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รายงานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี 
ครั้งที ่10/๒๕๖4  วันพุธที่ 2๕ สิงหาคม 2564 

ณ ห้องประชุม  1  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี 

ผู้เข้าประชุม 
ที ่ ชื่อ – สกุล    ตำแหน่ง 
ข้าราชการ 

๑ นายศุภธีร์ อยู่วัฒนา สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี ประธานในที่ประชุม 
๒ นายสุเทพ คำไพเราะ ผอ.กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  
๓ นางนฤมล สมบูรณ์วิทย์ ผอ.นิคมสหกรณ์ทับเสลา  
๔ นายภานุพงษ ์ สมบูรณ์วิทย์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 
5 นายปรีดา รอดนวล ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 
6 นายรักษาราษฎร์ โภคะศฤงคาร ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
7 นายสมพร ศรีวังยาง ผอ.กลุ่มตรวจการสหกรณ์ 
8 นายนรสีห์ สุดวิลัย ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา 

การบริหารการจัดการสหกรณ์ 
9 
10 

นางสาวสมลักษณ์ 
นางสาวพรนภา 

จันทร์กรณ์ 
กาวีเมือง 

นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

11 นางสาวจิดาภา พงศ์พจมาน นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
12 นางสาวพิมพ์ผกา ไหวศร ี นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

ลูกจ้างประจำ 
1 นางการะเกตุ จำปาเงิน พนักงานพิมพ์ ระดับ ส.4 

พนักงานราชการ 
1 นางศรินณา มาท้วม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
2 
3 

นางเพ็ญประภา 
นางสาวสุวัชร ี

ขนันแข็ง 
ชวาลา 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
นักวิชาการสหกรณ์ 

4 นางสาวกมลวรรณ มีอยู่ นิติกร 
5 นางสาวมยุรฉัตร โพธิ์เงิน นักวิชาการสหกรณ์ 
6 นางสาวผ่องศรี นาควิสุทธิ์ นักวิชาการสหกรณ์ 
7 
8 
9 

นางสาวเขมมิกา 
นางสาวสุชีรา 
นางสาวสุชาดา 

แก้วสว่าง 
สายเพ็ชร์ 
จันทร์ไข่ 

เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
เจ้าพนักงานธุรการ 
เจ้าพนักงานธุรการ 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.05 น. 

  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายศุภธีร์  อยู่วัฒนา สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในที่ประชุม 
ได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

/ระเบียบวาระท่ี 1... 

[ดงึดูดความสนใจของผูอ้่าน
ของคุณดว้ยค าอา้งองิทีย่อด

เยีย่มจากเอกสาร 
หรอืใชพ้ื้นทีน่ี้เพือ่เน้นจุดส า

คญั 

เมือ่ตอ้งการวางกลอ่งขอ้คว
ามทีส่ว่นใดกต็ามของหน้านี้ 
กเ็พยีงแค่ลากกล่องขอ้ควา

มนัน้มา] 
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ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
    นายศุภธีร์  อยู่วัฒนา  สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ดังนี้ 
   - ประธานแจ้งเรื่องการรับวัคซีนโควิค - 19 จะได้รับทุกคน แตอ่าจจะต้องรอตามคิว
โดยจะเรียงลำดับการฉีดจากอาวุโสก่อน 
   - ตามที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี จัดโครงการส่งเสริมการปลูกสมุนไพร  
(ฟ้าทะลายโจร) ที่ผ่านมานั้น ประธานขอขอบคุณเจ้าหน้าทีทุ่กคนทีช่่วยกันทำงานจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  
   - ในการจัดประชุมประจำเดือนคราวต่อไป ขอให้ฝ่ายบริหารทั่วไปเสนอวาระการ
ประชุมพร้อมระบุวัน และเวลาการประชุมเสนอให้สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานีพิจารณาในสัปดาห์แรกของเดือน 
 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
    นางสาวสมลักษณ์  จันทร์กรณ์ นักวิชาการปฏิบัติการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าตามที่ได้มีการ
ประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๔ ครั ้งที ่ 9/๒๕๖๔      
เมื่อวันอังคารที่ 1๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ นั้น ฝ่ายบริหารทั่วไปได้จดบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว และได้นำขึ้นเว็บไซต์ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 40 หน้า จึงขอให้ที่ประชุม
พิจารณา หากไม่มีผู้ขอแก้ไข จึงถือว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
 

 มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2564 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว 
- ไม่มี 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ 
    4.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป 

ติดตามผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
นางสาวสมลักษณ์  จันทร์กรณ์ นักวิชาการปฏิบัติการ ได้ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ผลแนะนำส่งเสริมและผลการดำเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร) ตาม
แบบรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน ตามผลผลิต/โครงการประจำปีงบประมาณ (e-project) รายละเอียด ดังนี้ 

4.1.1 การรับสมัครสมาชิก 
   เป้าหมายการรับสมัครสมาชิกของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีเป้าหมายการรับสมาชิกเพิ่มจำนวน 762 ราย ข้อมูลจากการรายงานผล
การปฏิบัติงานของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ข้อมูลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 กรกฎาคม 2564 มีผลการรับ
สมัครสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร จำนวน 1,356 ราย โดยคิดเป็นร้อยละ 177.25 
 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

   
/4.1.2 ผลการปิดบัญชี... 
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4.1.2 ผลการปิดบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 จากข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ข้อมูลตั้งแต่ 1 

ตุลาคม 2563 – 31 กรกฎาคม 2564 สามารถสรุปข้อมูลผลการปิดบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ดังนี้ 
4.1.2.1 สหกรณ์ภาคการเกษตร จำนวนทั้งสิ้น 38 แห่ง  

     สหกรณ์ท่ีสามารถปิดบัญชีได้ จำนวน 17 แห่ง  
     1. สหกรณ์การเกษตรเมืองอุทัยธานี จำกัด 
     2. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.อุทัยธานี จำกัด 
     3. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าซุงใต้ จำกัด 
     4. สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินเขาดินเหนือ จำกัด 

5. สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินลานสัก จำกัด 
6. สหกรณ์การเกษตรลานสัก จำกัด 

     7. สหกรณ์การเกษตรหนองฉาง จำกัด 
     8. สหกรณ์การเกษตรทัพทัน จำกัด 
     9. สหกรณ์การเกษตรหนองขาหย่าง จำกัด 
     10. สหกรณ์การเกษตรบ้านหลุมเข้า จำกัด 
     11. สหกรณ์การเกษตรสว่างอารมณ์ จำกัด 
     12. สหกรณ์ส่งเสริมผู้เลี้ยงสัตว์บ้านไก่ดิ้น จำกัด 
     13. สหกรณ์การเกษตรบ้านทัพคล้าย จำกัด 
     14. สหกรณ์การเกษตรบ้านไร่ จำกัด 
     15. สหกรณ์การเกษตรห้วยคต จำกัด 
     16. สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตภูเมนทร์ จำกัด 
     17. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเขาฆ้องชัย จำกัด 
     สหกรณ์ท่ียังไม่สามารถปิดบัญชีได้ จำนวน 7 แห่ง  
     1. สหกรณ์การเกษตรเมืองการุ้ง จำกัด 
     2. สหกรณ์การเกษตรโพธิมงคล จำกัด 
     3. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำเนินแจง จำกัด 
     4. สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตหนองกลางดง จำกัด 
     5. สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตสว่างอารมณ์ จำกัด 
     6. สหกรณ์นิคมลานสัก จำกัด 
     7. สหกรณ์การเกษตรวัดยาง จำกัด 
     สหกรณ์ท่ียังไม่ส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชี จำนวน 14 แห่ง  
     1. สหกรณ์การเกษตรตลุกดู่ จำกัด 
     2. สหกรณ์ปศุสัตว์หนองจิกยาว จำกัด 
     3. สหกรณ์การเกษตรทุ่งสาลี จำกัด 
     4. สหกรณ์กองทุนสวนยางห้วยคต จำกัด 
     5. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านภูมิธรรม จำกัด 
     6. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านบางกุ้ง จำกัด 

 
/7. สหกรณ์... 
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7. สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตหนองยายดา จำกัด 

     8. สหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกสับปะรดในเขตปฏิรูปที่ดินอุทัยธานี จำกัด 
     9. สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินระบำ จำกัด 
     10.สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านสะพานหิน จำกัด 

11.สหกรณ์สตรีหนองขาหย่าง จำกัด 
     12.สหกรณ์กองทุนสวนยางปฏิรูปที่ดินน้ำดี จำกัด 
     3.สหกรณ์การเกษตรถาวรพัฒนาอุทัยธานี จำกัด 
     14.สหกรณ์สวนป่าภาคเอกชนอุทัยธานี จำกัด 

4.1.2.2 สหกรณ์นอกภาคการเกษตร จำนวนทั้งสิ้น 17 แห่ง  
     สหกรณ์ท่ีสามารถปิดบัญชีได้ จำนวน 14 แห่ง  
     1. สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี จำกัด 
     2. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุทัยธานี จำกัด 
     3. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด 
     4. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหูช้าง – การุ้ง จำกัด 
     5. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบางกุ้ง จำกัด 
     6. สหกรณ์ออมทรัพย์ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดอุทัยธานี จำกัด 
     7. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนลานสัก จำกัด 
     8. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนห้วยขาแข้ง จำกัด 
     9. สหกรณ์บริการเดินรถอุทัยธานี จำกัด 
     10.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดอกบัวบาน 
     11.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านชุมทหารสามัคคี จำกัด 
     12.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนห้วยขานาง – ทุ่งนา จำกัด 
     13.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทองหลางสามัคคี จำกัด 
     14.ร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี จำกัด 
     สหกรณ์ท่ียังไม่สามารถปิดบัญชีได้ จำนวน 2 แห่ง  
     1. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดงขวางสามัคคี จำกัด 
     2. สหกรณ์บ้านมั่นคงอุทัยธานี จำกัด 
     สหกรณ์ท่ียังไม่ส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชี จำนวน 1 แห่ง  
     1. สหกรณ์บริการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ห้วยขาแข้งอุทัยธานี จำกัด 
    4.1.2.3 กลุ่มเกษตรกร จำนวน 51 แห่ง 
     กลุ่มเกษตรกรที่สามารถปิดบัญชีได้ จำนวน 38 แห่ง 
     1. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์น้ำท่าซุง 
     2. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ไผ่เขียว 
     3. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หนองกระทุ่ม  
     4. กลุ่มเกษตรกรทำไร่ใหม่ทุ่งโพ 

 
 

/5. กลุ่มเกษตรกร... 
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     5. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หนองไผ่ 
     6. กลุ่มเกษตรกรทำนาน้ำซึม 
     7. กลุ่มเกษตรกรทำนาเกาะเทโพ 
     8. กลุ่มเกษตรกรทำนาท่าซุง 
     9. กลุ่มเกษตรกรทำไร่ลานสัก 
     10.กลุ่มเกษตรกรทำไรน้ำรอบ 
     11.กลุ่มเกษตรกรทำไร่เขากวางทอง 

12.กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านเก่า 
     13.กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองสระ 
     14.กลุ่มเกษตรกรทำนาตลุกดู่ 
     15.กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองกระทุ่ม 
     16.กลุ่มเกษตรกรทำนาห้วยรอบ 
     17.กลุ่มเกษตรกรทำนาดอยกลอย 
     18.กลุ่มเกษตรกรทำนาทุ่งพ่ึง 
     19.กลุ่มเกษตรทำไร่พลวงสองนาง 
     20.กลุ่มเกษตรกรทำนาทัพทัน 
     21.กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองยายดา 
     22.กลุ่มเกษตรกรทำไร่บ้านห้วยแห้ง 
     23.กลุ่มเกษตรกรทำไร่ทัพหลวง 
     24.กลุ่มเกษตรกรทำไร่หูช้าง 
     25.กลุ่มเกษตรกรทำไร่ใหม่คลองเคียน 
     26.กลุ่มเกษตรกรทำไร่เมืองการุ้ง 
     27.กลุ่มเกษตรกรทำไร่ทองหลาง 
     28.กลุ่มเกษตรกรทำนาโคกหม้อ 
     29.กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำน้ำซึม 
     30.กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำสะแกกรัง 
     31.กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์หนองนางนวล 
     32.กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ดงขวาง 
     33.กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ห้วยแห้ง 
     34.กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เจ้าวัด 
     35.กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ห้วยคต 
     36.กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์บ่อยาง 
     37.กลุ่มเกษตรกรผู้สัตว์น้ำอุทัยใหม่ 
     38.กลุ่มผู้ปลูกสับปะรดเจ้าวัด 
     กลุ่มเกษตรกรที่ยังไม่สามารถปิดบัญชีได้ จำนวน 7 แห่ง 
     1. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์หนองพังค่า 
     2. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หนองขาหย่าง 
 

/3. กลุ่มเกษตรกร... 
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     3. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทุ่งนางาม 
     4. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทุ่งโพ 
     5. กลุ่มเกษตรกรทำนาประดู่ยืน 
     6. กลุ่มเกษตรกรทำไร่หนองกระทุ่ม 
     7. กลุ่มเกษตรกรทำไร่หนองบ่มกล้วย 
     กลุ่มเกษตรกรที่ยังไม่ส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชี จำนวน 6 แห่ง  
     1. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ทุ่งโพ 

2. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ป่าอ้อ 
3. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ตลุกดู่ 
4. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หนองไผ่แบน 
5. กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองขาหย่าง 
6. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หนองยาง 

     

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
   

4.1.3 ติดตามงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว 
- สหกรณ์ภาคการเกษตร จำนวน 7 แห่ง 
- สหกรณ์นอกภาคการเกษตร จำนวน 11 แห่ง 
- กลุ่มเกษตรกร จำนวน 29 แห่ง 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

4.1.4 ติดตามผลการจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 
  นางสาวสมลักษณ์  จันทร์กรณ์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ รายงานกิจกรรม
ที่ยังไม่ดำเนินการ ดังนี้ 
  1 .  ประช ุมจ ัดประช ุม เจ ้ าหน ้ าท ี ่ ผ ู ้ ประสานงานหน ่ วยงานภายใต้
คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพระดับจังหวัด (กบส) 
  2. จัดประชุมวางแผนการพัฒนาการดำเนินงานซูปเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์และ
การเชื่อมโยงเครือข่ายภายใต้โครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซุปเปอร์มาร์เก็ต
สหกรณ์ประจำปี งบประมาณ  2564 (ครั้งที่ 2) (กพส.) 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

4.1.5 ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2564 
  นางสาวสมลักษณ์  จันทร์กรณ์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ได้ติดตามผล
การเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2564 ในภาพรวม และรายกลุ่มงาน / กลุ่มส่งเสริม / นิคม 
และขอให้ทุกกลุ่มเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 
  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมตามเป้าหมายของกรมส่งเสริมสหกรณ์  
เดือนสิงหาคม 2564 เป้าหมายเบิกจ่ายสะสม ร้อยละ 95 ผลเบิกจ่ายของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ณ วันที่ 
16 สิงหาคม 2564 มีผลเบิกจ่ายสะสมร้อยละ 88.05 ซึ่งรายละเอียดแยกเป็นรายกลุ่ม ดังนี้ 
 

