
        
 
 

ค ำส่ัง ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดชัยนำท 
ท่ี  2/2560 

เรื่อง  มอบหมำยหน้ำท่ีในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนรำชกำร 
      --------------------- 
 

  ด้วยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดชัยนำท ได้ด ำเนินกิจกรรม        
ตำมโครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรในสถำบันเกษตรกร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยแนะน ำในกำร
จัดท ำบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้มีงบทดลองถูกต้องตำมหลักบัญชีและเป็นปัจจุบัน สำมำรถปิดบัญชี
ได้ตำมก ำหนดเวลำ ให้ค ำแนะน ำวิธีกำรบันทึกข้อมูลทำงบัญชี และกำรเก็บเอกสำรหลักฐำนทำงบัญชีท่ีถูกต้อง           
แก่กรรมกำรหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้อง และในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560  มีค ำส่ังเลิกสหกรณ์และเลิกกลุ่มเกษตรกร  
ประกอบกับมีสหกรณ์จดทะเบียนต้ังใหม่  ดังนั้น เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมวัตถุประสงค์ของกิจกรรมตำมโครงกำร
ดังกล่ำว  ขอยกเลิกค ำส่ังส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดชัยนำท ท่ี 18/2559  ส่ัง ณ วันท่ี 18 มิถุนำยน 2559     
และให้ถือใช้ค ำส่ังนี้แทน และมอบหมำยหน้ำท่ีในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนรำชกำร  ดังรำยนำมต่อไปนี้ 
 

  ๑. นำงสำวสุพรรณษำ  มำคุ้ม  ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรสหกรณ์      
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ท่ีดูแล รับผิดชอบในกำรปฏิบัติ ตำมแผน 8 แห่ง ดังนี้ 
 1.  สหกรณ์ผู้ใช้น้ ำบำงหลวง จ ำกัด    อ ำเภอสรรพยำ 
 2.  สหกรณ์กำรเกษตรเนินขำม จ ำกัด   อ ำเภอเนินขำม 
 3.  สหกรณ์กำรเกษตรผสมผสำนบ้ำนเด่นใหญ่ จ ำกัด อ ำเภอหันคำ 
 4.  กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว์เด่นใหญ่   อ ำเภอหันคำ 

5.  กลุ่มเกษตรกรท ำนำวังไก่เถ่ือน    อ ำเภอหันคำ 
 6.  กลุ่มเกษตรกรท ำสวนวังไก่เถ่ือน   อ ำเภอหันคำ 
 7.  กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว์หนองแซง   อ ำเภอหันคำ 
 8.  กลุ่มเกษตรกรท ำนำโพงำม    อ ำเภอสรรคบุรี 
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ท่ีดูแล รับผิดชอบในกำรปฏิบัติ นอกแผน 5 แห่ง ดังนี้ 
 1.  สหกรณ์กำรเกษตรปฏิรูปท่ีดินสรรคบุรี จ ำกัด  อ ำเภอสรรคบุรี 
 2.  กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว์ไพรนกยงู   อ ำเภอหันคำ 
 3.  สหกรณ์กำรเกษตรชำวสวนส้มโอขำวแตงกวำ จ ำกัด อ ำเภอสรรคบุรี 
 4.  สหกรณ์ผลิตเสบียงสัตว์ชัยนำท จ ำกัด   อ ำเภอสรรพยำ 
 5. สหกรณ์กำรเกษตรไพรนกยูง จ ำกัด   อ ำเภอหันคำ 

  2. นำงสำวฉัฐจิกำนต์ จันทร์พำยับ ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรสหกรณ์     
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ท่ีดูแล รับผิดชอบในกำรปฏิบัติ ตำมแผน 7 แห่ง ดังนี้ 
 1.  สหกรณ์ผู้ใช้น้ ำสรรพยำสำมัคคี จ ำกัด   อ ำเภอสรรพยำ 
 2.  กลุ่มเกษตรกรท ำนำมะขำมเฒ่ำ   อ ำเภอวัดสิงห์ 
 3.  กลุ่มเกษตรกรท ำนำบ่อแร่    อ ำเภอวัดสิงห์ 

4.  กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว์วังหมัน    อ ำเภอวัดสิงห์ 
 
        5. /กลุ่มเกษตรกรท ำ….. 
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5.  กลุ่มเกษตรกรท ำนำวังหมัน        อ ำเภอวัดสิงห์ 

