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รายงานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี 
ครั้งที่  8/๒๕๖4  วันที่ ๕ พฤษภาคม 2564 

ณ ห้องประชุม  1  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี 

ผู้เข้าประชุม 
ที ่ ชื่อ – สกุล    ต าแหน่ง 
ข้าราชการ 

๑ นายศุภธีร์ อยู่วัฒนา สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี ประธานในที่ประชุม 
๒ นายนรสีห์  สุดวิลัย นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ  
๓ นายสุเทพ ค าไพเราะ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ  
๔ นายภานุพงษ์ สมบูรณ์วิทย์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
๕ นายสมพร ศรีวังยาง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
๖ นายปรีดา รอดนวล นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
๗ นางสาววัฒนา สมัครเกษตรการ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
๘ นางนฤมล สมบูรณ์วิทย์ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
๙ นางสาวแก้วตา พัฒนพันธ์ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
๑๐ นางสาวอารีรัตน์ เพ็นพันธ์นาค นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

 
ลูกจ้างประจ า 
1 นางการะเกตุ จ าปาเงิน พนักงานพิมพ์ ระดับ ส.4 
 
พนักงานราชการ 
1 นางศรินณา มาท้วม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
2 นางสาวสุวัชร ี ชวาลา นักวิชาการสหกรณ์ 
3 นางเพ็ญประภา ขนันแข็ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
4 นางสาวเกศริน พวงมาลัย เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายศุภธีร์  อยู่วัฒนา สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในที่ประชุม 
ได้กล่าวเปิดประชุมและเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  นายศุภธีร์  อยู่วัฒนา  สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
  1. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ในวันพุธที ่
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา 09.00 น. ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Web Conferecne) ณ ห้องประชุม 1 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี 
  2. การจดรายงานประชุมในคราวต่อไป ขอให้มีเจ้าหน้าที่จดบันทึกรายงานการประชุม      
ไปพร้อมการประชุมและให้มีมติที่ประชุมให้แล้วเสร็จภายในวันที่จัดประชุม  
  3. ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่องการก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ์    
เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งเห็นชอบให้มีแนวทางการปฏิรูประบบบริหารจัดการและก ากับ
ดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน โดยให้มีการทบทวนอัตราดอกเบี้ย เงินฝากอย่างน้อย 
ปีละหนึ่งครั้ง และเพ่ือให้การก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของสหกรณ์เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ รวมทั้ง
สอดคล้องกับนโยบายการเงินของคณะกรรมการนโยบายการเงินและการก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก  
ในปัจจุบันของธนาคารพาณิชย์ อันจะท าให้สหกรณ์มีต้นทุนทางการเงินและจ านวนเงินฝ ากที่เหมาะสม  
ให้สหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ทุกประเภทก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากส าหรับระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงิน  
ทุกประเภทได้ไม่เกินร้อยละ ๔.๐๐ ต่อปี และให้ถือว่าระเบียบดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
สหกรณ์แล้ว เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากแต่ละคราวให้แจ้งส านักงานสหกรณ์จังหวัดหรือ
ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑-๒ ที่ส านักงานสหกรณ์ตั้งอยู่ทราบด้วย โดยอาจด าเนินการ
โดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 
  4. ให้จัดท าปฏิทินวันส าคัญต่าง ๆ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี 
และให้มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน   
  5. ให้จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจพัสดุ ครุภัณฑ์ประจ าปี และให้มีการตรวจสอบ
พัสดุ ครุภัณฑ์ตามรายการทะเบียนคุมพัสดุ ครุภัณฑ์คงเหลือประจ าปี รายการที่หมดอายุ ให้จ าหน่าย 
มติที่ประชุม   รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
    ตามท่ีได้มีการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ นั้น ฝ่ายบริหารทั่วไปได้จดบันทึกรายงานการประชุม
ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้น าขึ้นเว็บไซต์ของส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี จ านวน ๓๑ หน้า      
จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา หากไม่มีผู้ขอแก้ไข จึงถือว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2564  

 

 

 

ระเบียบวาระ… 
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ระเบียบวาระท่ี ๓ แนวทางการปฏิบัติงานและติดตามผล 
  วาระท่ี ๓.๑ ฝ่ายบริหารทั่วไป 

    นางสาววัฒนา สมัครเกษตรการ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ เป็นผู้กล่าวชี้แจง
รายละเอียดดังนี้ 
    ๓.๑.๑ แผนงานบรูณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
   ๑) โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและธุรกิจ
ชุมชน กิจกรรมหลัก เพ่ิมศักยภาพการด าเนินธุรกิจรวบรวม จัดเก็บ และแปรรูปผลผลิตการเกษตรในสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร งบด าเนินงาน (ฉบับปรับปรุง) ค่าใช้สอยและวัสดุ จ านวนเงิน 12 ,160.- บาท (รับโอน
งบประมาณ จ านวน 6,080.- บาท) กิจกรรมหลัก เพ่ิมขีดความสามารถในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกรให้เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับอ าเภอ งบด าเนินงาน (ฉบับปรับปรุง)  ค่าใช้สอย
และวัสดุ จ านวนเงิน 12,160.- บาท (รับโอนงบประมาณ จ านวน 6,080.- บาท) จัดประชุมชี้แจงแนวทางฯ 
จ านวนเงิน 6,840.- บาท (รับโอนงบประมาณ จ านวน 6 ,840.- บาท).จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาศักยภาพฯ จ านวนเงิน 35,790.- บาท (รับโอนงบประมาณ จ านวน 35,790.- บาท) จัดอบรม  
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปฯ จ านวนเงิน 40,800.- บาท (รับโอนงบประมาณ 
จ านวน 40,800.- บาท)  
   2) โครงการการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในส าหรับสินค้าเกษตร กิจกรรมหลัก 
พัฒนากลไกการตลาดเพ่ือเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายสินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร งบด าเนินงาน  
(ฉบับปรับปรุง) จัดประชุมบูรณาการขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการสินค้าเกษตรระดับจังหวัด จ านวน 8,060.- บาท 
(รับโอนงบประมาณ จ านวน 8,060.- บาท)  

มติที่ประชุม   รับทราบ  

    ๓.๑.๒ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 

    ผลเบิกจ่ายเดือนเมษายน 2564 ต่ ากว่าเป้าหมาย เนื่องจากได้รับโอนเงินงบประมาณ
เพ่ิมเติม ในวันที่ 30 เมษายน 2564 จ านวนเงินทั้งสิ้น 103,650.- บาท 
    แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
      - กิจกรรมหลักเพ่ิมศักยภาพการด าเนินธุรกิจ รวบรวม จัดเก็บ และแปรรูปผลผลิต
การเกษตรในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จ านวนเงิน 6,080.- บาท 
      - กิจกรรมหลักเพ่ิมขีดความสามารถในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้เป็น
องค์กรหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับอ าเภอ จ านวนเงิน 89,510.- บาท 
      - กิจกรรมหลักพัฒนากลไกการตลาดเพ่ือเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายสินค้าของสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร จ านวนเงิน 8,060.- บาท 

๕) ผลเบิกจ่าย… 
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    ๕) ผลเบิกจ่ายของแต่ละกลุ่มงาน 
        - ผลการเบิกจ่ายฝ่ายบริหารงานทั่วไป คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๙๔ 
        - ผลการเบิกจ่ายกลุ่มตรวจการสหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ ๖7.๔๐ 
        - ผลการเบิกจ่ายกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๖๔ 
        - ผลการเบิกจ่ายกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 9๘.๘๔ 
        - ผลการเบิกจ่ายกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๓๘ 
        - ผลการเบิกจ่ายนิคมสหกรณ์ทับเสลา คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๐๐ 
        - ผลการเบิกจ่ายกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๑๔ 
        - ผลการเบิกจ่ายกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๐๐ 
        - ผลการเบิกจ่ายกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๖๒ 

มติที่ประชุม   รับทราบ  

  ๓.๑.๓ การติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
  - การรับสมัครสมาชิก  
  เป้าหมาย ๗๖๒ ราย ได้รับการรายงานจากกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ จ านวน ๖๕๗ ราย คิดเป็น
ร้อยละ ๘๖.๒๒    
  - สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถปิดบัญชีได้ภายใน 30 เมษายน 2564 ข้อมูล  
ณ 30 เมษายน 2564  
  สหกรณ์เป้าหมาย ๒๔ แห่ง ปิดบัญชีได้ ๗ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๑๗  
  กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย ๒๕ แห่ง ปิดบัญชีได้ ๑๕ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๖๐ 
 

  - สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ต้องบัญชีภายใน 30 พฤษภาคม 2564  
  สหกรณ์ จ านวน 7 แห่ง  รายละเอียด ดังนี้  
  1) สหกรณ์การเกษตรวัดยาง  จ ากัด 
  2) สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านภูมิธรรม  จ ากัด 
  3) สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านบางกุ้ง  จ ากัด 
  4) สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตหนองยายดา  จ ากัด 
  5) สหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกสับปะรดในเขตปฏิรูปที่ดินอุทัยธานี  จ ากัด 
  6) สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านเขาฆ้องชัย  จ ากัด 
  7) สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินระบ า จ ากัด 
 

  กลุ่มเกษตรกร จ านวน 11 แห่ง 
  1) กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์น้ าน้ าซึม 
  2) กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์น้ าสะแกกรัง 
  3) กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ป่าอ้อ 
 
 

4) กลุ่มเกษตรกร... 
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  4) กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์หนองนางนวล 
  5) กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ตลุกดู่ 
  6) กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ดงขวาง 
  7) กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ห้วยแห้ง 
  8) กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เจ้าวัด 
  9) กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ห้วยคต 
  10) กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์บ่อยาง 
  11) กลุ่มเกษตรกรท านาโคกหม้อ 
  - งบการเงินที่ผู้สอบรับรองแล้ว 

 สหกรณ์นอกภาคเกษตร จ านวน 7 แห่ง คือ 
 1) สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี จ ากัด 
 2) สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุทัยธานี จ ากัด 
 3) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จ ากัด 
 4) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบางกุ้ง จ ากัด 
 5) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนลานสัก จ ากัด 
 6) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดอกบัวบาน จ ากัด 
 7) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านชุมทหารสามัคคี จ ากัด 
 กลุ่มเกษตรกร จ านวน 2 แห่ง คือ 
 1) กลุ่มเกษตรกรท าไร่ใหม่ทุ่งโพ 
 2) กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หนองไผ่ 

มติที่ประชุม ให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ตรวจสอบข้อมูล เข้าแนะน าส่งเสริมและติดตามผลการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

    3.1.4 การจัดการความรู้ที่เกี่ยวกับกระบวนการท างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (KM) ขอเชิญคณะท างานการจัดการความรู้ (KM.Team) ของส านักงาน
สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมประชุมเพ่ือทบทวน วิเคราะห์ผลการจัดการความรู้ และคัดเลือกองค์ความรู้ 
ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

  วาระท่ี ๓.๒ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
  นายนรสีห์  สุดวิลัย นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ เป็นผู้กล่าวชี้แจงรายละเอียดดังนี้ 
  ๓.๒.๑ เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
  ผลการพิจารณาเงินกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ครั้งที่ ๕/2564  วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ 
การประชุมในครั้งนี้ที่ประชุมมีมติอนุมัติเงินกู้ยืมกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
  - โครงการปกติ จ านวน ๑ แห่ง  ๑ วัตถุประสงค์ ได้แก่ สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินลานสัก จ ากัด 

 
วัตถุประสงค์... 
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  - วัตถุประสงค์จัดหาสินค้ามาจ าหน่าย ขอกู้ 2.0 ล้านบาท โครงการพิเศษ จ านวน 1 แห่ง 1 
โครงการ ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรเมืองอุทัยธานี จ ากัด  
   - โครงการส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธ์ดีฯ ขอกู้ 3.0 ล้านบาท สหกรณ์ขอขยาย
ระยะเวลา จ านวน 2 แห่ง 
  1. สหกรณ์นิคมลานสัก จ ากัด  
  2. สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าเขาฆ้องชัย จ ากัด 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

  ๓.๒.๒ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินท ากิน 
  - จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานหน่วยงานภายใต้คณะอนุกรรมการส่งเสริมและ 
พัฒนาอาชีพระดับจังหวัด ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ มิถุนายน-สิงหาคม 2564 จ านวน 35 ราย  
  - จัดอบรมให้ความรู้ตลาดน าการผลิตให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ที่ยั งไม่มีการจัดตั้ ง  
เป็นสหกรณ์/กลุ่ มเกษตรกร ( พ้ืนที่ป่ าสงวนแห่ งชาติป่าห้วยทับเสลาและป่าห้วยคอกควายและ 
ป่าปลายห้วยกระเสียว) ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ พฤษภาคม 2564 จ านวน 30 ราย  
มติที่ประชุม   รับทราบ 

  ๓.๒.๓ แจ้งมติโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
ในการผลิตและการตลาด 
  คณะกรรมการสง เคราะห์ เกษตรกรได้มี การประชุม  ครั้ งที่  2/2564 เมื่ อวันที่  
29 เมษายน 2564 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาโครงการออกไปอีก 1 ปี ตามบันทึกค ารับรอง 
ผู้เบิกระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์กับกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรจากเดิมสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2564     
เป็นวันที่ 30 เมษายน 2565 (ระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์กับส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานีสิ้นสุด      
วันที่ 31 มีนาคม 2565) 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

  วาระท่ี ๓.๓ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 
  นายสุเทพ ค าไพเราะ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ เป็นผู้กล่าวชี้แจงรายละเอียดดังนี้ 
  ๓.๓.๑ การรับจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ 
   ๑) ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจ การของสหกรณ์  
พ.ศ. 2563 ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 9 ธันวาคม 2563 
   - ร่างแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียนขนาดใหญ่ 
   - ร่างแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ขนาดเล็ก 
   ๒) ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการรับจดทะเบียนข้อบังคับเกี่ยวกับสมาชิก
สมทบของสหกรณ์ พ.ศ. 2563 ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 8 มิถุนายน 2563 
        - ก าหนดรายการเกี่ยวกับสมาชิกสมทบที่นายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบให้ก าหนดใน
ข้อบังคับ 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

3.3.2 การรับจดทะเบียน... 
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  ๓.๓.๒ การรับจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องของสหกรณ์ 
   ๑) ต้นเรื่อง ให้คณะกรรมการอ านวยการเลือกตั้ง ฯ ระดับอ าเภอ ด าเนินการเลือกตั้ง
ระดับอ าเภอให้แล้วเสร็จภายในภายใน 31 พฤษภาคม 2564 
   ๒) ให้ระดับจังหวัดภายใน 15 มิถุนายน 2564 
    ๓) แจ้งขยายก าหนดระยะเวลาในการเลือกตั้ง ให้เป็นไปตามมาตรการของจังหวัด 
โดยอาจเลื่อนการเลือกตั้งออกไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

  ๓.๓.๓ เรื่องกิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียน 7 มิถุนายน ประจ าปี 2564 วันที ่27 เมษายน 2564 
   ๑) งดจัดกิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียน ปี 2564 ที่ด าเนินการโดยส านักงานสหกรณ์จังหวดั 
   ๒) มอบส านักพัฒนาและถ่ายทอด ฯ จัดกิจกรรมและเผยแพร่ไปทุกจังหวัด 
ในรูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 
   ๓) มอบหมายให้จังหวัดเชิญชวนโรงเรียนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ เข้าร่วมกิจกรรม 
ในรูปแบบออนไลน์ 

 ๔) งบประมาณ 40,000 บาท ให้ด าเนินการดังนี้ 
           - ใช้จ่ายในการประสานงาน การประชุม แนะน า ส่งเสริม สนับสนุน และติดตาม 
           - ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในรูปแบบการให้ความรู้ด้านการสหกรณ์
แก่นักเรียน/เกษตรกร/ประชาชนทั่วไป 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

  ๓.๓.๔ โครงการอบรมการบริหารจัดการหนี้ของสหกรณ์ภาคการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๑) หลักสูตร การบริหารจัดการธุรกิจสินเชื่อของสหกรณ์ ภาคการเกษตร 

ให้มีประสิทธิภาพ  
      - เป้าหมาย 8 สหกรณ์ ๆ 3 คน รวม 24 คน (กรรมการ,ผจก,สินเชื่อ) เจ้าหน้าที่

