหกรณ์  

2. แนะนําส่งเสริมสหกรณ์ให้ปรับปรุงแก้ไขด้านการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการ การติดตาม
เร่งรัดหน้ีค้างชําระ ค่าบริการค้าง การเพ่ิมทุนของสหกรณ์ การถือหุ้นเพ่ิม การรับฝากเงิน 

 
 

ลงชื่อ         อํานาจ  กูลกัลยา        เจ้าหน้าทีผู่้รับผิดชอบ 
              (นายอํานาจ  กูลกัลยา) 

                วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
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42) สหกรณ์ตราดยางพารา จํากัด   
ประเภทสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตร  ปีบัญชีของสหกรณ์ 30 กันยายน 2562 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์ : ธุรกิจรวบรวมผลผลิต 
 ระดับมาตรฐานสหกรณ์ (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที ่31 กรกฎาคม 2563) : ไม่ผ่าน 

เน่ืองจาก สหกรณ์มีผลการดําเนินงานขาดทุน 
 ระดับชัน้สหกรณ์ (ข้อมลู ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) : ช้ัน 2 
 ผลการปิดบญัชีของสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีรบัรองงบการเงินวันที่ 16 กันยายน 2562 
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ จัดประชุมเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 

ผลการดําเนนิงานแนะนาํส่งเสริม พฒันา และกํากับดูแลสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

 งานท่ีดําเนินการ :  
1. พัฒนาศักยภาพสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ือง ส่งเสริมให้สหกรณ์พัฒนาในด้านความพร้อม

สําหรับการให้บริการแก่สมาชิกและพัฒนาการดําเนินธุรกิจให้ครอบคลุมตามความต้องการของสมาชิก เพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับ โดยคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ต้องบริหารงานสหกรณ์ให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ผลักดันให้สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน แนะนําให้สหกรณ์กําหนดแนวทางการดําเนินงาน วิเคราะห์หา
สาเหตุและแก้ไขปรับปรุงให้สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในข้อที่ไม่ผ่าน โดยยึดถือการปฏิบัติงานตามแผนการ
ดําเนินงานประจําปี ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ และติดตามผลการปฏิบัติงานของสหกรณ์รายเดือนในที่
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  

3. แนะนําแนวทางการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการองค์กรและกํากับดูแลกิจการที่ดีตามหลัก 
ธรรมาภิบาลให้เป็นระบบ 

ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. สหกรณ์มีผลการดําเนินงานขาดทุน 674,871.57 บาท ทําให้สหกรณ์ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 1 (ผล

การดําเนินงานในรอบสองปีบัญชีย้อนหลัง สหกรณ์มีผลการดําเนินงานไม่ขาดทุน เว้นแต่ปีใดมีอุบัติภัยหรือภัย
ธรรมชาติจนเกิดความเสียหาย ต่อสมาชิกและสหกรณ์โดยรวมให้ตัดปีน้ันออก) 

2. จากการประเมินจัดช้ันคุณภาพการควบคุมภายในสหกรณ์ สหกรณ์ไม่มีระบบการควบคุมภายใน  
สหกรณ์มีจุดอ่อน ในเรื่องการประชุมคณะกรรมการดําเนินการและติดตามงานไม่เป็นไปอย่างต่อเน่ือง การ
ดําเนินงานธุรกิจส่วนใหญ่ ประธานกรรมการเป็นผู้ดําเนินการแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่มีการเปรียบเทียบแผนการ
ดําเนินงานงบประมาณ และรายได้ - รายจ่าย กับรายการท่ีเกิดขึ้นจริง เป็นผลทําให้สหกรณ์ดําเนินธุรกิจขาดทุน  

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : 
1. สหกรณ์มีผลการดําเนินงานขาดทุน เน่ืองจากรายได้จากการดําเนินธุรกิจไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายใน 

การดําเนินงาน 
2. สหกรณ์ไมม่ีระบบการควบคุมภายใน เน่ืองจากสหกรณ์มีจุดอ่อนของการควบคุมภายใน  
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 ด้านการพัฒนาการดําเนนิธรุกิจ 
งานท่ีดําเนินการ :  
1. แนะนํา ส่งเสริม ผลักดันให้สหกรณ์มีสมาชิกมาใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
2. ยกระดับสหกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจในระดับต้องปรับปรุงให้สูงขึ้น 
3. ติดตามผลการฟ้ืนฟูกิจการของสหกรณ์ 
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. สหกรณ์ดําเนินธุรกิจครอบคลุมต่อความต้องการของสมาชิก โดยดําเนินธุรกิจ 2 ด้าน ธุรกิจรวบรวม

ยางพารา และจัดหาสินค้ามาจําหน่ายให้แก่สมาชิก แต่มีสมาชิกมาใช้บริการ จํานวน 22 ราย จากสมาชิกทั้งสิ้น  
69 ราย  คิดเป็นร้อยละ 31.88 ซึ่งถือว่าสมาชิกมาใช้บริการน้อยมาก   

2. สหกรณ์มีผลการดําเนินงานในปีบัญชี 30 กันยายน 2562 ขาดทุนสุทธิ 674,871.57 บาท มียอด
ขาดทุนสะสม จํานวน 6,578,001.10 บาท  และมีส่วนขาดแห่งทุนจํานวน 5,927,111.10 บาท  

3. สหกรณ์มีการจัดทําแผนงานในการปฏิบัติงาน โดยทําธุรกิจรวบรวมนํ้ายางสดแก่สมาชิก ซึ่งสหกรณ์ 
มีแผนงานการดําเนินธุรกิจการให้บริการแก่สมาชิก เช่น แผนงานการซื้อ แผนงานการขาย เพ่ือเป็นเป้ามายในการ
ดําเนินงานไปในทิศทางที่วางแผน และเป็นแนวทางและการปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : 
1. ขาดแรงจูงใจให้สมาชิกมาทําธุรกิจกับสหกรณ์ 
2. สหกรณ์มีต้นทุนในการรับซื้อยางในราคาที่สูงมาก 
3. การดําเนินธุรกิจมีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น  
4. สมาชิกร่วมทําธุรกิจค่อนข้างน้อยมาก  ซึง่สหกรณ์ยังขาดการประชาสัมพันธ์ และการจูงใจใหส้มาชิก 

มาทําธุรกิจกับสหกรณ์ 
 ด้านการกํากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

งานท่ีดําเนินการ :  
1. แนะนําส่งเสริมกํากับ ดูแล ตรวจสอบและแก้ไขตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางที่กรมกําหนด 
2. ให้การศึกษาอบรมความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของสหกรณ์   
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  

           1. สหกรณ์ดําเนินการตามหลักการ อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์ และการดําเนินงานไม่ขัดต่อกฎหมายสหกรณ์ 
ข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 

สาเหตุ/อุปสรรคท่ีทาํใหผ้ลการดําเนินงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : - 
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ผลการดําเนนิงานตามแผนการดําเนินงานของสหกรณ์ ปีบัญชี เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 

กิจกรรม หน่วย
นับ แผน ผล ร้อยละผลสําเร็จ

เม่ือเทียบกับแผน
1. แผนการรับสมาชิก คน 10 - - 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพ่ิม 
    - รับฝากเงินเพ่ิม 

 
บาท 

 

 
20,000 

- 

 
9,510 

- 

 
47.55 

- 
3. แผนการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเช่ือ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

 
 
 

บาท 
บาท 

 

 
- 
- 

5,070,000 
37,200,000 

- 
- 

 
- 
- 

3,530,515.00 
246,240,564.38 

- 
- 

 
- 
- 

-69.64 
661.94 

- 
- 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได้ 
   - ค่าใช้จ่าย 
   - กําไร (ขาดทุน) สทุธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
52,285,000 
51,582,080 

702,920 

 
250,188,870.69 
250,863,742.26 

(674,871.57) 

 
478.51 
486.34 
-96.01 

 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : ผลการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ไม่เป็นไปตาม

แผนท่ีกําหนด ซึ่งแผนประมาณการรายได้-ค่าใช้จ่าย กําหนดผลการดําเนินงานมีกําไรสุทธิ 702,920 บาท แต่ผล
การดําเนินงานขาดทุนสุทธิ 674,871.57 บาท เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ราคายางพารามีการผันผวน
ตลอดเวลามีแนวโน้มไปในทางท่ีตํ่าลง และสินค้าประเภทต่างๆ มีการปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อต้นทุนการ
ดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ และเงินทุนส่วนใหญ่ของสหกรณ์ได้มาจากการกู้ยืม หากไม่มีแหล่งเงินทุนให้กู้ยืม อาจทํา
ให้สหกรณ์ขาดเงินทุนหมุนเวียนเพ่ิมขึ้น และอีกประการสหกรณ์มีรายได้จากการดําเนินธุรกิจไม่เพียงพอ ต่อ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ทําให้เกิดผลขาดทุน 

สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  
1. ผลักดันให้สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน โดยกําหนดแนวทางการดําเนินงานหรือแนวทางการพัฒนาให้

ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในแต่ระดับ เช่น ถ้าสหกรณ์ตกมาตรฐานข้อใด ก็ต้องวิเคราะห์และปรับปรุงให้ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานในข้อน้ันๆ หากผ่านมาตรฐานในระดับดี ควรพิจารณาหาแนวทางที่จะยกระดับการผ่านมาตรฐาน
สหกรณ์ให้เป็นระดับดีมากหรือดีเลิศ และส่งเสริมและพัฒนาด้านองค์กร  

2. ด้านแก้ไขปัญหาการดําเนินกิจการของสหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์ยังมีผลการดําเนินงานขาดทุนสะสมจํานวน
เงิน 6,578,001.10 บาท แนะนําให้สหกรณ์ดําเนินการตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ โดยสหกรณ์ต้องดําเนินการติดตาม 
ประเมินผล และวิเคราะห์ผลการดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง 

 
 

      ลงชื่อ      สิบเอกวีรวัฒน์  สุริยะ       เจ้าหนา้ทีผู่้รบัผิดชอบ 
                      (วีรวัฒน์  สุริยะ) 

                     วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
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43) สหกรณ์บริการเกาะช้าง จํากัด   
ประเภทสหกรณ์ สหกรณ์บรกิาร  ปีบัญชีของสหกรณ์ 31 กรกฎาคม 2562 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ ์: (1) ธุรกิจสินเช่ือ (2) ธุรกิจรับฝากเงิน 
 ระดับมาตรฐานสหกรณ์ (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที ่31 กรกฎาคม 2563) : ไม่ผ่าน 

เน่ืองจาก สหกรณ์มีผลการดําเนินงานขาดทุนสะสม 
 ระดับชัน้สหกรณ์ (ข้อมลู ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) : ช้ัน 2  
 ผลการปิดบญัชีของสหกรณ์ ณ 31 กรกฎาคม 2563 สหกรณ์อยู่ระหว่างปิดบัญชีสหกรณ์ 
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ จัดประชุมเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 

ผลการดําเนนิงานแนะนาํส่งเสริม พฒันา และกํากับดูแลสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

งานท่ีดําเนินการ :  
1. ผลักดันให้สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 
2. พัฒนาศักยภาพสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ือง ให้ความรู้เก่ียวกับอํานาจหน้าที่ของ 

คณะกรรมการดําเนินการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ปฏิบัติงานตามแผนงานของสหกรณ์ฯ มีการเปรียบเทียบแผนและ
ผล รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการเป็นประจําทุกเดือน 
          3. แนะนํา ส่งเสริม ผลักดันให้สหกรณ์มีคุณภาพการควบคุมภายในให้ผ่านการประเมินการจัดช้ันคุณภาพ
อยู่ในระดับพอใช้ขึ้นไป         

ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
 1. สหกรณ์มีการมอบหมายให้นางสาวปฏิมา ขุนสนธิ ซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์ทําหน้าที่ในการจัดทําบัญชี
รวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี บันทึกรายการในสมุดบัญชีขั้นต้นและสมุดบัญชีขั้นปลายรวมทั้ง
บัญชีย่อยต่าง ๆ โดยจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ซึ่งในทางปฏิบัติยังมีข้อผิดพลาดในการบันทึก รายการบัญชี
รวมท้ังบัญชีย่อยต่าง ๆ ได้แนะนําให้ปรับปรุงรายการบัญชีในระหว่างการตรวจสอบ สหกรณ์มีเอกสารหลักฐาน
ประกอบการบันทึกบัญชีพอเช่ือถือได้ ในส่วนของการจัดทําบัญชีแยกประเภททั่วไป งบทดลอง งบการเงินและ
รายละเอียดประกอบงบการเงิน ได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการที่กํากับดูแลเป็นผู้จัดทํา 
เพ่ือให้สามารถปิดบัญชีได้  

2. สหกรณ์มีผลการประเมินการจัดช้ันคุณภาพการควบคุมภายใน ไม่มีระบบการควบคุมภายใน  
ฝ่ายจัดการ การแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบเป็นไปอย่างไม่เหมาะสม 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : 
1. เจ้าหน้าที่บัญชียังต้องได้รับความช่วยเหลือในการจัดทาํงบการเงินจากส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 

ซึ่งยังปฏิบัติงานยังไม่ดีเท่าที่ควร จึงต้องได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
 ด้านการพัฒนาการดําเนนิธรุกิจ 

งานท่ีดําเนินการ :  
1. แนะนํา ส่งเสริมด้านการมีส่วนร่วมในการดําเนินธุรกิจของสมาชิก ให้องค์ความรู้หรือแนวทางในด้าน

การมีส่วนร่วมของสมาชิก  
2. แนะนําให้ติดตามการเร่งรัดหน้ีสิน และการชําระหน้ีของสมาชิก เพ่ือให้สมาชิกมาชําระหน้ีตามกําหนด

สัญญา  
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ที่ได้จากการดําเนินงาน :  
สหกรณ์บริการเกาะช้าง จํากัด ดําเนินธุรกิจสินเช่ือ ระหว่างปีสหกรณ์จ่ายเงินกู้ให้แก่สมาชิก 22 ราย 

เป็นเงิน 620,000 บาท ลูกหน้ีชําระหน้ีได้ร้อยละ 67.48 ของหน้ีที่ถึงกําหนดชําระ ณ วันสิ้นปีมีลูกหน้ีเงินให้กู้
คงเหลือ 31 ราย เป็นเงิน 548,688.33 บาท มีลูกหน้ีเงินให้กู้ค้างรับ 19,810 บาท และค่าปรับเงินให้กู้ค้างรับ 
2,570 บาท ซึ่งวันสิ้นปีบัญชีได้ต้ังค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับลูกหน้ีที่ผิดนัดชําระหน้ีไว้ในจํานวนที่เพียงพอ
สําหรับการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น  
 สหกรณ์บริการเกาะช้าง จํากัด ดําเนินธุรกิจรับฝากเงิน ระหว่างปีสหกรณ์รับฝากเงินจากสมาชิก เป็นเงิน 
255,832.61 บาท วันสิ้นปีเงินรับฝากออมทรัพย์ คงเหลือ 50 บัญชี เป็นเงิน 279,723.23 บาท 
           สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ทําให้ผลการดําเนินงานไม่เป็นไปแผนที่กําหนด : 

1. สมาชิกไม่ส่งชําระหน้ี เน่ืองจากผลผลิตมีราคาผันผวนตามเศรษฐกิจ ทําให้รายได้ไม่เพียงพอในการส่ง
ชําระหน้ีซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ 

 ด้านการกํากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
งานท่ีดําเนินการ :  
1. สหกรณ์ มีระเบียบ กฎหมายและข้อบังคับสหกรณ์ 
2. แนะนําส่งเสริมให้ปรับปรุงการดําเนินงานตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี 
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. สหกรณ์ได้ดําเนินการเป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับสหกรณ์ โดยไมม่ีข้อบกพร่อง 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : - 

ผลการดําเนนิงานตามแผนการดําเนินงานของสหกรณ์ ปีบัญชี เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

กิจกรรม หน่วย
นับ แผน ผล ร้อยละผลสําเร็จ

เม่ือเทียบกับแผน
1. แผนการรับสมาชิก คน 5 1 20 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพ่ิม 
    - รับฝากเงินเพ่ิม 

 
บาท 
บาท 

 
25,000 
260,000 

 
15,400 
253,486 

 
61.60 
97.49 

3. แผนการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเช่ือ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

 
 

บาท 

 
- 

600,000 
- 
- 
- 
- 

 
- 

400,000 
- 
- 
- 
- 

 
- 

66.66 
- 
- 
- 
- 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได้ 
   - ค่าใช้จ่าย 
   - กําไร (ขาดทุน) สทุธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
60,000 
46,200 
10,800 

 
69,381.21 
87,618.29 
-18,237.08 

 
115.63 
189.64 
-168.86 
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สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : 
1. เน่ืองจากเศรษฐกิจผันผวน ทําให้สมาชิกมีรายได้ไม่เพียงพอที่จะชําระหน้ี 
 สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  

 1. ในการจ่ายเงินกู้สมาชิก คณะกรรมการควรพิจารณาอย่างรอบคอบ และติดตามการชําระหน้ี 
จากสมาชิกอย่างเคร่งครัด 
 2. สหกรณ์ควรติดตามเร่งรัดหน้ีสินให้สมาชิกชําระให้ได้ภายในกําหนดเวลา 
 
 

ลงชื่อ        อรฉัตร  อินทรโชติ           เจ้าหนา้ที่ผูร้ับผดิชอบ 
           (นางสาวอรฉัตร  อินทรโชติ) 

                วันที่ 30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
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44) สหกรณ์ประมงไม้รูด จํากัด   
ประเภทสหกรณ์ สหกรณ์ประมง  ปีบัญชขีองสหกรณ์ 30 มิถุนายน 2562  

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์ : ธุรกิจสินเช่ือ 
 ระดับมาตรฐานสหกรณ์ (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที ่31 กรกฎาคม 2563) : ไม่ผ่าน 

เน่ืองจาก สหกรณ์มีผลการดําเนินงานขาดทุนสะสม 
 ระดับชัน้สหกรณ์ (ข้อมลู ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) : ช้ัน 2  
 ผลการปดิบญัชีของสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีรบัรองงบการเงินวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ จัดประชุมเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562  

ผลการดําเนนิงานแนะนาํส่งเสริม พฒันา และกํากับดูแลสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

 งานท่ีดําเนินการ :  
1. แนะนําคณะกรรมการติดตามลูกหน้ีค้างชําระจากสมาชิก ซึ่งสหกรณ์มีลูกหน้ีเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและ

ดอกเบ้ียเงินให้กู้ค้างรับเป็นส่วนใหญ่ โดยให้คณะกรรมการท่ีอยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียงกับสมาชิกที่มีหน้ีค้างชําระกับ
สหกรณ์ มาชําระหน้ีทุกวันที่ 17 ของเดือน ถ้าเดือนใดตรงกับวันหยุดราชการให้เลื่อนเป็นวันถัดไป 

2. แนะนําสหกรณ์มีมาตรการรองรับเพ่ือลดความเสี่ยงต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และใช้
ความระมัดระวังในการพิจารณาเงินกู้ โดยคํานึงถึงหลักประกันต่างๆ และภาระท่ีสมาชิกจะมีความสามารถชําระ
หน้ี กรณีลูกหน้ีผิดนัดชําระหน้ี คณะกรรมการเงินกู้ควรมีการติดตามหน้ีให้ถึงที่สุด  

3. แนะนําให้สมาชิกที่ไม่มีหน้ีค้างชําระกับสหกรณ์ และไม่ได้ค้ําประกันบุคคลอ่ืนให้มาลาออกจากการเป็น
สมาชิกสหกรณ์ โดยสหกรณ์จะสามารถจ่ายคืนค่าหุ้นให้แก่สมาชิกที่ลาออกได้ในมูลค่าหุ้นละ 9.35 บาท จากมูลค่า
หุ้นละ 10 บาท เน่ืองจากสหกรณ์มีผลการดําเนินงานขาดทุนสะสม 

4. ส่งเสริมให้สหกรณ์จัดทําแผนฟ้ืนฟูในการดําเนินธุรกิจสหกรณ์ เพ่ือพัฒนาศักยภาพและยกระดับความ
เข้มแข็งให้แก่สหกรณ์ 

ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. จากการดําเนินการที่ผ่านมา สหกรณ์มีผลการดําเนินงานมีผลกําไรแต่สหกรณ์ยังไม่สามารถจัดสรรกําไร

สุทธิให้และจ่ายทุนสวัสดิการสมาชิกหรือทุนสาธารณประโยชน์ได้ เน่ืองจากสหกรณ์ฯต้องนําผลกําไรหักโอนไป
ชดเชยขาดทุนสะสม สหกรณ์มีสภาพคล่องไม่ดีเท่าที่ควร และมีลูกหน้ีเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบ้ียเงินให้กู้ค้าง
รับเป็นส่วนใหญ่ 

2. สหกรณ์ยังไม่สามารถยกระดับที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานได้ 
3. สมาชิกมารว่มทําธุรกิจกับสหกรณ์ร้อยละ 45.77 ของสมาชิกทั้งหมด 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : 
1. คณะกรรมการผู้ได้รับมอบหมายจากท่ีประชุมใหญ่ให้ปฏิบัติหน้าที่ ไม่รับผิดชอบบทบาท หน้าที่ของ

ตนเองที่รับมอบหมาย อีกทั้งไม่ให้ความสําคัญในด้านการบริหารจัดการสหกรณ์ 
2. คณะกรรมการไม่รับผิดชอบบทบาทหน้าที่ของตนเองไม่ให้ความสําคัญในด้านการบริหารจัดการ

สหกรณ์ 
3. คณะกรรมการขาดความรู้เก่ียวกับงานด้านสหกรณ์ ในเรื่องกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และการบริหารงาน

ด้านการเพ่ิมธุรกิจของสหกรณ์   
4. คณะกรรมการ สมาชิกสหกรณ์ ขาดการมีส่วนร่วม และร่วมทํากิจกรรมกับสหกรณ์ 
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5. สหกรณ์ไม่มีเจ้าหน้าที่จัดทําบัญชีของสหกรณ์ ยังต้องช่วยเหลือในการจัดทํางบทดลองให้เป็นประจําทุก
เดือน และปิดบัญชีประจําปีให้กับสหกรณ์ เน่ืองจากกรรมการที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติได้เพียงการบันทึกบัญชี
รายการขั้นต้น 

6. สมาชิกส่วนใหญ่ที่ขอกู้เงินจากสหกรณ์ไม่สามารถมาชําระหน้ีได้ตามที่สัญญากําหนด เน่ืองจากสมาชิก
บางรายชราภาพ พิการ เสียชีวิต หรือไม่อยู่ในพ้ืนที่ หายสาบสูญ บางรายไปทํางานต่างถิ่นกลับมาเป็นบางคร้ัง และ
บางรายย้ายออกนอกแดนติดต่อไม่ได้ และส่วนที่ประกอบอาชีพได้ตามปกติ ไม่มาชําระหน้ี เหนียวหน้ี 

 ด้านการพัฒนาการดําเนนิธรุกิจ 
งานท่ีดําเนินการ :  
1. สหกรณ์ประมงไม้รูด จํากัด ดําเนินธุรกิจสินเช่ือเพียงด้านเดียว โดยใช้เงินทุนภายในของสหกรณ์ให้

สมาชิกกู้ยืม ในการดําเนินธุรกิจระหว่างปีได้รับชําระหน้ีจากลูกหน้ี เป็นเงิน 363,902 บาท ซึ่งส่วนใหญ่ลูกหน้ีไม่
สามารถชําระหน้ีได้ตามสัญญากําหนด และจ่ายเงินกู้ให้แก่สมาชิก จํานวน 21 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 290,0000 บาท 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 มีลูกหน้ีเงินกู้ค้างชําระ จํานวน 701,824 บาท  

ผลที่ได้จากการดําเนินงาน : 
1. ในการดําเนินธุรกิจสินเช่ือของสหกรณ์ประมงไม้รูด 2 จํากัด สหกรณ์มีรายได้รวม 20,386.04 บาท 

และมีค่าใช้จ่ายรวม 20,092.42 บาท ทําให้สหกรณ์มีผลกําไรสุทธิ จํานวน 293.62 บาท โดยหักโอนไปชดเชย
ขาดทุนสะสม และมีผลขาดทุนสะสมคงเหลือ 5,395.88 บาท 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : 
1. สมาชิกทีม่หีน้ีค้างชําระกับสหกรณ์ ไม่มาชําระหน้ีกับสหกรณ์ตามกําหนดสัญญา  

 ด้านการกํากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
งานท่ีดําเนินการ :  
1. ให้สหกรณ์ดําเนินกิจการให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
2. ตรวจสอบสหกรณ์โดยทีมตรวจสอบระดับจังหวัด 
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. สหกรณ์บริหารการดําเนินงานเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของสหกรณ์กําหนด  
2. สหกรณ์ไม่มีข้อบกพร่อง 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : - 

ผลการดําเนนิงานตามแผนการดําเนินงานของสหกรณ์ ปีบัญชี เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 

กิจกรรม หน่วย
นับ แผน ผล ร้อยละผลสําเร็จ

เม่ือเทียบกับแผน
1. แผนการรับสมาชิก  - -  
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพ่ิม 
    - รับฝากเงินเพ่ิม 

 
บาท 

 
17,000 

- 

 
15,300 

- 

 
90 
- 

3. แผนการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเช่ือ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 

 
 

บาท 

 
- 

270,000 
- 
- 

 
- 

290,000 
- 
- 

 
- 

107 
- 
- 
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กิจกรรม หน่วย
นับ แผน ผล ร้อยละผลสําเร็จ

เม่ือเทียบกับแผน
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได้ 
   - ค่าใช้จ่าย 
   - กําไร (ขาดทุน) สทุธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
64,400 
49,960 
14,440 

 

 
20,386.04 
20,092.42 

293.62 
 

 
31.65 
40.21 
2.03 

 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :  
1. สหกรณ์ได้รับชําระหน้ีจากลูกหน้ีไม่เป็นไปตามแผนที่กําหนด  
2. สหกรณ์ยังมีผลการดําเนินงานขาดทุนสะสม 
สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  
ติดตามเร่งรัดหน้ีค้างชําระให้เป็นไปตามกําหนดสัญญา 

 
 

ลงชื่อ        พรรษรัชต์  ตติชรา         เจ้าหน้าทีผู่้รบัผิดชอบ 
           (นางสาวพรรษรัชต์  ตติชรา) 

                  วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
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45) สหกรณ์ผู้ใช้น้ําเขาสมิง จํากัด   
ประเภทสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตร  ปีบัญชีของสหกรณ์ 30 กันยายน 2562 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ ์: ธุรกิจบริการสูบนํ้า 
 ระดับมาตรฐานสหกรณ์ (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที ่31 กรกฎาคม 2563) : ดี  
 ระดับชัน้สหกรณ์ (ข้อมลู ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) : ช้ัน 2 
 ผลการปิดบญัชีของสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีรบัรองงบการเงินวันที่ 21 มกราคม 2563 
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ จัดประชุมเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 

ผลการดําเนนิงานแนะนาํส่งเสริม พฒันา และกํากับดูแลสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

 งานท่ีดําเนินการ :  
 1. แนะนํา ส่งเสริม ผลักดันสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 

2. แนะนํา ส่งเสริมให้รักษามาตรฐานการดําเนินงานของสหกรณ์ ส่งเสริมให้สหกรณ์จัดทํางบการเงินแล้ว 
เสร็จและส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วเสนอเพ่ืออนุมัติในการประชุมใหญ่สหกรณ์ภายใน 150 วัน นับแต่วันปิด
บัญชี โดยแนะนําการจัดทําบัญชี การจัดทําเอกสารหลักฐาน การรับเงิน จ่ายเงิน ให้มีรายละเอียดประกอบการ
จ่ายเงินให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามแบบที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กําหนด เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์   
ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์ พ.ศ. 2542 

ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ ระดับดี 
2. สหกรณ์สามารถปิดบัญชีประจําปีได้ถูกต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด และส่งให้

ผู้สอบบัญชีตรวจสอบได้ภายใน 30 วัน พรอ้มทั้งนําเสนอเพ่ืออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ได้ภายใน 150 วัน 
นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : - 
 ด้านการพัฒนาการดําเนนิธรุกิจ 

งานท่ีดําเนินการ :  
1. แนะนํา ส่งเสริมสหกรณ์ในการดําเนินธุรกิจได้ครอบคลุมกับความต้องการของสมาชิก 
2. แนะนํา ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของสมาชิกมาใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
สหกรณ์มขีีดความสามารถในการบริหารงาน โดยสหกรณดํ์าเนินธุรกิจ 2 ธุรกิจ ผลการดําเนินธุรกิจ             

สรุปได้ดังน้ี  
- ธุรกิจให้บรกิารนํ้า ให้เงินกู้แก่สมาชิก จํานวน 46 ราย เป็นเงิน 268,825.00 บาท ผลการดําเนินงานมี

กําไรเฉพาะธุรกิจ จํานวน 101,189.98 บาท  
- ธุรกิจการรับฝากเงิน สหกรณ์ได้รับฝากเงินจากสมาชิก จํานวน 21 ราย เป็นเงิน 35,250.69  บาท 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : - 
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 ด้านการกํากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
งานท่ีดําเนินการ :  
1. กํากับ ดูแล ตรวจสอบและแก้ไขตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางที่กรมกําหนด 
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. สหกรณ์มีการกํากับ ดูแล ตรวจสอบและแก้ไขตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางที่กรมกําหนด 
2. สหกรณ์มีการกําหนดระเบียบครอบคลุมต่อการดําเนินธุรกิจ 
3. ไม่พบปัญหาข้อบกพร่อง 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : - 

ผลการดําเนนิงานตามแผนการดําเนินงานของสหกรณ์ ปีบัญชี เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 

กิจกรรม หน่วย
นับ แผน ผล ร้อยละผลสําเร็จ

เม่ือเทียบกับแผน
1. แผนการรับสมาชิก คน - 10 - 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพ่ิม 
    - รับฝากเงินเพ่ิม 

 
บาท 
บาท 

1,000.00
4,000.00

 
3,400.00 
- 

340 
- 

3. แผนการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเช่ือ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวมนํ้ายาง 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
 

บาท 

4,000.00
100,000.00

3,000.00
- 
- 

150,000.00

 
- 
- 
- 
- 
- 

268,825.00 

 
- 
- 
- 
- 
- 

179.22 
4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได้ 
   - ค่าใช้จ่าย 
   - กําไร (ขาดทุน) สทุธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

164,000.00
142,500.00
21,500.00

 
295,383.23 
194,193.25 
101,189.98 

 
180.11 
136.28 
470.65 

 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : ผลการดําเนินงานธุรกิจเงินรับฝากไม่เป็นไป

ตามแผนการดําเนินงานเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ผลิตผลทางการเกษตรมีราคาตกตํ่าซึ่งอาจมีผลกระทบ
โดยตรงต่อรายได้ของสมาชิก 

สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : สินทรัพย์หมุนเวียนของ
สหกรณ์ส่วนใหญ่เป็นเงินสด และเงินฝากสหกรณ์ ถือว่าสหกรณ์มีสภาพคล่องทางการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ดังน้ัน  
การบริหารสภาพคล่องของสหกรณ์จึงขึ้นอยู่กับการบริหารสินทรัพย์ให้ได้รับผลตอบแทนเพ่ิมขึ้นและเป็นประโยชน์
ต่อสมาชิกให้มากที่สุด 
 

 ลงชื่อ          พิกุล  คุ้มปลี         เจ้าหนา้ที่ผู้รบัผิดชอบ 
             (นางสาวพิกุล  คุ้มปลี) 

             วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
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46) สหกรณ์ผู้ใช้น้ําบาํโรณ-แสนตุ้ง จาํกัด   
ประเภทสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตร  ปีบัญชีของสหกรณ์ 31 กรกฎาคม 2562 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ ์: ธุรกิจบริการสูบนํ้าให้แก่สมาชิก 
 ระดับมาตรฐานสหกรณ์ (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที ่31 กรกฎาคม 2563) : ดีมาก 
 ระดับชัน้สหกรณ์ (ข้อมลู ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) : ช้ัน 1  
 ผลการปิดบญัชีของสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีรบัรองงบการเงินวันที่ 25 กันยายน 2562 
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ จัดประชุมเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 

ผลการดําเนนิงานแนะนาํส่งเสริม พฒันา และกํากับดูแลสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

 งานท่ีดําเนินการ :  
1. แนะนํา ส่งเสริมให้สหกรณ์รักษามาตรฐานสหกรณ์ 
2. พัฒนาศักยภาพสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ือง บริหารเงินทุนของสหกรณ์ให้เพ่ิมขึ้น 
3. แนะนํา ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กร การกํากับดูแลกิจการทีดีตามหลักธรรมาภิบาล 
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. สหกรณ์รักษาเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ ระดับดีมาก 
2. สหกรณ์มีทนุดําเนินงานทั้งสิ้น 1,557,919.69 บาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 539,768.53 บาท หรือเพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ 52.86 ซึ่งทุนดําเนินการส่วนใหญ่เป็นทุนของสหกรณ์เอง คิดเป็นร้อยละ 99.73 ของทุนการดําเนินงาน
ทั้งสิ้น 

3. สหกรณ์สามารถปิดบัญชีประจําปีได้ถูกต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด และส่งให ้
ผู้สอบบัญชีตรวจสอบได้ภายใน 30 วัน พรอ้มทั้งนําเสนอเพ่ืออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ได้ภายใน 150 วัน 
นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี 

4. ผลการประเมินช้ันคณุภาพการควบคุมภายในอยู่ในช้ันดี ซึ่งแสดงให้เห็นศักยภาพในกระบวนการ 
ปฏิบัติงานที่เหมาะสม 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : - 
 ด้านการพัฒนาการดําเนนิธรุกิจ 

งานท่ีดําเนินการ :  
1. แนะนํา ส่งเสริมด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการการดําเนินธุรกิจ ให้สหกรณ์ดําเนินธุรกิจธุรกิจรายได้ 

ค่าบริการสูบนํ้า ให้มีอัตราการขยายตัวของปริมาณ ธุรกิจเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. สหกรณ์มีการดําเนินธุรกิจให้บริการสูบนํ้า ปริมาณธุรกิจรวมทั้งสิ้น 2,487,500.00 บาท ผลการ 

ดําเนินงานมีกําไรสุทธิ จํานวน 826,777.79 บาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 465,231.39 บาท หรือเพ่ิมขึ้น 1.29 เท่า 
2. ผลการดําเนินงานประจําปีรายได้รวม และรายได้การบริหาร ดีกว่าแผนที่ต้ังเป้าไว้ 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : - 
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 ด้านการกํากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
งานท่ีดําเนินการ :  
1. แนะนําให้สหกรณ์ดําเนินกิจการให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง รวมถึง

ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี (ถ้ามี) 
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. สหกรณ์ไม่มีข้อบกพร่องในการบริหารงาน 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : - 

ผลการดําเนนิงานตามแผนการดําเนินงานของสหกรณ์ ปีบัญชี เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

กิจกรรม หน่วย
นับ แผน ผล ร้อยละผลสําเร็จ

เม่ือเทียบกับแผน
1. แผนการรับสมาชิก คน 3 1 33.33 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพ่ิม 
    - รับฝากเงินเพ่ิม 

 
บาท 

 
8,000 

- 

 
6,500 

- 

 
81.25 

- 
3. แผนการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเช่ือ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

 
 
 
 
 
 

บาท 

 
- 
- 
- 
- 
- 

1,700,000 

 
- 
- 
- 
- 
- 

2,487,500 

 
- 
- 
- 
- 
- 

146.32 
4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได้ 
   - ค่าใช้จ่าย 
   - กําไร (ขาดทุน) สทุธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
1,800,000 
1,736,000 

64,000 

 
2,582,329.99 
1,755,552.20 
826,777.79 

 
143.46 
101.13 
1291.84 

 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : ผลการดําเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตาม

แผนการดําเนินงานของสหกรณ์ 
สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : เน่ืองจากสหกรณ์มีสภาพ

คล่องในเกณฑ์ดีมาก มีสินทรัพย์หมุนเวียนเป็นเงินสดและเงินฝากธนาคาร สหกรณ์ควรนําสินทรัพย์ดังกล่าวไปใช้
ประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจ เพ่ือให้เกิดผลตอบแทนและเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกให้มากที่สุด 
 
 

ลงชื่อ        ชณาพร  จันทรข์ุนนาค          เจ้าหน้าทีผู่้รบัผิดชอบ 
           (นางสาวชณาพร จันทร์ขุนนาค) 

                 วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
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47) สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งตราดย่ังยืน จํากัด   
ประเภทสหกรณ์ สหกรณ์ประมง  ปีบญัชีของสหกรณ์ 31 ธันวาคม 2561 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ ์: (1) ธุรกิจรวบรวม (2) ธุรกิจการจดัหาสินค้ามาจําหน่าย   . 
 ระดับมาตรฐานสหกรณ์ (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที ่31 กรกฎาคม 2563) : ไม่ผ่าน 

เน่ืองจาก 1) สหกรณ์มีผลการดําเนินงานขาดทุน 2) สมาชิกทําธุรกิจไม่ถงึร้อยละ 60 3) ไม่มีการจัดสรรกําไรสุทธิ
เป็นทุนสวัสดิการ  

 ระดับชัน้สหกรณ์ (ข้อมลู ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) : ช้ัน 3  
 ผลการปิดบญัชีของสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีรบัรองงบการเงินวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ จัดประชุมวันที่ 9 มิถุนายน 2562   

ผลการดําเนนิงานแนะนาํส่งเสริม พฒันา และกํากับดูแลสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

งานท่ีดําเนินการ :  
          1. พัฒนาศักยภาพสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ือง ให้ความรู้เก่ียวกับอํานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการดําเนินการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ แบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจน ปฏิบัติงานตามแผนงานของสหกรณ์
และมีการเปรียบเทียบแผน-ผล รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการ 

2. แนะนํา ส่งเสริมการจัดทําบัญชี การจัดทําเอกสารหลักฐานการรับเงิน จ่ายเงิน ให้มีรายละเอียด
ประกอบการจ่ายเงินให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553) 

ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. คณะกรรมการดําเนินการและเจ้าหน้าที่ มีความรับผิดชอบและปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับของ

สหกรณ์ และตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด 
          2. สหกรณ์มีการแบ่งแยกหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ในด้านการจัดทําบัญชีได้จัดจ้างเจ้าหน้าที่เป็นผู้บันทึก
รายการบัญชีต่างๆ ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้ดีพอสมควร ยกเว้นในด้านการจัดทํางบการเงินยังต้องได้รับ
ความช่วยเหลือจากส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : - 
          ด้านการพัฒนาการดําเนนิธุรกิจ 

งานท่ีดําเนินการ :  
1. แนะนํา ส่งเสริมการดําเนินธุรกิจได้ครอบคลุมกับความต้องการของสมาชิก 

          2. แนะนํา ส่งเสริมด้านการมีส่วนร่วมในการดําเนินธุรกิจของสมาชิก ให้องค์ความรู้หรือแนวทางในด้าน
การมีส่วนร่วมของสมาชิก โดยมเีป้าหมายให้สามารถรักษาสมาชิกที่มาใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
            สหกรณ์มีขีดความสามารถในการบริหารงาน โดยสมาชิกมีส่วนร่วมทําธุรกิจกับสหกรณ์ จํานวน 20 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 25.64 โดยสหกรณ์ดําเนินธุรกิจ 2 ธุรกิจ 1) ธุรกิจการจัดหาสินค้ามาจําหน่าย 2) ธุรกิจการรวบรวม  
มีผลการดําเนินธุรกิจทั้งสิ้น 9,641,897 บาท 
           1. สหกรณ์มีการบริหารเงินทุน สมาชิกมีหุ้นเรือนหุ้นจํานวน 537,260 บาท   
           2. ธุรกิจการจัดหาสินค้ามาจําหน่าย เป็นจํานวนเงิน 9,253,877.00 บาท มีผลการดําเนินงานกําไร
179,461.27 บาท    
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           3. ธุรกิจรวบรวมผลิตผล เป็นจํานวนเงิน 388,020 บาท มีผลการดําเนินงานกําไรเฉพาะธุรกิจ 
36,670.75  บาท 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : 
1. สหกรณ์มีเงินทุนไม่เพียงพอในการดําเนินธุรกิจ 
2. สหกรณ์ประสบปัญหาการทุจริตของเจ้าหน้าที่สหกรณ ์

 ด้านการกํากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
งานท่ีดําเนนิการ :  
1. แนะนํา ส่งเสริมกํากับ ดูแล ตรวจสอบและแก้ไขตามแนวทางที่กรมกําหนด 

          2. แนะนํา ส่งเสริมให้ปรับปรุงการดําเนินงานตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี  
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. สหกรณ์ดําเนินการเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับในการดําเนินกิจการ 

          2. สหกรณ์กําหนดระเบียบสหกรณ์ ขึ้นถือใช้และปฏิบัติงานได้เหมาะสมครบถ้วนตามระเบียบที่กําหนด 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : -           

ผลการดําเนนิงานตามแผนการดําเนินงานของสหกรณ์ ปีบัญชี เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 

กิจกรรม หน่วย
นับ แผน ผล ร้อยละผลสําเร็จ

เม่ือเทียบกับแผน
1. แผนการรับสมาชิก คน 6 11 183 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพ่ิม 
    - รับฝากเงินเพ่ิม 

  
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

3. แผนการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเช่ือ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

 
 
 

บาท 
บาท 

 
- 
- 

   250,000.00 
36,000,000.00

- 
- 

 
- 
- 

9,253,877.00  
  388,020.00 

- 
- 

 
- 
- 

370.15 
10.77 

- 
- 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได้ 
   - ค่าใช้จ่าย 
   - กําไร (ขาดทุน) สทุธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
21,090,000 
20,263,500 
     826,500 

 
 9,815,709.07 
10,090,867.22 
   (275,158.15) 

 
46.54 
49.79 
-33.29 

 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : 
1. สมาชิกประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจอาจส่งผลต่อการเลี้ยงและจําหน่ายกุ้ง 
2. ระบบควบคุมภายในของสหกรณ์ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องปรับปรุง เน่ืองจากการจัดทําบัญชี สหกรณ์มีการ

จัดทําเอกสารประกอบการรับ-จ่ายเงิน ยังไม่สมบูรณ์ชัดเจนโดยเฉพาะเอกสารด้านการเงิน 
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สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  
1. แนะนําส่งเสริมสหกรณ์ให้ปรับปรุงแก้ไขแนะนําส่งเสริมให้เพ่ิมธุรกิจ การระดมทุน โดยการถือหุ้นเพ่ิม  

การระดมเงินรับฝากจากสมาชิก โดยสอบถามความต้องการของสมาชิก เพ่ืออํานวยประโยชน์ให้แก่สมาชิกได้มาก
ขึ้น การติดตามเร่งรัดหน้ีลูกหน้ีการค้าต่างๆและลูกหน้ีอ่ืนๆ 

 
 

ลงชื่อ      อํานาจ  กูลกัลยา     เจ้าหน้าทีผู่้รับผิดชอบ 
           (นายอํานาจ  กูลกัลยา) 

           วันที ่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 
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48) สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรและการปศุสตัว์ตราด จํากัด   
ประเภทสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตร ปีบญัชีของสหกรณ์ 31 ธันวาคม 2562 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์ : (1) ธุรกิจสินเช่ือ (2) ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย 
 ระดับมาตรฐานสหกรณ์ (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที ่31 กรกฎาคม 2563) : ดี 
 ระดับชัน้สหกรณ์ (ข้อมลู ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) : ช้ัน 2  
 ผลการปิดบญัชีของสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีรบัรองงบการเงินวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ จัดประชุมเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 

ผลการดําเนนิงานแนะนาํส่งเสริม พฒันา และกํากับดูแลสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

 งานท่ีดําเนินการ :  
          1. แนะนํา ส่งเสริมให้ความรู้เก่ียวกับอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ โดยมีการ
แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามแผนงานของสหกรณ์และมีการ
เปรียบเทียบแผน-ผล  รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการ เพ่ือให้สหกรณ์มีการพัฒนาศักยภาพให้มีความเข้มแข็ง
อย่างต่อเน่ือง 

2. แนะนําส่งเสริมให้สหกรณ์จัดทํางบการเงินให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นปีบัญชีสหกรณ์  
เพ่ือส่งผู้สอบบัญชีสหกรณ์ตรวจสอบ จากน้ันให้นําเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปีภายใน 150 วัน นับแต่วัน
สิ้นปีบัญชี ให้สหกรณ์จัดทําบัญชี เอกสารหลักฐาน การรับ-จ่ายเงิน ครบถ้วน ตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กําหนด 
และตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการบัญชีสหกรณ์ 2542 เพ่ือผลักดันให้สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
อยู่ในระดับที่ดีขึ้น 

ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. คณะกรรมการดําเนินการมีความรู้เก่ียวกับอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ มีความรับผิดชอบและ

ปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์  ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด 
2. ในปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสหกรณ์มีการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี  

เอกสารหลักฐาน การรับ-จ่ายเงิน ครบถ้วนตรงตามที่ผู้สอบบัญชีสหกรณ์กําหนด และตามระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ว่าด้วยการบัญชีสหกรณ์ 2542 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : - 
 ด้านการพัฒนาการดําเนนิธรุกิจ 

งานท่ีดําเนินการ :  
     1. แนะนํา ส่งเสริมสหกรณ์ในการเพ่ิมศักยภาพในการดําเนินธุรกิจ เพ่ือให้สหกรณ์มีปริมาณธุรกิจเพ่ิมขึ้น 

จากปีก่อน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการดําเนินการวิเคราะห์กําหนดแนวทางในการ
พัฒนา เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดหาสินค้ามาจําหน่ายให้แก่สมาชิกร่วมกัน  

2. มอบหมายหน้าที่ให้คณะกรรมการสํารวจความต้องการสินค้าของสมาชิก เพ่ือดําเนินการจัดหาสินค้า
มาจําหน่ายให้ตรงตามความต้องการของสมาชิก 

ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
สหกรณ์มีขีดความสามารถในการบริหารงาน โดยสมาชิกมีส่วนร่วมทําธุรกิจกับสหกรณ์ จํานวน 15 ราย 

คิดเป็นร้อยละ 24.59 โดยสหกรณ์ดําเนินธุรกิจ 3 ธุรกิจ     
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         1. ธุรกิจสินเช่ือ ให้เงินกู้แก่สมาขิกเป็นจํานวนเงิน 150,000 บาท ซึ่งชําระได้ตามกําหนด 60,000 บาท  
ค้างชําระจํานวน 90,000 บาท มีผลการดําเนินงานเฉพาะธุรกิจ 14,469.87 บาท 
          2. ด้านจัดหาสินค้ามาจําหน่าย มีมูลค่าทั้งสิ้น 348,102 บาท ผลการดําเนินงานมีกําไรสุทธิ จํานวน 
24,723.07 บาท การดําเนินธุรกิจสามารถอํานวยประโยชน์แก่สมาชิกได้ตามสมควร 
          3. ธุรกิจการจําหน่ายสัตว์และผลิตอาหารสัตว์เพ่ือจําหน่ายจํานวน 3,666,271 บาท มีกําไรเฉพาะธุรกิจ  
392,466.47 บาท 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด :  
1. สมาชิกสหกรณ์หยุดการเลี้ยงสุกร    
2. ต้นทุนในการเลี้ยงสุกรสูง และราคาสุกรตกตํ่า 

 ด้านการกํากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
งานท่ีดําเนินการ :  
1. แนะนําส่งเสริมสหกรณ์ตรวจติดตาม ให้คณะกรรมการดําเนินงานมีการรายงานปัญหาของการ

ดําเนินงานแต่ละด้าน เช่นการติดตามลูกหน้ีค้างชําระ การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนงานประจําปีของ
สหกรณ์ เพ่ือเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับแผนงานและงบประมาณท่ีกําหนดไว้ และพิจารณาปรับปรุงแก้ไข
ผลการดําเนินงานหากไม่เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์และแผนงานท่ีกําหนดไว้ เพ่ือติดตามความ
คืบหน้าของการแก้ไขปัญหาอย่างทันเหตุการณ์  

ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
          1. สหกรณ์มีระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน เพ่ือหากมีปัญหาจะสามารถแก้ไขปัญหาได้
อย่างทันเหตุการณ์ คณะกรรมการมีความรู้ความสามารถดําเนินการเป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์
ที่กําหนดไว้ 

 สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : - 
ผลการดําเนนิงานตามแผนการดําเนินงานของสหกรณ์ ปีบัญชี เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 

กิจกรรม หน่วย
นับ แผน ผล ร้อยละผลสําเร็จ

เม่ือเทียบกับแผน
1. แผนการรับสมาชิก คน 2 1 50 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพ่ิม 
    - รับฝากเงินเพ่ิม 

 
บาท 
บาท 

 
3,600 

- 

 
3,200 

 
88 
- 
 

3. แผนการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเช่ือ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจจําหน่ายสัตว์และผลิตอาหาร
สัตว์ 
    - ธุรกิจบริการ 

 
 

บาท 
บาท 

 
บาท 

 
- 

60,000 
1,745,900 

- 
- 
- 
- 

 
- 

60,000 
1,438,957 

- 
3,666,271 

- 
- 

 
- 

100 
82 
- 
- 
- 
- 
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กิจกรรม หน่วย
นับ แผน ผล ร้อยละผลสําเร็จ

เม่ือเทียบกับแผน
4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได้ 
   - ค่าใช้จ่าย 
   - กําไร (ขาดทุน) สทุธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
5,122,100.00 
5,050,500.00 
    71,600.00 

 
4,676,948.58 
4,544,676.23 
  132,308.35 

 
91 
90 
184 

 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : 
1. การมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์ในการดําเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย และธุรกิจสินเช่ือ       

การดําเนินธุรกิจสามารถอํานวยประโยชน์แก่สมาชิกได้เพียง 15 รายจากสมาชิกทั้งสิ้น 61 ราย 
2. สมาชิกสหกรณ์เป็นสมาชิกหลายสหกรณ์หลายแห่ง และไม่ส่งชําระหน้ีตามกําหนด 
สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  
1. แนะนํา ส่งเสริมให้เพ่ิมธุรกิจ   
2. แนะนํา ส่งเสริมการระดมทุน โดยการถือหุ้นเพ่ิม การระดมเงินรับฝากจากสมาชิก และการรับสมาชิก

เพ่ิมใหม่   
3. สอบถามความต้องการของสมาชิก เพ่ืออํานวยประโยชน์ให้แก่สมาชิกได้มากขึ้น 
 
 

ลงชื่อ        อํานาจ  กูลกัลยา       เจ้าหนา้ที่ผู้รบัผิดชอบ 
             (นายอํานาจ  กูลกัลยา) 

                วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 
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49) สหกรณ์พัฒนาคุณภาพยางพาราตําบลห้วยแร้ง จํากัด   
ประเภทสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตร  ปบีญัชีของสหกรณ์ 30 มิถุนายน 2562 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ ์: ธุรกิจรวบรวม 
 ระดับมาตรฐานสหกรณ์ (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที ่31 กรกฎาคม 2563) : ดี   
 ระดับชัน้สหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) : ช้ัน 2 
 ผลการปิดบญัชีของสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีรบัรองงบการเงินวันที่ 14 สิงหาคม 2562 
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ จัดประชุมเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 

ผลการดําเนนิงานแนะนาํส่งเสริม พฒันา และกํากับดูแลสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

 งานท่ีดําเนินการ :  
1. ด้านการแก้ไขปัญหาการดําเนินกิจการของสหกรณ์ แนะนําส่งเสริมสหกรณ์วิเคราะห์ปัญหาที่สหกรณ์

ประสบร่วมกันพิจาณาแก้ไขเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการดําเนินธุรกิจ  
2. ผลักดันสหกรณ์ผ่านมาตรฐานระดับดีสู่ระดับดีมากหรือเลิศ 
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. สหกรณ์ประสบปัญหาในการส่งยางแผ่นจําหน่ายโดยจะต้องผ่านคนกลางส่งต่อผู้ค้าเน่ืองจากสหกรณ์ยัง

ไม่มีตลาดในมือเองประกอบกับเงินทุนในการหมุนเงินค่ารวบรวมนํ้ายางจากสมาชิก แต่ผลการดําเนินงานในปี
ปัจจุบันสหกรณ์สามารถส่งยางแผ่นขายให้กับพ่อค้าโดยตรงโดยไม่ผ่านคนกลางทําให้สหกรณ์ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย
ในการส่งยางแผ่นรมควันขาย 

2. ในรอบปีบัญชีสหกรณ์ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในส่วนของการขาดทุนประจําปี ในรอบปีบัญชีสหกรณ์มี
ผลการดําเนินงานขาดทุนเน่ืองมาจากค่าใช้จ่ายในการผลิตสูงประกอบกับราคายางพาราตกตํ่า 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : 
1. สหกรณ์ประสบปัญหาการขาดทุนเน่ืองมาจากการซ่อมแซมบ่อบําบัดนํ้าเสียประกอบกับราคายางพารา

ตกตํ่าทําให้สหกรณ์มีผลการดําเนินงานขาดทุน 
 ด้านการพัฒนาการดําเนนิธรุกิจ 

งานท่ีดําเนินการ :  
1. แนะนําส่งเสริมในการเพ่ิมศักยภาพการดําเนินธุรกิจ การขยายตัวของธุรกิจเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3  
2. รักษาสหกรณ์มีสมาชิกมาใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. สหกรณ์มีผลการรวบรวมนํ้ายางจากสมาชิก 1,217,488.50 กิโลกรัม เป็นเงิน 16,264,514.00 บาท 

คิดเป็นร้อยละ 74.95 ของเป้าหมายที่กําหนดไว้ ซึ่งในการดําเนินงานสหกรณ์สามารถรวบรวมนํ้ายางจากสมาชิกได้
เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน เน่ืองจากสมาชิกมีความเช่ือมั่นในการบริหารจัดการการรวบรวมนํ้ายางเพ่ือผลิตยางแผ่นรมควัน
ในสหกรณ์ 

2. สหกรณ์มีสมาชิกมาร่วมทําธุรกิจไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ขึ้นไปจากจํานวนสมาชิกทั้งหมด ผลการ
ดําเนินงานสหกรณ์มีสมาชิกใหม่เพ่ิมขึ้นและได้ร่วมทําธุรกิจกับสหกรณ์โดยการส่งนํ้ายางสดทําให้สหกรณ์สามารถ
รวบรวมนํ้ายางได้เพ่ิมขึ้น 
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สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : - 
 ด้านการกํากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

งานท่ีดําเนินการ :  
1. ส่งเสริมแนะนําการดําเนินการของสหกรณ์ไม่ขัดต่อระเบียบและข้อบังคับสหกรณ์ 
2. ส่งเสริมแนะนําเพ่ือหาแนวทางป้องกันการเกิดทุจริตทั้งในเชิงนโยบายและปฏิบัติ 
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. สหกรณ์มีผลการดําเนินงานที่ไม่ขัดต่อระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์ตามรายงานการตรวจสอบ

บัญชีประจําปีไม่พบข้อบกพร่องหรือข้อสังเกตที่ขัดต่อระเบียบและข้อบังคับ 
2. ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาไมพ่บข้อสังเกตที่ร้ายแรงหรือข้อบกพร่องจากการปิดบัญชีประจําปี 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : - 

ผลการดําเนนิงานตามแผนการดําเนินงานของสหกรณ์ ปีบัญชี เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 

กิจกรรม หน่วย
นับ แผน ผล ร้อยละผลสําเร็จ

เม่ือเทียบกับแผน
1. แผนการรับสมาชิก คน 10 5 50 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพ่ิม 
    - รับฝากเงินเพ่ิม 

 
บาท 

 
10,000.00 

- 

 
1,800.00 

- 

 
18 
- 

3. แผนการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเช่ือ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

 
 
 
 

บาท 

 
- 
- 
- 

21,700,000.00
- 
- 

 
- 
- 
- 

19,919,344.00 
- 
- 

 
- 
- 
- 

91.79 
- 
- 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได้ 
   - ค่าใช้จ่าย 
   - กําไร (ขาดทุน) สทุธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
23,050,000.00
22,869,500.00

180,500.00 
 

 
20,122,947.89 
20,485,074.08 
(362,126.19) 

 
87.30 
89.57 

-200.62 

สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : ในการดําเนินธุรกิจรวบรวมนํ้ายางพาราของ
สหกรณ์ราคายางพาราผันผวนตามกลไกตลาด ซึ่งในบางครั้งสหกรณ์มีความเสี่ยงในการผลิตยางแผ่นรมควันส่งขาย 
ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลกําไรของสหกรณ์ 

สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : สหกรณ์ต้องหาแนวทางใน
การกําหนดตลาดส่งออกเพื่อกําหนดทิศทางและคํานวณราต้นการผลิตเพ่ือให้คุ้มกับราคาที่ส่งขายจะได้ไม่เป็นผล
ต่อผลกําไรขาดทุนของสหกรณ์ 

 
ลงชื่อ       พิมลรัตน์  ทิมดอน    เจ้าหน้าที่ผู้รบัผิดชอบ 
         (นางสาวพิมลรัตน์  ทิมดอน) 

              วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
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50) สหกรณ์ยางพาราเนนิดินแดงตราด จํากัด   
ประเภทสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตร  ปีบัญชีของสหกรณ์ 30 มิถุนายน 2562 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ ์: ธุรกิจแปรรูปหมอนยางพารา 
 ระดับมาตรฐานสหกรณ์ (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที ่31 กรกฎาคม 2563) : ดีมาก 
 ระดับชัน้สหกรณ์ (ข้อมลู ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)  ช้ัน 2  
 ผลการปิดบญัชีของสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีรบัรองงบการเงินวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ จัดประชุมเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 

ผลการดําเนนิงานแนะนาํส่งเสริม พฒันา และกํากับดูแลสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

 งานท่ีดําเนินการ :  
1. แนะนํา ส่งเสริมสหกรณ์ในการบริหารเงินทุน กําลังการผลิต ให้เพียงพอต่อความต้องการสินค้าของ

ตลาด จัดหาแหล่งเงินทุน ระดมทุนเพ่ือจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการผลิต เพ่ือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและสังคมของ
ชุมชนและพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ือง 

2. แนะนําส่งเสริมสหกรณ์ให้รักษามาตรฐานการดําเนินงานของสหกรณ์ การจัดทําบัญชี การจัดทํา
เอกสารหลักฐานการรับเงิน จ่ายเงิน ให้มีรายละเอียดประกอบการจ่ายเงินให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ.2542 (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553) 

3. แนะนํา ส่งเสริมใหร้ักษามาตรฐานสหกรณ์ให้อยู่ในระดับดีมาก 
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  

           1. สหกรณ์มีการบริหารเงินทุน สมาชิกเพ่ิมหุ้นระหว่างปี จํานวน 120,490 บาท เพ่ือจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ในการผลิตจนสามารถแก้ไขปัญหาการผลิต และจัดส่งสินค้าได้ตามที่สมาชิกต้องการ สหกรณ์ได้รับเงินอุดหนุนตาม
มาตรา 49 (3) จากการยางแห่งประเทศไทย จํานวน 981,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในโครงการศูนย์
เรียนรู้ด้านแปรรูปยางพาราและผลิตภัณฑ์ยาง (หมอนยางพารา) กิจกรรมปรับปรุงพัฒนารูปแบบสินค้า หมอน
ยางพารา จํานวน 416,000 บาทและกิจกรรมต่อเติมหลังคาโรงแปรรูปยางแผ่นรมควัน จํานวน 565,000 บาท ซึ่ง
สหกรณ์ได้ดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของเงินอุดหนุนดังกล่าวได้เป็นอย่างดี 
 2. สหกรณ์สามารถปิดบัญชีประจําปีได้ถูกต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด และส่งให้
ผู้สอบบัญชีตรวจสอบได้ภายใน 30 วัน พร้อมทั้งนําเสนอเพ่ืออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ได้ภายใน 150 วัน 
นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี แต่เมื่อตรวจสอบแล้วสหกรณ์ยังมีการบันทึกบัญชีไม่สอดคล้องกับเอกสารประกอบการ
บันทึกบัญชี ต้องมีการแก้ไขข้อมูลบางส่วน 
           3. สหกรณ์สามารถรักษามาตรฐานสหกรณ์ให้อยู่ในระดับดีมาก ตามเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 7 ข้อ 

       (1) ผลการดําเนินงานในรอบสองปีบัญชีย้อนหลัง สหกรณ์มีผลการดําเนินงานไม่ขาดทุน เว้นแต่ปีใด
มีอุบัติภัยหรืออภัยธรรมชาติ จนเกิดความเสียหายต่อสมาชิกและสหกรณ์โดยรวมให้ตัดปีน้ันออก 

                  (2) ผลการดําเนินงานในรอบสองปีบัญชีย้อนหลัง ไม่มีการกระทําอันถือได้ว่าทุจริตต่อสหกรณ์ 

                  (3) ผลการดําเนินงานในรอบปีบัญชีสุดท้าย สหกรณ์จัดทํางบการเงินแล้วเสร็จและส่งให้ผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบแล้วนําเสนอเพ่ืออนุมัติในที่ประชุม ใหญ่ของสหกรณ์ ภายในหน่ึงร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี 

                  (4) ผลการดําเนินงานในรอบปีบัญชีสุดท้าย สหกรณ์ ต้องมีสมาชิกไม่ น้อยกว่าร้อยละ 60           
ของสมาชิกทั้งหมดทําธุรกิจกับสหกรณ์ 

