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คํานํา
การจัดการองคความรู (Knowledge Management : KM)เรื่อง การแกไขป&ญหาการขาดทุน
ในสหกรณภาคการเกษตร เป2นเรื่องความรูที่สํานักงานสหกรณจังหวัดประจวบคีรีขันธ ไดจัดทําขึ้นตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป=งบประมาณ พ.ศ.255๙ ของกรมสDงเสริมสหกรณที่อยูDในความรับผิดชอบ
ของสํานักงานสหกรณจังหวัดประจวบคีรีขันธ มีเนื้อหาเกี่ยวกับการแกไขสหกรณภาคการเกษตรที่ประสบ
ป&ญหาขาดทุน แนวปฏิบัติในการดําเนินการแกไขป&ญหา โดยมุDงใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยDางแทจริง และความรูนี้ยัง
สนับสนุนและสรางความรูความเขาใจในการพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรใหมีประสิทธิภาพและเป2นที่
ยอมรับของสหกรณและกลุDมเกษตรกร กลุDมเปLาหมาย ผูรับบริการ และยังสDงผลถึงการนํ าไปใชเพื่อใหเกิ ด
ประโยชนอยDางแทจริงตDอสหกรณและกลุDมเกษตรกรดวย
สํานักงานสหกรณจังหวัดประจวบคีรีขันธ ขอขอบคุณผูมีสDวนเกี่ยวของที่ไดรDวมกันสรางองค
ความรู และขั บ เคลื่ อนนํ า ไปสูD การปฏิ บั ติ ด วยดี ซึ่ งรวมถึ งบุ ค ลากรของสหกรณและกลุD ม เกษตรกร ที่ เ ห็ น
ความสําคัญขององคความรูนี้ จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ดวย
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บทนํา
หลักการและเหตุผล
กรมสDงเสริมสหกรณ ไดจัดทําแผนการบริหารงานบุคคลกรมสDงเสริมสหกรณตามแนวทาง
(HR Scorecard) ป=งบประมาณ 2556 - 2559 เพื่อใหการปฏิบัติงานตDาง ๆ เป2นไปตามยุทธศาสตรและ
เปLาหมายของกรมสDงเสริมสหกรณ ในสDวนของการบริหารจัดการองคความรูใหมีการกลั่นกรององคความรูเดิม
และกําหนดแนวทางการจัดเก็บองคความรูใหมDใหสอดคลองกับสถานการณและทิศทางการพัฒนากระบวนการ
จัดการความรู การจัดหมวดหมูDองคความรูใหสามารถสืบคนขอมูล และนําไปใชประโยชนตDอการปฏิบัติหนาที่
ไดอยDางมีประสิทธิภาพ
สหกรณการเกษตร คื อ องคกรที่ป ระกอบอาชี พทางการเกษตร รวมตั ว กั น จัด ตั้ งขึ้ น และ
จดทะเบียนเป2นนิติบุคคลตDอนายทะเบียนสหกรณตามกฎหมายวDาดวยการสหกรณ โดยมีจุดมุDงหมายเพื่อให
สมาชิกดําเนินกิจการรDวมกันและชDวยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อแกไขความเดือนรอนในการประกอบอาชีพของ
สมาชิก และชDวยยกฐานะความเป2นอยูDของสมาชิก เป2นหนDวยเศรษฐกิจรูปแบบหนึ่ง มีบทบาทที่สําคัญทาง
เศรษฐกิจและสังคม แตDในป&จจุบันผลการดําเนินงานของสหกรณภาคการเกษตรมีแนวโนมที่จะขาดทุนเพิ่มมาก
ขึ้น สาเหตุของป&ญหาคือ 1. ป&ญหาจากการดําเนินธุรกิจของสหกรณ 5 ธุรกิจ ไดแกD ธุรกิจจัดหาสินคามา
จําหนDาย ธุรกิจรวบรวมผลผลิต ธุรกิจสินเชื่อหรือธุรกิจใหเงินกู ธุรกิจรับฝากเงิน ธุรกิจการใหบริการและ
สDงเสริมอาชีพ และป&ญหาดานการบริหารจัดการภายในองคกร ทั้งนี้การขาดทุนของสหกรณภาคการเกษตร
ยDอมสDงผลตDอมวลสมาชิกทั้งทางตรงและทางออมอยDางไมDสามารถหลีกเลี่ยงได
สํานักงานสหกรณจังหวัดประจวบคีรีขันธตระหนักถึงผลกระทบตDอสหกรณภาคการเกษตรใน
อนาคต จึงไดทําการศึกษาและวิเคราะหการขาดทุนของสหกรณภาคการเกษตรเพื่อใหทราบป&จจัยสาเหตุที่มี
ผลตDอการขาดทุน เพื่อนําไปปรับปรุงการดําเนินงานและพัฒนาสหกรณใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค
1.เพื่อชDวยใหเกิดการเรียนรู และพัฒนาบุคคลกร รวมทั้งแบDงป&นความรูเกี่ยวกับการแกไขสหกรณภาค
การเกษตรที่ประสบป&ญหาขาดทุนสามารถนํา ขอมู ลไปประยุ กตใชใหเขากั บสถานการณป& จจุบัน ไดอยDางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานในการกํากับแนะนําสหกรณและกลุDมเกษตรกร
3. เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาสหกรณภาคการเกษตร ใหมีผลดําเนินงานขาดทุนนอยลง
4. สามารถนําองคความรูไปสูDการปฏิบัติไดจริง เป2นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของเจาหนาที่
สDงเสริมสหกรณและหนDวยงานที่เกี่ยวของ
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แนวความคิด
คณะทํางานการจัดการความรู (KM) ไดกําหนดขอบเขตเนื้อหาของการจัดการองคความรู
เรื่ อง “การแกไขป&ญ หาการขาดทุ นในสหกรณภาคการเกษตร” ใหมีความสมบู รณและสามารถนําไปเป2 น
แนวทางในการปฏิบัติไดอยDางเป2นรูปธรรม โดยการนําแนวคิดจากองคความรูเดิมมากลั่นกรองสูDนวัตกรรมใหมD
โดยมีกรอบแนวความคิด ดังนี้
1) การวิเคราะหและกําหนดรายละเอียดของป&ญหา
2) การวางแผนในการแกป&ญหา
3) การดําเนินการแกป&ญหาตามแนวทางที่วางไว
4) การตรวจสอบและปรับปรุง
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ส9วนที่ 1 องคความรูเดิม
เรื่อง การแกไขป#ญหาการขาดทุนในสหกรณภาคการเกษตร
ปB พ.ศ. 2558 ของสํานักงานสหกรณจังหวัดประจวบคีรีขันธ
ความสําคัญของป#ญหา
ดวยป& จ จุ บั น สหกรณภาคการเกษตรที่ อ ยูD ใ นความดู แ ลของสํ า นั ก งานสหกรณจั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ ที่มีการดําเนินธุรกิจ จํานวน31สหกรณ ประสบป&ญหาการขาดทุนอยDางตDอเนื่องจํานวน 13
สหกรณป&ญหาสําคัญในการดําเนินธุรกิจสินเชื่อที่พบ ไดแกD
1. ป&ญหาการติดตามและเรDงรัดหนี้ไมDมีประสิทธิภาพ
2. ป&ญหาลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้และลูกหนี้คางนาน
3. ป&ญหาดานสภาพคลDอง
4. ป&ญหาความสามารถในการชําระหนี้ของสมาชิกในอนาคตลดลง
5. ป&ญหาการขาดทุนจากการดําเนินธุรกิจสินเชื่อ
ป&ญหาทุกป&ญหาดังกลDาวมีความเกี่ยวของและมีความสัมพันธกัน สาเหตุของป&ญหาอาจมา
จากป&ญหา ของสหกรณ ป&ญหาในสDวนของสมาชิกและป&ญหาอื่น ๆ ที่สDงผลตDอความสามารถในการชําระหนี้
ของลูกหนี้ โดยเฉพาะอยDางยิ่ง เมื่อสหกรณมีการพิจารณาอนุมัติเงินกูแลว หากเกิดป&ญหาในการติดตาม
เรDงรัด ติดตามหนี้ไมDมีประสิทธิภาพเทDาที่ควร เชDน ไมDมีผูรับผิดชอบในการติดตามเรDงรัดหนี้ ไมDมีการเรDงรัด
ติดตามหนี้ ตามขั้ นตอนการปฏิ บัติ งาน หรือไมD มีการติดตD อสื่ อสารเพื่ อสรางความเขาใจกับ สมาชิ กเกี่ย วกั บ
บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบในฐานะลูกหนี้และในฐานะที่เป2นสมาชิกที่ดี ป&ญหาที่ตามมา คือ ป&ญหาลูกหนี้
ผิดนัดชําระหนี้ เมื่อมีป&ญหาผิดนัดชําระหนี้ตDอเนื่องกัน โดยที่ไมDมีการแกไขป&ญหา จะเกิดป&ญหาลูกหนี้คางนาน
ในที่ สุ ด และจะสD ง ผลโดยตรงตD อ สภาพคลD อ งในการดํ า เนิ น งานของสหกรณลดลง ประกอบกั บ ป& ญ หา
ความสามารถในการชําระหนี้ในอนาคตของลูกหนี้ลดลง อันเนื่องมาจากตนทุนการผลิตที่สูงขึ้น ราคาผลผลิต
ตกต่ํา คDาครองชีพที่สูงขึ้น พฤติกรรมการบริโภคที่ตองการความสะดวกสบายในชีวิตเพิ่มขึ้น การมีหนี้สินหลาย
ทาง หรื อ ป& ญ หาภั ย ธรรมชาติ ที่ รุ น แรง ไดสD ง ผลใหเกิ ด ป& ญ หาขาดทุ น ในธุ ร กิ จ สิ น เชื่ อ และขาดทุ น ในการ
ดําเนินงานของสหกรณ
กลุD มสD ง เสริ ม และพั ฒ นาธุ ร กิ จ สหกรณ สํ า นั กงานสหกรณจั งหวั ด ประจวบคี รี ขัน ธ จึ ง มี
แนวคิดที่จะนํารDองการแกไขป&ญหาสหกรณภาคการเกษตรที่ประสบป&ญหาขาดทุน มีลูกหนี้คางนาน และ
ประสบป&ญหาดานธุรกิจ จํานวน 5 สหกรณ คือ สหกรณการเกษตรโรงสีขาวพระราชทานอDาวนอย จํากัด
สหกรณการเกษตรบางสะพาน จํากัด สหกรณการเกษตรบางสะพานนอย จํากัด สหกรณการเกษตรปราณบุรี
จํากัด สหกรณการเกษตรหวยสัตวใหญD จํากัด ซึ่งตองดําเนินการแกไขป&ญหาสหกรณที่ประสบป&ญหาขาดทุน
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หรือลดการขาดทุนใหนอยลงในป=บัญชี 2558โดยแนวความคิดในการแกไขป&ญหาการขาดทุนของสหกรณภาค
การเกษตรนั้นตองแกไขเป2นรายสหกรณ โดยใชขอมูลพื้นฐานของสหกรณ และงบการเงิน เป2นเครื่องมือใน
การวิเคราะหป&ญหาในการดําเนินธุรกิจของสหกรณ เนื่องจากสหกรณภาคการเกษตรทั้ง 5 แหDง ประสบ
ป&ญหาที่คลายกัน จึงสามารถนําวิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู และเทคนิคตDาง ๆ ไปใชในการแกไขป&ญหา และ
ขับเคลื่อนสหกรณใหกาวหนาตDอไป โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเป2นประโยชนสําหรับเจาหนาที่สDงเสริมสหกรณใน
การ กํากับ แนะนํา สหกรณ/กลุDมเกษตร ที่จะใชเป2นแนวทางปฏิบัติงานดานสินเชื่อและการแกไขป&ญหาของ
ลูกหนี้เงินใหกูผิดนัดชําระหนี้ และในการบริหารจัดการธุรกิจดานสินเชื่อใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ผลการวิเคราะหการดําเนินงานของสหกรณ
1.สหกรณการเกษตรโรงสีขาวพระราชทานอ9าวนอย จํากัด
ขอมูลพื้นฐาน
ป=บัญชี 31 มีนาคม 2557
สมาชิก 1,819 คน
ทุนดําเนินงาน
ปริมาณธุรกิจรวม
ขาดทุนสุทธิ
สDวนขาดแหDงทุน
หนี้สินจากแหลDงเงินกูภายนอก

