ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อวิเคราะห์ ประเมินสถานภาพและผลการดาเนินงานสหกรณ์
วันที่ 16 ธันวาคม 2559
*********************
1) ข้อมูลทั่วไปและสถานภาพ
ชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์การเกษตรบ้านเพชรไฝ หมู่ 1 จากัด
ที่ทาการ ม.1 ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
จดทะเบียนวันที่ 20 มีนาคม 2559 .
แดนดาเนินงาน จังหวัดสุโขทัย .
จานวนสมาชิก 68 .คน (ณ วันสิ้นปีบัญชี 31 พฤษภาคม 2559 .)
ทรัพย์สิน 2,075,568.42
.บาท
หนี้สินทั้งสิ้น 1,123,978.08 .บาท
ทุนของสหกรณ์. 961,702.89 .บาท
- ทุนเรือนหุ้น
627,740.00 .บาท
- ทุนสารอง
232,366.34 .บาท
- ทุนสะสมตามข้อบังคับ
34,730.92 .บาท
ทุนดาเนินงาน
2,085,680.97 .บาท
2) ผลการดาเนินงาน/ผลการตรวจสอบบัญชี(การแสดงความเห็นต่องบการเงินของผู้สอบบัญชี ณ
วันสิ้นปีบัญชี 31 ธันวาคม 2559 )
2.1 ด้านการบริหารงานทั่วไป
สหกรณ์มีคณะกรรมการดาเนินการ จานวน 7 คน ไม่มีฝ่ายจัดการ มีการแบ่งแยก
หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการอย่างเหมาะสม โดยมีเหรัญญิก ทาหน้าที่รับ-จ่าย และเก็บ
รักษาเงินสด รวมทั้งเป็นผู้รวบรวมข้อมูลในการจัดทาเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี มีการกาหนด
แผนการดาเนินธุรกิจและประมาณการรายได้รายจ่ายซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี
ไว้เป็นแนวทางปฏิบัติงาน มีการกาหนดระเบียบไว้เหมาะสมกับขนาดและปริมาณธุรกิจของสหกรณ์
สหกรณ์มีผู้ ตรวจสอบกิจการ จานวน 1 คน ที่ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมใหญ่ มีการ
ตรวจสอบด้านทั่วไปและมีการรายงานผลการตรวจสอบในที่ประชุม ซึ่งได้แนะนาให้ผู้ตรวจสอบกิจการ
ควรตรวจสอบให้ ค รอบคลุ ม ทุ ก ด้ า นและควรรายงานเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร เสนอให้ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการและที่ประชุมใหญ่รับทราบ
2.2 ด้านการบริหารการเงินและธุรกิจ
2.2.1 ด้านความเพียงพอของเงินทุนต่อความเสี่ยง
สหกรณ์มีทุนดาเนินงานทั้งสิ้น จานวน 2,085,680.97 บาท ประกอบด้วย
หนี้สิน ร้อยละ 53.89 และทุนของสหกรณ์ ร้อยละ 46.11 หากพิจารณาถึงความเพียงพอของ

เงินทุนต่อความเสี่ยงแล้ว เจ้าหนี้ยังมีความเสี่ยงอยู่เนื่องจากสหกรณ์มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
1.17 เท่า ทุนของสหกรณ์ไม่สามารถคุ้มครองหนี้ได้ทั้งหมด
2.2.2 ด้านคุณภาพของสินทรัพย์
สิน ทรัพ ย์ข องสหกรณ์ส ่ว นใหญ่เ ป็น สิน ทรัพ ย์ห มุน เวีย นร้อ ยละ 99.52
ประกอบด้ว ย เงิน สดและเงิน ฝากธนาคาร ร้อยละ 5.11 เงิน ให้กู้ยืม ระยะสั้น ร้อ ยละ 92. 86
ดอกเบี้ยค้างรับ ร้อยละ 1.55 และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีเพียงเครื่องใช้สานักงานสุทธิ ร้อยละ
0.48 ของสินทรัพย์ทั้งสิ้ น
2.2.3 ด้านสภาพคล่อง
สหกรณ์มีสัดส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนมากกว่าหนี้สินหมุนเวียน 1.88 เท่า ซึ่ง
นับว่าสหกรณ์มีสภาพคล่องทางการเงินอยู่ในเกณฑ์ดี อย่างไรก็ตามสินทรัพย์หมุนเวียนส่วนใหญ่คือ
เงิน ให้กู้ยืมระยะสั้น ดังนั้นสภาพคล่องทางการเงินจึงขึ้นอยู่กับประสิทธิภ าพในการบริหารลูกหนี้
เงินให้กู้ยืมเป็นสาคัญ
3) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
3.1 ไม่มีเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ทั้งทางด้านบัญชีและงานธุรการ
แนวทางแก้ไข สหกรณ์ให้มอบหมายให้คณะกรรมการปฏิบัติงานแทนเจ้าหน้าที่ไปพลางก่อน
เมื่อสหกรณ์มีเงินทุนเพียงพอ จึงจะจัดจ้างเจ้าหน้าที่