/ฝ่ายบริหารทั่วไป... 
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  - ฝ่ายบริหารทั่วไป ผลเบิกจ่ายภาพรวมสะสม คิดเป็นร้อยละ 87.25 
  - กลุ่มตรวจการสหกรณ์ ผลเบิกจ่ายภาพรวมสะสม คิดเป็นร้อยละ 87.70 
  - กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ผลเบิกจ่ายภาพรวมสะสม คิดเป็นร้อยละ 54.91 
  - กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ผลเบิกจ่ายภาพรวมสะสม  
คิดเป็นร้อยละ 99.72 
  - กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ผลเบิกจ่ายภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 54.56 
  - นิคมสหกรณ์ทับเสลา ผลเบิกจ่ายภาพรวมสะสม คิดเป็นร้อยละ 87.71 
  - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ผลเบิกจ่ายภาพรวมสะสม คิดเป็นร้อยละ 56.83 
  - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 ผลเบิกจ่ายภาพรวมสะสม คิดเป็นร้อยละ 76.67 
  - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 ผลเบิกจ่ายภาพรวมสะสม คิดเป็นร้อยละ 81.81 
  - เรื่องการขอยืมเงินงบประมาณในช่วงสิ้นปีงบประมาณนี้ ขอความร่วมมือดำเนินการ
ยืมเงินตั้งแต่ต้นเดือนกันยายน 2564 และขอให้ส่งใช้เงินยืมก่อนวันที่ 30 กันยายน 2564  หากส่งใช้เงินยืม
มาในวันสุดท้าย ฝ่ายบริหารทั่วไปอาจจะไม่สามารถดำเนินการส่งใช้เงินยืมตามระบบได้ทัน ชุดเงินยืมนั้น ๆ  
จะถูกส่งต่อไปตรวจที่กรมทันที จึงแจ้งมาเพ่ือทราบ  
  - การเติมน้ำมันรถยนต์ของทางราชการ ขอแจ้งวันตัดยอดน้ำมันของเดือนสิงหาคม 
2564 คือวันที่ 31 สิงหาคม 2564 โดยหลังจากวันที่ดังกล่าวการเติมน้ำมันจะเป็นการเติมจากเงินที่ขอยืมไป
เป็นการจ่ายเงินสด  
  - ขอติดตามสหกรณ์ที่มีความประสงค์ร่วมทำบุญกฐินของกรมส่งเสริมสหกรณ์ กับ
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมทุกท่าน โดยปัจจุบันได้รับเพียง 2 แห่ง คือ สหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี และสหกรณ์
บริการเดินรถ จำกัด 
 

 มติ  ทีป่ระชุมรับทราบ 
 

  4.1.6 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดและสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร 
           นางศรินณา  มาท้วม นักวิชาการนโยบายและแผน ได้ชี้แจ้งกรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
   4.1.6.1 องค์ประกอบการประเมินผล/ประเด็นการประเมินผล 100 คะแนนเต็ม 
    4.1.6.1.1 องค์ประกอบที่ 1 การวางแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้รับการจัดสรร  
    - การจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของงาน/โครงการที่ สสจ./สสพ. 
รับผิดชอบมีความครบถ้วน มีการถ่ายทอดแผนปฏิบัติงานสู ่หน่วยงานย่อย ระบุชื ่อกิจกรรม เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ งบประมาณในแต่ละกิจกรรมและระยะเวลาปฏิบัติงานที่ชัดเจน โดยกองแผนงานจะตรวจสอบและ
ประเมินผลจากข้อมูลที่หน่วยงานได้เผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์ของหน่วยงาน และจัดส่งไฟล์ข้อมูลให้กองแผนงานผ่าน
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ตามขั้นตอนที่กำหนดส่ง ตั้งแต่วันที่ 16 – 20 สิงหาคม 2564 นั้น ได้ดำเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 

4.1.6.1.2 การจัดทำแผนแนะนำส่งเสริม พัฒนา และกำกับดูแลสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โดยพิจารณาจาก) 

 
/ความครบถ้วน... 
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    - ความครบถ้วนของข้อมูล ความทันเวลาในการจัดส่งข้อมูล คุณภาพของ
การวิเคราะห์ข้อมูลตามศักยภาพและบริบทของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรแต่ละแห่ง และคุณภาพของการจัดทำ
แผนการแนะนำส่งเสริม พัฒนา และกำกับดูแลเป็นรายสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่สามารถใช้เป็นแผนสำหรับการ
แนะนำ ส่งเสริม พัฒนา และกำกับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ตามศักยภาพ
และระดับชั้นความเข้มแข็งโดยสอดคล้องกับภารกิจงาน/โครงการที่กรมต้องดำเนินการให้เหมาะสมทัน
สถานการณ ์  

- การจัดทำแผนแนะนำส่งเสริมฯ กองแผนงานจะตรวจสอบและประเมินผล
จากข้อมูลที่หน่วยงานได้จัดส่งไฟล์ข้อมูลให้กองแผนงานทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ตามขั้นตอนที่กำหนดส่ง 
ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ผลเสร็จเรียบร้อยแล้ว แผนอยู่ระหว่างรวบรวม 
   4.1.6.2 องค์ประกอบที ่ 2 การบริหารจัดการงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ 
(15 คะแนน) 

- การบริหารงบประมาณของหน่วยงานแยกตามหมวดรายจ่ายที่หน่วยงาน
ได้รับ โดยพิจารณาจากการบริหารงบประมาณและผลการใช้จ่ายงบประมาณแยกตามหมวดรายจ่ายที่
หน่วยงานได้รับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 กรกฎาคม 2564  

- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระดับแผนงาน/โครงการและภาพรวม
รายจ่ายจังหวัด  โดยพิจารณาจากผลการใช้จ่ายงบประมาณในระดับแผนงาน/โครงการ และในภาพรวมของ
หน่วยงานที่มีความสอดคล้องกับแผนและผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามช่วงเวลาที่
กระทรวงการคลังหรือกรมกำหนด 
   4.1.6.3 องค์ประกอบที่ 3 การติดตามและการรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการ 
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ ผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณ (37 คะแนน) 

  1. งานแนะนำ ส่งเสริม พัฒนา และกำกับดูแลการดำเนินงานของสหกรณ์
และกลุ่มเกษตร ตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 (โดยพิจารณา
จากข้อมูล) 
          - รายงานผลการดำเนินงานเข้าแนะนำส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี แผนการแนะนำส่งเสริมรายแห่ง และแผนการดำเนินงานของสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งกองแผนงานจะตรวจสอบและประเมินผลจากข้อมูลที่หน่วยงานได้
จัดส่งไฟล์ข้อมูลให้กองแผนงานผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ตามขั้นตอนที่กำหนดส่ง ภายในวันที่ 16 
สิงหาคม 2564 
          - รายงานผลการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มี
ความเข้มแข็งตามศักยภาพ โดยพิจารณาจากข้อมูลผลงานที่หน่วยงานรายงานผลผ่านระบบ  E-project 
ประกอบกับข้อมูลจากสำนัก/กองที่รับผิดชอบหลักในแต่ละกิจกรรม/งาน/โครงการ ซึ่งเป็น ผลการดำเนินงาน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 กรกฎาคม 2564 ประกอบด้วยความครบถ้วน ความถูกต้อง ความ
ทันเวลา และมีฐานข้อมูลอ้างอิงการดำเนินงานและการใช้ประโยชน์ของข้อมูลต่อได้ทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพตามวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติงานที่กรมกำหนด 

      - ผลการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์ (การรักษา/
ยกระดับชั ้นสหกรณ์) ซึ ่งหน่วยงานได้ดำเนินการแนะนำส่งเสริมสหกรณ์เพื ่อรักษา/ยกระดับสหกรณ์ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามเกณฑ์การจัดระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์ทั้ง 4 ด้าน  โดยพิจารณาจาก
รายละเอียดและแนวทางการปฏิบัติงานที่กรมกำหนด 
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2. ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของงาน/โครงการต่าง ๆ 
ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญตามเอกสารงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 โดยพิจารณาจาก ประสิทธิภาพของการจัดส่งรายงานข้อมูลและจัดทำฐานข้อมูลสำคัญ คือ 

- การจัดส่งข้อมูล รายงาน และเอกสารต่าง ๆ ตามรายละเอียดหลักที่
กำหนด 

- การจัดทำฐานข้อมูล การติดตามผล และการรายงานข้อมูลการ
ติดตามการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์/สิ่งก่อสร้างที่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการสนับสนุนจากกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ ทั้งในส่วนของข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี (ตั ้งแต่ปี  
2560 – ปัจจุบัน) ที่สามารถอ้างอิงรายละเอียดโครงการที่ได้รับการสนับสนุน (เงินอุดหนุน) โดยมีข้อมูลที่  
เป็นปัจจุบันและตรวจสอบย้อนกลับข้อมูลการใช้ประโยชน์ได้ในเชิงประจักษ์ ซึ่งกองแผนงานจะตรวจสอบและ
ประเมินผลจากข้อมูลที่หน่วยงานที่ได้จัดส่งไฟล์ข้อมูลให้ กองแผนงานผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ตาม 
ขั้นตอนที่กำหนดส่ง ตั้งแต่วันที่ 16 – 20 สิงหาคม 2564 
   4.1.6.4 การแสดงผลสำเร็จของการดำเนินภารกิจร่วมกับกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ 
และการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานในเชิงประจักษ์ (20 คะแนน) 

1. การจัดทำคลิป VTR หรือ VDO ซึ่งจัดทำโดยบุคลากรของ สสจ./สสพ. 
เพื่อการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลสำเร็จของงาน/โครงการตามภารกิจหลักของหน่วย งานผ่านสื่อออนไลน์ 
ความยาวอยู่ระหว่าง 5-7 นาที จำนวน 1 คลิป โดยพิจารณาจาก 

 - การจัดทำเนื้อหา สาระสำคัญและสื่อต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบการจัดทำ
ตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อแสดงผลสำเร็จของงาน/โครงการในภาพรวมของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตาม
ภารกิจหน่วยงาน และผลงานโดดเด่นที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติตามแผนแม่บทย่อย (ด้าน
การเกษตร พลังทางสังคม และเศรษฐกิจฐานราก) ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหลักของกรม รวมถึงงานแก้ปัญหา 
และงานขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ ๆ ที่หน่วยงานเป็นหลักในการดำเนินงาน/โครงการร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย
ผู้รับบริการเป็นต้น 

 -  การสื่อสารที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์ผลสำเร็จ
ของการดำเนินภารกิจต่าง ๆ ในภาพรวมของการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณหน่วยงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 - การมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานที่ได้ดำเนินการจัดทำคลิป 
VTR หรือ VDO 

 - สารสนเทศของหน่วยงานที่นำมาใช้ประโยชน์ 
 - ช่องทางการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภารกิจเชิงรุกของหน่วยงานที่

ได้ดำเนินการให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ และประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายจะได้รับ ซึ่งกอง
แผนงานจะตรวจสอบและประเมินผลจากข้อมูลที่หน่วยงานได้จัดส่งไฟล์ข้อมูล Script ที่ใช้จัดทำ VTR/VCO 
และคลิป VTR หรือ VDO จำนวน 1 คลิป ที่หน่วยงานใช้ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ให้กองแผนงานผ่าน
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่กำหนดส่งภายในวันที่ 3 กันยายน 2564  
หมายเหตุ ไม่ควรใช้ VTR/VCO ที่ซ้ำซ้อนกับโครงการที่ กพก. แจ้งให้หน่วยงานดำเนินการจัดทำหรือส่ง
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และไม่ใช่ VTR/VCO  ที่หน่วยงานไม่ได้ดำเนินการเอง 
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2. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภารกิจเชิงรุกของหน่วยงานในรูปแบบภาพ
อินโฟกราฟฟิก (Infographic) จำนวน 2 แผ่นภาพ ซึ่งจัดทำโดยบุคลากรของ สสจ/สสพ. เพื่อเป็นวิธีการ
สื่อสารให้กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการเข้าใจง่าย รับรู้ภารกิจ และเข้าถึงการให้บริการของหน่วยงานได้สะดวกใน
ยุคความปกติใหม่ (New and Next Normal) ผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์ที่หน่วยงานใช่เป็นเครื่องมือใน
การดำเนินงานตามภารกิจหลักภายใต้สถานการณ์วิกฤตหรือไม่ปกติ โดยพิจารณาจาก 

 - การออกแบบ “ภาพกราฟฟิก” เพ่ือให้เข้าใจง่ายและน่าสนใจ 
- การวิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็นและสำคัญเพื ่อจัดทำเนื ้อหาสาระที ่จะ

เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภารกิจในเชิงรุก 
 - การเรียบเรียงและจัดวางข้อมูล เพื่อสื่อสารได้ชัดเจน และมีความ

ถูกต้อง 
 - ช่องทางการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภารกิจเชิงรุกของหน่วยงานที่

ได้ดำเนินการให้เข้าถึงกลุ ่มเป้าหมาย และประโยชน์ที ่กลุ ่มเป้าหมายจะได้รับตามวัตถุประสงค์ ซึ ่งกอง
แผนงานจธตรวจสอบและประเมินผลจากข้อมูลที่หน่วยงานได้ดำเนินการเองและจัดส่งไฟล์ข้อมูลให้กอง
แผนงานผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ตามขั้นตอนที่กำหนดส่งภายในวันที่ 3 กันยายน 2564 

3. การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของหน่วยงาน (Annual 
Report) โดยพิจารณาจาก 

 - การส่งรายงานประจำปี (Annual Report) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ของหน่วยงาน 

 - ความครบถ้วนของเนื้อหา โดยเนื้อหาสาระทั้งหมดในเล่มรายงานต้อง
ตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงาน มีรายละเอียดครบถ้วนตามรูปแบบที่กองแผนงานกำหนด สามารถ
สะท้อนภารกิจที่หน่วยงานปฏิบัติได้อย่างชัดเจน โดยกรมสามารถใช้ประโยชน์จากเล่มรายงานดังกล่าวได้ 