5,498,264.68
17,393,000.96
(79,800.87)
4,586,920.11
2,600,000.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ป#ญหา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้และลูกหนี้คางนานเกิน 2 ป= จํานวนมาก
สหกรณตั้งคDาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวเต็มจํานวน
ปริมาณธุรกิจดานการจัดหาสินคามาจําหนDายนอยเมื่อเปรียบเทียบกับคDาใชจDายในการดําเนินงาน
รายไดของสหกรณไมDเพียงพอกับคDาใชจDายที่เกิดขึ้น
บุคลากรสหกรณ ขาดความชํานาญในการทําธุรกิจจึงทําใหธุรกิจสหกรณมีการเติบโตชา
สหกรณไมDสามารถใชประโยชนจากเครื่องจักรและอุปกรณที่มีอยูDใหเกิดความคุมคDาตDอธุรกิจ
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แนวทางการพัฒนาและการฟMNนฟู
1. การเพิ่มรายไดธุรกิจจัดหาสินคามาจําหนDาย
ขาวสาร
ดานความตองการของผูบริโภค
- สํารวจความตองการของสมาชิกวDาบริโภคขาว Brand ไหน มีคุณภาพอยDางไรแลวนําไป
ปรับปรุงผลิตภัณฑของสหกรณ
- เพิ่มจุดจําหนDายสินคาในหมูDบาน รานคา รานอาหารใหทั่วถึง
- การสรางผลิตภัณฑขาวสารของสหกรณขึ้นมาเอง
ดานราคา
- สํารวจราคาขาวสาร Brand อื่นในทองตลาดเพื่อนํามาตั้งราคาขาวสารของสหกรณ
- จัดโปรโมชั่นจําหนDายขาวสารในราคาพิเศษกับสมาชิก
ดานคุณภาพ
- คุณภาพสินคา สหกรณตองจัดหาขาวสารที่มีคุณภาพที่ดีมาจําหนDาย
- เชื่อมโยงเครือขDายสหกรณในจังหวัดประจวบคีรีขันธ
น้ํามันเชื้อเพลิง
- จําหนDายน้ํามันที่มีคุณภาพ
- ดานราคาและประชาสัมพันธ มีการจัดโปรโมชั่นสDงเสริมการขายในแตDละเดือน
- ปรับปรุงภูมิทัศนป&iมน้ํามันใหมีความโดดเดDน
- จัดกลยุทธการจําหนDาย เชDน แจกน้ําดื่ม, ขาวสาร
2. การติดตามเรDงรัดลูกหนี้ – สหกรณมีลูกหนี้คางนานเป2นจํานวนมากและมีการตั้งคDาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว
เต็มจํานวน ถาสหกรณสามารถติดตามเรDงรัดใชลูกหนี้มาชําระหนี้ไดจะถือเป2นรายไดของสหกรณ
3. การลดคDาใชจDาย
- ลดคDาใชจDายในการขนสDงขาวสารโดยการเชื่อมโยงกับสหกรณการเกษตรบางสะพานนอย
- ลดคD าใชจD ายธุ ร กิจ แปรรู ป ผลิต ผลการเกษตร สหกรณไมDมีความชํ า นาญในการแปรรู ป
ขาวสาร ทําใหเกิดคDาใชจDายจํานวนมากสหกรณควรปรับลดคDาใชจDายลง เชDน ลดจํานวนคนงานใหเหมาะสมกับ
ปริมาณงาน คDาลDวงเวลา และลดคDาใชจDายอื่นๆ

6

2.สหกรณการเกษตรบางสะพาน จํากัด
ขอมูลพื้นฐาน
ป=บัญชี 31 มีนาคม 2556
สมาชิก858 คน
ทุนดําเนินงาน
ปริมาณธุรกิจรวม
ขาดทุนสุทธิ

7,895,372.21
3,571,916,132.59
216,132.27

บาท
บาท
บาท

ป#ญหา
1. ลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้
2. ดอกเบี้ยคางรับ
3.สหกรณไดตั้งคDาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวเต็มจํานวน
แนวทางการพัฒนาและการฟMNนฟู
1. จัดประชุมกลุDมสมาชิกอยDางตDอเนื่องเพื่อชี้แจงหลักการ วิธีการ อุดมการณสหกรณเพื่อสรางความ
ศรัทธาในความเป2นเจาของสหกรณโดยใชเวทีการประชุมกลุDมสํารวจความตองการของสมาชิก
2. ติดตามเรDงรัดหนี้สินโดยออกเยี่ยมเยียนสมาชิกที่เป2นหนี้ ทําแผนเป2นรายเดือน (Action Plan) ลด
ดอกเบี้ยใหกับสมาชิกในบางกรณี
3. จําหนDายสินคาใหกับสมาชิกในราคาถูกกวDาทองตลาด
4. ประสานหนDวยงานที่อํานวยประโยชนแกDสหกรณ/สมาชิก มาดําเนินกิจกรรมในลักษณะการบูรณา
การ เชDน การอบรม การวิเคราะหดิน รDวมกับกรมพัฒนาที่ดินหรือกรมวิชาการเกษตร ดานวัสดุ
การเกษตรรDวมกับ ธ.ก.ส. เป2นตน

3.สหกรณการเกษตรบางสะพานนอย จํากัด
ขอมูลพื้นฐาน
ป=บัญชี31 ธันวาคม 2556
มีสมาชิก1,792 คน
ทุนดําเนินงาน
ปริมาณธุรกิจรวม
ขาดทุนสุทธิ
สDวนขาดแหDงทุน

44,011,269.41
147,696,609.01
6,599,248.72
4,225,304.93

บาท
บาท
บาท
บาท
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ป#ญหา
1. ลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้
2. ดอกเบี้ยคางรับ
3.สหกรณไดตั้งคDาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวเต็มจํานวน
4. สินคาคงเหลือที่มีอยูDไมDสามารถจําหนDายไดในเวลาอันรวดเร็ว
5. มีความเสี่ยงเกี่ยวกับน้ํามันเชื้อเพลิงขาดบัญชีและจากกการสูญระเหยตามสภาพ
แนวทางการพัฒนาและการฟMNนฟู
1. ปรับโครงสรางการบริหารงานใหสอดคลองกับปริมาณงานและผลงานอยDางเขมขน
2. จัดทําแผนการติดตามหนี้คางนาน และเรDงรัดติดตามการชําระหนี้ของลูกหนี้ (Action Plan) เป2น
ประจําทุกเดือน
3. ประชุมกลุDมสมาชิกเพื่อสรางความเขาใจ การมีสDวนรDวม รับทราบความตองการป&จจัยการผลิตจาก
สมาชิก และสรางเครือขDายรานคายDอย/ชุมชนเพื่อเพิ่มยอดจําหนDายของศูนยกระจายสินคาในรูปคา
สDง เพื่อเพิ่มยอดจําหนDายของศูนยกระจายสินคาในรูปคาสDง สิ่งที่มุDงเนนคือทํากิจกรรมใหเกิดการมี
สDวนรDวมจากสมาชิกและสหกรณ โดยการทําจากจุดที่งDายไปหาจุดที่ยากกวDา เนนการขยายผล
ครอบคลุมแทนการดําเนินงานของสหกรณ
4. สํารวจความตองการของสมาชิกโดยการประชุมกลุDมเพื่อนําเสนอราคาสินคาใหสมาชิกพิจารณาใน
การซื้อสินคา เพื่อลดสตnอกสินคาที่มีอยูDและเพิ่มยอดขาย โดยเนนการคาสDงกับกลุDมสมาชิกและ
สหกรณตDางๆ ในรูปแบบของศูนยกระจายสินคา (CDC)
5. รักษาฐานลูกคา/สมาชิกสหกรณ ในธุรกิจรวบรวมปาลมน้ํามันใหเหนียวแนDน ซึ่งตองใชกลยุทธ
จิตวิทยา การตอบแทนผลประโยชนดานตDาง ๆ เพื่อแขDงขันกับธุรกิจของเอกชนในพื้นที่
6. ประสานหนDวยงานที่อํานวยประโยชนกับสหกรณ/สมาชิกสหกรณมารDวมทํากิจกรรม เชDน บริษัท
ชุมพรอุตสาหกรรม จํากัด จัดอบรมการวิเคราะหดิน การใสDปุqยที่มีประสิทธิภาพ การเก็บเกี่ยว
ปาลมที่เหมาะสม อบรมการกรีดยาง การทําปุqยสั่งตัด การเชื่อมโยงธุรกิจ น้ําปลา ขาวสาร น้ําตาล
กับสหกรณตDางจังหวัด และถึงกลุDมรานคายDอยของสหกรณ เป2นตน
7. การพัฒนาศักยภาพองคความรู (Training) ใหกับผูตรวจสอบกิจการ คณะกรรมการ ฝsายจัดการ
แผนกตDางๆ ใหมีการกํากับตรวจสอบ/วัดผล/ปรับปรุงแผนธุรกิจเป2นประจําทุกเดือน เพื่อลดความ
เสี่ยงตอนปลายป=
8. จัดทํา Mind Mapping ในการกระจายสินคาอยDางเป2นระบบ
9. การเชื่อมโยงเครือขDายกับสหกรณภายในจังหวัด
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4.สหกรณการเกษตรปราณบุรี จํากัด
ขอมูลพื้นฐาน
ป=บัญชี 30 มิถุนายน 2557
มีสมาชิก 537 คน
ทุนดําเนินงาน
ปริมาณธุรกิจรวม
ขาดทุนสุทธิ

41,740,170.86
18,935,475.61
2,062,216.96

บาท
บาท
บาท

ป#ญหา
1. ลูกหนี้เงินกู
2. ดอกเบี้ยเงินกูคางรับ
3. คDาปรับคางรับ
4. สหกรณไดตั้งคDาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวเต็มจํานวน
แนวทางการพัฒนาและการฟMNนฟู
1. สหกรณตองจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ดอกเบี้ยเงินใหกูและคDาปรับคางรับใหกลับมา
เป2นรายได โดยมีเปLาหมายเป2นจํานวนเงินที่จะเรDงรัด ติดตามเป2นรายเดือนโดยเรDงดDวน
2. แยกอายุหนี้ที่ผิดสัญญา แบDงเป2นระยะเวลาเกิน 1 ป= เกิน 5 ป= เกิน 10 ป=แยกลูกหนี้ตามกลุDม
สมาชิก มอบประธานกลุDมแตDละกลุDมรDวมกับฝsายจัดการวางแผนในการติดตามลูกหนี้
3. นําเรื่องเขาที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อรายงานผลความคืบหนา และติดตามผล พรอมทั้งแกไข
ป&ญหาอุปสรรคในการดําเนินการ เพื่อใหการติดตามลูกหนี้มาชําระหนี้ไดอยDางรวดเร็ว
4. ประชุมกลุDม และนํากิจกรรมสํารวจความตองการป&จจัยการผลิตเขาที่ประชุมกลุDม เชDน กิจกรรม
วิเคราะหดิน ปุqยสั่งตัด ทั้งนี้อาจประสานงานการวิเคราะหดินจากสถานีพัฒนาที่ดินหรือกรม
วิชาการเกษตรในพื้นที่

5.สหกรณการเกษตรหวยสัตวใหญ9 จํากัด
ขอมูลพื้นฐาน
ป=บัญชี31 มีนาคม 2557
มีสมาชิก 1,120 คน
ทุนดําเนินงาน
ปริมาณธุรกิจรวม
ขาดทุนสุทธิ

8,912,409.31
42,871,962.97
455,401.79

บาท
บาท
บาท
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ป#ญหา
1.
2.
3.
4.

