
๑ 
 

รายงานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี 
คร้ังที ่9/๒๕๖4  วันอังคารที่ 1๕ มิถุนายน 2564 

ณ ห้องประชุม  1  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี 

ผู้เข้าประชุม 

ที ่ ชื่อ – สกุล    ต าแหน่ง 
ข้าราชการ 
๑ นายศุภธีร์ อยู่วัฒนา สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี ประธานในที่ประชุม 

๒ นายสุเทพ ค าไพเราะ ผอ.กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  
๓ นางนฤมล สมบูรณ์วิทย์ ผอ.นิคมสหกรณ์ทับเสลา  
๔ นายภานุพงษ ์ สมบูรณ์วิทย์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 

๕ นายรังสรรค์ หมั้นเที่ยง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

๖ นายปรีดา รอดนวล ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 

๗ นายพิศณุ ข านุรักษ์ นิติกรปฏิบัติการ 
๘ นายรักษาราษฎร์ โภคะศฤงคาร ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
๙ นายนรสีห์ สุดวิลัย ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา 

การบริหารการจัดการสหกรณ์ 
๑๐ 
11 
12 
13 
14 
 

นางสาววัฒนา 
นางสาวสมลักษณ์ 
นางสาวอารีรัตน์ 
นางสาวสุกัญญา 
นางสาวพรนภา 

สมัครเกษตรการ 
จันทร์กรณ์ 
เพ็ญพันธ์นาค 
อินทสิทธิ์ 
กาวีเมือง 

หัวหน้าฝุายบริหารทั่วไป 
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

ลูกจ้างประจ า 
1 นางการะเกตุ จ าปาเงิน พนักงานพิมพ์ ระดับ ส.4 
 

พนักงานราชการ 
1 นางศรินณา มาท้วม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

2 นางสาวสุวัชร ี ชวาลา นักวิชาการสหกรณ์ 
3 นางสาวกมลวรรณ อังกาบ นักวิชาการสหกรณ์ 
4 
5 

นางสมพร 
นางสาวสุชีรา 

หุ่นหล่อ 
สายเพ็ชร์ 

นักจัดการงานทั่วไป 
เจ้าพนักงานธุรการ 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายศุภธีร์  อยู่วัฒนา สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในที่ประชุม 
ได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1... 



๒ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

  นายศุภธีร์  อยู่วัฒนา  สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
  1. การเสนอหนังสือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนาม  
  ประธานในที่ประชุม ได้แจ้งแนวปฏิบัติการเสนอหนังสือ/โครงการ ที่ต้องให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดลงนาม ขอให้ผู้รับผิดชอบหนังสือ/โครงการ ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือ ตามระเบียบ            
งานสารบรรณ และติดตามผลการอนุมัติที่ผู้ว่าราชการลงนามในหนังสือ/โครงการ 
 

  มติ ที่ประชุมรับทราบและถือปฏิบัติ 
 

  2. การขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ  
  ประธานในที่ประชุม ได้แจ้งแนวปฏิบัติในการขออนุญาตการใช้รถยนต์ของทางราชการ กรณี
ข้าราชการในกลุ่มงาน/กลุ่มส่งเสริม ขออนุญาตใช้รถยนต์ของทางราชการ ให้ ผู้อ านวยการกลุ่มงาน/         
กลุ่มส่งเสริม ลงนามก ากับทุกครั้ง 
 

  มติ ที่ประชุมรับทราบและถือปฏิบัติ 
 

  3. การน าข้อมูลลงเว็บไซต์ของส านักงาน 
  ประธานในที่ประชุม แจ้งให้ ผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารที่จะน าเผยแพร่บนเว็บไซต์            
ของส านักงานฯ ให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนน าขึ้นเว็บไซต์  
 

  มติ ที่ประชุมรับทราบและถือปฏิบัติ 
 

  4. การใช้กระดาษใช้แล้วน ามาใช้ใหม่ 
  ประธานในที่ประชุม แจ้งผู้จัดท าเอกสารเสนอสหกรณ์จังหวัด กรณีใช้กระดาษใช้แล้วน า
กลับมาใช้ใหม่ ขอให้ป๊ัมตรายาง “กระดาษใช้แล้วน ากลับมาใช้ใหม่” ให้เรียบร้อย 
 

  มติ ที่ประชุมรับทราบและถือปฏิบัติ 
 

  5. การจัดกรอบอัตราก าลัง 
  ประธานในที่ประชุม เรื่องการจัดกรอบอัตราก าลังให้ตรงตามโครงสร้างของกรมส่งเสริม
สหกรณ์ ขอหารือร่วมกับผู้อ านวยการกลุ่มงาน/หัวหน้าฝุายบริหาร เพ่ือหาแนวทางปฏิบัติให้ถูกต้อง 
 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 

    นางสาววัฒนา  สมัครเกษตรการ หัวหน้าฝุายบริหารทั่วไป ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าตามที่ได้มี
การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ ปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ 8/๒๕๖๔     
เมื่อวันพุธที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นั้น ฝุายบริหารทั่วไปได้จดบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อย
แล้ว และได้น าขึ้นเว็บไซต์ของส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี จ านวน 22 หน้า จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา 
หากไม่มีผู้ขอแก้ไข จึงถือว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
 

  มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2564 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 3... 



๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องติดตามผลการประชุมคร้ังที่แล้ว 

  3.1 กิจกรรมวันต้นไม้ประจ าปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  นางสาววัฒนา  สมัครเกษตรการ หัวหน้าฝุายบริหารทั่วไป ได้แจ้งต่อที่ประชุม ครั้งที่ 
8/2564 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ได้แจ้งเชิญชวนบุคลากรของส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี    
ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจ าปีของชาติ พ.ศ. 2564 บริเวณโดยรอบส านักงาน โดยจะแจ้ง วัน เวลา และ
สถานที่ ให้ทราบในภายหลังนั้น 

  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจ าปีของชาติ    
พ.ศ. 2564 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ต้นไม้ที่ปลูกได้แก่ ต้นแคนา ต้นมะค่าโมง และ
ต้นมะขาม โดยปลูกบริเวรโดยรอบส านักงาน 
 

   มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ 

  4.1 ฝุายบริหารทั่วไป 

  ติดตามผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
  นางสาววัฒนา  สมัครเกษตรการ หัวหน้าฝุายบริหารทั่วไป ได้ติดตามผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ผลแนะน าส่งเสริมและผลการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร)    
ตามแบบรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน ตามผลผลิต/โครงการประจ าปีงบประมาณ (e-project) รายละเอียด 
ดังนี้ 
  1. การรับสมัครสมาชิก 
  เปูาหมายการรับสมัครสมาชิกของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 มีเปูาหมายการรับสมาชิกเพ่ิมจ านวน 762 ราย ข้อมูลจากการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ข้อมูลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 15 พฤษภาคม 2564 มีผลการรับสมัคร
สมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร จ านวน 867 ราย โดยคิดเป็นร้อยละ 113.78  
 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

  2. ผลการปิดบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
  จากข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ข้อมูลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 
2563 – 15 พฤษภาคม 2564 สามารถสรุปข้อมูลผลการปิดบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ดังนี้ 
   1. สหกรณ์ภาคการเกษตร จ านวนทั้งส้ิน 38 แห่ง  
   - สหกรณ์ที่สามารถปิดบัญชีได้ จ านวน 10 แห่ง  
    1. สหกรณ์การเกษตรเมืองอุทัยธานี จ ากัด 
    2. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.อุทัยธานี จ ากัด 
    3. สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟูาบ้านท่าซุงใต้ จ ากัด 
    4. สหกรณ์การเกษตรลานสัก จ ากัด 
    5. สหกรณ์การเกษตรหนองฉาง จ ากัด 
    6. สหกรณ์การเกษตรทัพทัน จ ากัด 
    7. สหกรณ์การเกษตรหนองขาหย่าง จ ากัด 
    8. สหกรณ์การเกษตรสว่างอารมณ์ จ ากัด 

9. สหกรณ์การเกษตร... 



๔ 
 

    9. สหกรณ์การเกษตรบ้านทัพคล้าย จ ากัด 
    10.สหกรณ์การเกษตรบ้านไร่ จ ากัด 
   - สหกรณ์ที่ยังไม่สามารถปิดบัญชีได้ จ านวน 7 แห่ง  
    1. สหกรณ์การเกษตรเมืองการุ้ง จ ากัด 
    2. สหกรณ์การเกษตรโพธิมงคล จ ากัด 
    3. สหกรณ์ผู้ใช้น้ าเนินแจง จ ากัด 
    4. สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตหนองกลางดง จ ากัด 
    5. สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตสว่างอารมณ์ จ ากัด 
    6. สหกรณ์นิคมลานสัก จ ากัด 
    7. สหกรณ์การเกษตรวัดยาง จ ากัด 

   - สหกรณ์ที่ยังไม่ส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชี จ านวน 10 แห่ง  
    1. สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินเขาดินเหนือ จ ากัด 
    2. สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินลานสัก จ ากัด 
    3. สหกรณ์การเกษตรตลุกดู่ จ ากัด 
    4. สหกรณ์ปศุสัตว์หนองจิกยาว จ ากัด 
    5. สหกรณ์การเกษตรบ้านหลุมเข้า จ ากัด 
    6. สหกรณ์ส่งเสริมผู้เลี้ยงสัตว์บ้านไก่ดิ้น จ ากัด 
    7. สหกรณ์การเกษตรห้วยคต จ ากัด 
    8. สหกรณ์การเกษตรทุ่งสาลี จ ากัด 
    9. สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตภูเมนทร์ จ ากัด 
    10.สหกรณ์กองทุนสวนยางห้วยคต จ ากัด 

   - ยังไม่ได้รับรายงาน จ านวน 6 แห่ง 
    1. สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟูาบ้านภูมิธรรม จ ากัด 
    2. สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟูาบ้านบางกุ้ง จ ากัด 
    3. สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตหนองยายดา จ ากัด 
    4. สหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกสับปะรดในเขตปฏิรูปที่ดินอุทัยธานี จ ากัด 
    5. สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟูาบ้านเขาฆ้องชัย จ ากัด 
    6. สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินระบ า จ ากัด 
   - สหกรณ์ที่ยังไม่ถึงก าหนด จ านวน 5 แห่ง 
    1. สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟูาบ้านสะพานหิน จ ากัด 
    2. สหกรณ์สตรีหนองขาหย่าง จ ากัด 
    3. สหกรณ์กองทุนสวนยางปฏิรูปที่ดินน้ าดี จ ากัด 
    4. สหกรณ์การเกษตรถาวรพัฒนาอุทัยธานี จ ากัด 
    5. สหกรณ์สวนปุาภาคเอกชนอุทัยธานี จ ากัด 
 

   2. สหกรณ์นอกภาคการเกษตร จ านวนทั้งส้ิน 17 แห่ง  
   - สหกรณ์ที่สามารถปิดบัญชีได้ จ านวน 13 แห่ง  
    1. สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี จ ากัด 
    2. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุทัยธานี จ ากัด 
    3. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จ ากัด 
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    4. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหูช้าง – การุ้ง จ ากัด 
    5. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบางกุ้ง จ ากัด 
    6. สหกรณ์ออมทรัพย์ชมรมก านันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดอุทัยธานี จ ากัด 
    7. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนลานสัก จ ากัด 
    8. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนห้วยขาแข้ง จ ากัด 
    9. สหกรณ์บริการเดินรถอุทัยธานี จ ากัด 
    10.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดอกบัวบาน 
    11.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านชุมทหารสามัคคี จ ากัด 
    12.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนห้วยขานาง – ทุ่งนา จ ากัด 
    13.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทองหลางสามัคคี จ ากัด 
   - สหกรณ์ที่ยังไม่สามารถปิดบัญชีได้ จ านวน 2 แห่ง  
    1. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดงขวางสามัคคี จ ากัด 
    2. สหกรณ์บ้านมั่นคงอุทัยธานี จ ากัด 
   - สหกรณ์ที่ยังไม่ถึงก าหนดส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชี จ านวน 2 แห่ง  
    1. ร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี จ ากัด 
    2. สหกรณ์บริการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ห้วยขาแข้งอุทัยธานี จ ากัด 
 

   3. กลุ่มเกษตรกร จ านวน 51 แห่ง 
   - กลุ่มเกษตรกรที่สามารถปิดบัญชีได้ จ านวน 25 แห่ง 
    1. กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว์น้ าท่าซุง 
    2. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ไผ่เขียว 
    3. กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว์หนองกระทุ่ม  
    4. กลุ่มเกษตรกรท าไร่ใหม่ทุ่งโพ 
    5. กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว์หนองไผ่ 
    6. กลุ่มเกษตรกรท านาน้ าซึม 
    7. กลุ่มเกษตรกรท านาเกาะเทโพ 
    8. กลุ่มเกษตรกรท านาท่าซุง 
    9. กลุ่มเกษตรกรท าไร่เขากวางทอง 
    10.กลุ่มเกษตรกรท านาบ้านเก่า 
    11.กลุ่มเกษตรกรท านาหนองสระ 
    12.กลุ่มเกษตรกรท านาตลุกดู่ 
    13.กลุ่มเกษตรกรท านาหนองกระทุ่ม 

    14.กลุ่มเกษตรกรท านาห้วยรอบ 
    15.กลุ่มเกษตรกรท านาทุ่งพ่ึง 
    16.กลุ่มเกษตรกรท านาทัพทัน 
    17.กลุ่มเกษตรกรท านาหนองยายดา 
    18.กลุ่มเกษตรกรท าไร่บ้านห้วยแห้ง 
    19.กลุ่มเกษตรกรท าไร่ทัพหลวง 
    20.กลุ่มเกษตรกรท าไร่หูช้าง 

21. กลุ่มเกษตรกร... 
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    21.กลุ่มเกษตรกรท าไร่ใหม่คลองเคียน 
    22.กลุ่มเกษตรกรท าไร่เมืองการุ้ง 
    23.กลุ่มเกษตรกรท าไร่ทองหลาง 
    24.กลุ่มเกษตรกรท านาโคกหม้อ 
    25.กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ห้วยแห้ง 
   - กลุ่มเกษตรกรที่ยังไม่สามารถปิดบัญชีได้ จ านวน 6 แห่ง 
    1. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์หนองพังค่า 
    2. กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว์หนองขาหย่าง 
    3. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทุ่งนางาม 
    4. กลุ่มเกษตรกรท านาประดู่ยืน 
    5. กลุ่มเกษตรกรท าไร่หนองกระทุ่ม 
    6. กลุ่มเกษตรกรท าไร่หนองบ่มกล้วย 
   - กลุ่มเกษตรกรที่ยังไม่ส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชี จ านวน 5 แห่ง  
    1. กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว์ทุ่งโพ 
    2. กลุ่มเกษตรกรท าไร่ลานสัก  
    3. กลุ่มเกษตรกรท าไร่น้ ารอบ 
    4. กลุ่มเกษตรกรท านาดอนกลอย 
    5. กลุ่มเกษตรกรท าไร่พลวงสองนาง 
   - ยังไม่ได้รับรายงานการส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชี จ านวน 9 แห่ง  
    1. กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว์น้ าน้ าซึม 
    2. กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว์น้ าสะแกกรัง 
    3. กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ปุาอ้อ 
    4. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์หนองนางนวล 
    5. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ตลุกดู่ 
    6. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ดงขวาง 
    7. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เจ้าวัด 
    8. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ห้วยคต 
    9. กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว์บ่อยาง 
   - กลุ่มเกษตรกรที่ยังไม่ถึงก าหนดส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชี จ านวน 6 แห่ง 
    1. กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว์หนองไผ่แบน 
    2. กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว์น้ าอุทัยใหม่ 
    3. กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว์ดอนกลอย 
    4. กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดเจ้าวัด 
    5. กลุ่มเกษตรกรท านาหนองขาหย่าง 
    6. กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว์หนองยาง 
 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 

3. ติดตามสหกรณ์... 
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  3. ติดตามสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ต้องปิดบัญชีให้ได้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 

  สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่มีปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 และวันสุดท้ายของการ
ปิดบัญชีภายใน 30 วัน คือวันที่ 30 มิถุนายน 2564 รายละเอียดดังนี้ 
  สหกรณ์ จ านวน 3 แห่ง  
  1. สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟูาบ้านสะพานหิน จ ากัด 
  2. สหกรณ์สตรีหนองขาหย่าง จ ากัด 
  3. สหกรณ์กองทุนสวนยางปฏิรูปที่ดินน้ าดี จ ากัด 
  กลุ่มเกษตรกร จ านวน 6 แห่ง 
  1. กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว์หนองไผ่แบน 
  2. กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว์น้ าอุทัยใหม่ 
  3. กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว์ดอนกลอย 
  4. กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดเจ้าวัด 
  5. กลุ่มเกษตรกรท านาหนองขาหย่าง 
  6. กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว์หนองยาง 
 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

  4. ติดตามงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว 

  สหกรณ์นอกภาคการเกษตร จ านวน 11 แห่ง 
  1. สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี  จ ากัด 
  2. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุทัยธานี  จ ากัด 
  3. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี  จ ากัด 
  4. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหูช้าง - การุ้ง  จ ากัด 
  5. สหกรณ์เครดิตยูเนียนบางกุ้ง  จ ากัด 
  6. สหกรณ์ออมทรัพย์ชมรมก านันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดอุทัยธานี  จ ากัด 
  7. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนลานสัก  จ ากัด 
  8. สหกรณ์บริการเดินรถอุทัยธานี  จ ากัด 
  9. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดอกบัวบาน  จ ากัด 
  10. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านชุมทหารสามัคคี  จ ากัด 
  11.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทองหลางสามัคคี จ ากัด 
  กลุ่มเกษตรกร จ านวน 11 แห่ง 
  1. กลุ่มเกษตรกรท าไร่ใหม่ทุ่งโพ 
  2. กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว์หนองไผ่ 
  3. กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว์น้ าท่าซุง 
  4. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ไผ่เขียว 
  5. กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว์หนองกระทุ่ม 
  6. กลุ่มเกษตรกรท าไร่ใหม่ทุ่งโพ 
  7. กลุ่มเกษตรกรท าไร่เขากวางทอง 
  8. กลุ่มเกษตรกรท านาห้วยรอบ 

9. กลุ่มเกษตรกร... 
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  9. กลุ่มเกษตรกรท านาทุ่งพ่ึง 
  10.กลุ่มเกษตรกรท าไร่หูช้าง 
  11.กลุ่มเกษตรกรท าไรทองหลาง 
 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

  5. ติดตามผลการจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  นางสาววัฒนา  สมัครเกษตรการ หัวหน้าฝุายบริหารทั่วไป ขอให้ผู้รับผิดชอบโครงการต่าง ๆ 
ด าเนินการให้เป็นไปตามก าหนดเพ่ือเป็นการบริหารงานและงบประมาณให้เป็นไปตามเปูาหมายของโครงการ
ต่าง ๆ ดังนี้ 
  - โครงการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา ที่มีแผนด าเนินการในเดือนมิถุนายน 2564 
  1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล 
   - จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานหน่วยงานภายใต้คณะอนุกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพระดับจังหวัด ก าหนดด าเนินการเดือนมิถุนายน 2564 งบประมาณจ านวน 1,225.- บาท 
   - จัดอบรมให้ความรู้ตลาดน าการผลิตให้เกษตรกร (พ้ืนที่ที่ยังไม่มีการจัดตั้งเป็น
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร) 
  2. โครงการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างช าระของสมาชิกสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
   - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมบริหารจัดการหนี้ของสหกรณ์ภาค
การเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างช าระของสมาชิกสหกรณ์ ก าหนดด าเนินการ
วันที่ 14 , 21 มิถุนายน 2564 งบประมาณจ านวน 46,800.- บาท 

  3. โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน 
และการเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าเกษตรของสถาบันเกษตรกรของจังหวัดอุทัยธานี 
   - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการ
ด าเนินธุรกิจของสถาบันเกษตรกรและแผนบริหารจัดการเกษตร OPP ในระดับจังหวัด / พ้ืนที่ ก าหนดการ 24 
– 25 มิถุนายน 2564 งบประมาณจ านวน 35,790.- บาท 
   - จัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป
ภายใต้ 1 อ าเภอ 1 ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรฯ ก าหนดการ 29 – 30 มิถุนายน 2564 งบประมาณจ านวน 
40,800.- บาท 
 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

  6. ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2564 

  นางสาววัฒนา  สมัครเกษตรการ หัวหน้าฝุายบริหารทั่วไป ได้ ติดตามผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2564 ในภาพรวม และรายกลุ่มงาน / กลุ่มส่งเสริม / นิคม และขอให้ทุก
กลุ่มเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด 

  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมตามเปูาหมายของกรมส่งเสริมสหกรณ์  เดือนมิถุนายน 
2564 เปูาหมายเบิกจ่ายสะสม ร้อยละ 100 ผลเบิกจ่ายของส านักงานสหกรณ์จังหวัด ณ วันที่ 9 มิถุนายน 
2564 มีผลเบิกจ่ายสะสมร้อยละ 90.09 ซึ่งรายละเอียดแยกเป็นรายกลุ่ม ดังนี้ 
   - ฝุายบริหารทั่วไป ผลเบิกจ่ายภาพรวมสะสม คิดเป็นร้อยละ 88.75 
   - กลุ่มตรวจการสหกรณ์ ผลเบิกจ่ายภาพรวมสะสม คิดเป็นร้อยละ 74.58 
 

กลุ่มจัดตั้ง... 
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   - กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ผลเบิกจ่ายภาพรวมสะสม คิดเป็นร้อยละ 49.49 
   - กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ผลเบิกจ่ายภาพรวมสะสม 
คิดเป็นร้อยละ 99.77 
   - กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ผลเบิกจ่ายภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 22.50 
   - นิคมสหกรณ์ทับเสลา ผลเบิกจ่ายภาพรวมสะสม คิดเป็นร้อยละ 87.47 
   - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ผลเบิกจ่ายภาพรวมสะสม คิดเป็นร้อยละ 62.11 
   - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 ผลเบิกจ่ายภาพรวมสะสม คิดเป็นร้อยละ 83.46 
   - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 ผลเบิกจ่ายภาพรวมสะสม คิดเป็นร้อยละ 82.31   
 

  มติ ที่ประชุมพิจารณาให้ด าเนินการ ดังนี้  
   1. ให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ด าเนินการ เร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณ GAP ให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้จัดท าไว้ตาม Action Plan และเบิกจ่ายให้ได้ตามเปูาหมาย 

   2. ให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ด าเนินการจัดท า Action Plan การ
ด าเนินการจัดประชุมวางแผนการพัฒนาการด าเนินงานซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์และการเชื่อมโยงเครือข่าย
ภายใต้โครงการส่งเสริมการด าเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ประจ าปี งบประมาณ  
2564 (ครั้งที่ 2) พร้อมจัดท าโครงการฯ และด าเนินการจัดประชุมฯ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 
2564 
   3. ให้กลุ่มงาน กลุ่มส่งเสริม นิคมฯ จัดท าทะเบียนคุมงบประมาณในความรับผิดชอบ
ของแต่ละกลุ่มงาน กลุ่มส่งเสริม เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการใช้จ่ายงบประมาณของตนเองให้เป็นไปตามแผน 
 

  4.2 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 
  นายสุเทพ  ค าไพเราะ ผู้อ านวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  ได้รายงานต่อที่ประชุม 
ตามหัวข้อรายละเอียด ดังนี้ 

1. ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตร แยกเป็นรายกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 มีสหกรณ์ที่น ามาจัดมาตรฐาน จ านวน 9 แห่ง ผ่าน 7 แห่ง ไม่ผ่าน 

2 แห่ง และกลุ่มเกษตรกรที่น ามาจัดมาตรฐาน จ านวน 4 แห่ง ผ่าน 1 แห่ง ไม่ผ่าน 3 แห่ง 
  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 มีสหกรณ์ท่ีน ามาจัดมาตรฐาน จ านวน 1 แห่ง ไม่ผ่าน 1 แห่ง 
  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 มีสหกรณ์ที่น ามาจัดมาตรฐาน จ านวน 1 แห่ง ผ่าน จ านวน 1 แห่ง 
  นิคมสหกรณ์ทับเสลา มีสหกรณ์ท่ีน ามาจัดมาตรฐาน จ านวน 2 แห่ง ไม่ผ่าน 1 แห่ง ผ่าน 1 แห่ง 
รวมสหกรณ์ที่น ามาจัดมาตรฐาน จ านวน 13 แห่ง ผ่านมาตรฐาน จ านวน 9 แห่ง ไม่ผ่านมาตรฐาน จ านวน 4 
แห่ง และกลุ่มเกษตรกรที่น ามาจัดมาตรฐาน จ านวน 11 แห่ง ผ่าน 2 แห่ง ไม่ผ่าน 9 แห่ง 
 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

  2. ผลการจัดชั้นกลุ่มเกษตรกร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้
ส่งผลการจัดชั้นกลุ่มเกษตรกรให้ทางจังหวัด ซึ่งจังหวัดอุทัยธานี ไม่มีกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในชั้น 1 มีกลุ่ม
เกษตรกรอยู่ชั้น 2 จ านวน 42 แห่ง และชั้น 3 จ านวน 9 แห่ง  
   1. กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว์ดอนกลอย 
   2. กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว์ทุ่งโพ 
   3. กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว์หนองยาง 

4. กลุ่มเกษตรกร... 
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   4. กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ทุ่งนางาม 
   5. กลุ่มเกษตรกรท าไร่น้ ารอบ 
   6. กลุ่มเกษตรกรท าไร่พลวงสองนาง 
   7. กลุ่มเกษตรกรท าไร่หนองกระทุ่ม 
   8. กลุ่มเกษตรกรท าไร่หนองบ่มกล้วย 
   9. กลุ่มเกษตรกรท านาประดู่ยืน 
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  3. ผลการปฏิบัติงานช าระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
   1. กลุ่มเกษตรกรท าไร่วังหิน ประกาศเลิก ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2548 รับมอบ
ทรัพย์สิน วันที่ 22 กันยายน 2548 ปัจจุบันอยู่ขั้นตอนที่ 7  
   2. กลุ่มเกษตรกรท าไร่คอกควาย ประกาศเลิก ณ วันที่ 30 สิงหาคม 248 รับมอบ
ทรัพย์สิน วันที่ 22 กันยายน 2548 ปัจจุบันอยู่ขั้นตอนที่ 7  
   3. กลุ่มเกษตรกรท าไร่ห้วยคต ประกาศเลิก วันที่ 26 สิงหาคม 2548 รับมอบ
ทรัพย์วันที่ 1 ธันวาคม 2548 ปัจจุบันอยู่ข้ันตอนที่ 2  
   4. กลุ่มเกษตรกรท าสวนระบ า ประกาศเลิก ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2550 รับมอบ
ทรัพย์สิน วันที่ 12 มีนาคม 2556 ปัจจุบันอยู่ขั้นตอนที่ 3  
   5. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนก้าวหน้าพัฒนา จ ากัด ประกาศเลิก ณ วันที่ 18 มิถุนายน 
2562 รับมอบทรัพย์สิน วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ปัจจุบันอยู่ขั้นตอนที่ 3  
   6. สหกรณ์การเกษตรชาวไร่อ้อยจังหวัดอุทัยธานี จ ากัด ประกาศเลิก ณ วันที่ 23 
มีนาคม 2563 รับมอบทรัพย์ วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 ปัจจุบันอยู่ขั้นตอนที่ 3  
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  4. 7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน 

  เรื่องกิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียน 7 มิถุนายน ประจ าปี 2564  
  - วันที่  7 มิถุนายน 2564 ส านักพัฒนาและถ่ายทอด ฯ จัดกิจกรรมและเผยแพร่            
ไปทุกจังหวัดในรูปแบบออนไลน์ เฟชบุ๊กแฟนเพจส านักงานพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 
  - จังหวัดเชิญชวนโรงเรียนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ เข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์       
ผ่านผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 และเขต 2 เริ่มเวลา 08.15 น. – 16.30 น. 
  - งบประมาณจ านวน 40,000.- บาท ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
   - ใช้ในการประสานงาน การประชุม แนะน า ส่งเสริม สนับสนุน และติดตาม 
   - ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในรูปแบบการให้ความรู้ด้านการสหกรณ์แก่
นักเรียน/เกษตรกร/ประชาชนทั่วไป 
 

  มติ ให้กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ให้ประสานกับส านักงานพัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการสหกรณ์เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ ที่สามารถใช้จ่ายได้อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์      
ของโครงการ 
 

5. โครงการ... 
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  5. โครงการแก้ไขปัญหาหน้ีค้างช าระของสมาชิกสหกรณ์ 
  - กลุ่มเปูาหมายกิจกรรมที่ 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิธกีารจัดท าแผนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพธุรกจิ
สินเชื่อของสหกรณ์และแผนการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างช าระของสมาชิกสหกรณ์ ตลอดจนทบทวนและปรับปรุงการท า
แผนงาน ด าเนินการจัดประชุมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 7 – 8 มิถุนายน 2564 หลักสูตร การบริหารจัดการธุรกิจ
สินเชื่อของสหกรณ์ภาคการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 1 ผ่านระบบออนไลน์ ระบบ Zoom meeting 
เปูาหมาย 8 สหกรณ์ (7 อ าเภอ รวมนิคมฯ) กรรมการสหกรณ์ที่มีหน้าที่อนุมัติสินเชื่อ/ ผู้จัดการ/เจ้าหน้าที่
สินเชื่อ จ านวน 24 คน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ที่ดูแล จ านวน 8 คน ทีมโค้ช จ านวน 5 คน รวม 37 คน 
  - กลุ่มเปูาหมายกิจกรรมที่ 2 ด าเนินการจัดอบรมการบริหารจัดการหนี้และการเสริมสร้าง
อาชีพของสมาชิกสหกรณ์ เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์สามารถวางแผนทางการเงิน มีการสร้างวินัยในตนเอง 
เสริมสร้างและพัฒนาอาชีพสมาชิกสหกรณ์ที่เหมาะสมกับตนเองเพ่ือให้มีรายได้ที่มั่นคง ตลอดจนสามารถแก้ไข
ปญัหาหนี้สินของตนเองได้ ด าเนินการจัดอบรมเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 จัดท าแผนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารธุรกิจสินเชื่อของสหกรณ์และแผนแก้ไขปัญหาหนี้ค้างช าระของสมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเปูาหมาย
เดียวกันกับกิจกรรมที่ 1 
  - กิจกรรมที่ 3 การบริหารจัดการหนี้และการเสริมสร้างอาชีพของสมาชิก กลุ่มเปูาหมาย คือ
สมาชิกสหกรณ์ละ 5 คน รวม 40 คน จะด าเนินการจัดอบรมในวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ผ่านทางระบบ
ออนไลน์ ระบบ Zoom meeting 
โดยทั้ง 3 กิจกรรมด าเนินการ ณ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี 
 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

  6. ขยายก าหนดระยะเวลาในการเลือกต้ังคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร 
  - มีหนังสือจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้ขยายเวลาออกไป ให้คณะกรรมการอ านวยการเลือกตั้ง
คณะกรรมการกลางระดับอ าเภอ ด าเนินการเลือกตั้งระดับอ าเภอให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 
2564 ระดับจังหวัดภายใน 15 มิถุนายน 2564 ผู้อ านวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์จึงขอให้       
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ด าเนินการจัดประชุมคัดเลือกคณะกรรมการกลางระดับอ าเภอให้แล้วเสร็จภายในเดือน
มิถุนายน 2564 และจะได้ด าเนินการคัดเลือกคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัดต่อไป  
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  7. การถือใช้ระเบียบของสหกรณ์ 
  ได้รับค าขอการถือใช้ระเบียบของสหกรณ์ จ านวน 5 แห่ง คือ สหกรณ์การเกษตรห้วยคต 
จ ากัด สหกรณ์กองทุนสวนยางห้วยคต จ ากัด สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตภูเมนทร์ จ ากัด สหกรณ์การเกษตร
หนองฉาง จ ากัด สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี และยังมีระเบียบบางส่วนที่ยังไม่ได้รับมอบจาก
กลุ่มตรวจการสหกรณ์   
 

