ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อวิเคราะห์ ประเมินสถานภาพและผลการดาเนินงานของกลุ่มเกษตรกร
วันที่ 15 ธันวาคม 2559
*********************
1) ข้อมูลทั่วไปและสถานภาพ
ชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรทานาบ้านสวน
ที่ทาการ หมู่ 1 ตาบลบ้านวน อาเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
จดทะเบียนวันที่ 26 พฤษภาคม 2541 .
แดนดาเนินงาน จังหวัดสุโขทัย .
จานวนสมาชิก 390 .คน (ณ วันสิ้นปีบัญชี 31 พฤษภาคม 2559 .)
ทรัพย์สิน
684,983.35
.บาท
หนี้สินทั้งสิ้น
529,000.00
.บาท
ทุนของสหกรณ์.
155,983.35 .บาท
- ทุนเรือนหุ้น
52,000.00 .บาท
- ทุนสารอง
58,656.84 .บาท
- ทุนสะสมตามข้อบังคับ
6,836.95 .บาท
ทุนดาเนินงาน
684,983.35 .บาท
2) ผลการดาเนินงาน/ผลการตรวจสอบบัญชี(การแสดงความเห็นต่องบการเงินของผู้สอบบัญชี ณ
วันสิ้นปีบัญชี 31 พฤษภาคม 2559 )
2.1 ด้านการบริหารงานทั่วไป
กลุ่ มเกษตรกรมีคณะกรรมการดาเนินการ จานวน 5 คน ไม่มีฝ่ ายจัดการ มีการ
แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการอย่างเหมาะสม โดยมีเหรัญญิก ทาหน้าที่รับ-จ่าย และ
เก็บรักษาเงินสด และเลขานุการเป็นผู้รวบรวมข้อมูลในการจัดทาเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี มีการ
กาหนดแผนการดาเนินธุรกิจและประมาณการรายได้รายจ่ายซึ่งได้รั บอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญ
ประจาปี ไว้เป็นแนวทางปฏิบัติงาน มีการกาหนดระเบียบไว้เหมาะสมกับขนาดและปริมาณธุรกิจของ
กลุ่มเกษตรกร
กลุ่มมีผู้ตรวจสอบกิจการ จานวน 1 คน ที่ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมใหญ่ มีการตรวจสอบ
ด้านทั่ วไปและมี การรายงานผลการตรวจสอบในที่ ประชุ ม ซึ่ งได้ แนะน าให้ ผู้ ตรวจสอบกิจการควร
ตรวจสอบให้ครอบคลุมทุกด้านและควรรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ
และที่ประชุมใหญ่รับทราบ

2.2 ด้านการบริหารการเงินและธุรกิจ
2.2.1 ด้านความเพียงพอของเงินทุนต่อความเสี่ยง
กลุ่มเกษตรกรมีทุนดาเนินงานทั้งสิ้น จานวน 684,983.35 บาท เพิ่มขึ้นจากปี
ก่อน จานวน 438,889.56 บาท ทุนดาเนินงานดังกล่าวประกอบด้วย หนี้สินร้อยละ 77.23
และทุนของสหกรณ์ ร้อยละ 22.77 หากพิจารณาถึงความเพียงพอของเงินทุนต่อความเสี่ยงแล้ว
เจ้าหนี้มีความเสี่ยง เนื่องจากทุนของกลุ่มเกษตรกรไม่สามารถคุ้มครองหนี้สินได้ทั้งจานวน
2.2.2 ด้านคุณภาพของสินทรัพย์
สิน ทรัพ ย์ข องสหกรณ์ทั้ง สิ ้น จานวน 684,983.35 บาท เพิ่ม ขึ้น จากปีก่อ น
438,889.56 บาท สินทรัพย์ของกลุ่มเกษตรกรอยู่ในรูปของหนี้ระยะสั้นสุทธิ ร้อยละ 63.92
สินทรัพย์ที่มีอยู่ถูกนาไปใช้ให้เกิดรายได้ 0.51 รอบ ปีก่อน 0.75 รอบ จะเห็นได้ว่าประสิทธิภาพ
การใช้สินทรัพย์ลดลงจากปีก่อน
2.2.3 ด้านสภาพคล่อง
กลุ่มเกษตรกรมีอัตราส่ว นทุนหมุนเวียน 1.71 เท่า หากพิจารณาส่ว นประกอบ
สิน ทรัพ ย์ห มุน เวีย นแล้ว พบว่า ส่ว นใหญ่เ ป็น ลูก หนี้เ งิน ให้กู้ยืมระยะสั้น ร้อ ยละ 87.40 ดัง นั้น
สภาพคล่องของสหกรณ์ขึ้นอยู่กับการบริหารลูกหนี้เงินกู้ระยะสั้นเป็นสาคัญ ซึ่งกลุ่มเกษตรกรต้อง
ติดตามการชาระหนี้ให้เป็นไปตามกาหนดสัญญา
3) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
3.1 ไม่มีเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ทั้งทางด้านบัญชีและงานธุรการ
แนวทางแก้ไข กลุ่มเกษตรกรให้มอบหมายให้คณะกรรมการปฏิบัติงานแทนเจ้าหน้าที่ไปพลาง
ก่อน เมื่อกลุ่มเกษตรกรมีเงินทุนเพียงพอ จึงจะจัดจ้างเจ้าหน้าที่
3.2 .คณะกรรมการขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารธุรกิจของกลุ่มเกษตรกร
แนวทางแก้ไข จัดอบรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในในการบริหารงานกลุ่มเกษตรกร และ
จัดให้มีการศึกษาดูงาน สหกรณ์ประเภทเดียวกับ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงาน
4) ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรปีล่าสุด
กลุ่ มเกษตรกร มีผ ลการดาเนินงานขาดทุนในปี 31 พฤษภาคม 2558 ทาให้ ไม่ผ่ านเกณฑ์
มาตรฐาน ข้อ 5 ดังนั้น คณะกรรมการดาเนินการจึงควรศึกษาทาความเข้าใจ หลั กเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานสหกรณ์ ทั้ง 5 ข้อ
5) แนวทางพัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน
เกณฑ์มาตรฐาน
ข้อ 1. คณะกรรมการดาเนินการจัดให้มีการจัดทางบดุลรอบสิบสองเดือนแล้วเสร็จ และจัดให้มีผู้สอบ
บัญชีตรวจสอบได้ภายใน 150 วัน ตามกฎหมาย

