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รายงานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี 
ครั้งที ่11/๒๕๖4  วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 

ณ ห้องประชุมนิคมสหกรณ์ทับเสลา 

ผู้เข้าประชุม 
ที ่  ชื่อ – สกุล    ตำแหน่ง 
ข้าราชการ 

1 นายสุเทพ คำไพเราะ ผอ.กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ประธานในที่ประชุม 
2 นางนฤมล สมบูรณ์วิทย์ ผอ.นิคมสหกรณ์ทับเสลา  
3 นายภานุพงษ ์ สมบูรณ์วิทย์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 
4 นายปรีดา รอดนวล ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 
5 นางสาววัฒนา สมัครเกษตรการ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
6 นายเศกสิทธิ์ เมฆฉาย เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญการ 
7 นายรังสรรค์ หมั้นเที่ยง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
8 นายขุนชัย ไชยนาม นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
9 นายพิศณุ ขำนุรักษ์ นิติกรปฏิบัติการ 
10 นางสาวสิริพฤกษ์ ศุภโชคณัฎฐ์กุล นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
11 นางสาวพิมพ์ผกา ไหวศร ี นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
12 นางสาวอารีรัตน์ เพ็ญพันธ์นาค นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
13 นางสาวละอองดาว ลานา นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 
14 นางสาวสุกัญญา อินทสิทธิ์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
15 นางสาวอมรรัตน์ อภิเดช เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญการ 
16 นางสาวโชติกา อ่อนศรี นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 
17 นางสาวจิดาภา พงศ์พจมาน นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

 

พนักงานราชการ 
1 นางศรินณา มาท้วม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
2 นางสาวกมลวรรณ มีอยู่ นิติกร 
3 นางสาวมยุรฉัตร์ โพธิ์เงิน นักวิชาการสหกรณ์ 
4 นางสาวสุวัชร ี ชวาลา นักวิชาการสหกรณ์ 
5 นางสาวกมลวรรณ อังกาบ นักวิชาการสหกรณ์ 
6 
7 

นางสาวผ่องศรี 
นางสาวเขมิกา 

นาควิสุทธิ์ 
แก้วสว่าง 

นักวชาการสหกรณ์ 
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายสุเทพ  คำไพเราะ เป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม
และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

/ระเบียบวารที่ 1... 
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ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
    นายสุเทพ  คำไพเราะ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานในที่ประชุม ได้แจ้ง
ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

1.1 การแก้ไขข้อบังคับสหกรณ ์ควรแก้ไขทั้งฉบับ 
1.2 การจัดมาตรฐานของสหกรณ์ (เพิ่มเติม) จะประกาศวันที่ 1 ตุลาคม 2564 หากที่ไหนมีการ

ประชุมใหญ่ขอให้ไปแก้การประเมินในระบบมาตรฐาน และรายงานให้กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ทราบด้วย 
1.3 โปรไฟล์กลุ่มเกษตร ให้ตรวจสอบการมีส่วนร่วมกับรายงานให้มีข้อมูลที่ตรงกันกับที่รายงาน 

 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
    นางสาววัฒนา สมัครเกษตรการ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าตามที่ได้มี
การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ 10/๒๕๖๔      
เมื่อวันพุธที่ 24 สิงหาคม ๒๕๖๔ นั้น ฝ่ายบริหารทั่วไปได้จดบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อย
แล้ว และได้นำขึ้นเว็บไซต์ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 36 หน้า จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา 
หากไม่มีผู้ขอแก้ไข จึงถือว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
 

 มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 10/2564 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว 
3.1 กฐินพระราชทานกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
      นางสาววัฒนา สมัครเกษตรการ แจ้งยอดกฐินพระราชทานกรมส่งเสริมสหกรณ์  

ปี 2564 ดังนี้ 
3.1.1  สหกรณ์การเกษตรสว่างอารมณ์ จำกัด  จำนวน 2,000  บาท 
3.1.2  ร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี  จำกัด  จำนวน  1,000 บาท 
3.1.3  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบางกุ้ง จำกัด   จำนวน 1,000 บาท 
3.1.4  สหกรณ์การเกษตรบ้านหลุมเข้า จำกัด  จำนวน  1,000 บาท 
3.1.5  สหกรณ์การเกษตรทัพทัน จำกัด   จำนวน 1,000 บาท 
3.1.6  สหกรณ์นิคมลานสัก จำกัด    จำนวน 1,000 บาท 
3.1.7  สหกรณ์สตรีหนองขาหย่าง จำกัด   จำนวน    500 บาท 
3.1.8  สหกรณ์การเกษตรทุ่งสาลี จำกัด   จำนวน    500 บาท 
3.1.9  สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านสะพานหิน จำกัด จำนวน    500 บาท 
3.1.10 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านบางกุ้ง จำกัด จำนวน    500 บาท 
3.1.11 สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินระบำ จำกัด   จำนวน    500 บาท 
3.1.12 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านชุมทหารสามัคคี จำกัด จำนวน     500 บาท 
3.1.13 กลุ่มเกษตรกรทำนาห้วยรอบ   จำนวน     500 บาท 
3.1.14 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนห้วยขานาง-ทุ่งนาง จำกัด จำนวน    300 บาท 
3.1.15 กลุ่มเกษตรกรทำนาทุ่งพ่ึง    จำนวน     300 บาท 

    

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
/3.2 ติดตามกลุ่มเลี้ยงสัตว์... 
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3.2 ติดตามกลุ่มเลี้ยงสัตว์ทุ่งโพ เอกสารการกู้เงินสหกรณ์การเกษตรสว่างอารมณ์ 
นายปรีดา  รอดนวล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 แจ้งว่าอยู่ระหว่างการติดตาม

เอกสาร 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ     

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ 
    4.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป 

ติดตามผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
นางสาววัฒนา   สมัครเกษตรการ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั ่วไป ได้ติดตามผลการ

ปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ผลแนะนำส่งเสริมและผลการดำเนินงานของสหกรณ์/ 
กลุ ่มเกษตรกร) ตามแบบรายงานแผน/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 สิงหาคม 2564 มีผลการ 
รับสมัครสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร จำนวน 1,356 ราย โดยคิดเป็นร้อยละ 177.25 
 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

4.1.2 ผลการปิดบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 จากข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ข้อมูลตั้งแต่  

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

     สหกรณ์ท่ีสามารถปิดบัญชีได้ จำนวน 19 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 