                  (5)  ต้องจัดจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์ปฏิบัติงานประจํารับผิดชอบดําเนินการและธุรกิจของสหกรณ์ 
หากไม่มีการจัดจ้างต้องมีกรรมการดําเนินการหรือสมาชิกที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประจํา 
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                  (6) ผลการดําเนินงานในรอบสองปีบัญชีย้อนหลัง สหกรณ์ต้องมีการจัดสรรกําไรสุทธิ และจ่าย
เงินทุนสวัสดิการสมาชิก หรือทุนสาธารณประโยชน์อย่างน้อยหน่ึงครั้ง 

                  (7) ผลการดําเนินงานในรอบปีบัญชีสุดท้าย สหกรณ์ต้องไม่กระทําการอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย 
ระเบียบ หรือคําสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์ 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : 
1. สหกรณ์จัดจ้างเจ้าหน้าที่บัญชี 1 ตําแหน่ง และเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 ตําแหน่ง การจัดทําบัญชีต่างๆ เป็น

ปัจจุบัน ส่วนเอกสารประกอบการรับ-จ่าย ครบถ้วนแต่ไม่สมบูรณ์ ต้องได้รับการแก้ไขบางส่วน โดยเฉพาะเอกสาร
การจ่ายเงินบางส่วนไม่สมบูรณ์  

สหกรณ์บันทึกบัญชีไม่สอดคล้องกับเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี และบันทึกทะเบียนย่อยลูกหน้ี 
การค้า โดยช่ือลูกหน้ีในใบกํากับสินค้าและใบเสร็จรับเงินชําระหน้ีการค้า ไม่ตรงกับทะเบียนย่อยดังกล่าว 

 ด้านการพัฒนาการดําเนนิธรุกิจ 
งานท่ีดําเนินการ :  

           1. แนะนํา ส่งเสริมและจัดทําแผนให้สหกรณ์ดําเนินธุรกิจได้ครอบคลุมกับความต้องการของสมาชิก ให้มี
อัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการดําเนินการวิเคราะห์
กําหนดแนวทางจัดทําแผนในการพัฒนา เพ่ิมประสิทธิภาพการแปรรูปผลิตผลการเกษตรและการผลิตสินค้า 
(หมอนยางพารา)   
           2. แนะนํา ส่งเสริมให้สหกรณ์รักษาจํานวนสมาชิกมาใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ให้องค์ความรู้แก่
คณะกรรมการดําเนินการและสมาชิกในวันประชุมคณะกรรมการและวันประชุมใหญส่ามัญประจําปี  ในด้านการมี
ส่วนร่วมของสมาชิก ให้รู้สึกถงึคุณค่าการสหกรณ์ อยู่บนพ้ืนฐานการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
           1. สหกรณ์มีขีดความสามารถในการบริหารงาน โดยสหกรณดํ์าเนินธุรกิจ 3 ธุรกิจ มผีลการดําเนินธุรกิจ
รวมทั้งสิ้น 24,705,255.65 บาท สรุปได้ดังน้ี 

- ธุรกิจแปรรูปผลิตผลการเกษตรและการผลิตสินค้า มผีลติผลที่ได้จากการแปรรูปจํานวน 
2,690,041.76 

- ธุรกิจจัดหาสนิค้ามาจําหน่าย สหกรณจ์ัดหาสินค้ามาจําหน่าย 16,874,583.39 บาท 
- ธุรกิจรวบรวม สหกรณ์ดําเนินธุรกิจรวบรวมแผ่นยางรมควันจากสมาชิก เพ่ือจําหน่ายต่อ โดย

สหกรณ์เป็นเพียงตัวแทน และมีรายได้จากค่าบริการตามที่ได้ตกลงกับสมาชิก ระหว่างปีสหกรณ์รวบรวมแผ่นยาง
รมควัน จํานวน 5,140,630.50 บาท  

ส่งผลให้สหกรณ์มีผลกําไรสุทธิประจําปี 949,566.92 บาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 82.99 
เน่ืองจากสหกรณ์มียอดขายเพ่ิมขึ้นค่อนข้างมาก  

2. สหกรณ์มีสมาชิกเข้าร่วมดําเนินธุรกิจ จํานวน 39 คน จากจํานวนสมาชิกทั้งสิ้น 55 คน สามารถอํานวย
ประโยชน์ให้แก่สมาชิกได้ดี 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : - 
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 ด้านการกํากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
งานท่ีดําเนินการ :  
1. แนะนําส่งเสริมสหกรณ์ให้ดําเนินการไม่ขัดต่อระเบียบและข้อบังคับสหกรณ์ ตรวจติดตาม เฝ้าระวังเพ่ือ

ป้องกันการเกิดข้อบกพร่องและป้องกันการเกิดการทุจริต ให้คณะกรรมการดําเนินงานมีการรายงานปัญหาของ
การดําเนินงานแต่ละด้าน เช่นการติดตามลูกหน้ีการค้า การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนงานประจําปีของ
สหกรณ์ เพ่ือเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับแผนงานและงบประมาณท่ีกําหนดไว้ และพิจารณาปรับปรุงแก้ไข
ผลการดําเนินงานหากไม่เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์และแผนงานท่ีกําหนดไว้ เพ่ือติดตามความ
คืบหน้าของการแก้ไขปัญหาอย่างทันเหตุการณ์  

ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์มีระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน และปฏิบัติงาน       

เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับได้ดีพอสมควร แต่ในด้านการบันทึกบัญชีของสหกรณ์ไม่สอดคล้องกับเอกสาร
ประกอบการบันทึกบัญชี และจัดทําเอกสารการรับจ่ายครบถ้วนแต่ไม่สมบูรณ์ โดยเฉพาะเอกสารประกอบการ
จ่ายเงินส่วนใหญ่ไม่สมบูรณ์ มีรายละเอียดการจ่ายไม่ชัดเจน 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : 
          1. สหกรณ์มีการบันทึกบัญชีไม่สอดคล้องกับเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี ซึ่งในการรับ-จ่ายเงิน หลาย
รายการสหกรณ์ใช้วิธีการโอนเงินผ่านระบบแอปพลิเคช่ันธนาคาร ทําให้ดําเนินการติดตามใบเสร็จรบัเงิน และ
ใบสําคัญจ่าย ไม่สะดวกและต้องใช้เวลาในการติดตามเอกสารดังกล่าว 
ผลการดําเนนิงานตามแผนการดําเนินงานของสหกรณ์ ปีบัญชี เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 

กิจกรรม หน่วย
นับ แผน ผล ร้อยละผลสําเร็จ

เม่ือเทียบกับแผน
1. แผนการรับสมาชิก คน 5 20 400 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพ่ิม 
    - รับฝากเงินเพ่ิม 

 
บาท 

 
5,000 

- 

 
120,490 

- 

 
240.98 

- 
3. แผนการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเช่ือ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

 
บาท 

 
 

บาท 
บาท 

 
- 
- 
- 

20,000 
8,000,000 

- 

 
500,000 

- 
- 

5,140,630 
5,781,647.43 

- 

 
- 
- 
- 

25,703.15 
72.27 

- 
4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได้ 
   - ค่าใช้จ่าย 
   - กําไร (ขาดทุน) สทุธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 

 
32,250,000 
31,435,000 

290,000 
 

 
28,144,786.19 
27,192,219.27 

949,566.92 

 
87.27 
86.50 
327.44 
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สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :.ระบบควบคุมภายในของสหกรณ์ยังอยู่ในเกณฑ์
ที่ต้องปรับปรุง สหกรณ์จัดจ้างเจ้าหน้าที่บัญชี 1 ตําแหน่ง และเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 ตําแหน่ง การจัดทําบัญชีต่างๆ 
เป็นปัจจุบัน ส่วนเอกสารประกอบการรับ-จ่าย ครบถ้วนแต่ไม่สมบูรณ์ ต้องได้รับการแก้ไขบางส่วน โดยเฉพาะ
เอกสารการจ่ายเงินบางส่วนไม่สมบูรณ์  

สหกรณ์บันทึกบัญชีไม่สอดคล้องกับเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี และบันทึกทะเบียนย่อยลูกหน้ี
การค้า โดยช่ือลูกหน้ีในใบกํากับสินค้าและใบเสร็จรับเงินชําระหน้ีการค้า ไม่ตรงกับทะเบียนย่อยดังกล่าว 

สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : แนะนําส่งเสริมให้สหกรณ์
จัดทําทะเบียนในเสร็จรับเงินและใบกํากับสินค้า เพ่ือป้องกันการสูญหาย และจัดเก็บ - รวบรวมเอกสารให้ตรงกับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
 
 

ลงชื่อ        จนัทรจิรา  ช่วยทุกข์       เจ้าหน้าทีผู่้รบัผิดชอบ 
            (นางจันทรจิรา  ช่วยทุกข์) 

                วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



155 | ห น้ า  รายงานผลการแนะนําส่งเสริม พัฒนา และกํากับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

51) สหกรณ์ส่งเสริมธุรกิจภาคเกษตรจังหวัดตราด จํากัด  
ประเภทสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตร  ปบีญัชีของสหกรณ์ 30 กันยายน 2562 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์ : ธุรกิจรวบรวม 
 ระดับมาตรฐานสหกรณ์ (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที ่31 กรกฎาคม 2563) : ดี 
 ระดับชัน้สหกรณ์ (ข้อมลู ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) : ช้ัน 2 
 ผลการปิดบญัชีของสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีรบัรองงบการเงินวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ จัดประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 

ผลการดําเนนิงานแนะนาํส่งเสริม พฒันา และกํากับดูแลสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

 งานท่ีดําเนินการ :  
1. การแก้ไขปัญหาการดําเนินกิจการสหกรณ์ สหกรณ์ได้รับการแนะนําส่งเสริมให้จัดทําแผนเพ่ือพัฒนา  

ปรับปรุง เพ่ิมศักยภาพการดําเนินธุรกิจ ให้ได้มาตรฐานและความต้องการของสมาชิก 
2. พัฒนาสหกรณ์ให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน (พัฒนาให้เป็นสหกรณ์หลักระดับ 

อําเภอ) แนะนําส่งเสริมให้องค์ความรู้หรือแนวทางในด้านการดําเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ 
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. สหกรณ์มีการขาดทุนจากการดําเนินงาน สําหรับสิ้นปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 จํานวน  

1,407,617.08 บาท จากธุรกิจรวบรวมผลผลิต เน่ืองจากมีนํ้าหนักการสูญเสียระหว่างการขนส่ง สหกรณ์จัดทํา
แผนเพ่ือพัฒนา ปรับปรุง ควบคุมปริมาณการสูญเสียของผลิตผล และเพ่ิมประสิทธิภาพให้การดําเนินธุรกิจ เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการดําเนินธุรกิจต่อไป 

2. ในการดําเนินธุรกิจสหกรณ์ได้มรการรวบรมผลผลิตจากเครือข่ายสหกรณ์ และสมาชิกสหกรณ์มี 
ปริมาณการรวบรวมผลผลิต จํานวน 49,558,537.70 บาท ประกอบด้วย เงาะ จํานวน 32,622,426.00 บาท 
ทุเรียน จํานวน 10,921,521.00 บาท สับปะรด จํานวน 4,319,777.70 บาท มังคุด  จํานวน 984,042.00 บาท 
สละ จํานวน 500,946.00 บาท และลองกอง จํานวน 206,825.00 บาท  

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : 
1. สหกรณ์ประสบปัญหาขาดทุนเน่ืองจากการรวบรวมผลไม้สาเหตุมาจากราคาผันผวนของราคาผลไม้ 

และคู่แข่งการค้า มีการสญูเสยีนํ้าหนักระหว่างการขนส่งและรอการขาย ทําให้สหกรณม์ีผลการดําเนินงานขาดทุน 
 ด้านการพัฒนาการดําเนนิธรุกิจ 

งานท่ีดําเนินการ :  
1. แก้ไขปัญหาหน้ีค้างนาน แนะนําส่งเสริมให้จัดทําแผนในการติดตามเร่งรัดหน้ีค้างนาน 
2. ฟ้ืนฟูกิจการสหกรณ์ แนะนําส่งเสริมให้จดัทําแผนฟ้ืนฟูกิจการสหกรณ ์
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. สหกรณ์จัดทําแผนฟ้ืนฟูกิจการกรณีขาดทุนสะสม ในการบริหารจัดการการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์  

เพ่ือพัฒนาการให้บริการ การดําเนินธุรกิจ ปรับปรุง การแก้ไขการดําเนินธุรกิจให้ศักยภาพ  
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สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : 
1. คณะกรรมการได้ติดตามลูกหน้ีที่ค้างนานเมื่อได้เข้าไปติดตามทวงถามแล้วทางลูกหน้ีได้มีการขอผ่อน

ผันในการชําระหน้ี และมีบางรายยังติดต่อไม่ได้ คณะกรรมการได้ติดตามลูกหน้ีต่อไป 
 ด้านการกํากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

งานท่ีดําเนินการ :  
1. กํากับ ดูแล ให้ดําเนินการตามกฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ 
2. ปรับปรุงการดําเนินงานตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี 
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. ส่งเสริมแนะนําการดําเนินการของกลุ่มเกษตรกรไม่ขดัต่อระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ ์
2. ป้องกันการเกิดการทุจริตทั้งในเชิงนโยบายและปฏิบัติ 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : 
1. สหกรณ์มีผลการดําเนินงานไม่ขัดต่อระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์ 
2. ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาสหกรณ์ไม่พบขอ้สังเกตที่ร้ายแรงหรือข้อบกพร่องจากการปิดปีบัญชีประจําปี 

ผลการดําเนนิงานตามแผนการดําเนินงานของสหกรณ์ ปีบัญชี เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 

กิจกรรม หน่วย
นับ แผน ผล ร้อยละผลสําเร็จ

เม่ือเทียบกับแผน
1. แผนการรับสมาชิก คน 20 8 40 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพ่ิม 
    - รับฝากเงินเพ่ิม 

 
บาท 

 
20,000.00 

- 

 
48,500.00 

- 

 
242.50 

- 
3. แผนการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเช่ือ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

 
 

บาท 
บาท 
บาท 
บาท 

 
- 

2,000,000.00 
2,560,000.00 
75,200,000.00
3,500,000.00 

- 

 
 

852,099.15 
4,398,301.50 
55,352,638.84 
1,227,155.00 

- 

 
 

42.61 
171.81 
73.61 
35.07 

- 
4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได้ 
   - ค่าใช้จ่าย 
   - กําไร (ขาดทุน) สทุธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
95,580,000.00
86,991,448.00
8,588,552.00 

 
61,981,774.05 
63,389,391.13 
(1,407,617.08) 

 
64.85 
72.87 
-16.39 

 
 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : ในการดําเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิต (ผลไม้) 

ของสหกรณ์มีราคาผันผวนตามกลไกของตลาด และเกิดการสูญเสียของนํ้าหนักผลไม้และสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพ ทํา
ให้สหกรณ์เกิดภาวะขาดทุนสะสม 

 
 



157 | ห น้ า  รายงานผลการแนะนําส่งเสริม พัฒนา และกํากับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : ให้สหกรณ์วางแผนการ
ดําเนินธุรกิจให้รัดกุมและหาแนวทางในการดําเนินธุรกิจเพ่ือกําหนดทิศทางและการคํานวณต้อนทุนการรวบรวม
และค่าใช้จ่าย รวมถึงคํานวณการสูญเสียของน้ําหนักผลไม้เพ่ือให้คุ้มกับราคาที่ส่งจะได้ไม่เป็นผลต่อผลกําไรขาดทุน
ของสหกรณ์ 

 
 
ลงชื่อ        วรัญชลี  รัตนพิทักษ์         เจ้าหนา้ที่ผูร้ับผดิชอบ 
         (นางสาววรัญชลี  รัตนพิทักษ์) 

               วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
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52) สหกรณ์สวนปาล์มน้าํมันจังหวัดตราด จํากัด   
ประเภทสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตร  ปบีญัชีของสหกรณ์ 31 ธันวาคม 2563 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์ : (1) ธุรกิจรวบรวมผลิตผล (2) ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย 
 ระดับมาตรฐานสหกรณ์ (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที ่31 กรกฎาคม 2563) : ไม่ผ่าน 

เน่ืองจาก (1) สหกรณ์มผีลการดําเนินงานขาดทุน (2) ไม่มีการจัดสรรกําไรสุทธิ 
 ระดับชัน้สหกรณ์ (ข้อมลู ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) : ช้ัน 2 
 ผลการปิดบญัชีของสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีรบัรองงบการเงินวันที่ 24 มีนาคม 2563 
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ยังไม่ได้จัดการประชุมใหญ่สามญัประจําปี เน่ืองจากสถานการณ์การ 

แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า (Covid – 19) ทําให้เลื่อนการจัดประชุมใหญ ่

ผลการดําเนนิงานแนะนาํส่งเสริม พฒันา และกํากับดูแลสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

 งานท่ีดําเนินการ :  
1. แนะนําส่งเสริมให้มีการบริหารการควบคุมภายในที่ดี การยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานของ 

สหกรณ์การจัดทําบัญชี การตรวจเช็คสินค้าคงเหลือ การจัดวางสินค้าให้เป็นระเบียบ เพ่ือความสะดวกในติดตาม
การดําเนินงานของสหกรณ์และสะดวกต่อการตรวจนับของสหกรณ์ 

2. แนะนําส่งเสริมสหกรณ์ในเรื่องการบริหารเงินทุน เน่ืองจากอัตราส่วนในการก่อหน้ีของสหกรณ์สูง     
ซึ่งหน้ีสินส่วนใหญ่มาจากการกู้ยืม หากสหกรณ์มีผลดําเนินงานขาดทุนต่อเน่ืองอาจส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงด้าน
เงินทุน และยังส่งผลให้สหกรณ์ไม่สามารถผ่านเกณฑ์การจัดช้ันมาตรฐาน 

ผลที่ได้จากการดําเนินงาน : 
1. ณ วันสิ้นปีบัญชี 31 ธันวาคม 2563  

- ผลการจัดระดับช้ันสหกรณ์อยู่ในระดับ 2  ข้อสังเกตในเรื่องการตรวจนับ การจัดวางสินค้า 
ได้รับการแก้ไข  และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ยังบันทึกรายการบัญชีผิดประเภท 

- ผลการจัดช้ันมาตรฐานของสหกรณ์ ยังคงไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเน่ืองจากสหกรณ์มีผล 
ดําเนินงานขาดทุนต่อเน่ืองสองปีบัญชีและสหกรณ์ไม่สามารถจัดสรรกําไรสุทธิได้ 

2. สหกรณ์มีผลการดําเนินงานขาดทุน 729,082.69 บาท ปีก่อนขาดทุน 305,948.84 บาท ทําให้         
ณ ปัจจุบันสหกรณ์มีความเสี่ยงทางด้านเงินทุนสูง สหกรณ์จึงควรพิจารณาถึงความเสี่ยงด้านเงินทุน โดยการเพ่ิม
หุ้น และมีการบริหารแหล่งเงินกู้ เงินรับฝากจากภายนอกให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : 
1. สาเหตุของการขาดทุน มาจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ราคาผลผลติปาล์มมีแนวโน้มไปในทางตํ่าลง  

และสินค้าเช่นปุ๋ยยา ค่าจ้าง ยังคงมีราคาที่คงที่หรือปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุนการประอาชีพของ
สมาชิก ทําใหส้มาชิกมาทําธุรกรรมกับทางสหกรณ์น้อยลง บ้างเปลี่ยนไปปลูกพืชผลทางการเกษตรชนิดอ่ืน และ
ประกอบเงินทุนส่วนใหญม่าจากการกู้ยืม อาจทําให้สหกรณ์ขาดเงินทุนหมุนเวียนได้ 
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 ด้านการพัฒนาการดําเนนิธรุกิจ 
งานท่ีดําเนินการ :  
1. แนะนําส่งเสริมและจัดทําแผนการเพิ่มปริมาณธุรกิจใหเ้พ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะปริมาณธุรกิจรวบรวมซึ่ง 

เป็นธุรกิจที่สรา้งรายได้หลักให้สหกรณ์คือการรวบรวมผลผลิต 
2. แนะนําส่งเสริมเรื่องการรักษาระดับสหกรณ์ที่มีสมาชิกมาใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60-69 ด้วยการ 

แนะนําให้มีการจัดอบรมความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ สิทธิและหน้าของสมาชิก ตลอดจนความรู้เรื่องวิธีการ หลักการ 
และอุดมการณ์ของสหกรณ์ 

ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. ณ วันสิ้นปีบัญชี สหกรณ์ดําเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตปาล์มนํ้ามัน จัดหาสินค้ามาจําหน่ายให้แก่สมาชิก 

และบุคคลภายนอก และรับฝากเงิน มีมูลค่าธุรกิจทั้งสิ้น 41,467,460.70 บาท ลดลงจากปีก่อนจํานวน 
19,256,766.05 บาท หรือ รอ้ยละ 31.71 ทําให้ผลดําเนินงานขาดทุนสุทธิ 729,082.69 บาท 

2. ทางสหกรณ์จัดให้มีการจัดอบรมความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ สิทธิและหน้าของสมาชิก ตลอดจนความรู้ 
เรื่องวิธีการ หลักการ อุดมการณ์ของสหกรณ์ ให้กับสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่เพ่ือให้สมาชิกเข้าใจถงึเจตนารมณ์
ของสหกรณ์ ทาํให้สมาชิกมาใช้บริการสหกรณ์ร้อยละ 69.25 ซึ่งสามารถรักษาระดับการมีส่วนร่วมเอาไว้ได้ 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : 
1. ราคาผลผลิตปาล์มมีแนวโน้มไปในทางตํ่าลง และสินค้าเช่นปุ๋ยยา ค่าจ้าง ยังคงมีราคาที่คงที่หรือ 

ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุนการประอาชีพของสมาชิก ทําใหส้มาชิกมาทําธุรกรรมกับทางสหกรณ์
น้อยลง บ้างเปลี่ยนไปปลูกพืชผลทางการเกษตรชนิดอ่ืน 

 ด้านการกํากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
งานท่ีดําเนินการ :  
1. แนะนําให้สหกรณ์มีการทบทวนแก้ไขข้อบังคับและปรับปรุงระเบียบของสหกรณ์ ใหม้ีความทันสมยั  

เหมาะสมกับสถานภาพของสหกรณ์ ตลอดจนการกํากับดูแลให้สหกรณ์ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์
อย่างเคร่งครัด 

2. แนะนําให้คณะกรรมการดําเนินงาน,ผู้ตรวจสอบกิจการ มีการติดตามรายงานผลการดําเนินงานของ 
สหกรณ์อย่างสม่ําเสมอ และติดตามการรายงานผลการดําเนินงานประจําปีของสหกรณ์ เพ่ือเปรียบเทียบผลการ
ดําเนินงานกับแผนงบประมาณที่ได้กําหนดไว้ 

ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. สหกรณ์ได้มกีารทบทวนระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์ เพ่ือให้มีความเหมาะสมกับสถานภาพการ 

ดําเนินงานของสหกรณ์ในปัจจุบันอย่างสมํ่าเสมอ 
2. คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์มีระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินการและปฏิบัติงาน 

เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับเป็นอย่างดี ไม่เกิดข้อผิดพลาด 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : - 
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ผลการดําเนนิงานตามแผนการดําเนินงานของสหกรณ์ ปีบัญชี เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 

กิจกรรม หน่วย
นับ แผน ผล ร้อยละผลสําเร็จ

เม่ือเทียบกับแผน
1. แผนการรับสมาชิก คน 25 7 28 
2. แผนการระดมทุน 
    - กู้เงินจากแหล่งเงินทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพ่ิม 
    - รับฝากเงินเพ่ิม 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
8,000,000 
100,000 

2,000,000 

 
6,600,000 

34,000 
2,000,000 

 
82.50 
34.00 
100 

 
3. แผนการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเช่ือ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

 
 
 

บาท 
บาท 

 

 
- 
- 

5,500,000 
75,000,000 

- 
- 

 
- 
- 

8,747,710.70 
33,749,728.50 

- 
- 

 
- 
- 

159.05 
45.00 

- 
- 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได้ 
   - ค่าใช้จ่าย 
   - กําไร (ขาดทุน) สทุธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 

 
80,000,000 
78,000,000 
2,000,000 

 
42,538,017.55 
43,267,100.24 
(729,082.69) 

 
53.17 
55.47 
-36.45 

 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : 
สหกรณ์มีผลกําไรขาดทุนต่อเน่ือง และมูลค่าหุ้นในปัจจุบัน ทําให้ไม่มีแรงจูงใจในการเข้ามาร่วมกับ

สหกรณ์ ประกอบการที่ราคาผลผลิตปาล์มตกตํ่าอย่างมาก ทําให้เกษตรกรที่ปลูกปาล์มย่ิงน้อยลงไปเรื่อยๆ 
สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  
1. มุ่งเน้นการเพ่ิมปริมาณธุรกิจอย่างจริงจัง หาตลาดใหม่เพ่ือนําเอาจุดเด่นทางด้านราคา และสิทธิ

ประโยชน์ของสหกรณ์ที่สมาชิกจะได้รับ จูงใจสมาชิกเกษตรกรในพ้ืนที่เข้ามาค้าผลผลิตปาล์มกับทางสหกรณ์ 
2. ในส่วนของธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่ายสินค้าส่วนให้จะเป็นสินค้าประกอบกันกับการทําสวนปาล์ม 

เคมีภัณฑ์ ปุ๋ย ยา หากมีการทําธุรกิจรวบรวมกับทางสหกรณ์มากขึ้น ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่ายก็จะมีปริมาณที่
เพ่ือควบคู่กับธุรกิจรวบรวมผลผลิตปาล์ม 

 
 
ลงชื่อ          รณชัย  หึกขุนทด            เจ้าหนา้ที่ผูร้ับผิดชอบ 
         (นายรณชัย  หึกขุนทด) 

                    วันที ่4 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 
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53) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จํากัด 
ประเภทสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ ปบีัญชีของสหกรณ์ 31 ตุลาคม 2562  

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ ์: (1) ธุรกิจสินเช่ือ (2) ธุรกิจเงินรบัฝาก 
 ระดับมาตรฐานสหกรณ์ (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที ่31 กรกฎาคม 2563) : ดีเลิศ  
 ระดับชัน้สหกรณ์ (ข้อมลู ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) : ช้ัน 1 
 ผลการปิดบญัชขีองสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีรบัรองงบการเงินวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ จัดประชุมเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562 

ผลการดําเนนิงานแนะนาํส่งเสริม พฒันา และกํากับดูแลสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

งานท่ีดําเนินการ :  
1. รักษามาตรฐานการดําเนินงานของสหกรณ์ให้มั่นคง 

1.1. การนําหลกัธรรมภิบาลและการควบคุมภายในที่มีมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการบริหาร 
จัดการองค์กรและการบริหารความเสี่ยง 

1.2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสหกรณ์กับสมาชิกและกับทุกภาคส่วน 
1.3. ส่งเสริมการรับสมาชิกเพ่ิม 

ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. สหกรณ์รักษาระดับมาตรฐานสหกรณ์ สหกรณ์อยู่ในระดับดีเลิศ ระดับคะแนน 100 
2. สหกรณ์สามารถรักษาระดับช้ันสหกรณ์อยู่ในระดับช้ัน 1 
3. ผลการดําเนินงานมีกําไรสุทธิ จํานวน 137,438,784.37 บาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน จํานวน 

4,707,651.02 บาท 
4. สหกรณ์มีทนุดําเนินงานเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน จํานวน 251,276,336.23 บาท 
5. สหกรณ์มีทนุสํารองเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน จํานวน 14,824,853.64 บาท 
6. สหกรณ์มีทนุเรือนหุ้นเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน จํานวน 45,598,110.00 บาท 
7. สหกรณ์มีทนุสะสมอ่ืนๆ เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน จํานวน 11,029,927.00 บาท 
8. สหกรณ์จ่ายคืนเงินปันผลตามหุ้นแก่สมาชิกร้อยละ 5.55 และจ่ายเงินเฉล่ียคืนดอกเบ้ียเงินกู้          

ร้อยละ 12.60 
9. สหกรณ์รับสมาชิกใหม่เพ่ิมขึ้นระหว่างปีจํานวน 202 ราย 
10. สหกรณ์เขาร่วมโครงการสหกรณ์สหกรณ์สีขาว ด้วยธรรมาภิบาลและได้รับการประเมินให้เป็นสหกรณ์

สีขาวด้วยธรรมภิบาล 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : - 

 ด้านการพัฒนาการดําเนนิธรุกิจ 
งานท่ีดําเนินการ :  
1. สร้างความศรัทธาและความเช่ือมั่นในองค์กร สมาชิกได้มาร่วมใช้บริการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 
2. การวิเคราะห์และเพ่ิมประสิทธิภาพในการขยายตัวของธุรกิจ 
3. ส่งเสริมการออมของสมาชิก 
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4. การบริหารจัดการความเสี่ยงการให้สินเช่ือจากความเหมาะสมในการใช้สินเช่ือและความสามารถใน
การชําระหน้ีของสมาชิก 

5. กําหนดแนวทางการแก้ไขกรณีผู้ค้ําประกัน,โอนย้ายถึงแก่กรรมและถูกให้ออก 
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. สหกรณ์สามารถรักษาระดับการให้บริการสมาชิกของสหกรณ์โดยมีสมาชิกมาใช้บริการ                 

ร้อยละ 98.602 
2. รักษาระดับประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจ เสถียรภาพทางการเงินอยู่ในระดับมั่นคงดีมาก 
3. สหกรณ์มีผลการดําเนินการในส่วนของธุรกิจสินเช่ือในระหว่างปีสหกรณ์จ่ายเงินกู้แก่สมาชิกรวม 

1,396,007,333.67 บาท 
4. รับฝากเงินจากสมาชิกระหว่างปี จํานวน 534,773,323.56 บาท 
5. การชําระหน้ีเป็นไปตามกําหนดสัญญา 
6. สหกรณ์กําหนดหลักเกณฑ์กรณีผู้ค้ําประกัน, โอนย้ายถึงแก่กรรมและถูกให้ออกไว้ในระเบียบของ

สหกรณ ์
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : - 

 ด้านการกํากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
งานท่ีดําเนินการ :  
1. กํากับ ดูแลให้ดําเนินการตามกฎหมาย/ระเบียบ/ขอ้บังคับ 

1.1 ปรับปรุงเพ่ิมเติมแก้ไขข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ 
2. ติดตามเฝ้าระวังเพ่ือป้องกันการเกิดข้อบกพร่องและป้องกันการทุจริตทั้งในเชิงนโยบายและการปฏิบัติ 
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. สหกรณ์ดําเนินกิจการให้เป็นไปตามข้อบัง ระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
2. สหกรณ์ไมม่ีข้อบกพร่องในการบริหารงาน 
3. แก้ไขระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ในส่วนของเงินประกันเงินกู้ในกรณีที่ระเบียบ

กําหนดให้นําเงินผลประโยชน์ที่ได้จากฌาปณกิจสงเคราะห์ และเงินประกันเป็นหลักประกัน 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : - 