ส่งเสริม 8 คน ทีมโค้ช 5 คน  
      - จัดวันที่ 11-12 พฤษภาคม ๒๕64 แจ้งเลื่อนเป็น 7-8 มิถุนายน ๒๕64  
      - จัดแบบระบบ Zoom Meeting แบ่งออกเป็น 2 ห้อง 

  ๒) ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดท าแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารสินเชื่อของ
สหกรณ์และแผนการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างช าระของสมาชิกสหกรณ์ จ านวน 1 วัน 

  ๓) อบรม การบริหารจัดการหนี้และการเสริมสร้างอาชีพของสมาชิกสหกรณ์ จ านวน 1 วัน 
  ๔) ด าเนินการ 2 กิจกรรม ให้แล้วเสร็จภายใน เดือนมิถุนายน 2564 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

 

 

 

 

3.4.5 ผลการจัด... 
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  ๓.๔.๕ ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตร 
 

 

 

 

 
 

 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

   วาระท่ี ๓.๔ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
  นายนรสีห์  สุดวิลัย นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ เป็นผู้กล่าวชี้แจงรายละเอียดดังนี้ 
  ๓.๔.๑ ปริมาณธุรกิจสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ตัวชี้วัดกิจกรรม 
    - จ านวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ได้รับการจัดเก็บข้อมูลปริมาณธุรกิจและรายงาน
ผ่านระบบรายงานปริมาณธุรกิจสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เป้าหมาย 106 แห่ง 
    - สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีสถานการณ์ด าเนินกิจการมีอัตราการขยายตัวของปริมาณ
ธุรกิจเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

  ๓ .๔ .๒ สรุปจ านวนสหกรณ์ที่ มีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น ปีงบประมาณ พ .ศ .๒๕๖๔  
(เทียบสะสม ๖ เดือน) (ระหว่างเดือน ก.ย.๖๓ – มี.ค.๖๔) 
    - อ าเภอเมืองอุทัยธานี อัตราลดลง ๓.๙๑% 
    - อ าเภอลานสัก อัตราลดลง ๔๖.๐๒% 
    - อ าเภอสว่างอารมณ์ อัตราลดลง ๓๔.๓๐% 
    - อ าเภอหนองขาหย่าง อัตราเพิ่มขึ้น ๙๒.๒๖% 
    - อ าเภอหนองฉาง อัตราลดลง ๑๙.๑๖% 
    - อ าเภอทัพทัน อัตราลดลง ๑๒.๖๓% 
    - อ าเภอห้วยคต อัตราเพ่ิมข้ึน ๔๒.๒๑% 
    - อ าเภอบ้านไร่ อัตราเพิ่ม ๑๒.๒๓% 
    - นิคมสหกรณ์ อัตราลดลง ๖๐.๓๒% 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

    ๓.๔.๓ สรุปจ านวนกลุ่มเกษตรกรที่มีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น ปีงบประมาณ พ .ศ.๒๕๖๔ 
(เท่ียบสะสม ๖ เดือน) (ระหว่างเดือน ก.ย.๖๓ – มี.ค.๖๔) 
    - โดยภาพรวมมีกลุ่มเกษตรกรทั้งสิ้น ๕๑ แห่ง มีอัตราลดลง ๔๓.๘๐% 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

3.4.4 งบ พรก... 
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    ๓.๔.๔ งบ พรก. เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 
     ภายใต้แผนงาน 3.1 โครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูป 
ของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตร รายการที่ได้รับการสนับสนุนรวม 27 รายการ งบประมาณ
รวม 174,196,900 บาท สหกรณ์ได้รับการสนับสนุน จ านวน 10 แห่ง ดังนี้ 
   1) สหกรณ์กองทุนสวนยางห้วยคต จ ากัด 
   2) สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.อุทัยธานี จ ากัด 
   3) สหกรณ์การเกษตรเมืองอุทัยธานี จ ากัด 
   4) สหกรณ์การเกษตรบ้านหลุมเข้า จ ากัด 
   5) สหกรณ์การเกษตรลานสัก จ ากัด 
   6) สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตภูเมนทร์ จ ากัด 
   7) สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตหนองยายดา จ ากัด 
   8) สหกรณ์การเกษตรสว่างอารมณ์ จ ากัด 
   9) สหกรณ์การเกษตรห้วยคต จ ากัด 
   1๐) สหกรณน์ิคมลานสัก จ ากัด 
    กองคลัง (กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์) โอนเงินงบประมาณ ให้สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี  
เมื่อวันที่ 30 เมษายน ๒๕64 เงินอุดหนุนรับโอนทั้งสิ้น 146,085,390 บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๒๗ 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

  ๓.๔.๕ รายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา
เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลการทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
 
   
 
 
 

 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

  ๓.๕.๖ ขั้นตอนการด าเนินการหลังจากสหกรณ์ได้รับเงินอุดหนุน 
   ๑) สหกรณ์รับเช็คน าเงินอุดหนุนเข้าบัญชีที่เปิดไว้เฉพาะโครงการนี้เท่านั้น และจัดส่ง
ใบเสร็จรับเงิน พร้อมแนบส าเนาบัญชีเงินฝากธนาคารที่มีรายการเคลื่อนไหวให้เป็นปัจจุบัน ภายใน  
3 วันท าการนับแต่วันที่ได้รับเงินอุดหนุน 

  ๒) สหกรณ์จัดท าสัญญาจัดซื้อจัดจ้างตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร 
  ๓) สหกรณ์จัดท าบันทึกข้อตกลงระหว่างจังหวัด/สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

3.4.7 โครงการ... 



๑๐ 
 

    ๓.๔ .๗ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท าการเกษตร 
เพื่อเพิ่มมูลค่า GAP ปี 2564 
     กิจกรรมสนับสนุนให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมสมาชิกท าการเกษตร
ปลอดภัย (GAP) สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ 3 สหกรณ์ จ านวน ๘๐ ราย   
     1) สหกรณ์การเกษตรห้วยคต จ ากัด จ านวน ๔๐ ราย 
     2) สหกรณ์การเกษตรลานสัก จ ากัด จ านวน 2๕ ราย 
     3) สหกรณ์นิคมลานสัก จ ากัด จ านวน 15 ราย 
     กรมฯ แจ้งว่า จะมีการจัดประชุม Zoom เพ่ือชี้แจงโครงการในส่วนของการด าเนินงาน
ของสหกรณ์ที่ขอตรวจรับรองแปลงในปี 2564 ในวันที่  12 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. กลุ่มเป้าหมาย
ประกอบด้วย 
     1. ผู้แทนสหกรณ์เป้าหมาย แห่งละ 2 ราย 
     2. ผู้แทนส านักงานสหกรณ์จังหวัด ๆ ละ 2 ราย 
     3. วิธีการประชุมจะใช้วิธีการใด กรมจะแจ้งให้ทราบต่อไป 
     การจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการขอรับรอง GAP และลงพ้ืนที่เพ่ือตรวจประเมินแปลง  
เริ่มประมาณเดือนมิถุนายน 2564 เป็นต้นไป 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

    ๓.๔.๘ โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจชุมชนของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร  
และธุรกิจชุมชน และโครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในส าหรับสินค้าเกษตร 
   ๑) กิจกรรมหลักที่ 1 เพ่ิมศักยภาพการด าเนิน ธุรกิจรวบรวม จัดเก็บแลแปรรูปผลผลิต
การเกษตรในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กรมฯจัดสรรงบประมาณ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมที่ 1 
จ านวนเงิน 12,160 บาท 

    - ส ารวจ คัดเลือก และยืนยันความพร้อมของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย 7 แห่ง 
    - ประสานสหกรณ์/กลุ่มเข้าร่วมกิจกรรม และเข้าร่วมอบรมตามหลักสูตรที่ กพก.ก าหนด 

   ๒) กิจกรรมหลักที่ 2 เพ่ิมขีดความสามารถในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
ในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับอ าเภอ กรมฯจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมที่ 2  
จ านวน 12,160 บาท และเป็นค่าใช้จ่ายอบรม จ านวนเงิน 83,430 บาท 

    - จัดประชุม conference จ านวน 1 ครั้ง 36 ราย กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรส านักงาน 
    -.จัดท าแผนเพ่ิมศักยภาพและเพ่ิมขีดความสามารถในการด าเนินธุรกิจของ

สหกรณ์/กลุ่มฯเป้าหมาย 1 ครั้ง 2 วัน 
         -.จัดอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปภายใต้
โครงการ 1 อ าเภอ 1 ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรให้กับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย จ านวน 1 ครั้งๆละ 2 วัน 

  ๓) กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนากลไกการตลาดเพ่ือเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายสินค้าของ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กรมฯจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม จ านวน 8,060 บาท 

    - จัดประชุมขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการสินค้าเกษตรระดับจังหวัด จ านวน 1 วัน  
 ๔) สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย จ านวน 7 แห่ง คือ 

     - สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตหนองยายดา จ ากัด 
     - สหกรณก์ารเกษตรห้วยคต จ ากัด 
     - สหกรณ์การเกษตรสว่างอารมณ์ จ ากัด 

สหกรณ์... 