ลูกหนี้เงินกู
ลูกหนี้การคา
ดอกเบี้ยเงินกูคางรับ
สหกรณไดตั้งคDาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวเต็มจํานวน

แนวทางการพัฒนาและการฟMNนฟู
1. เรDงรัดลูกหนี้เงินกูระยะสั้น-ปานกลางซึ่งถูกตั้งคDาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวเต็มจํานวนแลวเขามาให
ไดมากที่สุด โดยการทําแผนปฏิบัติการเรDงรัดหนี้ (Action Plan) ใชเป2นระยะๆ
2. เรD งรั ดลู กหนี้การคา ที่ไมDไดเคลื่อนไหวในการชํา ระหนี้ ซึ่งถูกตั้งคD าเผื่อหนี้ สงสั ยจะสู ญไวเต็ ม
จํานวนแลวใหไดมากที่สุด โดยการทําแผนปฏิบัติการเรDงรัดหนี้ (Action Plan) ใชเป2นระยะๆ
สรุป จากการวิเคราะหผลการดําเนินงานของสหกรณทั้ง ๕ สหกรณ พบว9าป#ญหาที่เหมือนกันคือ ป#ญหา
การติดตามและเร9งรัดหนี้ไม9มีประสิทธิภาพป#ญหาลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้และลูกหนี้คางนานทําใหเกิดการตั้ง
ค9าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวเต็มจํานวน จึงมีแนวทางในการติดตามเรDงรัดหนี้คางชําระ ดังนี้
1. เมื่อสมาชิกไดรับเงินไปแลว สหกรณ/กลุDมเกษตรกร ตองบันทึกบัญชีลูกหนี้รายตัวใหเป2นป&จจุบัน
ทุกครั้งที่มีการเคลื่อนไหว
2. สหกรณ/กลุDมเกษตรกรตองสรางความไววางใจใหสมาชิกเกิดความเชื่อมั่นหรือใหความชDวยเหลือ
สมาชิกได
3. สหกรณควรจัดทําฐานขอมูลสมาชิกรายคน (ระบบ CPS) ซึ่งจะเป2นขอมูลประวัติ อาชีพ รายได
รายจDายพื้นที่ทํากิน บุคคลในครัวเรือนและอื่น ๆ และปรับปรุงขอมูลสมาชิกเป2นประจําทุกป=
4. ภายในเวลา 3 เดื อ น หลั ง จากวั น ที่ ส มาชิ ก ไดรั บ เงิ น กู ไปแลว สหกรณ/กลุD ม เกษตรกร ตอง
มอบหมายใหเจาหนาที่ไปตรวจสอบผลการใชเงินกูของสมาชิกวDา เป2นไปตามวัตถุประสงคที่ขอกูหรือไมD หาก
พบวDา สมาชิกนั้น ๆ ใชเงินกูผิดวัตถุประสงค สหกรณ/กลุDมเกษตรกร ตองแจงเป2นลายลักษณอักษรภายใน 7
วันเพื่อบอกเลิกสัญญาและเรียกเงินกูคืน
5. หลังจากสมาชิกรับเงินกู ไปแลว 6 เดื อน สหกรณ/กลุD มเกษตรกร ตองมอบหมายเจาหนาที่ไป
ติดตามผลการใชเงินกูของสมาชิก กรณีที่สมาชิกกูเงินระยะปานกลางหรือเงินกูระยะยาว ตองจัดใหมีการ
ตรวจติดตามอยDางนอยป=ละ 2 ครั้ง
6. กDอนครบ กําหนดชําระ หนี้คืน 60 วัน สหกรณ/กลุDมเกษตรกร มีหนังสือแจงเตือนสมาชิกใหสDง
ชําระหนี้ตามกําหนด ซึ่งเป2นการแจงเตือน ครั้งที่ 1
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7. กDอนครบ กําหนดชําระหนี้คืน 30 วัน สหกรณ/กลุDมเกษตรกร มีหนังสือแจงเตือนสมาชิกใหสDง
ชําระหนี้ตามกําหนด ซึ่งเป2นการแจงเตือน ครั้งที่ 2
8. เมื่อสหกรณ/กลุDมเกษตรกร แจงเตือนกDอนครบกําหนดชําระครบ 2 ครั้งแลว หากสมาชิกไมD
สามารถสDงชําระหนี้ไดเนื่องจากสาเหตุอันควรขอผDอนผัน สมาชิกมีสิทธิที่จะยื่นขอผDอนผันการชําระหนี้ตDอ
สหกรณ/กลุDมเกษตรกรได
9. เมื่อหนี้ที่สมาชิกกูยืมใกลจะครบกําหนดชําระหรือครบกําหนดชําระแลว หากสมาชิกไมDสามารถสDง
ชําระหนี้ทั้งหมดหรือบางสDวน ตองติดตาม เรDงรัดใหสมาชิกสDงดอกเบี้ยเพื่อไมDใหมีดอกเบี้ยคาง
10. เมื่อสมาชิกคางชําระเป2นเวลา 1 เดือน นับแตDวันที่ครบกําหนดชําระ โดยไมDไดรับการผDอนผัน
หรือบอกเลิกสัญญาในกรณีที่ทําผิดสัญญาหรือผิดวัตถุประสงค เพื่อเรียกหนี้คืน สหกรณ/กลุDมเกษตรกร ทํา
หนังสือแจงใหสมาชิกชําระหนี้ (โนติส) ถึงสมาชิกทางไปรษณียตอบรับหรือสDงทาง อื่น ๆ ใหถือวDาเป2นการแจง
เตือนสมาชิก ครั้งที่ 1
11. เมื่อสมาชิกผูกูคางชําระเป2นเวลา 1 เดือน นับแตDวันที่ครบกําหนดชําระ สหกรณ/กลุDมเกษตรกร
ตองมีหนังสือแจงใหผูค้ําประกันทุกคนทราบจํานวนหนี้แตDละสัญญาที่ผูค้ําประกันแตDละคนตองรับผิดชอบอยDาง
ชัดเจน โดยแจงทางไปรษณียตอบรับ หรือหากเป2นหนี้ที่มีหลักประกันอื่นเชDน จํานองอสังหาริมทรัพยเป2 น
ประกันใหแจงการบังคับจํานองไปพรอมกับการแจงใหสมาชิกชําระหนี้ ใหถือวDาเป2นการแจงเตือนผูค้ําประกัน
ครั้งที่ 1
12. เมื่อสมาชิกคางชําระเป2นเวลา 2 เดือน นับแตDวันที่ครบกําหนดชําระ โดยไมDไดรับการผDอนผัน
หรือบอกเลิกสัญญาในกรณีที่ทําผิดสัญญาหรือผิดวัตถุประสงค เพื่อเรียกหนี้คืน สหกรณ/กลุDมเกษตรกร ทํา
หนังสือแจงใหสมาชิกชําระหนี้ (โนติส) ถึงสมาชิกทางไปรษณียตอบรับหรือสDงทาง อื่น ๆ ใหถือวDาเป2นการแจง
เดือนสมาชิก ครั้งที่2
13. เมื่อสมาชิกผูกูคางชําระเป2นเวลา 2 เดือน นับแตDวันที่ครบกําหนดชําระ สหกรณ/กลุDมเกษตรกร
ตองมีหนังสือแจงใหผูค้ําประกันทุกคนทราบจํานวนหนี้แตDละสัญญาที่ผูค้ําประกันแตDละคนตองรับผิดชอบอยDาง
ชัดเจน โดยแจงทางไปรษณียตอบรับ หรือหากเป2นหนี้ที่มีหลักประกันอื่นเชDน จํานองอสังหาริมทรัพยเป2 น
ประกันใหแจงการบังคับจํานองไปพรอมกับการแจงใหสมาชิกชําระหนี้ ใหถือวDาเป2นการแจงเตือนผูค้ําประกัน
ครั้งที่ 2
14.ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการติดตาม เรDงรัดหนี้ รายงานความเคลื่อนไหวหนี้คางชําระที่อยูDในความ
รับผิดชอบเป2นลายลักษณ อักษรตDอผูจัดการ และคณะกรรมการดําเนินการทุกครั้งที่มีการประชุมหรือเป2น
ประจําทุกเดือน
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ส9วนที่ 2 บทวิเคราะหและการกลั่นกรองต9อยอดองคความรู
การแกไขป#ญหาการขาดทุนในสหกรณภาคการเกษตร
ความสําคัญของป#ญหา
ดวยป& จ จุ บั น สหกรณภาคการเกษตรที่ อ ยูD ใ นความดู แ ลของสํ า นั ก งานสหกรณจั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ ที่มีการดําเนินธุรกิจ และประสบป&ญหาการขาดทุนอยDางตDอเนื่องมีอยูDหลายสหกรณ
ป&ญหาดังกลDาวมีความเกี่ยวของและมีความสัมพันธกัน สาเหตุของป&ญหาอาจมาจากป&ญหา
ของสหกรณ ป&ญหาในสDวนของสมาชิกและป&ญหาอื่น ๆ ที่สDงผลตDอความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้
โดยเฉพาะอยDางยิ่ง เมื่อสหกรณมีการพิจารณาอนุมัติเงินกูแลว หากเกิดป&ญหาในการติดตาม เรDงรัด ติดตาม
หนี้ไมDมีประสิทธิภาพเทDาที่ควร เชDน ไมDมีผูรับผิดชอบในการติดตามเรDงรัดหนี้ ไมDมีการเรDงรัดติดตามหนี้ตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือไมDมีการติดตDอสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจกับสมาชิกเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ความ
รับผิดชอบในฐานะลูกหนี้และในฐานะที่เป2นสมาชิกที่ดี ป&ญหาที่ตามมา คือ ป&ญหาลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้ เมื่อมี
ป&ญหาผิดนัดชําระหนี้ตDอเนื่องกัน โดยที่ไมDมีการแกไขป&ญหา จะเกิดป&ญหาลูกหนี้คางนานในที่สุด และจะ
สDงผลโดยตรงตDอสภาพคลDองในการดําเนินงานของสหกรณลดลง ประกอบกับป&ญหาความสามารถในการชําระ
หนี้ในอนาคตของลูกหนี้ลดลง อันเนื่องมาจากตนทุนการผลิตที่สูงขึ้น ราคาผลผลิตตกต่ํา คDาครองชีพที่สูงขึ้น
พฤติ กรรมการบริ โภคที่ ตองการความสะดวกสบายในชี วิต เพิ่มขึ้ น การมี หนี้ สิ นหลายทาง หรือป& ญหาภั ย
ธรรมชาติที่รุนแรง ไดสDงผลใหเกิดป&ญหาขาดทุนในธุรกิจสินเชื่อและขาดทุนในการดําเนินงานของสหกรณ
คณะทํ า งานฯ สํ า นั ก งานสหกรณจั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ จึ ง มี แ นวคิ ด ที่ จ ะนํ า เสนอ
กระบวนการในการแกไขป&ญหาการขาดทุนดังกลDาว ซึ่งตองดําเนินการแกไขป&ญหาสหกรณที่ประสบป&ญหา
ขาดทุน หรื อลดการขาดทุ น ใหนอยลง โดยใชกระบวนการในการแกป& ญหาซึ่ งกระบวนการที่ ทําใหประสบ
ผลสําเร็จในการแกป&ญหาควรมีขั้นตอน ดังนี้
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1) การวิเคราะหและกําหนดรายละเอียดของป#ญหา ในการที่จะแกป&ญหาใดป&ญหาหนึ่งได
นั้น สิ่งแรกที่ตองทําคือทําความเขาใจเกี่ยวกับถอยคําตDางๆ ในป&ญหา แลวแยกป&ญหาใหออกวDาอะไรเป2นสิ่งที่
ตองหา แลวมีอะไรเป2นขอมูลที่กําหนด และมีเงื่อนไขใดบาง หลังจากนั้นจึงพิจารณาวDาขอมูลและเงื่อนไขที่
กําหนดใหนั้นเพียงพอที่จะหาคําตอบของป&ญหาไดหรือไมD ถาไมDเพียงพอ ใหหาขอมูลเพิ่มเติมเพื่อที่จะสามารถ
แกไขป&ญหาได ดังนี้
1.1การระบุขอมูลเขาไดแกD การพิจารณาขอมูลและเงื่อนไขที่กําหนดมากับป&ญหา
1.2การระบุขอมูลออกไดแกD การพิจารณาเปLาหมายหรือสิ่งที่ตองหาคําตอบหรือผลลัพธ
1.3การกําหนดวิธีประมวลผลไดแกD การพิจารณาวิธีหาคําตอบ หรือผลลัพธ
2) การวางแผนในการแกป# ญหา จากการทําความเขาใจกั บป&ญ หาจะชD วยใหเกิด การ
คาดคะเนวDาจะใชวิธีการใดในการแกป&ญหาเพื่อใหไดมาซึ่งคําตอบ ประสบการณเดิมของผูแกป&ญหาจะมีสDวน
ชDวยอยDางมาก ฉะนั้นในการเริ่มตนจึงควรจะเริ่มดวยการถามตนเองวDา “เคยแกป&ญหาในทํานองเดียวกันนี้มา
กDอนหรือไมD” ในกรณีที่มีประสบการณมากDอนควรจะใชประสบการณเป2นแนวทางในการแกป&ญหา สิ่งที่จะชDวย
ใหเราเลือกใชประสบการณเดิมไดดีขึ้นคือ การมองดูสิ่งที่ตองการหา และพยายามเลือกป&ญหาเดิมที่มีลักษณะ