ข้อ 4 มีการประชุมใหญ่สามัญประจาปีภายในกาหนดเวลา 150 วัน ตามกฎหมาย
แนวทางพัฒนา
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

มีคาสั่งมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบ ประจาในการจัดทาบัญชี
บันทึกรายการทางบัญชีในสมุดขั้นต้น จนถึงขั้นปลายให้ครบถ้วน ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
ตรวจสอบการจัดทาบัญชี และเอกสารประกอบทางบัญชีอย่างสม่าเสมอ
จัดทางบทดลองประจาเดือน
ติดตามการจัดทางบการเงิน/เอกสารประกอบเพื่อปิดบัญชี
ส่งมอบให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบภายใน 30 วัน
ประสานผู้สอบบัญชีเพื่อติดตามการตรวจสอบและรับรองงบการเงินและเสร็จสิ้นโดยเร็ว
ดาเนินการจัดประชุมใหญ่สามัญประจาปีภายใน 150 วัน นับแต่วันปิดบัญชี

เกณฑ์มาตรฐาน
ข้อ 2 ไม่มีข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับรายการข้อบกพร่องทางการเงินและบัญชีอย่างร้ายแรง
แนวทางพัฒนา
คณะกรรมการดาเนินการถือปฏิบัติตามแนวทางควบคุมภายใน เช่น
1)
2)
3)
4)
5)
6)

กาหนดระเบียบต่าง ๆ ให้ครอบคลุมการดาเนินกิจการ
มอบหมายผู้รับผิดชอบด้านต่าง ๆ เช่น รับ-จ่ายเงิน เก็บรักษาเงิน
จัดทาเอกสารรับ-จ่ายเงิน ถูกต้องครบถ้วน
บันทึกรายการบัญชี ทะเบียนคุมต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จเป็นปัจจุบัน
จัดให้มีกรรมการสุ่มตรวจสอบการเงิน การบัญชีอย่างสม่าเสมอ
ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ แก่ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้สอบบัญชี

เกณฑ์มาตรฐาน
ข้อ 3 มีการดาเนินธุรกิจหรือการบริการ อย่างน้อย 1 ประเภท
แนวทางพัฒนา
1) จัดทาทะเบียนสมาชิกให้เป็นปัจจุบัน และแยกประเภทสมาชิกที่ทาธุรกิจและไม่ทาธุรกิจกับ
สหกรณ์
2) จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานสมาชิกด้านการประกอบอาชีพ เพื่อเป็นข้อมูลในการทาธุรกิจกับสมาชิก
3) สารวจความต้องการของสมาชิก เพื่อวางแผนการดาเนินกิจกรรม สนองตอบความต้องการของ
สมาชิก
4) ปรั บปรุ งการดาเนิ นงานให้ตรงตามความต้องการของสมาชิก เพื่อจูงใจสมาชิกทาธุรกิจกับ
สหกรณ์เพิ่มขึ้น

เกณฑ์มาตรฐาน
ข้อ 5. มีกาไรสุทธิประจาปี และมีการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีตามกฎหมาย
แนวทางพัฒนา
1) จัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปีและแผนงบประมาณรายรับ – รายจ่าย เพื่อขออนุมัติในที่ประชุม
ใหญ่/รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของสมาชิก และปรับปรุง แก้ไขให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของสมาชิก
2) กาหนดเป้าหมายแผนปฏิบัติงานรายเดือน และกาหนดผู้รับผิดชอบ
3) ติดตามและรายงานผลการดาเนินงาน/รายรับ -รายจ่าย ต่อที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
โดยใช้ข้อมูล ทางบั ญชี เพื่อทราบฐานะการเงิน และกาไรขาดทุนเป็นรายไตรมาส หรือ
ระยะเวลาที่เหมาะสม
*********************