๑๑ 
 

     - สหกรณ์การเกษตรบ้านไร่ จ ากัด 
     - สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.อุทัยธานี จ ากัด 
     - สหกรณ์นิคมลานสัก จ ากัด 
     - กลุ่มเกษตรกรท านาโคกหม้อ 

มติที่ประชุม   ๑..ติดตามโครงการโดยท าแผน สิ่งก่อสร้าง ตามรายการที่ได้งบประมาณ งบ พรก .  
เพ่ือแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
    ๒..ติดตามการใช้ประโยชน์ และการใช้งานของอุปกรณ์การตลาด หากไม่เกิดประโยชน์  
ให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์เข้าแนะน า 
 

    วาระท่ี ๓.๕ กลุ่มตรวจการสหกรณ์ 
    นายสมพร ศรีวังยาง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส เป็นผู้กล่าวชี้แจงรายละเอียดดังนี้ 
    ๓.๕.๑ ผลการปฏิบัติงานกลุ่มตรวจการสหกรณ์ 
    1) ตรวจการสหกรณ์โดยทีมตรวจสอบระดับจังหวัด การเบิกจ่ายร้อยละ ๗๒.๒๕
เป้าหมาย 3 สหกรณ์ ผลปฏิบัติ ๓ สหกรณ ์คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
          ๒) ตรวจการสหกรณ์ตามค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ การเบิกจ่ายร้อยละ ๗๔.๖๙ 
เป้าหมาย 8 สหกรณ์ ผลปฏิบัติ ๘ สหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 50 
          3) ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการแก้ไขข้อบกพร่อง เป้าหมาย 7 สหกรณ์  
ผลปฏิบัติ 4 สหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 57.14 
          4) ประชุมซักซ้อมการตรวจการสหกรณ์ การเบิกจ่ายร้อยละ 100 เป้าหมาย  
1 ครั้ง ผลปฏิบัติ 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 
          5) ประชุมคณะทางานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหา การด า เนินงานของสหกรณ์ 
และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) การเบิกจ่ายร้อยละ ๗๔.๔๗ เป้าหมาย 4 ครั้ง ผลปฏิบัติ ๓ ครั้ง  
คิดเป็นร้อยละ ๗๕ 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

    ๓.๕.๒ การแก้ไขข้อบกพร่องตามค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 
    การสั่งการแก้ไขข้อบกพร่องตามค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ มาตรา 22 (1) จ านวน
ทั้งหมด 13 สหกรณ์ การจัดท างบการเงินประจ าปี (สหกรณ์ที่ไม่สามารถปิดบัญชีได้) จ านวน 8 สหกรณ์  
กรณีอ่ืน ๆ จ านวน 5 สหกรณ์ 
          - สหกรณ์การเกษตรทัพทัน จ ากัด ข้อบกพร่องคือ ลูกหนี้การค้าน้ ามันปฏิเสธหนี้ 
          - สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินลานสัก จ ากัด ข้อบกพร่องคือ ลูกหนี้การค้ามัน / เรียกเงินคืน
จากทนายความ 
          - สหกรณ์ผู้ใช้น้ าเนินแจง จ ากัด ข้อบกพร่องคือ การจัดท าบัญชี 
          - สหกรณ์การเกษตรโพธิมงคล จ ากัด ข้อบกพร่องคือ การจัดท าบัญชี 
          - สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดงขวางสามัคคี จ ากัด ข้อบกพร่องคือ การจัดท าบัญชี 
          - สหกรณ์บ้านมั่นคงอุทัยธานี จ ากัด ข้อบกพร่องคือ การจัดท าบัญชี 

สหกรณ์... 



๑๒ 
 

          - สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตหนองกลางดง จ ากัด ข้อบกพร่องคือ การจัดท าบัญชี 
          - สหกรณ์การเกษตรเมืองการุ้ง จ ากัด ข้อบกพร่องคือ การจัดท าบัญชี 
          - สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตสว่างอารมณ์ จ ากัด ข้อบกพร่องคือ การจัดท าบัญชี 
          - สหกรณ์การเกษตรวัดยาง จ ากัด ข้อบกพร่องคือ การจัดท าบัญชี 
          - สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์บ้านไก่ดิ้น จ ากัด ข้อบกพร่องคือ เงินสดขาดบัญชี (ระหว่างปี
บัญชี 2559-2562) เป็นเงิน 266,445.- บาท  
           - สหกรณ์กองทุนสวนยางปฏิรูปที่ดินน้ าดี จ ากัด ข้อบกพร่องคือ การด ารงสินทรัพย์
สภาพคล่อง รายงานทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์ และก าหนดระเบียบว่าด้วย
เจ้าหน้าที่และข้อบังคับเก่ียวกับการท างาน 
          - สหกรณ์การเกษตรสว่างอารมณ์ จ ากัด ข้อบกพร่องคือ การให้เงินกู้แก่กลุ่มเกษตรกร 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

    ๓.๕.๓ ติดตามการแก้ไขข้อสังเกต 
   1) กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 
      - สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านสะพานหิน จ ากัด ประเด็นข้อสังเกต 
คือ ระหว่างปีผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้เข้าตรวจสอบสหกรณ์ 
   ๒) กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒ 
      - สหกรณ์การเกษตรบ้านหลุมเข้า จ ากัด ประเด็นข้อสังเกต  
    (1) สัญญาเงินให้กู้ยังจัดท าเอกสารไม่เรียบร้อยบางส่วน เช่น ไม่ได้แนบ
ทะเบียนบ้านผู้ค้ าประกันพยานลงลายมือชื่อไม่ครบ 
    (2) การเปรียบเทียบยอดรวมซื้อ - ขายสินค้ากับบัญชีแยกประเภททั่วไปไม่
ตรงกัน เนื่องจากสหกรณ์บันทึกบัญชีขายสินค้าเป็นเงินสดทั้งจ านวน แต่ในทางปฏิบัติมีการขายสินค้าทั้งเงินสด
และเงินเชื่อ  
    (3) สหกรณ์ยังจัดท าบัตรตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอ านาจถอนเงินไม่ครบ
ทุกราย 
      - สหกรณ์การเกษตรตลุกดู่  จ ากัด ประเด็นข้อสัง เกตคือ การค้ าประกัน 
ตามสัญญากู้ยืมเงิน สหกรณ์ก าหนดให้มีบุคคลเป็นผู้ค้ าประกันเกินกว่าจ านวนบุคคลที่ระเบียบก าหนดไว้  
และไม่มีมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ให้กระท าการ   
      - สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินเขาดินเหนือ จ ากัด ประเด็นข้อสังเกตคือ การจัดท าบัญชี เงิน
สดเป็นปัจจุบัน แต่การบันทึกรายการโอนบัญชีและสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปไม่เป็นปัจจุบัน 
      - สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนลานสัก จ ากัด ประเด็นข้อสังเกตคือ รับเงินเงินจาก
บุคคลภายนอก เป็นเงินจ านวน 17,285.76 บาท สหกรณ์ปลูกไม้ผล โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือด าเนินธุรกิจ
แหล่งท่องเที่ยว มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 176,892.- บาท ไม่เป็นไปตามข้อบังคับของสหกรณ์ พ.ศ. 2562 หมวด 
วัตถุประสงค์และอ านาจกระท าการ 
 
 

3) กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์... 