ผลการดําเนนิงานตามแผนการดําเนินงานของสหกรณ์ ปีบัญชี เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 

กิจกรรม หน่วย
นับ แผน ผล 

ร้อยละผลสําเร็จ
เม่ือเทียบกับ

แผน 
1. แผนการรับสมาชิก คน 200 204 102 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพ่ิม 
    - รับฝากเงินเพ่ิม 

 
บาท 
บาท 

 
80,000,000 
500,000,000 

 
45,598,110.00 
138,482,615.61 

 
57 

27.70 
3. แผนการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ 
กลุ่มเกษตร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเช่ือ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย 

 
 

บาท 
บาท 

 
 
- 

1,500,000,000
- 

 
 

2,160,741,146.89 
1,396,007,333.67 

- 

 
 
- 

93.07 
- 
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กิจกรรม หน่วย
นับ แผน ผล 

ร้อยละผลสําเร็จ
เม่ือเทียบกับ

แผน 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได้ 
   - ค่าใช้จ่าย 
   - กําไร (ขาดทุน) สทุธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
217,980,000 
80,654,000 
137,600,000 

 
217,858,143.22 
80,419,358.85 
137,438,784.37 

 
99.94 
99.71 
99.88 

 
 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : - 
สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  
1. การบริหารจัดการลูกหน้ีให้มีการชําระคืนเป็นไปตามกําหนดสัญญา 
2. การวิเคราะห์สถานะทางการเงินเพ่ือป้องกันการขาดสภาพคล่องหรือการเกิดเงินล้นระบบ 

 
 

ลงชื่อ          ธีระศักด์ิ  กิมยู่ฮะ       เจ้าหน้าทีผู่้รับผิดชอบ 
              (นายธีระศักด์ิ  กิมยู่ฮะ) 

               วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
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54) สหกรณ์ออมทรัพย์ตาํรวจภูธรจังหวัดตราด จาํกัด 
ประเภทสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์  ปีบญัชีของสหกรณ์ 30 กันยายน 2562 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ ์: (1) ธุรกิจสินเช่ือ (2) ธุรกิจเงินรับฝาก 
 ระดับมาตรฐานสหกรณ์ (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที ่31 กรกฎาคม 2563) : ดีเลิศ  
 ระดับชัน้สหกรณ์ (ข้อมลู ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) : ช้ัน 1 
 ผลการปิดบญัชีของสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีรบัรองงบการเงินวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ จัดประชุมเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 

 
ผลการดําเนนิงานแนะนาํส่งเสริม พฒันา และกํากับดูแลสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 
งานท่ีดําเนินการ :  
1. รักษามาตรฐานการดําเนินงานของสหกรณ์ให้มั่นคง 
        1.1 การนําหลักธรรมภิบาลและการควบคุมภายในที่มีมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการบริหาร 

จัดการองค์กรและการบริหารความเสี่ยง 
        1.2 ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของสหกรณ์กับสมาชิกและกับทุกภาคส่วน 
        1.3 ส่งเสริมการรับสมาชิกเพ่ิม 
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. สหกรณ์รักษาระดับมาตรฐานสหกรณ์ สหกรณ์อยู่ในระดับดีเลิศ คะแนน 100 
2. สหกรณ์สามารถรักษาระดับช้ันสหกรณ์อยู่ในระดับช้ัน 1 
3. ผลการดําเนินงานมีกําไรสุทธิ จํานวน 30,977,468.91 เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน จํานวน 2,451,193.21 บาท 
4. สหกรณ์มีทนุดําเนินงานเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน จํานวน 22,865,005.20 บาท 
5. สหกรณ์มีทนุสํารองเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน จํานวน 4,993,790.85 บาท 
6. สหกรณ์มีทนุเรือนหุ้นเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน จํานวน 15,242,470.00 บาท 
7. สหกรณ์มีทนุสะสมอ่ืนๆ เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน จํานวน 177,591.00 บาท 
8. สหกรณ์จ่ายคืนเงินปันผลตามหุ้นแก่สมาชิกร้อยละ 7.23 และจ่ายเงินเฉล่ียคืนดอกเบ้ียเงินกู้ร้อยละ 13 
9. สหกรณ์รับสมาชิกใหม่เพ่ิมขึ้นระหว่างปีจํานวน 35 ราย 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : - 

 ด้านการพัฒนาการดําเนนิธรุกิจ 
งานท่ีดําเนินการ :  
1. สร้างความศรัทธาและความเช่ือมั่นในองค์กร สมาชิกได้มาร่วมใช้บริการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 
2. การวิเคราะห์และเพ่ิมประสิทธิภาพในการขยายตัวของธุรกิจ 
3. ส่งเสริมการออมของสมาชิก 
4. การบริหารจัดการความเสี่ยงการให้สินเช่ือจากความเหมาะสมในการใช้สินเช่ือและความสามารถใน

การชําระหน้ีของสมาชิก 
5. การบริหารจัดการลูกหน้ีให้เรียกเก็บได้ตรงตามสัญญา 
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ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. สหกรณ์สามารถรักษาระดับการให้บริการสมาชิกของสหกรณ์โดยมีสมาชิกมาใช้บริการร้อยละ 89.99 
2. รักษาระดับประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจ เสถียรภาพทางการเงินอยู่ในระดับมั่นคงดีมาก 
3. สหกรณ์มีผลการดําเนินการในส่วนของธุรกิจสินเช่ือในระหว่างปีสหกรณ์จ่ายเงินกู้แก่สมาชิกรวม 

453,842,420.00 บาท 
4. รับฝากเงินจากสมาชิกระหว่างปี จํานวน 57,733,167.41 บาท 
5. การชําระหน้ีเป็นไปตามกําหนดสัญญา 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : - 

 ด้านการกํากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
สหกรณ์ดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมาพบข้อบกพร่องทั้งในชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติ 
งานท่ีดําเนินการ :  
1. กํากับดูแลให้ดําเนินการตามกฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ 

  1.1 ปรับปรุงเพ่ิมเติมแก้ไขขอ้บังคับและระเบียบของสหกรณ์ 
2. ติดตามเฝ้าระวังเพ่ือป้องกันการเกิดข้อบกพร่องและป้องกันการทุจริตทั้งในเชิงนโยบายและการปฏิบัติ 
ผลที่ได้จากการดําเนนิงาน :  
1. สหกรณ์ไมม่ีข้อบกพร่องและเกิดการทุจริตทั้งในเชิงนโยบายและการปฏิบัติ 
2. สหกรณ์มีการดําเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับเพ่ือให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. สหกรณ์ในหมวด 4/1  

การดําเนินงานและการกํากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน 
3. แก้ไขระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ในส่วนของเงินประกันเงินกู้ในกรณีที่ระเบียบ 

กําหนดให้นําเงินผลประโยชน์ที่ได้จากฌาปณกิจสงเคราะห์ และเงินประกันเป็นหลักประกัน 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : - 

ผลการดําเนนิงานตามแผนการดําเนินงานของสหกรณ์ ปีบัญชี เดือน กันยายน พ.ศ.2562 

กิจกรรม หน่วย
นับ แผน ผล ร้อยละผลสําเร็จ

เม่ือเทียบกับแผน
1. แผนการรับสมาชิก คน 60 35 58.33 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพ่ิม 
    - รับฝากเงินเพ่ิม 

 
บาท 

 
35,000,000.00 

- 

 
15,242,470.00 

- 

 
43.55 

- 
3. แผนการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเช่ือ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

 
บาท 
บาท 

 
22,000,000.00 
477,000,000.00

- 
- 
- 
- 

 
40,955,692.21 
453,842,420.00 

- 
- 
- 
- 

 
186.16 
95.15 

- 
- 
- 
- 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได้ 
   - ค่าใช้จ่าย 

 
บาท 
บาท 

 
47,048,000.00
14,898,000.00

 
43,774,734.91 
12,797,266.00 

 
93.04 
85.90 
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กิจกรรม หน่วย
นับ แผน ผล ร้อยละผลสําเร็จ

เม่ือเทียบกับแผน
   - กําไร (ขาดทุน) สทุธิ บาท 32,150,000.00 30,977,468.91 96.35 

 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : - 
สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  
1. การบริหารจัดการลูกหน้ีให้มีการชําระคืนเป็นไปตามกําหนดสัญญา 
2. การวิเคราะห์สถานะทางการเงินเพ่ือป้องกันการขาดสภาพคล่องหรือการเกิดเงินล้นระบบ 

 
 

ลงชื่อ          ธีระศักด์ิ  กิมยู่ฮะ         เจ้าหน้าทีผู่้รบัผิดชอบ 
              (นายธีระศักด์ิ  กิมยู่ฮะ) 

               วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
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55) สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตราด จํากัด   
ประเภทสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์  ปีบญัชีของสหกรณ์ 30 มิถุนายน 2562 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์ : ธุรกิจสินเช่ือ 
 ระดับมาตรฐานสหกรณ์ (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที ่31 กรกฎาคม 2563) : ดีเลิศ  
 ระดับชัน้สหกรณ์ (ข้อมลู ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) : ช้ัน 1 
 ผลการปิดบญัชีของสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีรบัรองงบการเงินวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ จัดประชุมเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2562 

ผลการดําเนนิงานแนะนาํส่งเสริม พฒันา และกํากับดูแลสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

 งานท่ีดําเนินการ :  
1. รักษามาตรฐานการดําเนินงานของสหกรณ์ให้มั่นคง 

1.1. การนําหลกัธรรมภิบาลและการควบคุมภายในที่มีมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการบริหาร
จัดการองค์กรและการบริหารความเสี่ยง 

1.2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสหกรณ์กับสมาชิกและกับทุกภาคส่วน 
1.3. ส่งเสริมการรับสมาชิกเพ่ิม 

ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1.  สหกรณ์รักษาระดับมาตรฐานสหกรณ์ สหกรณ์อยู่ในระดับดีเลิศ ระดับคะแนน 100 
2.  สหกรณ์สามารถรักษาระดับช้ันสหกรณ์อยู่ในระดับช้ัน 1 
3.  สหกรณ์สามารถรักษาระดับการควบคุมภายในในระดับดีมาก 
4.  สหกรณ์มผีลการดําเนินงานมีกําไรสุทธิประจําปีจํานวน 50,673,768.37 บาท 
5.  มทีุนดําเนินงานเพ่ิมขึ้นจํานวน 39,821,377  บาท 
6.  มทีุนสํารองเพ่ิมขึ้นจํานวน 7,000,541.47 บาท 
7.  มทีุนเรือนหุ้นเพ่ิมขึ้นจํานวน 28,585,650.00 บาท 
8.  ทุนสะสมอ่ืนๆ เพ่ิมขึ้นจํานวน 4,403,617 บาท 
9.  จ่ายคืนเงินปันผลตามหุ้นร้อยละ 5.5 และเฉล่ียคืน 16% 
10. รับสมาชิกใหม่เพ่ิมขึ้นระหว่างปี 92 ราย 
11. สหกรณ์ได้นําหลักธรรมาภิบาลและการควบคุมภายในที่ดีมาประยุกต์ใช้โดยการจัดทําเป็นคู่มือในการ

บริหารความเสี่ยง 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : - 

 ด้านการพัฒนาการดําเนนิธรุกิจ 
งานท่ีดําเนินการ :  
1. สร้างความศรัทธาและความเช่ือมั่นในองค์กร สมาชิกได้มาร่วมใช้บริการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 
2. การวิเคราะห์และเพ่ิมประสิทธิภาพในการขยายตัวของธุรกิจ 
3. ส่งเสริมการออมของสมาชิก 
4. การบริหารจัดการความเสี่ยงการให้สินเช่ือจากความเหมาะสมในการใช้สินเช่ือและความสามารถใน

การชําระหน้ีของสมาชิก 
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5. การบริหารเงินทุนให้สอดคล้องกับธุรกิจ 
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. สหกรณ์สามารถรักษาระดับการให้บริการสมาชิกของสหกรณ์โดยมสีมาชิกมาใช้บริการร้อยละ 96.52 
2. รักษาระดับประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจ เสถียรภาพทางการเงินอยู่ในระดับมั่นคงดีมาก 
3. การดําเนินธุรกิจสินเช่ือเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนจํานวน 278,807,935.79 บาท 
4. เงินรับฝากจากสมาชิกเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนจํานวน 53,745,735.57 บาท 
5. การชําระหน้ีเป็นไปตามกําหนดสัญญา 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : - 

 ด้านการกํากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
สหกรณ์ดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมาพบข้อบกพร่องทั้งในเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติ 
งานท่ีดําเนินการ :  
1. กํากับดูแลให้ดําเนินการตามกฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ 

1.1 ปรับปรุงเพ่ิมเติมแก้ไขขอ้บังคับและระเบียบของสหกรณ์ 
2. ติดตามเฝ้าระวังเพ่ือป้องกันการเกิดข้อบกพร่องและป้องกันการทุจริตทั้งในเชิงนโยบายและการปฏิบัติ 
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. สหกรณ์ไม่มีข้อบกพร่องและเกิดการทุจริตทั้งในเชิงนโยบายและการปฏิบัติ 
2. แก้ไขระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ในส่วนของเงินประกันเงินกู้ในกรณีที่ระเบียบ

กําหนดให้นําเงินผลประโยชน์ที่ได้จากฌาปณกิจสงเคราะห์ และเงินประกันเป็นหลักประกัน 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : - 

ผลการดําเนนิงานตามแผนการดําเนินงานของสหกรณ์ ปีบัญชี เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 

กิจกรรม หน่วย
นับ แผน ผล ร้อยละผลสําเร็จ

เม่ือเทียบกับแผน
1. แผนการรับสมาชิก คน 100 91 91 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพ่ิม 
    - รับฝากเงินเพ่ิม 

 
บาท 
บาท 

 
550,000,000.00
35,000,000.00 

 
521,220,230.00 
53,745,735.57 

 
94.77 
153.56 

3. แผนการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเช่ือ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

 
 

บาท 

 
- 

100,000,000.00
- 
- 
- 
- 

 
- 

278,807,935.79 
- 
- 
- 
- 

 
- 

278.81 
- 
- 
- 
- 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได้ 
   - ค่าใช้จ่าย 
   - กําไร (ขาดทุน) สทุธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 

 
74,260,000.00 
25,780,000.00 
48,480,000.00 

 

 
76,835,985.61 
26,162,217.24 
50,673,768.37 

 
103.47 
101.48 
104.52 
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สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : - 
สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :                             
1. การบริหารจัดการลูกหน้ีให้มีการชําระคืนเป็นไปตามกําหนดสัญญา 
2. การวิเคราะห์สถานะทางการเงินเพ่ือป้องกันการขาดสภาพคล่องหรือการเกิดเงินล้นระบบ 

 
 

ลงชื่อ          ธีระศักด์ิ  กิมยู่ฮะ          เจ้าหนา้ที่ผูร้ับผดิชอบ 
             (นายธีระศักด์ิ  กิมยู่ฮะ) 

                วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
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1) กลุ่มเกษตรกรทํานาท่าพริก   
ประเภทกลุ่มเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรทํานา ปีบัญชีของกลุ่มเกษตรกร 31 มีนาคม 2563 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของกลุ่มเกษตรกร : (1) ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย (2) ธุรกิจสินเช่ือ 
 ระดับมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร (ข้อมลูผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563) : ผ่าน 
 ผลการปิดบญัชีของกลุ่มเกษตรกร ผูส้อบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ 9 มิถุนายน 2563 
 ผลการประชุมใหญ่ของกลุ่มเกษตรกร จัดประชุมเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 

ผลการดําเนนิงานแนะนาํส่งเสริม พฒันา และกํากับดูแลกลุ่มเกษตรกร ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

 งานท่ีดําเนินการ :  
 1. แนะนํา ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรให้รักษามาตรฐานกลุ่มเกษตรกร 

2. แนะนํา ส่งเสริมการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล/การควบคุมภายใน 
3. แนะนํา ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี 
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. กลุ่มเกษตรกรมีผลการดําเนินงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกลุ่มเกษตรกร ซึ่งกลุ่มดําเนินงานโดยยึดข้อ

กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบในการดําเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ซึ่งสอดคล้องอย่างย่ิงกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2. กลุ่มเกษตรกรยังไม่สามารถจัดทํางบทดลองและงบการเงินได้ ต้องได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่                 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ทําให้ผลการดําเนินงานไม่เป็นไปแผนที่กําหนด : 
1. กลุ่มเกษตรกรไม่มีระบบควบคุมภายใน เน่ืองจากกลุ่มไม่มีเงินทุนในการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ในการ

ปฏิบัติงาน โดยมอบหมายคณะกรรมการและประธานปฏิบัติหน้าที่ในการการรับจ่ายเงินเพ่ือความสะดวกในการ
ดําเนินงานซึ่งไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ระบบควบคุมภายใน 

 ด้านการพัฒนาการดําเนนิธรุกิจ 
งานท่ีดําเนินการ :  
1. แนะนํา ส่งเสริมการเพ่ิมศกัยภาพการดําเนินธุรกิจ การขยายตัวของธุรกิจให้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3  
2. แนะนํา ส่งเสริมสมาชิกให้ร่วมทําธุรกิจกับกลุ่มเกษตรกร 
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. กลุ่มเกษตรกรดําเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่ายในรอบปีบัญชี 31 มีนาคม 2563 จํานวน 735,419 

บาท ธุรกิจสินเช่ือ 102,026 บาท ในส่วนของธุรกิจสินเช่ือ มีผลการดําเนินงานเพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.16 จากผลการ
ดําเนินงานในปีก่อน 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : - 
 

ส่วนที่ 2 : ผลการดําเนนิงานจากการแนะนาํสง่เสริม พัฒนา และกํากับดูแลกลุ่มเกษตรกร  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รายกลุม่เกษตรกร) 
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 ด้านการกํากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
งานท่ีดําเนินการ :  
1. ส่งเสริมแนะนําการดําเนินการของกลุ่มไม่ขัดต่อระเบียบและข้อบังคับสหกรณ์ 
2. ป้องกันการเกิดทุจริตทั้งในเชิงนโยบายและปฏิบัติ 
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. กลุ่มเกษตรกรดําเนินการตามหลักการ อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์ และการดําเนินงานไม่ขัดต่อ

กฎหมายสหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่งนายทะเบียนสหกรณ์  
2. ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาไม่พบข้อสังเกตที่ร้ายแรงหรือข้อบกพร่องจากการปิดบัญชีประจําปีพบเพียงการ

จัดทําเอกสารบันทึกบัญชีไม่ครบถ้วนซี่งกลุ่มได้ดําเนินการจัดทําเรียบร้อยแล้ว 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : - 

ผลการดําเนนิงานตามแผนการดําเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2562 

กิจกรรม หน่วย
นับ แผน ผล ร้อยละผลสําเร็จ

เม่ือเทียบกับแผน
1. แผนการรับสมาชิก คน 5 3 60 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพ่ิม 
    - รับฝากเงินเพ่ิม 

 
บาท 

 
5,000.00 

- 

 
1,600.00 

 
32 
 

3. แผนการดําเนินธุรกิจของ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเช่ือ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

 
 
 

บาท 
บาท 

 
 
- 

200,000.00 
600,000.00 

- 
- 
- 

 
 
- 

102,026.00 
735,419.00 

- 
- 
- 

 
 
- 

51.01 
122.57 

- 
- 
- 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได้ 
   - ค่าใช้จ่าย 
   - กําไร (ขาดทุน) สทุธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
609,000.00 
604,000.00 
5,000.00 

 
746,593.07 
738,759.00 
7,834.07 

 
122.59 
122.31 
156.68 

 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : การมอบหมายให้ประธานเป็นผู้ปฏิบัติงานใน

บางครั้งอาจจะยังไม่เรียบร้อยเท่าที่ควรตามหลักการควบคุมภายใน 
สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กําหนดหลักเกณฑ์การ

ควบคุมภายใน 
 

   ลงชื่อ      พิมลรัตน์  ทิมดอน    เจ้าหน้าทีผู่้รับผิดชอบ 
            (นางสาวพิมลรัตน์  ทิมดอน) 

                วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
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2) กลุ่มเกษตรกรทํานาหนองโสน   
ประเภทกลุ่มเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรทํานา  ปีบญัชีของกลุ่มเกษตรกร 31 มีนาคม 2563 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของกลุ่มเกษตรกร : ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย 
 ระดับมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563) : ไม่ผ่าน 

เน่ืองจากผลการดําเนินงานขาดทุน 
 ผลการปิดบญัชีของกลุ่มเกษตรกร ผูส้อบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ 15 กรกฎาคม 2563  
 ผลการประชุมใหญ่ของกลุ่มเกษตรกร ปี 2563 ยังไม่จัดประชุมใหญส่ามญัประจําปี 

ผลการดําเนนิงานแนะนาํส่งเสริม พฒันา และกํากับดูแลกลุ่มเกษตรกร ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

 งานท่ีดําเนินการ :  
          1. พัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ือง ให้ความรู้เก่ียวกับอํานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการดําเนินการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ แบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจน ปฏิบัติงานตามแผนงานของกลุ่ม
เกษตรกรและมีการเปรียบเทียบแผน-ผล รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการ 

2. แนะนํา ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี 
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. คณะกรรมการดําเนินการ มีความรับผิดชอบและปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อบังคับของกลุ่มเกษตรกร 

และตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรกําหนด มีการประชุมคณะกรรมการติดตามรายงานผลการ
ดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้สมาชิกเกิดความเช่ือมั่นในกลุ่มเกษตรกรทํานาหนองโสนมากข้ึน 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : 
1. กลุ่มเกษตรกรเกิดปัญหาเน่ืองจากมีเงินสดขาดบัญชีจํานวน 28,125 บาท และสินค้าขาดบัญชี จํานวน  

75,000 บาท และลูกหน้ีปฏิเสธหนี้จํานวน 299,860 บาท กลุ่มเกษตรกรได้ดําเนินการฟ้องร้องคดีแพ่ง ฐานละเมิด 
เรียกค่าเสียหายจากนายทรงวัฒน์ แซ่ลี้ อดีตประธานกรรมการของกลุ่มเกษตรกร ศาลมีคําพิพากษาให้จําเลยชําระ
เงิน จํานวน 402,985 บาท พร้อมดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ตามคดีหมายเลขแดงที่ พ 114/2563 ลงวันที่ 
28 เมษายน 2563 จากเหตุดังกล่าวจึงส่งผลให้กลุ่มเกษตรกรขาดทุนจํานวน 63,801.54 บาท ส่งผลให้สมาชิกบาง
รายขาดความเช่ือมั่นไม่เข้าร่วมทําธุรกิจกับกลุ่มเกษตรกร และลาออกจากกลุ่มเกษตรกรจํานวน 41 ราย        
จากสมาชิกทั้งหมด 89 ราย คงเหลือสมาชิก 48 ราย 

 ด้านการพัฒนาการดําเนนิธรุกิจ 
งานท่ีดําเนินการ :  

     1. แนะนําส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรดําเนินธุรกิจ มีอัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน           
จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการดําเนินการวิเคราะห์กําหนดแนวทางในการพัฒนา เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดหา
สินค้ามาจําหน่ายให้แก่สมาชิกร่วมกัน และมอบหมายหน้าที่ให้คณะกรรมการสํารวจความต้องการสินค้า (ปุ๋ย) ของ
สมาชิก เพ่ือดําเนินการจัดหาสินค้ามาจําหน่ายให้ตรงตามความต้องการของสมาชิก  

ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. ระหว่างปีกลุ่มเกษตรกรยังไม่มีการจําหน่ายสินค้า มีเพียงการซื้อสินค้ามารอจําหน่าย ขณะน้ีเริ่มมี

สมาชิกเข้าร่วมทําธุรกิจบ้างแล้ว 
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สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : 
1. กลุ่มเกษตรกรขาดเงินทุนในการดําเนินธุรกิจ หากติดตามหน้ีจากลูกหน้ีการค้า และลูกหน้ีระหว่าง 

ดําเนินคดีได้ กลุ่มเกษตรกรทาํนาหนองโสนจะมีความคล่องตัวด้านเงินทุนมากขึ้น  
 ด้านการกํากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

งานท่ีดําเนินการ :  
1. แนะนําส่งเสริมให้ดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยให้ความรู้แก่คณะกรรมการดําเนิน 

การและสมาชกิกลุ่มเกษตรกรในวันประชุมคณะกรรมการและวันประชุมใหญ ่ให้คณะกรรมการติดตามผลการ
ดําเนินการ เฝ้าระวังอย่างต่อเน่ือง 

2. แนะนําส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรตรวจติดตาม เฝ้าระวังเพ่ือป้องกันการเกิดข้อบกพร่องและป้องกันการ
เกิดการทุจริต ให้คณะกรรมการดําเนินงานมีการรายงานปัญหาของการดําเนินงานแต่ละด้าน เช่น การติดตาม
ลูกหน้ีค้างชําระ การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนงานประจําปีของกลุ่มเกษตรกร เพ่ือเปรียบเทียบผลการ
ดําเนินงานกับแผนงานและงบประมาณที่กําหนดไว้ และพิจารณาปรับปรุงแก้ไขผลการดําเนินงานหากไม่เป็นไป
ตามระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์และแผนงานท่ีกําหนดไว้ เพ่ือติดตามความคืบหน้าของการแก้ไขปัญหาอย่างทัน
เหตุการณ์  

ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
          1. กลุม่เกษตรกรมีระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน เพ่ือหากมีปัญหาจะสามารถแก้ไข
ปัญหาได้อย่างทันเหตุการณ์ คณะกรรมการมีความรู้ความสามารถดําเนินการเป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของ
สหกรณ์ที่กําหนดไว้ 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : - 
ผลการดําเนนิงานตามแผนการดําเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 

กิจกรรม หน่วย
นับ แผน ผล ร้อยละผลสําเร็จ

เม่ือเทียบกับแผน
1. แผนการรับสมาชิก คน 1 - - 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพ่ิม 
    - รับฝากเงินเพ่ิม 

 
บาท 

 
1,000 

- 

 
- 
- 

 
- 
- 

3. แผนการดําเนินธุรกิจของ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเช่ือ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 
    - ติดตามเร่งรัดลูกหน้ีการค้า (ปุ๋ย) 

    
 
 
 
 
 
 
 

บาท 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

400,000 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได้ 
   - ค่าใช้จ่าย 

 
บาท 
บาท 

 
400,100 
3,000 

 
103,175.06 
166,796.60 

 
25.78 

5,559.90 
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กิจกรรม หน่วย
นับ แผน ผล ร้อยละผลสําเร็จ

เม่ือเทียบกับแผน
   - กําไร (ขาดทุน) สทุธิ บาท 397,100 (63,081.54) -15.89 

 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :  
1. กลุ่มเกษตรกรเกิดปัญหาเน่ืองจากมีเงินสดขาดบัญชี สินค้าขาดบัญชี และลูกหน้ีปฏิเสธหน้ี 
2. สมาชิกขาดความเช่ือมั่น ไม่เข้าร่วมทําธุรกิจ 
3. กลุ่มเกษตรกรขาดเงินทุนในการดําเนินธุรกิจ หากติดตามหน้ีจากลูกหน้ีการค้า และลูกหน้ีระหว่าง

ดําเนินคดีได้ กลุ่มเกษตรกรทาํนาหนองโสนจะมีความคล่องตัวด้านเงินทุนมากขึ้น  
สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  
1. ให้ความรู้เก่ียวกับอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการดําเนินการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ แบ่งแยกหน้าที่

อย่างชัดเจน ปฏิบัติงานตามแผนงานของกลุ่มเกษตรกรและมีการเปรียบเทียบแผน-ผล รายงานต่อที่ประชุม
คณะกรรมการอย่างต่อเน่ืองทันต่อเหตุการณ์  
          2. แนะนําส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรมีประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจเพ่ิมขึ้น กําหนดแนวทางในการพัฒนา 
เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดหาสินค้ามาจําหน่ายให้แก่สมาชิกร่วมกัน และมอบหมายหน้าที่ให้คณะกรรมการสํารวจ
ความต้องการสินค้า (ปุ๋ย) ของสมาชิก เพ่ือดําเนินการจัดหาสินค้ามาจําหน่ายให้ตรงตามความต้องการของสมาชิก  

     3. กําหนดแนวทางแก้ไขปัญหาหน้ีค้างชําระพร้อมติดตามประเมินผล 
 
 

ลงชื่อ      จันทรจิรา ช่วยทกุข์    เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
         (นางจันทรจิรา  ช่วยทุกข์) 

              วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
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3) กลุ่มเกษตรกรทําประมงชําราก   
ประเภทกลุ่มเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรทําประมง  ปีบัญชขีองกลุ่มเกษตรกร 30 กันยายน 2562 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของกลุ่มเกษตรกร : ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย 
 ระดับมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร (ข้อมลูผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563) : ไม่ผ่าน 

เน่ืองจากผลการดําเนินงานขาดทุน 
 ผลการปิดบญัชีของกลุ่มเกษตรกร ผูส้อบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ 31 มกราคม 2563 
 ผลการประชุมใหญ่ของกลุ่มเกษตรกร จัดประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 

ผลการดําเนนิงานแนะนาํส่งเสริม พฒันา และกํากับดูแลกลุ่มเกษตรกร ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

 งานท่ีดําเนินการ :  
1. รักษามาตรฐานการดําเนินงานของกลุ่มเกษตรกรให้มั่นคง แนะนําส่งเสริมการจัดทําบัญชี การจัดทํา

เอกสารหลักฐานการรับเงิน จ่ายเงิน ให้มีรายละเอียดประกอบการจ่ายเงินให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553) 

ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. คณะกรรมการดําเนินการและเจ้าหน้าที่ มีความรับผิดชอบและปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับของ

กลุ่มเกษตรกร และตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรกําหนด 
          2. กลุ่มเกษตรกรมีการแบ่งแยกหน้าที่ในการปฏิบัติงาน โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็น
ผู้ดําเนินการ เป็นผู้จัดทําเอกสารประกอบการรับ-จ่ายเงิน บันทึกรายการบัญชีต่างๆ ซึ่งสามารถปฏิบัติงานได้ดี แต่
ในการจัดทํางบการเงินยังต้องได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง   
 สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ทําให้ผลการดําเนินงานไม่เป็นไปแผนที่กําหนด : - 

 ด้านการพัฒนาการดําเนนิธรุกิจ 
งานท่ีดําเนินการ :  

           1. แนะนําส่งเสริมและจัดทําแผนให้กลุ่มเกษตรกรดําเนินธุรกิจได้ครอบคลุมกับความต้องการของสมาชิก  
ให้มีอัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการดําเนินการวิเคราะห์
กําหนดแนวทางจัดทําแผนในการพัฒนา สํารวจความต้องการความต้องการของสมาชิกเพ่ืออํานวยความสะดวก
ให้แก่สมาชิกได้ครอบคลุม  
           2. แนะนําส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรรักษาจํานวนสมาชิกมาใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ให้องค์ความรู้
แก่คณะกรรมการดําเนินการและสมาชิกในวันประชุมคณะกรรมการและวันประชุมใหญ่สามญัประจําปี ในด้านการ
มีส่วนร่วมของสมาชิก ให้รูส้ึกถึงคุณค่าการสหกรณ์ อยู่บนพ้ืนฐานการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. กลุ่มเกษตรกรดําเนินธุรกิจ 3 ด้าน ได้แก่ จัดหาสินค้ามาจําหน่ายแก่สมาชิก 59,703 บาท ธุรกิจสินเช่ือ  