 - การเผยแพร่รายงานประจำปี (Annual Report) ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยรูปแบบหรือไฟล์ที่เผยแพร่ ต้องสามารถนำไปใช้ประโยชน์และ
เข้าถึงข้อมูลได้จริง ซึ่ง สสจ./สสพ. ได้จัดส่งให้กองแผนงานเรียบร้อยแล้ว 
   6.1.5 องค์ประกอบที่ 5 การบูรณาการงานในระดับพ้ืนที่ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนงาน/โครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กผง. และ สำนัก/กองต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้อง (13 คะแนน) 
    1. ผลการดำเนินงานหรือผลสำเร็จของงาน/โครงการในเรื่อง “ตลาดนำการ
ผลิต” “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” และนโยบายสำคัญอื่น ๆ ตามที่หน่วยงานเข้าร่วมดำเนินงาน/โครงการ
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ในพ้ืนที่/จังหวัด ซึ่งแสดงผลสำเร็จได้ทั้งเชิงปริมาณ ผลลัพธ์ และผลสัมฤทธิ์หรือ
ประโยชน์ที่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับจากการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐและกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ที่หน่วยงานได้ร่วมดำเนินการแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ซึ่งกอง
แผนงานจะตรวจสอบและประเมินผลจากข้อมูลที่หน่วยงานได้รายงานผลผ่านแบบติดตามผลหรือแบบสำรวจ
ข้อมูลของงาน/โครงการในแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก รวมถึงงาน/โครงการอื่น ๆ 
ตามนโยบายหรือภารกิจหลักที่หน่วยงานได้ให้ข้อมูลทางระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบที่กองแผนงาน
กำหนดและจะได้มีการสอบถามข้อมูลผลงานเพิ่มเติมอีกครั้ง ภายวันที่ 3 กันยายน 2564 
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    2. การสำรวจข้อมูลตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติที่ช่วยเหลือสมาชิก
ด้วยหนี้สินและการลดดอกเบี้ยเงินกู้ของสถาบันเกษตรกรในช่วงสถานการณ์วิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติด 
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงตามภารกิจหลักที่แจ้งให้
กรมรวมดำเนินการกับสถาบันเกษตรกรที่มีศักยภาพหรือพร้อมในการสนับสนุนนโยบายของภาครัฐได้ โดย
พิจารณาจากความครบถ้วน ความถูกต้อง ความทันเวลา และมีฐานข้อมูลอ้างอิงการดำเนินงานของสถาบัน
เกษตรกร และการใช้ประโยชน์ของข้อมูลเชื่อมโยงต่อได้ตามวัตถุประสงค์ของการขับเคลื่อนมาตราการ
ช่วยเหลือสถาบันเกษตรกรร่วมกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง 

- ครั้งที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 10 มิถุนายน 2564) ซึ่งรายงาน
ผลผ่านระบบ Google Form ส่งกองแผนงานแล้ว เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 

 - ครั้งที่ 2 (ผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 2563 – 31 สิงหาคม 
2564) ซึ ่งกำหนดรายงานผลผ่านระบบ Google Form ครั ้งที ่ 2 ส่งกองแผนงานได้ ในวันที ่ 1 – 5 
กันยายน 2564 โดยกองแผนงานจะส่งแบบรายงานผลและแจ้งรายละเอียดให้สสจ./สสพ. เตรียมส่งข้อมูลครั้ง
ที่ 2 ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 และส่งเอกสารอ้างอิงข้อมูลครั้งท่ี 2 ภายในวันที่ 8 กันยายน 2564 
  - ได้ทำหนังสือแจ้งแต่ละกลุ่มงาน เรียบร้อยแล้ว 
 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

4.2 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 
        นายสุเทพ  คำไพเราะ ผู ้อำนวยการกลุ ่มจัดตั ้งและส่งเสริมสหกรณ์  ได้รายงานต่อ 
ที่ประชุม ตามหัวข้อรายละเอียด ดังนี้ 

 4.2.1 ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตร แยกเป็นรายกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 มีสหกรณ์ที่นำมาจัดมาตรฐาน จำนวน 9 แห่ง ผ่าน 7 

แห่ง ไม่ผ่าน 2 แห่ง และกลุ่มเกษตรกรที่นำมาจัดมาตรฐาน จำนวน 4 แห่ง ผ่าน 1 แห่ง ไม่ผ่าน 3 แห่ง 
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 มีสหกรณ์ที่นำมาจัดมาตรฐาน จำนวน 8 แห่ง ไม่ผ่าน 

จำนวน 6 แห่ง ผ่าน จำนวน 2 แห่ง 
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 มีสหกรณ์ที่นำมาจัดมาตรฐาน จำนวน 1 แห่ง ผ่าน 

จำนวน 1 แห่ง 
นิคมสหกรณ์ทับเสลา มีสหกรณ์ที่นำมาจัดมาตรฐาน จำนวน 2 แห่ง ไม่ผ่าน 1 

แห่ง ผ่าน 1 แห่ง 
รวมสหกรณ์ท ี ่นำมาจ ัดมาตรฐาน จำนวน 13 แห่ง ผ ่านมาตรฐาน จำนวน 9 แห่ง  

ไม่ผ่านมาตรฐาน จำนวน 4 แห่ง และกลุ่มเกษตรกรที่นำมาจัดมาตรฐาน จำนวน 20 แห่ง ผ่าน 8 แห่ง ไม่ผ่าน 
11 แห่ง 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

4.2.2 ผลการจัดชั้นกลุ่มเกษตรกร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ตามที่กรมส่งเสริม
สหกรณ์ได้ส่งผลการจัดชั้นสหกรณ์และกลุ่มสหกรณ์ดังนี้ 

        ชั้นสหกรณ์ชั้น 1 จำนวน 6 แห่ง 
    1. สหกรณ์การเกษตรลานสัก จำกัด 
    2. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนห้วยขาแข้ง จำกัด 
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    3. ร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี จำกัด 
    4. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด 
    5. สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี 
    6. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุทัยธานี จำกัด 

 ชั้นสหกรณ์ชั้น 3 จำนวน 6 แห่ง 
1. สหกรณ์การเกษตรโพธิมงคล จำกัด 
2. สหกรณก์ารเกษตรเมืองการุ้ง จำกัด 
3. สหกรณ์ศุภนิมิตสว่างอารมณ์ จำกัด 
4. สหกรณ์ศุภนิมิตหนองกลางดง จำกัด 
5. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำเนินแจง จำกัด 
6. สหกรณ์ส่งเสริมผู้เลี้ยงสัตว์ไก่ดิ้น จำกัด 

   ชั้นกลุ่มเกษตรกรชั้น 3 จำนวน 9 แห่ง 
    1. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ดอนกลอย 
    2. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ทุ่งโพ 
    3. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หนองยาง 

4. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทุ่งนางาม 
    5. กลุ่มเกษตรกรทำไร่น้ำรอบ 
    6. กลุ่มเกษตรกรทำไร่พลวงสองนาง 
    7. กลุ่มเกษตรกรทำไร่หนองกระทุ่ม 
    8. กลุ่มเกษตรกรทำไร่หนองบ่มกล้วย 
    9. กลุ่มเกษตรกรทำนาประดู่ยืน 
 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

4.2.3 ผลการปฏิบัติงานชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
         1. กลุ่มเกษตรกรทำไร่วังหิน ประกาศเลิก ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2548 รับ
มอบทรัพย์สิน วันที่ 22 กันยายน 2548 ปัจจุบันอยู่ขั้นตอนที่ 9  
         2. กลุ่มเกษตรกรทำไร่คอกควาย ประกาศเลิก ณ วันที่ 30 สิงหาคม 248 รับ
มอบทรัพย์สิน วันที่ 22 กันยายน 2548 ปัจจุบันอยู่ขั้นตอนที่ 9  
         3. กลุ่มเกษตรกรทำไร่ห้วยคต ประกาศเลิก วันที่ 26 สิงหาคม 2548 รับมอบ
ทรัพย์วันที่ 1 ธันวาคม 2548 ปัจจุบันอยู่ข้ันตอนที่ 4  
         4. กลุ่มเกษตรกรทำสวนระบำ ประกาศเลิก ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2550 รับ
มอบทรัพย์สิน วันที่ 12 มีนาคม 2556 ปัจจุบันอยู่ขั้นตอนที่ 4 
         5. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนก้าวหน้าพัฒนา จำกัด ประกาศเลิก ณ วันที่ 18 
มิถุนายน 2562 รับมอบทรัพย์สิน วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ปัจจุบันอยู่ขั้นตอนที่ 4  
         6. สหกรณ์การเกษตรชาวไร่อ้อยจังหวัดอุทัยธานี จำกัด ประกาศเลิก ณ วันที่ 
23 มีนาคม 2563 รับมอบทรัพย์ วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 ปัจจุบันอยู่ขั้นตอนที่ 4 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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 4.2.4 การคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นปี 2564-2565 
 ประเภทสหกรณ์ในภาคการเกษตร 
 1. สหกรณ์การเกษตรลานสัก จำกัด รวมทุกหมวดไดร้้อยละ 74.18 
 2. สหกรณ์การเกษตรสว่างอารมณ์ จำกัด รวมทุกหมวดได้ร้อยละ 66.55 
 ท ุกหมวดต ้องผ ่าน ร ้อยละ 60 รวมท ุกหมวดต ้องผ ่านร ้อยละ 80 แต ่ทั้ ง  

2 สหกรณ์ ไม่ผ่าน 
 ประเภทสหกรณ์นอกภาคการเกษตร 
 1. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด รวมทุกหมวดได้ร้อยละ 80.13 
 2.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนห้วยขานาง-ทุ่งนา จำกัด รวมทุกหมวดได้ ร้อยละ 70.68 

  - ปีนี้เปลี่ยนแบบการประกวดใหม่ หมวด 4 นำเกี่ยวกับการเงินเข้าไปด้วย ทำให้
สหกรณ์ไม่ผ่านคุณสมบัติ 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
   

  4.2.5 การคัดเลือกตั้งคณะกรรมการกลางระดับจังหวัดอุทัยธานี 
  ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 
 1. นายคำรน   สุรารักษ์ ประธาน กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ห้วยแห้ง 
 2. นายศศเศรษฐโชค  ตามพระหัตถิ์ รองประธาน กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หนองไผ่ 
 3. นายสนิม   ประสพ เลขานุการ กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองสระ 
 4. นายวิชาญ   กลิ่นโท เหรัญญิก กลุ่มเกษตรกรทำนาเกาะเทโพ 
 5. นายมานพ   เพ็ญพันธ์นาค ประชาสัมพันธ์ กลุ่มเกษตรกรทำไรใหม่ทุ่งโพ 
 6. นายสมควร   สพประสงค ์ กรรมการ กลุ่มเกษตรกรทำไรน้ำรอบ 
 7. นายบุญถม   จันทวงษ ์ กรรมการ กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ไผ่เขียว 
 8. นายมี   กองศร ี กรรมการ กลุ่มเกษตรกรทำไร่ทองหลาง 
 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 

4.3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
นายนรสีห์  สุดวิลัย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์        

ได้กล่าวรายงานผลการปฏิบัติงานในที่ประชุม รายละเอียดดังนี้ 
 

 4.3.1  เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
 ผลการพิจารณาเงินกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ครั้งที่ 8/2564 วันที่ 23 สิงหาคม 
2564 การประชุมในครั้งนี้ที่ประชุมมีมติอนุมัติเงินกู้ยืมกองทุนพัฒนาสหกรณ์  จำนวน 5 แห่ง จำนวนเงิน 
18,800,000.- บาท รายละเอียดดังนี้  

โครงการปกติ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 
1. สหกรณ์การเกษตรห้วยคต จำกัด วัตถุประสงค์จัดหาสินค้ามาจำหน่าย ขอกู้ 5.0 

ล้านบาท 
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2. สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตหนองยายดา จำกัด วัตถุประสงคเ์พ่ือ ขอกู้ 5.0 ล้านบาท 
3. สหกรณ์การเกษตรสว่างอารมณ์ จำกัด วัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมผลผลิต  

ขอกู้ 5.0 ล้านบาท 
โครงการพิเศษ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ 
1. สหกรณ์การเกษตรสว่างอารมณ์ จำกัด โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการ

พัฒนาอาชีพฯ ปีที่ 2 ขอกู้ 1.8 ล้านบาท 
 2. สหกรณ์การเกษตรเมืองอุทัยธานี จำกัด โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการ

พัฒนาอาชีพฯ ปีที่ 2 ขอกู้ 1.8 ล้านบาท 
- ประธานฝากช่วยติดตามให้ใช้งบประมาณตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

4.3.2  เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร   
สหกรณ์ที่ถึงกำหนดชำระเดือน 31 สิงหาคม 2564 
1. สกก ห้วยคต จก สัญญา 31/63 จำนวน 5.0 ล้านบาท (จัดหา) 
2. สกก. นิคมลานสัก จก สัญญา 32/63 จำนวน 5.0 ล้านบาท (รวบรวม) 

  3. สกก. นิคมลานสัก จก สัญญา 33/63 จำนวน 1.8 ล้านบาท (ให้สินเชื่อ) 
ระยะยาว  
1. สกต. ธกส อุทัยธานี จก สัญญา 27/58 ต้นเงิน 5.0 ล้านบาท งวดละ 

500,000 บาท  (ลงทุนในทรัพย์สิน) 
2. สกก. ลานสัก จก สัญญา 34/62 ต้นเงิน 2.6 ล้านบาท งวดละ 650,000 บาท  

(ให้สินเชื่อ) 
3. สกก. ศุภนิมิตหนองยายดา จก สัญญา 41/62 ต้นเงิน 0.9 ล้านบาท  

งวดละ 225,000 บาท (ให้สินเชื่อ) 
4. สกก. ห้วยคต จก สัญญา 35/62 ต้นเงิน 2.6 ล้านบาท งวดละ 650,000 บาท  

(ให้สินเชื่อ) 
5. สก. กองทุนสวนยางปฏิรูปที ่ดินน้ำดี จก สัญญา 30/63 ต้นเงิน 5.0 ล้านบาท  

งวดละ 1,000,000 บาท (รวบรวม) 
 

มติ  ประธานให้ช่วยตรวจสอบดูแลการใช้งบประมาณให้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
  

4.3.3  โครงการลดราคาจำหน่ายแม่ปุ๋ยและปุ๋ยเคมีเพื่อช่วยเหลือเกษตรจากปัญหา
ราคาปุ๋ยเคมีที่ปรับตัวสูงขึ้น 

กรมการค้าภายในได้จัดกิจกรรมสนับสนุน ให้เกษตรกรมีการลดต้นทุนการผลิต
ของตนเองในการใช้ปุ๋ยเคมี จึงดำเนินการประสานความร่วมมือกับภาคเอกชน ประกอบด้วย สมาคมการค้าปุ๋ย
และธุรกิจการเกษตรไทย สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทยและสมาคมไทยธุรกิจเกษตรกรในการลดราคาจำหน่ายแม่
ปุ๋ยและปุ๋ยเคมีเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรจากปัญหาราคาปุ๋ยเคมีที่ปรับตัวสูงขึ้น เพ่ือให้สหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร
นำปุ๋ยตามโครงการไปจำหน่ายให้แก่สมาชิกหรือเกษตรกรในพื้นที่ในราคาถูกกว่า ราคาในพื้นที่สำรวจความ
ต้องการปุ๋ยเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรจากปัญหาราคาวัตถุดิบแม่ปุ๋ยที่ปรับตัวสูงขึ้น มีสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ มี 
2 สหกรณ์ ดังนี้  (ข้อมูลระหว่าง 14 กรกฎาคม  – 24 สิงหาคม 2564)  
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1. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.อุทัยธานี จำกัด 
ปุ๋ยสูตร ปริมาณ(กระสอบ) 
46-0-0 15,000 