คลายคลึ งกั น เมื่ อเลื อกไดแลวก็ เ ทD า กั บ มี แนวทางวD า จะใชความรู ใดในการหาคํ า ตอบหรื อ แกป& ญ หา โดย
พิจารณาวDาวิธีการแกป&ญหาเดิมนั้นมีความเหมาะสมกับป&ญหาหรือไมD หรือตองมีการปรับปรุงเพื่อใหไดวิธีการ
แกป&ญหาที่ดีขึ้น ในกรณีที่ไมDเคยมีประสบการณในการแกป&ญหาทํานองเดียวกันมากDอน ควรเริ่มจากการมองดู
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สิ่งที่ตองการหา แลวพยายามหาวิธีการเพื่อใหไดความสัมพันธระหวDางสิ่งที่ตองการหากับขอมูลที่มีอยูD เมื่อได
ความสัมพันธแลวตองพิจารณาวDาความสัมพันธนั้นสามารถหาคําตอบไดหรือไมD ถาไมDไดก็แสดงวDาตองหาขอมูล
เพิ่มเติมหรืออาจจะตองหาความสัมพันธในรูปแบบอื่นตDอไป เมื่อไดแนวทางในการแกป&ญหาแลวจึงวางแผนใน
การแกป&ญหาเป2นขั้นตอน
3) การดําเนินการแกป#ญหาตามแนวทางที่วางไว เมื่อไดวางแผนแลวก็ดําเนินการแกป&ญหา
ระหวDางการดําเนินการแกป&ญหาอาจทําใหเห็นแนวทางที่ดีกวDาวิธีที่คิดไว ก็สามารถนํามาปรับเปลี่ยนได
4) การตรวจสอบและปรับปรุงเมื่อไดวิธีการแกป&ญหาแลวจําเป2นตองตรวจสอบวDา วิธีการ
แกป&ญหาไดผลลัพธถูกตองหรือไมD
จากการดําเนินการตามกระบวนการดังกลDาวขางตน ประกอบกับการนําวิธีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู และเทคนิคตDาง ๆ ไปใชในการแกไขป&ญหา จึงสามารถขับเคลื่อนสหกรณใหกาวหนาตDอไป และเพื่อ
เป2 น ประโยชนสํ า หรั บ เจาหนาที่ สD งเสริ มสหกรณในการ กํ ากั บ แนะนํ า สหกรณ/กลุD มเกษตร ที่ จ ะใชเป2 น
แนวทางปฏิบัติงานการแกไขป&ญหาของสหกรณภาคการเกษตรใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ ป#ญหาการขาดทุนที่พบในการดําเนินงานของสหกรณภาคการเกษตรประกอบดวย 2 ดาน
ดังนี้
1. ดานการดําเนินธุรกิจของสหกรณ 5 ธุรกิจไดแก9
1.1. ธุรกิจจัดหาสินคามาจําหน9าย
1.2. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต
1.3. ธุรกิจสินเชื่อหรือธุรกิจใหเงินกู
1.4. ธุรกิจรับฝากเงิน
1.5. ธุรกิจการใหบริการและส9งเสริมอาชีพ
1.1 ธุรกิจจัดหาสินคามาจําหน9ายหรือธุรกิจการซื้อคือ การจัดหาวัสดุอุปกรณทางการเกษตร
เชDน ปุqย ยาปราบศัตรูพืช เมล็ดพันธุพืช และสิ่งจําเป2นอื่นๆ มาจําหนDายแกDสมาชิก
ป#ญหา
๑. ขาดการวางแผนในการสั่งซื้อและจําหนDายสินคา
๒. มีสินคาคงเหลือจํานวนมาก
๓. สินคาที่สหกรณจัดมาจําหนDายใหแกDสมาชิก มีมูลคDาเพียงเล็กนอยเมื่อเทียบกับความตองการซื้อ
สินคาทั้งหมดของสมาชิก
๔. การจัดหาสินคามาจําหนDายแกDสมาชิก ไมDไดมีการสํารวจความตองการของสมาชิกเสียกDอน ทําให
สินคาบางรายการขายไมDได เสื่อมคุณภาพ มีผลเสียตDอทุนหมุนเวียนของสหกรณ
๕. ธุรกิจเอกชนใหการบริการที่ดีกวDาสหกรณ: ราคาถูกกวDา, มีของในเวลาที่ตองการ
๖. สินคามีจํานวนและชนิดที่จํากัด
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1.๒ ธุ รกิ จรวบรวมผลผลิ ตหรื อธุ รกิ จขาย คื อ การที่ส มาชิกรวมกัน เพื่ อใหมี อํานาจในการ
ตDอรองมากขึ้น ไมDถูกเอาเปรียบจากพDอคาในการรับซื้อผลผลิต
ป&ญหา
๑. สภาวะเศรษฐกิจทําใหราคาผลผลิตทางการเกษตรไมDคงที่
๒. ความไมDเชื่อมั่นของสมาชิกที่มีตDอสหกรณ
๓. สหกรณไมDสามารถรับซื้อผลผลิตการเกษตรจากสมาชิกไดตามเปLาหมาย ทั้งนี้เนื่องจากป&จจัยหลาย
อยDาง เชDน สหกรณขาดเงินทุนดําเนินงาน สมาชิกสหกรณไมDใหความรDวมมือ
๔. สหกรณขาดอุ ป กรณการตลาด เชD น รถยนต โรงสี โกดั ง เก็ บ สิ น คา เครื่ อ งชั่ ง ตวง วั ด ที่ ไ ด
มาตรฐานและทันสมัย ทั้งนี้เนื่องจากขาดเงินทุนในการจัดหา
๕. ขาดขอมูลขDาวสารทางดานการตลาด: ขอมูลนอยและลDาชา
๖. บุคลากรไมDมีความสามารถในดานการตลาดที่ดีพอ
๗. ขาดแคลนทุนในการดําเนินการซื้อสินคาจากสมาชิก
1.๓ ธุรกิจสินเชื่อหรือธุรกิจใหเงินกู
ธุรกิจสินเชื่อหรือธุรกิจใหเงินกู คือ สหกรณจัดหาเงินกูดอกเบี้ยต่ํามาใหสมาชิกกูไปลงทุน
เพื่อการเกษตร หรืออื่นๆ ซึ่งสหกรณจะพิจารณาจากแผนดําเนินการหรือแผนการใชเงินกูของสมาชิกประกอบ
ในการใหเงินกู
ป#ญหา
๑. สหกรณมีลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้และลูกหนี้คางนานเกิน 2 ป= จํานวนมาก
๒. สหกรณตั้งคDาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวเต็มจํานวน
๓ .ขาดการวิเคราะหลูกหนี้ในอดีต ทําใหสะสมเป2นหนี้ที่มีอายุหนี้เกิน 5 ป=และหมดอายุความ
๔. ขาดการติดตามหนี้ทําใหหนี้มีอายุหนี้ถึงหมดอายุความ และใกลจะหมดอายุความ
๕. ขาดการวางแผนระดมเงินทุน ทําใหเงินทุนไมDเพียงพอในการบริหาร
๖. สมาชิกมีความตองการกูเงินจํานวนมากและตองการไดรับเงินกูเร็วขึ้น
๗. สมาชิกใชเงินกูไมDครบ12 เดือน แตDตองสDงคืนเพราะสัญญากูกําหนดวันสิ้นป=การเงินเป2นวัน
ครบสัญญาสDงคืน
๘. ไมDมีหลักเกณฑที่แนDนอนในการกําหนดวงเงินกู ทําใหมีการวิ่งเตนผูนําใหชDวยเรื่องการกูเงิน
และเป2นชDองวDางของการทุจริตเรียกรองคDานายหนา
๙. ละเลยในการพิจารณาหลักประกันเงินกู ทําใหบังคับคดีแลวหลักทรัพยไมDพอชําระหนี้
๑๐. มีการยึดทรัพย ทําใหเป2นป&ญหาสังคม และตัดหนี้สูญทําใหสหกรณเสียผลประโยชน
๑๑. มีการตัดหนี้สูญ เพราะขาดการพิจารณาเรื่องหลักประกัน จากการใชบุคคลค้ําประกันเงินกู
๑๒. ที่ดินบางแปลงที่นํามาจํานองค้ําประกันหนี้ เป2นที่ดินที่ไมDมีทางเขาออก (ที่ตาบอด) ทําให
ขายยากและขาดทุนหลังจากที่สหกรณบังคับยึดทรัพยแลวประกาศขาย
๑๓. สมาชิกไมDเขาใจและไมDทราบหลักการปฏิบัติที่ชัดเจน
๑๔. ในอดีตมีการแปลงหนี้โดยการนําตนเงินและดอกเบี้ยรวมกันเป2นสัญญากูฉบับใหมD เป2นการ
สรางภาระหนี้สินแกDสมาชิก และปลDอยใหเป2นหนี้หมดอายุความ
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๑๕. ละเลยการติดตามเรDงรัดหนี้ ทําใหหนี้หมดอายุความ
๑๖. ขาดการควบคุมและตรวจสอบความถูกตอง
๑๗. ในอดีตไมDไดกําหนดเจาภาพรับผิดชอบงาน เชDน การแบDงเขตความรับผิดชอบ ประธานกลุDม
รับผิดชอบความถูกตองของหลักประกัน กรรมการเงินกูรับผิดชอบตามระเบียบสหกรณ
1๘. จํานวนเงินที่ใหสมาชิกกูยืมนอยเกินไปไมDเพียงพอตDอการดําเนินงาน
๑๙. สมาชิกไมDสDงชําระหนี้ไดตามสัญญา ซึ่งมีสาเหตุมาจากการประกอบการเกษตรที่ไมDไดผล ไมD
เขาใจหลักการดําเนินธุรกิจของสหกรณดีพอ นําเงินกูไปใชไมDถูกตองตามวัตถุประสงค
๒๐. ความตองการสินเชื่อมีมากเกิดขีดความสามารถของสหกรณที่จะจัดหา
๒๑. ธ.ก.ส.กับสหกรณแขDงขันกันใหสินเชื่อกับเกษตรกร สหกรณเสียเปรียบ
๒๒. หนี้คางชําระของสมาชิกสูง ขาดแคลนเงินหมุนเวียนในการดําเนินการ
1.๔.ธุรกิจรับฝากเงิน คือ การสDงเสริมใหสมาชิกรูจักและเห็นคุณคDาของการออมเงิน และเพื่อ
เป2นการระดมทุนในสหกรณ
ป#ญหา
๑. ขาดความเชื่อมั่นของสมาชิก
๒. การรับฝากเงินจากบุคคลภายนอกที่ไมDใชDสมาชิก
3. ประเภทเงินรับฝากไมDหลากหลาย ไมDนDาสนใจ ไมDสรางแรงดึงดูดใจในการนําเงินมาฝาก
4. รูปแบบการใหบริการไมDทันสมัย ขาดความนDาเชื่อถือ ไมDเหมือนสถาบันการเงิน เชDน สมุดเงินฝากไมD
ใชระบบคอมพิวเตอร
5. ระบบการทํางานของเจาหนาที่ไมDมีความรัดคุม เชDน เจาหนาที่รับฝากเงินและจัดทําหลักฐานเพียง
คนเดียวในทุกขั้นตอน ไมDมีการตรวจสอบความถูกตองจากผูมีอํานาจ
6. เจาหนาที่เก็บรักษาสมุดเงินฝากไวเองไมDไดคืนใหสมาชิก
1.๕ การใหบริการและส9งเสริมอาชีพ คือ สหกรณมีเจาหนาที่ที่มีความรูความสามารถคอย
ใหบริการแกDสมาชิก เชDน การใหคําแนะนําและบริการความสะดวกใหแกDสมาชิกที่มาติดตDอสหกรณ การให
คําแนะนําดานการเงิน การใหคําแนะนําดานการเกษตร การใหคําแนะนําในดานอาชีพเสริม เป2นตน
ป#ญหา
๑. เจาหนาที่สหกรณขาดความรูความสามารถในการใหบริการแกDสมาชิก
2. สหกรณไมDมีเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานใหความรู คําแนะนําแกDสมาชิก เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ในการ
ประกอบอาชีพ
3. สหกรณไมDมีการกําหนดแผนงานการพัฒนาอาชีพดานการเกษตรและอาชีพเสริมของสมาชิก
4. สหกรณไมDไดสํารวจความตองการของสมาชิกในดานการเกษตรและอาชีพเสริม
5. สหกรณไมDเป•ดใหบริการแนะนําการวางแผน การผลิต วิธีการผลิต และเทคนิคการเพิ่มผลผลิตดาน
การเกษตรใหสมาชิก
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6. สหกรณไมDไดหาตลาดรองรับสินคาที่สมาชิกผลิตได
7. สหกรณไมDมีงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานของกลุDม
2. ดานการบริหารจัดการภายในองคกร คือ กระบวนการปฏิบัติงานที่นําทรัพยากรขององคกรมาใชใหบรรลุ
วัตถุประสงคตามที่กําหนด โดยมีการจัดแบDงสDวนงาน วิธีปฏิบัติงาน ทําใหการดําเนินมีประสิทธิภาพและเป2น
ตามนโยบายที่ผูบริหารกําหนดแบDงไดเป2น 4 ดาน ดังนี้
2.1 ดานสมาชิก
2.2 ดานฝsายจัดการ(เจาหนาที่)
2.3 ดานฝsายบริหาร (คณะกรรมการ)
2.4 ดานผูตรวจสอบกิจการ
โครงสรางของสหกรณประเภทการเกษตร
กลุ9มสมาชิก