/15. สหกรณ์... 
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     16. สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตภูเมนทร์ จำกัด 
     17. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเขาฆ้องชัย จำกัด 
     18. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านบางทุ่ง จำกัด 
     19. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านภูมิธรรม 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 12 แห่ง  
     1. สหกรณ์การเกษตรตลุกดู่ จำกัด 
     2. สหกรณ์ปศุสัตว์หนองจิกยาว จำกัด 
     3. สหกรณ์การเกษตรทุ่งสาลี จำกัด 
     4. สหกรณ์กองทุนสวนยางห้วยคต จำกัด 
     5. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านภูมิธรรม จำกัด 
     6. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านบางกุ้ง จำกัด 

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 
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     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. 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 

/26.กลุ่มเกษตรกร... 
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     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. 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 
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4.1.3 ติดตามงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว 
- สหกรณ์ภาคการเกษตร จำนวน 16 แห่ง 
- สหกรณ์นอกภาคการเกษตร จำนวน 13 แห่ง 
- กลุ่มเกษตรกร จำนวน 33 แห่ง 
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4.1.4 ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2564 
  นางสาววัฒนา   สมัครเกษตรการ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ได้ติดตามผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 14 กันยายน 2564 ในภาพรวม และรายกลุ่มงาน / กลุ่มส่งเสริม / นิคม และ
ขอให้ทุกกลุ่มเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 

/ผลการเบิกจ่าย... 



-๗- 
 

  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมตามเป้าหมายของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เดือน
สิงหาคม 2564 เป้าหมายเบิกจ่ายสะสม ร้อยละ 95 ผลเบิกจ่ายของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ณ วันที่ 16 
สิงหาคม 2564 มีผลเบิกจ่ายสะสมร้อยละ -3.96 ซึ่งรายละเอียดแยกเป็นรายกลุ่ม ดังนี้ 
  - ฝ่ายบริหารทั่วไป ผลเบิกจ่ายภาพรวมสะสม คิดเป็นร้อย 94.12 
  - กลุ่มตรวจการสหกรณ์ ผลเบิกจ่ายภาพรวมสะสม คิดเป็นร้อยละ 100 
  - กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ผลเบิกจ่ายภาพรวมสะสม คิดเป็นร้อยละ 100 
  - กลุ ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ผลเบิกจ่ายภาพรวมสะสม  
คิดเป็นร้อยละ 99.98 
  - กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ผลเบิกจ่ายภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 97.38 
  - นิคมสหกรณ์ทับเสลา ผลเบิกจ่ายภาพรวมสะสม คิดเป็นร้อยละ 98.11 
  - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ผลเบิกจ่ายภาพรวมสะสม คิดเป็นร้อยละ 100 
  - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 ผลเบิกจ่ายภาพรวมสะสม คิดเป็นร้อยละ 100 
  - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 ผลเบิกจ่ายภาพรวมสะสม คิดเป็นร้อยละ 100 
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4.2 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 
        นายสุเทพ  คำไพเราะ ผู ้อำนวยการกลุ ่มจัดตั ้งและส่งเสริมสหกรณ์ ได้รายงานต่อ 
ที่ประชุม ตามหัวข้อรายละเอียด ดังนี้ 

 4.2.1 ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตร แยกเป็นรายกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 
แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบและแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบของสหกรณ์ ดังนี้ 
คณะทำงานที่ 1 ประกอบด้วย 

1. นายภานุพงษ ์ สมบูรณ์วิทย์ ประธานคณะทำงาน 
2. นางสาวพิมพ์ผกา ไหวศร ี  คณะทำงาน 
3. นางสาวมยุรฉัตร โพธิ์เงิน  คณะทำงาน 
4. นายรังสรรค์ หมั้นเที่ยง เลขานุการคณะทำงาน 

คณะทำงานที่ 2 ประกอบด้วย 
1. นายปรีดา  รอดนวล  ประธานคณะทำงาน 
2. นางอมรัตน์ อภิเดช  คณะทำงาน 
3. นายเศกสิทธิ์ เมฆฉาย  คณะทำงาน 
4. นางสาวอารีรัตน์ เพ็ญพันธ์นาค เลขานุการคณะทำงาน 

คณะทำงานที่ 3 ประกอบด้วย 
1. นางสาวแก้วตา พัฒนพันธ์ ประธานคณะทำงาน 
2. นางสาวผ่องศรี นาควิสุทธิ์ คณะทำงาน 

/3. นางสาวเขมมิกา... 
3. นางสาวเขมมิกา แก้วสว่าง คณะทำงาน 
4. นางสาวโชติกา อ่อนศรี  เลขานุการคณะทำงาน 

คณะทำงานที่ 4 ประกอบด้วย 
1. นางนฤมล  สมบูรณ์วิทย์ ประธานคณะทำงาน 

/2. นางสาวทิพวรรณ์... 
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2. นางสาวทิพวรรณ์ พ่ึงป่าลำธาร คณะทำงาน 
3. นางสาวกานต์รวี ยิ้มหนองเต่า คณะทำงาน 
4. นางสาวสิริพฤกษ ์ ศุภโชคณัฎฐ์กุล เลขานุการคณะทำงาน 

คณะทำงานที่ 5 ประกอบด้วย 
1. นายสมพร  ศรีวังยาง ประธานคณะทำงาน 
2. นางพิศณุ  ขำนุกรักษ์ คณะทำงาน 
3. นายขุนชัย  ไชยนาม  คณะทำงาน 
4. นางสาวกมลวรรณ มีอยู่  เลขานุการคณะทำงาน 

คณะทำงานตรวจสอบและแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบของสหกรณ์ มีหน้าที่ ดังนี้  
1. ตรวจสอบใบสำคัญรับจดทะเบียนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
2. ตรวจสอบข้อบังคับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันตามที่

นายทะเบียนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรประจำจังหวัดอุทัยธานีกำหนด 
3.ให้ตรวจสอบระเบียบ ประกาศของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกถือใช้

ปัจจุบันขัดกับพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่ม
เกษตรกร พ.ศ. 2547 ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นๆ หรือไม่ 

4. ให้ตรวจสอบระเบียบครอบคลุมในการดำเนินงานของสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรหรือไม ่

5. หากตรวจสอบแล้วไม่เป็นไปตามข้อ 1 – 4 ให้พิจารณาเสนอแนว
ทางแก้ไข 

6. ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน และรายงานให้กลุ่มจัดตั้ง
และส่งเสริมสหกรณ์ เพ่ือรวบรวมนำเสนอสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี ทุก 30 วัน 

7. ให้เลขานุการคณะทำงานมีหน้าที ่ติดตามการตรวจสอบและการ
รายงานผลการตรวจสอบ 
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4.2.2 เกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ ปี 2564 รายละเอียดมีดังนี้ 
 เกณฑ์ที่ 1 ผลการดำเนินงานในรอบสองปีบัญชีย้อนหลัง สหกรณ์มีผลการ