16-20-0 4,000 
16-8-8 5,000 

15-15-15 4,000 
16-16-8 1,000 
21-0-0 500 
0-0-60 1,500 

  2. สหกรณ์การเกษตรหนองฉาง จำกัด 
ปุ๋ยสูตร ปริมาณ(กระสอบ) 
46-0-0 4,000  

16-20-0 2,600 
16-8-8 2,000 

15-15-15 1,000 
21-4-21 1,300 
27-12-6 1,300 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

  4.4 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
        นายรักษาราษฎร์  โภคะสฤงคาร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
รายงานผลการปฏิบัติงานให้ที่ประชุมทราบ รายละเอียดดังนี้ 

4.4.1 ปริมาณธุรกิจสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  สรุปปริมาณธุรกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เปรียบเทียบสะสม 10 เดือน 
ระหว่างเดือน ก.ย. 2563 – มิ.ย. 2564) จะแบ่งออกเป็นสองส่วน คือตัวชี้วัดของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด 
ปริมาณธุรกิจต้องเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ทั้งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร แต่ผลการดำเนินงานในรอบ  
10 เดือน สรุปผลในภาพรวมของสหกรณ์ติดลบอยู่ที่ -35.31 โดยแยกเป็นรายธุรกิจ ดังนี้ 

- ธุรกิจรับฝากเงิน ปริมาณธุรกิจเทียบกับปีก่อน -1,948,784,299.71 บาท 
อัตราการเพ่ิมข้ึนของปริมาณธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ -29.28  

- ธุรกิจให้เงินกู ้ปริมาณธุรกิจเทียบกับปีก่อน -3,073,536,952.77 บาท อัตรา
การเพ่ิมข้ึนของปริมาณธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ -45.91 

- ธุรกิจจัดหาฯ ปริมาณธุรกิจเทียบกับปีก่อน 71,006,396.36บาท อัตราการ
เพ่ิมข้ึนของปริมาณธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 16.13 

- ธุรกิจรวบรวมฯ ปริมาณธุรกิจเทียบกับปีก่อน -54,458,088.19 บาท อัตรา
การเพ่ิมข้ึนของปริมาณธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 18.74 

- ธุรกิจแปรรูปฯ ปริมาณธุรกิจเทียบกับปีก่อน 15,846,195.64 บาท อัตราการ
เพ่ิมข้ึนของปริมาณธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 68.50 

 
/ธุรกิจให้บริการอื่น... 



-๑๖- 
 

- ธุรกิจให้บริการอื่น ปริมาณธุรกิจเทียบกับปีก่อน 4,697,877.62บาท อัตรา
การเพ่ิมข้ึนของปริมาณธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 34.7 

4.4.2 ปริมาณธุรกิจกลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 สรุปปริมาณธุรกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เปรียบเทียบสะสม 8 เดือน 

ระหว่างเดือน ก.ย. 2563 – มิ.ย. 2564) ผลการดำเนินงานในรอบ 10 เดือน สรุปผลในภาพรวมของกลุ่ม
เกษตรกรติดลบ  อยู่ที่ร้อยละ 5.06 โดยแยกเป็นรายธุรกิจ ดังนี้ 
 - ธุรกิจรับฝากเงิน ปริมาณธุรกิจเทียบกับปีก่อน -30,650 บาท อัตราการเพิ่มขึ้น
ของปริมาณธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ -40.57  
 - ธุรกิจให้เงินกู้ ปริมาณธุรกิจเทียบกับปีก่อน -1,457,160 บาท อัตราการ
เพ่ิมข้ึนของปริมาณธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ -12.22 
 - ธุรกิจจัดหาฯ ปริมาณธุรกิจเทียบกับปีก่อน 2 ,451,272.21 บาท อัตราการ
เพ่ิมข้ึนของปริมาณธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 35.8 

 - ธุรกิจแปรรูปฯ ปริมาณธุรกิจปีปัจจุบัน 5,823.5 บาท  
 - ธุรกิจให้บริการอื่น ปริมาณธุรกิจเทียบกับปีก่อน -15,767 บาท อัตราการ

เพ่ิมข้ึนของปริมาณธุรกิจ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
  

4.4.3 กระบวนการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ 
 สหกรณ์ที่ดำเนินธุรกิจรับฝากเงิน กลุ่มสหกรณ์ 1 เดือนกรกฎาคม 2564 

  1. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด จำนวน 6.83 
  2. สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวยภูธรจังหวัดอุทัยธานี จำกัด จำนวน 13.0 
  สหกรณ์ที่ดำเนินธุรกิจรับฝากเงิน กลุ่มสหกรณ์ 2 เดือนกรกฎาคม 2564 
  1 .สหกรณ์การเกษตรหนองขาหย่าง จำกัด จำนวน 2.5 

2 .สหกรณ์การเกษตรหนองฉาง จำกนวน จำนวน 15.0 
  3 .สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดงขวางสามัคคี จำกัด จำนวน 2,010.67 
  4. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนลานสัก จากัด จำนวน 29.61 
  5. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนห้วยเขาปาง-ทุ่งนา จำกัด จำนวน 56.26 
  สหกรณ์ที่ดำเนินธุรกิจรับฝากเงิน กลุ่มสหกรณ์ 3 เดือนกรกฎาคม 2564 
  1 .สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านชุมทหารสามัคคี จำกัด จำนวน 24.72 

มติ  ขอความร่วมมือผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 - 3 และผู้อำนวยการ
นิคมสหกรณ์ทับเสลาติดตามสหกรณ์ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ จัดส่งรายงานการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง
ของสหกรณ์ให้กลุ่มส่งส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจทุกสิ้นเดือน และให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสรุปผลสหกรณ์
ที่จัดส่งรายงานในแต่ละเดือนให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ ์1 - 3 และนิคมสหกรณ์ทับเสลาทราบต่อไป 
 

4.4.4 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทาการเกษตรเพื่อ
เพิ่มมูลค่า GAP ปี 2564 

1. สหกรณท์ี่เข้าร่วมโครงการจัดทำฐานข้อมูลสมาชิกแยกเป็นรายกลุ่มเป้าหมาย
เพ่ือรองรับการตรวประเมินแปลง เป้าหมาย 3 แห่ง/ 80 ราย ผลงานได้ 3 แห่ง/80 ร้าน ร้อยละ 100  

 
/2. ประสานงาน... 
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2. ประสานงานร่วมกับที่ปรึกษา/กพก. ในการร่วมตรวจประเมินแปลง และ
ติดตามผลการตรวจประเมินแปลงของสหกรณ์เป้าหมาย กำหนดตรวจประเมินแปลง ดังนี้ 

 - สหกรณ์การเกษตรห้วยคต จำกัด วันที่ 25 สิงหาคม 2564 
 - สหกรณ์การเกษตรลานสัก จำกัด วันที่ 26 สิงหาคม 2564 
 - สหกรณ์การเกษตรนิคมลานสัก จำกัด วันที่ 27 สิงหาคม 2564 
3. ร่วมกับที่ปรึกษาและสหกรณ์ แก้ไขปัญหาและประมวลผลข้อมูลการผลิตผัก/

ผลไม้คุณภาพของสมาชิกเป้าหมายให้ได้มาตรฐาน GAP กำหนดตรวจการแก้ไขปัญหา ดังนี้ 
 - สหกรณ์การเกษตรห้วยคต จำกัด วันที่ 13 – 15 กันยายน 2564 
 - สหกรณ์การเกษตรลานสัก จำกัด วันที่ 16 – 17 กันยายน 2564 
 - สหกรณ์การเกษตรนิคมลานสัก จำกัด วันที่ 18 กันยายน 2564 
4. ติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการฯ และรายงานให้กรมส่งเสริมสหกรณ์

ทราบผลตามท่ีกรมฯ กำหนด เป้าหมาย จำนวน 8 ครั้ง ได้ผล 6 ครั้ง ร้อยละ 80 
5. ได้รับจัดสรรงบประมาณ 57,600 บาท เบิกจ่าย 31,783.-บาท ร้อยละ 

55.18 
   

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
   

4.4.5 โครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูปเปอร์มาร์เก็ต
สหกรณ์ ปี 2564 

- จัดทำ Action plan การปฏิบัติงานตามภารกิจ เป้าหมาย 1 ครั้ง ได้ผล 1 
ครั้ง ร้อยละ 100 

- ประชุมชี้แจ้งเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินการซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์แก่
สหกรณ์ท่ีเข้าร่วมโครงการ เป้าหมาย 1 ครั้ง ได้ผล 1 ครั้ง ร้อยละ 100 

- จัดประชุมวางแผนการพัฒนาการดำเนินงานซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์และการ
เชื่อมโยงเครือข่าย เป้าหมาย 3 ครั้ง โดยมีกำหนดการจัดประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 10 กันยายน 2564 ครั้งที่ 2 
วันที่ 14 กันยายน 2564 และประชุมครั้งที่ 3 วันที่ 17 กันยายน 2564 

 

มติ  ทีป่ระชุมรับทราบ 
 

4.4.6 โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและ
ธุรกิจชุมชน  

กิจกรรม ลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน 
- จัดทำแผนปฏิบัติ (Action Plan) เพื ่อกำหนดช่วงระยะเวลา เพื ่อใช้เป็น

แนวทางในการปฏิบัติงาน เป้าหมาย 1 ครั้ง ได้ผล 1 ครั้ง ร้อยละ 100 
- ประสานงาน แนะนำส่งเสริมการประกอบอาชีพเกษตรกรรมให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 6 ราย ได้ผล 6 ราย ร้อยละ 100 
- เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางในการประกอบอาชีพเกษตรกรสมัยใหม่ 

และตัวชี้วัดที่กำหนดตามแนวทางการดำเนินโครงการที่ กพก. กำหนด กลุ่มเป้าหมายร่วมประชุมวันที่ 11, 17 
และ 23 กุมภาพันธ์ 2564 

 
/รายงานผลการดำเนินงาน... 
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- รายงานผลการดำเนินงานตามขั้นตอนและเงื่อนไขของการรายงานผลตามที่
กรมฯ กำหนด เป้าหมาย 8 ครั้ง ได้ผล 7 ครั้ง ร้อยละ 87.5 

- ได้รับจัดสรรงบประมาณ 6,600.- บาท เบิกจ่ายจำนวน 5,880.- บาท  
ร้อยละ 89.09 
   

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

4.4.7 โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และ
ธุรกิจชุมชน 

กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจรวบรวม จัดเก็บ และการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

- การดำเนินการเบิกเงินอุดหนุนเข้าบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตร เป้าหมาย 2 แห่ง 
(สกย.ป.น้ำดี จก.และสกก.ทำนาหนองยายดา) ได้รับจัดงบประมาณ 452,200.- บาท เบิกจ่ายร้อยละ 46.4
คงเหลือ 242,200.- บาท ดำเนินการเบิกเงินเข้าบัญชี สกย.ป.น้ำดี จก. โดยขอความเห็นชอบจาก สกจ. เบิก
เงินจากบัญชีเพื่อจ่ายค่าเครื่องจักรรีดยาแผ่นฯ เรียบร้อยแล้ว สกก.ทำนาหนองยายดาได้รับอนุมัติเบิกเงินเข้า
บัญชีธนาคาร เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 อยู่ระหว่างกระบวนการโอนเงิน (GFMIS) 

- การดำเนินการของความเห็นชอบจาก สกจ. เบิกถอนเงินจากบัญชีเพื่อชำระแก่ผู้
จำหน่าย สกย.ป.น้ำดี จก. ดำเนินการขอความเห็นชอบ จาก สกจ. เบิกเงินจากบัญชีเพื่อจ่ายเครื่องจักรรีดยาง
แผ่นฯ เรียบร้อยแล้ว 

 - การติดตามการใช้ประโยชน์อุปกรณ์การตลาด อยู่ระหว่างดำเนินการ เริ่มรายงาน
ครั้งแรก วันที่ 24 สิงหาคม 2564 

 กิจกรรมเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้เป็น
องค์กรหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับอำเภอ 

- ประชุม/จัดการประชุมเพื ่อร ับฟังองค์ความรู ้การจัดทำแผนพัฒนาองค์กร 
แผนพัฒนาธุรกิจของสถาบันเกษตรกร การจัดทำแผนบริหารจัดการสินค้าเกษตรระดับจังหวัด  (One Plan 
Provice : OPP) และแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ผ่านระบบออนไลน์ เป้าหมาย บุคลากร สสจ.อน. 
36 คน งบประมาณ 6,840.- (ส่งคืนทั้งจังหวัด) ร่วมประชุมตามเป้าหมายผ่านระบบ Zoom Meeting ไม่มี
ค่าใช้จ่าย ได้แจ้งส่งคืนงบประมาณเรียบร้อยแล้ว 

 - ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรและแผนพัฒนาธุรกิจให้กับสถาบัน
เกษตรเป้าหมายฯ เป้าหมายจำนวน 7 แห่ง/21 คน เบิกจ่ายงบประมาณ 35,790. - บาท ร้อยละ 100 
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 28-29 มิถุนายน 2564  

 - จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป ภายใต้
โครงการ 1 อำเภอ 1 ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรให้กับสถาบันเกษตรกรเป้าหมาย เป้าหมายจำนวน 7 แห่ง/35 
คน เบิกจ่ายงบประมาณ 40,800.- บาท ร้อยละ 100 ดำเนินการเมื่อวันที่ 5 – 6 กรกฎาคม 2564 

 - คัดเลือกผลิตภัณฑ์ ประเมินความพร้อมและศักยภาพททางการตลาดในเชิงพาณิชย์  
เพื่อจัดทำแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (รายผลิตภัณฑ์) เป้าหมายตามแผนที่กำหนด หน่วยงานละไม่
น้อยกว่า 2 ผลิตภัณฑ์ เป้าหมายจำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ ดำเนินการโดยคัดเลือก 2 ผลิตภัณฑ์ คือ ข้าวนาขวัญ 
ข้าวไทยไร้มอด สกก.สว่างอารมณ์ จก. และข้าวหงส์สี่ทิศ กลุ่มฯ ทำนาโคกหม้อ 

 
/ประชุมนำเสนอ... 
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  - ประชุมนำเสนอผลสำเร็จการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม VTR สถาบัน
เกษตรกรเป้าหมาย และผลการเผยแพร่ผลงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เชิงประจักษ์ ผ่านระบบออนไลน์  
ประชุมคัดเลือกระดับเขต เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564  และข้าวตราหงส์สี่ทิศ ได้รับคัดเลือกระดับเขต ซึ่ง 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเผยแพร่ VTR ร่วมกิจกรรม Popular Vote ของ กสส. สิ้นสุดการ Vote 31 สิงหาคม 
2564 