  มติ ให้กลุ่มตรวจการสหกรณ์เร่งด าเนินการจัดท าระเบียบที่ยังค้างอยู่ 2 แห่ง คือ  
สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตหนองยายดา จ ากัด จ านวน 4 ระเบียบ และสหกรณ์การเกษตรกรหนองขาหย่าง จ ากัด 
จ านวน 9 ระเบียบ เพื่อส่งมอบภารกิจให้กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ด าเนินการต่อไป 
 

  8. การแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบว่าด้วยเงินรับฝาก 

  การแก้ไขระเบียบว่าด้วยเงินรับฝาก อัตราดอกเบ้ียไม่ เกินร้อยละ 4 ต่อปี เอกสาร
ประกอบการขอแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบ ประกอบด้วย 

1. หนังสือ... 
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  1. หนังสือสหกรณ์      จ านวน 1 ฉบับ 
  2. ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  จ านวน 1 ฉบับ 
  3. ตารางเปรียบเทียบแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบ ทข3   จ านวน 1 ฉบับ (กรณี
แก้ไขบางข้อ) 
  4. ระเบียบฉบับใหม่      จ านวน 2 ฉบับ 
  การก าหนดระเบียบของสหกรณ์ ท าได้ 2 วิธีการ 
  - สหกรณ์ไม่เคยก าหนดระเบียบนั้น ๆ ขึ้นถือใช้มาก่อน หรือ ถือใช้แล้วแต่แก้ไขเพ่ิมเติม มี 2 
วิธี คือ 1. แก้ไขเพ่ิมเติมโดยเปลี่ยนแปลงใช้หรือพิมพ์ระเบียบใหม่ทั้งฉบับ 2. แก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบเป็นบางข้อ 
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  9. กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว์หนองไผ่แบนปิดบัญชีไม่ได้ 

  เนื่องจากได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีว่ากลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว์หนองไผ่แบน มีสมาชิกไม่ถึง 30 
คน ต้องเลิกกลุ่มเกษตรกรตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2547 โดยเบ้ืองต้นกลุ่มจัดตั้งและ
ส่งเสริมสหกรณ์ได้เข้าไปประสานกับกลุ่มเกษตรกรเพ่ือสอบถามข้อมูลเรื่องการเลิกกลุ่มฯ หากประสงค์ขอเลิก
จะต้องแต่งตั้งผู้ช าระบัญชี  
 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

  4.3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
  นายนรสีห์  สุดวิลัย ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์       
ได้กล่าวรายงานผลการปฏิบัติงานในที่ประชุม รายละเอียดดังนี้ 
 

  4.3.1  เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
  ผลการพิจารณาเงินกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 
การประชุมในครั้ งนี้ที่ประชุมมีมติอนุมัติ เ งินกู้ ยืมกองทุนพัฒนาสหกรณ์  จ านวน 3 แห่ง 4 สัญญา          
จ านวนเงิน 19,000,000.- บาท รายละเอียดดังนี้  

 โครงการปกติ จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ 

  1. สหกรณ์การเกษตรทัพทัน จ ากัด วัตถุประสงค์จัดหาสินค้ามาจ าหน่าย ขอกู ้5.0 ล้านบาท 

  2. สหกรณ์การเกษตรเมืองอุทัยธานี จ ากัด วัตถุประสงค์จัดหาสินค้ามาจ าหน่าย ขอกู้ 5.0 ล้านบาท 

          สหกรณ์การเกษตรเมืองอุทัยธานี จ ากัด วัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมผลผลิต ขอกู้ 4.0 ล้านบาท 

  3. สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตหนองยายดา จ ากัด วัตถุประสงค์ เพ่ือรวบรวมผลผลิต  
ขอกู้ 5.0 ล้านบาท 

ซึ่งทางกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ได้จัดท าสัญญา และด าเนินการ
โอนเงินให้กับสหกรณ์เรียบร้อยแล้ว ขอให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ที่ดูแลสหกรณ์เข้าไปติดตาม ตรวจ แนะน า      
ให้สหกรณ์ปฏิบัติตามแผนที่ขอกู้ 

พร้อมกันนี้ที่ประชุมมีมติการไกล่เกล่ียคดีและการประนีประนอมหนี้ของสหกรณ์การเกษตร  
ตลุกดู่ จ ากัด ดังนี้  

1. ยกค่าปรับให้ทั้งหมด จ านวน 34,915.17 บาท 
 
 

2. ลดดอกเบ้ีย... 



๑๓ 
 

2. ลดดอกเบ้ียให้ร้อยละ 75 ของดอกเบ้ียทั้งหมด คิดเป็น 40 ,602.20 บาท คงเหลือ
ดอกเบ้ียที่ต้องช าระ 13,534.06 บาท 

3. ให้ช าระหนี้ให้เสร็จส้ินภายใน 4 ปี คงเหลือต้นเงินรวมดอกเบ้ียเป็นเงิน 592,605.13 บาท 
คิดเป็นเงินที่ต้องช าระปีละ 148,151.28 บาท  ซึ่งศาลจะนัดไกล่เกล่ียในวันที่ 21  มิถุนายน  2564 เวลา  
13.30 น. ฝากให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมแจ้งให้สหกรณ์ทราบด้วย   

 

ส ารวจความต้องการใช้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ .2565 

1. โครงการปกติ 

  ส ารวจความความต้องการใช้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(โครงการปกติ) เป็นทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจ โดยจัดส่งแบบส ารวจฯ ให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
อุทัยธานี ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2564   หากเลยระยะเวลาที่ก าหนด จะถือว่าสหกรณ์ไม่มีแผนงาน/
โครงการที่จะต้องใช้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์   ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  โดยมีเง่ือนไขดังนี้ 

1) สหกรณ์จะต้องเข้าหลักเกณฑ์ตามระเบียบกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
2) ไม่มีหนี้ค้าง 
3) ปิดบัญชีได้ 
4) ไม่มีข้อบกพร่อง 
 

     2. โครงการพิเศษ 

ส ารวจความต้องการใช้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(โครงการพิเศษ) เพ่ือน าไปใช้ในการด าเนินโครงการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือเพ่ิมปริมาณธุรกิจรวบรวม จัดหา
สินค้ามาจ าหน่าย แปรรูป และการตลาดตามแบบส ารวจ ความต้องการใช้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ และ
ช่วงเวลาใช้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ดังนี้ 
  1. โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหลังนาผ่านระบบสหกรณ์ ปีการผลิต 2564/65  
ระยะเวลา  6 เดือน (1 ตุลาคม  2564 - กุมภาพันธ์ 2565) อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 1  
  2. โครงการส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธ์ดีในสถาบันเกษตรกร ปี 2565   
  3. โครงการเงินกู้เพ่ือปรับโครงสร้างภาคเกษตร (ASPL)   
  4. โครงการน าลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านเพ่ือสานต่ออาชีพเกษตรกร 
 

สหกรณ์ที่ถึงก าหนดช าระเดือน 30 มิถุนายน 2564 

1. สกก ลานสัก จก    จ านวน 5.0  ล้านบาท 

2. สกก. ศุภนิมิตหนองยายดา จก   จ านวน 5.0 ล้านบาท 

3. สกก. ห้วยคต จก    จ านวน 5.0 ล้านบาท (โครงการปกติ) 
4. สกก. ห้วยคต จก   จ านวน 1.3 ล้านบาท (โครงการพิเศษ) 
5. สคน.ห้วยขาแข้ง จก   จ านวน 0.5 ล้านบาท 

6. สกก. บ้านหลุมเข้า จก   จ านวน 1.0 ล้านบาท 

7. สกก. ศุภนิมิตภูเมนทร์ จก   จ านวน 1.3 ล้านบาท 

8. สก. นิคมลานสัก จก    จ านวน 1.3 ล้านบาท (โครงการพิเศษ) 
ระยะยาว... 



๑๔ 
 

ระยะยาว (ลงทุนในทรัพย์สิน) 
1.  สคน. หูช้าง – การุ้ง จก ต้นเงิน 2.50 ล้านบาท งวดละ 500,000 บาท (งวดที่ 3) 
2.  สกก. สว่างอารมณ์ จก  ต้นเงิน 5.0 ล้านบาท   งวดละ 500,000 บาท (งวดที่ 6) 

                           สกก. สว่างอารมณ์ จก  ต้นเงิน 2.0 ล้านบาท    งวดละ 500,000 บาท (งวดที่ 3) 
 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาให้ด าเนินการดังนี้ 
 1. ให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ที่ดูแลสหกรณ์ที่ได้รับการอนุมัติเงินกู้ยืมกองทุนพัฒนา

สหกรณ์ จ านวน 3 แห่ง คือ สกก.ทัพทัน จก , สกก.เมืองอุทัยธานี จก และ สกก.ศุภนิมิตหนองยายดา จก.    
เข้าไปติดตาม ตรวจ แนะน า ให้สหกรณ์ปฏิบัติตามแผนที่ขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 

2. ให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ประสานสอบถามสหกรณ์ที่ประสงค์ใช้เงินกองทุนพัฒนา
สหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โครงการปกติ) เป็นทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจ  หากสหกรณ์
มีความประสงค์ใช้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์  ขอให้ส่งแบบส ารวจฯ ให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี 
ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2564   

3. ให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ประสานสหกรณ์ที่ประสงค์ใช้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โครงการพิเศษ)  4  โครงการ  ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2564   

4. ให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ติดตาม กระตุ้นเตือน สหกรณ์ที่ใกล้ถึงก าหนดช าระ ให้ช าระ
ตามก าหนด  

  

4.3.2  เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร   
1) โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพ่ือเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและ

การตลาด ด าเนินการจัดประชุมพิจารณาเงินกู้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ครั้งที่ 1/2564  เมื่อวันที่ 4 
มิถุนายน 2564  การประชุมในครั้งนี้ที่ประชุมมีมติอนุมัติเงินกู้ยืมกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร จ านวน 20 
แห่ง   เป็นเงินจ านวน 8,400,000 บาท ขอขยายเวลาช าระหนี้   2 แห่ง เป็นเงิน 444,000 บาท 

2) โครงการสนับสนุนเงินทุนเพ่ือสร้างระบบน้ าในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะที่ 
1  จะครบก าหนดช าระหนี้ งวดที่ 5 งวดสุดท้าย ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 รายละเอียด ดังนี้ 

1. สกก.ห้วยคต จก     จ านวน 300,000 บาท 

2. สกก.บ้านไร่ จก     จ านวน   40,000 บาท 

3. สกก.ศุภนิมิตหนองยายดา จก   จ านวน   80,000 บาท 

4. ก.ท าไร่ใหม่คลองเคียน  จ านวน   40,000 บาท 

5. สกก. เมืองอุทัยธานี จก  จ านวน   50,000 บาท 

6. สคน. บ้านชุมทหารสามัคคี จก  จ านวน   40,000 บาท 
 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาให้ด าเนินการดังนี้ 
1. ให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมติดตามเร่งรัด ให้กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ยืม

กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพ่ือเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิต
และการตลาด จ านวน 20 แห่ง ให้ด าเนินการจัดท าสัญญาเงินกู้ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

2. ให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ติดตาม กระตุ้นเตือน ให้กลุ่มเกษตรกรที่กู้เงินโครงการ
สนับสนุนเงินทุนเพ่ือสร้างระบบน้ าในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะที่ 3 ที่จะครบก าหนดช าระหนี้ 
งวดที่ 5 ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ซึ่งเป็นงวดสุดท้าย ให้กลุ่มเกษตรกรช าระตามก าหนด   
 

4.3.3 โครงการ... 



๑๕ 
 

4.3.3  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินท ากิน 

 1) แผนการจัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานหน่วยงานภายใต้คณะอนุกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพระดับจังหวัด แผนได้ก าหนดจัดประชุมไว้ เดือนมิถุนายน  2564  แต่เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรันโคโรน่า  COVID-19  จึงขอเล่ือนการจัดประชุมออกไปจัดประชุมในเดือนกรกฎาคม    
กลุ่มเปูาหมายจ านวน 35 ราย   

2) จัดอบรมให้ความรู้ตลาดน าการผลิตให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ที่ยังไม่มีการจัดตั้งเป็นสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร (พ้ืนที่ปุาห้วยคอกควายและปุาปลายห้วยกระเสียว) วันที่  22 – 23 มิถุนายน 2564 จ านวน 
30 ราย ณ บ้านภูเหม็น อ.ห้วยคต   

 

มติ  ให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 เข้าร่วมอบรมให้ความรู้ตลาดน าการผลิตให้แก่เกษตรกรใน
พ้ืนที่ที่ยังไม่มีการจัดตั้งเป็นสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร (พ้ืนที่ปุาห้วยคอกควายและปุาปลายห้วยกระเสียว) ในวันที่  
22-23 มิถุนายน 2564 ณ บ้านภูเหม็น อ.ห้วยคต 

 

4.3.4  โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยผสมใช้เองให้แก่สมาชิกและกลุ่มเกษตรกร 

1) ติดตามการใช้ประโยชน์ชุดทดสอบดิน  สืบเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กรม
ส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดชุดทดสอบดินให้กับสหกรณ์เพ่ือตรวจดินเบ้ืองต้นให้กับสมาชิกสหกรณ์  และกรมฯ ได้
ติดตามการใช้งานการใช้ประโยชน์ชุดทดสอบดิน มีปัญหาอุปสรรคอย่างไรบ้าง มีสหกรณ์ที่เข้าโครงการฯ  คือ 
สกก.สว่างอารมณ์ จก , สกก.ศุภนิมิตหนองยายดา จก , สกก.ลานสัก จก , สก.นิคมลานสัก จก 

2) การส ารวจข้อมูลเครื่องผสมปุ๋ย เพ่ือให้การจัดท าโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยผสมเองมี
ประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของสมาชิกในการลดต้นทุนการผลิตได้ จึงจ าเป็นต้องมีข้อมูล
ของเครื่องผสมปุ๋ย มีสหกรณ์เข้าร่วมเพียง 1 แห่ง  คือ สก.นิคมลานสัก จก โดยกลุ่มส่งเสริมและ 

  

มติ ที่ประชุมพิจารณาให้ด าเนินการดังนี้  
1. ให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  นิคมสหกรณ์ทับเสลา  ติดตามการใช้ประโยชน์การชุดทดสอบดิน 

โดยให้รายงานการใช้ประโยชน์ ถ้าไม่ได้ใช้ให้รายงานสาเหตุที่ไม่ใช้มาด้วย  และปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
เพ่ือน าพัฒนาปรับปรุงต่อไป 

2. ให้นิคมสหกรณ์ทับเสลา ส ารวจข้อมูลเครื่องผสมปุ๋ย โดยให้รายงานประมาณการส่ังซื้อแม่
ปุ๋ยส าหรับการผลิต  ปริมาณการผลิตปุ๋ยในแต่ละช่วงเวลา  ปริมาณการจ าหน่ายปุ๋ยให้แก่สมาชิกหรือเกษตรกร
ทั่วไป เพื่อจัดเป็นฐานข้อมูลในการจัดท าโครงการต่อไปในอนาคต 

 

  4.3.4 แนวทางการด าเนินโครงการปรับโครงสร้างหนี้ของเกษตรกร ประเภทหนี้สหกรณ์ 
  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ได้ชี้แจงแนวทางการ
ด าเนินโครงการปรับโครงสร้างหนี้ของเกษตรกร ประเภทหนี้สหกรณ์ รายละเอียดดังนี้ 
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  4.4 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
  นายรักษาราษฎร์  โภคะสฤงคาร ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 

4.4 กลุ่มส่งเสริม... 