 6.  กลุ่มเกษตรกรท ำไร่สะพำนหิน    อ ำเภอหนองมะโมง 
 7.  กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว์หนองมะโมง   อ ำเภอหนองมะโมง 
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ท่ีดูแล รับผิดชอบในกำรปฏิบัติ นอกแผน 3 แห่ง ดังนี้ 
 1.  กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว์หนองน้อย   อ ำเภอวัดสิงห์ 
 2.  กลุ่มเกษตรกรท ำนำหนองขุ่น    อ ำเภอวัดสิงห์ 
 3.  สหกรณ์กำรเกษตรวิถีพอเพียงเจ้ำพระยำ จ ำกัด  อ ำเภอสรรพยำ 

  3. นำงสำวมิตทีรำ บรรทัด  ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์     
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ท่ีดูแล รับผิดชอบในกำรปฏิบัติ ตำมแผน 8 แห่ง ดังนี้ 
 1.  สหกรณ์สตรีชัยนำท จ ำกัด    อ ำเภอเมือง 
 2.  สหกรณ์ผู้ใช้น้ ำเสือโฮกพัฒนำ จ ำกัด   อ ำเภอเมือง 
 3.  สหกรณ์กำรเกษตรผสมผสำนบ้ำนวังไผ่ จ ำกัด  อ ำเภอเมือง 
 4.  กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว์นำงลือ    อ ำเภอเมือง 

5.  กลุ่มเกษตรกรท ำนำเสือโฮก    อ ำเภอเมือง 
6.  กลุ่มเกษตรกรท ำนำเขำท่ำพระ    อ ำเภอเมือง 

 7.  กลุ่มเกษตรกรท ำนำโพนำงด ำตก   อ ำเภอสรรพยำ 
 8.  กลุ่มเกษตรกรท ำนำหำดอำษำ    อ ำเภอสรรพยำ 

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ท่ีดูแล รับผิดชอบในกำรปฏิบัติ นอกแผน 4 แห่ง ดังนี้ 
 1.  สหกรณ์เดินรถชัยนำท จ ำกัด    อ ำเภอเมือง 
 2.  กลุ่มเกษตรกรเขำขยำยพัฒนำ    อ ำเภอเมือง 
 3.  กลุ่มเกษตรกรนำหญ้ำหำดอำษำ   อ ำเภอสรรพยำ 
 4.  กลุ่มเกษตรกรท ำนำโพนำงด ำออก   อ ำเภอสรรพยำ 

4. นำยเรวัตร   คงอินทร์  ต ำแหน่ง  เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์     
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ท่ีดูแล รับผิดชอบในกำรปฏิบัติ ตำมแผน 8 แห่ง ดังนี้ 
 1.  กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว์ตลุก    อ ำเภอสรรพยำ 
 2.  สหกรณ์ผู้ใช้น้ ำหำดอำษำ จ ำกัด   อ ำเภอสรรพยำ 
 3.  กลุ่มเกษตรกรท ำนำสรรพยำ    อ ำเภอสรรพยำ 

4.  กลุ่มเกษตรกรท ำไร่กะบกเต้ีย    อ ำเภอเนินขำม 
5.  กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว์โพนำงด ำตก   อ ำเภอสรรพยำ 
6.  กลุ่มเกษตรกรท ำนำสุขเดือนห้ำ   อ ำเภอเนินขำม 
7.  กลุ่มเกษตรกรต ำบลสุขเดือนห้ำ   อ ำเภอเนินขำม 
8.  กลุ่มเกษตรกรท ำไร่ต ำบลเนินขำม   อ ำเภอเนินขำม 

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ท่ีดูแล รับผิดชอบในกำรปฏิบัติ นอกแผน 2 แห่ง ดังนี้ 
 1.  สหกรณบ์ริกำรชุมชนแพรกศรีรำชำ จ ำกัด  อ ำเภอสรรคบุรี 
 2.  สหกรณ์ผู้ใช้น้ ำตลุก  จ ำกัด    อ ำเภอสรรพยำ 

5. นำงสำวจิตรำรัตน์  สุพัฒน์ ต ำแหน่ง  เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์     
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ท่ีดูแล รับผิดชอบในกำรปฏิบัติ ตำมแผน 8 แห่ง ดังนี้ 

1.  สหกรณ์ผู้ใช้น้ ำวัดโคก จ ำกัด    อ ำเภอมโนรมย์ 
2.  สหกรณ์กำรเกษตรศิลำดำน จ ำกัด   อ ำเภอมโนรมย์ 
 