 ประสานงานแนะนำ ส่งเสริม ตรวจติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแผน
บริหารจัดการสินค้าเกษตรในระดับจังหวัด เป้าหมาย 7 แห่ง/4 ครั้ง ได้รับจัดสรรงบประมาณ 12,160. - 
เบิกจ่าย ร้อยละ 42.93 คงเหลือ 6,940.- ดำเนินการประสานงาน/แนะนำ/ส่งเสริม จำนวน 7 แห่ง รายงาน
ผลการดำเนินงานผ่านระบบ E-Project 3 ครั้ง ทั้งนี้ระบบงานเปิดให้เริ่มบันทึก เดือนมิถุนายน 2564 

กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจรวบรวม จัดเก็บ และแปรรูปผลผลิตการเกษตรใน
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

ประสานงานกับสหกรณ์/กลุ ่มเกษตรกรเป้าหมายเพื ่อเข้าร่วมกิจกรรมอบรม
หลักสูตรต่างๆ ตามที่ กพก.กำหนด และค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับผู้แทนจากกลุ่ม
งานต่างๆที่เกี่ยวข้องจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัด/พื้นที่ หน่วยงานส่วนกลางเพ่ือรายงาน/นำเสนอผลสำเร็จ
ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตามแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายเกษตรแปรรูปและตลาดนาการผลิตของสถาบัน
เกษตรกร เป้าหมาย 7 แห่ง (สก.6แห่ง, กลุ ่มฯ 1แห่ง) เพิ ่มเติม สก./กลุ ่มฯ ที ่ได้รับเงินอุดหนุนภายใต้
โครงการฯ 2แห่ง และ สก. ที่ได้รับ งบ พรก. 9 แห่ง รวมทั้งสิ้น 18 แห่ง ได้รับจัดสรรงบประมาณ 12,160.- 
บาท เบิกจ่าย 8,640.- บาท คงเหลือ 3,520.- บาท ได้ดำเนินการ ประสาน สกย.ป.น้าดี จก. เข้าร่วมประชุม
เชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการผลิตและแปรรูปแผ่นยางธรรมชาติครอบกำแพงคอนกรีต (RFB) และหลักนำ
ทางยางธรรมชาติ (RGP) และประสาน สกก.ศ.หนองยายดา จก. , สกต.ธ.ก.ส.อน. จก. , สกก.สว่างอารมณ์ จก. 
ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการรวบรวม จัดเก็บ และการแปรรูปข้าวให้ก้าวทันตลาด  สำหรับ
ติดตามการดำเนินการเกี่ยวกับเงินอุดหนุนของสหกรณ์/กลุ่มฯ อยู่ระหว่างดำเนินการ 
 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

4.4.8 โครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบัน
เกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตร 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี จะได้รับงบประมาณที่เข้าร่วมโครงการ กลุ่ม
ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ที่ดำเนินการขอรับงบประมาณแล้ว ได้รับสนับสนุนจำนวนทั้งสิ้น 25 รายการ 
งบประมาณ 172.35 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดรายสหกรณ์ ดังนี้ 

  1. สหกรณ์การเกษตรเมืองอุทัยธานี จำกัด ได้รับสนับสนุนรถดักล้อยาง ส่ง
มอบวันที่ 25 กันยายน 2564 

  2. สหกรณ์การเกษตรเพื ่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.อุทัยธานี จำกัด ได้รับ
สนับสนุนรถโฟล์คล ิฟท์ , ส ่งมอบว ันที ่  25 กันยายน 2564 และรถแทรกเตอร ์ ส ่งมอบเมื ่อว ันที่   
23 สิงหาคม 2564 

  3. สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตหนองยายดา จำกัด ได้ร ับสนับสนุนรถ
แทรกเตอร์ ส่งมอบเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 ก่อสร้างโกดัง ขนาดไม่น้อยกว่า 10,000 ตัน อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ ก่อสร้างเครื่องชั่งรถบรรทุกขนาดไม่น้อยกว่า 80 ตัน อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้างเครื่องอบลด  
 

/ความชื้น... 



-๒๐- 
 

ความชื้น กำลังผลิตไม่น้อยกว่า 500 ตัน/วัน อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้างลานตากคนกรีตเสริมเหล็ก  
ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร เรียบร้อยแล้ว 

  4. สหกรณ์การเกษตรสว่างอารมณ์ จำกัด  ได้รับการสนับสนุนรถแทรกเตอร์ 
รถไถเดินตาม ส่งมอบเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 และรถโฟล์คลิฟท์ ส่งมอบวันที่ 25 กันยายน 2564 

  5. สหกรณ์การเกษตรลานสัก จำกัด ได้รับสนับสนุน รถแทรกเตอร์ รถไถ
เดินตาม ส่งมอบเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 รถตัดล้อยาง ส่งมอบวันที่ 25 กันยายน 2564 ก่อสร้างโกดัง 
ขนาดไม่น้อยกว่า 5,000 ตัน อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้างเครื่องชั่งรถบรรทุก ขนาดไม่น้อยกว่า 80 ตัน อยู่
ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้างลานตากคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
16,000 ตารางเมตร อยู่ระหว่างดำเนินการ 

  6. สหกรณ์การเกษตรห้วยคต จำกัด ได้รับสนับสนุน รถแทรกเตอร์ และรถ
ไถเดินตาม ส่งมอบเมื่อวันทิ่ 23 สิงหาคม 2564 

  7. สหกรณก์ารเกษตรศุภนิมิตภูเมนทร์ จำกัด ได้รับสนับสนุน รถแทรกเตอร์ 
และรถไถตาม ส่งมอบเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 

  8. สหกรณ์การเกษตรบ้านหลุมเข้า ได้รับสนับสนุนลานตากคอนกรีตเสริม
เหล็ก ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง, 
อาคารเก็บผลผลิต พื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร และ ก่อสร้างเครื่องชั่งรถบรรทุกขนาดไม่น้อยกว่า 50 
ตัน อยู่ระหว่างดำเนินการ 

- ประธานให้ช่วยดูเรื่องเบิกจ่ายและหลักฐานการก่อสร้าง 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

  4.4.9 โครงการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ “กัญชง” 
ผลตรวจสอบจากคณะกรรมการระดับจังหวัด เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ผ่าน 18 

แปลง จำนวนพื้นที่ปลูก 16 ไร่ 1 งาน 20 ตารางเมตรดังนี้ 
1. สหกรณ์การเกษตรธนาคารกสิกรอุทัยธานี จำกัด จำนวน 3 แปลง ขนาดพื้นที่

ปลูก 3 งาน 
2. สหกรณ์การเกษตรเมืองอุทัยธานี จำกัด จำนวน 4 แปลง ขนาดพ้ืนที่ปลูก 9 ไร่ 2 

งาน 20 ตารางเมตร 
3. สหกรณ์การเกษตรลานสัก จำกัด จำนวน 6 แปลง ขนาดพ้ืนที่ปลูก 3 ไร่ 2 งาน 
4. สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตภูเมนทร์ จำกัด จำนวน 5 แปลง ขนาดพ้ืนที่ปลูก 2 ไร่ 

2 งาน 
ผลการตรวจสถานที่ปลูกโดยใช้ระบบ WebEx เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ผ่าน 1 

แห่ง คือ สหกรณ์การเกษตรบ้านหลุมเข้า 1 ไร่ และแปลงที่อยู่ระหว่างแก้ไข ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรธนาคาร
กสิกรไทย จำกัด จำนวน 4 แปลง พ้ืนที่รวม 1 ไร่ สหกรณ์สว่างอารมณ์จำกัด จำนวน 1 แปลง พ้ืนที่ 1 ไร่ และ 
สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตหนองยายดา จำกัด จำนวน 1 แปลง พ้ืนที่ 2 ไร่ รวม 6 แปลง พ้ืนที่ 4 ไร่ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 

/4.4.10 การใช้ประโยชน์... 
 



-๒๑- 
 

4.4.10 การใช ้ประโยชน ์อ ุปกรณ ์การตลาดภายใต ้ โครงการไทยน ิยม ย ั ่ งยืน  
(งบกลางปี 61) 

   ได้ดำเนินการติดตามและรายงานในระบบติดตามงบประมาณไทยนิยม ยั่งยืน 
จำนวน 8 แห่ง 10 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 83.33 มีผลการดำเนินงานดังนี้ 

1. สหกรณ์การเกษตรบ้านไร่ จำกัด ลานตากขนาด 3,260 ตร.ม. ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ ปริมาณรวบรวม 467.135 ตัน มูลค่า 3.245 ล้านบาท 

2. สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้าธนาคารเพ่ือการเกษตรอุทัยธานี 
จำกัด โกดัง ขนาด 2,000 ตัน ลานตาก ขนาด 3,600 ตารางเมตร เครื่องชั่งพร้อมห้องควบคุม ขนาด 80 ตัน 
มันสำปะหลัง (มันเส้น) ปริมาณรวบรวม 1,960.65 ตัน มูลค่า 12.712 ล้านบาท ข้าวเปลือก ปริมาณ
รวบรวม 2,498.81 ตัน มูลค่า 19.986 ล้านบาท 

3. สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตหนองยายดา จำกัด ลานตาก ขนาด 8,000 
ตารางเมตร ข้าวเปลือก ปริมาณรวบรวม 6,275.936 ตัน มูลค่า 52.888 ล้านบาท 

4. สหกรณ์การเกษตรนิคมลานสักจำกัด เครื่องอบลดความชื้นข้าวเปลือก 
ขนาด 120 ตัน/วัน ข้าวเปลือก ปริมาณรวบรวม 38 ตัน มูลค่า 463,000 บาท 

5. สหกรณ์การเกษตรห้วยคต จำกัด ตู้อบ เตาอบลมร้อน อาคารแปรรูป 
สับปะรด ปริมาณรวบรวม 1,174.52 ตัน มูลค่า 7,284 บาท 

6. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินระบำ จำกัด โรงเรือนแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร พืชผัก สมุนไพร ปริมาณแปรรูป 4.50 กิโลกรัม มูลค่า 4,310.- บาท 
 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

4.4.11 โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตรจังหวัด
อุทัยธานี 

ประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการการขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการสินค้าเกษตร
ระดับจังหวัดร่วมกับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง อาทิเช่น ผู ้ซื ้อภาคเอกชน พาณิชย์จังหวัด หอการค้าจังหวัด 
อุตสาหกรรมจังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด เป็นต้น ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการ
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงไม่สามารถจัดประชุมได้ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

4.4.12 โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่/โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 
กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง) 
- ประสานติดตามและตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการส่งเสริมการเกษตรแนวทาง

ทฤษฎีใหม่ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตร เป้าหมาย 134 คน ดำเนินการประสาน/ติดตามตรวจเยี่ยม จำนวน 92 คน 
คิดเป็นร้อยละ 68.66 ได้รับจัดสรรงบประมาณ 3,800.- บาท คงเหลือ 2,480.- บาท  

- แนะนำส่งเสริมเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกเป็นจุดเรียนรู้ให้สามารถดำเนิน
กิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ มี 5 จุดเรียนรู้ ได้ดำเนินการคัดเลือกจุดเรียนรู้อำเภอลานสัก 5 จุดเรียนรู้ ดังนี้ 

1. นางปัทมา  เทียมคา  (ต.ระบำ) 
2. น.ส.จงรักษ์   ปรีชาจารย์ (ต.ป่าอ้อ ม.5) 
3. นางวีระ   ชูหา   (ต.ป่าอ้อ ม.1) 

/4. นางรัตฎาวรรณ... 



-๒๒- 
 

4. นางรัตฎาวรรณ เล้าการนา  (ต.ทุ่งนางาม) 
5. นายบุญใจ   ชัยโสกเชือก  (ต.ประดู่ยืน) 

- บันทึกข้อมูลเกษตรกรเป้าหมายในระบบฐานข้อมูล 5 ประสานฯ ของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ดำเนินการบันทึกข้อมูลแล้ว 134 คน ร้อยละ 100 

- รายงานผลการดำเนินงานตามแบบรายงานที่ กพก.กำหนดดำเนินการรายงาน
แล้ว 7 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 77.78 

กิจกรรมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 
- สรุปผลการคัดเลือกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลต้นแบบ (แบบ กท01) ส่งกรมฯ 

ดำเนินการรายงานเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 
- รายงานความก้าวหน้าการขับเคลื ่อนการพัฒนาอาชีพและการตลาดของ

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่ม เกษตรทฤษฎีใหม่ (แบบ กท05) ดำเนินรายงานแล้ว 1 ครั้ง กำหนด
รายงานภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป กิจกรรมประกอบด้วย 

1. การคัดเลือกและประเมินศักยภาพเกษตรกร 
2. ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ตาบลต้นแบบ จัดทาแผนพัฒนาและเพ่ิม

ศักยภาพกลุ่ม 
3. จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการผลิตและการตลาด 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตตามแผนพัฒนากลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ตาบล

ต้นแบบ 
5. เตรียมความพร้อมด้านการตลาดของกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ตาบลต้นแบบ 
6. ส่งเสริมการจำหน่ายผลผลิต 

ดำเนินการขับเคลื่อนฯ ในข้อ 1. และ 2 แล้ว จากการคัดเลือกและประเมินศักยภาพฯ จังหวัดอุทัยธานี มี 1 กลุ่ม
ต้นแบบ (สินค้า:ทุเรียน) สมาชิกกลุ่ม 13 คน พื้นที่ปลูก 25 ไร่ 
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4.4.13 ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
- สนับสนุนวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื ่องการสหกรณ์และการรวมกลุ ่มแบบ

สหกรณ์/สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ เรื่องการสหกรณ์, ธุรกิจของสหกรณ์ ดำเนินการ ร่วมเป็นวิทยากร 3 ศพก. 
และสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์เรื่องการสหกรณ์ , ธุรกิจสหกรณ์ 5 ศพก. รวมดำเนินการ 8 ศพก. คิดเป็นร้อยละ 
100 

- สนับสนุนการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field 
Day) ยังไม่มีแจ้งเกี่ยวกับกำหนดการ เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 

- รายงานผลการดำเนินโครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (ศพก.) ตามแบบ Google form ที่กรมฯ กำหนด (ไตรมาสละ 1 ครั้ง) ดำเนินการรายงานแล้ว 3 ครั้ง คิด
เป็นร้อยละ 75 กำหนดรายงานครั้งที่ 4 ภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2564 
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4.5 กลุ่มตรวจการสหกรณ์ 
นายสมพร  ศรีวังยาง ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์  ได้กล่าวรายงานผลการปฏิบัติ 

ต่อที่ประชุมรายละเอียด ดังนี้ 
4.5.1  ผลการปฏิบัติงานกลุ่มตรวจการสหกรณ์ 

1. ตรวจการสหกรณ์โดยทีมตรวจสอบระดับจ ังหว ัด ได ้ร ับการจ ัดสรร
งบประมาณ 4.750.- บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  4,750.-บาท คิดเป็นร้อยละ  100  เป้าหมาย
สหกรณ์ 3 แห่ง ผลการปฏิบัติงานเข้าตรวจการสหกรณ์ 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 คืนเงิน 1,318 บาท 

2. ตรวจการสหกรณ์ตามคำสั ่งนายทะเบียนสหกรณ์  ได้ร ับการจัดสรร
งบประมาณ  11,600.-บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  8,780.-บาท คิดเป็นร้อยละ 100 เป้าหมาย
สหกรณ์  8  แห่ง  ผลการปฏิบัติงานเข้าตรวจการสหกรณ์ 8 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 คืนเงิน 2,734.50 
บาท 

3. ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการแก้ไขข้อบกพร่อง ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ  6,800.-บาท  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 1,560.- บาท คิดเป็นร้อยละ 22.94  เป้าหมาย 7 
สหกรณ์ผลการปฏิบัติงาน  7 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 100 

4. ประชุมซักซ้อมการตรวจการสหกรณ์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 4,400.-
บาท  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  4,400.-บาท คิดเป็นร้อยละ 100 เป้าหมายจัดประชุม  1  ครั้ง  คิดเป็น
ร้อยละ 100 

5. ประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์และ
กลุ ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  11,400. -บาท  ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  11,400.-บาท คิดเป็นร้อยละ 100 
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4.5.2  การแก้ไขข้อบกพร่องตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ มาตรา 22(1) 
  การสั่งการแก้ไขข้อบกพร่องตามคำสังนายทะเบียนสหกรณ์ ทั้งหมด  13 สหกรณ์ 

 
 
 

/14.สหกรณ์ออมทรัพย์... 