๑๙ 
 

  4.4 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
  นายรักษาราษฎร์  โภคะสฤงคาร ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ รายงาน
ผลการปฏิบัติงานให้ที่ประชุมทราบ รายละเอียดดังนี้ 
  4.4.1 ปริมาณธุรกิจสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  สรุปปริมาณธุรกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เปรียบเทียบสะสม 8 เดือน ระหว่างเดือน 
ก.ย. 2563 – เม.ย. 2564) จะแบ่งออกเป็นสองส่วน คือตัวชี้วัดของส านักงานสหกรณ์จังหวัด ปริมาณธุรกิจ
ต้องเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ทั้งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร แต่ผลการด าเนินงานในรอบ 8 เดือน       
สรุปผลในภาพรวมของสหกรณ์ติดลบอยู่ที่ -25.29 โดยแยกเป็นรายอ าเภอ ดังนี้ 
  - อ าเภอเมืองอุทัยธานี เป็นความรับผิดชอบของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 จ านวนสหกรณ์ทั้งส้ิน 
15 แห่ง ปริมาณธุรกิจเทียบกับปีก่อน -2,308,327,978.82 บาท อัตราการเพ่ิมขึ้นของปริมาณธุรกิจ     
คิดเป็นร้อยละ -27.18  
  - อ าเภอลานสัก เป็นความรับผิดชอบของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  2 จ านวนสหกรณ์ทั้งส้ิน        
6 แห่ง ปริมาณธุรกิจเทียบกับปีก่อน -297,042,483.46 บาท อัตราการเพ่ิมขึ้นของปริมาณธุรกิจ          
คิดเป็นร้อยละ -41.97 
  - อ าเภอสว่างอารมณ์ เป็นความรับผิดชอบของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 จ านวนสหกรณ์    
ทั้งส้ิน 2 แห่ง ปริมาณธุรกิจเทียบกับปีก่อน -70,598,472.21 บาท อัตราการเพ่ิมขึ้นของปริมาณธุรกิจ            
คิดเป็นร้อยละ -34.55  
  - อ าเภอหนองขาหย่าง เป็นความรับผิดชอบของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 จ านวนสหกรณ์ทั้งส้ิน 
5 แห่ง ปริมาณธุรกิจเทียบกับปีก่อน 63,247,512. - บาท อัตราการเพ่ิมขึ้นของปริมาณธุรกิจคิดเป็น        
ร้อยละ 47.03 
  - อ าเภอหนองฉาง เป็นความรับผิดชอบของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 จ านวนสหกรณ์ทั้งส้ิน     
4 แห่ง ปริมาณธุรกิจเทียบกับปีก่อน -41,643,179.88 บาท อัตราการเพ่ิมขึ้นของปริมาณธุรกิจคิดเป็น    
ร้อยละ -17.82 
  - อ าเภอทัพทัน เป็นความรับผิดชอบของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 จ านวนสหกรณ์ทั้งส้ิน       
5 แห่ง ปริมาณธุรกิจเทียบกับปีก่อน -45,380,613.66 บาท อัตราการเพ่ิมขึ้นของปริมาณธุรกิจคิดเป็น    
ร้อยละ -18.16  
  - อ าเภอห้วยคต เป็นความรับผิดชอบของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 จ านวนสหกรณ์ทั้งส้ิน       
8 แห่ง ปริมาณธุรกิจเทียบกับปีก่อน 52,740,154.40 บาท อัตราการเพ่ิมขึ้นของปริมาณธุรกิจคิดเป็น    
ร้อยละ 37.33  
  - อ าเภอบ้านไร่ เป็นความรับผิดชอบของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 จ านวนสหกรณ์ทั้งส้ิน        
7 แห่ง ปริมาณธุรกิจเทียบกับปีก่อน -8,342,259.42 บาท อัตราการเพ่ิมขึ้นของปริมาณธุรกิจคิดเป็น     
ร้อยละ -5.08 
  - นิคมสหกรณ์ทับเสลา จ านวนสหกรณ์ทั้ง ส้ิน 3 แห่ง ปริมาณธุรกิจเทียบกับปีก่อน              
-2,620706,844.11 บาท อัตราการเพ่ิมข้ึนของปริมาณธุรกิจคิดเป็นร้อยละ -25.29 

  - ประธานในที่ประชุม ชี้แจงข้อสังเกตสหกรณ์ในอ าเภอหนองขาหย่าง และอ าเภอห้วยคต 
ท าไมมีอัตราการเพ่ิมข้ึนของปริมาณธุรกิจเป็นบวก 
  - ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จะด าเนินการตรวจสอบข้อมูลให้        
ตามข้อสังเกต และจะด าเนินการสรุปรายละเอียดเป็นรายธุรกิจเพ่ือน าเสนอในคราวประชุมครั้งต่อไป 

4.4.2 ปริมาณธุรกิจ... 



๒๐ 
 

  4.4.2 ปริมาณธุรกิจกลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  สรุปปริมาณธุรกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เปรียบเทียบสะสม 8 เดือน ระหว่างเดือน 
ก.ย. 2563 – เม.ย. 2564) ผลการด าเนินงานในรอบ 8 เดือน สรุปผลในภาพรวมของกลุ่มเกษตรกรติดลบ  
อยู่ที่ร้อยละ -43.64 โดยแยกเป็นรายอ าเภอ ดังนี้ 
  - อ าเภอเมืองอุทัยธานี เป็นความรับผิดชอบของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 จ านวนกลุ่มเกษตรกร
ทั้งส้ิน 9 แห่ง ปริมาณธุรกิจเทียบกับปีก่อน -1,722,178.- บาท อัตราการเพ่ิมขึ้นของปริมาณธุรกิจคิดเป็น
ร้อยละ -59.67   
  - อ าเภอทัพทัน เป็นความรับผิดชอบของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 จ านวนกลุ่มเกษตรกรทั้งส้ิน 
9 แห่ง ปริมาณธุรกิจเทียบกับปีก่อน -137,658.50 บาท อัตราการเพ่ิมขึ้นของปริมาณธุรกิจคิดเป็น        
ร้อยละ -10.07  
  - อ าเภอลานสัก เป็นความรับผิดชอบของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 จ านวนกลุ่มเกษตรกรทั้งส้ิน
5 แห่ง ปริมาณธุรกิจเทียบกับปีก่อน -5,492,448.92 บาท อัตราการเพ่ิมขึ้นของปริมาณธุรกิจคิดเป็น     
ร้อยละ-84.68  
  - อ าเภอสว่างอารมณ์ เป็นความรับผิดชอบของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 จ านวนกลุ่มเกษตรกร
ทั้งส้ิน 3 แห่ง ปริมาณธุรกิจเทียบกับปีก่อน -578,125.- บาท อัตราการเพ่ิมขึ้นของปริมาณธุรกิจคิดเป็น    
ร้อยละ -100 
  - ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 ชี้แจงกรณีที่ปริมาณธุรกิจติดลบ 100 % เนื่องจากในพ้ืนที่      
มีกลุ่มเกษตรกรทั้งหมด 3 แห่ง ประกอบไปด้วย 
  - กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว์ไผ่เขียว ไม่ได้ปล่อยเงินกู้กับสมาชิกเนื่องจากใช้มาตรการผ่อนช าระ
หนี้กับสมาชิก จึงไม่เกิดปริมาณธุรกิจ 

  - กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์บ่อยาง ปล่อยเงินกู้แค่ปีละครั้งและรับช าระหนี้ปีละครั้ง คาดว่าจะมี
ปริมาณธุรกิจในช่วงเดือนกรกฎาคม 2564  
  - กลุ่มเกษตรกรท าไรพลวงสองนาง เป็นหนี้ค้างมานาน ไม่มีการท าธุรกรรมใหม่มีแต่การรับ
ช าระหนี้ เนื่องจากปริมาณธุรกิจเราจะนับเฉพาะตอนกลุ่มฯ ปล่อยเงินกู้ไม่นับตอนช าระ   
  -  อ าเภอหนองขาหย่าง เ ป็นความรับผิดชอบของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 จ านวน            
กลุ่มเกษตรกรทั้งส้ิน 8 แห่ง ปริมาณธุรกิจเทียบกับปีก่อน -430,000.- บาท อัตราการเพ่ิมขึ้นของปริมาณ
ธุรกิจคิดเป็นร้อยละ -100 
  - อ าเภอหนองฉาง เป็นความรับผิดชอบของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 จ านวนกลุ่มเกษตรกร
ทั้งส้ิน 6 แห่ง ปริมาณธุรกิจเทียบกับปีก่อน -226,000.- บาท อัตราการเพ่ิมขึ้นของปริมาณธุรกิจคิดเป็นร้อย
ละ -17.23 

  - อ าเภอบ้านไร่ เป็นความรับผิดชอบของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 จ านวนกลุ่มเกษตรกรทั้งส้ิน 
9 แห่ง ปริมาณธุรกิจเทียบกับปีก่อน 737,346. - บาท อัตราการเพ่ิมขึ้นของปริมาณธุรกิจคิดเป็น            
ร้อยละ 14.97 
  - อ าเภอห้วยคต เป็นความรับผิดชอบของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 จ านวนกลุ่มเกษตรกรทั้งส้ิน 
2 แห่ง ปริมาณธุรกิจเทียบกับปีก่อน - บาท อัตราการเพิ่มขึ้นของปริมาณธุรกิจคิดเป็นร้อยละ – 
  - ประธานในที่ประชุมตั้งข้อสังเกต กลุ่มเกษตรกรในอ าเภอสว่างอารมณ์ อ าเภอหนองขาหย่าง 
อ าเภอห้วยคต ไม่ได้ด าเนินธุรกิจเลยใช่หรือไม่ 
 

ผอ. กลุ่มส่งเสริม... 



๒๑ 
 

  - ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ได้ชี้แจงต่อข้อสังเกต เนื่องจากระหว่างปี        
กลุ่มเกษตรกรในอ าเภอนัน้ ๆ ไม่ได้ด าเนินธุรกิจกับสมาชิก 
 

  มติ ให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์เข้าตรวจสอบ และให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
สหกรณ์ ช่วยตรวจสอบข้อมูล 
  

  4.4.3 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท าการเกษตรเพื่อเพิ่ม
มูลค่า GAP ปี 2564 

  ในส่วนของส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี มีสหกรณ์เข้าร่วมโครงการ จ านวน 3 สหกรณ์ 
ประกอบด้วย  
  1. สหกรณ์การเกษตรห้วยคต จ ากัด จ านวนสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 42 ราย 
  2. สหกรณ์การเกษตรลานสัก จ ากัด จ านวนสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 25 ราย 
  3. สหกรณ์นิคมลานสัก จ ากัด จ านวนสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 13 ราย 
ภาพรวมจ านวนสมาชิกทั้งส้ิน 80 ราย 
  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดร่วมกับ ม.สงขลานครินทร์ ตรวจสอบเอกสารของสมาชิกที่เข้าร่วม
โครงการทั้งหมด 80 ราย มีสมาชิกจ านวน 6 ราย ที่มี ปัญหาด้านเอกสารสิทธิ์ บางรายพ้ืนที่ต้องได้รับความ
ยินยอมจากเจ้าของที ่คือ สมาชิกของสหกรณ์การเกษตรห้วยคต จ ากัด จ านวน 5 ราย และสหกรณ์การเกษตร
ลานสัก จ ากัด 1 ราย และหากตัวเอกสารสิทธ์ิเรียบร้อยก็จะด าเนินการย่ืนให้ครบต่อไป  
  และจะมีการอบรมเกี่ยวกับเรื่องให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน GAP จะด าเนินการในช่วงเดือน
มิถุนายน - เดือนกรกฎาคม 2564  
 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

  4.4.4 โครงการส่งเสริมการด าเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ 
ปี 2564 

  ตามที่ฝุายบริหารทั่วไปได้ชี้แจงงบประมาณไปแล้วเบ้ืองต้น จะมีงบประมาณเพ่ิมเติมมา
จ านวน 13,200.- บาท ก็จะแบ่งการอบรมออกไปเป็น 3 รุ่น คาดว่าจะด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน
กรกฎาคม 2564 
 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
   

  4.4.5 โครงการน าลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร จังหวัดอุทัยธานี 
  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี มีลูกหลานเกษตรกร จ านวน 55 ราย กรมส่งเสริมสหกรณ์
ได้จัดสรรงบประมาณให้ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างทักษะการตลาดสินค้าเกษตร โดยทางกลุ่ม
ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ได้ด าเนินการจัดท าโครงการฯ คาดว่าจะด าเนินการในวันที่ 1 – 2 กรกฎาคม 
2564 ณ สุขทวี รีสอร์ท อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี กลุ่มเปูาหมายลูกหลานเกษตรกร เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์
แต่ละอ าเภอ และ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ รวมจ านวนทั้งส้ิน 22 คน 
 

  มติ ให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธี
เปิดการประชุม และให้ประสานลูกหลานเกษตรกร น าผลผลิตที่มีมาจัดแสดง 
 

4.4.6 โครงการ... 
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  4.4.6 โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและธุรกิจ
ชุมชน  

  (กิจกรรม เพิ่มศักยภาพการด าเนินธุรกิจรวบรวม จัดเก็บ และการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร) 
  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี ได้รับงบเงินอุดหนุนเหลือจ่าย จ านวน 2 รายการ คือ 
รายการที่ 1 สหกรณ์กองทุนสวนยางปฏิรูปที่ดินน้ าดี จ ากัด รายการที่ได้รับสนับสนุน “เครื่องจักรรีดยางแผ่น 
ชนิด 5 คู่ พร้อมตะกงและเก๊ะตากยางขนาดขอนโตไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว งบประมาณ 300,000. - บาท         
ทางสหกรณ์ได้ด าเนินการประกาศผู้ชนะเรียบร้อยแล้ว คือ บจ.ลูกยางดีไซน์” ประกาศเมื่อวันที่ 21 เมษายน 
2564 รายการที่ 2 เป็นของกลุ่มเกษตรกรท านาหนองยายดา รายการที่ได้รับสนับสนุน “เครื่องคัดแยกเมล็ด
พันธุ์ข้าว ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ตันต่อวัน” งบประมาณ 350,000.- บาท อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง 
(ก าหนดประกาศสอบราคาวันที่ 15 มิถุนายน 2564) 
  ก าหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการรวบรวม จัดเก็บ และการแปรรูปข้ าวให้
ก้าวทันตลาด ผ่านระบบส่ือสารทางไกล (ระบบ Web Conference) ระหว่างวันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2564 
โดยถ่ายทอดสัญญาณจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ไปยังส านักงานสหกรณ์จังหวัด ณ ห้องประชุม 2 ส านักงาน  
สหกณ์จังหวัดอุทัยธานี เปูาหมาย สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส .อุทัยธานี จ ากัด, สหกรณ์
การเกษตรหนองยายดา จ ากัด, สหกรณ์การเกษตรสว่างอารมณ์ จ ากัด, เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ และ
เจ้าหน้าที่ของกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ รวมจ านวน 10 คน 
  - ประธานในที่ประชุมซักถามในกรณีประกาศผู้ชนะแล้ว ด าเนินการเบิกงบประมาณไปแล้ว
หรือยังหรือถ้ายังไม่ได้รับโอนงบประมาณจากกรมส่งเสริม ให้ช่วยตรวจสอบว่าได้ขมวดในท้ายประกาศไว้หรือไม่ 
  - นางสาวสุกัญญา  อินทสิทธิ์ นักวิชาการสหกรณ์ ได้ชี้แจงว่ากรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีหนังสือ
แจ้งให้สหกรณ์เตรียมความพร้อม ซึ่งสหกรณ์ยังไม่ได้รับโอนงบประมาณจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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  (กิจกรรมเพิ่มขีดความสามารถในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้เป็น
องค์กรหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับอ าเภอ) 
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ก าหนดเปูาหมายของส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี เพ่ือให้
ด าเนินการจัดท าแผนการพัฒนาความเข้มแข็งและแผนพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ได้ด าเนินการจัดท าค าส่ังเพ่ือให้แต่ละกลุ่มได้มีการมอบหมายสหกรณ์และ            
กลุ่มเกษตรกรในการด าเนินการวิเคราะห์เบ้ืองต้นเกี่ยวกับแผนความเข้มแข็งและแผนการด าเนินธุรกิจ และใน
ขั้นตอนต่อไปจะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังองค์ความรู้การจัดท าแผนพัฒนาองค์กร แผนพัฒนาธุรกิจของ
สถาบันเกษตรกร ก าหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในวันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2564 กิจกรรมที่สองจัด
อบรมหลักสูตร “การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป” ภายใต้โครงการ 1 อ าเภอ 1 
ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร ก าหนดการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2564 ขั้นตอน
ต่อไปเมื่อด าเนินการจัดประชุมเรียบร้อยแล้ว ทางส านักงานสหกรณ์จังหวัดจะรวบรวมและจัดท า VTR ราย
สหกรณ์ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เพ่ือด าเนินการรวบรวมเป็นภาพรวมของจังหวัดในการ
น าเสนอสินค้าของสหกรณ์ เพ่ือน าเสนอในระดับเขต เพ่ือคัดเลือกสินค้าของแต่ละจังหวัด  เพ่ือคัดเลือกระดับ
กรมต่อไป 
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๒๓ 
 