๑๓ 
 

   3) กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 
           - สหกรณ์การเกษตรห้วยคต จ ากัด ประเด็นข้อสังเกต  
    (1) บัญชีเงินฝากของสหกรณ์มียอดคงเหลือไม่ตรงกับหลักฐานของธนาคาร
และของสหกรณอ่ื์น จ านวน 2 บัญชี  
    (2) เอกสารประกอบการบันทึกบัญชีไม่ครบถ้วน เช่น การจ่ายช าระหนี้ค่า
โทรศัพท์ ค่าไฟฟ้า ค่าอินเตอร์เน็ต ไม่มีหลักฐานใบเสร็จรับเงิน มีเพียงหลักฐานการโอนเงิน บิลเงินสดไม่เขียน
ชื่อที่อยู่ร้านค้าและชื่อที่อยู่สหกรณ์  
    (3) บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ไม่เป็น
ปัจจุบัน 
      - สหกรณ์ส่งเสริมผู้เลี้ยงสัตว์บ้านไก่ดิ้น จ ากัด ประเด็นข้อสังเกต  
    (1) ลูกหนี้เงินสดขาดบัญชี จ านวน 266,445 บาท โดยคณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์และผู้ตรวจสอบกิจการได้ท าหนังสือรับรองจ านวนเงินสดไว้ต่อสหกรณ์ ณ วันสิ้นปียังไม่มี
ผู้รับผิดชอบ  
    (2) สหกรณ์มียอดขาดทุนสะสมคงเหลือ 970,415.43 บาท มูลค่าหุ้นติด
ลบ จ านวน 11.32 บาทต่อหุ้น หากสมาชิกลาออกจะไม่ได้รับค่าหุ้นคืน  
    (3) การจ่ายเงินกู้เกินวงเงินที่ระเบียบสหกรณ์ก าหนด 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

๓.๕.๔ การตรวจการสหกรณ์ทีม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

 

 

 

วาระท่ี 3.6 ... 

 



๑๔ 
 

    วาระท่ี 3.6 นิคมสหกรณ์ทับเสลา 
    นางนฤมล สมบูรณ์วิทย์ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ เป็นผู้กล่าวชี้แจงรายละเอียดดังนี้ 
    ๓.๖.๑ ผลการปฏิบัติงานในพื้นที่สหกรณ์ความรับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

    ๓.๖.๒ ขยายเวลาช าระหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) 
   ๑) สหกรณ์นิคมลานสัก จ ากัด วัตถุประสงค์ จัดหาปัจจัยการผลิตมาจ าหน่าย จ านวน 
๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ก าหนดช าระ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕  
   ๒) สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านเขาฆ้องชัย จ ากัด วัตถุประสงค์ให้สินเชื่อ 
แก่สมาชิก จ านวน ๑,๖๐๐,๐๐๐.- บาท ก าหนดช าระ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

    ๓.๖.๓ ปัญหาในการด าเนินงาน การส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่ 
    การใช้ประโยชน์อุปกรณ์ทางการตลาดไม่มีความเคลื่อนไหวของการใช้งาน 
มติที่ประชุม   ประธานแนะน าว่า ให้ท่านผู้อ านวยการนิคมสหกรณ์ไปดูแผนธุรกิจว่ามีอะไรบ้าง ด าเนินการ
หรือยัง พื้นที่ปลูกเมล็ดพันธุ์มีเท่าไหร่ ผลผลิตได้อย่างไร ลองท าไทม์ไลน์ออกมา ช่วยท าแผนให้ 

      วาระท่ี 3.7 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1  
    นายภานุพงษ์  สมบูรณ์วิทย์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวโุส เปน็ผู้กล่าวชี้แจงรายละเอียดดังนี้ 
     3.7.1 สหกรณ์ที่ไม่สามารถปิดบัญชีให้เป็นปัจจุบันได้ 
    1) สหกรณ์ผู้ใช้น้ าเนินแจง จ ากัด .(ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่  31 มีนาคมของทุกปี)  
ปิดบัญชีไม่ได้ติดต่อกัน เป็นระยะเวลา 7 ปี ตั้งแต่ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 จนถึง ปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 มีนาคม 2564 แนวทางการแก้ไขปัญหา ส าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 ถึงวันที่  
31 มีนาคม 2560 ได้จัดส่งเอกสารทางบัญชีให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว ส่วนปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 
2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 อยู่ในระหว่างการจัดเก็บเอกสารทางบัญชีส่งให้ผู้สอบบัญชี รายงาน
ความก้าวหน้า แนะน า ส่งเสริม และช่วยเหลือการจัดท าเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี รับ -จ่ายของเดือน
เมษายน 2563 และรวบรวมเอกสารการบันทึกบัญชีให้ผู้ท าบัญชีจัดท าให้เป็นปัจจุบัน และด าเนินการส่งให้
ผู้สอบบัญชี เพื่อให้สหกรณ์สามารถปิดบัญชีได้เป็นปัจจุบัน 
 

2) สหกรณ์... 



๑๕ 
 

   2) สหกรณ์การเกษตรวัดยาง จ ากัด (ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายนของทุกปี) 
ปิดบัญชีไม่ได้ติดต่อกัน เป็นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่  30 เมษายน 2561 และปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 30 เมษายน 2564 แนวทางการแก้ไขปัญหา อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าเอกสารจัดส่งให้ผู้สอบบัญชี 
รายงานความก้าวหน้า เจ้าหน้าที่บัญชีที่สหกรณ์จัดจ้างอยู่ระหว่างการจัดท าเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี
ของปีบัญชี 30 เมษายน 2563 - 2564 ให้เป็นปัจจุบัน  
   3) สหกรณ์บ้านมั่นคงอุทัยธานี จ ากัด (ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคมของทุกปี) 
ปิดบัญชีไม่ได้เป็นระยะเวลา 6 ปี ตั้งแต่ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2559 จนถึงปีบัญชีสิ้นสุดวันที่            
31 มกราคม 2564 แนวทางการแก้ไขปัญหา เอกสารทางบัญชี ข้อมูลระหว่างปีบัญชี 2558 - 2559  
ในปัจจุบัน กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ได้เข้าไปช่วยแนะน าในการจัดท าเอกสารทางบัญชีให้เป็นปัจจุบัน รายงาน
ความก้าวหน้าแนะน า ส่งเสริม และช่วยเหลือการจัดท าเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี และรวบรวม
ใบเสร็จรับเงินที่รับช าระหนี้ค่าบ้าน ค่าบริหารจัดการ ค่าหุ้น และเงินสวัสดิการเพ่ือบันทึกรายการขั้นต้น  
อยู่ระหว่างการจัดท าทะเบียนคุมลูกหนี้ ของปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2559  
มติที่ประชุม   รับทราบ 

    ๓.7.2 กลุ่มเกษตรกรที่ไม่สามารถปิดบัญชีให้เป็นปัจจุบันได้  
   1) กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์หนองพังค่า (ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี) 
ปิดบัญชีไม่ได้ติดต่อกัน เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จนถึง ปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 แนวทางการแก้ไขปัญหาและความก้าวหน้าส าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2561 ได้จัดส่งเอกสารทางบัญชีให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว ส่วนปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 - 
2563 อยู่ในระหว่างการจัดเก็บเอกสารทางบัญชีส่งให้ผู้สอบบัญชี  
   2) กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หนองไผ่แบน (ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่  31 พฤษภาคม 
ของทุกปี) ปิดบัญชีไม่ได้ เป็นระยะเวลา 1 ปี ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 แนวทางการแก้ไข
ปัญหาและความก้าวหน้า อยู่ในระหว่างการจัดเก็บเอกสารทางบัญชีส่งให้ผู้สอบบัญชี และกระทบยอดเงินสดในมือ 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

    3.7.3 ผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน เมษายน 2564 

 

มติที่ประชุม   ตั้งคณะท างานลงพ้ืนที่ จัดท าบัญชี ดังนี้ 
    ๑. นายสุเทพ  ค าไพเราะ  นางสาวสุวัชรี  ชวาลา 
    ๒. นายนรสีห์  สุดวิลัย   นางสาวสมลักษณ์  จันทร์กรณ์ 
    ๓. นางสาววัฒนา  สมัครเกษตรการ นางสาวสุกัญญา  อินทสิทธิ์ 

 

วาระท่ี 3.8 ... 