ชื่อสหกรณ์ 
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4.5.3  ติดตามการแก้ไขข้อสังเกต 
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1   
มีสหกรณ์ท่ีพบข้อสังเกต  5 สหกรณ์ ดำเนินการแก้ไขข้อสังเกตแล้ว 1 สหกรณ์ 

อยู่ระหว่างการแก้ไขข้อสังเกต 4 สหกรณ์ 
มีกลุ่มเกษตรกรพบข้อสังเกต 1 อยู่ระหว่างแก้ไขข้อสังเกต 

 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2   
มีสหกรณ์ที่พบข้อสังเกต  11  สหกรณ์ ดำเนินการแก้ไขข้อสังเกตแล้ว  4  

สหกรณ ์อยู่ระหว่างการแก้ไขข้อสังเกต  7 สหกรณ ์ 
มีกลุ่มเกษตรกรพบข้อสังเกต 12 แห่ง ดำเนินการแก้ไขข้อสังเกตแล้ว 2 แห่ง 

อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข 10 แห่ง 
 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3    
มีสหกรณ์ที ่พบข้อสังเกต  8  สหกรณ์ ดำเนินการแก้ไขข้อสังเกตแล้ว  4  

สหกรณ ์อยู่ระหว่างการแก้ไขข้อสังเกต  2  สหกรณ์ 
มีกลุ่มเกษตรกรพบข้อสังเกต 4 แห่ง อยู่ระหว่างการแก้ไขข้อสังเกต 
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4.5.4  การตรวจการสหกรณ์ทีม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
คณะที่ 1  
1. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด  เข้าตรวจการเมื่อวันที่  17 – 18  

กุมภาพันธ์  2564 (เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน)  ไม่พบข้อสังเกต/ข้อบกพร่อง 
2. สหกรณ์การเกษตรเมืองอุทัยธานี จำกัด เข้าตรวจการเมื่อวันที่  16 – 17  

มีนาคม  2564 (เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน)  ได้มีหนังสือคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์  อน 0010/1149 
ลงวันที่  18  พฤษภาคม  2564 

 
 
 

/คณะที่ 2... 

ชื่อสหกรณ์ 
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คณะที่ 2 
1. สหกรณ์การเกษตรหนองฉาง จำกัด  เข้าตรวจการเมื่อวันที่  21  มกราคม 

2564  ได้มีหนังสือคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์  อน 0010/359 ลงวันที่  10  กุมภาพันธ์  2564 
 
2. สหกรณ์การเกษตรหนองขาหย่าง จำกัด  เข้าตรวจการเมื่อวันที่  16 – 17  

กุมภาพันธ์ 2564  (เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน)  ได้มีหนังสือคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์  อน 0010/451  
ลงวันที่  2  มีนาคม  2564 

3. สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตหนองยายดา จำกัด เข้าตรวจการเมื่อวันที่  18  
มีนาคม  2564  (เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน)  ได้มีหนังสือคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์  อน 0010/861  
ลงวันที่  19  เมษายน  2564 

คณะที่ 3 
1. สหกรณ์การเกษตรห้วยคต จำกัด เข้าตรวจการเมื่อวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์  

2564  (เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน) ได้มีหนังสือคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์  อน 0010/615  ลงวันที่  
16  มีนาคม  2564 

2. สหกรณ์การเกษตรบ้านไร่ จำกัด  เข้าตรวจการเมื่อวันที่  16-17 กุมภาพันธ์ 
2564 (เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน) ได้มีหนังสือคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์  อน 0010/610  ลงวันที่  
16  มีนาคม  2564 

คณะที่ 4 
1. สหกรณ์การเกษตรสว่างอารมณ์ จำกัด เข้าตรวจการสหกรณ์เมื่อวันที่  1 – 2  

มีนาคม  2564 (เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน) ได้มีหนังสือคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์  อน 0010/1288  
ลงวันที่  18  มิถุนายน  2564  

2. สหกรณ์การเกษตรลานสัก จำกัด  เข้าตรวจการสหกรณ์เมื่อวันที่  23 – 24 
กุมภาพันธ์ 2564 (เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน)  ไม่พบข้อสังเกต/ข้อบกพร่อง 

3. สหกรณ์นิคมลานสัก จำกัด  เข้าตรวจการสหกรณ์เมื ่อวันที ่  20 – 21  
มกราคม  2564 ได้มีหนังสือคำแนะนำนายทะเบียนสหสกรณ์ อน 0010/448 ลงวันที่  1  มีนาคม 2564   
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4.5.5  ทะเบียนหุ้นและทะเบียนสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2564 
ลำดับ ชื่อ ปีทางบัญชี 

1 สหกรณ์บ้านมั่นคงอุทัยธานี จำกัด 31 ม.ค. 64 
2 สหกรณ์การเกษตรเมืองอุทัยธานี จำกัด 31 มี.ค. 64 
3 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.อุทัยธานี จำกัด 31 มี.ค. 64 
4 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำเนินแจง จำกัด 31 มี.ค. 64 
5 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าซุงใต้ จำกัด 31 มี.ค. 64 
6 สหกรณ์การเกษตรวัดยาง จำกัด 30 เม.ย. 64 
7 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านภูมิธรรม จำกัด 30 เม.ย. 64 
8 ร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี จำกัด 30 มิ.ย. 64 
9 สหกรณ์การเกษตรบ้านหลุมเข้า จำกัด 31 มี.ค. 64 
 /ลำดับ 10 
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ลำดับ ชื่อ ปีทางบัญชี 
10 สหกรณ์การเกษตรสตรีหนองขาหย่าง จำกัด 31 พ.ค. 64 
11 สหกรณ์การเกษตรหนองฉาง จำกัด 31 มี.ค. 64 
12 สหกรณ์การเกษตรทัพทัน จำกัด 31 มี.ค. 64 
13 สหกรณ์การเกษตรตลุกดู่ จำกัด 31 มี.ค. 64 
14 สหกรณ์ปศุสัตว์หนองจิกยาว จำกัด 31 มี.ค. 64 
15 สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตหนองกลางดง จำกัด 31 มี.ค. 64 
16 สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตหนองยายดา จำกัด 30 เม.ย. 64 
17 สหกรณ์การเกษตรสว่างอารมณ์ จำกัด 31 มี.ค. 64 
18 สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตสว่างอารมณ์ จำกัด 31 มี.ค. 64 
19 สหกรณ์การเกษตรลานสัก จำกัด 31 มี.ค. 64 
20 สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินเขาดินเหนือ จำกัด 31 มี.ค. 64 
21 สหกรณ์บริการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ห้วยขาแข้งอุทัยธานี จำกัด 30 มิ.ย. 64 
22 สหกรณ์นิคมลานสัก จำกัด 31 มี.ค. 64 
23 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเขาฆ้องชัย จำกัด 30 เม.ย. 64 
24 สหกรณ์การเกษตรบ้านไร่ จำกัด 31 มี.ค. 64 
25 สหกรณ์การเกษตรบ้านทัพคล้าย จำกัด 31 มี.ค. 64 
26 สหกรณ์ส่งเสริมผู้เลี้ยงสัตว์บ้านไก่ดิ้น จำกัด 31 มี.ค. 64 
27 สหกรณ์กองทุนสวนยางปฎิรูปที่ดินน้ำดี จำกัด 31 พ.ค. 64 
28 สหกรณ์การเกษตรห้วยคต จำกัด 31 มี.ค. 64 
29 สหกรณ์การเกษตรทุ่งสาลี จำกัด 31 มี.ค. 64 
30 สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตภูเมนทร์ จำกัด 31 มี.ค. 64 
31 สหกรณ์กองทุนฯ สวนยางห้วยคต จำกัด 31 มี.ค. 64  
32 สหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกสับปะรดในเขตปฏิรูปที่ดินอุทัยธานี จำกัด 30 เม.ย. 64 
33 สหกรณ์การเกษตรถาวรพัฒนาอุทัยธานี จำกัด 30 มิ.ย. 64 
34 สหกรณ์สวนป่าภาคเอกชนอุทัยธานี จำกัด 30 มิ.ย. 64 
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4.5.6  ข้อบังคับกลุ่มเกษตรกรและใบรับจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกร 
กลุ่มตรวจการสหกรณ์ ได้ดำเนินการตรวจสอบกลุ่มเกษตรทั้ง 51 แห่ง แล้ว

ปรากฏว่า กลุ่มเกษตรที่ไม่มีข้อบังคับ คือ กลุ่มเกษตรกรทำไรเมืองการุ้ง 
ใบจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรมีครบ 51 แห่ง และได้จัดส่งให้กลุ่มจัดตั้ง

และส่งเสริมสหกรณ์แล้ว  
กลุ่มตรวจการสหกรณ์ได้ดำเนินการนำเข้าเอกสารใบจดทะเบียนจัดตั ้งกลุ่ม

เกษตรกรลงในระบบฐานข้อมูลทะเบียนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรแล้ว ทั้ง 51 กลุ่มเกษตรกร 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
/4.6 นิคมสหกรณ.์.. 
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  4.6 นิคมสหกรณ์ทับเสลา 
        นางนฤมล  สมบูรณ์วิทย์ ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ทับเสลา รายงานผลการปฏิบัติงาน 
รายละเอียด ดังนี้ 

4.6.1 ภาพรวมงบประมาณและผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2564  
โครงการอน ุร ักษ์น ิคมสหกรณ์ท ับเสลา ได ้ร ับจ ัดสรรงบประมาณ จำนวน 

142,565.- บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน 125,028.19 บาท คงเหลือ 17,916.81 บาท ผลการเบิกจ่ายภาพรวม
คิดเป็นร้อยละ 87.47  
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

4.6.2 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ได้เบิกจ่ายเงินงบประมาณ 5,935.- บาท ร้อยละ 43.01 
- สหกรณ์ในพื ้นที ่โครงการฯ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความเข็มแข็งตาม

ศักยภาพ ได้ผลร้อยละ 100 
- จัดทำ/พัฒนาแปลงสาธิตพันธุกรรมพืชในพื้นที่นิคมสหกรณ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้

ด้านพันธุ์กรรมพืชของชุมชน/สมาชิกสหกรณ์ ร้อยละ 100 
   

มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 

4.6.3 โครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัยในเขตพื้นที่นิคมสหกรณ์ทับเสลา 
จัดอบรมหลักสูตรวิเคราะห์และปรับปรุงดิน เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 ได้

เบิกจ่ายเงินงบประมาณ ร้อยละ 100  
- สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมให้สมาชิกทำการเกษตรปลอดภัย เป้าหมาย 1 

แห่ง ดำเนินการ ร้อยละ 100 
- สมาชิกสหกรณ์และกลุ ่มเกษตรกรได้ร ับการส่งเสริมการทำเกษตรปลอดภัย 

เป้าหมาย 65 ราย ได้ผล 65 ราย ร้อยละ 100 
- จำนวนสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่ม เป้าหมาย 

65 ราย ได้ผล 65 ราย ร้อยละ 100 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 

4.6.4 สหกรณ์ในความรับผิดชอบเขตนิคมสหกรณ์ทับเสลา 
1. สหกรณ์นิคมลานสัก จำกัด เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัยในพื้นที่  

นิคมสหกรณ์ชี้แจ้งทำความเข้าใจเพิ่มเติมให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการฯ และนำนำให้สมาชิกเก็บตัวอย่างดิน
แปลงเกษตรที่เข้าร่วมโครงการเพื่อวิเคราะห์หาค่า N-P-K และค่าความเป็นกรดด่างของดิน พร้อมจับพิกัดแปลง
ที่ดินเกษตรกรรมสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 ราย ณ ตำบลทุ่งนางาม ตำบลป่าอ้อ อำเภอลาน และ
ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี   

2. สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินระบำ จำกัด เข้าร่วมโครงการแปลงสาธิตการปลูกพืช
สมุนไพร (ฟ้าทะลายโจร) สู้ภัยโควิค-19 ได้ดำเนินการเตรียมแปลง ไถพรวนดิน และขนย้ายต้นพันธุ์ฟ้าทะลาย
โจร 

 
/3. ตรวจเยี่ยม... 
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3. ตรวจเยี่ยม แนะนำ ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มสหกรณ์ ตามแผน 12 ครั้ง ได้ผล 
9 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการดำเนินการตามแผน 3 ครั้ง ได้ผล 1 ครั้ง 
 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 

4.6.5 รายงานความก้าวหน้าในการปิดบัญชี สหกรณ์นิคมลานสัก จำกัด 
 1. สหกรณ์นิคมลานสัก จำกัด วันสิ้นปีบัญชี 31 มีนาคม 2564 ปิดบัญชีไม่ได้ 

ตั้งแต่ปี 2562 
 2. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเขาฆ้องชัย จำกัด วันสิ้นปีบัญชี  

31 เมษายน 2564 ส่งงบการเงินเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 
3. สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินระบำ จำกัด วันสิ้นปีบัญชี 23 สิงหาคม 2564 ส่งงบการเงิน

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 

 

4.6.6 การใช้ประโยชน์จากปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและเครื่องมืออุปกรณ์การตลาด 
1. เครื่องผลิตปุ๋ยอัตโนมัติ ขนาด 12.5 ตัน ได้ปริมาณผลผลิต 28.6 ตัน มูลค่า 

203,320 บาท จำนวนสมาชิก 6 คน 
2. เครื่องผสมอาหารสัตว์ TMR ขนาด 2 ตัน ได้ปริมาณผลผลิต 118.420 ตัน 