  4.4.7 โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบตลาดภายในส าหรับสินค้าเกษตร (กิจกรรม 
ประชุมบูรณาการขับเคล่ือนแผนบริหารจัดการสินค้าเกษตร ระดับจังหวัด) 
  ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน 8,060.- บาท เพ่ือด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ   
บูรณาการการขับเคล่ือนแผนบริหารจัดการสินค้าเกษตร ระดับจังหวัด ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก าหนดจัด
ประชุมในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564  
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  4.4.8 โครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบัน
เกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตร ภายใต้แผนงาน/โครงการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 

  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี จะได้รับงบประมาณที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 10 แห่ง 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ น าเสนอจ านวน 9 แห่ง ที่ด าเนินการขอรับงบประมาณแล้ว ซึ่งใน 9 แห่ง
จะได้รับสนับสนุนจ านวนทั้งส้ิน 26 รายการ งบประมาณ 172.35 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดรายสหกรณ์ 
ดังนี้ 
  1. สหกรณ์กองทุนสวนยางห้วยคต จ ากัด ได้รับสนับสนุนเครื่องตัดหญ้าสะพายหลัง จ านวน 
10 เครื่อง งบประมาณ 95,000.- บาท รับมอบเรียบร้อยแล้วในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 
  2. สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.อุทัยธานี จ ากัด ได้รับสนับสนุนรถโฟล์คลิฟท์, 
รถแทรกเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 95 แรงม้า งบประมาณ 2,518,500.- บาท ก าหนดวันส้ินสุดสัญญาในการ
รับรถฯ วันที่ 25 สิงหาคม 2564 
  3. สหกรณ์การเกษตรเมืองอุทัยธานี จ ากัด ได้รับสนับสนุนรถตักล้อยาง ขนาดไม่น้อยกว่า 
160 แรงม้า งบประมาณ 2,890,000.- บาท ก าหนดวันส้ินสุดสัญญาบริษัทส่งมอบในวันที่ 8 กันยายน 
2564  
  4. สหกรณ์การเกษตรบ้านหลุมเข้า จ ากัด  ได้รับสนับสนุนลานตาก ขนาด 1,600 ตร.ม., 
อาคารเก็บผลผลิต ขนาด 500 ตัน, เครื่องชั่งรถบรรทุกพร้อมห้องควบคุม ขนาด 50 ตัน รวมงบประมาณ
ทั้งส้ิน 4,965,000.- บาท อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 
  5. สหกรณ์การเกษตรลานสัก จ ากัด ได้รับสนับสนุน รถตักล้อยาง ขนาด 160 แรงม้า,      
รถแทรกเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 95 แรงม้า, รถไถเดินตาม ขนาด 11 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์, โกดัง ขนาด 
5,000 ตัน, เครื่องชั่งรถบรรทุกพร้อมห้องควบคุม ขนาด 80 ตัน, ลานตาก ขนาด 16,000 ตร.ม. 
งบประมาณรวมทั้งส้ิน 40,410,400.- บาท อยู่ระหว่างด าเนินการ 
  6. สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตภูเมนทร์ จ ากัด ได้รับสนับสนุน รถไถเดินตาม ขนาด 11 
แรงม้า พร้อมอุปกรณ์, รถแทรกเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 95 แรงม้า รวมงบประมาณทั้งส้ิน 1,750,400.- บาท 
วันสิ้นสุดสัญญา 25 สิงหาคม 2564 
  7. สหกรณ์การเกษตรเกษตรศุภนิมิตหนองยายดา จ ากัด ได้รับสนับสนุน รถตักล้อยาง ขนาด 
160 แรงม้า, รถแทรกเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 95 แรงม้า, โกดัง ขนาด 10,000 ตัน, เครื่องชั่งรถบรรทุก
พร้อมห้องควบคุม ขนาด 80 ตัน, เครื่องอบลดความชื้น ขนาด 500 ตันต่อวัน พร้อมโรงคลุม, ลานตาก ขนาด 
3,200 ตร.ม. รวมงบประมาณทั้งส้ิน 115,410,700.- บาท ท าสัญญาเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างด าเนินการ 
 
 

8. สหกรณ์... 
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  8. สหกรณ์การเกษตรสว่างอารมณ์ จ ากัด ได้รับสนับสนุน รถโฟล์คลิฟท์, รถแทรกเตอร์ 
ขนาดไม่น้อยกว่า 95 แรงม้า, รถไถเดินตาม ขนาด 11 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ รวมงบประมาณทั้งส้ิน 
2,560,400.- บาท รับสินค้าในวันที่ 25 สิงหาคม 2564 

  9. สหกรณ์การเกษตรห้วยคต จ ากัด ได้รับสนับสนุน รถไถเดินตาม ขนาด 11 แรงม้า พร้อม
อุปกรณ์, รถแทรกเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 95 แรงม้า งบประมาณรวมทั้งส้ิน 1,750,400. - บาท วันส้ินสุด
สัญญาวันที่ 25 สิงหาคม 2564 
  อีกหนึ่งแห่งคือ สหกรณ์นิคมลานสัก จ ากัด จะได้รับสนับสนุนรถแทรกเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 
160 แรงม้า งบประมาณ 1,600,000.- กว่าบาท เนื่องจากว่าในหลักเกณฑ์การของบประมาณ คือ สหกรณ์
ต้องได้รับการจดทะเบียน สหกรณ์สามารถปิดบัญชีได้เป็นปัจจุบัน ซึ่งสหกรณ์นิคมลานสัก จ ากัด ยังปิดบัญชี
ไม่ได้ประมาณ 3 ปี และได้รับการประสานจากทางสหกรณ์ว่าจะด าเนินการประชุมและขอยกเลิกรายการ        
ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ และในการประชุมในรอบที่ผ่านมามีมติขอขยายเวลาในการส่งงบการเงินให้
ผู้สอบบัญชีระยะเวลา 2 วัน คือภายในวันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 หากได้ข้อมูลอย่างไรจะน าเสนอกรมฯ    
ไปตามข้อมูลที่ส านักงานสหกรณ์จังหวัดได้รับ  
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  4.4.9 โครงการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ “กัญชง” 

  มีสหกรณ์รับเป็นผู้น าเข้าเมล็ดพันธุ์ จ านวน 2 แห่ง คือ สหกรณ์การเกษตรลานสัก จ ากัด 
ได้รับจ านวน 50 ไร่ และสหกรณ์การเกษตรเมืองอุทัยธานี จ ากัด ได้รับ 34 ไร่ 1 งาน ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการ
ขออนุญาตปลูก ในจังหวัดอุทัยธานีมีสหกรณ์เครือข่ายจ านวน 8 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรเมืองอุทัยธานี 
จ ากัด สมาชิก 7 ราย พ้ืนที่ 7 ไร่, สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.อุทัยธานี จ ากัด, สหกรณ์
การเกษตรบ้านหลุมเข้า จ ากัด, สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตหนองยายดา จ ากัด ด าเนินการขอในนามของ
สหกรณ์  พื้นที่ปลูก 3 ไร่ อยู่ในระหว่างด าเนินการขออนุญาตปลูก, สหกรณ์การเกษตรลานสัก จ ากัด, สหกรณ์
นิคมลานสัก จ ากัด, สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินระบ า จ ากัด, สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตภูเมนทร์ จ ากัด ในการขอ
อนุญาตสามารถขอได้ทั้งในนามนิติบุคคล และบุคคลธรรมดา ในการย่ืนขออนุญาตปลูก รายละเอียดการขอ
อนุญาตปลูกจะมีการตรวจสอบประวัติอาชญากร พื้นที่เป็นเอกสารสิทธิ์ของสมาชิกจริงมั้ย มีความพร้อมในการ
ปลูกหรือไม่ มีการก่อสร้างมีความปลอดภัยในการที่จะปลูกหรือไม่ และหากได้รับอนุญาตแล้วคณะกรรมการจะ
ลงตรวจพื้นที่ว่ามีรั้วรอบขอบชิดหรือไม่ 
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  4.4.10 การใช้ประโยชน์อุปกรณ์การตลาดภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน (งบกลางปี 61) 
  สหกรณ์การเกษตรสว่างอารมณ์ จ ากัด ได้รับสนับสนุนเครื่องอบลดความชื้นพร้อมโรงคลุม
ขนาด 180 ตัน/วัน ผลผลิตหลัก คือ ข้าว มีปริมาณการรวบรวมอยู่ที่ 2,589.49 ตัน มูลค่า 25.77 ล้านบาท 
 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

  4.4.11 การใช้ประโยชน์อุปกรณ์การตลาดโครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจ 
ประจ าปี พ.ศ. 2563  
  - สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.อุทัยธานี จ ากัด ได้รับสนับสนุนโกดัง ขนาดไม่
น้อยกว่า 1,000 ตัน ผลผลิตหลักได้แก ่ข้าว มีปริมาณการรวบรวมข้าว 2,245.36 ตัน มูลค่า 18.69 ล้านบาท 
 

สหกรณ์... 
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  - สหกรณ์การเกษตรลานสัก จ ากัด ได้รับสนับสนุนลานตาก ขนาดไม่น้อยกว่า 8,000 ตร.ม. 
ผลผลิตหลัก ได้แก่มันส าปะหลัง ปริมาณการรวบรวม 7,084.98 ตัน มูลค่า 49.56 ล้านบาท 

  - สหกรณ์การเกษตรห้วยคต จ ากัด ได้รับสนับสนุนรถบรรทุก 4 ล้อ ขนาด 1 ตัน ผลผลิตหลัก 
ได้แก่ ผัก ปริมาณการรวบรวม 920.99 ตัน มูลค่า 5.32 ล้านบาท 
  - สหกรณ์นิคมลานสัก จ ากัด ได้รับสนับสนุนตะกร้าหูเหล็ก ผลผลิตหลักได้แก่ ผัก ปริมาณการ
รวบรวม 3.01 ตัน มูลค่า 0.99 ล้านบาท 
 

  4.5 กลุ่มตรวจการสหกรณ์ 
  นายพิศณุ  ข านุรักษ์ นิติกรปฏิบัติการ ได้กล่าวรายงานผลการปฏิบัติ ต่อที่ประชุมรายละเอียด 
ดังนี้ 

 4.5.1  ผลการปฏิบัติงานกลุ่มตรวจการสหกรณ์ 
 1. ตรวจการสหกรณ์โดยทีมตรวจสอบระดับจังหวัด ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 4.750. - 

บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  3,432.-บาท คิดเป็นร้อยละ  72.25  เปูาหมายสหกรณ์ 3 แห่ง ผลการ
ปฏิบัติงานเข้าตรวจการสหกรณ์ 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100  

 2. ตรวจการสหกรณ์ตามค าส่ังนายทะเบียนสหกรณ์  ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  
11,600.-บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  8,780.-บาท คิดเป็นร้อยละ  75.69  เปูาหมายสหกรณ์  8  
แห่ง  ผลการปฏิบัติงานเข้าตรวจการสหกรณ์ 8 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 

 3. ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการแก้ไขข้อบกพร่อง ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  
6,800.-บาท  ยังไม่ได้ด าเนินการเบิกจ่าย  เปูาหมาย 7 สหกรณ์  ผลการปฏิบัติงาน  4 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 
57.14 

 4. ประชุมซักซ้อมการตรวจการสหกรณ์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 4,400.-บาท  ผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณ  4,400.-บาท คิดเป็นร้อยละ 100 เปูาหมายจัดประชุม  1  ครั้ง  คิดเป็นร้อยละ 100 

 5. ประชุมคณะท างานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  11,400.-บาท  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  8,550.-
บาท คิดเป็นร้อยละ 64.60 
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 4.5.2  การแก้ไขข้อบกพร่องตามค าส่ังนายทะเบียนสหกรณ์ มาตรา 22(1) 
 การส่ังการแก้ไขข้อบกพร่องตามค าสังนายทะเบียนสหกรณ์ ทั้งหมด  13 สหกรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลขที่ค าส่ัง... 
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  4.5.3  ติดตามการแก้ไขข้อสังเกต 

  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1  มีสหกรณ์ที่พบข้อสังเกต  3 สหกรณ์  
  ด าเนินการแก้ไขข้อสังเกตแล้ว  2 สหกรณ์  คือ 
  1. สหกรณ์การเกษตรเมืองอุทัยธานี จ ากัด 
  2. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบางกุ้ง จ ากัด 

  อยู่ระหว่างการแก้ไขข้อสังเกต  1  สหกรณ์  คือ  
  1. สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟูาบ้านสะพานหิน จ ากัด ข้อสังเกตเกี่ยวกับผู้ตรวจสอบ
กิจการไม่เข้าตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ 

กลุ่มส่งเสริม... 
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  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2  มีสหกรณ์ที่พับข้อสังเกต  11  สหกรณ์ 
  ด าเนินการแก้ไขข้อสังเกตแล้ว  7  สหกรณ์   
  อยู่ระหว่างการแก้ไขข้อสังเกต  4 สหกรณ์  คือ  
  1. สหกรณ์การเกษตรบ้านหลุมเข้า จ ากัด  ข้อสังเกตเกี่ยวกับการท าสัญญาเงินกู้ไม่เรียบร้อย  
การเปรียบเทียบยอดรวมซื้อขายสินค้าแยกบัญชีแต่ละประเภทไม่ตรงกัน  การจัดท าบัตรตัวอย่างลายมือชื่อ 

  2. สหกรณ์การเกษตรตลุกดู่ จ ากัด ข้อสังเกตเก่ียวกับการค้ าประกันเงินกู้การกู้ยืมเงิน 

  3. สหกรณ์การเกษตรสว่างอารมณ์ จ ากัด  ข้อสังเกตเกี่ยวกับเงินฝากธนาคาร  และสหกรณ์
อ่ืน เกิดผลต่างเมื่อเทียบบัญชีกับสมุดคู่บัญชี 
  4. สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินเขาดินเหนือ จ ากัด ข้อสังเกตเกี่ยวกับ จัดท าบัญชีเงินสดเป็นปัจจุบัน  
แต่บันทึกบัญชีแต่ละประเภทไม่เป็นปัจจุบัน 
 

  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3   มีสหกรณ์ที่พบข้อสังเกต  6  สหกรณ์ 
  ด าเนินการแก้ไขข้อสังเกตแล้ว  4  สหกรณ์   
  อยู่ระหว่างการแก้ไขข้อสังเกต  2  สหกรณ์  คือ 
  1. สหกรณ์การเกษตรห้วยคต จ ากัด ข้อสังเกตคือ บัญชีเงินฝากไปตรงกับหลักฐานธนาคาร  
บันทึกบัญชีไม่เป็นปัจจุบัน 

  2. สหกรณ์การเกษตรบ้านไก่ดิน จ ากัด  ข้อสังเกตคือ เงินสดขาดบัญชี  การขาดทุนสะสม 
มูลค่าหุ้นติดลบ 
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  4.5.4  การตรวจการสหกรณ์ทีม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