3.2 .คณะกรรมการขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารธุรกิจของสหกรณ์
แนวทางแก้ไข จัดอบรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในในการบริหารงานสหกรณ์ และจัดให้
มีการศึกษาดูงาน สหกรณ์ประเภทเดียวกับ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงาน
4) ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรปีล่าสุด
เป็นสหกรณ์ที่มีผลการดาเนินงานขาดทุน จึงทาให้ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ ในข้อ 1
ดังนี้คณะกรรมการดาเนินการจึงควรศึกษาทาความเข้าใจ หลักเกณฑ์การประเมินมาตรฐานสหกรณ์ ทั้ง 7 ข้อ
ให้เข้าใจ และนาไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ
5) แนวทางพัฒนาสหกรณ์สู่มาตรฐาน
เกณฑ์มาตรฐาน
ข้อ 1. ผลการดาเนินงานในรอบสองปีย้อนหลัง สหกรณ์มีผลการดาเนินงานไม่ขาดทุน เว้นแต่ปีใดมี
อุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติ จนเกิดความเสียหารต่อสมาชิกและสหกรณ์โดยรวม
แนวทางพัฒนา
1) คณะกรรมการดาเนินการสารวจความคิดเห็นและความต้องการของสมาชิก เพื่อใช้เป็นข้อมูลใน
การปรับปรุง/แก้ไขให้สอดคล้องกับกับความต้องการของสมาชิก และกาหนดเป็นแผนงาน
ประจาปี
2) ระดมทุนเรือนหุ้น และเงินรับฝากจากสมาชิก เพื่อใช้เป็นทุนในการขยายปริมาณธุรกิจ และ
เป็นไปตามเงื่อนไขในการขอกู้เงินจากกองทุนพัฒนาสหกรณ์

3) ดาเนินการขอกู้เงินจากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ เพื่อใช้เป็นทุนในการขยายการดาเนินธุรกิจ
สินเชื่อ และธุรกิจจัดหาสินค้ามาจาหน่าย
4) กาหนดเป้าหมายแผนปฏิบัติงานรายเดือน และกาหนดผู้รับผิดชอบ
5) ติดตามและรายงานผลการดาเนินงาน/รายรับ-รายจ่าย ต่อที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
โดยใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางบัญชี เพื่อทราบฐานะการเงิน และกาไรขาดทุนเป็นรายไตรมาส
หรือระยะเวลาที่เหมาะสม
6) คณะกรรมการดาเนินการปรับปรุง แก้ไขปัญหาอุปสรรค(ถ้ามี) เพื่อให้ผลการดาเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมายและมีส่วนเหลื่อมจากการดาเนินงาน
เกณฑ์มาตรฐาน
ข้อ 2. ผลการดาเนินการในรอบสอบปีย้อนหลัง ไม่มีการกระทาอันถือได้ว่าทุจริต
แนวทางพัฒนา
คณะกรรมการดาเนินการถือปฏิบัติตามแนวทางควบคุมภายใน เช่น
1) การกาหนดระเบียบต่าง ๆ ให้ครอบคลุมการดาเนินกิจการ
2) มอบหมายผู้รับผิดชอบด้านต่าง ๆ เช่น รับ-จ่ายเงิน เก็บรักษาเงิน
3) เจ้าหน้าที่การเงิน ต้องไม่ใช่บุคคลเดียวกับเจ้าหน้าที่บัญชี
4) จัดทาเอกสารรับ-จ่ายเงิน ถูกต้องครบถ้วน
5) จัดทาเอกสารรับ-จ่ายเงิน ถูกต้องครบถ้วน
6) จัดให้มีกรรมการสุ่มตรวจสอบการเงิน การบัญชีอย่างสม่าเสมอ
7) ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ แก่ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี
เกณฑ์มาตรฐาน
ข้อ 3. ผลการดาเนินในรอบปีบัญชีสุดท้าย สหกรณ์จัดทางบการเงินแล้วเสร็จและส่งให้ผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบแล้วนาเสนอเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ ของสหกรณ์ภายใน 150 วัน นับแต่วนั สิ้นปีทางบัญชี
แนวทางพัฒนา
1) มีคาสั่งมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในด้านบัญชีแก่กรรมการ
2) ขอคาแนะนาทางบัญชีจากสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์
เพื่อการจัดทาบัญชีที่ถูกต้อง
3) เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อการจัดทาบัญชีที่ถูกต้องถูกต้องเป็นปัจจุบัน
4) ตรวจสอบการจัดทาบัญชี และเอกสารประกอบทางบัญชีอย่างสม่าเสมอ