281,320 บาท ธุรกิจรับฝากเงิน 58,322.58 บาท มีจํานวนสมาชิกมาใช้บริการทั้งสิ้น 48 ราย จากสมาชิกทั้งสิ้น 
59 ราย ร้อยละ 81 ถือว่าสามารถอํานวยประโยชน์ให้แก่สมาชิกได้ดี 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : - 
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 ด้านการกํากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
งานท่ีดําเนินการ :  
1. แนะนําส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรตรวจติดตาม เฝ้าระวังเพ่ือป้องกันการเกิดข้อบกพร่องและป้องกันการ

เกิดการทุจริต ให้คณะกรรมการดําเนินงานมีการรายงานปัญหาของการดําเนินงานแต่ละด้าน เช่น การรายงานผล
การดําเนินงานตามแผนงานประจําปีของกลุ่มเกษตรกร เพ่ือเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับแผนงานและ
งบประมาณที่กําหนดไว้ และพิจารณาปรับปรุงแก้ไขผลการดําเนินงานหากไม่เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับของ
กลุ่มเกษตรกรและแผนงานที่กําหนดไว้ เพ่ือติดตามความคืบหน้าของการแก้ไขปัญหาอย่างทันเหตุการณ์  

ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
          1. กลุ่มเกษตรกรมีระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน เพ่ือหากมีปัญหาจะสามารถแก้ไข
ปัญหาได้อย่างทันเหตุการณ์ คณะกรรมการมีความรู้ความสามารถดําเนินการเป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของ
กลุ่มเกษตรกรที่กําหนดไว้ 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : - 
ผลการดําเนนิงานตามแผนการดําเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 

กิจกรรม หน่วย
นับ แผน ผล ร้อยละผลสําเร็จ

เม่ือเทียบกับแผน
1. แผนการรับสมาชิก คน 2 - - 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพ่ิม 
    - รับฝากเงินเพ่ิม 

 
บาท 

 
30,000 

- 

 
34,930 

- 

 
116.43 

- 
3. แผนการดําเนินธุรกิจของ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเช่ือ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

 
 

บาท 
บาท 
บาท 

 

 
- 

10,000 
100,000 
36,000 

- 
- 
- 

 
- 

12,000 
281,320 
73,026 

- 
- 
- 

 
- 

120 
281.32 
202.85 

- 
- 
- 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได้ 
   - ค่าใช้จ่าย 
   - กําไร (ขาดทุน) สทุธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
70,600 
68,900 
1,700 

 
152,588.54 
156,917.63 
(4,329.09) 

 
216.13 
227.74 
-254.64 

 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : คณะกรรมการดําเนินการขาดประสิทธิภาพในการ
วิเคราะห์และวางแผนการดําเนินธุรกิจ การหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและสาเหตุ ทําให้ไม่สามารถดําเนินธุรกิจ
ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานประจําปี  
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สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :                                
1. แนะนําส่งเสริมใหก้ลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร 
2. ส่งเสริมและพัฒนาการดําเนินธุรกิจของกลุ่มเกษตรกร 
3. กําหนดแนวทางแก้ไขปัญหาหน้ีค้างชําระพร้อมติดตามประเมินผล 

 
 

ลงชื่อ      จันทรจิรา ช่วยทกุข์    เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
         (นางจันทรจิรา  ช่วยทุกข์) 

              วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.2563 
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4) กลุ่มเกษตรกรทําไร่เขาสมิง   
ประเภทกลุ่มเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรทําไร่  ปีบญัชขีองกลุ่มเกษตรกร 31 กรกฎาคม 2562 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของกลุ่มเกษตรกร : ธุรกิจสินเช่ือ 
 ระดับมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร (ข้อมลูผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563) : ผ่าน 
 ผลการปิดบญัชีของกลุ่มเกษตรกร ผูส้อบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ 25 กันยายน 2562 
 ผลการประชุมใหญ่ของกลุ่มเกษตรกร จัดประชุมเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 

ผลการดําเนนิงานแนะนาํส่งเสริม พฒันา และกํากับดูแลกลุ่มเกษตรกร ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

 งานท่ีดําเนินการ :  
1. แนะนําส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรมีการควบคุมภายใน การบริหารจัดการองค์กรและกํากับดูแลกิจการที่

ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
2. แนะนําให้กลุ่มเกษตรกรรักษาเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร 
3. แนะนํา ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี 
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. กลุ่มเกษตรกรมีผลการดําเนินงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกลุ่มเกษตรกร ซึ่งกลุ่มเกษตรกรดําเนินงาน

โดยยึดข้อกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบในการดําเนินงานของกลุ่มเกษตรกร และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ทําให้ผลการดําเนินงานไม่เป็นไปแผนที่กําหนด : 
กลุ่มเกษตรกรไม่มีระบบควบคุมภายใน สรุปพอสังเขปได้ดังน้ี 
1. กลุ่มเกษตรกรไม่มีการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ แต่มีการมอบหมายหน้าที่ให้กรรมการเป็นผู้จัดทําบัญชี        

แต่ในทางปฏิบัติทําหน้าที่เพียงรวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีเพียงอย่างเดียว 
2. กลุ่มเกษตรกรไม่สามารถจัดทํางบทดลองและงบการเงินได้ ต้องได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่                 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
3. การประชุมคณะกรรมการดําเนินการและติดตามผลการปฏิบัติงานไม่เป็นอย่างต่อเน่ือง 

 ด้านการพัฒนาการดําเนนิธรุกิจ 
งานท่ีดําเนินการ :  
1. แนะนํา ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการดําเนินธุรกิจ 
2. แนะนาํ ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการเงิน 
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 กลุ่มเกษตรกรดําเนินธุรกิจสินเช่ือ และธุรกิจจัดหาสินค้ามา 

จําหน่าย มีมูลค่าธุรกิจรวมทั้งสิ้น 779,000 บาท โดยกลุ่มเกษตรกรให้สนิเช่ือแก่สมาชิกคิดเป็นร้อยละ 60.33 และ
ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย คิดเป็นร้อยละ 39.67 โดยมสีมาชิกมาใช้บริการ 23 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.66 ของ
จํานวนสมาชิกทั้งหมด 

2. กลุ่มเกษตรกรมีทุนดําเนินงานไม่เพียงพอต่อการดําเนินธุรกิจ จึงขอกู้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร  
จากกรมส่งเสริมสหกรณ์เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนใช้ในการดําเนินธุรกิจ 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : 
1. สมาชิกร่วมใช้บริการค่อนข้างน้อย  
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2. ทุนดําเนินงานภายในไม่เพียงพอจึงต้องขอกู้เงินจากแหล่งเงินทุนภายนอก ทําให้กลุม่เกษตรกร 
มีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเพ่ิมขึ้น 

 ด้านการกํากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
งานท่ีดําเนินการ :  
1. แนะนําส่งเสริมกํากับ ดูแล ตรวจสอบและแก้ไขตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางที่กรมกําหนด 
2. ให้การศึกษาอบรมความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของกลุ่มเกษตรกร  
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
กลุ่มเกษตรกรดําเนินการตามหลักการ อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ ์และการดําเนินงานไม่ขัดต่อกฎหมาย

สหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบ คาํสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : - 

ผลการดําเนนิงานตามแผนการดําเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

กิจกรรม หน่วย
นับ แผน ผล ร้อยละผลสําเร็จ

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

 
บาท 

 
3,000.00 

- 

 
9,000.00 

- 

 
300 

- 
3. แผนการดําเนินธุรกิจของ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเช่ือ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

 
 
 

บาท 
บาท 

 

 
 
- 

600,000.00 
200,000.00 

- 
- 
- 

 
 
- 

470,000.00 
309,000.00 

- 
- 
- 

 
 
- 

78.33 
154.50 

- 
- 
- 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได้ 
   - ค่าใช้จ่าย 
   - กําไร (ขาดทุน) สทุธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
236,500.00 
210,000.00 
26,500.00 

 
335,217.96 
309,577.00 
25,640.96 

 
141.74 
147.42 
96.76 

 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :  
1. การดําเนินธุรกิจสินเช่ือตํ่ากว่าแผนเนื่องจากทุนดําเนินงานไม่เพียงพอความต้องการของสมาชิก 
2. แผนประมาณการรายจ่ายสูงกว่าแผนเน่ืองจากกลุ่มเกษตรกรดําเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย                

มีปริมาณเพ่ิมขึ้นกว่าแผนที่กําหนด จึงทําให้ต้นทุนเพ่ิมขึ้นส่งผลกระทบต่อกําไรของกลุ่มเกษตรกร 
3. การมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรยังไม่ทั่วถึง 
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สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  
1. แนะนํา ส่งเสริมด้านคุณภาพการควบคุมภายในของกลุ่มเกษตรกร  
2. ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรและกํากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
3. ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี  
4. ส่งเสริมบริหารจัดการด้านการดําเนินธุรกิจ 
 
 

ลงชื่อ        ชณาพร  จันทรข์ุนนาค        เจ้าหน้าทีผู่้รบัผิดชอบ 
         (นางสาวชณาพร   จันทร์ขุนนาค) 

                 วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
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5) กลุ่มเกษตรกรทําสวนคลองใหญ่   
ประเภทกลุ่มเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรทําสวน  ปีบัญชขีองกลุ่มเกษตรกร 31 มีนาคม 2563 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของกลุ่มเกษตรกร : ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย 
 ระดับมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร (ข้อมลูผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563) : ผ่าน 
 ผลการปิดบญัชีของกลุ่มเกษตรกร ผูส้อบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 
 ผลการประชุมใหญ่ของกลุ่มเกษตรกร ปี 2563 ยังไม่จัดประชุมใหญส่ามญัประจําปี 

ผลการดําเนนิงานแนะนาํส่งเสริม พฒันา และกํากับดูแลกลุ่มเกษตรกร ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

 งานท่ีดําเนินการ :  
          1. พัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ือง ให้ความรู้เก่ียวกับอํานาจหน้าที่ของ 
คณะกรรมการดําเนินการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ปฏิบัติงานตามแผนงานของสหกรณ์ฯ มีการเปรียบเทียบ 
แผนและผล รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการเป็นประจําทุกเดือน  

2. รักษามาตรฐานการดําเนินงานของกลุ่มเกษตรกรให้มัน่คง แนะนําสง่เสริมการจัดทาํบัญชี การบันทึก 
หลักฐานการรับจ่ายเงิน ให้มรีายละเอียดประกอบการจ่ายเงินให้ครบถ้วนสมบูรณ์    

ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. คณะกรรมการดําเนินการ มีความรับผิดชอบและปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับของกลุ่มเกษตรกร 

และตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด 
2. กลุ่มเกษตรกรได้จัดจ้างเจ้าหน้าที่ทําบัญชี โดยจ่ายเป็นค่าจ้างจัดทําบัญชี ปีละ 3,000 บาท 
3. การควบคุมภายใน อยู่ในระดับพอใช้ 
สาเหตุปัญหา/อุปสรรคที่ทําให้ผลการดําเนินงานไม่เป็นไปแผนที่กําหนด : 
1. เจ้าหน้าที่จัดทําบัญชี ต้องได้รับความช่วยเหลือในการจัดทํางบการเงินจากส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 

ซึ่งการปิดบัญชีน้ันดําเนินการเพียงปีละ 1 ครั้ง ทําให้ยังปฏิบัติงานได้ไม่ดีเท่าที่ควร   
 ด้านการพัฒนาการดําเนนิธรุกิจ 

งานท่ีดําเนินการ :  
 1. แนะนําด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิก ในการดําเนินธุรกิจ ได้รับการแนะนําให้องค์ความรู้หรือแนวทาง
ในการมีส่วนร่วมของสมาชิก   

2. แนะนําส่งเสริมด้านการชําระหน้ีของสมาชิก ให้สมาชิกชําระเงินเมื่อถึงสิ้นปีบัญชี เพ่ือที่กลุ่มเกษตรกร 
จะได้ไม่มีหน้ีค้างสิ้นปี   
  ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  

1. กลุ่มเกษตรกรทําสวนคลองใหญ่ ดําเนินธุรกิจด้านจัดหาสินค้ามาจําหน่ายเพียงด้านเดียว ระหว่างปี 
กลุ่มเกษตรกรจัดหาสินค้าประเภทปุ๋ยเคมีมาจําหน่ายให้แก่สมาชิก จํานวน 552,000.00 บาท การดําเนินงาน 
มีกําไรสุทธิ จํานวน 11,779.22 บาท การจําหน่ายสินค้าของกลุ่มเกษตรกรโดยส่วนใหญ่เป็นการขายปุ๋ยเช่ือ 

2. มีการชําระหน้ีสงสัยจะสูญลูกหน้ีการค้าที่ได้รับคืนมา จํานวน 26,505.50 บาท   
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : 
1. สมาชิกบางราย ประกอบอาชีพทางการเกษตร ได้ผลผลิตน้อย ทําใหม้ีรายได้ไม่เพียงพอ 
2. ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า ส่งผลกระทบต่อการชําระหน้ีของสมาชิก 
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 ด้านการกํากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
งานท่ีดําเนินการ :  
1. แนะนํากลุม่เกษตรกรให้ปรับปรุงการดําเนินงานตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี 
2. แนะนําส่งเสริมกํากับ ดูแล ตรวจสอบและแก้ไขตามแนวทางที่กรมกําหนด 
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน : 
1. กลุ่มเกษตรกรดําเนินการตามระเบียบ และข้อบังคับกลุ่มเกษตรกร ไมม่ีข้อบกพร่อง 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : 

ผลการดําเนนิงานตามแผนการดําเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 

กิจกรรม หน่วย
นับ แผน ผล ร้อยละผลสําเร็จ

เม่ือเทียบกับแผน
1. แผนการรับสมาชิก คน 2 - - 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพ่ิม 
    - รับฝากเงินเพ่ิม 

 
บาท 

 
500 

- 

 
- 
- 

 
- 
- 

3. แผนการดําเนินธุรกิจของ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเช่ือ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

 
 
 
 

บาท 

 
 
- 
- 

601,000 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 

552,000 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 

91.84 
- 
- 
- 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได้ 
   - ค่าใช้จ่าย 
   - กําไร (ขาดทุน) สทุธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
602,000 
588,000 
14,000 

 
552,349.22 
540,570.00 
11,779.22 

 
91.75 
91.93 
84.13 

 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : 
1. สินค้าทางการเกษตรมีราคาตกตํ่า ทําให้สมาชิกมีรายได้ไม่เพียงพอ  
2. ต้องควบคุม วางแผนค่าใช้จ่ายไม่ให้มากเกินไป 
สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  
1. ระดมทุน โดยการเพ่ิมหุ้นให้มากขึ้น 

 2. ให้สมาชิกทําธุรกิจให้มากขึ้น 
 
 
ลงชื่อ       อรฉัตร อินทรโชติ       เจ้าหนา้ที่ผู้รบัผิดชอบ 
        (นางสาวอรฉัตร  อินทรโชติ) 

               วันที่ 30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
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6) กลุ่มเกษตรกรทําสวนช้างทูน   
ประเภทกลุ่มเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรทําสวน  ปีบัญชีกลุ่มเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรอยู่ระหว่างชําระบัญชี 

 ด้านการกํากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
งานท่ีดําเนินการ :  
1. ติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานการชําระบัญชีสหกรณ์  
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. มีการรายงานผลการดําเนินงานชําระบัญชีเป็นประจําทุกเดือนผ่านที่ประชุมของสํานักงานสหกรณ์

จังหวัด 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ทําให้ผลการดําเนินงานไม่เป็นไปแผนที่กําหนด : 
1. เน่ืองจากนายทะเบียนสหกรณ์สั่งเลิกกลุ่มฯ เน่ืองจากกลุ่มฯ หยุดดําเนินการติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อย

กว่าสองปี ตามมาตรา 33 (2) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2547 ซึ่งเลิกระหว่างปีบัญชี ยังไม่
สามารถดําเนินการชําระบัญชีให้แล้วเสร็จได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2. สถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไม่สามารถออกปฏิบัติงานชําระ
บัญชีได้โดยสะดวก 

สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : การเลิกระหว่างปีงบประมาณ และสถานการณ์
โรคระบาด 

สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : ปัจจุบันการชําระบัญชีอยู่
ในขั้นตอนการจัดทํางบการเงินเสนอผู้สอบบัญชีตามมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งผู้ชําระบัญชีคาดว่าจะดําเนินการชําระบัญชีให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 

ลงชื่อ        สชุาดา จินดาวงษ์       เจ้าหนา้ที่ผู้รบัผิดชอบ 
           (นางสาวสุชาดา จินดาวงษ์) 

                วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
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7) กลุ่มเกษตรกรทําสวนด่านชุมพล   
ประเภทกลุ่มเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรทําสวน  ปีบญัชีกลุ่มเกษตรกร 31 มีนาคม 2563 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของกลุ่มเกษตรกร : ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย 
 ระดับมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร (ข้อมลูผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563) : ผ่าน 
 ผลการปิดบญัชีของกลุ่มเกษตรกร ผูส้อบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 
 ผลการประชุมใหญ่ของกลุ่มเกษตรกร จัดประชุมเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 

ผลการดําเนนิงานแนะนาํส่งเสริม พฒันา และกํากับดูแลกลุ่มเกษตรกร ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

 งานท่ีดําเนินการ :  
1. แนะนําส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรมีการควบคุมภายใน การบริหารจัดการองค์กรและกํากับดูแลกิจการที่

ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
2. แนะนําให้กลุ่มเกษตรกรรกัษาเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร 
3. แนะนํา ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี 
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกลุ่มเกษตรกรทัง้ 5 ข้อ การดําเนินงานโดยยึดข้อข้อบังคับ 

ระเบียบและกฎหมายในการดําเนินงานของกลุ่มเกษตรกร และหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : 
1. กลุ่มเกษตรกรไม่มีระบบควบคุมภายใน ไม่มีการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ แต่มีการมอบหมายหน้าที่ให้

กรรมการปฏิบัติงาน เก็บรักษาเงินสด เหรัญญิกเป็นผู้จัดทําเอกสารและรับจ่ายเงิน เลขานุการได้รับมอบหมายให้
เป็นผู้จัดทําบัญชี แต่ในทางปฏิบัติประธานกรรมการเป็นผู้ดําเนินการแต่เพียงผู้เดียว 

 2. กลุ่มเกษตรกรไม่สามารถจัดทํางบการเงินและงบทดลองได้เอง ต้องได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานที่เก่ียวข้องเป็นผู้จัดทําเพ่ือให้ปิดบัญชีได้                               

3. การประชุมคณะกรรมการดําเนินการและติดตามผลการปฏิบัติงานไม่เป็นอย่างต่อเน่ือง  
 ด้านการพัฒนาการดําเนนิธรุกิจ 

งานท่ีดําเนินการ :  
1. แนะนําส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการดําเนินธุรกิจ 
2. แนะนําส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการเงิน 
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 กลุ่มเกษตรกรดําเนินธุรกิจโดยการให้เงินกู้ และจัดหาสินค้า

ประเภท การเกษตรมาจําหน่ายให้แก่สมาชิก มีมูลค่าธุรกิจรวมทั้งสิ้น 678,580 บาท ลดลงจากปีก่อนจํานวน 
192,920 บาท หรือลดลงร้อยละ 22.14 คิดเป็นร้อยละ 87 ของแผนงานที่กําหนดไว้ การบริหารธุรกิจสรุปได้ดังน้ี 

- ธุรกิจสินเช่ือ ในระหว่างปีกลุ่มเกษตรกรได้ให้เงินกู้ระยะสั้นแก่สมาชิก 1 ราย เป็นเงิน 50,000 บาท    
วันสิ้นปีมีลูกหน้ีที่ผิดนัดชําระหน้ีจํานวน 29 ราย เป็นเงิน 253,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.85 ของหน้ีที่ถึง
กําหนดชําระ 

- ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย กลุ่มเกษตรกรได้จัดหาสินค้าประเภทปุ๋ยมาจําหน่ายเป็นเงินเช่ือให้สมาชิก 
28 ราย เป็นเงิน 628,580 บาท เป็นหน้ีที่ยังไม่ถึงกําหนดชําระจึงไม่ได้ต้ังค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญลูกหน้ีการค้าไว้ 
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2. กลุ่มเกษตรกรมีทุนดําเนินงานไม่เพียงพอต่อการดําเนินธุรกิจ จึงต้องดําเนินการขอกู้เงินกองทุน
สงเคราะห์เกษตรกร จากกรมส่งเสริมสหกรณ์เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนใช้ในการดําเนินธุรกิจ 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ทําให้ผลการดําเนินงานไม่เป็นไปแผนที่กําหนด : 
1. สมาชิกร่วมใช้บริการค่อนข้างน้อย  
2. กลุ่มเกษตรกรมีทุนดําเนินงานภายในไม่เพียงพอจึงต้องขอกู้เงินจากแหลง่เงินทุนภายนอก ทําให้มีค่าใช้      

จ่ายในการดําเนินงานเพ่ิมขึ้น 
 ด้านการกํากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

งานท่ีดําเนินการ :  
1. แนะนําส่งเสริมกํากับ ดูแล ตรวจสอบและแก้ไขตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางที่กรมกําหนด 
2. ให้การศึกษาอบรมความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของกลุ่มเกษตรกร  
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  

          1. กลุ่มเกษตรกรดําเนินการตามหลักการ อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์ และการดําเนินงานไม่ขัดต่อกฎหมาย
สหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบ คาํสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด :  
ผลการดําเนนิงานตามแผนการดําเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 

กิจกรรม หน่วย
นับ แผน ผล ร้อยละผลสําเร็จ

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

 
บาท 

 
20,000 

 

 
12,000 

 

 
60 

3. แผนการดําเนินธุรกิจของ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเช่ือ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

 
 
 

บาท 
บาท 

 
 
 

250,000 
500,000 

 
 
 

50,000 
628,580 

 
 
 

20 
125.72 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได้ 
   - ค่าใช้จ่าย 
   - กําไร (ขาดทุน) สทุธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
545,500 
523,000 
22,500 

 
662,406.49 

660,097 
2,309.49 

 
121.43 
126.21 
10.26 

 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : กลุ่มเกษตรกรกําหนดแผนการดําเนินงาน 

ประมาณการรายได้-รายจ่าย โดยขออนุมัติจากท่ีประชุมใหญ่ ซึ่งผลการดําเนินงานในภาพรวมได้ตํ่ากว่าแผนที่
กําหนด และการใช้จ่ายเงินเกินกว่าเงินงบประมาณที่ได้รับประมาณการไว้ 
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สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : แนะนําส่งเสริมด้าน
คุณภาพการควบคุมภายในของกลุ่มเกษตรกร ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรและกํากับดูแลกิจการที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาล ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี และส่งเสริมเสริมบริหารจัดการด้านการดําเนินธุรกิจ 

 
 
ลงชื่อ          พิกุล  คุม้ปลี           เจ้าหนา้ที่ผู้รบัผิดชอบ 
             (นางสาวพิกุล  คุ้มปลี) 

              วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
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8) กลุ่มเกษตรกรทําสวนท่าโสม   
ประเภทกลุ่มเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรทําสวน  ปีบญัชีของลุ่มเกษตรกร 31 มีนาคม 2563 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของกลุ่มเกษตรกร ธุรกิจจัดหาสนิค้ามาจําหน่าย 
 ระดับมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563) : ผ่าน 
 ผลการปิดบญัชีของกลุ่มเกษตรกร ผูส้อบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 
 ผลการประชุมใหญ่ของกลุ่มเกษตรกรจัดประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 

ผลการดําเนนิงานแนะนาํส่งเสริม พฒันา และกํากับดูแลกลุ่มเกษตรกร ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

 งานท่ีดําเนินการ :  
1. แนะนําส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรมีการควบคุมภายใน การบริหารจัดการองค์กรและกํากับดูแลกิจการที่

ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
2. แนะนําให้กลุ่มเกษตรกรรักษาผ่านเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร 
3. แนะนํา ส่งเสริมด้านการเงินการบัญชี 
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
กลุ่มเกษตรกรมีผลการดําเนินงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกลุ่มเกษตรกร ซึ่งกลุ่มเกษตรกรดําเนินงานโดย 

ยึดข้อกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบในการดําเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ซึ่งสอดคล้องอย่างย่ิงกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : 
1. กลุ่มเกษตรกรไม่มีระบบการควบคุมภายใน ไม่มกีารจัดจ้างเจ้าหน้าที่ แต่มีการมอบหมายบุคคล 

ภายนอกเป็นผู้จัดทําบัญชีขั้นต้น และขั้นปลายโดยจ่ายค่าตอบแทน  
2. กลุ่มเกษตรกรไม่สามารถจดัทาํงบทดลองและงบการเงินได้เอง ต้องได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่                  

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
3. การประชุมคณะกรรมการดําเนินการและติดตามผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปอย่างต่อเน่ือง 

 ด้านการพัฒนาการดําเนนิธรุกิจ 
งานท่ีดําเนินการ :  
1. แนะนําส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการดําเนินธุรกิจ 
2. แนะนําส่งเสริมการให้บรกิารตามความต้องการของสมาชิก 
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. ปีชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 กลุ่มเกษตรกรดําเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย มีมูลค่าธุรกิจรวม

ทั้งสิ้น  904,800 โดยมสีมาชิกมาใช้บริการ 21 ราย คิดเป็นร้อยละ 21 ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด  
2. กลุ่มเกษตรกรมีทุนดําเนินงานไม่เพียงพอต่อการดําเนินธุรกิจ จึงขอกู้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร  

จากกรมส่งเสริมสหกรณ์เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนใช้ในการดําเนินธุรกิจ 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : 
1. สมาชิกร่วมใช้บรกิารค่อนข้างน้อย  
2. ทุนดําเนินงานภายในไม่เพียงพอจึงต้องขอกู้เงินจากแหล่งเงินทุนภายนอก ทําให้มคีา่ใช้จ่ายใน 

การดําเนินงานเพ่ิมขึ้น 
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 ด้านการกํากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
งานท่ีดําเนินการ :  
1. แนะนําส่งเสริมกํากับ ดูแล ตรวจสอบและแก้ไขตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางที่กรมกําหนด 
2. ให้การศึกษาอบรมความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของกลุ่มเกษตรกร  
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  

           กลุ่มเกษตรกรดําเนินการตามหลักการ อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์ และการดําเนินงานไม่ขัดต่อกฎหมาย
สหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบ คาํสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : - 
ผลการดําเนนิงานตามแผนการดําเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 

กิจกรรม หน่วย
นับ แผน ผล ร้อยละผลสําเร็จ

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

 
บาท 

 
24,000.00 

- 

 
21,300.00 

- 

 
88.75 

- 
3. แผนการดําเนินธุรกิจของ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเช่ือ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

 
 
 
 

บาท 

 
 
- 
- 

884,000.00 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 

904,800.00 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 

102.35 
- 
- 
- 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได้ 
   - ค่าใช้จ่าย 
   - กําไร (ขาดทุน) สทุธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
890,000.00 
861,200.00 
28,800.00 

 
911,944.39 
859,440.38 
52,504.01 

 
102.47 
99.80 
182.31 

 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : ผลการระดมทุนไม่เป็นไปตามแผนการ

ดําเนินงานเน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ผลิตผลทางการเกษตรมีราคาตกตํ่าซึ่งอาจมีผลกระทบโดยตรงต่อ
รายได้ของสมาชิก 

สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : แนะนําส่งเสริมด้าน
คุณภาพการควบคุมภายในของกลุ่มเกษตรกร ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรและกํากับดูแลกิจการที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาล ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี ส่งเสริมบริหารจัดการด้านการดําเนินธุรกิจ ส่งเสริม
ด้านการมีส่วนร่วมในการดําเนินธุรกิจของสมาชิก 

 
ลงชื่อ        ชณาพร  จันทรข์ุนนาค        เจ้าหน้าทีผู่้รบัผิดชอบ 
         (นางสาวชณาพร  จันทร์ขุนนาค) 

                วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
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9) กลุ่มเกษตรกรทําสวนทุ่งนนทรี   
ประเภทกลุ่มเกษตรกร  กลุม่เกษตรกรทําสวน  ปบีัญชขีองกลุ่มเกษตรกร 31 กรกฎาคม 2562 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของกลุ่มเกษตรกร : ธุรกิจสินเช่ือ 
 ระดับมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563) : ผ่าน  
 ผลการปิดบญัชีของกลุ่มเกษตรกร ผูส้อบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ 24 กันยายน 2562  
 ผลการประชุมใหญ่ของกลุ่มเกษตรกร จัดประชุมเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 

ผลการดําเนนิงานแนะนาํส่งเสริม พฒันา และกํากับดูแลกลุ่มเกษตรกร ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

 งานท่ีดําเนินการ :  
1. แนะนํา ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรมีการควบคุมภายใน การบริหารจัดการองค์กรและกํากับดูแลกิจการที่

ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
2. แนะนําให้กลุ่มเกษตรกรรกัษาเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร 
3. แนะนํา ส่งเสริมด้านการเงินการบัญชี 
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
กลุ่มเกษตรกรมีผลการดําเนินงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกลุ่มเกษตรกร โดยยึดข้อกฎหมาย ข้อบังคับ  

ระเบียบในการดําเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ซึ่งสอดคล้องอย่างยิ่งกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : 
1. กลุ่มเกษตรกรไม่มีการควบคุมภายใน ไม่มีการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ แต่มกีารมอบหมายหน้าที่ให้กรรมการ

เป็นผู้จัดทําบัญชี แต่ในทางปฏิบัติทําหน้าที่เพียงรวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีเพียงอย่างเดียว 
2. กลุ่มเกษตรกรไม่สามารถจดัทํางบทดลองและงบการเงินได้ ต้องได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่                      

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
3. การประชุมคณะกรรมการดําเนินการและติดตามผลการปฏิบัติงานไม่เป็นอย่างต่อเน่ือง   

 ด้านการพัฒนาการดําเนนิธรุกิจ 
งานท่ีดําเนินการ :  
1. แนะนํา ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการดําเนินธุรกิจ 
2. แนะนํา ส่งเสริมการบริการให้เป็นไปตามความต้องการของสมาขิก 
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 กลุ่มเกษตรกรดําเนินธุรกิจ 2 ด้าน มีอัตราการเติบโตของ 