  คณะที่ 1  
  1. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จ ากัด  เข้าตรวจการเมื่อวันที่  17 - 18  กุมภาพันธ์  
2564 (เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน)  ไม่พบข้อสังเกต 
  2. สหกรณ์การเกษตรเมืองอุทัยธานี จ ากัด เข้าตรวจการเมื่อวันที่  16 - 17  มีนาคม  
2564 (เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน)  ได้มีหนังสือค าแนะน านายทะเบียนสหกรณ์  อน 0010/1149 ลงวันที่  
18  พฤษภาคม  2564 
  คณะที่ 2 
  1. สหกรณ์การเกษตรหนองฉาง จ ากัด  เข้าตรวจการเมื่อวันที่  21  มกราคม 2564  ได้มี
หนังสือค าแนะน านายทะเบียนสหกรณ์  อน 0010/359 ลงวันที่  10  กุมภาพันธ์  2564 
  2. สหกรณ์การเกษตรหนองขาหย่าง จ ากัด  เข้าตรวจการเมื่อวันที่  16 - 17  กุมภาพันธ์ 
2564  (เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน)  ได้มีหนังสือค าแนะน านายทะเบียนสหกรณ์  อน 0010/451  ลงวันที่  
2  มีนาคม  2564 
  3. สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตหนองยายดา จ ากัด เข้าตรวจการเมื่อวันที่  18  มีนาคม  
2564  (เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน)  ได้มีหนังสือค าแนะน านายทะเบียนสหกรณ์  อน 0010/861  ลงวันที่  
19  เมษายน  2564 
 
 
 

คณะที่ 3 
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  คณะที่ 3 
  1. สหกรณ์การเกษตรห้วยคต จ ากัด เข้าตรวจการเมื่อวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์  2564  
(เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน) ได้มีหนังสือค าแนะน านายทะเบียนสหกรณ์  อน 0010/615  ลงวันที่  16  
มีนาคม  2564 
  2. สหกรณ์การเกษตรบ้านไร่ จ ากัด  เข้าตรวจการเมื่อวันที่  16-17 กุมภาพันธ์ 2564 
(เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน) ได้มีหนังสือค าแนะน านายทะเบียนสหกรณ์  อน 0010/610  ลงวันที่  16  
มีนาคม  2564 
  คณะที่ 4 
  1. สหกรณ์การเกษตรสว่างอารมณ์ จ ากัด เข้าตรวจการสหกรณ์เม่ือวันที่  1 - 2  มีนาคม  
2564 (เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน) ได้มีหนังสือค าแนะน านายทะเบียนสหกรณ์  อน 0010/1288  ลงวันที่  
18  มิถุนายน  2564  
  2. สหกรณ์การเกษตรลานสัก จ ากัด  เข้าตรวจการสหกรณ์เมื่อวันที่  23 – 24 กุมภาพันธ์ 
2564 (เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน)  ไม่พบข้อสังเกต 
  3. สหกรณ์นิคมลานสัก จ ากัด  เข้าตรวจการสหกรณ์เมื่อวันที่  20 - 21  มกราคม  2564 
ได้มีหนังสือค าแนะน านายทะเบียนสหสกรณ์ อน 0010/448 ลงวันที่  1  มีนาคม 2564   
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  4.5.5  หนังสือเวียนแนวทางการตรวจสอบสหกรณ์และการใช้อ านาจส่ังการให้แก้ไข
ข้อบกพร่อง  

แจ้งหนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1115/3319 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เรื่อง
แนวทางปฏิบัติการตรวจสอบสหกรณ์และการใช้อ านาจส่ังการให้แก้ไขข้อบกพร่อง   กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้
ก าหนดแนวทางการใช้อ านาจสั่งการให้แก้ไขข้อบกพร่อง โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ ดังนี้ 

1. หนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1115/2990 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2562 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการใช้อ านาจนายทะเบียนสหกรณ์ส่ังการให้แก้ไขข้อบกพร่อง 

2. หนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1115/10726 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2563 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการออกค าส่ัง ในการก ากับดูแลสหกรณ์ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 

3. หนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1115/43 ลงวันที่ 6 เมษายน 2564 เรื่อง แนว
ทางการตรวจสอบเพื่อปูองกันการทุจริตในสหกรณ์ 

โดยส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานีได้เวียนให้ทุกกลุ่มงานได้ทราบแล้ว ตามหนังสือ
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี ที่ อน 0010/1346 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2564 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

  4.6 นิคมสหกรณ์ทับเสลา 
  นางนฤมล  สมบูรณ์วิทย์ ผู้อ านวยการนิคมสหกรณ์ทับเสลา รายงานผลการปฏิบัติงาน 
รายละเอียด ดังนี้ 
 
 
 

4.6.1 ภาพรวม... 



๒๙ 
 

  4.6.1 ภาพรวมงบประมาณและผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี 2564  
   นิคมสหกรณ์ทับเสลา ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน 142,565.- บาท เบิกจ่ายแล้วจ านวน 
125,028.19 บาท คงเหลือ 17,916.81 บาท ผลการเบิกจ่ายภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 87.47  
 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

  4.6.2 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  ผลการด าเนินงานอยู่ระหว่างการปรับปรุงพ้ืนที่ และได้ด าเนินการขออนุมัติจัดซื้อ ปุ๋ย สารบ ารุง
พืช เพ่ือน ามาใช้ในการปรับปรุงแปลงฯ ภารกิจหลักจะเป็นการซ่อมแซมในส่วนที่ตาย บ ารุงรักษาให้โต และตัดแต่ง 
ปรับปรุงให้สวยงาม 
   

  มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 

  4.6.3 โครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัยในเขตพื้นที่นิคมสหกรณ์ทับเสลา 
  ขณะนี้อยู่ในช่วงการติดตามประเมินผลจากสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ จากแผน จ านวน 60 ราย 
เราด าเนินการไป 65 ราย ในส่วนของกลุ่มเปูาหมายจะสอดคล้องที่ด าเนินการร่วมกับกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
สหกรณ์ ในเรื่องของสมาชิกส่วนหนึ่งที่เป็นผู้ปลูกผักกับสหกรณ์ อีกส่วนหนึ่งคือสมาชิกท่ีเข้าร่วมโครงการ GAP 
ต้ังแต่ช่วงปี 2560, 2561  
  ในส่วนของการการวิเคราะห์ดิน มีปัญหาในเรื่องค่าของดิน ซึ่งมีความละเอียด ยังไม่เชี่ยวชาญใน
การทดสอบทุกคน  
 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 

  4.6.4 สหกรณ์ในความรับผิดชอบเขตนิคมสหกรณ์ทับเสลา 
  นิคมสหกรณ์ทับเสลา มีสหกรณ์ในความรับผิดชอบ จ านวน 3 สหกรณ์  
  1. สหกรณ์นิคมลานสัก จ ากัด ซึ่งมีข้อบกพร่องในเรื่องของการปิดบัญชีไม่ได้ จ านวน 3 ปี        
มีความก้าวหน้าและชัดเจนที่สหกรณ์จะสามารถส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชีได้ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2564 
ในส่วนตรงนี้มีผลกระทบต่อเนื้องานหลายๆ ตัว เนื่องจากเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ได้เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการของสหกรณ์ และติดตามเร่งรัดในเรื่องของการปิดบัญชี ซึ่งมีการติดตามผลทุกเดือน ถ้าไม่สามารถ
ด าเนินการได้ในเรื่องของโครงการปรับโครงสร้างฯ ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเรื่องจัดซื้อรถแทรกเตอร์ หาก
ไม่สามารถด าเนินการส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชีได้ภายในก าหนด สหกรณ์ก็จะมีหนังสือถึงทางสหกรณ์จังหวัด
เพ่ือจะน าเรียนว่าทางสหกรณ์ขอยกเลิก ไม่ขอรับการสนับสนุน เนื่องจากสหกรณ์ผิดเง่ือนไข ในที่ประชุมฯ 
รับทราบร่วมกัน เนื่องจากทีส่หกรณ์นิคมลานสัก จ ากัด อยู่ในแผนที่จะวิเคราะห์จัดท าแผนธุรกิจก็ถือว่าเป็นโอกาส
ดีที่จะได้รับความอนุเคราะห์จากกลุ่มงานที่จะร่วมกันพัฒนาสหกรณ์ และสอดคล้องกับโครงการที่กรมฯก าหนดมา
เพ่ือให้ความรู้ในเรื่องของการวิเคราะห์งาน   
  2. สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินระบ า จ ากัด อยู่ระหว่างการปิดบัญชี ซึ่งเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมต้อง
ช่วยเหลือ เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่ คาดว่าจะมีผลขาดทุนเป็นจ านวนเงินหลักแสนบาท  คาดว่าจะไม่ผ่าน
มาตรฐานสหกรณ ์
 
 
 

3. สหกรณ ์



๓๐ 
 

  3. สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟูาบ้านเขาฆ้องชัย  จ ากัด เป็นสหกรณ์ที่เจ้าหน้าที่
ส่งเสริมสหกรณ์ ยังต้องช่วยสอนการจัดท าบัญชี ปีนี้สหกรณ์ได้จัดจ้างเจ้าหน้าที่ในการจัดท าบัญชี สามารถส่งงบ
การให้ผู้สอบบัญชีเรียบร้อยแล้ว เบ้ืองต้นมีผลการไรประมาณเจ็ดหมื่นบาทเศษ คาดว่าปีนี้จะสามารถ         
ผ่านมาตรฐานได้     
  - ผอ.นิคมฯ ได้กล่าวถึงประเด็นการจัดที่ดิน ในเรื่องโครงการของกรมส่งเสริมสหกรณ์หลาย ๆ
โครงการ เช่น การปลูกกัญชง จะมีปัญหาในเรื่องของเอกสารสิทธ์ิ ซึ่งในตอนนี้ได้รับความช่วยเหลือจากสหกรณ์
จังหวัดอุทัยธานี ที่ได้หาแนวทางให้สหกรณ์นิคมลานสัก จ ากัด จะสามารถเดินต่อได้อย่างไร เพราะในเรื่องของ
เอกสารสิทธิ์จะเป็นปัญหาของชาวบ้าน ปัญหาของสมาชิกเราที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการของรัฐบาล ซึ่งต้องเป็น
ที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ ได้รับการรับรอง  
 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 

  4.7 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 

  นายภานุพงษ์  สมบูรณ์วิทย์ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ได้กล่าวรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน รายละเอียด ดังนี้ 

 4.7.1 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่อ าเภอเมือง  (กสส.1) สหกรณ์จ านวน 15 แห่ง          
กลุ่มเกษตรกร จ านวน 9 แห่ง รวมทั้งส้ิน 24 แห่ง   

1. ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 6 แห่ง 
2. ติดตาม แนะน า ส่งเสริม  ก ากับกลุ่มเกษตรกรที่มีปีบัญชีส้ินสุด 31  พฤษภาคม  2564  สามารถ

จัดท าเอกสารทางบัญชีส่งผู้ตรวจสอบบัญชี 
  -  สหกรณ์ 1 แห่ง   
  - กลุ่มเกษตรกร 2 แห่ง 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

 4.7.2 สหกรณ์ที่ไม่สามารถปิดบัญชีให้เป็นปัจจุบันได้ 

  1. สหกรณ์ผู้ใช้น้ าเนินแจง จ ากัด (ปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคมของทุกปี)  ปิดบัญชีไม่ได้
ติดต่อกัน เป็นระยะเวลา 7 ปี ตั้งแต่ปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 จนถึง ปีบัญชีส้ินสุดวันที่           
31 มีนาคม 2564 
            แนวทางการแก้ไขปัญหาและรายงานความก้าวหน้า 
  - ส าหรับปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 ได้จัดส่งเอกสาร
ทางบัญชีให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว ส่วนปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 
อยู่ในระหว่างการจัดเก็บเอกสารทางบัญชีส่งให้ผู้สอบบัญชี  
  - แนะน า ส่งเสริม และช่วยเหลือการจัดท าเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี รับ -จ่าย และ
รวบรวมเอกสารการบันทึกบัญชีให้ผู้ท าบัญชีจัดท าให้เป็นปัจจุบัน และด าเนินการส่งให้ผู้สอบบัญชี เพ่ือให้
สหกรณ์สามารถปิดบัญชีได้เป็นปัจจุบัน 
  2 สหกรณ์การเกษตรวัดยาง จ ากัด (ปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 30 เมษายนของทุกปี)  ปิดบัญชีไม่ได้
ติดต่อกัน เป็นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปีบัญชีส้ินสุดวันที่  30 เมษายน 2561 และปีบัญชีส้ินสุดวันที่          
30 เมษายน 2564 
 

แนวทาง... 



๓๑ 
 

  แนวทางการแก้ไขปัญหาและรายงานความก้าวหน้า 
  - สหกรณ์จัดจ้างเจ้าหน้าที่บัญชีให้จัดท าเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีให้เป็นปัจจุบัน  
  - ณ วันที่ 22 พ.ค. 64 สหกรณ์มีเงินสดในมือ 156,744.11 บาท และผู้สอบบัญชีตั้งเป็น
เงินสดขาดบัญชี จ านวน 154,584.11 บาท เจ้าหน้าที่บัญชีที่สหกรณ์จัดจ้างบันทึกบัญชีจนถึงปัจจุบันแล้ว 
และจะด าเนินการจัดส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบต่อไป 
  สหกรณ์บ้านมั่นคงอุทัยธานี จ ากัด (ปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 มกราคมของทุกปี)ปิดบัญชี ไม่ได้
เป็นระยะเวลา 6 ปี ตั้งแต่ปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 มกราคม 2559 จนถึงปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 มกราคม 2564 
  แนวทางการแก้ไขปัญหาและรายงานความก้าวหน้า 
  - แนะน า ส่งเสริม และช่วยเหลือการจัดท าเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี และรวบรวม
ใบเสร็จรับเงินที่รับช าระหนี้ค่าบ้าน ค่าบริหารจัดการ ค่าหุ้น และเงินสวัสดิการเพ่ือบันทึกรายการขั้นต้น        
อยู่ระหว่างการจัดท าทะเบียนคุมลูกหนี้ ของปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 มกราคม 2559  
   - อยู่ระหว่างด าเนินการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ส้ินสุดวันที่ 31 ม.ค. 64 เพ่ือพิจารณา
อนุมัติค่าใช้จ่ายในการ  จัดจ้างบุคคลภายนอกจัดท าบัญชี 
 

  มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

4.7.3  กลุ่มเกษตรกรไม่สามารถปิดบัญชีได้เป็นปัจจุบัน 

  1. กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์หนองพังค่า (ปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี) ปิดบัญชี
ไม่ได้ติดต่อกัน เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จนถึง ปีบัญชีส้ินสุดวันที่    
31 ธันวาคม 2563 

  แนวทางการแก้ไขปัญหาและความก้าวหน้า 

  - ส าหรับปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้จัดส่งเอกสารทางบัญชีให้ผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบแล้ว ส่วนปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 - 2563 อยู่ในระหว่างการจัดเก็บเอกสารทาง
บัญชีส่งให้ผู้สอบบัญชี  
  2. กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว์หนองไผ่แบน (ปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี)   ปิด
บัญชีไม่ได้ เป็นระยะเวลา 1 ปี ปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2563  
  แนวทางการแก้ไขปัญหาและความก้าวหน้า 

  - อยู่ในระหว่างการจัดเก็บเอกสารทางบัญชีส่งให้ ผู้สอบบัญชี และกระทบยอดเงินสด 

ในมือ 

  - เข้าข่ายเลิกตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2547 มาตรา 32 (2) กลุ่ม
เกษตรกรมสีมาชิกน้อยกว่าสามสิบคนติดต่อกันหนึ่งร้อยย่ีสิบวัน 

  3. ติดตามแนะน าส่งเสริมสหกรณ์ที่ปิดบัญชีในเดือนพฤษภาคม 1 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 2 
แห่ง 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

  4.8 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2  
  นายปรีดา  รอดนวล ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 ได้กล่าวรายงานผลการปฏิบัติ 
รายละเอียด ดังนี้ 
 
 

4.8.1 แผน/ผล... 