มูลค่า 203,320 บาท จำนวนสมาชิก 5 คน 
3. เครื่องอบลดความชื้น ขนาด 120/วัน  ได้ปริมาณผลผลิต 5 ตัน มูลค่า 65,000 บาท 

จำนวนสมาชิก 10 คน 
4. รถกระบะห้องเย็น  ได้ปริมาณผลผลิต 700 กิโลกรัม มูลค่า 17,500 บาท 

จำนวนสมาชิก 3 คน 
5. ตลาดสินค้าเกษตร  ได้ปริมาณผลผลิต 700 กิโลกรัม มูลค่า 17,500 บาท 

จำนวนสมาชิก 3 คน 
6. ตะกร้าหูเหล็ก  ได้ปริมาณผลผลิต 700 กิโลกรัม มูลค่า 17,500 บาท จำนวน

สมาชิก 3 คน 
7. โรงเรือนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (ไข่เค็ม ช.3)  ได้ปริมาณผลผลิต  

15 กล่อง มูลค่า 600 บาท จำนวนสมาชิก 3 คน 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 

4.7 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 
นายภานุพงษ์  สมบูรณ์วิทย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ได้กล่าวรายงานผลการ

ปฏิบัติงาน รายละเอียด ดังนี้ 
4.7.1 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเมือง (กสส.1) สหกรณ์จำนวน 15 
แห่ง กลุ่มเกษตรกร จำนวน 9 แห่ง รวมทั้งสิ้น 24 แห่ง   

 1. ร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี จำกัด ปีบัญชี 30 มิถุนายน 2564 
ประชุมใหญ่สามัญ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 

/2. ติดตาม... 
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2. ต ิดตาม แนะนำ ส ่งเสร ิม  กำก ับกล ุ ่มเกษตรกรที ่ม ีป ีบ ัญช ีส ิ ้ นสุด 
31 พฤษภาคม  2564  สามารถจัดทำเอกสารทางบัญชีส่งผู้ตรวจสอบบัญชี สหกรณ์ 1 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 2 แห่ง 

 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

4.7.2 สหกรณ์ที่ไม่สามารถปิดบัญชีให้เป็นปัจจุบันได้ 
1. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำเนินแจง จำกัด (ปีบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคมของทุกปี)  

ปิดบัญชีไม่ได้ติดต่อกัน เป็นระยะเวลา 7 ปี ตั้งแต่ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 จนถึง ปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 มีนาคม 2564 

แนวทางการแก้ไขปัญหาและรายงานความก้าวหน้า 
- สำหรับปีบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560  

ได้จัดส่งเอกสารทางบัญชีให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว ส่วนปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 ถึงวันที่  
31 มีนาคม 2564 อยู่ในระหว่างการจัดเก็บเอกสารทางบัญชีส่งให้ผู้สอบบัญชี  

- แนะนำ ส่งเสริม และช่วยเหลือการจัดทำเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี  
รับ-จ่าย และรวบรวมเอกสารการบันทึกบัญชีให้ผู้ทำบัญชีจัดทำให้เป็นปัจจุบัน และดำเนินการส่งให้ผู้สอบบัญชี 
เพ่ือให้สหกรณ์สามารถปิดบัญชีได้เป็นปัจจุบัน 

2 สหกรณ์การเกษตรวัดยาง จำกัด (ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายนของทุกปี)   
ปิดบัญชีไม่ได้ติดต่อกัน เป็นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่  30 เมษายน 2561 และปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 30 เมษายน 2564 

แนวทางการแก้ไขปัญหาและรายงานความก้าวหน้า 
- สหกรณ์จัดจ้างเจ้าหน้าที่บัญชีให้จัดทำเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีให้เป็น

ปัจจุบัน  
- ณ วันที่ 22 พ.ค. 64 สหกรณ์มีเงินสดในมือ 156,744.11 บาท และผู้สอบ

บัญชีตั้งเป็นเงินสดขาดบัญชี จำนวน 154,584.11 บาท เจ้าหน้าที่บัญชีที่สหกรณ์จัดจ้างบันทึกบัญชีจนถึง
ปัจจุบันแล้ว และดำเนินการจัดส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 

3. สหกรณ์บ้านมั่นคงอุทัยธานี จำกัด (ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคมของทุกปี)
ปิดบัญชีไม่ได้เป็นระยะเวลา 6 ปี ตั้งแต่ปีบัญชีสิ ้นสุดวันที ่ 31 มกราคม 2559 จนถึงปีบัญชีสิ ้นสุดวันที่  
31 มกราคม 2564 

แนวทางการแก้ไขปัญหาและรายงานความก้าวหน้า 
- แนะนำ ส่งเสริม และช่วยเหลือการจัดทำเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี และ

รวบรวมใบเสร็จรับเงินที่รับชำระหนี้ค่าบ้าน ค่าบริหารจัดการ ค่าหุ้น และเงินสวัสดิการเพื่อบันทึกรายการ
ขั้นต้น ของปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2559 และจัดทำหนังสือขอยืนยันการชำระหนี้จาก พอช. 

- อยู่ระหว่างดำเนินการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ม.ค. 64  
เพ่ือพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายในการ  จัดจ้างบุคคลภายนอกจัดทำบัญชี 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

4.7.3  กลุ่มเกษตรกรไม่สามารถปิดบัญชีได้เป็นปัจจุบัน 
1. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์หนองพังค่า (ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคมของ

ทุกปี) ปิดบัญชีไม่ได้ติดต่อกัน เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จนถึง ปีบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

/แนวทางการแก้ไข... 
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แนวทางการแก้ไขปัญหาและความก้าวหน้า 
- สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้จัดส่งเอกสารทางบัญชีให้

ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว ส่วนปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 - 2563 อยู่ในระหว่างการจัดเก็บ
เอกสารทางบัญชีส่งให้ผู้สอบบัญชี  

2. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หนองไผ่แบน (ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคมของ
ทุกปี)  ปิดบัญชีไม่ได้ เป็นระยะเวลา 1 ปี ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2563  

แนวทางการแก้ไขปัญหาและความก้าวหน้า 
- อยู ่ในระหว่างการจัดเก็บเอกสารทางบัญชีส่งให้ผู ้สอบบัญชี และกระทบ

ยอดเงินสดในมือ 
- เข้าข่ายเลิกตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2547 มาตรา 32 

(2) กลุ่มเกษตรกรมสีมาชิกน้อยกว่าสามสิบคนติดต่อกันหนึ่งร้อยยี่สิบวัน 
3. ติดตามแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ที่ปิดบัญชีในเดือนพฤษภาคม 1 แห่ง  กลุ่ม

เกษตรกร 2 แห่ง 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
4.8 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2  

นายปรีดา  รอดนวล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 ได้กล่าวรายงานผลการปฏิบัติ 
รายละเอียด ดังนี้ 

4.8.1 แผน/ผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ได้เข้าตรวจเยี่ยมและประชุมประจำเดือน ดังนี้ 

  1. อำเภอหนองขาหย่าง  
กลุ่มสหกรณ ์ตรวจเยี่ยม 4 สหกรณ์ ประชุมประจำเดือน 2 สหกรณ์ 
กลุ่มเกษตรกร ตรวจเยี่ยม 1 กลุ่ม  

  2. อำเภอหนองฉาง  
กลุ่มสหกรณ ์ตรวจเยี่ยม 2 สหกรณ์ ประชุมประจำเดือน 3 สหกรณ ์

  3. อำเภอทัพทัน  
กลุ่มสหกรณ ์ตรวจเยี่ยม 5 สหกรณ์ ประชุมประจำเดือน 2 สหกรณ์ 
กลุ่มเกษตรกร ตรวจเยี่ยม 1 กลุ่ม  

  3. อำเภอสว่างอารมณ์  
กลุ่มสหกรณ ์ตรวจเยี่ยม 1 สหกรณ์ ประชุมประจำเดือน 1 สหกรณ ์

  3. อำเภอลานสัก  
กลุ่มสหกรณ ์ตรวจเยี่ยม 2 สหกรณ์ ประชุมประจำเดือน 1 สหกรณ ์
กลุ่มเกษตรกร ตรวจเยี่ยม 1 กลุ่ม  

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

 4.8.2 ผลการดำเนินงาน : ติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง/ข้อสังเกต 
1. สหกรณ์การเกษตรทัพทัน จำกัด  

 
 

/ข้อบกพร่อง... 



-๓๑- 
 

ข้อบกพร่อง/ข้อสังเกต  
ลูกหนี้เกิดจากการทุจริต จำนวน 6,420,836.99 บาท เนื่องจากลูกหนี้

การค้าน้ำมันปฏิเสธหนี้ 
ผลการแก้ไข/ผลความก้าวหน้า 
เสร็จสิ ้นกระบวนการทางศาล (คดีแพ่ง) แล้ว อยู ่ระหว่างรับชำระหนี้  

ยอดหนี้คงเหลือทั้งสิ้น 2,185,082.- บาท (ข้อมูล ณ 5 สิงหาคม 2564) 
 2. สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตหนองกลางดงจำกัด 

ข้อบกพร่อง/ข้อสังเกต 
ลูกหนี้เกิดจากการทุจริต จำนวน 7,812,363.34 บาท เนื ่องจาก

สมาชิกปฏิเสธหนี้จากการปลอมแปลงสัญญาเงินกู้ 
ผลการแก้ไข/ผลความก้าวหน้า 
- จำเลยถูกจำคุก ศาลชั้นต้น และขออุทธรณ์ ขอลดโทษจากจำคุก 20 ปี 

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแล้วให้ยืนตามศาลชั้นต้น คือ 20 ปี และไปอยู่เรือนจำกลางนครสวรรค์ ขอให้ศาลส่งคำ
บังคับคดีให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหาย ทำไปครั้งแรกศาลตอบกลับว่าไม่สามารถส่งหมายได้ เนื่องจากตอนนั้น
จำเลยถูกเปลี่ยนเรือนจำ และอัยการเข้าใจว่าแค่ส่งหมายถึงบ้านก็น่าจะถือว่าได้รับแล้ว มีอัยการท่านหนึ่งตอบ
ว่าต้องให้หมายนั้นถึงกับตัวจำเลย ทางบังคับคดีก็ยังติดหมายศาลไม่ได้ จึงดำเนินการจัดทำอีกครั้งหนึ่ง  ต้นปี 
2564 ได้รับการประสานงานจากทางศาลจังหวัดอุทัยธานีว่าได้ดำเนินการส่งให้เรือนจำ กลาง จังหวัด
นครสวรรค์แล้ว และยังไม่ได้ตอบรับกลับมาว่าหมายศาลสามารถติดได้หรือไม่ จึงได้ทำการติดตามทางระบบ
ติดตามสำนวนคดี โดยกรอกหมายเลขคดี ผลแจ้งว่ายังไม่ได้ส่งหมายข้ามเขต ให้จำเลยคืนเงิน 7,812,363.34 
บาท 

- ติดตามศาลส่งคำบังคับคดีให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหาย(ยังไม่มีผลการ 
ส่งหมายข้ามเขต) 

 

3. สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตหนองยายดา จำกัด 
ข้อบกพร่อง/ข้อสังเกต 
บุคคลภายนอกไม่ชำระเงินค่าข้าวเปลือก จำนวน 17,839,530.- บาท 
ผลการแก้ไข/ผลความก้าวหน้า 
ศาลตัดสินให้บุคคลภายนอกดังกล่าว ชดใช้ค่าเสียหาย สหกรณ์ฯ อยู่

ระหว่างจำหน่ายส่วนควบของโรงสี 
 

4. สหกรณ์การเกษตรสว่างอารมณ์ จำกัด   
ข้อบกพร่อง/ข้อสังเกต 
สหกรณ์ให้เงินกู้ยืมแก่กลุ่มเกษตรกร 3 แห่ง ขัดต่ออำนาจกระทำการของสหกรณ์  
ผลการแก้ไข/ผลความก้าวหน้า 
- อยู่ระหว่างบังคับคดี 1 แห่ง (2,820,000.- บาท)  
- กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ทุ่งโพ อยู่ระหว่างดำเนินคดี 1 แห่ง (4 แสนบาท) 
- กลุ่มเกษตรกรทำนาดอนกลอย อยู่ระหว่างรับชำระหนี้ 1 แห่ง (6 แสนบาท) 

  
 

/ชำระต้นเงิน... 



-๓๒- 
 

- ชำระต้นเงิน 57,500.- บาท 
- ชำระดอกเบี้ย 36,000.- บาท 
      - รวม 93,500.- บาท 

คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ให้ชำระให้เสร็จสิ้นภายใน 60 วัน ขณะนี้เลยกำหนด 60 วันแล้วยังไม่สามารถชำระได้
ครบตามคำสั่งฯ  
 

 5. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดงขวางสามัคคี จำกัด 
ข้อบกพร่อง/ข้อสังเกต 
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุจริต รวมค่าเสียหายคลเหลือ จำนวน 7,922,088.90 

บาท (ยังไม่รวมดอกเบี้ยผิดนัด)  
ผลการแก้ไข/ผลความก้าวหน้า 
อยู่ระหว่างรับชำระหนี้ ผู้ต้องหาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหมดแล้ว 

  

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

4.8.3 ผลการปิดบัญชี : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ยังปิดบัญชีไม่เป็นปัจจุบัน 
ปัจจุบันมีสหกรณ์ท่ียังไม่สามารถปิดบัญชีได้ จำนวน 4 แห่ง คือ  
1. สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตหนองกลางดง จำกัด ปิดบัญชีไม่ได้ตั ้งแต่ปีบัญชี 

2560, 2561, 2562, 2563, 2564 อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารจากการดำเนินคดี (ไม่มีผู้ทำบัญชีมีเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมสหกรณ์ช่วยดำเนินการ) 

2. สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตสว่างอารมณ์ จำกัด ปิดบัญชีไม่ได้ตั ้งแต่ปีบัญชี 
2561, 2562, 2563, 2564 อยู่ระหว่างแก้ไขเอกสารประกอบการจัดทำบัญชี (มีผู้ทำบัญชี) 

3. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดงขวางสามัคคี จำกัด ปิดบัญชีไม่ได้ตั้งแต่ปีบัญชี 2558, 
2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564 อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเพ่ิมเติมตามคำแนะนำของผู้สอบบัญชี 
(มีผู้จัดทำบัญชี และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ช่วยดำเนินการบางส่วน) 

4. สหกรณ์การเกษตรโพธิมงคล จำกัด ปิดบัญชีไม่ได้ตั้งแต่ปีบัญชี 2560, 2561, 
2562,2563, 2564 อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารประกอบการจัดทำบัญชี (มีผู้จัดทำบัญชี เจ้าหน้าที่ส่งเสริม
สหกรณ์ช่วยดำเนินการบางส่วน) 

5. กลุ่มเกษตรกรทำไร่หนองกระทุ่ม ปิดบัญชีไม่ได้ตั้งแต่ปีบัญชี 2562, 2563, 
2564 มีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ช่วยเหลือ อยู่ระหว่างดำเนินการ (มีความก้าวหน้า แก้ไขเอกสารแล้ว)  

6. กลุ ่มเกษตรกรทำนาประดู ่ยืน ปิดบัญชีไม่ได้ตั ้งแต่ปีบัญชี 2559, 2560, 
2561, 2562, 2563, 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขตามคำแนะนำของผู้สอบบัญชี (มีความก้าวหน้า ส่งให้
ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว) 

7. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทุ่งนางาม ปิดบัญชีไม่ได้ตั้งแต่ปีบัญชี 2559, 2560, 
2561, 2562, 2563, 2564 เสนอสั่งเลิกติดตามมาตรา 33 (3) แห่ง พ.ร.ก.ว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2547  

8. กลุ ่มเกษตรกรเลี ้ยงสัตว์ทุ ่งโพ ปิดบัญชีไม่ได้เมื ่อปีบัญชี 2563, 2564 
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ช่วยเหลือแต่กลุ่มฯ ยังไม่สามารถติดตามเอกสารประกอบการจัดทำบัญชีได้ เสนอสั่งเลิก
ติดตามมาตรา 33 (3) แห่ง พ.ร.ก.ว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2547 

 
 

/9. กลุ่มเกษตรกร... 