         3. /กลุ่มเกษตรกร...... 
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3.  กลุ่มเกษตรกรต ำบลไร่พัฒนำ    อ ำเภอมโนรมย์ 
4.  กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว์อู่ตะเภำ   อ ำเภอมโนรมย์ 
5.  กลุ่มเกษตรกรท ำสวนผักศิลำดำน   อ ำเภอมโนรมย์ 
6. กลุ่มเกษตรกรหำงน้ ำสำคร หมู่ท่ี 1 และหมู่ท่ี 2   อ ำเภอมโนรมย์ 
7. กลุ่มเกษตรกรหำงน้ ำสำคร หมู่ท่ี 3   อ ำเภอมโนรมย์ 
8. กลุ่มเกษตรกรหำงน้ ำสำคร หมู่ท่ี 5   อ ำเภอมโนรมย์ 

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ท่ีดูแล รับผิดชอบในกำรปฏิบัติ นอกแผน 5 แห่ง ดังนี้ 
 1. สหกรณ์ผู้ใช้น้ ำลุ่มน้ ำเจ้ำพระยำ จ ำกัด   อ ำเภอตำคลี  จังหวัดนครสวรรค์ 
 2. กลุ่มเกษตรกรหำงน้ ำสำคร หมู่ท่ี 4   อ ำเภอมโนรมย์ 
 3. กลุ่มเกษตรกรอู่ตะเภำ หมู่ท่ี 5    อ ำเภอมโนรมย์ 
 4. กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว์หำงน้ ำสำคร   อ ำเภอมโนรมย์ 
 5. กลุ่มเกษตรกรท ำนำท่ำฉนวน    อ ำเภอมโนรมย์ 
 

ให้มหีน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ  ดังนี้ 
  ๑.  ให้ควำมช่วยเหลือจัดท ำบัญชีแก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน โดยรวบรวม
หลักฐำนกำรจัดท ำบัญชี เพื่อน ำมำบันทึกรำยกำรในสมุดบันทึกรำยกำรขั้นต้น และผ่ำนกำรบัญชีไปสมุดบันทึก
รำยกำรขั้นปลำยบัญชีย่อย และทะเบียนต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังนี้ ให้วำงแผนกำรปฏิบัติงำนในแต่ละสถำบัน        
ท่ีรับผิดชอบไว้ล่วงหน้ำให้ชัดเจนตลอดท้ังปี 

๒.  จัดท ำงบทดลองประจ ำเดือนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ภำยใน 10 วันท ำกำรของเดือน
ถัดไป โดยจัดท ำท้ังระบบบันทึกด้วยมือและโปรแกรมระบบบัญชี ในกรณีท่ีไม่สำมำรถจัดท ำโปรแกรมระบบบัญชี
ด้วยโปรแกรมระบบบัญชีแก่กลุ่มเป้ำหมำยใดบ้ำง รวมทั้งกรณีบันทึกด้วยระบบใดระบบหนึ่งเพียงอย่ำงเดียว 

3.  เมื่อส้ินปีทำงบัญชีให้จัดท ำงบกำรเงิน ประกอบด้วย งบดุล งบก ำไรขำดทุนและงบอื่นๆ      
ท่ีเกี่ยวข้องรวมท้ังรำยละเอียดประกอบงบกำรเงินตำมแบบท่ีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก ำหนดให้พร้อมท่ีจะรับกำร
ตรวจสอบบัญชีภำยใน 30 วัน นับแต่วันส้ินปีทำงบัญชี (ตำมค ำส่ังนำยทะเบียนสหกรณ์ท่ี 460/2548 ลงวันท่ี 
13 มิถุนำยน 2548 เรื่อง กำรจัดท ำงบดุลของสหกรณ์) ส ำหรับกลุ่มเกษตรกรให้ด ำเนินกำรเช่นเดียวกับสหกรณ์ 

4.  ให้ค ำแนะน ำวิธีกำรบันทึกข้อมูลทำงบัญชี และกำรจัดเก็บเอกสำรหลักฐำนประกอบกำร
จัดท ำบัญชีท่ีถูกต้องแก่กรรมกำร หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
  5.  แนะน ำให้ควำมรู้เบ้ืองต้นในกำรใช้ประโยชน์จำกงบทดลอง งบกำรเงิน และข้อมูลทำงบัญชี
แก่กรรมกำรของสหกรณ์/กลุ่มเกษตร 

6.  ให้ค ำแนะน ำ ช่วยเหลือกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำรประจ ำเดือน กำรประชุม
ใหญ่ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ตลอดจนกิจกรรมอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมำยเฉพำะกิจ 

7.  ปฏิบัติงำนอื่นตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 

  ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้   เป็นต้นไป 
 

    ส่ัง ณ วันท่ี   12   มกรำคม  พ.ศ. 2560 
 
                                                             นลินี  สำระกูล 
          (นำงสำวนลนี   สำระกูล) 
         สหกรณ์จังหวัดชัยนำท 