๓๒ 
 

  4.8.1 แผน/ผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  ผลการปฏิบัติงานตามแผนที่ได้ด าเนินการจัดท า Action Plan ไว้ จะมีงานหลัก ๆ 3 ด้าน  
  1. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รวมถึงเรื่องการประชุมกลุ่ม เข้าร่วม
ประชุมประจ าเดือน การเข้าแนะน าส่งเสริม ตรวจเย่ียม และการเข้าไปช่วยเหลือในเรื่องต่าง ๆ เช่น การจัดท า
รายงานการประชุม, การจัดท ารายงานการประชุมใหญ่, การช่วยเหลือการจัดท าเอกสารเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินของ
สหกรณ์ขนาดเล็กและกลุ่มเกษตรกรที่ไม่มีเจ้าหน้าที่  โดยเข้าแนะน าส่งเสริมสหกรณ์ จ านวน 22 แห่ง            
กลุ่มเกษตรกร 29 แห่ง  
  2. การก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ ได้ติดตามผลของสหกรณ์ที่แก้ไข
ข้อบกพร่องตามที่กลุ่มตรวจการได้รายงาน และเรื่องการตรวจการทีมได้ด าเนินการตรวจครบเรียบร้อยแล้ว   
ตามค าส่ังนายทะเบียนสหกรณ์  
  3. ด้านการติดตามที่ส าคัญ  
  - การใช้ประโยชน์ของอุปกรณ์การตลาด/ส่ิงก่อสร้างที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรม
ส่งเสริมสหกรณ์  
  - งบประมาณเงินอุดหนุนที่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
  - โครงการลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร 
  - โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้แก่สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

  4.8.2 ผลการด าเนินงาน : ติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง/ข้อสังเกต 

  1. สหกรณ์การเกษตรทัพทัน จ ากัด  
ข้อบกพร่อง/ข้อสังเกต  
ลูกหนี้เกิดจากการทุจริต จ านวน 6,420,836.99 บาท เนื่องจากลูกหนี้การค้าน้ ามันปฏิเสธหนี้ 

  ผลการแก้ไข/ผลความก้าวหน้า 
  เสร็จส้ินกระบวนการทางศาล (คดีแพ่ง) แล้ว อยู่ระหว่างรับช าระหนี้ ยอดหนี้คงเหลือทั้งส้ิน 
2,144,326.- บาท (ข้อมูล ณ 13 พฤษภาคม 2564) 
 

  2. สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตหนองกลางดงจ ากัด 
  ข้อบกพร่อง/ข้อสังเกต 
  ลูกหนี้เกิดจากการทุจริต จ านวน 7,812,363.34 บาท เนื่องจากสมาชิกปฏิเสธหนี้จากการ
ปลอมแปลงสัญญาเงินกู้ 
  ผลการแก้ไข/ผลความก้าวหน้า 
  - จ าเลยถูกจ าคุก ศาลชั้นต้น และขออุทธรณ์ ขอลดโทษจากจ าคุก 20 ปี ศาลอุทธรณ์
พิพากษาแล้วให้ยืนตามศาลชั้นต้น คือ 20 ปี และไปอยู่เรือนจ ากลางนครสวรรค์ ขอให้ศาลส่งค าบังคับคดีให้
จ าเลยชดใช้ค่าเสียหาย ท าไปครั้งแรกศาลตอบกลับว่าไม่สามารถส่งหมายได้ เนื่องจากตอนนั้นจ าเลยถูกเปล่ียน
เรือนจ า และอัยการเข้าใจว่าแค่ส่งหมายถึงบ้านก็น่าจะถือว่าได้รับแล้ว มีอัยการท่านหนึ่งตอบว่าต้องให้หมาย
นั้นถึงกับตัวจ าเลย ทางบังคับคดีก็ยังติดหมายศาลไม่ได้ จึงด าเนินการจัดท าอีกครั้งหนึ่ง ต้นปี 2564 ได้รับการ
ประสานงานจากทางศาลจังหวัดอุทัยธานีว่าได้ด าเนินการส่งให้เรือนจ ากลาง จังหวัดนครสวรรค์แล้ว และ      
ยังไม่ได้ตอบรับกลับมาว่าหมายศาลสามารถติดได้หรือไม่ จึงได้ท าการติดตามทางระบบติดตามส านวนคดี         
โดยกรอกหมายเลขคดี ผลแจ้งว่ายังไม่ได้ส่งหมายข้ามเขต ให้จ าเลยคืนเงิน 7,812,363.34 บาท 

ติดตามศาล... 



๓๓ 
 

  - ติดตามศาลส่งค าบังคับคดีให้จ าเลยชดใช้ค่าเสียหาย   

(ยังไม่มีผลการส่งหมายข้ามเขต) 
 

  3. สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตหนองยายดา จ ากัด 
  ข้อบกพร่อง/ข้อสังเกต 
  บุคคลภายนอกไม่ช าระเงินค่าข้าวเปลือก จ านวน 17,839,530.- บาท    

  ผลการแก้ไข/ผลความก้าวหน้า 
  ศาลตัดสินให้บุคคลภายนอกดังกล่าว ชดใช้ค่าเสียหาย สหกรณ์ฯอยู่ระหว่างจ าหน่ายส่วนควบ
ของโรงสี 
  - ประธานในที่ประชุมได้สอบถาม ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 ว่าได้เข้าไปด าเนินการอย่างไรกับ
ตัวโรงสีบ้าง และได้ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นมูลหนี้ที่มีจ านวนสูง หากขายโรงสีและส่วนควบแล้วจะเพียงพอต่อมูลหนี้
หรือไม่ หากเกิดส่วนต่างจะต้องด าเนินการอย่างไร  
  - ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 ได้ชี้แจงว่า ได้เข้าแนะน าให้สหกรณ์น าวาระเข้าติดตามในที่ประชุม
ทุกเดือนจนกว่าจะแล้วเสร็จ  
  - นายพิศณุ  ข านุรักษ์ นิติกรปฏิบัติการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม ตามหลักการกรณีการโอน
ทรัพย์สินแทนการช าระหนี้ ถือว่าลูกหนี้ได้ด าเนินการตามคิดพิพากษาเรียบร้อยแล้ว สหกรณ์ได้รับช าระหนี้ตาม
จ านวนแล้ว ส่วนทางสหกรณ์จะด าเนินการอย่างไรต่อก็คือต้องหาคนรับผิดชอบต่อไป  
  - ประธานในที่ประชุม ซักถาม ที่ศาลตัดสินให้บุคคลภายนอกดังกล่าวชดใช้ค่าเสียหายให้
สหกรณ์อยู่ระหว่างการจ าหน่าย หากจ าหน่ายไม่ได้ตามมูลค่าของหนี้สิน บุคลภายนอกยังต้องสามารถรับผิดชอบ
ส่วนเหลือมหรือไม ่
  - นายนรสีห์  สุดวิลัย ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ได้ให้ความ
คิดเห็นต่อที่ประชุมในกรณีที่สหกรณ์รับโอนทรัพย์สินแทนการช าระหนี้แล้วนั้น ขณะนี้โรงสีได้มาเป็นทรัพย์ของ
สหกรณ์เรียบร้อยแล้ว ตามระบบบัญชีจะถูกบันทึกเป็นทรัพย์สินแล้ว การจ าหน่ายทรัพย์สินก็จะต้องเข้าที่ประชุม
ใหญ่อนุมัติ ซึ่งทางคณะกรรมการก็ต้องด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการไปตรวจสอบ ประเมินราคา หากขาย      
ต่ ากว่าราคาก็ต้องชี้แจงเหตุผลต่อไป   
 

  4. สหกรณ์การเกษตรสว่างอารมณ์ จ ากัด   
  ข้อบกพร่อง/ข้อสังเกต 
  สหกรณ์ให้เงินกู้ยืมแก่กลุ่มเกษตรกร 3 แห่ง ขัดต่ออ านาจกระท าการของสหกรณ์  
  ผลการแก้ไข/ผลความก้าวหน้า 
  - อยู่ระหว่างบังคับคดี 1 แห่ง (2,820,000.- บาท)  
  - กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว์ทุ่งโพ อยู่ระหว่างด าเนินคดี 1 แห่ง (4 แสนบาท) 
  - กลุ่มเกษตรกรท านาดอนกลอย อยู่ระหว่างรับช าระหนี้ 1 แห่ง (6 แสนบาท) 
   - ช าระต้นเงิน 57,500.- บาท 
   - ช าระดอกเบ้ีย 36,000.- บาท 
   - รวม 93,500.- บาท 
ค าส่ังนายทะเบียนสหกรณ์ให้ช าระให้เสร็จส้ินภายใน 60 วัน ขณะนี้เลยก าหนด 60 วันแล้วยังไม่สามารถช าระได้
ครบตามค าส่ังฯ  
 

นายพิศณุ... 



๓๔ 
 

  - นายพิศณ ุ ข านุรักษ์ นิติกรปฏิบัติการ ได้ชี้แจงว่าได้ส่งค าส่ังนายทะเบียนฯ เพ่ือให้เรียกเงินคืน
แล้วฟูองคดี อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีหนังสือตอบกลับมาว่าเหตุใดจึงไม่เรียกคณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์ให้มีมติรับผิดชอบตัวเงินด้วย ซึ่งทางส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานีได้ตอบกลับไปว่าหากไม่ปฏิบัติตาม
ค าส่ังนายทะเบียนสหกรณ์ก็จะออกค าส่ังตามไป  
 

  5. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดงขวางสามัคคี จ ากัด 
  ข้อบกพร่อง/ข้อสังเกต 
  เจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุจริต รวมค่าเสียหายคลเหลือ จ านวน 7,922,088.90 บาท (ยังไม่รวม
ดอกเบ้ียผิดนัด)  
  ผลการแก้ไข/ผลความก้าวหน้า 
  อยู่ระหว่างรับช าระหนี้ และระหว่างติดตามตัวมาด าเนินคดี 1 ราย 
  

  มติ  ให้ ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 ติดตามเรื่องการขายโรงสีของสหกรณ์การเกษตร      
ศุภนิมิตหนองยายดา จ ากัด ว่าได้ด าเนินการตามกระบวนการขออนุมัติจากที่ประชุมใหญ่เรียบร้อยแล้วหรือยัง 
 

  4.8.3 ผลการปิดบัญชี : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ยังปิดบัญชีไม่เป็นปัจจุบัน 

  ปัจจุบันมีสหกรณ์ท่ียังไม่สามารถปิดบัญชีได้ จ านวน 4 แห่ง คือ  
  1. สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตหนองกลางดง จ ากัด ปิดบัญชีไม่ได้ตั้งแต่ปีบัญชี 2560, 2561, 
2562, 2563 อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารจากการด าเนินคดี (ไม่มีผู้ท าบัญชีมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ช่วย
ด าเนินการ) 
  2. สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตสว่างอารมณ์ จ ากัด ปิดบัญชีไม่ได้ตั้งแต่ปีบัญชี 2561, 2562, 
2563 อยู่ระหว่างแก้ไขเอกสารประกอบการจัดท าบัญชี (มีผู้ท าบัญชี) 
  3. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดงขวางสามัคคี จ ากัด ปิดบัญชีไม่ได้ตั้งแต่ปีบัญชี 2558, 2559, 
2560, 2561, 2562, 2563 อยู่ระหว่างจัดท าเอกสารเพ่ิมเติมตามค าแนะน าของผู้สอบบัญชี (มีผู้จัดท าบัญชี 
และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ช่วยด าเนินการบางส่วน) 
  4. สหกรณ์การเกษตรโพธิมงคล จ ากัด ปิดบัญชีไม่ ได้ตั้ งแต่ ปีบัญชี 2560, 2561, 
2562,2563 อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารประกอบการจัดท าบัญชี (มีผู้จัดท าบัญชี เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ช่วย
ด าเนินการบางส่วน) 
  5. กลุ่มเกษตรกรท าไร่หนองกระทุ่ม ปิดบัญชีไม่ได้ตั้งแต่ปีบัญชี 2562, 2563 มีเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมสหกรณ์ช่วยเหลือ อยู่ระหว่างด าเนินการ (มีความก้าวหน้า แก้ไขเอกสารแล้ว)  
  6. กลุ่มเกษตรกรท านาประดู่ยืน ปิดบัญชีไม่ได้ตั้งแต่ปีบัญชี 2559, 2560, 2561, 2562, 
2563 อยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขตามค าแนะน าของผู้สอบบัญชี (มีความก้าวหน้า ส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว) 
  7. กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ทุ่งนางาม ปิดบัญชีไม่ได้ตั้งแต่ปีบัญชี 2559, 2560, 2561, 
2562, 2563 อยู่ระหว่างติดตามคณะกรรมการ  
  8. กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว์ทุ่งโพ ปิดบัญชีไม่ได้เมื่อปีบัญชี 2563 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์
ช่วยเหลือ แต่กลุ่มฯยังไม่สามารถติดตามเอกสารประกอบการจัดท าบัญชีได้ 
  9. กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์หนองขาหย่าง ปิดบัญชีไม่ได้ตั้งแต่ปีบัญชี 2559, 2560, 2561, 
2562, 2563 มีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ช่วยเหลือ อยู่ระหว่างด าเนินการ (มีความก้าวหน้าในการปิดบัญชี) 
   

  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

4.8.4 รายงาน... 



๓๕ 
 

  4.8.4 รายงานความก้าวหน้าการช าระบัญชี 
  ความก้าวหน้าการช าระบัญชีของสหกรณ์การเกษตรชาวไร่อ้อยจังหวัดอุทัยธานี จ ากัด ถึง
ขั้นตอนการจัดท างบการเงิน ณ วันเลิกสหกรณ์ (บริษัทอุสาหกรรมมิตรเกษตร จ ากัด ยังไม่ยืนยันเจ้าหนี้เงินกู้       
ที่สหกรณ์ฯ ได้ไปกู้เงินกับบริษัทมิตรเกษตรอุตสาหกรรม จ ากัด ตามงบการเงินที่ปรากฏ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 
2558 ได้สอบถามไปยังฝุายบัญชีของบริษัทแล้ว อยู่ระหว่างด าเนินการ  
 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
   

  4.8.5 งานแก้ไขปัญหาหนี้สิน งานนโยบาย และอ่ืน ๆ 

  งบประมาณเงินอุดหนุนที่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
  1. สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตหนองยายดา จ ากัด ได้รับสนับสนุน โกดังขนาดไม่น้อยกว่า 
10,000 ตัน เครื่องชั่งพร้อมห้องควบคุม ขนาดไม่น้อยกว่า 80 ตัน เครื่องอบลดความชื้นพร้อมโรงคลุม ขนาดไม่
น้อยกว่า 500 ตัน/วัน ลานตากขนาดไม่น้อยกว่า 3,200 ตร.ม. รถตักล้อยางขนาดไม่น้อยกว่า 160 แรงม้า      
รถแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 95 แรงม้า ด าเนินการจัดท าสัญญาเรียบร้อยแล้ว 
  2. สหกรณ์การเกษตรสว่างอารมณ์ จ ากัด ได้รับสนับสนุน รถโฟล์คลิฟท์ ขนาดไม่น้อยกว่า    
2.5 ตัน รถไถเดินตามพร้อมอุปกรณ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 11 แรงม้า รถแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 
95 แรงม้า ด าเนินการจัดท าสัญญาเรียบร้อยแล้ว 
  3. สหกรณ์การเกษตรลานสัก จ ากัด ได้รับสนับสนุน ก่อสร้างโกดังขนาดไม่น้อยกว่า 5,000 ตัน 
เครื่องชั่งพร้อมห้องควบคุม ขนาดไม่น้อยกว่า 80 ตัน ลานตากขนาดไม่น้อยกว่า 16,000 ตร.ม. รถตักล้อยาง
ขนาดไม่น้อยกว่า 160 แรงม้า รถแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 95 แรงม้า รถไถเดินตามพร้อม
อุปกรณ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 11 แรงม้า ด าเนินการจัดท าสัญญาเรียบร้อยแล้ว 
  4. สหกรณ์การเกษตรบ้านหลุมเข้า จ ากัด ได้รับสนับสนุน ลานตากขนาดไม่น้อยกว่า 1,600 
ตร.ม. อาคารเก็บเมล็ดพันธุ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 500 ตัน เครื่องชั่งพร้อมห้องควบคุม ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ตัน 
ด าเนินการจัดท าสัญญาเรียบร้อยแล้ว 
 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

  4.9 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 

  นายรังสรรค์  หมั้นเที่ยง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ รายงานผลการปฏิบัติงาน รายละเอียด
ดังนี้ 

 4.9.1  ผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

  1. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 มีพื้นท่ีความรับผิดชอบ 2 อ าเภอ คือ  
   - อ าเภอบ้านไร่  มีสหกรณ์ จ านวน  7  แห่ง  กลุ่มเกษตรกร จ านวน  1  แห่ง 
   - อ าเภอห้วยคต  มีสหกรณ์ จ านวน  8  แห่ง  กลุ่มเกษตรกร จ านวน  2  แห่ง 
  2. ตรวจเย่ียมแนะน าส่งเสริมสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร   
   - สหกรณ์  9  ครั้ง 
   - กลุ่มเกษตรกร  8  ครั้ง 
 
 
 

3. ประชุม... 