-๓๓- 
 

9. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี ้ยงสัตว์หนองขาหย่าง ปิดบัญชีไม่ได้ตั ้งแต่ปีบัญชี 2559, 
2560, 2561, 2562, 2563, 2564 มีเจ้าหน้าที ่ส่งเสริมสหกรณ์ช่วยเหลือ อยู ่ระหว่างดำเนินการ ( มี
ความก้าวหน้าในการปิดบัญชี) 
   

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

4.8.4 รายงานความก้าวหน้าการชำระบัญชี 
ความก้าวหน้าการชำระบัญชีของสหกรณ์การเกษตรชาวไร่อ้อยจังหวัดอุทัยธานี 

จำกัด ถึงขั้นตอนเสนองบการเงินให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติแล้วจึงเสนอนายทะเบียนสหกรณ์ (บริษัทอุสาหกรรมมิตร
เกษตร จำกัด นัดประชุมใหญ่ครั้งแรกเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2564 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
   

  4.9 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 
นายนรสีห์  สุดวิสัย  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 

รายงานผลการปฏิบัติงานแทน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 รายละเอียดดังนี้ 
4.9.1  ผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

1. ตรวจเยี่ยมแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร   
 - สหกรณ์  12 ครั้ง 

    - กลุ่มเกษตรกร  6  ครั้ง 
2.  ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ   

    - สหกรณ์  5  ครั้ง 
- กลุ่มเกษตรกร  6  ครั้ง 

3. ตรวจการสหกรณ์ทีม 2 ครั้ง 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

4.9.2  ผลความก้าวหน้าในการชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
1. สหกรณ์ส่งเสริมผู้เลี้ยงสัตว์บ้านไก่ดิ้น จำกัด ตรวจเยี่ยมและแนะนำส่งเสริม

สหกรณ์ เมื่อวันที่ 4 และ 15 สิงหาคม 2564 
ผลการดำเนินงาน 
- ได้ส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชีตรวจแล้ว  แต่อยู่ระหว่างการเข้าติดตาม

เอกสารเพื่อประกอบการส่งบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชี  ซึ่งยังขาดเอกสารบางส่วน เช่น สำเนาคำพิพากษาลูกหนี้  
เป็นต้น   

- ติดตามการดำเนินการตามคำสั ่งนายทะเบียนกรณีเงินสดขาดบัญชี  
ปี 2559-2562  จำนวน 266,445 บาท  ชำระแล้ว 10,000 บาท  คงเหลือ 256,445 บาท ซึ่งจะต้อง
ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 กันยายน 2564  โดยคณะกรรมการบางส่วนไม่ยอมจัดทำสัญญารับใช้
หนี้ใหม่  เนื่องจากอ้างว่าตนไม่ได้นำเงินไปใช้  และในวันที่จะต้องทำหนังสือรับสภาพหนี้  ตนได้รับแจ้งว่าถ้าไม่
เซ็นต์งบการเงินจะไม่ผ่าน จึงจำเป็นต้องเซ็นต์ หลังจากนั้นจึงได้ร่วมกับนิติกรในการพูดคุยทำความเข้าใจ และ
ได้นัดวันจัดทำหนังสือรับใช้หนี้ ประมาณต้นเดือนกันยายน 2564 

 
/ปัญหา/อุปสรรค... 



-๓๔- 
 

ปัญหา/อุปสรรค 
- ด้านการจัดทำบัญชีปี 2564  พบว่า  เอกสารที่ส่งตรงไปท่ีสหกรณ์  จะอยู่

ที่บ้านประธาน  ประธานไม่ได้เก็บรักษาเอกสารต่างๆให้เรียบร้อย  เอกสารบางส่วนยังหาไม่พบ  ซึ่งต้องรอ
คณะกรรมการที่อยู่กรุงเทพมาดำเนินการค้นหาเพ่ิมเติม 

- คณะกรรมการที่ต้องรับผิดชอบ อ้างว่าไม่มีหลักทรัพย์หรือบุคคลอื่นที่จะมา
ค้ำประกันในส่วนของสัญญารับใช้หนี้ 

2. สหกรณ์การเกษตรทุ่งสาลี จำกัด ตรวจเยี่ยม แนะนำส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อ
วันที่ 23  สิงหาคม 2564  

ผลการดำเนินงาน 
 -ติดตามการจัดส่งงบการเงิน ปี 2563-2564 ให้ผู ้สอบบัญชีตรวจสอบ 

พบว่า สหกรณ์อยู่ระหว่างดำเนินการของปี 2564  และจะส่งให้ผู้สอบบัญชีดำเนินการตรวจสอบภายในวันที่ 
25 สิงหาคม  2564 ต่อไป 

- เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ศาลนัดจำเลยชำระหนี้ งวดที่ 2 จำนวน 
130,000 บาท ปรากฏว่าจำเลยนำเงินมาชำระเพียง 20,000 บาท  โดยสหกรณ์ขอให้ศาลอ่านคำพิพากษา
ในวันดังกล่าว ศาลเห็นว่าเนื ่องจากสถานการณ์โควิด-19 เห็นควรเลื่อนนัดอ่านคำพิพากษาไปวันที ่ 14 
กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. 

- ติดตามการแก้ไขหนี้ค้างชำระของสหกรณ์ โดยสหกรณ์ได้ฟ้องดำเนินคดีกับ
สมาชิกไปหลายราย 

ปัญหา/อุปสรรค 
สหกรณ์อยู่ระหว่างติดตามหนี้ค้างชำระ  โดยสมาชิกที่ไม่ติดต่อกับสหกรณ์

และมีท่าทีนิ่งเฉย  สหกรณ์ใช้วิธีการฟ้องดำเนินคดี 
3. สหกรณ์การเกษตรห้วยคต จำกัด ตรวจเยี่ยม แนะนำส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อ

วันที่ 23  สิงหาคม 2564 
ผลดำเนินการ   
- ติดตามการปิดบัญชีของสหกรณ์ โดยสหกรณ์ได้ดำเนินการส่งงบการเงินให้

ผู้สอบบัญชีไปแล้ว และผู้สอบบัญชีให้นำกลับมาแก้ไขรายละเอียดลูกหนี้ และได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จะ
ดำเนินการส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบอีกครั้งภายในวันที่ 25 สิงหาคม  2564           

- ติดตามการตรวจรับรถแทรกเตอร์ และรถไถเดินตาม ซึ่งคณะกรรมการที่
รับผิดชอบได้ดำเนินการตรวจรับเรียบร้อย แต่ไม่มีคู่มือรถ จึงได้ให้ผจก.ดำเนินการขอกับเจ้าหน้าที่ของบริษัท 
และรถแทรกเตอร์สหกรณ์จะต้องเป็นผู้จดทะเบียนนำเข้าเอง ซึ่งไม่ได้ระบุในสัญญาซื้อขาย   

ปัญหา/อุปสรรค   ไม่มี 
4. สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตภูเมนทร์ จำกัด ตรวจเยี ่ยม แนะนำส่งเสริม

สหกรณ์ เมื่อวันที่ 23  สิงหาคม 2564 
ผลดำเนินการ   
- ติดตามการปิดบัญชีของสหกรณ์  โดยสหกรณ์ได้ดำเนินการส่งงบการเงิน

ให้ผู้สอบบัญชีไปแล้ว  และผู้สอบบัญชีอยู่ระหว่างการสอบทานหนี้  และได้ตรวจสอบกรณีจ่ายคืนเงินค่าหุ้น
ให้แก่สมาชิกจำนวน 2 ราย  จำนวน 38,000 บาท  ซึ่งสหกรณ์ได้ประชุมพิจารณาและจ่ายคืนเงินค่าหุ้น
ก่อนที่ผู้สอบบัญชีส่งงบการเงินให้สหกรณ์  และพบว่าสหกรณ์มีผลการดำเนินงานขาดทุน   

/ซึ่งในป ี2564... 



-๓๕- 
 

ซึ่งในปี 2564 ทางผู้สอบบัญชีไม่ยอมตรวจรับรองงบการเงินให้จะต้องให้
คณะกรรมการดำเนินการรับผิดชอบหรือเรียกคืนเงินจากสมาชิก ซึ่งสหกรณ์ได้แจ้งคณะกรรมการแล้ว และ
คณะกรรมการยินดีรับผิดชอบเพื่อให้สามารถปิดบัญชีได้ 

- ติดตามการตรวจรับรถแทรกเตอร์ และรถไถเดินตาม ซึ่งคณะกรรมการที่
รับผิดชอบได้ดำเนินการตรวจรับเรียบร้อย  แต่ไม่มีคู่มือรถ   จึงได้ให้ผจก.ดำเนินการขอกับเจ้าหน้าที่ของบริษัท  
และรถสหกรณ์จะต้องเป้นผู้จดทะเบียนนำเข้าเอง  ซึ่งไม่ได้ระบุในสัญญาซื้อขาย  

ปัญหา/อุปสรรค 
สหกรณ์ยังขาดอุปกรณ์การตลาด เช่น ลานตาก โกดัง และรถแทรกเตอร์

พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงบุ้งกี๋  ซึ่งทำให้ยังไม่สามารถรวบรวมผลผลิตมันสำปะหลัง  และมันเส้นสะอาดในพื้นที่ได้
อย่างเต็มที ่
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

4.9.3  ผลการปิดบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ไม่เป็นปัจจุบัน 
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3  มีสหกรณ์ที่ปิดบัญชีไม่เป็นปัจจุบัน 4 แห่ง   
1. สหกรณ์การเกษตรเมืองการุ้ง จำกัด   

- คณะกรรมการดำเนินการได้ดำเนินการหาผู้จัดทำบัญชี  โดยได้ประสาน  
นางวนิดา ดิษฐ์เจริญ  ข้าราชการบำนาญ  ทั้งนี้  สหกรณ์ยังไม่ได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อมีมติในการจัดจ้าง
ผู้จัดทำบัญชี  เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19  ผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ไม่อนุญาตให้จัดประชุม 

- เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ได้นำเอกสารทางบัญชีของสหกรณ์ปี 2561  
มาตรวจสอบใบเสร็จและเอกสารต่างๆเพ่ือส่งมอบให้ผู้จัดทำบัญชีดำเนินการต่อไป 

- การดำเนินการจัดทำบัญชี ปี 2561-2563  จะใช้วิธีการบันทึกลงสมุด
เงินสด  สมุดแยกประเภท และอ่ืนๆ  โดยไม่ใช้โปรแกรมบัญชี  เนื่องจากโปรแกรมบัญชีของสหกรณ์ค่อนข้างจะ
ไม่เรียบร้อย   

2. สหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกสับปะรดในเขตปฏิรูปที่ดินอุทัยธานี จำกัด จัดทำ
บัญชีเรียบร้อยแล้ว แต่รายละเอียดประกอบต่างๆไม่เรียบร้อย  ซึ่งต้องไปที่สหกรณ์  แต่เนื่องจากสถานการณ์ 
โควิด-19 จึงไม่สามารถลงไปปฏิบัติงานในพ้ืนที่ได้ 

3. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินน้ำดี จำกัด สหกรณ์อยู่ระหว่างจัดทำบัญชี 
และพบว่าเอกสารทางบัญชีในส่วนของโรงงานยังไม่เรียบร้อย  อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสาร 

4. กลุ่มเกษตรกรทำไร่ห้วยคต (กลุ่มชำระบัญชี)  
- ได้ประสานคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรเพื่อเตรียมการประชุมใหญ่  และ

จัดการทรัพย์สิน   พบว่าในพ้ืนที่ยังไม่สามารถดำเนินการจัดประชุมได้   จึงได้จัดเตรียมรายละเอียดลูกหนี้  เพ่ือ
จัดทำหนังสือติดตามทวงถามหนี้จากสมาชิก   

- ยังไม่สามารถลงไปประสานงานที่กลุ่มเกษตรกรได้ 
 

มติ  ที ่ประชุมรับทราบ และแจ้งให้ กสส.3 ผู ้ร ับผิดชอบส่งเสริมสหกรณ์
การเกษตรเมืองการุ้ง จำกัด รายงานความคืบหน้าของสหกรณ์ว่าภายหลังจากที่ได้รับการแนะนำและวางแนว
ทางการจัดส่งชำระหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์จากกลุ่ม กบส. ไว้แล้วนั้น ได้ผลเป็นอย่างไร ดำเนินการเป็นไป
อย่างไร โดยให้รายงานภายใน 7 วันนับจากวันประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2564 นี้ 

 
/ระเบียบวาระที่ 5... 



-๓๖- 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
- ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
1. ประธานขอให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ที่เขียนขออนุญาตออกปฏบิัติ

ราชการตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในสมุดขออนุญาต รายงานผลการดำเนินงานปัญหา/อุปสรรค โดยให้สรุป 
ทุกสิ้นเดือนเสนอสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี ว่าในแต่ละครั้งที่ขออนุญาต ไปทำอะไร อย่างไร พบปัญหาอุปสรรค
อะไร เพ่ือจะไดร้่วมกันวางแผนการดำเนินงานในครัง้ต่อไป  

2. แจ้งให้ฝ่ายบริหารทั่วไปดำเนินการจัดทำจุดวางกล้องในห้องประชุมใหม่ โดยให้กล้อง
สามารถจับภาพในระหว่างผู้ร่วมประชุมพูดได้ทุกคน ไม่ใช่แค่ประธานคนเดียว 

 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

เลิกประชุมเวลา  16.45 น. 
 
 
 

    (ลงชื่อ)           สุชาดา  จันทร์ไข่          ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
        (นางสาวสุชาดา  จันทร์ไข่) 
 

    (ลงชื่อ)       สมลักษณ์  จันทร์กรณ์        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
              (นางสาวสมลักษณ์  จันทร์กรณ์) 
 

    (ลงชื่อ)           ศุภธีร์  อยู่วัฒนา           ประธานในที่ประชุม 
                    (นายศุภธีร์  อยู่วัฒนา) 