ธุรกิจเพ่ิมขึ้นร้อยละ 32.84 โดยเป็นธุรกิจสิเช่ือมากที่สุดร้อยละ 66.29 รองลงมาเป็นการจัดหาสินค้ามาจําหน่าย 
ร้อยละ 33.71 การบริหารธุรกิจแต่ละด้านสรุปได้ดังน้ี 
              - ธุรกิจสินเช่ือ ระหว่างปีกลุ่มเกษตรกรจ่ายเงินกู้ให้แก่สมาชิก 20 ราย เป็นเงิน 590,000 บาท เพ่ิมขึ้น
จากปีก่อน 120,000 บาท หรือร้อยละ 25.53 สูงกว่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ 1.26 เท่า ลูกหน้ีชําระหน้ีได้ตาม
กําหนด ทั้งจํานวนของหนี้ที่ถึงกําหนดชําระ โดยีสมาชิกมาใช้บริการ 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 36.36 ของสมาชิกวัน
สิ้นปี  
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     - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย มีปริมาณธุรกิจ 300,000 บาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 100,000 บาท หรือ
ร้อยละ 50 สูงกว่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ 1.50 เท่า มีสมาชิกมาใช้บริการ 17 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.91 ของ
สมาชิกทั้งหมด   

2. ความเพียงพอของเงินทุน กลุ่มเกษตรกรมีทุนดําเนินงานทั้งสิ้น 610,725.81 บาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน  
123,706.67 บาท หรือร้อยละ 25.40 ทุนดําเนินงานส่วนใหญ่มาจากแหล่งเงินทุนภายนอกร้อยละ 50.18  ซึ่งกลุ่ม
เกษตรกรกู้ยืมเงินจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ - เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร (ปลอดดอกเบ้ีย) เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียน
ใช้ในการดําเนินธุรกิจ 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : 
1. สมาชิกร่วมใช้บริการค่อนข้างน้อย  
2. ทุนดําเนินงานภายในไม่เพียงพอจึงต้องขอกู้เงินจากแหล่งเงินทุนภายนอก ทําให้มคีา่ใช้จ่ายเพ่ิมสูงขึ้น 

 ด้านการกํากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
งานท่ีดําเนินการ : 
1. แนะนําส่งเสริมกํากับ ดูแล ตรวจสอบและแก้ไขตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางที่กรมกําหนด 
2. ให้การศึกษาอบรมความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของกลุ่มเกษตรกร  
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  

           กลุ่มเกษตรกรดําเนินการตามหลักการ อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์  และการดําเนินงานไม่ขัดต่อกฎหมาย
สหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบ คาํสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 

สาเหตุ/อุปสรรคท่ีทาํใหผ้ลการดําเนินงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : - 
ผลการดําเนนิงานตามแผนการดําเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

กิจกรรม หน่วย
นับ แผน ผล ร้อยละผลสําเร็จ

เม่ือเทียบกับแผน
1. แผนการรับสมาชิก คน - - - 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพ่ิม 
    - รับฝากเงินเพ่ิม 

 
บาท 

 
1,800 

- 

 
2,000 

- 

 
111.00 

- 
3. แผนการดําเนินธุรกิจของ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเช่ือ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

 
 
 

บาท 
บาท 

 
 
- 

470,000 
200,000 

- 
- 
- 

 
 
- 

590,000 
300,000 

- 
- 
- 

 
 
- 

125.53 
150.00 

- 
- 
- 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได้ 
   - ค่าใช้จ่าย 
   - กําไร (ขาดทุน) สทุธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
220,500 
205,500 
15,000 

 
322,800.44 

306,945 
15,855.44 

 
146.39 
149.36 
105.70 
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สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : ผลค่าใช้จ่ายสูงกว่าแผน เน่ืองจากกลุ่ม
เกษตรกรดําเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย ปริมาณธุรกิจเพ่ิมขึ้น ทําให้เกิดรายได้สูงขึ้น ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงานสูงขึ้นตามไปด้วย เพ่ิมขึ้นตามสัดส่วนของธุรกิจ แต่ผลการดําเนินงานของกลุ่มมีกําไรสูงกว่าแผนที่
กําหนดไว้ 

สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : แนะนําส่งเสริมด้าน
คุณภาพการควบคุมภายในของกลุ่มเกษตรกร ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรและกํากับดูแลกิจการที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาล ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี และส่งเสริมบริหารจัดการด้านการดําเนินธุรกิจ 

 
 

ลงชื่อ        ชณาพร  จันทรข์ุนนาค        เจ้าหน้าทีผู่้รบัผิดชอบ 
         (นางสาวชณาพร  จันทร์ขุนนาค) 

              วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



192 | ห น้ า  รายงานผลการแนะนําส่งเสริม พัฒนา และกํากับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

10) กลุ่มเกษตรกรทําสวนเทพนิมิต   
ประเภทกลุ่มเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรทําสวน  ปีบัญชขีองกลุ่มเกษตรกร 31 มีนาคม 2563 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของกลุ่มเกษตรกร : ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย 
 ระดับมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร (ข้อมลูผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563) : ผ่าน  
 ผลการปิดบญัชีของกลุ่มเกษตรกร ผูส้อบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 
 ผลการประชุมใหญ่ของกลุ่มเกษตรกร จัดประชุมเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 

ผลการดําเนนิงานแนะนาํส่งเสริม พฒันา และกํากับดูแลกลุ่มเกษตรกร ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

 งานท่ีดําเนินการ :  
1. แนะนําส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรมีการควบคุมภายใน การบริหารจัดการองค์กรและกํากับดูแลกิจการที่

ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
2. แนะนําให้สหกรณ์รักษาเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร 
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
กลุ่มเกษตรกรมีผลการดําเนินงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกลุ่มเกษตรกร ซึ่งการดําเนินงานโดยยึดข้อ 

กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบในการดําเนินงานของกลุ่มเกษตรกร และตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : 
1. กลุ่มเกษตรกรไม่มีการควบคุมภายใน ไม่มีการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ แต่มกีารมอบหมายบุคคลภายนอกเป็น

ผู้จัดทําบัญชีขัน้ต้น และขั้นปลายโดยจ่ายค่าตอบแทน  
2. กลุ่มเกษตรกรไม่สามารถจดัทํางบทดลองและงบการเงินได้เอง ต้องได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่                  

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
3. การประชุมคณะกรรมการดําเนินการและติดตามผลการปฏิบัติงานไม่เป็นอย่างไปต่อเน่ือง 

 ด้านการพัฒนาการดําเนนิธรุกิจ 
งานท่ีดําเนินการ :  
1. แนะนําส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการดําเนินธุรกิจ 

           2. แนะนําส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการเงิน 
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 กลุ่มเกษตรกรดําเนินธุรกิจสินเช่ือ และธุรกิจจัดหาสินค้ามา 

จําหน่าย มีมูลค่าธุรกิจรวมทั้งสิ้น 1,444,290 บาท โดยธุรกิจสินเช่ือ คิดเป็นร้อยละ 27.30 และธุรกิจจัดหาสินค้า
มาจําหน่าย คิดเป็นร้อยละ 72.70 มีสมาชิกมาใช้บริการ 71 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.99 ของจํานวนสมาชิก        
ณ วันสิ้นปีบัญชี 

2. กลุ่มเกษตรกรมีทุนดําเนินงานไม่เพียงพอต่อการดําเนินธุรกิจ จึงขอกู้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร  
จากกรมส่งเสริมสหกรณ์เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนใช้ในการดําเนินธุรกิจ 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : 
1. สมาชิกร่วมใช้บริการค่อนข้างน้อย  
2. ทุนดําเนินงานภายในไม่เพียงพอจึงต้องขอกู้เงินจากแหล่งเงินทุนภายนอก ทําให้กลุม่เกษตรกร 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเพ่ิมขึ้น 
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 ด้านการกํากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
งานท่ีดําเนินการ :  
1. แนะนําส่งเสริมกํากับ ดูแล ตรวจสอบและแก้ไขตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางที่กรมกําหนด 
2. ให้การศึกษาอบรมความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของกลุ่มเกษตรกร  
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
กลุ่มเกษตรกรดําเนินการตามหลักการ อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ ์ และการดําเนินงานไม่ขัดต่อกฎหมาย

สหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบ คาํสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : - 

ผลการดําเนนิงานตามแผนการดําเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 

กิจกรรม หน่วย
นับ แผน ผล ร้อยละผลสําเร็จ

เม่ือเทียบกับแผน
1. แผนการรับสมาชิก คน - - - 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพ่ิม 
    - รับฝากเงินเพ่ิม 

 
บาท 

 
50,000.00 

- 

 
45,350.00 

- 

 
90.70 

- 
3. แผนการดําเนินธุรกิจของ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเช่ือ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

 
 
 

บาท 
บาท 

 
 
- 

300,000.00 
1,100,000.00 

- 
- 
- 

 
 
- 

394,290.00 
1,050,000.00 

- 
- 
- 

 
 
- 

131.43 
95.45 

- 
- 
- 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได้ 
   - ค่าใช้จ่าย 
   - กําไร (ขาดทุน) สทุธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
 1,170,500.00 
1,122,000.00 

48,500.00 

 
1,081,847.92 
1,017,844.71 

64,003.21 

 
92.43 
99.72 
131.96 

 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :  
1. การดําเนินธุรกิจสินจัดหาสินค้ามาจําหน่ายตํ่ากว่าแผน เน่ืองจากทุนดําเนินงานไม่เพียงพอความ

ต้องการของสมาชิก 
2. แผนประมาณการรายได้ตํ่ากว่าแผน เน่ืองจากกลุ่มเกษตรกรดําเนินธุรกิจไม่เป็นไปตามแผนที่กําหนด  

จึงส่งผลกระทบต่อรายได้ของกลุ่มเกษตรกร 
3. การมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรยังไม่ทั่วถึง 
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สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  
1. แนะนํา ส่งเสริมด้านคุณภาพการควบคุมภายในของกลุ่มเกษตรกร  
2. ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรและกํากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
3. ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี  
4. ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการดําเนินธุรกิจ 
5. ส่งเสริมด้านการมีส่วนร่วมในการดําเนินธุรกิจของสมาชิก 
 

 
ลงชื่อ        ชณาพร  จันทรข์ุนนาค        เจ้าหน้าทีผู่้รบัผดิชอบ 
         (นางสาวชณาพร  จันทร์ขุนนาค) 

               วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
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11) กลุ่มเกษตรกรทําสวนนนทรีย์   
ประเภทกลุ่มเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรทําสวน  ปีบญัชีของกลุ่มเกษตรกร 31 มีนาคม 2563 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของกลุ่มเกษตรกร : ธุรกิจสินเช่ือ 
 ระดับมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร (ข้อมลูผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563) : ผ่าน  
 ผลการปิดบญัชีของกลุ่มเกษตรกร ผูส้อบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 
 ผลการประชุมใหญ่ของกลุ่มเกษตรกร จัดประชุมเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 

ผลการดําเนนิงานแนะนาํส่งเสริม พฒันา และกํากับดูแลกลุ่มเกษตรกร ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

 งานท่ีดําเนินการ :  
1. แนะนํา ส่งเสริมใหส้หกรณม์ีการควบคุมภายใน บริหารจัดการองค์กรและกํากับดูแลกิจการที่ดีตาม 

หลักธรรมาภิบาลให้มีระบบ  
2. แนะนําให้กลุ่มเกษตรกรรกัษาผ่านเกณฑ์มาตรฐานกลุม่เกษตรกร 
3. แนะนํา ส่งเสริมการจัดทําบัญชี 
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกลุ่มเกษตรกรทั้ง 5 ข้อ กลุ่มเกษตรกรดําเนินงานโดยยึดข้อ

ข้อบังคับ ระเบียบและกฎหมายในการดําเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ซึ่งสอดคล้องอย่างย่ิงกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : 
1. กลุ่มเกษตรกรไม่มีระบบควบคุมภายใน ไม่มีการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ แต่มีการมอบหมายหน้าที่ให้

คณะกรรมการปฏิบัติงาน กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้จัดทําบัญชี ทําหน้าที่เพียงรวบรวมเอกสารหลักฐาน
ประกอบการบันทึกบัญชี ในส่วนของการจัดทําบัญชีและรายละเอียดต่างๆ ได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง 

 2. กลุ่มเกษตรกรไม่สามารถจัดทํางบการเงินและงบทดลองได้ ต้องได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานที่เก่ียวข้องเป็นผู้จัดทําเพ่ือให้ปิดบัญชีได้                               

3. การประชุมคณะกรรมการดําเนินการและติดตามผลการปฏิบัติงานไม่เป็นอย่างต่อเน่ือง 
 ด้านการพัฒนาการดําเนนิธรุกิจ 

งานท่ีดําเนินการ :  
1. แนะนําส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการดําเนินธุรกิจ 
2. แนะนําส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการเงิน 
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 กลุ่มเกษตรกรดําเนินธุรกิจ 2 ด้าน มีอัตราการเติบโตของธุรกิจ

ลดลง 29.92 โดยเป็นธุรกิจสินเช่ือมากที่สุดร้อยละ 59.21 รองลงมาเป็นธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่ายร้อยละ 
40.79 การบริหารธุรกิจแต่ละด้านสรุปได้ดังน้ี 

- ธุรกิจสินเช่ือ ระหว่างปีกลุ่มเกษตรกรจ่ายเงินกู้ให้สมาชิก 65 ราย เป็นเงิน 769,400 บาท ลดลงจากปี
ก่อนคิดเป็นร้อยละ 41.10 คิดเป็น 1.03 เท่าของเป้าหมายที่กําหนดไว้ ลูกหน้ีชําระหน้ีได้ตามกําหนดทั้งจํานวน
ของหน้ีที่ถึงกําหนดชําระ 
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- ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย กลุ่มเกษตรกรจัดหาปุ๋ยมาจําหน่ายให้กับสมาชิกเป็นเงินเช่ือ จํานวน 
530,000 บาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 3.28 คิดเป็น 1.06 เท่าของเป้าหมายที่กําหนดไว้ มีสมาชิกใช้บริการ 57 
ราย คิดเป็นร้อยละ 35.63 ของสมาชิกวันสิ้นปี ซึ่งถือว่าธุรกิจน้ีสามารถเอ้ืออํานวยประโยชน์แก่สมาชิกพอควร 

2. กลุ่มเกษตรกรมีทุนดําเนินงานไม่เพียงพอต่อการดําเนินธุรกิจ กลุ่มเกษตรกรขอกู้เงินกองทุนสงเคราะห์
เกษตรกร จากกรมส่งเสริมสหกรณ์เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนใช้ในการดําเนินธุรกิจ 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : 
1. การให้บริการธุรกิจแก่สมาชิกพอสมควร  
2. ทุนดําเนินงานภายในไม่เพียงพอจึงต้องขอกู้เงินจากแหล่งเงินทุนภายนอก ทําให้มคีา่ใช้จ่ายในการ 

ดําเนินงานเพ่ิมขึ้น 
 ด้านการกํากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

งานท่ีดําเนินการ :  
1. แนะนําส่งเสริมกํากับ ดูแล ตรวจสอบและแก้ไขตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางที่กรมกําหนด 
2. ให้การศึกษาอบรมความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของกลุ่มเกษตรกร  
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  

           กลุ่มเกษตรกรดําเนินการตามหลักการ อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์  และการดําเนินงานไม่ขัดต่อกฎหมาย
สหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบ คาํสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : - 
ผลการดําเนนิงานตามแผนการดําเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 

กิจกรรม หน่วย
นับ แผน ผล ร้อยละผลสําเร็จ

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

 
บาท 

 
25,000 

- 

 
26,700 

- 

 
106.80 

- 
3. แผนการดําเนินธุรกิจของ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเช่ือ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

 
 
 

บาท 
บาท 

 
 
 

750,000 
500,000 

- 
- 
- 

 
 
 

769,400 
530,000 

- 
- 
- 

 
 
 

102.59 
106 

- 
- 
- 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได้ 
   - ค่าใช้จ่าย 
   - กําไร (ขาดทุน) สทุธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
575,500 
526,500 
49,000 

 
578,988.40 
526,607.02 
52,381.38 

 
100.61 
100.02 
106.90 
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สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : กลุ่มเกษตรกรดําเนินงานเป็นไปตามแผนการ
ดําเนินงานตามมติที่ประชุมใหญ่  

สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : แนะนําส่งเสริมด้าน
คุณภาพการควบคุมภายในของกลุ่มเกษตรกร ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรและกํากับดูแลกิจการที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาล ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี และส่งเสริมเสริมบริหารจัดการด้านการดําเนินธุรกิจ 
 
 

ลงชื่อ          พิกุล  คุม้ปลี        เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
             (นางสาวพิกุล  คุ้มปลี) 

              วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



198 | ห น้ า  รายงานผลการแนะนําส่งเสริม พัฒนา และกํากับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

12) กลุ่มเกษตรกรทําสวนน้ําเชี่ยว   
ประเภทกลุ่มเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรทําสวน  ปีบญัชีของกลุ่มเกษตรกร 31 มีนาคม 2563 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของกลุ่มเกษตรกร : ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย 
 ระดับมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563) : ผ่าน  
 ผลการปิดบญัชีของกลุ่มเกษตรกร ผูส้อบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 
 ผลการประชุมใหญ่ของกลุ่มเกษตรกร ปี 2563 ยังไม่จัดประชุมใหญส่ามญัประจําปี 

ผลการดําเนนิงานแนะนาํส่งเสริม พฒันา และกํากับดูแลกลุ่มเกษตรกร ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

งานท่ีดําเนินการ :  
          1. พัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ือง ให้ความรู้เก่ียวกับอํานาจหน้าที่ของ 
คณะกรรมการดําเนินการ ปฏิบัติงานตามแผนงานของกลุ่มเกษตรกร มีการเปรียบเทียบแผนและผล การรายงาน 
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการเป็นประจําทุกเดือน  

2. แนะนําให้รักษามาตรฐานการดําเนินงานของกลุ่มเกษตรกรให้มั่นคง แนะนําส่งเสริมการจัดทําบัญชี  
การบันทึกหลักฐานการรับจ่ายเงิน ให้มีรายละเอียดประกอบการจ่ายเงินให้ครบถ้วนสมบูรณ์  

ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกลุ่มเกษตรกร 
2. คณะกรรมการดําเนินการ มีความรับผิดชอบและปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับกลุ่มเกษตรกร 
3. กลุ่มเกษตรกร ไม่มีการจัดจ้างพนักงานไว้ปฏิบัติงาน มีเพียงคณะกรรมการช่วยกันบริหารงานและได้ 

มอบหมายให้ นายไพฑูรย์ ธัมมวิจยะ ตําแหน่งประธานกรรมการ เป็นผู้เก็บรักษาเงินสด และนายสุชาติ เดชกัลยา  
ตําแหน่งเลขานุการ เป็นผู้รับผิดชอบทําบัญชี ซึ่งสามารถจัดทําเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีได้  
 4. กลุ่มเกษตรกรมีการประเมินการจัดช้ันคุณภาพการควบคุมภายใน อยู่ในระดับ ควรปรับปรุง  

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : 
1. กลุ่มเกษตรกรยังต้องได้รับความช่วยเหลือในการจัดทํางบการเงินจากส่วนราชการที่เก่ียวข้อง           

ไม่สามารถดําเนินการเองได้ 
 ด้านการพัฒนาการดําเนนิธรุกิจ 

งานท่ีดําเนินการ :  
1. แนะนํา ส่งเสริมให้ดําเนินธุรกิจได้ครอบคลุมถึงความต้องการของสมาชิก 
2. แนะนํา ส่งเสริมด้านการมีส่วนร่วมในการดําเนินธุรกิจของสมาชิก องค์ความรู้หรือแนวทางในด้านการมี

ส่วนร่วมของสมาชิก   
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
กลุ่มเกษตรกรทําสวนนํ้าเช่ียว ดําเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย โดยจัดหาปุ๋ยมาจําหน่ายให้แก่สมาชิก 

เพ่ือใช้ในการเกษตรเพียงธุรกิจเดียว มีมูลค่าธุรกิจรวมทั้งสิ้น 508,000 บาท คิดเป็น 1.02 เท่า ของแผนที่กําหนด
ไว้ โดยมีสมาชิกมาใช้บริการ 13 ราย ของจํานวนสมาชิก ณ วันสิ้นปี ถือว่าอํานวยประโยชน์ให้กับสมาชิกได้พอควร 
จากผลการดําเนินธุรกิจ มีผลกําไรสุทธิ 25,857.79 บาท   
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สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : 
1. ราคาสินค้าเกษตร มีการผนัผวนตลอดเวลา 
ด้านการกํากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
งานท่ีดําเนินการ :  
1. กลุ่มเกษตรกร มีระเบียบ ข้อบังคับกลุ่มเกษตรกร 
2. แนะนําส่งเสริมกํากับ ดูแลและแก้ไขตามแนวทางที่กรมฯ กําหนดไว้ 
3. แนะนําส่งเสริมให้ปรับปรุงการดําเนินงานตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี 
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน : กลุ่มเกษตรกรทําสวนนํ้าเช่ียว ได้ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายที่

เก่ียวข้อง ไม่มีข้อบกพร่องในการบริหารงาน 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : - 

ผลการดําเนนิงานตามแผนการดําเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 

กิจกรรม หน่วย
นับ แผน ผล ร้อยละผลสําเร็จ

เม่ือเทียบกับแผน
1. แผนการรับสมาชิก คน 5 3 60 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพ่ิม 
    - รับฝากเงินเพ่ิม 

 
บาท 

 
20,000 

- 

 
2,500 

- 

 
12.5 

- 
3. แผนการดําเนินธุรกิจของ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเช่ือ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

 
 
 
 

บาท 

 
 
- 
- 

500,000 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 

508,000 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 

101.60 
- 
- 
- 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได้ 
   - ค่าใช้จ่าย 
   - กําไร (ขาดทุน) สทุธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
512,500 
487,750 
24,750 

 

 
509,572.79 
483,715.00 
25,857.79 

 

 
99.42 
99.17 
104.47 

สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : 
1. ราคาผลผลิตทางการเกษตรมีความผันผวน ทําให้รายได้ไม่เป็นไปตามคาดการณ์ 
สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  
1. ติดตามการชําระหน้ีของลูกหน้ีการค้า 
2. ส่งเสริมให้สมาชิกทําธุรกิจให้มากขึ้น 
 

ลงชื่อ       อรฉัตร  อินทรโชติ            เจ้าหนา้ที่ผูร้ับผดิชอบ 
          (นางสาวอรฉัตร  อินทรโชติ) 

              วันที่ 30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
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13) กลุ่มเกษตรกรทําสวนบางปดิ   
ประเภทกลุ่มเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรทําสวน  ปีบัญชีของกลุ่มเกษตรกร 31 ธันวาคม 2562 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของกลุ่มเกษตรกร : ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย 
 ระดับมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร (ข้อมลูผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563) : ผ่าน 
 ผลการปิดบญัชีของกลุ่มเกษตรกร ผูส้อบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ 1 เมษายน 2563 
 ผลการประชุมใหญ่ของกลุ่มเกษตรกร จัดประชุมเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 

ผลการดําเนนิงานแนะนาํส่งเสริม พฒันา และกํากับดูแลกลุ่มเกษตรกร ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

งานท่ีดําเนินการ :  
1. แนะนํา ส่งเสริม ให้กลุ่มเกษตรกรรักษามาตรฐานกลุ่มเกษตรกร 
2. พัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ือง ให้ความรู้เก่ียวกับอํานาจหน้าที่ของ 

คณะกรรมการดําเนินการกลุ่มเกษตรกร ปฏิบัติงานตามแผนงานของกลุ่มเกษตรกรฯ มีการเปรียบเทียบแผนและ
ผล รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการเป็นประจําทุกเดือน  

3. รักษามาตรฐานการดําเนินงานของกลุ่มเกษตรกรให้มั่นคง แนะนําส่งเสริมการจัดทําบัญชี การบันทึก 
หลักฐานการรับจ่ายเงิน ให้มีรายละเอียดประกอบการจ่ายเงินให้ครบถ้วนสมบูรณ์  

ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร 

 2. คณะกรรมการดําเนินการ มีความรับผิดชอบและปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับกลุ่มเกษตรกร 
          3. กลุ่มเกษตรกรไม่ได้จัดจ้างพนักงานไว้ปฏิบัติงาน มีเพียงคณะกรรมการช่วยกันบริหารงานและได้ 
มอบหมายให้ นางสุพัตรา สุนทวนิค เป็นผู้รับผิดชอบทําบัญชี สามารถจัดทําเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีได้ 
ส่วนการจัดทําบัญชีรวมถึงงบการเงิน ต้องได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ เป็นผู้จัดทําให้ 

4. กลุ่มเกษตรกรทําสวนบางปิด มีการประเมินการจัดช้ันคุณภาพการควบคุมภายใน อยู่ในระดับไม่มี 
ระบบควบคุมภายใน  

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ทําให้ผลการดําเนินงานไม่เป็นไปแผนที่กําหนด : 
1. ผู้จัดทําบัญชียังขาดความรู้ความสามารถในการจัดทํางบการเงิน ยังคงต้องขอรับความช่วยเหลือในการ 

จัดทํางบการเงินจากส่วนราชการที่เก่ียวข้อง  
 ด้านการพัฒนาการดําเนินธุรกิจ 

งานท่ีดําเนินการ :  
1. แนะนําส่งเสริมการเพ่ิมหุ้น ให้สมาชิกระดมหุ้นให้มากขึ้น เพ่ือกลุ่มเกษตรกรจะได้มีทุนหมุนเวียน 
2. แนะนําส่งเสริมด้านการชําระหน้ีของสมาชิก ให้สมาชิกชําระเงินเมื่อถึงสิ้นปีบัญชี เพ่ือจะได้ไม่มีหน้ีค้าง   
3. แนะนําการมีส่วนร่วมในการดําเนินธุรกิจของสมาชิก   
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. กลุ่มเกษตรกรทําสวนบางปิด ดําเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย โดยจัดหาปุ๋ยและสารเคมี มา

จําหน่ายให้แก่สมาชิก เพ่ือใช้ในการเกษตรเพียงธุรกิจเดียว มีมูลค่าธุรกิจรวมทั้งสิ้น 683,090.00 บาท คิดเป็น  
ร้อยละ 85.39 ของแผนที่กําหนดไว้ โดยมีสมาชิกมาใช้บริการ 37 ราย จากสมาชิกทั้งหมด 58 ราย คิดเป็นร้อยละ 
63.79 ของสมาชิกทั้งหมด ถือว่าอํานวยประโยชน์ให้กับสมาชิกได้พอควร 
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กลุ่มเกษตรกรทําสวนบางปิด จากการดําเนินงานของกลุ่มเกษตรกรมีรายได้รวมทั้งสิ้น 683,252.48 บาท  
และมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 668,135.00 บาท มีผลกําไรสุทธิ จํานวน 15,117.48 บาท     

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ทําให้ผลการดําเนินงานไม่เป็นไปแผนที่กําหนด : 
1. สมาชิกบางราย ประกอบอาชีพทางการเกษตรได้ผลผลิตน้อย ทําให้มีรายได้ไม่เพียงพอ 
2. ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า ส่งผลกระทบต่อการชําระหน้ีของสมาชิก 

 ด้านการกํากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
งานท่ีดําเนินการ :  
1. แนะนํากลุ่มเกษตรกรให้ปรับปรุงการดําเนินงานตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี 
2. แนะนําส่งเสริมกํากับ ดูแล ตรวจสอบและแก้ไขตามแนวทางที่กรมฯ กําหนด 
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. กลุ่มเกษตรกรทําสวนบางปิด ได้ดําเนินการตามระเบียบและข้อบังคับกลุ่มเกษตรกรโดยไม่มี

ข้อบกพร่อง 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : - 

ผลการดําเนนิงานตามแผนการดําเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี เดือน ธนัวาคม  พ.ศ. 2562 

กิจกรรม หน่วย
นับ แผน ผล ร้อยละผลสําเร็จ

เม่ือเทียบกับแผน
1. แผนการรับสมาชิก คน 3 1 33.33 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพ่ิม 
    - รับฝากเงินเพ่ิม 

 
บาท 

 
500 

- 

 
- 
- 

 
- 
- 

3. แผนการดําเนินธุรกิจของ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเช่ือ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

 
 
 
 

บาท 

 
 
- 
- 

800,000 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 

683,090 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 

85.38 
- 
- 
- 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได้ 
   - ค่าใช้จ่าย 
   - กําไร (ขาดทุน) สทุธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
820,000 
804,800 
15,800 

 

 
683,252.48 
668,135.00 
15,117.48 

 

 
83.32 
83.01 
95.68 

 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : 
1. ราคาสินค้ามีความผันผวน ส่งผลกระทบต่อรายได้ของสมาชิก 
2. สินค้าทางการเกษตรมีราคาตกตํ่า ทําให้สมาชิกมีรายได้ไม่เพียงพอ 
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สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  
1. การระดมทุนของกลุ่มเกษตรกร โดยการเพ่ิมหุ้นให้มากขึ้น 

 2. แนะนํา ส่งเสริม ให้กลุม่เกษตรกรในการเพ่ิมศักยภาพการดําเนินธุรกิจ  
 3. การติดตามเร่งรัดหน้ีสินสมาชิก 
 
 

ลงชื่อ        อรฉัตร  อินทรโชติ              เจ้าหน้าทีผู่้รบัผิดชอบ 
           (นางสาวอรฉัตร  อินทรโชติ) 

              วันที่ 30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
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14) กลุ่มเกษตรกรทําสวนประณตี   
ประเภทกลุ่มเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรทําสวน  ปีบญัชีของกลุ่มเกษตรกร 31 กรกฎาคม 2562 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของกลุ่มเกษตรกร : ธุรกิจสินเช่ือ 
 ระดับมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร (ข้อมลูผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563) : ผ่าน 
 ผลการปิดบญัชีของกลุ่มเกษตรกร ผูส้อบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ 24 กันยายน 2562  
 ผลการประชุมใหญ่ของกลุ่มเกษตรกร จัดประชุมเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 

ผลการดําเนนิงานแนะนาํส่งเสริม พฒันา และกํากับดูแลกลุ่มเกษตรกร ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

 งานท่ีดําเนินการ :  
1. แนะนําให้กลุ่มเกษตรกรรกัษาเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร 
2. แนะนํา ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรมีการควบคุมภายใน บริหารจัดการองค์กรและกํากับดูแลกิจการที่ดี 

ตามหลักธรรมาภิบาลให้มีระบบ  
3. แนะนํา ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการเงินและบัญชี 
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. กลุ่มเกษตรกรมีผลการดําเนินงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกลุ่มเกษตรกร  
2. กลุ่มเกษตรกรไม่มีระบบควบคุมภายใน ไม่มีการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ แต่มีการมอบหมายหน้าที่ให้

กรรมการเป็นผู้จัดทําบัญชี ในทางปฏิบัติทําหน้าที่เพียงรวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีเพียง
อย่างเดียว 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : 
1. กลุ่มเกษตรกรไม่สามารถจัดทํางบทดลองและงบการเงินได้ ต้องได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่                 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
2. การประชุมคณะกรรมการดําเนินการและติดตามผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปอย่างต่อเน่ือง   