ดำเนินงานไม่ขาดทุน เว้นแต่ปีใดมีอุทกภัยหรือภัยธรรมชาติจนเกิดความเสียหายต่อสมาชิกและสหกรณ์โดยรวม
ให้ตัดปีนั้นออก ผลการดำเนินงานของสหกรณ์ข้อที่เกี่ยวข้อง ข้อ 1 - 3 (เลือกตอบ 1 ข้อ) ข้อไม่ผ่านคือ ข้อ 1 
- 2 ข้อที่ผ่านคือ ข้อ 2 กระบวนการจัดการภายในสหกรณ์ ข้อ 4 - 8 (เลือกข้อละ 1 คำตอบ) 

เกณฑ์ที่ 2 ผลการดำเนินงานในรอบสองปีบัญชีย้อนหลังไม่มีการกระทำอันถือ
ได้ว่าทุจริตต่อสหกรณ์ ผลการดำเนินงานของสหกรณ์ข้อที่เกี่ยวข้อง ข้อ 9 - 10 (เลือกตอบ 1 ข้อ) ข้อไม่ผ่าน
คือ ข้อ 9 ข้อที่ผ่านคือ ข้อ 10 กระบวนการจัดการภายในสหกรณ์ ข้อ 11 - 86 (เลือกตอบได้หลายข้อตาม
ประเภทสหกรณ์) 

เกณฑ์ที่ 3 ผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชีสุดท้าย สหกรณ์จัดทางบการเงิน
แล้วเสร็จและส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วนำเสนอเพ่ืออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ภายในหนึ่งร้อยห้า
สิบวัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี ผลการดำเนินงานของสหกรณ์ข้อที่เกี่ยวข้อง ข้อ 87 - 90 (เลือกตอบ 1 ข้อ) 
ข้อไม่ผ่านคือ ข้อ 87 - 89 ข้อที่ผ่านคือ ข้อ 90 กระบวนการจัดการภายในสหกรณ์ ข้อ 91 - 95 (เลือกข้อละ 
1 คำตอบ) 

/ข้อ 90... 
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ข้อ 90 ผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชีสุดท้าย 
90.1 จัดทำงบการเงินแล้วเสร็จและส่งให้ผู ้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และ

นำเสนอเพ่ือขออนุมัติที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี 
90.2 จัดทำงบการเงินแล้วเสร็จและส่งให้ผู ้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และ

นำเสนอเพื่อขออนุมัติที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ เกิน 150 วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีเนื่องจากสหกรณ์ไม่
สามารถจัดประชุมใหญ่ได้ เพราะต้องปฏิบัติตามมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัด แต่สามารถประชุมใหญ่สามัญประจำปีได้ภายใน 
30 กันยายน 2564 

90.3 จัดทำงบการเงินแล้วเสร็จและส่งให้ผู ้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และ
นำเสนอเพื่อขออนุมัติที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ เกิน 150 วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีเนื่องจากสหกรณ์ไม่
สามารถจัดประชุมใหญ่ได้ เพราะต้องปฏิบัติตามมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัด และไม่สามารถประชุมใหญ่สามัญประจำปีได้
ภายใน 30 กันยายน 2564 

เกณฑ์ท่ี 4 ผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชีสุดท้าย สหกรณ์ต้องมีสมาชิกไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 ของสมาชิกทั้งหมด ร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์ ผลการดำเนินงานของสหกรณ์ข้อที่เกี่ยวข้อง ข้อ 
96 - 103 (เลือกตอบ 1 ข้อ) ข้อไม่ผ่านคือ ข้อ 96 - 100 ข้อที่ผ่านคือ ข้อ 101 - 103 กระบวนการจัดการ
ภายในสหกรณ์ ข้อ 104 - 108 (เลือกตอบได้หลายข้อ) 

เกณฑ์ท่ี 5 ต้องจัดจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์ปฏิบัติงานประจำรับผิดชอบดำเนินการ
และธุรกิจของสหกรณ์ หากไม่มีการจัดจ้างต้องมีบุคคลอื่น เช่น กรรมการ สมาชิกที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ
หน้าที่ประจำ ผลการดำเนินงานของสหกรณ์ข้อที่เกี่ยวข้อง ข้อ 109 - 112 (เลือกตอบ 1 ข้อ) ข้อไม่ผ่านคือ 
ข้อ 109 - 110 ข้อที่ผ่านคือ ข้อ 111 - 112 กระบวนการจัดการภายในสหกรณ์ ข้อ 113 - 117 (เลือกข้อ
ละ 1 คำตอบ) 

เกณฑ์ที่ 6 ผลการดำเนินงานในรอบสอบปีบัญชีย้อนหลัง สหกรณ์ต้องมีการ
จัดสรรกำไรสุทธิ และจ่ายเงินทุนสวัสดิการสมาชิก หรือทุนสาธารณะประโยชน์อย่างน้อยหนึ่งครั้ง ผลการ
ดำเนินงานของสหกรณ์ข้อที่เกี่ยวข้อง ข้อ 118 - 124 (เลือกตอบ 1 ข้อ) ข้อไม่ผ่านคือ ข้อ 118 - 122 ข้อที่
ผ่านคือ ข้อ 123 - 124 กระบวนการจัดการภายในสหกรณ์ ข้อ 125 - 131 (เลือกข้อละ 1 คำตอบ) 

ข้อ 123 ผลการดำเนินงานในรอบสองปีบัญชีย้อนหลัง 
123.1 มีการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสวัสดิการหรือทุนสาธารณประโยชน์ และ

มีการจ่ายทุนสวัสดิการสมาชิกหรือทุนสาธารณประโยชน์ 
 123.2 มีการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสวัสดิการ หรือทุนสาธารณประโยชน์ 

และมีการจ่ายทุนสวัสดิการสมาชิก หรือทุนสาธารณประโยชน์ โดยที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการได้มีมติให้
จัดสรรฯ แต่ยังไม่สามารถนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ได้ เนื่องจากสหกรณ์ไม่สามารถจัดประชุมใหญ่ได้ เพราะ
ต้องปฏิบัติตามมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 
(COVID-19) ของจังหวัด 

ข้อ 124 ผลการดำเนินงานในรอบสองปีบัญชีย้อนหลัง 
124.1 ม ีการจ ัดสรรกำไรส ุทธ ิ เป ็นท ุนสว ัสด ิการสมาช ิ กและทุน