กลุ9มสมาชิก

กลุ9มสมาชิก

ที่ประชุมใหญD
ผูตรวจสอบกิจการ
คณะกรรมการดําเนินการ
ฝWายบริหาร
ฝWายจัดการ

เจาหนาที่ธุรการ

ผูจัดการ

เจาหนาที่สินเชื่อ

เจาหนาที่การเงิน

เจาหนาที่การตลาด

เจาหนาที่บัญชี
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2.1 ดานสมาชิก
ป#ญหา
1. เศรษฐกิจในครอบครัวและการประกอบอาชีพ
2. ความศรัทธาและการมีสDวนรDวม
3. ความซื่อสัตย
4. กลุDมสมาชิกบริหารจัดการไมDมีประสิทธิภาพ
2.2 ดานฝWายจัดการ(เจาหนาที่)
ป#ญหา
1. ความรูความสามารถในการบริหารจัดการ
2. ความรูความสามารถทางธุรกิจ
3. ความซื่อสัตยในหนาที่
4. เจาหนาที่สหกรณปฏิบัติงานไมDตรงกับตําแหนDงหนาที่ที่รับผิดชอบ
2.3 ดานฝWายบริหาร (คณะกรรมการ)
ป#ญหา
1. ความรูความสามารถในการบริหาร
2. ความรูทางธุรกิจ
3. ความซื่อสัตยในหนาที่
4. เกิดการปลDอยประละเลยของฝsายบริหาร
2.4 ดานผูตรวจสอบกิจการ
ป#ญหา
1. ความรูดานการบริหารจัดการ
2. ความรูดานการเงินและบัญชี
3. ความซื่อสัตยในหนาที่
4. ผูตรวจสอบกิจการไมDไดเขาตรวจตามอํานาจหนาที่
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ส9วนที่ 3 การนําองคความรูสู9การปฏิบัติและเกิดนวัตกรรมใหม9
แนวทางการแกไขป#ญหาที่พบในการดําเนินธุรกิจของสหกรณภาคการเกษตร
1. ดานดําเนินธุรกิจของสหกรณ 5 ดาน
1.1 ธุรกิจการซื้อหรือธุรกิจจัดหาสินคามาจําหน9าย
แนวทางการแกไขป#ญหา
๑. มีการวางแผนในการสั่งซื้อสินคาและการจําหนDายสินคา
๒. สํารวจความตองการของสมาชิกโดยการประชุมกลุDมเพื่อนําเสนอราคาสินคาใหสมาชิกพิจารณาใน
การซื้อสินคา เพื่อลดสตnอกสินคาที่มีอยูDและเพิ่มยอดขาย
๓. จัดโปรโมชั่นในการจําหนDายสินคาราคาพิเศษในกับสมาชิก
๔. คัดเลือกสินคาที่นํามาจําหนDายใหกับสมาชิกใหเป2นสินคาดี มีคุณภาพ
๕. การเชื่อมโยงเครือขDายกับสหกรณภายในจังหวัด
1.๒ ธุรกิจขายหรือธุรกิจรวบรวมผลผลิต
แนวทางการแกไขป#ญหา
๑. สรางความเชื่อมั่นตDอสมาชิกสหกรณ
๒. สรางการมีสDวนรวมของสมาชิก
๓. สหกรณจะตองมีเงินทุนพอเพียงในการรับซื้อ
๔. มีตลาดขายสินคา
๕. มีอุปกรณการตลาดที่พรอม เชDน โกดังเก็บสินคา ยานพาหนะ
๖. เจาหนาที่สหกรณมีความรูเรื่องธุรกิจการคาและมีความซื่อสัตย
๗. ตองไดรับความรDวมมือจากสมาชิก
1.๓ ธุรกิจสินเชื่อหรือธุรกิจใหเงินกู
แนวทางการแกไขป#ญหา
๑. แยกอายุหนี้ที่ผิดสัญญา แบDงเป2นระยะเวลาเกิน 1 ป= เกิน 5 ป= เกิน 10 ป=แยกลูกหนี้ตามกลุDม
สมาชิก มอบประธานกลุDมแตDละกลุDมรDวมกับฝsายจัดการวางแผนในการติดตามลูกหนี้
๒. จัดทําแผนการติดตามหนี้คางนาน และเรDงรัดติดตามการชําระหนี้ของลูกหนี้ (Action Plan)
เป2นประจําทุกเดือน
๓. พิจารณาดําเนินคดีกับลูกหนี้คางนาน
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๔. ธุรกิจการใหเงินกู ป&ญหาที่เกิดขึ้นคือ สมาชิกไมDสDงชําระเงินกูคืนตามสัญญาแนวทางแกป&ญหา
คือ
1. กDอนถึงกําหนดชําระหนี้ไมDนอยกวDา 15 วัน สหกรณควรออกหนังสือเตือนใหสมาชิกนํา
เงินมาชําระหนี้
2. ใหประธานกลุDมชDวยออกติดตามเรDงรัดการชําระหนี้
3. เจาหนาที่กรมสDงเสริมสหกรณเรียกประชุมกลุDม เพื่อเรDงรัดการชําระหนี้
4. ออกติดตามถึงบานเรือนเป2นรายคน
5. ใชหนังสือเรียกพบเป2นรายบุคคล ในกรณีที่สมาชิกยังฝsาฝ€นควรดําเนินคดีจนถึงที่สุด เพื่อ
ไมDใหเป2นตัวอยDางแกDสมาชิกคนอื่น ๆ กDอนจะใหเงินกูแกDสมาชิกแตDละครั้งควรปฏิบัติดังนี้
- พิจารณาคําขอกูโดยละเอียด
- พิจารณาประวัติการชําระหนี้
- ตรวจสอบการใชเงิ น ของสมาชิ ก กรณี ที่ ส มาชิ ก ใชเงิ น กู ไมD ถู ก ตองตาม
วัตถุประสงคควรเรียกเงินกูนั้นคืน
วิธีการติดตามเร9งรัดหนี้คางชําระ ดังนี้
1. เมื่อสมาชิกไดรับเงินไปแลว สหกรณ/กลุDมเกษตรกร ตองบันทึกบัญชีลูกหนี้รายตัวใหเป2นป&จจุบัน
ทุกครั้งที่มีการเคลื่อนไหว
2. สหกรณ/กลุDมเกษตรกรตองสรางความไววางใจใหสมาชิกเกิดความเชื่อมั่นหรือใหความชDวยเหลือ
สมาชิกได
3. สหกรณควรจัดทําฐานขอมูลสมาชิกรายคน (ระบบ CPS) ซึ่งจะเป2นขอมูลประวัติ อาชีพ รายได
รายจDายพื้นที่ทํากิน บุคคลในครัวเรือนและอื่น ๆ และปรับปรุงขอมูลสมาชิกเป2นประจําทุกป=
4. ภายในเวลา 3 เดื อ น หลั ง จากวั น ที่ ส มาชิ ก ไดรั บ เงิ น กู ไปแลว สหกรณ/กลุD ม เกษตรกร ตอง
มอบหมายใหเจาหนาที่ไปตรวจสอบผลการใชเงินกูของสมาชิกวDา เป2นไปตามวัตถุประสงคที่ขอกู
หรือไมD หากพบวDา สมาชิกนั้น ๆ ใชเงินกูผิดวัตถุประสงค สหกรณ/กลุDมเกษตรกร ตองแจงเป2นลาย
ลักษณอักษรภายใน 7 วันเพื่อบอกเลิกสัญญาและเรียกเงินกูคืน
5. หลังจากสมาชิกรับเงินกู ไปแลว 6 เดื อน สหกรณ/กลุD มเกษตรกร ตองมอบหมายเจาหนาที่ไป
ติดตามผลการใชเงินกูของสมาชิก กรณีที่สมาชิกกูเงินระยะปานกลางหรือเงินกูระยะยาว ตองจัด
ใหมีการตรวจติดตามอยDางนอยป=ละ 2 ครั้ง
6. กDอนครบ กําหนดชําระ หนี้คืน 60 วัน สหกรณ/กลุDมเกษตรกร มีหนังสือแจงเตือนสมาชิกใหสDง
ชําระหนี้ตามกําหนด ซึ่งเป2นการแจงเตือน ครั้งที่ 1
7. กDอนครบ กําหนดชําระหนี้คืน 30 วัน สหกรณ/กลุDมเกษตรกร มีหนังสือแจงเตือนสมาชิกใหสDง
ชําระหนี้ตามกําหนด ซึ่งเป2นการแจงเตือน ครั้งที่ 2
8. เมื่อสหกรณ/กลุDมเกษตรกร แจงเตือนกDอนครบกําหนดชําระครบ 2 ครั้งแลว หากสมาชิกไมD
สามารถสDงชําระหนี้ไดเนื่องจากสาเหตุอันควรขอผDอนผัน สมาชิกมีสิทธิที่จะยื่นขอผDอนผันการชําระ
หนี้ตDอสหกรณ/กลุDมเกษตรกรได
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9. เมื่อหนี้ที่สมาชิกกูยืมใกลจะครบกําหนดชําระหรือครบกําหนดชําระแลว หากสมาชิกไมDสามารถสDง
ชําระหนี้ทั้งหมดหรือบางสDวน ตองติดตาม เรDงรัดใหสมาชิกสDงดอกเบี้ยเพื่อไมDใหมีดอกเบี้ยคาง
10. เมื่อสมาชิกคางชําระเป2นเวลา 1 เดือน นับแตDวันที่ครบกําหนดชําระ โดยไมDไดรับการผDอนผัน
หรือบอกเลิกสัญญาในกรณีที่ทําผิดสัญญาหรือผิดวัตถุประสงค เพื่อเรียกหนี้คืน สหกรณ/กลุDม
เกษตรกร ทําหนังสือแจงใหสมาชิกชําระหนี้ (โนติส) ถึงสมาชิกทางไปรษณียตอบรับหรือสDงทาง
อื่น ๆ ใหถือวDาเป2นการแจงเตือนสมาชิก ครั้งที่ 1
11. เมื่อสมาชิกผูกูคางชําระเป2นเวลา 1 เดือน นับแตDวันที่ครบกําหนดชําระ สหกรณ/กลุDมเกษตรกร
ตองมีหนังสือแจงใหผูค้ําประกันทุกคนทราบจํานวนหนี้แตDละสัญญาที่ผูค้ําประกันแตDละคนตอง
รับผิ ดชอบอยD างชั ดเจน โดยแจงทางไปรษณียตอบรั บ หรือหากเป2นหนี้ที่มีหลักประกันอื่ นเชD น
จํานองอสังหาริมทรัพยเป2นประกันใหแจงการบังคับจํานองไปพรอมกับการแจงใหสมาชิกชําระหนี้
ใหถือวDาเป2นการแจงเตือนผูค้ําประกัน ครั้งที่ 1
12. เมื่อสมาชิกคางชําระเป2นเวลา 2 เดือน นับแตDวันที่ครบกําหนดชําระ โดยไมDไดรับการผDอนผัน
หรือบอกเลิกสัญญาในกรณีที่ทําผิดสัญญาหรือผิดวัตถุประสงค เพื่อเรียกหนี้คืน สหกรณ/กลุDม
เกษตรกร ทําหนังสือแจงใหสมาชิกชําระหนี้ (โนติส) ถึงสมาชิกทางไปรษณียตอบรับหรือสDงทาง
อื่น ๆ ใหถือวDาเป2นการแจงเดือนสมาชิก ครั้งที่ 2
13. เมื่อสมาชิกผูกูคางชําระเป2นเวลา 2 เดือน นับแตDวันที่ครบกําหนดชําระ สหกรณ/กลุDมเกษตรกร
ตองมีหนังสือแจงใหผูค้ําประกันทุกคนทราบจํานวนหนี้แตDละสัญญาที่ผูค้ําประกันแตDละคนตอง