๑๖ 
 

    วาระท่ี 3.8 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2  
    นายปรีดา  รอดนวล นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ เป็นผู้กล่าวชี้แจงรายละเอียดดังนี้  
    3.8.1 แผน/ผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
   1) กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (กิจกรรมพ้ืนฐาน)  
       - เข้าร่วมประชุมกับกลุ่มเป้าหมายในความรับผิดชอบ (การประชุมประจ าเดือน
และการประชุมอื่น ๆ) 
       - แนะน า ส่งเสริม ตรวจเยี่ยม และเข้าร่วมประชุมกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ในความรับผิดชอบเพ่ือด าเนินการขับเคลื่อน สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามนโยบายและ
แนวทางที่หน่วยงานก าหนดโดยสอดคล้องกับแผนการด าเนินงาน ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ด าเนินการ
เพ่ือปฏิบัติงานอ่ืนนอกเหนือที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจ าปี รวมถึงอ านวยการ งานในส านักงานเพ่ือให้
การปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   2) การก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ 
       - กิจกรรม การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ 
       - กิจกรรม ตรวจการสหกรณ์ 
       - กิจกรรม ช าระบัญชี 
       - ตรวจการทีมครบแล้ว 7 แห่ง 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

      3.8.2 ผลการด าเนินงาน ติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง/ข้อสังเกต 
   ๑) สหกรณ์การเกษตรทัพทัน จ ากัด ข้อบกพร่อง/ข้อสังเกต ลูกหนี้เกิดจากการทุจริต 
จ านวน 6,185,796.99 บาท เนื่องจากลูกหนี้การค้าน้ ามันปฏิเสธหนี้ ต้นเงิน 6,216,101.00 บาท 
ดอกเบี้ย 280,810.00 บาท ผลการแก้ไข/ความก้าวหน้า เสร็จสิ้นกระบวนการทางศาล (คดีแพ่ง) แล้ว  
อยู่ระหว่างรับช าระหนี้ ช าระแล้ว 4,031,019.99 บาท ช าระดอกเบี้ย 238,710.00 บาท คงเหลือ 
2,185,082.00 บาท ดอกเบี้ยคงเหลือ 42,100.00 บาท 
   ๒) สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตหนองกลางดง จ ากัด ข้อบกพร่อง/ข้อสังเกต ลูกหนี้
เกิดจากการทุจริต จ านวน 7,812,363.34 บาท เนื่องจากสมาชิกปฏิเสธหนี้จาการปลอมแปลงสัญญาเงินกู้ 
ผลการแก้ไข/ความก้าวหน้า (๑) ศาลชั้นต้น และศาลอุธรณ์ ตัดสิน ลงโทษจ าคุกโดยให้ลงโทษจ าคุกจ าเลย  
20 ป ีให้จ าเลยคืนเงิน 7,812,363.34 บาท (๒) ติดตามศาลส่งค าบังคับให้จ าเลยชดใช้ค่าเสียหาย 
   ๓) สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตหนองยายดา จ ากัด ข้อบกพร่อง/ข้อสังเกตบุคคลภายนอก
ไม่ช าระเงินค่าข้าวเปลือก จ านวน 17,839,530 บาท ผลการแก้ไข/ความก้าวหน้า ศาลตัดสินให้บุคคลภายนอก
ดังกล่าวชดใช้ค่าเสียหาย สหกรณ์ฯ อยู่ระหว่างจ าหน่ายส่วนควบของโรงสี  
   ๔) สหกรณ์การเกษตรสว่างอารมณ์ ข้อบกพร่อง/ข้อสังเกต สหกรณ์ให้เงินกู้ยืม 
แก่กลุ่มเกษตรกร 3 แห่ง ขัดต่ออ านาจกระท าการของสหกรณ์ ผลการแก้ไข/ความก้าวหน้า อยู่ระหว่างบังคับ
คดี 1 แห่ง (2,820,000 บาท) อยู่ระหว่างด านินคดี 1 แห่ง (4๐๐,๐๐๐ บาท) อยู่ระหว่างรับช าระหนี้  
1 แห่ง (6๐๐,๐๐๐ บาท) ช าระต้นเงิน 57,500 บาท ช าระดอกเบี้ย 36,000 บาท รวม 93,500 บาท 
 
 

5) สหกรณ์... 



๑๗ 
 

   ๕) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดงขวางสามัคคี จ ากัด ข้อบกพร่อง/ข้อสังเกต เจ้าหน้าที่
สหกรณ์ทุจริตรวมค่าเสียหายคงเหลือจ านวน 7,922,088.90 บาท (ยังไม่รวมดอกเบี้ยผิดนัด) ผลการแก้ไข/
ความก้าวหน้า อยู่ระหว่างรับช าระหนี้ และระหว่างติดตามตัวมาด าเนินคดี 1 ราย 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

    3.8.3 ผลการปิดบัญชี สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ยังปิดบัญชีไม่เป็นปัจจุบัน 
   ๑) สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตหนองกลางดง จ ากัด ปิดบัญชีไม่ได้ปี 2560 2561 
2562 2563 ผลการแก้ไข/ความก้าวหน้า อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารจากการด าเนินคดี  
   ๒) สหกรณ์ปศุสัตว์หนองจิกยาว จ ากัด ปิดบัญชีไม่ได้ปี ๒๕๖๓ ผลการแก้ไข/ความก้าวหน้า 
ส่งผู้สอบบัญชีแล้วอยู่ระหว่างตรวจสอบ 
   ๓) สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตสว่างอารมณ์ จ ากัด ปิดบัญชีไม่ได้ปี 2561 2562 
2563 ผลการแก้ไข/ความก้าวหน้า อยู่ระหว่างแก้ไขเอกสารประกอบบัญชี  
   ๔) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดงขวางสามัคคี จ ากัด ปิดบัญชีไม่ได้ปี 2558 2559 
2560 2561 2562 2563 ผลการแก้ไข/ความก้าวหน้า อยู่ระหว่างจัดท าเอกสารเพ่ิมเติมตามค าแนะน า
ของผู้สอบบัญชี 
   ๕) สหกรณ์การเกษตรโพธิมงคล จ ากัด ปิดบัญชีไม่ได้ปี 2560 2561 2562 
2563 ผลการแก้ไข/ความก้าวหน้า อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารประกอบบัญชี  
   ๖) กลุ่มเกษตรกรทาไร่หนองกระทุ่ม ปิดบัญชีไม่ได้ปี 2562 2563 ผลการแก้ไข/
ความก้าวหน้า เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์เข้าช่วยเหลือแล้ว อยู่ระหว่างด าเนินการ 
   ๗) กลุ่มเกษตรกรทานาประดู่ยืน ปิดบัญชีไม่ได้ปี 2559 2560 2561 2562 
2563 ผลการแก้ไข/ความก้าวหน้า เจ้าหน้าทีก่ลุ่มอยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขตามค าแนะน าผู้สอบบัญชี 
   ๘) กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทุ่งนางาม ปิดบัญชีไม่ได้ปี 2559 2560 2561 
2562 2563 ผลการแก้ไข/ความก้าวหน้า อยู่ระหว่างติดตามกรรมการ 
   ๙) กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ทุ่งโพ ปิดบัญชีไม่ได้ปี 2563 ผลการแก้ไข/ความก้าวหน้า 
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมเข้าช่วยเหลือ แต่กลุ่มฯ ยังไม่สามารถติดตามเอกสารประกอบบัญชีได้ 
   ๑๐) กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หนองขาหย่าง ปิดบัญชีไม่ได้ 2559 2560 2561 
2562 2563 ผลการแก้ไข/ความก้าวหน้า เจ้าหน้าที่ส่งเสริมเข้าช่วยเหลือ อยู่ระหว่างด าเนินการ 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

      3.8.4 ความก้าวหน้าการช าระบัญชี 
    รายงานความก้าวหน้าการช าระบัญชีสหกรณ์การเกษตรชาวไร่อ้อยจังหวัดอุทัยธานี 
จ ากัด ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564 
          - ปิดประกาศเลิก ณ ส านักงานสหกรณ์ ที่ว่าการอ าเภอที่สหกรณ์ตั้งอยู่ 
          - รับมอบทรัพย์สินพร้อมด้วยสมุดบัญชีและเอกสาร 
          - ประกาศหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 2 วัน ติดต่อกันหรือประกาศโฆษณา 
ทางอ่ืน ๆ และท าหนังสือแจ้งเจ้าหนี้ 
 
 

จัดท างบการเงิน ... 