สาธารณประโยชน์ และมีการจ่ายทุนสวัสดิการสมาชิกและทุนสาธารณประโยชน์ 
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124.2 ม ีการจ ัดสรรกำไรส ุทธ ิ เป ็นท ุนสว ัสด ิการสมาช ิก และทุน
สาธารณประโยชน์ และ มีการจ่ายทุนสวัสดิการสมาชิก และ ทุนสาธารณประโยชน์ โดยที่ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการได้มีมติให้จัดสรรฯ แต่ยังไม่สามารถนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ได้ เนื่องจากสหกรณ์ไม่สามารถจัด
ประชุมใหญ่ได้ เพราะต้องปฏิบัติตามมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัด 

เกณฑ์ที่ 7 ผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชีสุดท้าย สหกรณ์ต้องไม่กระทาการ
อันใดเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ คาสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์  ผลการดำเน ินงานของสหกรณ์ข ้อที่
เกี่ยวข้อง ข้อ 132 - 133 (เลือกตอบ 1 ข้อ) ข้อไม่ผ่านคือ ข้อ 132 ข้อที่ผ่านคือ ข้อ 133 กระบวนการ
จัดการภายในสหกรณ์ ข้อ 134 - 137 (เลือกข้อละ 1 คำตอบ) 

การกำหนดระดับมาตรฐานสหกรณ์ แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ 
1. ระดับผ่านมาตรฐาน 
2. ระดับไม่ผ่านมาตรฐาน 
หากสหกรณ์ใดมีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งใน 7 ข้อในส่วนของ

เกณฑ์ประเมินผลการดาเนินงาน (7 ข้อหลัก) ให้ถือว่าสหกรณ์นั้นไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
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4.2.3 ผลการปฏิบัติงานชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
         1. กลุ ่มเกษตรกรทำไร่วังหิน ประกาศเลิก ณ วันที ่ 30 สิงหาคม 2548  
รับมอบทรัพย์สิน วันที่ 22 กันยายน 2548 ปัจจุบันอยู่ขั้นตอนที่ 9  
         2. กลุ่มเกษตรกรทำไร่คอกควาย ประกาศเลิก ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2548  
รับมอบทรัพย์สิน วันที่ 22 กันยายน 2548 ปัจจุบันอยู่ขั้นตอนที่ 9  
         3. กลุ่มเกษตรกรทำไร่ห้วยคต ประกาศเลิก ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2548  
รับมอบทรัพย์วันที่ 1 ธันวาคม 2548 ปัจจุบันอยู่ข้ันตอนที่ 4  
         4. กลุ่มเกษตรกรทำสวนระบำ ประกาศเลิก ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2550  
รับมอบทรัพย์สิน วันที่ 12 มีนาคม 2556 ปัจจุบันอยู่ข้ันตอนที่ 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 
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4.2.4 การคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นปี 2564-2565 
 ประเภทสหกรณ์ในภาคการเกษตร 
 1. สหกรณ์การเกษตรลานสัก จำกัด รวมทุกหมวดได้ร้อยละ 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 
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 2. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนห้วยขานาง-ทุ่งนา จำกัด รวมทุกหมวดได้ ร้อยละ 70.68 
  - ปีนี้เปลี่ยนแบบการประกวดใหม่ หมวด 4 นำเกี่ยวกับการเงินเข้าไปด้วย ทำให้

สหกรณ์ไม่ผ่านคุณสมบัติ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
   
 

4.3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
นายนรสีห์  สุดวิลัย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์        

ได้กล่าวรายงานผลการปฏิบัติงานในที่ประชุม รายละเอียดดังนี้ 
 

 4.3.1  เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
 สหกรณ์ท่ีถึงกำหนดชำระเดือน กันยายน 2564 

1. สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตหนองยายดา จำกัด สัญญา อน 64-00001 
จำนวน 3.0 ล้านบาท 

2. สหกรณ์การเกษตรสว่างอารมณ์ จำกัด สัญญา อน 64 – 00011  จำนวน 
1.0 ล้านบาท 

4.3.2  เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร   
ระยะยาว  
1. สกต. ธกส อุทัยธานี จก สัญญา 3/64 ต้นเงิน 5.0 ล้านบาท ต้นเงิน 2.85 

ล้านบาท งวดละ 356,250 บาท 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
  

4.3.3  โครงการลดราคาจำหน่ายแม่ปุ๋ยและปุ๋ยเคมีเพื่อช่วยเหลือเกษตรจากปัญหา
ราคาปุ๋ยเคมีที่ปรับตัวสูงขึ้น 

กรมการค้าภายในได้จัดกิจกรรมสนับสนุน ให้เกษตรกรมีการลดต้นทุนการผลิต
ของตนเองในการใช้ปุ๋ยเคมี จึงดำเนินการประสานความร่วมมือกับภาคเอกชน ประกอบด้วย สมาคมการค้าปุ๋ย
และธุรกิจการเกษตรไทย สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทยและสมาคมไทยธุรกิจเกษตรกรในการลดราคาจำหน่ายแม่
ปุ๋ยและปุ๋ยเคมีเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรจากปัญหาราคาปุ๋ยเคมีที่ปรับตัวสูงขึ้น เพ่ือให้สหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร
นำปุ๋ยตามโครงการไปจำหน่ายให้แก่สมาชิกหรือเกษตรกรในพื้นที่ในราคาถูกกว่าราคาในพื้นที่สำรวจความ
ต้องการปุ๋ยเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรจากปัญหาราคาวัตถุดิบแม่ปุ๋ยที่ปรับตัวสูงขึ้น มีสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ มี 
2 สหกรณ์ ดังนี้  (ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 2564)  

ข้อมูลการสั่งซื้อปุ๋ย 
1. สหกรณ์การเกษตรหนองฉาง จำกัด จำนวน 7,280 กระสอบ รวมเป็นเงิน 

4,841,800 บาท 
2. สหกรณ์การเกษตรเพื ่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. อุทัยธานี จำกัด จำนวน 

17,100 กระสอบ รวมเป็นเงิน 10,926,100 บาท 
ข้อมูลการจำหน่ายปุ๋ย 
1. สหกรณ์การเกษตรหนองฉาง จำกัด  ราคาปุ ๋ยเฉลี ่ยที ่จำหน่ายในพื ้นที่ 