รับผิ ดชอบอยD างชั ดเจน โดยแจงทางไปรษณียตอบรั บ หรือหากเป2นหนี้ที่มีหลักประกันอื่ นเชD น
จํานองอสังหาริมทรัพยเป2นประกันใหแจงการบังคับจํานองไปพรอมกับการแจงใหสมาชิกชําระหนี้
ใหถือวDาเป2นการแจงเตือนผูค้ําประกัน ครั้งที่ 2
14. ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการติดตาม เรDงรัดหนี้ รายงานความเคลื่อนไหวหนี้คางชําระที่อยูDใน
ความรับผิดชอบเป2นลายลักษณ อักษรตDอผูจัดการ และคณะกรรมการดําเนินการทุกครั้งที่มีการ
ประชุมหรือเป2นประจําทุกเดือน
ขั้นตอนในการแกไขและพัฒนาธุรกิจสินเชื่อใน 2 ระยะ ควรดําเนินการดังนี้
ระยะที่ 1 แผนการแกไขป&ญหาหนี้สินของสหกรณ ควรมีขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้
1. การวิเคราะหผลการดําเนินธุรกิจของสหกรณ โดยการ
- วิเคราะหลูกหนี้, ประเภทลูกหนี้, ระยะเวลาการชําระหนี้, ประวัติการ
ชําระหนี้ สอดคลองกับรายไดของสมาชิกหรือไมD
- วิเคราะหผลกระทบที่เกิดจากธุรกิจสินเชื่อ เชDน ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นใน
แตDละป=หรือฤดูกาล
- วิ เ คราะหประสิ ท ธิ ภ าพในการติ ด ตามเรD ง รั ด สิ น เชื่ อ ของสหกรณเป2 น
อยDางไร มีการติดตามอยDางตDอเนื่องและเป2นระบบหรือไมD
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2. การวิเคราะหสภาพทั่วไปของสมาชิก
- วิเคราะหรายไดของสมาชิก
- วิเคราะหการใชสินเชื่อ(เงินกู) ของสมาชิกถูกตองตามวัตถุประสงคหรือไมD
- วิเคราะหประวัติการชําระหนี้ของสมาชิกรายตัว
- หลักประกันสมาชิกรายตัว
3. วางแผนในการแกไขป&ญหาสินเชื่อ (หนี้สิน) ของสมาชิก
3.1 การวางแผนในการเรDงรัดหนี้สินเดิมอยDางเป2นระบบ โดยการ
- กําหนดเปLาหมาย (แผน) ในการเรDงรัดหนี้สิน
- จัดทําแผนในการเรDงรัดหนี้สิน โดยเรียงลําดับความเสี่ยงของหนี้สิน โดย
ทําแผนในการเรDงรัดหนี้สินตามอายุหนี้ที่เกิดขึ้น เชDน หนี้ขาดอายุความจํานวนกี่ราย หนี้สินอายุภายใน
10 ป= จํานวนกี่ราย และหนี้สินภายใน 5 ป= จํานวนกี่ราย
- จัดทําแผนเรDงรัดหนี้สินรายคน แยกตามประเภทหนี้
(1) หนี้ขาดอายุความ
(2) หนี้ภายในอายุความ
- มอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบใหฝsายจัดการดําเนินการ ในบางสหกรณ
อาจใหประธานกลุDมชDวยในการติดตามดวย
- มี ก ารติ ด ตามประเมิ น ผลการดํ า เนิ น การเรD ง รั ด หนี้ สิ น ในที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการทุกเดือน
3.2 กําหนดแผนจัดทําโครงการเสริมรายไดใหกับสมาชิก กรณีเกิดป&ญหา
ดานอาชีพ เชDน เกิดภัยธรรมชาติ โดยดําเนินการดังนี้
- จั ด ประชุ มกลุD มสมาชิ กที่มีป& ญ หาไมD สามารถสD งชํา ระหนี้ ได ซึ่ งเกิ ด จาก
ป&ญหาภัยธรรมชาติ จะสDงเสริมกิจกรรมอะไรเพื่อใหเกิดรายไดกับสมาชิก เพื่อบรรเทาป&ญหาการครอง
ชีพหรือหารายไดสDงชําระหนี้
- ใหสมาชิกรDวมกันคิดในการจัดกิจกรรมโครงการตามความตองการของ
สมาชิก
- ใหฝsายจัดการจัดทําโครงการพรอมงบประมาณเพื่อเสนอคณะกรรมการ
พิจารณาอนุมัติโครงการ
- มอบฝsายจัดการเป2นผูรับผิดชอบโครงการ
- ดํ า เนิ น การประเมิ น ผลโครงการเป2 น ประจํ า ทุ ก เดื อ นในที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการ
ระยะที่ 2 แผนปLองกันไมDใหเกิดหนี้เสียในอนาคต (แผนพัฒนาธุรกิจสินเชื่อ) มีขั้นตอนในการ
ดําเนินการดังนี้
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1. จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป=และแผนงบประมาณรายรับ-รายจDาย
2. จั ด ทํ า แผนธุ ร กิ จ สิ น เชื่ อโดยเฉพาะ โดยจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ งานและจั ด ทํ า แผน
งบประมาณเฉพาะธุรกิจสินเชื่อ
3. ติดตามผลการปฏิบัติงานของสินเชื่อเป2นรายเดือน
4. ตรวจสอบและปรับปรุงระเบียบวDาดวยเงินกูและดอกเบี้ยเงินกูใหสอดคลองกับ
ภาวะเศรษฐกิจในป&จจุบัน
5. จั ด อบรมคณะกรรมการเงิ น กู หรื อ คณะกรรมการ เพื่ อ ใหมี ค วามรู ดานการ
พิจารณาเงินกู ดานหลักประกันเงินกู และระเบียบวDาดวยเงินกูและดอกเบี้ยเงินกูอยDางตDอเนื่อง
6. คณะกรรมการเงินกูสุDมตรวจสอบการใชเงินกูของสมาชิกในพื้นที่
7. จัดทีมงานเพื่อใหความรูกับสมาชิกในดานหลักเกณฑการกูเงิน การใชเงินกู และ
วินัยที่ดีในการเป2นลูกหนี้กDอนจDายเงินกู
8. มีโครงการจัดชั้นลูกหนี้สมาชิกที่มีผลการชําระหนี้อยูDในเกณฑดีควรมีการลดอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกูให โดยมีการกําหนดหลักเกณฑการจัดชั้นลูกหนี้
1.๔.ธุรกิจรับฝากเงิน
แนวทางการแกไขป#ญหา
๑. สรางการมีสDวนรวมของสมาชิก
๒. ควรหาวิธีการชักจูงใหสมาชิกนําเงินมาฝากไวกับสหกรณเพิ่มขึ้น เชDน จัดหารางวัลประจําป=ใหแกD
สมาชิกที่นําเงินมาฝากกับสหกรณอยDางสม่ําเสมอ
3. ออกแบบประเภทเงินฝากใหมีความหลากหลาย มีความพิเศษในแตDละประเภท ผลตอบแทน
แตกตDางกัน เพื่อเป2นทางเลือกใหสมาชิก สรางแรงดึงดูดใจในการนําเงินมากฝากที่สหกรณ
4. ปรับเปลี่ยนการใหบริการใหทันสมัย มีความนDาเชื่อถือ เทDาทันสถาบันการเงิน
5. การรับฝากเงินและจัดทําหลักฐานการรับฝาก ตองมีการตรวจสอบความถูกตองจากผูมีอํานาจ
ทุกครั้ง
6. ใหสมาชิกเก็บรักษาสมุดเงินฝากไวเอง หามฝากไวกับเจาหนาที่สหกรณ
1.๕ การใหบริการและส9งเสริมอาชีพ
แนวทางการแกไขป#ญหา
๑. จัดใหมีการอบรมเพื่อเพิ่มเติมความรูความสามารถในการใหบริการแกDสมาชิก
๒. ประสานหนD วยงานที่ อํา นวยประโยชนแกD ส หกรณ/สมาชิ ก มาดํ า เนิ น กิจ กรรมในลั กษณะ
การบู ร ณาการ เชD น การใหความรู ดานอุ ด มการณ หลั ก การ วิ ธี ก ารสหกรณ รD ว มกั บ
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สํานักงานสหกรณจังหวัด,
การอบรมวิเคราะหดิน รDวมกับกรมพัฒนาที่ดินหรือกรม
วิชาการเกษตร , ดานการเงิน รDวมกับ ธ.ก.ส. เป2นตน
3. สหกรณควรจัดใหมีการอบรมใหความรูแกDสมาชิกสหกรณในดานที่สมาชิกมีความสนใจ
4. สหกรณควรมีเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานใหความรู คําแนะนําแกDสมาชิก เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ในการ
ประกอบอาชีพ
5. สหกรณควรกําหนดแผนงานการพัฒนาอาชีพดานการเกษตรและอาชีพเสริมของสมาชิก
6. สหกรณควรสํารวจความตองการของสมาชิกในดานการเกษตรและอาชีพเสริม
7. สหกรณเป•ดใหบริการแนะนําการวางแผน การผลิต วิธีการผลิต และเทคนิคการเพิ่มผลผลิต
ดานการเกษตรใหสมาชิก
8. สหกรณวางแผนหาตลาดรองรับสินคาที่สมาชิกผลิตได
9. สหกรณควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานของกลุDม
2. ดานการบริหารจัดการภายในองคกร
แนวทางในการแกไขป#ญหา
“คํา วD า สหกรณ แปลวD า การทํ า งานรD ว มกั น การทํ า งานรD ว มกั น นี้ ลึ กซึ้ งมาก เพราะวD า
จะตองรDวมมือกันในทุกดาน ทั้งในดานงานการที่ทําดวยรDางกาย ทั้งในดานงานการที่ทําดวยสมอง และงาน
การที่ทําดวยใจ ทุกอยDางนี้ขาดไมDไดตองพรอม..การสหกรณนี้ถาเขาใจมีแลวก็เห็นไดวDาเป2นวิธีทางเดียวที่จะทํา
ใหมีความเจริญกาวหนาของประเทศได...”
พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูDหัว
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2526
ณ ศาลาดุสิดาลัย