๑๘ 
 

          - จัดท างบการเงิน ณ วันเลิกสหกรณ์.ปัญหาและอุปสรรค บริษัท อุสาหกรรม 
มิตรเกษตร จ ากัด ยังไม่ยืนยันเจ้าหนี้เงินกู้ที่สหกรณ์ฯ ได้ไปกู้เงินกับบริษัท มิตรเกษตรอุสาหกรรม จ ากัด  
ตามงบการเงินที่ปรากฏ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ได้สอบถามไปยังฝ่ายบัญชีของบริษัทแล้ว อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

    3.8.5 งานแก้ไขปัญหาหนี้สิน งานนโยบาย และอ่ืน ๆ 
    1) การใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์การตลาด/สิ่งก่อสร้างที่ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 
 
 
 

 
 

 

   2) งบประมาณเงินอุดหนุนที่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับจากกรมฯ ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.8.6 โครงการ... 
 



๑๙ 
 

    ๓.๘.๖ โครงการลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพเกษตร 
    - สหกรณ์การเกษตรหนองขาหย่าง จ ากัด เข้าร่วมโครงการ 2 ราย 
    - สหกรณ์การเกษตรบ้านหลุมเข้า จ ากัด เข้าร่วมโครงการ 7 ราย 
    - สหกรณ์การเกษตรสว่างอารมณ์ จ ากัด เข้าร่วมโครงการ 9 ราย 
    - สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตหนองยายดา จ ากัด เข้าร่วมโครงการ 4 ราย 
    - สหกรณ์การเกษตรหนองฉาง จ ากัด เข้าร่วมโครงการ 5 ราย 
    - สหกรณ์การเกษตรลานสัก จ ากัด เข้าร่วมโครงการ 3 ราย 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

    ๓.๘.๗ โครงการแก้ปัญหาหนี้สินให้แก่สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
   ๑) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตรในสภาวะปัญหาภัยแล้ง  
ผ่านกลไกธนาคารสินค้าเกษตรในระบบสหกรณ์ 
   ๒) โครงการแก้ไขปัญหาคุณภาพหนี้สหกรณ์ แก้ไขหนี้สินและฟ้ืนฟูอาชีพทางการเกษตร
สมาชิกสหกรณ ์
   ๓) โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงกระบือในระบบสหกรณ์ ตามแนวทางเกษตรกรรมยั่งยืน 
   ๔) ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้เพ่ือการส่งเสริมอาชีพทางการเกษตรตามแนวทาง
เกษตรกรรมยั่งยืน 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

    ๓.๘.๘ การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
   แนวทางการปฏิบัติตาม ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2563 ข้อ 26 ให้น ารายการดังต่อไปนี้ มาพิจารณาก่อนประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญ ณ วันสิ้นปีทางบัญชี 
   1) จ านวนเงินที่ได้รับช าระหนี้หลังวันสิ้นปีทางบัญชี แต่ก่อนวันที่ผู้ สอบบัญชี 
แสดงความเห็น ต่องบการเงิน 
      - ภายใน 30 วัน หลังจากวันสิ้นปีทางบัญชี สหกรณ์จัดท างบการเงินพร้อม
รายละเอียดส่งประกอบให้ผู้สอบบัญชี 
      - สหกรณ์ประมาณการค่าเผื่อหนี้ตาม ระเบียบนายทะเบียนฯ ข้อ 26 และ
ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่องการประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ.2563 
      - หลังวันสิ้นปีทางบัญชี หากสมาชิกมาช าระหนี้ สหกรณ์สามารถน าจ านวนเงิน
ดังกล่าวมาลดจ านวนประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญได้ แต่ไม่เกินวันที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็น  
ต่องบการเงิน 
   2) เงินฝากของลูกหนี้ที่ฝากไว้กับสหกรณ์ตามจ านวนเงินที่เจ้าของบัญชีเงินฝาก
ดังกล่าว ท าสัญญาตกลงผูกพันค ้าประกันหนี้ของลูกหนี้และให้สิทธิแก่สหกรณ์สามารถถอนเงินฝากเพ่ือช าระหนี้ได้ 
เมื่อหนี้ถึงก าหนดช าระ 
      - เงินฝากดังกล่าวต้องมีข้อตกลงในสัญญาเงินกู้ ที่ก าหนดว่าใช้ค้ าประกันเงินกู้ 
ของสมาชิก 
 
 

3) หลักทรัพย์... 



๒๐ 
 

   3) หลักทรัพย์รัฐบาล หรือหลักทรัพย์ที่กระทรวงการคลังค ้าประกันต้นเงินและ
ดอกเบี้ย และเจ้าของหลักทรัพย์นั้นได้ท าสัญญาตกลงผูกพันค ้าประกันหนี้ของลูกหนี้ให้หักได้ตามมูลค่า
หลักทรัพย์ เท่าท่ีได้น ามาเป็นหลักประกันกับสหกรณ์ 
   4) ที่ดิน หรือท่ีดินพร้อมอาคาร สิ่งปลูกสร้างที่จดจ านองไว้กับสหกรณ์ กรณีประเมิน 
โดยทางราชการให้หักได้เต็มจ านวน กรณีประเมินโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินรับอนุญาตให้หักได้ ร้อยละ 70 
ของราคาประเมิน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่าวงเงินที่ระบุไวในสัญญาจ านอง 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

    วาระท่ี 3.9 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 
    นางสาวแก้วตา พัฒนพันธ์ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ เป็นผู้กล่าวชี้แจงรายละเอียดดังนี้ 
    3.9.1 ผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ อ าเภอบ้านไร่ และ อ าเภอห้วยคต 
         - ตรวจเยี่ยม แนะน า ส่งเสริมสหกรณ์ ๙ ครั้ง กลุ่มเกษตรกร ๑๐ ครั้ง 
        - ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ ๓ ครั้ง กลุ่มเกษตรกร ๓ ครั้ง 
        - ตรวจการสหกรณ์ทีม สหกรณ์ 2 ครั้ง  
มติที่ประชุม   รับทราบ 

    ๓.๙.๒ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ปิดบัญชีภายใน 30 วัน 
   - สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหูช้าง-การุ้ง จ ากัด วันที่สหกรณ์ส่งปิดบัญชี 23 ธันวาคม 2563 
   -.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านชุมทหารสามัคคี  จ ากัด .วันที่สหกรณ์ส่งปิดบัญชี  
29 มกราคม 2564 
   -.สหกรณ์ เครดิตยู เนี่ ยนทองหลางสามัคคี  จ ากัด  วันที่ สหกรณ์ส่ งปิดบัญชี  
29 มกราคม 2564 
   - สหกรณ์การเกษตรบ้านไร่ จ ากัด วันที่สหกรณ์ส่งปิดบัญชี ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ 
   - กลุ่มเกษตรกรท าไร่ทัพหลวง วันที่กลุ่มเกษตรกรส่งบัญชี 30 เมษายน 2564 
   - กลุ่มเกษตรกรท าไร่หูช้าง วันที่กลุ่มเกษตรกรส่งบัญชี ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ 
   - กลุ่มเกษตรกรไร่ใหม่คลองเคียน วันที่กลุ่มเกษตรกรส่งบัญชี ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ 
   - กลุ่มเกษตรกรท าไร่ทองหลาง วันที่กลุ่มเกษตรกรส่งบัญชี ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

    3.9.๓ ผลการแก้ไขข้อบกพร่อง/ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี  
   1).สหกรณ์การเกษตรทุ่งสาลี จ ากัด .ข้อบกพร่อง .กรณีนางวิมลรัตน์  ไชชูโชติ  
อดีตผู้จัดการ ยักยอกและปลอมแปลงเอกสาร ของสหกรณ์การเกษตรทุ่งสาลี จ ากัด.มูลค่าหุ้นเป็นศูนย์ 
หรือติดลบ ผลการแก้ไข วันที่ 1 มิถุนายน 2564  ศาลนัดจ าเลยช าระหนี้ งวดที่ 2 จ านวน 130 ,000 บาท 
หากจ าเลยไม่สามารถช าระหนี้ได้ ศาลจะด าเนินคดีกับจ าเลยต่อไป อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ
สหกรณ์ (๑) เจ้าหน้าที่สหกรณ์ลงพ้ืนติดตามให้สมาชิกช าระหนี้  (๒) ด าเนินการโครงการปรับโครงสร้างหนี้ 
ให้สมาชิก (๓) ด าเนินการฟ้องร้องด าเนินคดีสมาชิกที่มีหนี้ค้างนาน และไม่มาติดต่อกับสหกรณ์ผลจาก 
การลงพ้ืนที่ติดตามหนี้ มีสมาชิกหลายรายที่แจ้งว่าไม่มีหนี้กับสหกรณ์และได้ช าระหนี้หมดแล้ว สหกรณ์ 
จะรวบรวมรายชื่อและนัดสอบทานหนี้อีกครั้ง  

2) สหกรณ์... 