789.38 บาท/กระสอบ ราคาปุ๋ยเฉลี่ยที่สหกรณ์จำหน่าย 714.73 บาท/กระสอบ ส่วนต่าง 74.65 บาท/
กระสอบ ราคาปุ๋ยที่จำหน่ายถูกว่าที่ขายในพ้ืนที่ ร้อยละ 10.44 
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2. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. อุทัยธานี จำกัด ราคาปุ๋ยเฉลี่ย
ที่จำหน่ายในพื้นที่ 725.56 บาท/กระสอบ ราคาปุ๋ยเฉลี่ยที่สหกรณ์จำหน่าย 664.17 บาท/กระสอบ ส่วน
ต่าง 61.39 บาท/กระสอบ ราคาปุ๋ยที่จำหน่ายถูกว่าที่ขายในพ้ืนที่ ร้อยละ 9.24 
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4.3.4  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน 
จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานหน่วยงานภายใต้คณะอนุกรรมการส่งเสริม

และพัฒนาอาชีพระดับจังหวัด จัดประชุมเม่ือวันที่ 16 กันยายน 2564 จำนวน 20 คน 
 

  4.4 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
        นายรักษาราษฎร์  โภคะสฤงคาร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
รายงานผลการปฏิบัติงานให้ที่ประชุมทราบ รายละเอียดดังนี้ 

4.4.1 ปริมาณธุรกิจสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สรุปปริมาณธุรกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เปรียบเทียบสะสม 11 เดือน 

ระหว่างเดือน ก.ย. 2563 – ก.ค. 2564) จะแบ่งออกเป็นสองส่วน คือตัวชี้วัดของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด 
ปริมาณธุรกิจต้องเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ทั้งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร แต่ผลการดำเนินงานในรอบ  
11 เดือน สรุปผลในภาพรวมของสหกรณ์ติดลบอยู่ที่ -35.51 โดยแยกเป็นรายธุรกิจ ดังนี้ 

- ธุรกิจรับฝากเงิน ปริมาณธุรกิจเทียบกับปีก่อน -2,132,503,029.05บาท 
อัตราการเพ่ิมข้ึนของปริมาณธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ -30.46  

- ธุรกิจให้เงินกู ้ปริมาณธุรกิจเทียบกับปีก่อน -3,222,430,837.35 บาท อัตรา
การเพ่ิมข้ึนของปริมาณธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ -45.40 

- ธุรกิจจัดหาฯ ปริมาณธุรกิจเทียบกับปีก่อน 65,809,019.27 บาท อัตราการ
เพ่ิมข้ึนของปริมาณธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 13.09 

- ธุรกิจรวบรวมฯ ปริมาณธุรกิจเทียบกับปีก่อน -42,500,842.46 บาท อัตรา
การเพ่ิมข้ึนของปริมาณธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ -14.59 

- ธุรกิจแปรรูปฯ ปริมาณธุรกิจเทียบกับปีก่อน 26,146,918.64 บาท อัตราการ
เพ่ิมข้ึนของปริมาณธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 107.53 

- ธุรกิจให้บริการอื่น ปริมาณธุรกิจเทียบกับปีก่อน 3,577,013.10 บาท อัตรา
การเพ่ิมข้ึนของปริมาณธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 23.82 

4.4.2 ปริมาณธุรกิจกลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 สรุปปริมาณธุรกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เปรียบเทียบสะสม 11 เดือน 

ระหว่างเดือน ก.ย. 2563 – ก.ค. 2564) ผลการดำเนินงานในรอบ 10 เดือน สรุปผลในภาพรวมของกลุ่ม
เกษตรกรติดลบ  อยู่ที่ร้อยละ 1.52 โดยแยกเป็นรายธุรกิจ ดังนี้ 
 - ธุรกิจรับฝากเงิน ปริมาณธุรกิจเทียบกับปีก่อน -31,580 บาท อัตราการเพิ่มขึ้น
ของปริมาณธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ -40.10  
 - ธุรกิจให้เงินกู้ ปริมาณธุรกิจเทียบกับปีก่อน -1,747,830 บาท อัตราการ
เพ่ิมข้ึนของปริมาณธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ -14.22 
 - ธุรกิจจัดหาฯ ปริมาณธุรกิจเทียบกับปีก่อน 2,087,102.21 บาท อัตราการ
เพ่ิมข้ึนของปริมาณธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 28.94 

/ธุรกิจแปรรูป...  
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- ธุรกิจแปรรูปฯ ปริมาณธุรกิจปีปัจจุบัน 5,823.50บาท  
 - ธุรกิจให้บริการอื่น ปริมาณธุรกิจเทียบกับปีก่อน -15,767บาท  

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
  

4.4.3 กระบวนการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ 
 สหกรณ์ที่ดำเนินธุรกิจรับฝากเงิน กลุ่มสหกรณ์ 1 เดือนสิงหาคม 

  1. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด จำนวน 5.50 
  2. สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี จำกัด จำนวน 48.0 
  3. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี จำกัด จำนวน 4.5 
  สหกรณ์ที่ดำเนินธุรกิจรับฝากเงิน กลุ่มสหกรณ์ 2 เดือนสิงหาคม 2564 
  1 .สหกรณ์การเกษตรสว่างอารมณ์ จำกัด จำนวน 3,100 

2 .สหกรณ์การเกษตรหนองขาหย่าง จำกดั จำนวน 2.12 
  3 .สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดงขวางสามัคคี จำกัด จำนวน 17,410.84 
  4. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนลานสัก จำกัด จำนวน 19.68 
  5. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนห้วยเขานาง-ทุ่งนา จำกัด จำนวน 66.10 
  สหกรณ์ที่ดำเนินธุรกิจรับฝากเงิน กลุ่มสหกรณ์ 3 เดือนสิงหาคม 2564 
  1 .สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านชุมทหารสามัคคี จำกัด จำนวน 27.74 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

4.4.4 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทาการเกษตรเพื่อ
เพิ่มมูลค่า GAP ปี 2564 

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

2. ร่วมกับทีมที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานรินทร์เพื่อตรวจประเมินแปลง
ครั้งที่ 1 ดังนี้ 

 - สหกรณ์การเกษตรห้วยคต จำกัด เมื่อวันที่ 13 - 15 กันยายน 2564 
 - สหกรณ์การเกษตรลานสัก จำกัด เมื่อวันที่ 16 – 17 กันยายน 2564 
 - สหกรณ์การเกษตรนิคมลานสัก จำกัด เมื่อวันที่ 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 โครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซ ุปเปอร์มาร์เก็ต
สหกรณ์ ปี 2564 

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

 
/2. ประชุมชี้แจง... 