การบริหารจัดการภายในองคกรสหกรณภาคการเกษตรจะตองมุDงเนนในเรื่อง การพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากร 4 ฝsายดังนี้
2.1
2.2
2.3
2.4

กลุDมสมาชิก
ฝsายจัดการของสหกรณ
คณะกรรมการดําเนินการ
ผูตรวจสอบกิจการ
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2.1 กลุ9มสมาชิก
การแนะนําสDงเสริมกลุDมสมาชิกใหมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพควรมีแนวทาง ดังนี้
(1.) กลุDมสมาชิกศึกษาทําความเขาใจเกี่ยวกับอุดมการณ หลักการ และวิธีการสหกรณ
(2.) กลุDมมีการสํารวจและจัดทําขอมูลกลุDม
(3.) กลุDมมีการกําหนด กฎ กติกาของกลุDม และมีการประชุมกลุDมอยDางนอยป=ละ 1 ครั้ง
(4.) กลุDมตองมีการเลือกตั้งประธานกลุDม และเลขานุการกลุDม โดยมุDงเนนผูมีความสมัครใจ
เสียสละ ทํางานเพื่อสDวนรวม
(5.) มีการสํ ารวจ/สอบถามความตองการของสมาชิกในกลุDม พรอมดํ าเนิน การตามความ
ตองการของสมาชิก เนนใหสมาชิกมีสDวนรDวมในกิจกรรมตDาง ๆ ของกลุDมและของสหกรณ
เชDนงานศพ งานบวช เป2นตน และมีการบันทึกรายงานการประชุม
2.2ฝWายจัดการของสหกรณ
มีหนาที่ปฏิบัติงานตามตําแหนDงที่ไดรับการแตDงตั้ง โดยปฏิบัติตามแผนงาน ระเบียบมติที่ประชุม
ใหญDและมติที่ประชุมคณะกรรมการที่กําหนดไว รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงาน ป&ญหาอุปสรรค ตDอที่ประชุม
คณะกรรมการประจําเดือน โดยจะตองมีการควบคุม การรับเงิน การจDายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดทําบัญชี
การบริหารงานสินเชื่อ การบริหารธุรกิจจัดหาสินคามาจําหนDาย การรวบรวมผลผลิต การรับฝากเงิน ฯลฯ
อยDางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้อยูDในการกํากับงานของผูจัดการสหกรณ
2.3 คณะกรรมการดําเนินการ
ที่มาของคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณภาคการเกษตร มาจากการเลือกตั้งจากที่ประชุม
ใหญDสมาชิก ควรเลือกจากประธานกลุDมสมาชิกเพื่อประสิทธิภาพในการเชื่อมตDอระหวDางนโยบายของสหกรณสูD
กลุDมสมาชิกใหทันตDอการบริหารและบริการการจัดการใด ๆ
ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 51 กําหนดใหคณะกรรมการดําเนินการ เป2นผู
ดําเนิ นกิจการและเป2 นผูแทนสหกรณในกิจ กรรมอื่น ๆ เกี่ ยวกับ บุคคลภายนอก เพื่ อการนี้คณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณจะมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือผูจัดการทําการแทนก็ได ทั้งนี้ ใหอยูD
ภายใตกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุมใหญD และมติที่ประชุมคณะกรรมการกําหนด
ทั้ ง นี้ คณะกรรมการดํ า เนิ น การจะทํ า หนาที่ แ ทนสมาชิ ก ในการกํ า หนดนโยบายเพื่ อ การ
บริหารงานสหกรณ ควบคุมดูแล รักษาผลประโยชนตDาง ๆ ของสหกรณ ติดตามการดําเนินงานของสหกรณให
เป2นไปตามเปLาหมายที่กําหนดไว และติดตามควบคุมคณะทํางานของฝsายจัดการ โดยอาศัยเครื่องมือรายงาน
และงบทดลองประจําเดือน โดยคณะกรรมการจะตองศึกษาขอบังคับ และระเบียบตDาง ๆ ของสหกรณอยDาง
ถDองแทและเขาใจเพื่อเป2นกรอบไวใชในการปฏิบัติขององคกร ซึ่งอาจจัดลําดับความสําคัญไวดังนี้
1. พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542
2. ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ
3. ขอบังคับของสหกรณ
4. ระเบียบของสหกรณ
5. มติที่ประชุมใหญD และมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
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2.4 ผูตรวจสอบกิจการสหกรณ
ผูตรวจสอบกิจการสหกรณ เป2นสDวนหนึ่งของบุคลากรที่มีหนาที่เกี่ยวกับกระบวนการกํากับงาน
สหกรณใหเป2นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ ขอบังคับ ระเบียบตDาง ๆ ของสหกรณ โดยรDวมถึงมติที่
ประชุมใหญDและมติของที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ โดยที่ประชุมใหญDควรเลือกจากผูมีความรูความ
เขาใจและประสบการณดานตDาง ๆ กลDาวคือ ดานกฎหมาย ดานบัญชี ดานกํากับงานการเงิน พรอมทั้งเขา
ตรวจสอบกิจการของสหกรณเป2นระยะ ๆ อยDางนอยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อขับเคลื่อนฝsายบริหารและฝsายจัดการ
สหกรณใหอยูDในกรอบวิธีปฏิบัติ เป2นการคานน้ําหนักในการปฏิบัติงานแทนมวลสมาชิก
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ส9วนที่ 4บทสรุปและขอเสนอแนะ
สหกรณภาคการเกษตร คื อ องคกรของเกษตรกรดานตนน้ํ า รวมตั ว กั น จั ด ตั้ ง ขึ้ น และ
จดทะเบีย นเป2 นนิ ติ บุคคลตD อนายทะเบี ยนสหกรณตามกฎหมายวD าดวยการสหกรณ เป2 นหนDว ยเศรษฐกิ จ
รูปแบบหนึ่ง ที่มีบทบาทที่สําคัญทางเศรษฐกิจและสังคม โดยมี จุดมุDงหมายเพื่อใหสมาชิกดําเนินกิจกรรม
รDวมกันและชDวยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อแกไขความเดือดรอนในการประกอบอาชีพของสมาชิกและชDวยยก
ฐานะความเป2นอยูDของสมาชิกใหดีขึ้น
สหกรณภาคการเกษตรของจังหวัดประจวบคีรีขันธ มีทั้งสิ้น 35 สหกรณ ประสบป&ญหาการ
ดําเนินธุรกิจขาดทุน จํานวน 11 สหกรณ คิดเป2นรอยละ 31.43 สาเหตุเกิดจากป&ญหาการดําเนินธุรกิจของ
สหกรณที่ ข าดองคความรู ความเขาใจในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ขาดการใสD ใ จจากผู บริ ห ารและฝs า ยจั ด การ
ประกอบกับ เจาหนาที่สD งเสริมสหกรณหD างเหิ น ขาดการกํา กับงานใหเป2นไปตามแผนกลยุทธของสหกรณ
การขาดทุนของสหกรณภาคการเกษตรยDอมสDงผลตDอความเชื่อมั่นของมวลสมาชิก
ขอเสนอแนะ
1. การปลูกฝ&งจิตสํานึกความเป2น “สหกรณ” ใหกับสมาชิกและบุคลากรของสหกรณโดย
การใหความรูเกี่ยวกับอุดมการณ หลักการ และวิธีการสหกรณอยDางเขมขนและจริงจัง เพื่อนําไปสูDการปฏิบัติ
ตามจุดมุDงหมายของสหกรณที่มุDงหวังเพื่อใหมวลสมาชิกไดอยูDดีกินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งทางดานเศรษฐกิจ
และสังคม
2. สหกรณเป2นองคกรของสมาชิก ที่ดําเนินงานโดยสมาชิก และทําเพื่อสมาชิก สหกรณควร
สนับสนุน สDงเสริม และกระตุนใหสมาชิกมีสDวนรDวมในการดําเนินธุรกิจในทุกประเภท เพื่อผลประโยชนของตัว
สมาชิกเอง ซึ่งจะสDงผลใหการดําเนินงานของสหกรณเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สรางความเขมแข็งแกD
สหกรณอยDางยั่งยืน
3. จัดชั้นแบDงเกรดสมาชิกสหกรณ เพื่อประโยชนในการใหบริการตอบแทนแกDสมาชิกในแตD
ละกลุDมชั้นหรือแตDละเกรด เพื่อสรางมาตรฐานความเป2นธรรมในหมูDสมาชิกสหกรณ
4. ประชุมกลุDมสมาชิกอยDางนอยป=ละ 2 ครั้ง เพื่อชี้แจงการดําเนินธุรกิจของสหกรณ เป2นการ
สรางความเชื่อมั่นตDอองคกรของตนเอง และสรางความมีสDวนรDวมของสมาชิก (Active Member) ใหรDวม
กิจกรรมตDาง ๆ ของสหกรณ
5. ติดอาวุธทางป&ญญาใหกับคณะกรรมการบริหารของสหกรณในเรื่องการศึกษาระเบียบ
ขอบังคับของสหกรณ เพื่อใชเป2นเครื่องมือในการกํากับติดตามการทํางานระหวDางฝsายจัดการของสหกรณ และ
สมาชิกสหกรณ
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6. เพิ่มและพัฒนาศักยภาพของฝsายจัดการ ตั้งแตDผูจัดการ พนักงานแผนกตDาง ๆ ของ
สหกรณ ใหมีกลไกการทํางาน การควบคุมงาน การประเมินผลเป2นประจําทุกเดือนอยDางมืออาชีพ โดยมีการ
ตอบแทนการปฏิบัติงานของพนักงานตามประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงานแตDละแผนก เพื่อเป2นขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงาน
7. เพิ่มและพัฒนาศักยภาพของผูตรวจสอบกิจการสหกรณ ใหมีการตรวจสอบ กํากับอยDาง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป2 นการคานอํานาจและรักษาผลประโยชนระหวDางคณะกรรมการ ฝsา ย
จัดการ และสมาชิกสหกรณ ใหมีความสมดุล และเป2นไปตามวัตถุประสงคของสหกรณ
8. เจาหนาที่ สD งเสริ ม สหกรณจะตองเป2 น พี่ เ ลี้ ย งในการสอนแนะ กํ า กั บ งานทั้ งมวลของ
สหกรณ เพื่อใหเกิดสมดุลและเป2นธรรมระหวDางคณะกรรมการ ฝsายจัดการ และสมาชิกสหกรณ โดยมุDงเนน
การดําเนินธุรกิจใหเป2นไปตามวัตถุประสงคของการจัดตั้งสหกรณ
9. เชื่ อ มโยงเครื อ ขD า ยระหวD า งสหกรณตD อ สหกรณ และระหวD า งสหกรณกั บ เอกชน
ในรูปแบบประชารัฐ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูในการดําเนินธุรกิจ เนนสรางภูมิคุมกันและลดความเสี่ยง
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เอกสารอางอิง
กลุD มสD งเสริมและพั ฒนาธุ ร กิจ สหกรณ,2558“การแกไขป# ญหาการขาดทุ นในสหกรณภาคการเกษตร”
สํานักงานสหกรณจังหวัดประจวบคีรีขันธ
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ภาคผนวก
แผนฟMNนฟูสหกรณ
ขาดทุน
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แผนฟMNนฟูสหกรณขาดทุน
ขอมูลพื้นฐาน
1.สหกรณผูเลี้ยงกุงลุ9มน้ําสามรอยยอด - ปราณบุรี
จํากัด
ป=บัญชี 31 มีนาคม 2558
สมาชิก 267 คน
ทุนดําเนินงาน
24,202,766.77 บาท
ปริมาณธุรกิจรวม2503080.00 บาท
ขาดทุนสุทธิ464862.50 บาท

2.สหกรณการเกษตรหมู9บานรวมไทย จํากัด
ป=บัญชี 31 มีนาคม 2556
ทุนดําเนินงาน4209205.76บาท
ขาดทุนสุทธิ1614997.92 บาท

ป#ญหาการขาดทุน

แนวทางการพัฒนาและฟMNนฟู

- สมาชิกสหกรณประสบป&ญหาเรื่องโรคกุง (EMS) ทํา
ใหไมDสามารถชําระหนี้ได ณ วันสิ้นป=มีลูกหนี้ 112 ราย
จํานวน 12,801,136.54 บาท รายจDายยังมีเทDาเดิม
แตDรายไดหายไป

- สDงเสริมปรับเปลี่ยนจากการเลี้ยงกุงในระบบใหมDและ
ใหสหกรณเพิ่มชDองทางการตลาดโดยการติดตDอหา
ตลาดจําหนDาย
- เรDงรัดลูกหนี้ที่ยังมีประสิทธิภาพจากการประกอบ
อาชีพอื่นๆ ใหชําระหนี้ตDอสหกรณ
- นํารถบรรทุกหองเย็นมาใชประโยชนกับธุรกิจสหกรณ
อยDางคุมคDาและมีประสิทธิภาพ
- ลดคDาใชจDายตDางๆ ที่ไมDจําเป2นลง

- มีการทุจริตปลอมแปลงลายมือชื่อสมาชิกกระทํา
ธุรกรรมทางการเงินกับสหกรณและนําเงินสดไปใช
สDวนตัวของพนักงานบัญชีในป= 2555 สหกรณอยูD
ระหวDางการดําเนินการทางกฎหมาย
ธุรกิจสินเชื่อ : ณ วันสิ้นป=มีลกู หนี้คงเหลือ 152 ราย
3,390,955.50 บาท มีลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้ 83
ราย 1,695955.50 บาท ดอกเบี้ยคางรับ
400,593.36 บาท คDาปรับคางรับ 53,675 บาท
สหกรณไดตั้งคDาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้เงินใหกู
จํานวน 1,367,145.05 บาท

- รักษาฐานลูกคาน้ํามันไวคงเดิม
- ประชุมกลุDมสมาชิกเพื่อชี้แจงป&ญหาและแนว
ทางแกไขเพื่อฟ€iนฟูและสรางความเชื่อมั่นเรียกศรัทธา
จากการประชุมกลุDมสมาชิก
- เรDงรัดติดตามลูกหนี้ใหชําระหนี้ตามกําหนดสัญญา
- ติดตามการแกไขการทุจริตทั้งทางแพDงและทางอาญา
อยDางตDอเนื่อง
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3.สหกรณการเกษตรบางสะพาน จํากัด
ป=บัญชี 31 มีนาคม 2556
ทุนดําเนินงาน 7895372.21บาท
ปริมาณธุรกิจรวม3571916132.59 บาท
ขาดทุนสุทธิ216132.27 บาท

ธุรกิจสินเชื่อ : ณ วันสิ้นป=มีลกู หนี้คงเหลือ 266 ราย
4,871,130.24 บาท มีลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้ 261
ราย 4,559,130.24 บาท ดอกเบี้ยคางรับ
3,873,734.10 บาท สหกรณไดตั้งคDาเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญไวเต็มจํานวน
- สหกรณมีการทุจริตโดยผูจัดการคนเดิม และไดมีการ
นําเอกสารบางสDวนไปดวย ทําใหสหกรณไมDมีเอกสาร
ใบการบันทึกบัญชีไดอยDางเพียงพอ จึงไมDสามารถป•ด
บัญชีได
- สหกรณไมDมีเจาหนาที่ จึงไมDมีการดําเนินธุรกิจ

- ประชุมกลุDมสมาชิกเพื่อชี้แจงป&ญหาและแนว
ทางแกไขเพื่อฟ€…นฟูและสรางความเชื่อมั่นเรียกศรัทธา
จากการประชุมกลุDมสมาชิก
- เรDงรัดใหสหกรณสามารถป•ดบัญชี ณ วันที่ 31
มีนาคม 2558 และ 2559 ได โดยใหมีการ
ประสานงานระหวDางสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ
ประจวบคีรีขันธ สํานักงานสหกรณจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ และสหกรณการเกษตรบางสะพาน
จํากัด ใหป•ดบัญชีไดแบบมีเงื่อนไข
- แจงความดําเนินคดี/ออกหมายจับเจาหนาที่ที่ทําการ
ทุจริต
- จัดทําแผนการดําเนินธุรกิจของสหกรณ
- สอบทานหนี้ 100%
- พิจารณาดําเนินธุรกิจหรือใหบริษัทอื่นเชDาป&iมน้ํามัน
- พิจารณาใหบริษัทเอกชนเชDาพื้นที่ลานปาลม
แผนการดําเนินธุรกิจของสหกรณ
1. เป•ดป&iมน้ํามัน
2. ประสานงานบริษัทปุqย ในการนําสินคามา
จําหนDายใหแกDสมาชิก
3. บริหารงานโกดังใหเกิดประโยชน/รายได
โดยการใหเชDา
4. ประสานงานบริษัทเอกชนใหมาเป•ดลาน
ปาลม
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4.สหกรณการเกษตรบางสะพานนอย จํากัด
ป=บัญชี 31 ธันวาคม 2558
มีสมาชิก 1,764 คน
ทุนดําเนินงาน37811943.34 บาท
ปริมาณธุรกิจรวม65495749.86บาท
ขาดทุนสุทธิ4822389.05บาท
ขาดทุนสะสม22642702.99 บาท
สDวนขาดแหDงทุน13914372.71บาท

ธุรกิจสินเชื่อ : ณ วันสิ้นป=มีลกู หนี้คงเหลือ 527 ราย
เป2นเงินจํานวน 28,196,876 บาท ดอกเบี้ยเงินใหกู
คางรับ 9,026,435.67 บาท คDาปรับเงินใหกูคางรับ
1,335,121.05 บาท สหกรณไดตั้งคDาเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญไวแลวเต็มจํานวน
ธุรกิจจัดหาสินคามาจําหน9าย : ลูกหนี้การคาคงเหลือ
84 ราย จํานวนเงิน 6,033661.57 บาท
- ลูกหนี้สDวนใหญDของสหกรณเป2นหนี้ที่ไมDกDอใหเกิด
รายไดประกอบกับสหกรณมีตนทุนขาย/บริการ ที่สูง
สินคาคงเหลือที่มีอยูDไมDสามรถจําหนDายไดในเวลา
อันรวดเร็ว มีความเสี่ยงเกี่ยวกับน้ํามันเชื้อเพลิงขาด
บัญชีและจากกการสูญระเหยตามสภาพ
- การบริหารจัดการภายในองคกรไมDมีประสิทธิภาพ
- เงินยืมทดรองของสหกรณ ณ วันที่ 31 มี.ค. 59
จํานวน 3,315,762 บาท ไมDมีระเบียบรองรับและไมD
มีวัตถุประสงคการใชที่ชัดเจน
- สหกรณไมDปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาเครดิตเงินสด
กับ ธกส.