5) จัดทางบทดลองประจาเดือน
6) ติดตามการจัดทางบการเงิน/เอกสารประกอบเพื่อปิดบัญชีส่งมอบให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ
ภายใน 30 วัน
7) ดาเนินการจัดประชุมใหญ่สามัญประจาปีภายใน 150 วัน นับแต่วันปิดบัญชี

เกณฑ์มาตรฐาน
ข้อ 4. ผลการดาเนินงานในรอบปีบัญชีสุดท้าย สหกรณ์ต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ
สมาชิกทั้งหมดร่วมทาธุรกิจกับสหกรณ์
แนวทางพัฒนา
1) จัดทาทะเบียนสมาชิกให้เป็นปัจจุบัน และแยกประเภทสมาชิกที่ทาธุรกิจและไม่ทาธุรกิจกับ
สหกรณ์
2) จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานสมาชิกด้านการประกอบอาชีพ เพื่อเป็นข้อมูลในการทาธุรกิจกับสมาชิก
3) สารวจความต้องการของสมาชิก เพื่อวางแผนการดาเนินกิจกรรมสนองตอบความต้องการ
ของสมาชิก
4) ดาเนินการตามแนวทางการปรับปรุง/พัฒนา ข้อ (2) (3) ของเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์
ในข้อที่ 1 เพื่อเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมทางธุรกิจของสมาชิกกับสหกรณ์
เกณฑ์มาตรฐาน
ข้อ 5. ผลการบริหารจัดการสหกรณ์ ต้องจัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจาเพื่อดาเนินกิจการ
และธุรกิจของสหกรณ์หากไม่มีการจัดจ้างต้องมีกรรมการดาเนินการ หรือสมาชิกที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ
หน้าที่ประจา
แนวทางพัฒนา
1) สหกรณ์มีรายได้เพียงพอที่จะจัดจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์ปฏิบัติงานประจารับผิดชอบดาเนินการ
และธุรกิจของสหกรณ์ กาหนดระเบียบเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ ข้อบังคับการทางาน คาสั่ง
มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ จัดให้มีสัญญาจ้าง และจัดทาหลักประกัน
2) หากไม่มีรายได้เพียงพอให้มอบหมายกรรมการ ดาเนินการและต้องปฏิบัติตามระเบียบของ
สหกรณ์
เกณฑ์มาตรฐาน
ข้อ 6. ผลการดาเนินงานในรอบสอบปีย้อนหลัง สหกรณ์ต้องมีการจัดสรรกาไรสุทธิ และจ่าย
เงินทุนสวัสดิการ หรือทุนสาธารณประโยชน์อย่างน้อย 1 ครั้ง
แนวทางพัฒนา
1) กาหนดระเบียบว่าด้วยทุนสวัสดิการสมาชิก และ ระเบียบว่าด้วยทุนสาธารณประโยชน์
2) สหกรณ์มีแผนปรับปรุง พัฒนาการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเกิดประสิทธิภาพ และมี
ส่วนเหลื่อมจากการดาเนินงาน
3) คณะกรรมการให้ความสาคัญ และพิจารณาจัดสรรกาไรสุทธิเป็นทุนสวัสดิการสมาชิก และ/
หรือ ทุนสาธารณประโยชน์
4) นาเสนอที่ประชุมใหญ่ เพื่อพิจารณาจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีเป็นทุนสวัสดิการสมาชิก และ/
หรือ ทุนสาธารณประโยชน์
5) สหกรณ์พิจารณาจ่ายเงินจากทุนสะสม ดังกล่าว ตามระเบียบที่กาหนด
เกณฑ์มาตรฐาน
ข้อ 7. ผลการดาเนินงานในรอบปีบัญชีสุดท้าย สหกรณ์ต้องไม่กระทาการอันเป็นการฝ่าฝืน
กฎหมาย ระเบียบ หรือคาสั่งนายทะเบียนสหกรณ์

แนวทางพัฒนา
1) คณะกรรมการ/ฝ่ายจัดการศึกษา ทาความเข้าใจ พรบ.สหกรณ์พ.ศ.2542 กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ข้อบังคับ ระเบียบสหกรณ์ ระเบียบ คาสั่ง นายทะเบียนสหกรณ์ หรือ ขอคาปรึกษา
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีมีความไม่ชัดเจนในการปฏิบัติ
2) สหกรณ์ให้ความร่วมมือ อานวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้สอบ
บัญชี และผู้ตรวจการสหกรณ์
3) ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรสหกรณ์เข้ารับการอบรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างต่อเนื่อง
เพื่อนาความรู้ มาปรับใช้ในการดาเนินงาน
***************************