-๑๔- 
 

2. ประชุมชี้แจ้งเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินการซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์
แก่สหกรณ์ท่ีเข้าร่วมโครงการ เป้าหมาย 1 ครั้ง ได้ผล 1 ครั้ง ร้อยละ 100 

3. จัดประชุมวางแผนการพัฒนาการดำเนินงานซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์และการ
เชื่อมโยงเครือข่าย เป้าหมาย 3 ครั้ง โดยมีกำหนดการจัดประชุม ดังนี้ 

- สหกรณ์กลุ่มเกษตรกรสว่างอารมณ์ จำกัด เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564  
- สหกรณ์กลุ่มเกษตรกรเมืองอุทัยธานี จำกัด เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564  
- สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.อุทัยธานี จำกัด เมื่อวันที่ 17 

กันยายน 2564 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

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 

- 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 

 
/การติดตาม... 



-๑๕- 
 

 - 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 

 - ประชุมนำเสนอผลสำเร็จการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม VTR สถาบันเกษตรกร
เป้าหมาย และผลการเผยแพร่ผลงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เชิงประจักษ์ ผ่านระบบออนไลน์ ประชุม
คัดเลือกระดับเขต เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564  และข้าวตราหงส์สี่ทิศ ได้รับคัดเลือกระดับเขต ซึ่ง ปัจจุบัน
อยู่ระหว่างการเผยแพร่ 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.6 แห่ง, กลุ่มฯ 1 แห่ง) เพิ่มเติม สก./กลุ่มฯ ที่ได้รับเงินอุดหนุนภายใต้
โครงการฯ 2แห่ง และ สก. ที่ได้รับ งบ พรก. 9 แห่ง รวมทั้งสิ้น 18 แห่ง ไดร้ับจัดสรรงบประมาณ 12,160.- 
บาท เบิกจ่าย 8,640.- บาท คงเหลือ 3,520.- บาท ได้ดำเนินการ ประสาน สกย.ป.น้าดี จก. เข้าร่วมประชุม
เชิงปฏิบัติการเพ่ิมศักยภาพการผลิตและแปรรูปแผ่นยางธรรมชาติครอบกำแพงคอนกรีต (RFB) และหลักนำ  

 
/ร่วมอบรม… 



-๑๖- 
 

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 

การเบิกจ่ายเงินอุดหนุดให้ผู้รับจ้างตามงวดงานก่อสร้าง 
1. สหกรณ์การเกษตรบ้านหลุมเข้า 

- ก่อสร้างลานตากคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 ม. 
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,600 ตร.ม. ได้รับจัดสรรงบประมาณ 955,000 บาท ร้อยละ 100 

- ก่อสร้างอาคารเก็บผลผลิต พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 300 ตร.ม. ความจุไม่น้อย
กว่า 500 ตัน  วงเงินตามสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง 2,795,000 บาท เบิกจ่าย 1,677,000 บาท ร้อยละ 60  

- ก่อสร้างเครื่องชั่งรถบรรทุกขนาดไม่น้อยกว่า 50 ตัน พร้อมอุปกรณ์
และห้องควบคุม วงเงินตามสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง 1,215,000 บาท เบิกจ่าย 1,215,000 บาท ร้อยละ 100 

2. สหกรณก์ารเกษตรลานสัก จำกัด 
- ก่อสร้างโกดัง ขนาดไม่น้อยกว่า 5,000 ตัน วงเงินตามสัญญาจัดซื้อจัด

จ้าง,769,050 บาท เบิกจ่าย 11,114,050 บาท ร้อยละ 45 อยู่ระหว่างดำเนินก่อสร้างงวดที่ 4/7 
- ก่อสร้างก่อสร้างเครื่องชั่งรถบรรทุก ขนาดไม่น้อยกว่า 80 ตัน พร้อม

อุปกรณ์และห้องควบคุม วงเงินตามสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง 1,442,000 บาท เบิกจ่าย 1,442,000 บาท อยู่
ระหว่างดำเนินการก่องสร้าง (งวด 1 – 4) 

- ก่อสร้างลานตากคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 ม. 
พื ้นที ่ไม่น้อยกว่า 16,000 ตารางเมตร วงเงินตามสัญญาจัดซื ้อจัดจ้าง 9,559,000 บาท เบิกจ่าย 
9,559,000 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง (งวด 1 – 3) 

3. สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตหนองยายดา จำกัด  
- ก่อสร้างโกดัง ขนาดไม่น้อยกว่า 10,000 ตัน วงเงินตามสัญญาจัดซื้อ

จัดจ้าง 48,581,000 บาท เบิกจ่าย 7,287,150 ร้อยละ 15 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดที่ 2/7 
- ก่อสร้างเครื่องชั่งรถบรรทุกขนาดไม่น้อยกว่า 80 ตัน พร้อมอุปกรณ์

และห้องควบคุม วงเงินตามสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง 1,363,700 บาท เบิกจ่าย 1,363,700 บาท อยู่ระหว่าง
ดำเนินการก่อสร้างงวดที่ 1 – 3 

- ก่อสร้างเครื่องอบลดความชื้น กำลังการผลิตไม่น้อยกว่า 500 ตัน/วัน 
พร้อมโรงคลุม วงเงินตามสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง 58,999,000 บาท เบิกจ่าย   35,399,400 บาท ร้อยละ 60  
อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดที่ 5/7 

- ก่อสร้างลานตากคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 ม. 
พื ้นที ่ไม ่น ้อยกว่า 3200 ตารางเมตร  วงเง ินตามสัญญาจัดซื ้อจ ัดจ้าง  1,898,500 บาท เบิกจ ่าย   
1,898,500 บาท  

 
/การเบิกถอน... 
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การเบิกถอนเงินจ่ายให้กับผู้ขายเมื่อส่งมอบครุภัณฑ์ทางการเกษตร 
1. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.อุทัยธานี จำกัด ได้รับสนุนรถ

แทรกเตอร์ ส่งมอบวันที่ 23 สิงหาคม 2564 สหกรณ์จังหวัดเห็นชอบให้เบิกถอนเงิน วันที่ 10 กันยายน 
2564 รถโฟล์คลิฟท์ บริษัทแจ้งของขยายส่งมอบรถจากเดิมเป็นวันที่ 10 ตุลาคม 2564 และขอลดค่าปรับ 

2. สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตหนองยายดา จำกัด ได้รับสนับสนุนรถแทรกเตอร์ 
ส่งมอบเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย รถตัดล้อยาง บริษัทแจ้งของ
ขยายส่งมอบรถจากเดมิเป็นวันที่ 30 กันยายน 2564 และขอลดค่าปรับ 

3. สหกรณ์การเกษตรสว่างอารมณ์ จำกัด  ได้รับการสนับสนุนรถแทรกเตอร์ รถ
ไถเดินตาม ส่งมอบเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย 