- ประชุมกลุDมสมาชิกเพื่อชี้แจงป&ญหาและแนว
ทางแกไขเพื่อฟ€…นฟูและสรางความเชื่อมั่นเรียกศรัทธา
จากการประชุมกลุDมสมาชิก
- ปรับโครงสรางการบริหารงานใหสอดคลองกับ
ปริมาณงานและผลงานอยDางเขมขน
- จัดทําแผนการติดตามหนี้คางนาน และเรDงรัดติดตาม
การชําระหนี้ของลูกหนี้ (Action Plan) เป2นประจําทุก
เดือน
- สหกรณมีแผนการใชประโยชนจากพื้นที่วDางของ
สหกรณโดยการใหเชDาพื้นที่
- สํารวจความตองการของสมาชิกโดยการประชุมกลุDม
เพื่อนําเสนอราคาสินคาใหสมาชิกพิจารณาในการซื้อ
สินคา เพื่อลดสตnอกสินคาที่มีอยูDและเพิ่มยอดขาย โดย
เนนการคาสDงกับกลุDมสมาชิกและสหกรณตDางๆ ใน
รูปแบบของศูนยกระจายสินคา (CDC)
- ปรับปรุงการบริหารจัดการภายในของสหกรณ
- นําขอสังเกตของผูสอบบัญชีไปเป2นแนวทางในการ
วางแผนยุทธศาสตรของสหกรณ
- จัดทําสัญญาลูกหนี้เงินยืมทดรองใหครบถวย โดยมี
กําหนดการชําระหนี้เป2นรายเดือนที่ชัดเจน
- ติดตามเรDงรัดลูกหนี้เงินยืมทดรองใหชําระเสร็จสิ้น
ภายใน 31 ธ.ค. 60
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- จัดทําแผนกูเงินและชําระเงินรDวมกับ ธกส. ใน
แนวทางที่ปฏิบัติไดเพื่อลดภาระดอกเบี้ยเงินกูกับ ธกส.
ลง
- นํารถบรรทุกหกลอมาใชประโยชนกับธุรกิจสหกรณ
อยDางคุมคDาและมีประสิทธิภาพ
5.สหกรณการเกษตรหวยสัตวใหญ9 จํากัด
ป=บัญชี 31 มีนาคม 2558
มีสมาชิก 1,127 คน
ทุนดําเนินงาน 10006900.21 บาท
ปริมาณธุรกิจรวม43527187.72 บาท
ขาดทุนสุทธิ282428.65 บาท

6.สหกรณนิคมบางสะพาน จํากัด
ป=บัญชี 31 ธันวาคม 2558
มีสมาชิก 2,606 คน
ทุนดําเนินงาน 678354.37บาท
ปริมาณธุรกิจรวม7170712.56บาท
ขาดทุนสุทธิ192740.92 บาท

สหกรณมีลูกหนี้เงินใหกู 134 ราย เป2นเงิน
4,375,824.36 บาท เป2นลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้ 81
ราย จํานวน 1,530,994.36 บาท ดอกเบี้ยเงินใหกู
คางรับ 1,155,903บาท

- เรDงรัดลูกหนี้เงินกูระยะสั้น-ปานกลาง ซึ่งถูกตั้งคDาเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญไวเต็มจํานวนแลวเขามาใหไดมากที่สุด
โดยการทําแผนปฏิบัติการเรDงรัดหนี้ (Action Plan) ใช
เป2นระยะๆ
- เรDงรัดลูกหนี้การคา ที่ไมDไดเคลื่อนไหวในการชําระหนี้
ซึ่งถูกตั้งคDาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวเต็มจํานวนแลวให
ไดมากที่สุด โดยการทําแผนปฏิบัติการเรDงรัดหนี้
(Action Plan) ใชเป2นระยะๆ

ธุรกิจสินเชื่อ : ณ วันสิ้นป=มีลกู หนี้คงเหลือ 95 ราย
1,183,089 บาท ดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับ
3,775,321 บาท คDาปรับเงินใหกูคางรับ
761,107 บาท สหกรณไดตั้งคDาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว
เต็มจํานวนแลว

- ติดตามการชําระหนี้อยDางเครDงครัด
- สDงเสริมใหเพิ่มปริมาณธุรกิจดานการจัดหาสินคามา
จําหนDาย
- สDงเสริมใหมีการจัดประชุมกลุDมสมาชิกตาม นโยบาล
กรมสDงเสริมสหกรณเพื่อชี้แจงหลักการ วิธีการ
อุดมการณสหกรณ สรางศรัทธาในความเป2นเจาของ
สหกรณ
- ปรับปรุงภูมิทัศนป&iมน้ํามันพรอมสรางโปรโมชั่นใหกับ
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สมาชิกผูมาใชบริการใหเพิ่มขึ้น
- สหกรณมีรายไดจากคDาเชDาอาคารรานคา จํานวน
364,700 บาท และคDาเชDาสถานที่องคการโทรศัพท
จํานวน 90,800 บาท
- ทําแผนพัฒนาทางดานธุรกิจใหมีความชัดเจนเป2นราย
เดือน
7.สหกรณการเกษตรโรงสีขาวพระราชทานอ9าวนอย
จํากัด
ป=บัญชี 31 มีนาคม 2559
ทุนดําเนินงาน5189558.7 บาท
ปริมาณธุรกิจรวม 13411478.32 บาท
ขาดทุนสุทธิ288713.26บาท
สDวนขาดแหDงทุน

ธุรกิจจัดหาสินคามาจําหน9าย : ณ วันสิ้นป=มีลูกหนี้
การคาคงเหลือ 119 ราย จํานวน 1,005,668 บาท
ตั้งคDาเผือหนี้สงสัยจะสูญไว จํานวน 424,573.55
บาท ในจํานวนนี้เป2นลูกหนี้การคาคางนานเกิน 2 ป=
จํานวน 413,109 บาท ซึ่งตั้งคDาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว
เต็มจํานวนแลว
ธุรกิจแปรรูปผลิตผลการเกษตรและการผลิตสินคา :
สหกรณไมDมีการรวบรวมขาวเปลือก แตDมีการสี
ขาวเปลือก จํานวน 37,241 บาท มีคDาใชจDายในการ
ผลิตและคDาใชจDายเฉพาะธุรกิจที่ตัดเป2นคDาใชจDายทุกป=
มากกวDารายไดจากการขายผลิตภัณฑที่ผลิตได

- จัดประชุมกลุDมสมาชิกอยDางตDอเนื่องเพื่อชี้แจง
หลักการ วิธีการ อุดมการณสหกรณเพื่อสรางความ
ศรัทธาในความเป2นเจาของสหกรณโดยใชเวทีการ
ประชุมกลุDมสํารวจความตองการป&จจัยการผลิตและ
สํารวจสมาชิกที่ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ
เพื่อปรับปรุงขอมูลพื้นฐานใหเป2นป&จจุบัน
- จัดทําโปรโมชั่นเพื่อสDงเสริมใหสมาชิกมาใชบริการป&iม
น้ํามัน
- รักษาฐานลูกคาสหกรณเดิมและสรางเครือขDาย
สหกรณผูผลิตขาวสารตDางจังหวัดที่มีคุณภาพและราคา
ยุติธรรม นํามาบริการใหกับสหกรณในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ
- นํารถบรรทุกหกลอมาใชประโยชนกับธุรกิจสหกรณ
อยDางคุมคDาและมีประสิทธิภาพ
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8.สหกรณชาวไร9หนองปุหลก จํากัด
ป=บัญชี 30 มิถุนายน 2558
ทุนดําเนินงาน 733918.78
บาท
ปริมาณธุรกิจรวม91797.18บาท
ขาดทุนสุทธิ37933.17บาท

9.สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธ.ก.ส.
ประจวบคีรีขันธ จํากัด
ปBบัญชี 31 มีนาคม 2559
ทุนดําเนินงาน23114584.13บาท
ปริมาณธุรกิจรวม380294583.75บาท
ขาดทุนสุทธิ769470.85บาท

ธุรกิจสินเชื่อ : ในระหวDางป=ไมDไดจDายเงินกูใหแกDสมาชิก - ติดตามการชําระหนี้อยDางเครDงครัด
ณ วันสิ้นป=ลูกหนี้ จํานวน 455,882.29 บาท
- สDงเสริมใหเพิ่มปริมาณธุรกิจดานการจัดหาสินคามา
ดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับ จํานวน 337,232.01 บาท จําหนDาย
คDาปรับ 29,273.56 บาท ไดตั้งคDาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ไวทั้งจํานวนแลว
ธุรกิจจัดหาสินคามาจําหน9าย : มีลูกหนี้การคา
คงเหลือ ณ วันสิ้นป= 16 ราย จํานวน 186,603 บาท
และคDาปรับคางรับ จํานวน 123,500.31 บาท เป2น
ลูกหนี้คางนานเกิน 2 ป= ทั้งจํานวน ไดตั้งคDาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญไวทั้งจํานวนแลว
ธุรกิจรับฝากเงิน : ระหวDางป=ไมDไดรับฝาก สหกรณตอง
รับภาระดอกเบี้ยจDาย 237.18
- การดําเนินงานของสหกรณประธานกรรมการเป2น
ผูดําเนินการเพียงผูเดียว ไมDเป2นไปตามหลักการควบคุม
ภายในที่ดี
ธุรกิจจัดหาสินคามาจําหนDาย : มีลูกหนี้สินคาขาดบัญชี - ติดตามการชําระหนี้อยDางเครDงครัด
จํานวน 1,557,192.04 บาท คDาปรับคางรับ จํานวน - สDงเสริมใหเพิ่มปริมาณธุรกิจดานการจัดหาสินคามา
124,040.38 บาท มีการตั้งคDาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว จําหนDาย
เต็มจํานวนแลว
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10. สหกรณกองทุนสวนยางรDอนทองพัฒนา จํากัด
บัญชี 31 มีนาคม 2558
ทุนดําเนินงาน23114584.13บาท
ปริมาณธุรกิจรวม380294583.75บาท
ขาดทุนสุทธิ769470.85บาท

- สหกรณรวบรวมผลิตผลยางพาราจากสมาชิกและ
บุคคลภายนอก เป2นเงิน 11,103,607 บาท แตDมี
ตนทุนการซื้อมากกวDายอดขายและคDาใชจDายเฉพาะ
ธุรกิจเพิ่มขึ้น
- สภาพแวดลอมทางการเมืองและเศรษฐกิจ สDงผล
กระทบตDอราคายางพาราและการตรวจสอบคุณภาพที่
ไมDไดมาตรฐานทําใหถูกตัดราคายางพาราแผDนดิบ
- ธุรกิจจัดหาสินคามาจําหนDาย : จํานวน 63,825
บาท ลดลงจากป=กDอน60,950 บาท

- กํากับควบคุมการรวบรวมผลผลิตใหมีความโปรDงใส
- สDงเสริมใหเพิ่มปริมาณธุรกิจดานการจัดหาสินคามา
จําหนDาย