๒๑ 
 

   2) สหกรณ์การเกษตรเมืองการุ้ง จ ากัด ข้อบกพร่อง ไม่สามารถปิดบัญชี ปีบัญชี 30 
กันยายน 2561 , 30 กันยายน  2562  และ 30 กันยายน 2563 ได้ ผลการแก้ไข (1) ปิดบัญชี ปี 2561  
ส่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีให้ด าเนินการปิดบัญชี และส่งงบแสดงฐานะทางการเงิน 2 ปี ปี 2561-
2562 (2) เจ้าหน้าที่ส่งเสริมลงตรวจสอบเอกสารทางบัญชีที่ไม่ถูกต้อง และช่วยเหลือการปิดบัญชี ทุกวัน
อังคารของสัปดาห์  (3 )  อยู่ ระหว่ างการรวบรวมสัญญาคณะกรรมการและอดีตคณะกรรมการ 
และเจ้าหน้าที่ที่มีหนี้ค้างกับสหกรณ์ จ านวนประมาณ 3 ,000,000 กว่าบาท เพ่ือให้ช าระหนี้หรือบังคับ 
ทางกฎหมาย ซึ่งคณะกรรมการอยู่ระหว่างด าเนินการ 
   ๓) สหกรณ์กองทุนสวนยางปฏิรูปที่ดินน้ าดี จ ากัด ข้อบกพร่อง (1) การด ารงสินทรัพย์
สภาพคล่องเฉลี่ยอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 1 ของยอดเงินฝากทั้ งหมด และรายงานเป็นประจ าทุกเดือน (2) 
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายใน  
30 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้ง (3) ก าหนดระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานขึ้นใช้บังคับ 
ผลการแก้ไข อยู่ระหว่างด าเนินการ 
   ๔ สหกรณ์ส่งเสริมผู้เลี้ยงสัตว์บ้านไก่ดิ้น จ ากัด ข้อบกพร่อง (1) กรณีมีเงินสดขาดบัญชี 
ตั้งแต่ปีบัญชี 31 มีนาคม 2559 - 2562 จ านวนเงิน 266,445 บาท โดยคณะกรรมการด าเนินการและ
ผู้ตรวจสอบกิจการจ านวน 6 ราย ได้ลงนามในหนังสือรับสภาพหนี้แล้ว ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์ได้มีค าสั่งให้
คณะกรรมการด าเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการจ านวน 6 ราย ด าเนินการจัดท าหนังสือรับใช้หนี้  และจัดให้มี
บุคคลค้ าประกันหรือน าทรัพย์สินมาจ านองเป็นประกันหนี้เงินดังกล่าว ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับค าสั่ง 
และให้ชดใช้เงินภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งนี้  หากไม่ปฏิบัติตามสัญญาสหกรณ์จะต้องฟ้อง
ด าเนินคดีเรียกบุคคลที่ เกี่ยวข้องชดใช้เงินแก่สหกรณ์ .ผลการแก้ไข เมื่อวันที่  21 กุมภาพันธ์2564  
คณะกรรมการมีมติขอผ่อนผันช าระหนี้  เดือนละ 5 ,000 บาท ตั้ งแต่วันที่  31 มีนาคม 2564   
เป็นต้นไป จนกว่าจะครบตามก าหนด และหากเดือนไหนมีมากก็จะจ่ายช าระหนี้ เ พ่ิมขึ้น เมื่อวันที่  
26 มีนาคม 2564 กรรมการสหกรณ์และผู้ตรวจสอบกิจการ รวม 5 ราย ได้น าเงินมาช าระในส่วนของเงินสด
ขาดบัญชีงวดที่ 1 จ านวน 5,000 บาท ได้มีการติดตามให้ช าระงวดที่ 2 ซึ่งคณะกรรมการแจ้งว่าอยู่ระหว่าง
การรวบรวมเงิน (2) กรณีสมาชิกกู้เงินรวมทุกสัญญาเกิน 200,000 บาท  มากกว่าระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้
และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2551 (ข้อ6) ก าหนดไว้ และให้ผู้ตรวจการสหกรณ์ลงพ้ืนที่ตรวจสอบรายงานภายใน
วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 ผลการแก้ไข ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564  ผู้ตรวจการสหกรณ์จะลงพ้ืนที่ 
ตรวจการเกี่ยวกับเรื่องนี้  
มติที่ประชุม   รับทราบ 

    ๓.๙.๔ ผลความก้าวหน้าในการช าระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
   - กลุ่มเกษตรกรท าไร่คอกควาย ผลความก้าวหน้า เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564  
ได้ส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีรับเอกสาร แต่ขอตรวจสอบเอกสารก่อนจึงจะลงวันที่ 
รับเอกสารให้ และได้สอบถามผู้สอบบัญชีว่าผลการตรวจเอกสารเป็นอย่างไร ผู้สอบบัญชีแจ้งว่าหากมีการแก้ไข
จะส่งเอกสารกลับเพื่อด าเนินการแก้ไขต่อไป  
มติที่ประชุม   รับทราบ 

 
3.9.5 ผลการ... 



๒๒ 
 

  ๓.๙.๕ ผลการปิดบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ไม่เป็นปัจจุบัน 
   1) สหกรณ์การเกษตรทุ่งสาลี จ ากัด (ปี 2563) ผลความก้าวหน้า ผู้สอบบัญชี 
อยู่ระหว่างการตรวจสอบรับรองงบการเงิน คาดว่าจะได้งบการเงินภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 
   2) สหกรณ์การเกษตรเมืองการุ้ง จ ากัด (ปี2561-2563) ผลความก้าวหน้า  
อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารทางบัญชี  จัดหาผู้จัดท าบัญชี โดยขณะนี้มอบหมายให้กรรมการมาช่วย            
ในการจัดท าเอกสารรับช าระหนี้กับสมาชิก 
   3) กลุ่มเกษตรกรท าไร่หนองบ่มกล้วย(ปี2559 -2563) ผลความก้าวหน้า  
อยู่ระหว่างการประสานกับกลุ่มเกษตรกร   
มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
    วาระท่ี ๑ กิจกรรมวันต้นไม้ประจ าปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๔ 
    เชิญชวนสหกรณ์ทุกสหกรณ์ปลูกต้นไม้ บริเวณหน่วยงาน หรือพ้ืนที่เห็นสมควร ก าหนดวัน
และเวลาจะแจ้งให้ทราบภายหลัง 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
    วาระท่ี 5.๑ แบบรายงานผลการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home)  
    ให้กลุ่มงานรายงานผลการปฏิบัติงานราชการนอกสถานที่ตั้ง Work from Home อาทิตย์ละ ๑ ครั้ง 
ให้ฝ่ายบริหารทั่วไป เพ่ือรวบรวมต่อไป 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

    วาระท่ี 5.๒ ขยายเวลาช าระหนี้ 
    ประธานให้เก็บตัวเลขว่าสหกรณ์ไหนท าบ้าง สมาชิกมีกี่ราย มูลค่าเท่าใด 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

    วาระท่ี 5.๓ บ้านพักข้าราชการ 
    ได้มีการจัดสรรบ้านพักให้ข้าราชการ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา  16.30 น. 
 

    (ลงชื่อ)           เกศริน  พวงมาลัย        ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
       (นางสาวเกศริน  พวงมาลัย) 
 

    (ลงชื่อ)       วัฒนา  สมัครเกษตรการ     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
             (นางสาววัฒนา  สมัครเกษตรการ) 
 

    (ลงชื่อ)           ศุภธีร์  อยู่วัฒนา           ประธานในที่ประชุม 
                    (นายศุภธีร์  อยู่วัฒนา) 
 