4. สหกรณ์การเกษตรลานสัก จำกัด ได้รับสนับสนุน รถแทรกเตอร์ รถไถเดิน
ตาม ส่งมอบเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 สหกรณ์จังหวัดเห็นชอบให้เบิกถอนเงิน วันที่ 3 กันยายน 2564 
รถตัดล้อยาง บริษัทแจ้งของขยายส่งมอบรถจากเดิมเป็นวันที่ 30 กันยายน 2564 และขอลดค่าปรับ 

5. สหกรณ์การเกษตรห้วยคต จำกัด ได้รับสนับสนุน รถแทรกเตอร์ และรถไถ
เดมิตาม ส่งมอบเมื่อวันทิ่ 23 สิงหาคม 2564 ยังไม่ได้รับเอกสารเบิกจ่าย 

6. สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตภูเมนทร์ จำกัด ได้รับสนับสนุน รถแทรกเตอร์ 
และรถไถตาม ส่งมอบเมื ่อวันที ่ 23 สิงหาคม 2564  สหกรณ์จังหวัดเห็นชอบให้เบิกถอนเงิน วันที ่ 10 
กันยายน 2564 

6. สหกรณ์การเกษตรเมืองอุทัยธานี จำกัด ได้รับสนุนรถตักล้อยาง รถตัดล้อยาง 
บริษัทแจ้งของขยายส่งมอบรถจากเดิมเป็นวันที่ 30 กันยายน 2564 และขอลดค่าปรับ. 

7. สหกรณ์การเกษตรสว่างอารมณ์ จำกัด ได้รับสนุนรถโฟล์คลิฟท์ บริษัทแจ้ง
ของขยายส่งมอบรถจากเดมิเป็นวันที่ 10 ตุลาคม 2564 และขอลดค่าปรับ 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

4.4.9 โครงการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ “กัญชง” 
ผลการตรวจสอบสถานที่ปลูกกัญชงของสหกรณ์ผู้ยื่นคำของอนุญาตปลูกกัญชง 

(เพ่ิมเติม) จำนวน 7 แปลง ขนาดพ้ืนที่ปลูก 5 ไร่ ดังนี้ 
1. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.อุทัยธานี จำกัด จำนวน 4 

แปลง ขนาดพ้ืนที่ปลูก 1 ไร่ อยู่ระหว่างแก้ไขข้อบกพร่อง 
2. สหกรณ์การเกษตรสว่างอารมณ์ จำกัด จำนวน 1 แปลง ขนาดพื้นที่ปลูก 1 

ไร่ อยู่ระหว่างแก้ไขข้อบกพร่อง 
3. สหกรณ์การเกษตรหลุมเข้า จำกัด จำนวน 1 แปลง ขนาดพื้นที่ปลูก 1 ไร่ 

อยู่ระหว่างแก้ไขข้อบกพร่อง 
4. สหกรณ์การเกษตรหนองยายดา จำกัด จำนวน 1 แปลง ขนาดพื้นที่ปลูก 2 

ไร่ อยู่ระหว่างแก้ไขข้อบกพร่อง 
สำนำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี จะนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ

ระดับจังหวัด ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในวันที่ 9 กันยายน 2564 เพื่อผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการระดับจังหวัดและจะได้นำเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาต่อไป 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
/4.4.10 การใช้ประโยชน์... 
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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 19.988 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 
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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... 
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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 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
4.5 กลุ่มตรวจการสหกรณ์ 

นายสมพร  ศรีวังยาง ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์  ได้กล่าวรายงานผลการปฏิบัติ 
ต่อที่ประชุมรายละเอียด ดังนี้ 

/4.5.1 ผลการปฏิบัติงาน... 
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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 

 
 
 

 
 
 
 

/8. สหกรณ์การเกษตร... 

ชื่อสหกรณ์ 



-๒๑- 
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4.5.3  ติดตามการแก้ไขข้อสังเกต 
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1   
มีสหกรณ์ที่พบข้อสังเกต  5 แห่ง ดำเนินการแก้ไขข้อสังเกตแล้ว 1 แห่ง อยู่

ระหว่างการแก้ไขข้อสังเกต 4 แห่ง 
มีกลุ่มเกษตรกรพบข้อสังเกต 3 แห่ง อยู่ระหว่างแก้ไขข้อสังเกต จำนวน 3 แห่ง 

 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2   
มีสหกรณ์ที่พบข้อสังเกต  11  แห่ง ดำเนินการแก้ไขข้อสังเกตแล้ว  4  แห่ง อยู่

ระหว่างการแก้ไขข้อสังเกต  8 แห่ง 
มีกลุ่มเกษตรกรพบข้อสังเกต 17 แห่ง ดำเนินการแก้ไขข้อสังเกตแล้ว 1 แห่ง 

อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข 16 แห่ง 
 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3    
มีสหกรณ์ที่พบข้อสังเกต  8  แห่ง ดำเนินการแก้ไขข้อสังเกตแล้ว 3 แห่ง อยู่

ระหว่างการแก้ไขข้อสังเกต  5  แห่ง 
มีกลุ่มเกษตรกรพบข้อสังเกต 7 แห่ง อยู่ระหว่างการแก้ไขข้อสังเกต 7 แห่ง 

/มติที่ประชุม... 

ชื่อสหกรณ์ 
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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 
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 010/610 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   
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

4.5.5  ทะเบียนหุ้นและทะเบียนสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2564 
สหกรณ์ท่ีส่งทะเบียนหุ้นและทะเบียนสมาชิก ประจำปี 2564 
 
 

/ลำดับที่ 1... 
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ลำดับ ชื่อ ปีทางบัญชี 
1 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านบางกุ้ง จำกัด 30 เม.ย. 64 
2 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านสพานหิน จำกัด 31 พ.ค. 64 
3 ร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี จำกัด 30 มิ.ย. 64  
4 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด 30 พ.ย. 64 
5 สหกรณ์การเกษตรหนองขาหย่าง จำกัด 31 มี.ค. 64 
6 สหกรณ์การเกษตรบ้านหลุมเข้าจำกัด 31 มี.ค. 64 
7 สหกรณ์การเกษตรสตรีหนองขาหย่าง  จำกัด 31 พ.ค. 64 
8 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดงขวางสามัคคี จำกัด 31 ธ.ค. 63 
9 สหกรณ์การเกษตรหนองฉาง จำกัด 31 มี.ค. 64 