 ด้านการพัฒนาการดําเนินธุรกิจ 
งานท่ีดําเนินการ :  
1. แนะนํา ส่งเสริมในการเพ่ิมศักยภาพในการดําเนินธุรกิจ 
2. แนะนํา ส่งเสริม ด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิก 
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 กลุ่มเกษตรกรดําเนินธุรกิจ 3 ด้าน โดยเป็นธุรกิจสินเช่ือ 

มากที่สุดร้อยละ 62.29 รองลงมาเป็นการจัดหาสินค้ามาจําหน่ายร้อยละ 37.37 และการรับฝากเงินร้อยละ 0.34  
การบริหารธุรกิจแต่ละด้านสรุปได้ดังน้ี 
             - ธุรกิจสินเช่ือ กลุ่มเกษตรกรจ่ายเงินให้กู้แก่สมาชิก 1,000,000 บาท โดยมีสมาชิกมาใช้บริการ 26 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 10.32 ของจํานวนสมาชิก ณ วันสิ้นปี 
             - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย กลุ่มเกษตรกรจัดหาสินค้ามาจําหน่าย เป็นเงิน 600,000 บาท มีสมาชิก
มาใช้บริการ 19 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.54 ของจํานวนสมาชิก ณ วันสิ้นปี 
             - การรับฝากเงิน กลุ่มเกษตรกรรับฝากเงินจากสมาชิก 8 ราย เป็นเงิน 5,499.86 บาท  
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           2. ความเพียงพอของเงินทุน กลุ่มเกษตรกรมีทุนดําเนินงานทั้งสิ้น 2,005,874.44 บาท ทุนดําเนินงาน
ดังกล่าวส่วนใหญ่มาจากแหล่งเงินทุนภายในร้อยละ 64.54 ซึ่งไม่เพียงพอต่อการดําเนินธุรกิจ ดังน้ันกลุ่มเกษตรกรจึง             
มีความจําเป็นต้องกู้ยืมเงินกรมจากเสริมสหกรณ์  - เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร (ปลอดดอกเบ้ีย) เพ่ือเป็นทุน
หมุนเวียนใช้ในการดําเนินธุรกิจ 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : 
1. สมาชิกมสี่วนร่วมในการดําเนินธุรกิจน้อย  
2. ทุนดําเนินงานภายในของกลุ่มเกษตรกรไม่เพียงพอจึงต้องขอกู้เงินจากแหล่งเงินทุนภายนอก ทําให้มี 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเพ่ิมขึ้น 
 ด้านการกํากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

งานท่ีดําเนินการ :  
1. แนะนําส่งเสริมกํากับ ดูแล ตรวจสอบและแก้ไขตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางที่กรมกําหนด 
2. ให้การศึกษาอบรมความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของกลุ่มเกษตรกร  
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  

           กลุ่มเกษตรกรดําเนินการตามหลักการ อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์  และการดําเนินงานไม่ขัดต่อกฎหมาย
สหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบ คาํสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : - 
ผลการดําเนนิงานตามแผนการดําเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

กิจกรรม หน่วย
นับ แผน ผล ร้อยละผลสําเร็จ

เม่ือเทียบกับแผน
1. แผนการรับสมาชิก คน - 2 - 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพ่ิม 
    - รับฝากเงินเพ่ิม 

 
บาท 

 
35,000 

- 

 
37,400 

- 

 
106.86 

- 
3. แผนการดําเนินธุรกิจของ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเช่ือ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

 
 
 

บาท 
บาท 

 
 
- 

1,000,000 
600,000 

- 
- 
- 

 
 
- 

1,000,000 
600,000 

- 
- 
- 

 
 
- 

100 
100 

- 
- 
- 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได้ 
   - ค่าใช้จ่าย 
   - กําไร (ขาดทุน) สทุธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
670,000 
650,000 
20,000 

 
671,067.27 
650,978.37 
20,088.90 

 
100.16 
100.15 
100.44 

 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :  ผลค่าใช้จ่ายตามแผนสูงกว่าแผนที่กําหนด 

เน่ืองจากต้นทุนของสินค้าเพ่ิมขึ้น ทําให้มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าที่กําหนด 
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สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :   
1. แนะนํา ส่งเสริมด้านคุณภาพการควบคุมภายในของกลุ่มเกษตรกร    
2. ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรและกํากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล   
3. ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี  
4. ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการดําเนินธุรกิจ 

 
 

ลงชื่อ        ชณาพร  จันทรข์ุนนาค        เจ้าหน้าทีผู่้รบัผิดชอบ 
         (นางสาวชณาพร  จันทร์ขุนนาค) 

              วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
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15) กลุ่มเกษตรกรทําสวนวังกระแจะ  
ประเภทกลุ่มเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรทําสวน  ปีบัญชีของกลุ่มเกษตรกร 31 กรกฎาคม 2562 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของกลุ่มเกษตรกร : ธุรกิจให้บริการสูบนํ้าเพ่ือการเกษตรกร 
 ระดับมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563) : ผ่าน 
 ผลการปิดบญัชีของกลุ่มเกษตรกร ผูส้อบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ 6 กันยายน 2562 
 ผลการประชุมใหญ่ของกลุ่มเกษตรกร จัดประชุมเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 

ผลการดําเนนิงานแนะนาํส่งเสริม พฒันา และกํากับดูแลกลุ่มเกษตรกร ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

 งานท่ีดําเนินการ :  
 1. แนะนํา ส่งเสริม กลุ่มเกษตรกรให้รักษามาตรฐานการดําเนินงานของกลุ่มเกษตรกรให้มั่นคง แนะนํา

ส่งเสริมการจัดทําบัญชี การจัดทําเอกสารหลักฐานการรับเงิน จ่ายเงิน ให้มีรายละเอียดประกอบการจ่ายเงินให้
ครบถ้วนสมบูรณ์ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553) 

ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. กลุ่มเกษตรกรรักษามาตรฐานกลุ่มเกษตรกร (ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร) 
2. คณะกรรมการดําเนินการและเจ้าหน้าที่ มีความรับผิดชอบและปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับของ

กลุ่มเกษตรกร และตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรกําหนด 
          3. กลุ่มเกษตรกรมีการแบ่งแยกหน้าที่ในการปฏิบัติงาน โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็น
ผู้ดําเนินการ และกรรมการนางปราณี แสงเทศ ตําแหน่งเลขานุการ เป็นผู้จัดทําเอกสารประกอบการรับ-จ่ายเงิน 
บันทึกรายการบัญชีต่างๆ ซึ่งสามารถปฏิบัติงานได้ดี แต่ในการจัดทํางบการเงินยังต้องได้รับความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ในส่วนการเก็บรักษาเงินสดมอบหมายให้นายกระจ่าง ตรีวงษ์ กรรมการในตําแหน่งเหรัญญิก 
เป็นผู้เก็บรักษาเงินสดประจําวัน ในการเก็บรักษาเงินสดไม่เกินระเบียบตามท่ีได้กําหนดไว้ ให้เก็บได้ไม่เกินวันละ 
10,000 บาท 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : - 
 ด้านการพัฒนาการดําเนนิธรุกิจ 

งานท่ีดําเนินการ :  
     1. แนะนําส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรดําเนินธุรกิจ มีอัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน          
จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการดําเนินการวิเคราะห์กําหนดแนวทางในการพัฒนา เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ให้บริการใช้นํ้าแก่สมาชิกร่วมกัน เพ่ือดําเนินการให้ตรงตามความต้องการของสมาชิก  
     2. แนะนําส่งเสริมให้ความรู้ในการดําเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับของกลุ่มเกษตรกร 

ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. กลุ่มเกษตรกรดําเนินธุรกิจ โดยการให้บริการสูบนํ้าให้แก่สมาชิกเพ่ือใช้ในการเกษตรในการปฏิบัติงาน

ส่วนใหญ่ประธานกรรมการเป็นผู้ควบคุมดูแลโดยมีคณะกรรมการดําเนินงานและสมาชิกลุ่มเกษตรกรเป็นผู้
ควบคุมดูแลและปฏิบัติงาน ซึ่งมีการกําหนดระเบียบกลุ่มเกษตรกรไว้เป็นแนวทางในการดําเนินงาน และได้
ปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบที่กําหนดไว้เป็นอย่างดี 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : - 
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 ด้านการกํากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
งานท่ีดําเนินการ :  
1. แนะนําส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรตรวจติดตาม เฝ้าระวังเพ่ือป้องกันการเกิดข้อบกพร่องและป้องกันการ

เกิดการทุจริต ให้คณะกรรมการดําเนินงานมีการรายงานปัญหาของการดําเนินงานแต่ละด้าน เช่น การรายงานผล
การดําเนินงานตามแผนงานประจําปีของกลุ่มเกษตรกร เพ่ือเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับแผนงานและ
งบประมาณที่กําหนดไว้ และพิจารณาปรับปรุงแก้ไขผลการดําเนินงานหากไม่เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับของ
กลุ่มเกษตรกรและแผนงานที่กําหนดไว้  เพ่ือติดตามความคืบหน้าของการแก้ไขปัญหาอย่างทันเหตุการณ์  

ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
          1. กลุม่เกษตรกรมีระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน เพ่ือหากมีปัญหาจะสามารถแก้ไข
ปัญหาได้อย่างทันเหตุการณ์ คณะกรรมการมีความรู้ความสามารถดําเนินการเป็นไปตามระเบียบและขอ้บังคับของ
กลุ่มเกษตรกรที่กําหนดไว้ 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : - 
ผลการดําเนนิงานตามแผนการดําเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

กิจกรรม หน่วย
นับ แผน ผล ร้อยละผลสําเร็จ

เม่ือเทียบกับแผน
1. แผนการรับสมาชิก คน 3 - - 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพ่ิม 
    - รับฝากเงินเพ่ิม 

 
บาท 

 
150 

- 

 
- 
- 

 
- 
- 

3. แผนการดําเนินธุรกิจของ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเช่ือ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 
    - ติดตามเร่งรัดลูกหน้ีการค้า (ปุ๋ย) 

    
 
 
 
 
 
 

บาท 

 
 
- 
- 
- 
- 
- 

100,000 
- 

 
 
- 
- 
- 
- 
- 

129,800 
- 

 
 
- 
- 
- 
- 
- 

129.80 
- 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได้ 
   - ค่าใช้จ่าย 
   - กําไร (ขาดทุน) สทุธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
100,650 
70,000 
30,650 

 
150,258.31 

85,450 
64,808.31 

 
149.29 
122.07 
211.45 

 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : จํานวนประชากรในเขตพ้ืนที่กลุ่มเกษตรกรทํา

สวนวังกระแจะมีน้อย พ้ืนที่การเพาะปลูกเท่าเดิมไม่มีการขยายครอบครัว จึงส่งผลต่อการรับสมาชิกเข้าใหม่ 
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สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  
1. พัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ือง ให้ความรู้เก่ียวกับอํานาจหน้าที่ของ

คณะกรรมการดําเนินการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ แบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจน ปฏิบัติงานตามแผนงานของกลุ่ม
เกษตรกรและมีการเปรียบเทียบแผน-ผล รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการอย่างต่อเน่ืองทันต่อเหตุการณ์  

2. แนะนํา ส่งเสริมใหก้ลุ่มเกษตรกรรักษาเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร 
3. แนะนํา ส่งเสริมและพัฒนาการดําเนินธุรกิจของกลุ่มเกษตรกร 
4. กําหนดแนวทางแก้ไขปัญหาหน้ีค้างชําระพร้อมติดตามประเมินผล 
 

 
ลงชื่อ      จันทรจิรา  ช่วยทกุข์     เจ้าหนา้ที่ผู้รบัผิดชอบ 
         (นางจันทรจิรา  ช่วยทุกข์) 

             วันที่  31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
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16) กลุ่มเกษตรกรทําสวนวังตะเคียน   
ประเภทกลุ่มเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรทําสวน ปีบัญชขีองกลุ่มเกษตรกร 31 กรกฎาคม 2562 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของกลุ่มเกษตรกร : ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย 
 ระดับมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563) : ผ่าน 
 ผลการปิดบญัชีของกลุ่มเกษตรกร ผูส้อบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ 26 กันยายน 2562 
 ผลการประชุมใหญ่ของเกษตรกร จัดประชุมเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 

ผลการดําเนนิงานแนะนาํส่งเสริม พฒันา และกํากับดูแลกลุ่มเกษตรกร ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

 งานท่ีดําเนินการ :  
1. แนะนําให้สหกรณ์รักษาผ่านเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร 
2. แนะนําส่งเสริมให้สหกรณ์มีการควบคุมภายใน บริหารจัดการองค์กรและกํากับดูแลกิจการที่ดีตาม 

หลักธรรมาภิบาลให้มีระบบ  
 3. แนะนํา ส่งเสริม การบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี 

ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. กลุ่มเกษตรกรมีผลการดําเนินงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกลุ่มเกษตรกรท้ัง 5 ข้อ กลุ่มเกษตรกร

ดําเนินงานโดยยึดข้อข้อบังคับ ระเบียบและกฎหมายในการดําเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ซึ่งสอดคล้องอย่างย่ิงกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. กลุ่มเกษตรกรไม่มีการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ แต่มีการมอบหมายหน้าที่ให้กรรมการเป็นผู้จัดทําบัญชี และ
ในทางปฏิบัติทําหน้าที่เพียงรวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีเพียงอย่างเดียว 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ทําให้ผลการดําเนินงานไม่เป็นไปแผนที่กําหนด : 
1. กลุ่มเกษตรกรไม่สามารถจัดทํางบการเงินและงบทดลองได้ ต้องได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของ

หน่วยงานที่เก่ียวข้องเป็นผู้จัดทําเพ่ือให้ปิดบัญชีได้                               
2. การประชุมคณะกรรมการดําเนินการและติดตามผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปอย่างต่อเน่ือง  

 ด้านการพัฒนาการดําเนินธุรกิจ 
งานท่ีดําเนินการ :  
1. แนะนํา ส่งเสริมในการเพ่ิมศักยภาพในการดําเนินธุรกิจ 
2. แนะนํา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิก 
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 กลุ่มเกษตรกรดําเนินธุรกิจสินเช่ือ และจัดหาสินค้ามาจําหน่าย 

มีมูลค่าทั้งสิ้น 850,000 บาท มีอัตราการเติบโตของธุรกิจลดลงจากปีก่อนร้อยละ 57.65 ผลการดําเนินงานมีกําไร
สุทธิ จํานวน 64,071.74 บาท การดําเนินธุรกิจสามารถอํานวยประโยชน์แก่สมาชิกได้ตามสมควร  

2. กลุ่มเกษตรกรมีทุนดําเนินงานไม่เพียงพอต่อการดําเนินธุรกิจ  ดังน้ันลุ่มเกษตรกรจึงต้องดําเนินการขอกู้
เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร จากกรมส่งเสริมสหกรณ์เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนใช้ในการดําเนินธุรกิจ 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : 
1. สมาชิกมสี่วนรว่มใช้บริการค่อนข้างน้อย  
2. ทุนดําเนินงานภายในไม่เพียงพอจึงต้องขอกู้เงินจากแหล่งเงินทุนภายนอก ทําให้มคีา่ใช้จ่ายใน 
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การดําเนินงานเพ่ิมขึ้น 
 ด้านการกํากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

งานท่ีดําเนินการ :  
1. แนะนําส่งเสริมกํากับ ดูแล ตรวจสอบและแก้ไขตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางที่กรมกําหนด 
2. ให้การศึกษาอบรมความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของกลุ่มเกษตรกร  
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  

           กลุ่มเกษตรกรดําเนินการตามหลักการ อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์ และการดําเนินงานไม่ขัดต่อกฎหมาย
สหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ทําให้ผลการดําเนินงานไม่เป็นไปแผนที่กําหนด : - 
ผลการดําเนนิงานตามแผนการดําเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

กิจกรรม หน่วย
นับ แผน ผล ร้อยละผลสําเร็จ

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

 
บาท 

 
25,000 

- 

 
25,500 

- 

 
102 

- 
3. แผนการดําเนินธุรกิจของ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเช่ือ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

 
 
 

บาท 
บาท 

 
 
- 

320,000 
500,000 

- 
- 
- 

 
 
- 

320,000 
500,000 

- 
- 
- 

 
 
- 

100 
100 

- 
- 
- 
 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได้ 
   - ค่าใช้จ่าย 
   - กําไร (ขาดทุน) สทุธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
540,500 
512,000 
28,500 

 
574,267.14 
510,195.40 
64,071.74 

 
106.25 
99.65 
224.81 

 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : กลุ่มเกษตรกรดําเนินงานเป็นไปตามแผนการ

ดําเนินงานตามมติที่ประชุมใหญ่  
สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : แนะนํา ส่งเสริมด้าน

คุณภาพการควบคุมภายในของกลุ่มเกษตรกร ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรและกาํกับดูแลกิจการที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาล ส่งเสริมการบรหิารจัดการด้านการเงินการบัญชี  ส่งเสริมเสริมการบริหารจัดการด้านการดําเนินธุรกิจ 

 
ลงชื่อ            พิกุล  คุ้มปล ี              เจ้าหนา้ที่ผูร้ับผิดชอบ 
             (นางสาวพิกุล  คุ้มปลี) 

              วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
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17) กลุ่มเกษตรกรทําสวนสะตอ   
ประเภทสหกรณ์ กลุม่เกษตรกรทําสวน  ปบีัญชีของกลุ่มเกษตรกร 31 กรกฎาคม 2562 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของกลุ่มเกษตรกร : ธุรกิจสินเช่ือ 
 ระดับมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563) : ผ่าน 
 ผลการปิดบญัชีของกลุ่มเกษตรกร ผูส้อบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ 13 กันยายน 2562  
 ผลการประชุมใหญ่ของกลุ่มเกษตรกร จัดประชุมเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 

ผลการดําเนนิงานแนะนาํส่งเสริม พฒันา และกํากับดูแลกลุ่มเกษตรกร ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

 งานท่ีดําเนินการ :  
1. แนะนําให้กลุ่มเกษตรกรรกัษาเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร 
2. แนะนําส่งเสริมใหก้ลุ่มเกษตรกรมีการควบคุมภายใน บริหารจัดการองค์กรและกํากับดูแลกิจการที่ดี 

ตามหลักธรรมาภิบาลให้มีระบบ  
 3. แนะนํา ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี 

ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. กลุ่มเกษตรกรมีผลการดําเนินงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกลุ่มเกษตรกร การดําเนินงานโดยยึด 

ข้อกฎหมาย ขอ้บังคับ ระเบียบในการดําเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ซึ่งสอดคล้องอย่างย่ิงกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 2. กลุ่มเกษตรกรไม่มีระบบควบคุมภายใน 
 3. กลุ่มเกษตรกรไม่มีการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ แต่มีการมอบหมายหน้าที่ให้กรรมการเป็นผูจ้ัดทําบัญชี ในทาง
ปฏิบัติทําหน้าที่เพียงรวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีเพียงอย่างเดียว 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : 
1. กลุ่มเกษตรกรไม่สามารถจดัทํางบทดลองและงบการเงินได้ ต้องได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่                      

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
2. การประชุมคณะกรรมการดําเนินการและติดตามผลการปฏิบัติงานไม่เป็นอย่างต่อเน่ือง   

 ด้านการพัฒนาการดําเนินธุรกิจ 
งานท่ีดําเนินการ :  
1. แนะนํา ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการดําเนินธุรกิจ 
2. แนะนํา ส่งเสริม แนวทางในด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิก 
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 กลุ่มเกษตรกรดําเนินธุรกิจสินเช่ือ และธุรกิจจัดหาสินค้ามา 

จําหน่าย มีมูลค่าธุรกิจรวมทั้งสิ้น 600,400 บาท โดยกลุ่มเกษตรกรให้สินเช่ือแก่สมาชิก คิดเป็นร้อยละ 50 และ
ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย คิดเป็นร้อยละ 50 โดยมีสมาชิกมาใช้บริการ 23 ราย คิดเป็นร้อยละ 25 ของจํานวน
สมาชิก ณ วันสิ้นปี    

2. ความเพียงพอของเงินทุน กลุ่มเกษตรกรมีทุนดําเนินงานทั้งสิ้น 131,089.72 บาท ทุนดําเนินงาน 
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ดังกล่าวเป็นแหล่งเงินทุนภายในของกลุ่มเกษตรกร จํานวน 119,089.72 บาท ซึ่งไม่เพียงพอต่อการดําเนินธุรกิจ  
ดังน้ันกลุ่มเกษตรกรจึงมีความจําเป็นต้องกู้ยืมเงินกรมจากเสริมสหกรณ์ - เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร             
(ปลอดดอกเบ้ีย) เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนใช้ในการดําเนินธุรกิจ 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ทําให้ผลการดําเนินงานไม่เป็นไปแผนที่กําหนด : 
1. สมาชิกมีส่วนร่วมในการดําเนินธุรกิจบริการค่อนข้างน้อย ถือว่าธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรยังเอ้ืออํานาย 

ประโยชน์แก่สมาชิกได้น้อย   
2. ทุนดําเนินงานภายในไม่เพียงพอจึงต้องขอกู้เงินจากแหล่งเงินทุนภายนอก ทําให้มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น 

 ด้านการกํากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
งานท่ีดําเนินการ :  
1. แนะนําส่งเสริมกํากับ ดูแล ตรวจสอบและแก้ไขตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางที่กรมกําหนด 
2. ให้ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของกลุ่มเกษตรกร  
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  

           กลุ่มเกษตรกรดําเนินการตามหลักการ อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์  และการดําเนินงานไม่ขัดต่อกฎหมาย
สหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 

สาเหตุ/อุปสรรคท่ีทาํใหผ้ลการดําเนินงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : - 
ผลการดําเนนิงานตามแผนการดําเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

กิจกรรม หน่วย
นับ แผน ผล ร้อยละผลสําเร็จ

เม่ือเทียบกับแผน
1. แผนการรับสมาชิก คน - 19 - 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพ่ิม 
    - รับฝากเงินเพ่ิม 

 
บาท 

 

 
10,000 

- 

 
15,250 

- 

 
152.50 

- 
3. แผนการดําเนินธุรกิจของ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเช่ือ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

 
 
 

บาท 
บาท 

 
 
- 

280,000 
280,000 

- 
- 
- 

 
 
- 

282,500 
282,500 

- 
- 
- 

 
 
- 

100.89 
100.89 

- 
- 
- 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได้ 
   - ค่าใช้จ่าย 
   - กําไร (ขาดทุน) สทุธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
280,200 
274,415 
5,785 

 
298,631.24 
291,032.00 
7,599.24 

 
106.58 
106.06 
131.36 

 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :  ผลค่าใช้จ่ายสูงกว่าแผน เน่ืองจากกลุ่ม

เกษตรกรดําเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย ปริมาณธุรกิจเพ่ิมขึ้น ทําให้เกิดรายได้สูงขึ้น ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงานสูงขึ้นตามไปด้วย เพ่ิมขึ้นตามสัดส่วนของธุรกิจ แต่ผลการดําเนินงานของกลุ่มมีกําไรสูงกว่าแผนที่
กําหนดไว้ 
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สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :   
1. แนะนํา ส่งเสริมด้านคุณภาพการควบคุมภายในของกลุ่มเกษตรกร   
2. ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรและกํากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล   
3. ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี 
4. ส่งเสริมบริหารจัดการด้านการดําเนินธุรกิจ 

 
 

ลงชื่อ        ชณาพร  จันทรข์ุนนาค        เจ้าหน้าทีผู่้รบัผิดชอบ 
         (นางสาวชณาพร  จันทร์ขุนนาค) 

              วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
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18) กลุ่มเกษตรกรทําสวนแสนตุ้ง   
ประเภทกลุ่มเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรทําสวน  ปีบัญชขีองกลุ่มเกษตรกร 31 มีนาคม 2563 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของกลุ่มเกษตรกร : ธุรกิจสินเช่ือ 
 ระดับมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563) : ผ่าน 
 ผลการปิดบญัชีของกลุ่มเกษตรกร ผูส้อบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ 25 มิถุนายน 2563 
 ผลการประชุมใหญ่ของกลุ่มเกษตรกร จัดประชุมเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 

ผลการดําเนนิงานแนะนาํส่งเสริม พฒันา และกํากับดูแลกลุ่มเกษตรกร ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

 งานท่ีดําเนินการ :  
1. แนะนํา ส่งเสริมใหส้หกรณม์ีการควบคุมภายใน บริหารจัดการองค์กรและกํากับดูแลกิจการที่ดีตาม 

หลักธรรมาภิบาลให้มีระบบ  
2. แนะนําให้กลุ่มเกษตรกรรกัษาผ่านเกณฑ์มาตรฐานกลุม่เกษตรกร 
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. กลุ่มเกษตรกรมีผลการดําเนินงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกลุ่มเกษตรกร ซึ่งกลุ่มเกษตรกรดําเนินงาน 

โดยยึดข้อกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบในการดําเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ซึ่งสอดคล้องอย่างย่ิงกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

2. กลุ่มเกษตรกรไม่มีระบบควบคุมภายใน ไม่มีการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ แต่มีการมอบหมายบุคคลภายนอก
เป็นผู้จัดทําบัญชีขั้นต้น และขั้นปลายโดยจ่ายค่าตอบแทน 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : 
1. กลุ่มเกษตรกรไม่สามารถจดัทํางบทดลองและงบการเงินได้ ต้องได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่                      

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
2. การประชุมคณะกรรมการดําเนินการและติดตามผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปอย่างต่อเน่ือง 

 ด้านการพัฒนาการดําเนนิธรุกิจ 
งานท่ีดําเนินการ :  
1. แนะนํา ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการดําเนินธุรกิจ 
2. แนะนํา ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการเงิน 
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. ปีชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 กลุ่มเกษตรกรดําเนินธุรกิจสินเช่ือ และธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย  

มีมูลค่าธุรกิจรวมทั้งสิ้น 1,442,000 บาท โดยกลุ่มเกษตรกรให้สินเช่ือแก่สมาชิกคิดเป็นร้อยละ 51.46 และธุรกิจ
จัดหาสินค้ามาจําหน่าย คิดเป็นร้อยละ 48.54 โดยมีสมาชิกมาใช้บริการ 23 ราย คิดเป็นร้อยละ19.83 ของจํานวน
สมาชิก ณ วันสิ้นปี    

2. กลุ่มเกษตรกรมีทุนดําเนินงานไม่เพียงพอต่อการดําเนินธุรกิจ  ดังน้ัน  กลุ่มฯ ดําเนินการขอกู้เงินกองทุน 
สงเคราะห์เกษตรกร จากกรมส่งเสริมสหกรณ์เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนใช้ในการดําเนินธุรกิจ 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : 
     1. สมาชิกร่วมใช้บรกิารค่อนข้างน้อย  
     2. ทุนดําเนินงานภายในไม่เพียงพอจึงต้องขอกู้เงินจากแหล่งเงินทุนภายนอก ทําให้กลุ่มเกษตรกรมี 
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ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเพ่ิมขึ้น 
 ด้านการกํากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

งานท่ีดําเนินการ :  
1. แนะนําส่งเสริมกํากับ ดูแล ตรวจสอบและแก้ไขตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางที่กรมกําหนด 
2. ให้การศึกษาอบรมความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของกลุ่มเกษตรกร  
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  

           กลุ่มเกษตรกรดําเนินการตามหลักการ อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์ และการดําเนินงานไม่ขัดต่อกฎหมาย
สหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบ คาํสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : - 
ผลการดําเนนิงานตามแผนการดําเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 

กิจกรรม หน่วย
นับ แผน ผล ร้อยละผลสําเร็จ

เม่ือเทียบกับแผน
1. แผนการรับสมาชิก คน - - - 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพ่ิม 
    - รับฝากเงินเพ่ิม 

 
บาท 

 
40,000.00 

- 

 
68,000.00 

- 

 
170 

- 
3. แผนการดําเนินธุรกิจของ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเช่ือ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

 
 
 

บาท 
บาท 

 
 
- 

700,000.00 
700,000.00 

- 
- 
- 

 
 
- 

700,000.00 
742,000.00 

- 
- 
- 

 
 
- 

100 
106 

- 
- 
- 
 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได้ 
   - ค่าใช้จ่าย 
   - กําไร (ขาดทุน) สทุธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
779,000.00 
730,800.00 
48,200.00 

 
791,116.55 
733,171.00 
57,945.55 

 
101.55 
100.32 
120.22 

 
 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : ผลค่าใช้จ่ายสูงกว่าแผน เน่ืองจากกลุ่ม

เกษตรกรดําเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย ปริมาณธุรกิจเพ่ิมขึ้น ทําให้เกิดรายได้สูงขึ้น ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงานสูงขึ้นตามไปด้วย เพ่ิมขึ้นตามสัดส่วนของธุรกิจ แต่ผลการดําเนินงานของกลุ่มมีกําไรสูงกว่าแผนที่
กําหนดไว้ 
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สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  
1. แนะนํา ส่งเสริมด้านคุณภาพการควบคุมภายในของกลุ่มเกษตรกร  
2. ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรและกํากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
3. ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี  
4. ส่งเสริมบริหารจัดการด้านการดําเนินธุรกิจ 
 
 

                                                     ลงชื่อ        สิบเอกวีรวัฒน์  สุริยะ       เจ้าหนา้ที่ผูร้ับผิดชอบ 
                  (วีรวัฒน์  สุรยิะ) 

                  วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
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19) กลุ่มเกษตรกรทําสวนหนองบอน   
ประเภทกลุ่มเกษตรกร  กลุม่เกษตรกรทําสวน  ปบีัญชขีองกลุ่มเกษตรกร 31 กรกฎาคม 2562 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของกลุ่มเกษตรกร : ธุรกิจสินเช่ือ 
 ระดับมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563) : ผ่าน 
 ผลการปิดบญัชีของกลุ่มเกษตรกร ผูส้อบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562  
 ผลการประชุมใหญ่ของกลุ่มเกษตรกร จัดประชุมเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 

ผลการดําเนนิงานแนะนาํส่งเสริม พฒันา และกํากับดูแลกลุ่มเกษตรกร ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

 งานท่ีดําเนินการ :  
1. แนะนํา ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรมีการควบคุมภายใน บริหารจัดการองค์กรและกํากับดูแลกิจการที่ดี 

ตามหลักธรรมาภิบาลให้มีระบบ  
2. แนะนําให้กลุ่มเกษตรกรรกัษาเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร 
3. แนะนํา ส่งเสริมการจัดทําบัญชี 
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. กลุ่มเกษตรกรมีผลการดําเนินงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกลุ่มเกษตรกร การดําเนินงานโดยยึดข้อ 

กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบในการดําเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ซึ่งสอดคล้องอย่างย่ิงกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 2. กลุ่มเกษตรกรไม่มีระบบควบคุมภายใน   

3. กลุ่มเกษตรกรไม่มีการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ แต่มีการมอบหมายหน้าที่ให้กรรมการเป็นผูจ้ัดทําบัญชี ในทาง
ปฏิบัติทําหน้าที่เพียงรวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีเพียงอย่างเดียว 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : 
1. กลุ่มเกษตรกรไม่สามารถจดัทํางบทดลองและงบการเงินได้ ต้องได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่                      

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
2. การประชุมคณะกรรมการดําเนินการและติดตามผลการปฏิบัติงานไม่เป็นอย่างต่อเน่ือง 

 ด้านการพัฒนาการดําเนนิธรุกิจ 
งานท่ีดําเนินการ : 
1. แนะนํา ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการดําเนินธุรกิจ 
2. แนะนํา ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการเงิน 
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 กลุ่มเกษตรกรดําเนินธุรกิจ 3 ด้าน มีอัตราการเติบโตของธุรกิจ

ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 25.91 โดยธุรกิจสินเช่ือมีอัตราการเติบโตเพ่ิมขึ้น ส่วนธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่ายและ
ธุรกิจการรับฝากเงิน มีอัตราเติบโตลดลง การบริหารธุรกิจแต่ละด้านสรุปได้ดังน้ี 

- ธุรกิจสินเช่ือ กลุ่มเกษตรกรให้เงินกู้แก่สมาชิก จํานวน 1,857,300 บาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 256,300 
บาท หรือร้อยละ 16.01 โดยมีสมาชิกมาใช้บริการ 126 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.98 ของสมาชิกวันสิ้นปี 

- ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย กลุ่มเกษตรกรจัดหาสินค้ามาจําหน่ายแก่สมาชิก 847,720 บาท โดยมี
สมาชิกมาใช้บริการ 30 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.85 ของสมาชิกวันสิ้นปี 
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- ธุรกิจรับฝากเงิน กลุ่มเกษตรกรรับฝากเงินจากสมาชิก จํานวน 79,984.32 บาท ณ วันสิ้นปีมีเงินรับฝาก
คงเหลือ 304,336.75 บาท จํานวน 198 บัญชี   

2. ความเพียงพอของเงินทุน กลุ่มเกษตรกรมีทุนดําเนินงานทั้งสิ้น จํานวน 2,155,358.28 บาท ลดลงจาก
ปีก่อนร้อยละ 12.06 ทุนดําเนินงานส่วนใหญ่เป็นทุนภายในของกลุ่มเกษตรกร หากพิจารณาความเข้มแข็งและ
เพียงพอต่อความเสี่ยงของทุน นับว่ากลุ่มเกษตรกรมีความเสี่ยงน้อย เน่ืองจากมีอัตราส่วนหน้ีสินต่อทุน 1.18 เท่า 
อีกทั้งมีทุนสํารองต่อสินทรัพย์ทั้งสิ้น 0.20 เท่า และมีผลตอบแทนต่อส่วนของทุนร้อยละ 8.55 อัตราส่วนทุน
หมุนเวียน 2.10 เท่า แสดงว่าในหน้ีสินหมุนเวียน 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนเป็นหลักประกันการชําระหน้ีได้ทั้ง
จํานวน ซึ่งนับว่าสภาพคล่องทางการเงินของกลุ่มเกษตรกรอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : - 
 ด้านการกํากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

งานท่ีดําเนินการ :  
1. กํากับ ดูแล ตรวจสอบและแก้ไขตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางที่กรมกําหนด 
2. ให้การศึกษาอบรมความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของกลุ่มเกษตรกร  
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  

           กลุ่มเกษตรกรดําเนินการตามหลักการ อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์  และการดําเนินงานไม่ขัดต่อกฎหมาย
สหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบ คาํสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 

สาเหตุ/อุปสรรคท่ีทาํใหผ้ลการดําเนินงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : - 
ผลการดําเนนิงานตามแผนการดําเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

กิจกรรม หน่วย
นับ แผน ผล ร้อยละผลสําเร็จ

เม่ือเทียบกับแผน
1. แผนการรับสมาชิก คน 8 10 125 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพ่ิม 
    - รับฝากเงินเพ่ิม 

 
บาท 
บาท 

 
40,000 
65,000 

 
45,250 
72,116 

 
113.13 
110.95 

3. แผนการดําเนินธุรกิจของ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเช่ือ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

 
 

บาท 
บาท 
บาท 

 
 

65,000 
1,200,000 
800,000 

- 
- 
- 

 
 

72,116 
1,862,300 
886,215 

- 
- 
- 

 
 

110.95 
155.19 
110.78 

- 
- 
- 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได้ 
   - ค่าใช้จ่าย 
   - กําไร (ขาดทุน) สทุธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
1,000,000 
950,000 
50,000 

 
1,034,554.21 
952,244.41 
82,309.80 

 
103.46 
100.24 
164.62 
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สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :  ผลค่าใช้จ่ายสูงกว่าแผน เน่ืองจากกลุ่ม
เกษตรกรดําเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย ปริมาณธุรกิจเพ่ิมขึ้น ทําให้เกิดรายได้สูงขึ้น ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงานสูงขึ้นตามไปด้วย เพ่ิมขึ้นตามสัดส่วนของธุรกิจ แต่ผลการดําเนินงานของกลุ่มมีกําไรสูงกว่าแผนที่
กําหนดไว้ 

สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : แนะนําส่งเสริมด้าน
คุณภาพการควบคุมภายในของกลุ่มเกษตรกร ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรและกํากับดูแลกิจการที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาล ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี และส่งเสริมบริหารจัดการด้านการดําเนินธุรกิจ 
 
 

  ลงชื่อ        สิบเอกวีรวัฒน์  สุริยะ       เจ้าหนา้ที่ผูร้ับผิดชอบ 
                    (วีรวัฒน์  สรุิยะ) 

                  วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
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20) กลุ่มเกษตรกรทําสวนห้วงน้ําขาว  
ประเภทกลุ่มเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรทําสวน  ปีบญัชีของกลุ่มเกษตรกร 30 มิถุนายน 2562 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของกลุ่มเกษตรกร : (1) ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย (2) ธุรกิจสินเช่ือ 
 ระดับมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563) : ผ่าน 
 ผลการปิดบญัชีของกลุ่มเกษตรกร ผูส้อบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ 18 กันยายน 2562 
 ผลการประชุมใหญ่ของกลุ่มเกษตรกร จัดประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 

ผลการดําเนนิงานแนะนาํส่งเสริม พฒันา และกํากับดูแลกลุ่มเกษตรกร ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

 งานท่ีดําเนินการ : 
1. แนะนํา ส่งเสริมการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล/การควบคุมภายใน 
2. แนะนํา ส่งเสริมกลุม่เกษตรกรให้รักษาเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร 
3. แนะนํา ส่งเสริมการจัดทําบัญชี 
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. กลุ่มเกษตรกรมีผลการดําเนินงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกลุ่มเกษตรกร 
2. กลุ่มเกษตรกรไม่สามารถจดัทํางบทดลองและงบการเงินได้เอง ต้องได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่                  

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : 
1. กลุ่มเกษตรกรไม่มีระบบควบคุมภายใน เน่ืองจากกลุ่มเกษตรกรไม่มีเงินทุนในการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ใน

การปฏิบัติงาน โดยมอบหมายคณะกรรมการและประธานปฏิบัติหน้าที่ในการการรับจ่ายเงินเพ่ือความสะดวกใน
การดําเนินงานซึ่งไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ระบบควบคุมภายใน 

 ด้านการพัฒนาการดําเนนิธรุกิจ 
งานท่ีดําเนินการ :  
1. แนะนํา ส่งเสริมการเพ่ิมศกัยภาพการดําเนินธุรกิจ การขยายตัวของธุรกิจให้เพ่ิมขึ้น 
2. แนะนํา ส่งเสริมสมาชิกร่วมทําธุรกิจกับกลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ้น 
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. ในรอบปีบัญชี 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มเกษตรกรดําเนินธุรกิจสินเช่ือ 230,000 บาท ธุรกิจจัดหาสินค้า

มาจําหน่าย 506,630 บาท และมีปริมาณธุรกิจเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 106.53 ของยอดขายปีก่อน 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ทําให้ผลการดําเนินงานไม่เป็นไปแผนที่กําหนด : - 

 ด้านการกํากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
งานท่ีดําเนินการ :  
1. แนะนํา ส่งเสริมการดําเนินการของกลุ่มเกษตรกรไม่ขัดต่อระเบียบและข้อบังคับสหกรณ์ 
2. ป้องกันการเกิดทุจริตทั้งในเชิงนโยบายและปฏิบัติ 
3. แก้ไขข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี เพ่ือป้องกันการเกิดข้อบกพร่อง 
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ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. กลุ่มเกษตรกรดําเนินการตามหลักการ อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์ และการดําเนินงานไม่ขัดต่อ

กฎหมายสหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่งนายทะเบียนสหกรณ์  
           2. ในรอบปีบัญชีที่ผา่นมาไม่พบข้อสังเกตที่ร้ายแรงหรือข้อบกพร่องจากการปิดบัญชีประจําปีมีเพียง   
การจัดทําเอกสารบันทึกบัญชีไม่เรียบร้อยซี่งกลุ่มได้ดําเนินแก้ไขเรียบรอ้ยแล้ว 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : - 
ผลการดําเนนิงานตามแผนการดําเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 

กิจกรรม หน่วย
นับ แผน ผล ร้อยละผลสําเร็จ

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

 
บาท 

 
2,000.00 

- 

 
- 
- 

 
- 
- 

3. แผนการดําเนินธุรกิจของ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเช่ือ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

 
 
 

บาท 
บาท 

 
 
- 

230,000.00 
500,000.00 

- 
- 
- 

 
 
- 

230,000.00 
506,630.00 

- 
- 
- 

 
 
- 

100 
101.32 

- 
- 
- 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได้ 
   - ค่าใช้จ่าย 
   - กําไร (ขาดทุน) สทุธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
522,900.00 
504,000.00 
22,000.00 

 
516,193.96 
501,897.48 
14,296.48 

 
98.72 
99.58 
64.98 

 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : ในการดําเนินงานของกลุ่มมอบหมายให้

ประธานเป็นผู้ปฏิบัติงานในบางคร้ังอาจจะยังไม่เรียบร้อยเท่าที่ควรตามหลักการควบคุมภายใน 
สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : การกําหนดหลักเกณฑ์การ

ควบคุมภายใน 
 
 

ลงชื่อ        พิมลรัตน์  ทิมดอน        เจ้าหน้าทีผู่้รบัผิดชอบ 
           (นางสาวพิมลรัตน์  ทิมดอน) 

                วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
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21) กลุ่มเกษตรกรทําสวนอ่าวใหญ ่ 
ประเภทกลุ่มเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรทําสวน  ปีบญัชีของกลุ่มเกษตรกร 30 มิถุนายน 2562 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของกลุ่มเกษตรกร : (1) ธุรกิจสินเช่ือ (2) ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย 
 ระดับมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563) : ผ่าน 
 ผลการปิดบญัชีของกลุ่มเกษตรกร ผูส้อบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ 18 กันยายน 2562 
 ผลการประชุมใหญ่ของกลุ่มเกษตรกร จัดประชุมเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 

ผลการดําเนนิงานแนะนาํส่งเสริม พฒันา และกํากับดูแลกลุ่มเกษตรกร ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

 งานท่ีดําเนินการ :  
 1. แนะนํา ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรรักษาเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร 

2. พัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรให้มคีวามเข้มแข็งอย่างต่อเน่ือง ให้ความรู้เก่ียวกับอํานาจหน้าที่ของ 
คณะกรรมการการดําเนินงานของกลุ่มเกษตรกร  

3. แนะนําการจัดทําบัญชี การจัดทําเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี การรับ และจ่าย ให้มี
รายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553) 

ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
พัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ือง 
1. กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร 
2. คณะกรรมการดําเนินงาน มีความรับผิดชอบปฏิบัติงานตามระเบียบของบังคับของกลุ่มเกษตรกร และ

ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกําหนด 
3. กลุ่มเกษตรกรมีการมอบหมายหน้าที่ของคณะกรรมาการในการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ตามมติที่

ประชุมคณะกรรมการในการดําเนินงาน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตําแหน่ง เหรัญญิก เป็นผู้รับผิดชอบใน
การจัดทําบัญชีและเก็บรักษาเงินสด ในการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการในตําแหน่งประธานกรรมการ เป็น
ผู้รับผิดชอบในการรวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี ซึ่งคณะกรรมการสามารถปฏิบัติงานได้ดี 
เว้นแต่การจัดทํางบการเงินต้องได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยราชการที่เก่ียวข้อง 

4. การจัดเก็บข้อมูลปริมาณธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรยังมิได้จัดจ้างเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานแต่ได้มีการ 
มอบหมายให้คณะกรรมการในการปฏิบัติงาน แนะนําให้กลุ่มเกษตรกรจดัจ้างเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่อไป 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่ทําให้ผลการดําเนินงานไม่เป็นไปแผนที่กําหนด : 
1. กลุ่มเกษตรกรมิได้มีการจัดจ้างเจ้าหน้าที่บัญชี มีการมอบหมายหน้าที่ของคณะกรรมการในการปฏิบัติ 

งานในด้านต่างๆ ตามท่ีประชุมคณะกรรมการ ทําให้การปิดปีบัญชีของกลุ่มเกษตรกรยังไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร และ
ในส่วนของการจัดทําบัญชีจึงต้องได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 ด้านการพัฒนาการดําเนนิธรุกิจ 
งานท่ีดําเนินการ :  
1. แนะนํา ส่งเสริมการเพ่ิมศกัยภาพการดําเนินธุรกิจ การขยายตัวของธุรกิจให้เพ่ิมขึ้น 
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ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. กลุ่มเกษตรกรทําธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ - เคมี ให้แก่สมาชิก จํานวน 3,915 กระสอบ 

เป็นเงิน 2,831,280 บาท คิดเป็นร้อยละ 119.22 ของเป้าหมายที่กําหนด ทําให้กลุม่เกษตรกรมีการขยายตัวของ
ธุรกิจเพ่ิมขึ้น  

2. การดําเนินการธุรกิจสินเช่ือ กลุ่มเกษตรกรให้เงินกู้แก่สมาชิก 73 ราย เป็นเงิน 3,078,360.00 บาท   
สูงกว่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ 1.40 เท่า ลูกหน้ีชําระหน้ีได้ตามกําหนดร้อยละ 94.38 ของหน้ีที่ถึงกําหนดชําระ 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : 
1. สมาชิกส่วนใหญม่ีอาชีพทําสวน ได้รับผลกระทบจากสภาวะราคาผลไม้ตกตํ่าและราคาผันผันของราคา 

ผลไม้ ทําให้การจําหน่ายผลผลิตทางการาเกษตรไม่เป็นตามที่คาดการณ์ไว้ ทําให้สมาชิกมีรายได้ไม่เพียงพอต่อ
ค่าใช้จ่าย และไม่เพียงพอต่อการลงทุน อาจจะส่งผลกระทบต่อการชําระหน้ีของสมาชิกไม่เป็นไปตามกําหนด
สัญญาของกลุ่มเกษตรกร อาจจะมีผลต่อกลุม่เกษตรกรในการดําเนินธุรกิจได้ 

 ด้านการกํากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
งานท่ีดําเนินการ :  
1. ส่งเสริมแนะนําการดําเนินการของกลุ่มเกษตรกรไม่ขดัต่อระเบียบและข้อบังคับของกลุ่มเกษตรกร 
2. ป้องกันการเกิดการทุจริตทั้งในเชิงนโยบายและปฏิบัติ 
3. ปรับปรุงการดําเนินงานตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี 
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. กลุ่มเกษตรกรมีผลการดําเนินงานไม่ขัดต่อระเบียบและข้อบังคับของกลุ่มเกษตรกร 
2. ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมากลุ่มเกษตรกรไม่พบข้อสังเกตที่ร้ายแรงหรือข้อบกพร่องจากการปิดปีบัญชี 

ประจําปี 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : - 

ผลการดําเนนิงานตามแผนการดําเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี เดือน มีนาคม 2562 (มีการเปลีย่นแปลง
ปิดปีบัญชีเป็น มิถุนายน) 

กิจกรรม หน่วย
นับ แผน ผล ร้อยละผลสําเร็จ

เม่ือเทียบกับแผน
1. แผนการรับสมาชิก คน 5 6 120 
2. แผนการระดมทุน 
    - ระดมทุนเรือนหุ้นเพ่ิม 
    - รับฝากเงินเพ่ิม 
    - กู้ยืมเงินจากแหล่งเงินทุน 

 
บาท 

 
บาท 

 
120,000.00 

- 
1,5000,000.00

 
136,900.00 

- 
1,100,000.00 

 
114.09 

- 
73.33 

3. แผนการดําเนินธุรกิจของ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเช่ือ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

 
 
 

บาท 
บาท 

 
 
- 

2,2000,000.00
2,375,000.00 

- 
- 
- 

 
 
- 

2,700,210.00 
2,831,280.00 

- 
- 
- 

 
 
- 

122.74 
119.22 

- 
- 
- 
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กิจกรรม หน่วย
นับ แผน ผล ร้อยละผลสําเร็จ

เม่ือเทียบกับแผน
4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได้ 
   - ค่าใช้จ่าย 
   - กําไร (ขาดทุน) สทุธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
2,529,000.00
2,412,000.00
117,3000.00 

 
3,044,615.40 
2,891,317.19 
153,298.21 

 
120.39 
119.88 
130.69 

 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : ในการดําเนินงานของกลุ่มเกษตรกรมีค่าใช้จ่าย

สูงกว่าแผนที่กําหนดไว้ เน่ืองจากสมาชิกกลุ่มเกษตรกรมีความต้องการปัจจัยในการผลิต (ปุ๋ยและเคมี) เพ่ิมมากขึ้น 
ทําให้กลุ่มเกษตรกรต้องจัดหาปัจจัยการผลิต (ปุ๋ยและเคมี) มาจําหน่ายให้สมาชิกเพิ่มขึ้นทําให้ค่าใช้จ่ายในต้นทุน
ซื้อเพ่ิมขึ้นเพ่ือมาบริการตามความต้องการของสมาชิกได้ ผลสําเร็จของการดําเนินธุรกิจเป็นไปตามเป้าหมายที่
กําหนด 

สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : แนะนําส่งเสริมการดําเนิน
ธุรกิจให้เป็นไปตามแผนที่กลุ่มเกษตรกรกําหนด 
 
 

ลงชื่อ       วรญัชลี  รัตนพิทกัษ์         เจ้าหน้าทีผู่้รบัผิดชอบ 
        (นางสาววรัญชลี  รัตนพิทักษ์) 

              วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
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22) กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ท่าพริก   
ประเภทกลุ่มเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์  ปีบญัชีของกลุ่มเกษตรกร 31 มีนาคม 2563 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของกลุ่มเกษตรกร : ธุรกิจสินเช่ือ 
 ระดับมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร (ข้อมูลผลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563) : ผ่าน 
 ผลการปิดบญัชีของกลุ่มเกษตรกร ผูส้อบบัญชีรับรองงบการเงินวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 
 ผลการประชุมใหญ่ของกลุ่มเกษตรกร จัดประชุมเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 

ผลการดําเนนิงานแนะนาํส่งเสริม พฒันา และกํากับดูแลกลุ่มเกษตรกร ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

 งานท่ีดําเนินการ :  
1. แนะนํา ส่งเสริมการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล/การควบคุมภายใน 
2. แนะนํา ส่งเสริมกลุม่เกษตรกรให้รักษาเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร 
3. แนะนํา ส่งเสริมบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี 
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. กลุ่มเกษตรกรมีผลการดําเนินงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกลุ่มเกษตรกร ซึ่งกลุม่ดําเนินงานโดยยึด 

ข้อกฎหมาย ขอ้บังคับ ระเบียบในการดําเนินงานของกลุ่มเกษตรกร   
2. กลุ่มเกษตรกรยังไม่สามารถจัดทํางบทดลองและงบการเงินได้ ต้องได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่                 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : 
1. กลุ่มเกษตรกรไม่มีระบบควบคุมภายใน เน่ืองจากกลุ่มเกษตรกรดําเนินธุรกิจครั้งเดียวในรอบปีบัญชี

ประธานจึงต้องมีการปฏิบัติหน้าที่ในการการรับจ่ายเงินเพ่ือความสะดวกในการดําเนินงานจึงไม่ถูกต้องตามระบบ
ควบคุมภายใน 

 ด้านการพัฒนาการดําเนินธุรกิจ 
งานท่ีดําเนินการ :  
1. แนะนํา ส่งเสริมในการเพ่ิมศักยภาพการดําเนินธุรกิจ การขยายตัวของธุรกิจเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. ในรอบปีบัญชี 31 มีนาคม 2563 กลุ่มเกษตรกรดําเนินธุรกิจสินเช่ือ โดยปล่อยเงินกู้ให้กับสมาชิก

จํานวน 282,000 บาท ซึ่งผลการดําเนินธุรกิจสินเช่ือเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 101.44 จากการดําเนินธุรกิจในปีก่อน 
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : - 

 ด้านการกํากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
1. ส่งเสริมแนะนําการดําเนินการของกลุ่มเกษตรกรไม่ขดัต่อระเบียบและข้อบังคับกลุ่มเกษตรกรในการ 

ดําเนินธุรกิจ 
2. ป้องกันการเกิดทุจริตทั้งในเชิงนโยบายและปฏิบัติ 
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน :  
1. กลุ่มเกษตรกรดําเนินการตามหลักการ อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์ และการดําเนินงานไม่ขัดต่อ

กฎหมายสหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 
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          2. ในรอบปีบัญชีที่ผา่นมา ไม่พบข้อสังเกตที่ร้ายแรงหรือข้อบกพร่องจากการปิดบัญชีประจําปีมีเพียงการ
จัดทําเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีไม่ครบถ้วนซึ่งกลุ่มได้ดําเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว 

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : - 
ผลการดําเนนิงานตามแผนการดําเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 

กิจกรรม หน่วย
นับ แผน ผล ร้อยละผลสําเร็จ

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

 
บาท 

 

 
5,000.00 

- 

 
2,710.00 

- 

 
54.20 

- 
3. แผนการดําเนินธุรกิจของ 
กลุ่มเกษตรกร 
    - ธุรกิจรับฝากเงิน 
    - ธุรกิจสินเช่ือ 
    - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย 
    - ธุรกิจรวบรวม 
    - ธุรกิจแปรรูป 
    - ธุรกิจบริการ 

 
 
 

บาท 

 
 
- 

260,000.00 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 

282,000.00 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 

108.46 
- 
- 
- 
- 

4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
   - รายได้ 
   - ค่าใช้จ่าย 
   - กําไร (ขาดทุน) สทุธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

 
268,300.00 
261,500.00 
6,800.00 

 
290,595.15 
282,879.00 
7,716.15 

 
108.31 
108.18 
113.47 

 
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีในส่วนของการ

ควบคุมภายในไม่ยังไม่มีระบบควบคุมภายใน เน่ืองจากลุ่มมอบหมายประธานเป็นผู้ดําเนินการรับจ่าย การจัดทํา
เอกสารแต่เพียงผู้เดียวซึ่งไม่ถูกต้องตามระบบการควบคุมภายใน 

สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : ส่งเสริมแนะนําการมีระบบ
ควบคุมภายในของกลุ่มเกษตรกรโดยการมอบหมายคณะกรรมการหรือหาจัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นครั้งคราว
ตามการดําเนินธุรกิจของกลุ่มเกษตรกร 

 
 

ลงชื่อ      พิมลรัตน์  ทมิดอน     เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
         (นางสาวพิมลรัตน์  ทิมดอน) 

             วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
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1)สหกรณ์การเกษตรโครงการหมู่บ้านทับทิมสยาม 01 จํากัด   
ประเภทสหกรณ์  สหกรณ์การเกษตร  ปบีญัชีของสหกรณ์ 31 ธันวาคม 2562 

 ผลผลิตหลัก/ธุรกิจหลักของสหกรณ์ : (1) ธุรกิจสินเช่ือ (2) ธุรกิจรับฝากเงิน 
 ระดับมาตรฐานสหกรณ์ (ข้อมูลประเมินล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563) : สหกรณ์ไม่ได้นํามาจัด 

มาตรฐาน เน่ืองจากหยุดดําเนินการ  
 ระดับชั้นสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) : ช้ัน 3   
 ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์ ยังไม่สามารถปิดบัญชีเพ่ือเสนอผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นได้ต้ังแต่         

ปีบัญชี 31 ธันวาคม 2558 – ปัจจุบัน รวมระยะเวลา 5 ปีบัญชี (เข้าข่ายนายทะเบียนสหกรณ์อาจสั่งเลิก)  
 ผลการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ จัดประชุมเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 (นัดครั้งที่ 2) ผลการประชุมใหญ่ 

มีมติเลิกสหกรณ์ไม่ชอบด้วยข้อบังคับของสหกรณ์ ไม่ได้ดําเนินการเลือกคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ ส่งผลให้
ปัจจุบันสหกรณ์ไม่มีผู้แทนนิติบุคคลสหกรณ์ 

ผลการดําเนนิงานแนะนาํส่งเสริม พฒันา และกํากับดูแลสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

งานท่ีดําเนินการ : เน่ืองจากสหกรณ์ฯ ไม่สามารถปิดบัญชีได้เกินกว่า 3 ปี ทางบัญชี จึงเป็นเหตุให้
สหกรณ์เข้าข่ายที่นายทะเบียนสหกรณ์อาจสั่งเลิกตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ จึงมีแผนการดําเนินการช่วยเหลือให้
สหกรณ์สามารถปิดบัญชีได้ แต่ประกอบกับสหกรณ์ปัจจุบันไม่มีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ จึงอยู่ระหว่าง
การดําเนินร้องขอต่อศาลเพ่ือต้ังผู้แทนสหกรณ์ (ช่ัวคราว) ซึ่งหลังจากที่สหกรณ์มีคณะกรรมการดําเนินการแล้วจึง
จะสามารถดําเนินงานของสหกรณ์ได้ตามปกติ  

ผลที่ได้จากการดําเนินงาน : ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดําเนินการร้องขอต่อศาลให้ต้ังผู้แทนสหกรณ์
(ช่ัวคราว)  

สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทําให้ผลการดําเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ กําหนด : สหกรณ์ยังไม่มี
คณะกรรมการดําเนินการ กรณีการร้องขอต่อศาลให้ต้ังผู้แทนสหกรณ์ (ช่ัวคราว) สมาชิกผู้มีส่วนได้เสียไม่ประสงค์
จะร้องขอต่อศาล สหกรณ์จังหวัดตราดในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ์จึงต้องขอความอนุเคราะห์ไปยังอัยการ
จังหวัดดําเนินการย่ืนร้องขอศาลให้ซึ่งอยู่ระหว่างการดําเนินการ ปัจจุบันจึงยังไม่สามรรถดําเนินงานของสหกรณ์ได้  

 ด้านการพัฒนาการดําเนนิธรุกิจ 
งานท่ีดําเนินการ : เน่ืองจากปัจจุบันสหกรณ์หยุดดําเนินธุรกิจ อีกทั้งการดําเนินธุรกิจให้เงินกู้แก่สมาชิก 

ประสบปัญหาสมาชิกผิดนัดชําระหน้ีส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของสหกรณ์ ประกอบกับในอดีตมีข้อบกพร่อง
จากการทุจริตของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ทําให้สหกรณ์ไม่สามารถดําเนินธุรกิจต่อได้ สมาชิกขาดความเชื่อมั่นศรัทธา 
ไม่มาชําระหน้ีกับสหกรณ์ สหกรณ์จึงต้องเร่งรัดการเรียกคืนเงินให้กู้ยืมจากสมาชิก ซึ่งได้รับการช่วยเหลือจาก
อําเภอบ่อไร่ในการดําเนินการเรียกเก็บหน้ีจากสมาชิกสหกรณ์ 

ผลที่ได้จากการดําเนินงาน : อยู่ระหว่างการเร่งรัดติดตามเรียกเก็บหน้ีคืนจากสมาชิกสหกรณ์ 
 

ส่วนที่ 2 : ผลการดําเนนิงานจากการแนะนาํสง่เสริม พัฒนา และกํากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ) 
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สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : 
1. สหกรณ์ไมม่ีคณะกรรมการดําเนินการ 
2. ขาดการมีสว่นร่วมจากสมาชิกในการแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ 

 ด้านการกํากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
งานท่ีดําเนินการ :  
1. ประสานงานกับหน่วยงานในระดับอําเภอเพ่ือแก้ไขปัญหาการดําเนินของสหกรณ์ โดยเฉพาะปัญหา

จากการดําเนินธุรกิจให้เงินกู้ของสหกรณ์  
2. ให้ความร่วมมือ ประสานงานการจัดทําเอกสารในการดําเนินการร้องขอต่อศาลให้ต้ังผู้แทนสหกรณ์ 

(ช่ัวคราว)  
ผลที่ได้จากการดําเนินงาน : อยู่ระหว่างดําเนินการร้องขอต่อศาลให้ต้ังผู้แทนสหกรณ์ (ช่ัวคราว)  
สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้ผลการดําเนนิงานไม่เปน็ไปแผนที่กําหนด : -  

ผลการดําเนนิงานตามแผนการดําเนินงานของสหกรณ์ ปีบัญชี เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562  
 1. การดําเนินธุรกิจสินเช่ือของสหกรณ์ หยุดดําเนินธุรกิจ อยู่ระหว่างการเร่งรัดติดตามการเรียกคืนหน้ีจาก
สมาชิกสหกรณ์ 
 2. การดําเนินงานของสหกรณ์อยู่ระหว่างการร้องขอต่อศาลให้ต้ังผู้แทนสหกรณ์ (ช่ัวคราว) เพ่ือดําเนิน
กิจการ/พิจารณาการดําเนินงานของสหกรณ์ 

สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : ระยะเวลาการดําเนินการตามข้ันตอนทาง
กฎหมาย เก่ียวกับการร้องขอต่อศาลให้ต้ังผู้แทนสหกรณ์ (ช่ัวคราว) รวมทั้งการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการแก้ไข
ปัญหาของสหกรณ์  

สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : ติดตามการดําเนินการร้อง
ขอต่อศาลให้ต้ังผู้แทนสหกรณ์ (ช่ัวคราว) และดําเนินการช่วยเหลือให้สหกรณ์สามารถดําเนินงาน ปิดบัญชี และ
แก้ไขปัญหาของสหกรณ์ได้ เมื่อสหกรณ์มีคณะกรรมการดําเนินการแล้ว 
 
 

ลงชื่อ           สุชาดา  จินดาวงษ์             เจ้าหน้าทีผู่้รบัผิดชอบ 
             (นางสาวสุชาดา  จินดาวงษ์) 

                  วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
 
 
 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