๓๖ 
 

       3.  ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ   
   - สหกรณ์  2  ครั้ง 
   - กลุ่มเกษตรกร  3  ครั้ง 
      4. ตรวจการสหกรณ์ทีม 2 ครั้ง 
 

  มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

 4.9.2 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ปิดบัญชีภายใน  30  วัน 

       สหกรณ์ท่ีปิดบัญชีภายใน 30 วัน และสามารถจัดส่งปิดบัญชีได้  จ านวน  5 แห่ง  คือ   
  (1) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยหูช้าง-การุ้ง จ ากัด 
  (2) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านชุมทหารสามัคคี จ ากัด 
  (3) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทองหลางสามัคคี จ ากัด 
  (4) สหกรณ์การเกษตรบ้านทัพคล้าย จ ากัด 
  (5) สหกรณ์การเกษตรบ้านไร่ จ ากัด 
  สหกรณ์ท่ีปิดบัญชีไม่ได้ภายใน  30  วัน  จ านวน  10  แห่ง 
  (1) สหกรณ์การเกษตรเมืองการุ้ง จ ากัด 
  (2) สหกรณ์ส่งเสริมผู้เล้ียงสัตว์บ้านไก่ดิ้น จ ากัด 
  (3) สหกรณ์การเกษตรห้วยคต จ ากัด 
  (4) สหกรณ์การเกษตรทุ่งสาลี จ ากัด 
  (5) สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตภูเมนทร์ จ ากัด 
  (6) สหกรณ์กองทุนสวนยางห้วยคต จ ากัด 
  (7) สหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกสับปะรดในเขตปฏิรูปที่ดินอุทัยธานี จ ากัด 
  (8) สหกรณ์กองทุนสวนยางปฏิรูปที่ดินน้ าดี จ ากัด 
  (9) สหกรณ์การเกษตาถาวรพัฒนาสหกรณ์ จ ากัด 
  (10) สหกรณ์สวนปุาภาคเอกชนอุทัยธานี จ ากัด 
  กลุ่มเกษตรกรปิดบัญชี และสามารถส่งปิดบัญชีได้ จ านวน  7  แห่ง 
  (1) กลุ่มเกษตรกรท าไร่บ้านห้วยแห้ง 
  (2) กลุ่มเกษตรกรท าไร่ทัพหลวง 
  (3) กลุ่มเกษตรกรท าไร่หูช้าง 
  (4) กลุ่มเกษตรกรท าไร่ใหม่คลองเคียน 
  (5) กลุ่มเกษตรกรท าไร่เมืองการุ้ง 
  (6) กลุ่มเกษตรกรท าไร่ทองหลาง 
  (7) กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์เจ้าวัด 
  กลุ่มเกษตรกรไม่สามารถปิดบัญชีได้ภายใน  30 วัน 
  (1) กลุ่มเกษตรกรท าไร่หนองบ่มกล้วย 
  (2) กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ห้วยแห้ง 
  (3) กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ห้วยคต 
  (4) กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดเจ้าวัด 
 

  มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
4.9.3 ผลการ... 



๓๗ 
 

  4.9.3  ผลการแก้ไขข้อบกพร่อง/ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี 

  1. สหกรณ์การเกษตรทุ่งสาลี จ ากัด   
  - กรณีนางวิมลรัตน์  ไชชูโชติ  อดีตผู้จัดการยักยอกและปลอมแปลงเอกสาร ของสหกรณ์
การเกษตรทุ่งสาลี จ ากัด  
  ผลการแก้ไข  เมื่อวันที่  1  มิถุนายน  2564  ศาลจัดจ าเลยช าระหนี้งวดที่ 2  จ านวน 
130,000 บาท ปรากฏว่าจ าเลยน าเงินมาช าระเพียง 20,000 บาท  โดยสหกรณ์ขอให้ศาลอ่านค าพิพากษา
ในวันดังกล่าว  ศาลเห็นว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 เห็นควรเล่ือนนัดอ่านค าพิพากษาไปวันที่ 14  
กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. 
  - มูลค่าหุ้นเป็นศูนย์หรือติดลบ 
  ผลการแก้ไข  อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฟ้ืนฟูกิจการสหกรณ์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ลงพ้ืนที่
ติดตามให้สมาชิกช าระหนี้ ด าเนินโครงการปรับโครงสร้างหนี้ให้สมาชิก  ด าเนินการฟูองร้องด าเนินคดีสมาชิกที่
มีหนี้ค้างนาน  และไม่มาติดต่อกับสหกรณ์ 
       2. สหกรณ์การเกษตรเมืองการุ้ง จ ากัด 
  - ไม่สามารถปิดบัญชี ปีบัญชี  30  กันยายน  2561 , 30  กันยายน 2562 , และ 30 
กันยายน 2563 ได้ 
  ผลการแก้ไข   
  - ปิดบัญชีปี 2561 ส่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีให้ด าเนินการปิดบัญชี และส่งงบ
แสดงฐานะทางการเงิน 2 ปี ปี 2561 – 2562  
  - เจ้าหน้าที่ส่งเสริมลงตรวจสอบเอกสารทางบัญชีที่ไม่ถูกต้อง  และช่วยเหลือการปิดบัญชีทุก
วันอังคารของสัปดาห์ 
  - ด าเนินการฟูองอดีตเจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่มีหนี้ค้างกับสหกรณ์  จ านวนประมาณ 220,000 
กว่าบาท (จากหนี้ของคณะกรรมการและอดีตคณะกรรมการและอดีตเจ้าหน้าที่ จ านวน 3,000,000.-บาท 
  3. สหกรณ์ส่งเสริมผู้เลี้ยงสัตว์บ้านไก่ดิ้น จ ากัด   
  - กรณีมีเ งินสดขาดบัญชี  ตั้งแต่ปีบัญชี  31  มีนาคม 2559 – 2562 จ านวนเงิน  
266,445.-บาท โดยคณะกรรมการด าเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ จ านวน 6 ราย ได้ลงนามในหนังสือรับ
สภาพหนี้แล้ว 
  ผลการแก้ไข   
  - เมื่อวันที่  21  กุมภาพันธ์  2564  คณะกรรมการมีมติขอผ่อนผันช าระหนี้ เดือนละ 
5,000.-บาท  ตั้งแต่วันที่  31  มีนาคม  2564  เป็นต้นไป  จนกว่าจะครบตามก าหนดและหากเดือนไหนมี
มากก็จะจ่ายช าระหนี้เพ่ิมข้ึน 
  - เมื่อวันที่  26  มีนาคม  2564  กรรมการสหกรณ์และผู้ตรวจสอบกิจการ รวม  5  ราย  
ได้น าเงินมาช าระในส่วนของเงินสดขาดบัญชี  งวดที่ 1  จ านวน 5,000.-บาท  
  - ได้มีการติดตามให้ช าระงวดที่ 2 และ 3 ซึ่งคณะกรรมการแจ้งว่าไม่มีรายได้มาช าระหนี้ 
  - กรณีสมาชิกกู้เงินรวมทุกสัญญาเกิน 200,000.-บาท  มากกว่าระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้
และดอกเบ้ียเงินกู้ พ.ศ.2551 (ข้อ 6) ก าหนดไว้  และนายทะเบียนสหกรณ์ให้ผู้ตรวจการสหกรณ์ลง พ้ืนที่
ตรวจสอบ รายงานภายในวันที่  10 พฤษภาคม 2564 
 
 

ผลการ... 



๓๘ 
 

  ผลการแก้ไข ผู้ตรวจการสหกรณ์ได้ลงพ้ืนที่ไปเพ่ือเข้าตรวจสอบและขอนัดประชุม
คณะกรรมการ  แต่คณะกรรมการด าเนินการยังไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุม  และเอกสารสัญญายังอยู่ในตู้
เอกสาร  ซึ่งยังไม่สามารถหากุญแจเปิดได้จึงได้นัดเข้าไปอีกครั้ง 
  มติ  ให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 ตรวจสอบสหกรณ์ส่งเสริมผู้เล้ียงสัตว์บ้านไก่ดิ้น จ ากัด กรณีที่
คณะกรรมการมีมติขอผ่อนผันการช าระหนี้ เดือนละ 5,000.-บาท ตั้งแต่วันที่  31  มีนาคม  2564 เป็นต้น
ไป โดยให้ก าหนดขอบเขตการสิ้นสุดของก าหนดการช าระหนี้ให้ชัดเจน 
 

  4.9.4  ผลความก้าวหน้าในการช าระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3  มีกลุ่มที่ช าระบัญชีจ านวน 1  สหกรณ์ คือ กลุ่มเกษตรกรท าไร่
ห้วยคต  ผู้ช าระบัญชีได้จัดส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 ผู้สอบบัญชี
รับเอกสารและขอตรวจสอบเอกสารก่อนจึงจะลงวันที่รับเอกสารให้  และขณะนี้อยู่ระหว่าการด าเนินการแก้ไข
เอกสารทางบัญชี 
 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

  4.9.5  ผลการปิดบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ไม่เป็นปัจจุบัน 

  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3  มีสหกรณ์ที่ปิดบัญชีไม่เป็นปัจจุบัน 2 แห่ง   
  1. สหกรณ์การเกษตรทุ่งสาลี จ ากัด (ปี 2563)  ผู้สอบบัญชีอยู่ระหว่างการตรวจสอบรับรอง
งบการเงินผู้สอบบัญชีรองเอกสารยืนยันยอดการถอนฟูองเนื่องจากไม่มีบันทึกที่ศาล  เพราะมีการสอบถามและ
ลดยอดความเสียหายในชั้นอัยการ สหกรณ์ให้ทนายด าเนินกากรจัดท าเอกสารชี้แจง โดยจะส่งให้ผู้สอบบัญชี
ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2564 
  2. สหกรณ์การเกษตรเมืองการุ้ง จ ากัด (ปี 2561 - ปี 2563) อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสาร
ทางบัญชี  และก าลังจัดหาผู้ท าบัญชีโดยขณะนี้มอบหมายให้กรรมการมาช่วยในการจัดท าเอกสารรับช าระหนี้
กับสมาชิก 
  กลุ่มเกษตรกรปิดบัญชีไม่เป็นปัจจุบัน  1 แห่ง คือ  กลุ่มเกษตรกรท าไร่หนองบ่มกล้วย        
(ปี 2559 - ปี 2563) อยู่ระหว่างการประสานกับกลุ่มเกษตรกร 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 

  5.1 การแก้ไขระเบียบว่าด้วยเงินฝาก 

  นายสุเทพ  ค าไพเราะ ผู้อ านวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ได้กล่าวในที่ประชุมใน
เรื่อง การแก้ไขระเบียบว่าด้วยเงินฝาก อัตราดอกเบ้ียไม่เกินร้อยละ 4 ที่จะเริ่มมีผลในวันที่ 1 กรกฎาคม 
2564 ให้สหกรณ์ท าเรื่องแก้ไขระเบียบ และให้ตรวจสอบว่าถ้าสหกรณ์นั้น ๆ ถือใช้ตรายาง ก็ให้ประทับตรา
ยางมาให้เรียบร้อยตรงลายมือชื่อของประธาน  
 

  มติ ให้ผอ.กลุ่มส่งเสริม และผอ.นิคม ติดตามสหกรณ์ในการก ากับดูแล ให้ด าเนินการ
แก้ไขระเบียบให้ถูกต้องตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ 
 

 

 

5.2 ผู้ตรวจสอบ... 
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  5.2 ผู้ตรวจสอบกิจการ 
  นายสุเทพ  ค าไพเราะ ผู้อ านวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ได้กล่าวในที่ประชุมใน
เรื่อง การแก้ไขข้อบังคับในเรื่องผู้ตรวจสอบกิจการ เนื่องจากสหกรณ์บางแห่งต้องไปขอให้สหกรณ์อ่ืนมาเป็นผู้
ตรวจสอบกิจการเนื่องจากสมาชิกของตนเองไม่ได้อบรมหลักสูตรของผู้สอบบัญชี  สหกรณ์มีความต้องการให้
ทางส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี จัดอบรม  
  มติ ให้กลุ่มตรวจการสหกรณ์ด าเนินการ ดังนี้ 
   1. ส ารวจความต้องของสหกรณ์ 
   2. ศึกษาเรื่อง วิทยากร กับทางส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้เรียบร้อย 
   3. เตรียมความพร้อมเรื่องเนื้อหา หลักสูตร ระยะเวลา และเหตุผลความจ าเป็นที่
ต้องด าเนินการจัดอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
 

  5.3 การรายงานผลการแนะน า ส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และจัดท าแผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  หัวหน้าฝุายบริหารทั่วไป ขอให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ด าเนินการจัดท าการรายงานผลการ
แนะน า ส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผลงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 
กรกฎาคม 2564 ส่งฝุายบริหารทั่วไปภายในวันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564 และจัดท าแผนส่งเสริม
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายแห่ง) ส่งฝุายบริหารทั่วไปภายในวันพุธที่          
11 สิงหาคม 2564  
 

  มติ นัดประชุมการจัดท าผลการแนะน า ส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์ฯ         
ปี 2564 และการจัดท าแผนการแนะน าส่งเสริม ปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564  
 

  5.4 การส ารวจข้อมูลตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติที่ช่วยเหลือสมาชิกด้านหนี้สินและ
การลดดอกเบ้ียเงินกู้ของสถาบันเกษตรกร ในช่วงสถานการณ์วิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส   
โคโรนา 2019 (COVID-19) 
  หัวหน้าฝุายบริหารทั่วไป ขอให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ช่วยด าเนินการจัดท าแบบติดตามผล
การให้ความช่วยเหลือเพ่ือบรรเทาความเดือนร้อนของสมาชิกจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ส่งให้ฝุายบริหารทั่วไปภายในวันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 
2564 เพ่ือรวบรวมส่งกรมผ่านระบบ Google Form ภายในก าหนดต่อไป 
   

  มติ ให้ส่งแบบติดตามผลการให้ความช่วยเหลือเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนฯ ภายในก าหนด 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 

  6.1 เร่ืองการติดตามผลการประชุมคร้ังที่แล้ว ตามค าส่ังที่ 28 หรือ 29 เรื่องการแต่งตั้ง
คณะกรรมการช่วยเหลือการจัดท าบัญชีของสหกรณ์ในรอบเดือนหน้าที่จะประชุม ต้องมีการเคล่ือนไหว 
ความก้าวหน้าว่าเข้าไปติดตามแล้วผลความก้าวหน้าเป็นอย่างไรบ้าง 
 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

6.2 รูปแบบ... 
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  6.2 รูปแบบการน าเสนอรายงานการประชุมประจ าเดือน อยากให้รายงานเป็นแผน/ผล 
และโครงการที่ส าคัญตามนโยบายที่จะต้องท ามีอะไรบ้าง และที่ส าคัญแผนประจ าปี 2564 เราต้องท าอะไร 
และด าเนินการไปแล้วอย่างไรบ้าง ปัญหาและอุปสรรค ถ้ามี จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหา  
 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา  16.45 น. 

 

 
 

    (ลงชื่อ)           ศรินณา  มาท้วม          ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
           (นางศรินณา  มาท้วม) 
 

    (ลงชื่อ)       วัฒนา  สมัครเกษตรการ     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
             (นางสาววัฒนา  สมัครเกษตรการ) 
 

    (ลงชื่อ)           ศุภธีร์  อยู่วัฒนา           ประธานในที่ประชุม 

                    (นายศุภธีร์  อยู่วัฒนา) 
 