10 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนห้วยขานาง-ทุ่งนา จำกัด 31 ธ.ค. 63 
11 สหกรณ์บริการเดินรถอุทัยธานี จำกัด 31 ธ.ค. 63 
12 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดอกบัวบาน จำกัด 31 ธ.ค. 63 
13 สหกรณ์การเกษตรทัพทัน จำกัด 31 มี.ค. 64 
14 สหกรณ์การเกษตรตลุกดู่ จำกัด 31 มี.ค. 64 
15 สหกรณ์ปศุสัตว์หนองจิกยาว จำกัด 31 มี.ค. 64 
16 สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตหนองกลางดง จำกัด 31 มี.ค. 64 
17 สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตหนองยายดา จำกัด 30 เม.ย. 64 
18 สหกรณ์การเกษตรสว่างอารมณ์ จำกัด 31 มี.ค. 64 
19 สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตสว่างอารมณ์ จำกัด 31 มี.ค. 64 
20 สหกรณ์การเกษตรลานสัก จำกัด 31 มี.ค. 64 
21 ปฏิรูปที่ดินลานสัก  จำกัด 31 มี.ค. 64 
22 สหกรณ์บริการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ห้วยขาแข้งอุทัยธานี จำกัด 30 มิ.ย. 64 
23 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนลานสัก จำกัด 31 ธ.ค. 63 
24 สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินระบำ จำกัด 30 เม.ย. 64 
25 สหกรณ์การเกษตรบ้านไร่ จำกัด 31 มี.ค. 64 
26 สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตภูเมนทร์ จำกัด 31 มี.ค. 64 

 
สหกรณ์ท่ียังไม่ส่งทะเบียนหุ้นและทะเบียนสมาชิก ประจำปี 2564 

ลำดับ ชื่อ ปีทางบัญชี 
1 สหกรณ์บ้านม่ันคงอุทัยธานี จำกัด 31 ม.ค. 64 
2 สหกรณ์การเกษตรเมืองอุทัยธานี จำกัด 31 มี.ค. 64 
3 สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า 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 สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินเขาดินเหนือ จำกัด 31 มี.ค. 64 
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9 สหกรณ์นิคมลานสัก จำกัด 31 มี.ค. 64 
10 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเขาฆ้องชัย จำกัด 30 เม.ย. 64 
11 สหกรณ์การเกษตรบ้านทัพคล้าย จำกัด 31 มี.ค. 64 
12 สหกรณ์ส่งเสริมผู้เลี้ยงสัตว์บ้านไก่ดิ้น จำกัด 31 มี.ค. 64 
13 สหกรณ์กองทุนสวนยางปฎิรูปที่ดินน้ำดี จำกัด 31 พ.ค. 64 
14 สหกรณ์การเกษตรห้วยคต จำกัด 31 มี.ค. 64 
15 สหกรณ์การเกษตรทุ่งสาลี จำกัด 31 มี.ค. 64 
16 สหกรณ์กองทุนฯ สวนยางห้วยคต จำกัด 31 มี.ค. 64  
17 สหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกสับปะรดในเขตปฏิรูปที่ดินอุทัยธานี จำกัด 30 เม.ย. 64 
18 สหกรณ์การเกษตรถาวรพัฒนาอุทัยธานี จำกัด 30 มิ.ย. 64 
19 สหกรณ์สวนป่าภาคเอกชนอุทัยธานี จำกัด 30 มิ.ย. 64 
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4.5.6  ข้อบังคับกลุ่มเกษตรกรและใบรับจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกร 
กลุ่มตรวจการสหกรณ์ แจ้งประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง ยกเลิกประกาศ

นายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) กับ
การประชุมใหญ่สามารถประจำปี ของสหกรณ์ พงศ. 2564 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 7 กันยายน 2564 โดยมี
สาระสำคัญ ดังนี้ 

1. มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 
2. ยกเลิกการรักษาการเกิน 150 วัน ของคณะกรรมการดำเนินการที่ครบวาระ 
3. ยกเลิกการถือใช้วงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปีในปีก่อน 
4. ยกเลิกการถือปฏิบัติตามแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีในปีก่อน 
5. ยกเลิกการรักษาการของผู้ตรวจสอบกิจการ 
6. ยกเลิกการจัดประชุมใหญ่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
7. ยกเลิกการจัดประชุมใหญ่เกิน 150 วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีที่ไม่ถือว่า

เป็นข้อบกพร่อง 
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  4.6 นิคมสหกรณ์ทับเสลา 
        นางนฤมล  สมบูรณ์วิทย์ ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ทับเสลา รายงานผลการปฏิบัติงาน 
รายละเอียด ดังนี้ 
 

4.6.1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

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

ศักยภาพ ได้ผลร้อยละ 100 
- จัดทำ/พัฒนาแปลงสาธิตพันธุกรรมพืชในพื้นที่นิคมสหกรณ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้

ด้านพันธุ์กรรมพืชของชุมชน/สมาชิกสหกรณ์ ร้อยละ 100 
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- จัดทำป้ายชื่อพันธุ์ไม้ ตามโครงการฯ จำนวน 85 ป้าย ในพื้นที่แปลงอนุรักษ์ฯ 
และในพื้นที่โครงการฯ เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาข้อมูลด้านการอนุรักษ์พันธุ์ไม้แก่สมาชิกสหกรณ์ เกษตรกร 
นักเรียนชุมชน 
   

มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 

4.6.2 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 
- ลงพื้นที่แปลงสมาชิกสหกรณ์นิคมลานสัก จำกัด หลังเข้าร่วมโครงการฯ ได้ชี้แจ้ง

ทำความเข้าใจเพิ่มเติมให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการฯ และนำให้สมาชิกเก็บตัวอย่างดินแปลงเกษตรที่เข้าร่วม
โครงการ เพ่ือวิเคราะห์หาค่า N-P-K และค่าความเป็นกรดด่างของดิน พร้อมจับพิกัดแปลงที่ดินเกษตรกรสมาชิกท่ี
เข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 ราย ณ ตำบลทุ่งนางาม ตำบลป่าอ้อ อำเภอลานสัก ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต 
จังหวัดอุทัยธานี 
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4.6.3 โครงการแปลงสาธิตการปลูกพืชสมุนไพร (ฟ้าทะลายโจร) สู้ภัยโควิค-19 ใน
พื้นที่นิคมสหกรณ์ทับเสลา 

จัดเตรียมแปลงสาธิตการปลูกพืชนสมุนไพร (ฟ้าทะลายโจร) ในพื้นที่นิคมสหกรณ์
ทับเสลา โดยจ้างเหมาบริการจัดทำแปลงสาธิต พ้ืนที่ 3 ไร่ 2 งาน ดังนี้ 

- ไถพรวนดิน ปรับพ้ืนที่ และกำจัดวัชพืช 
- ขุดร่องแปลง ขุดหลุมสำหรับลงต้นกล้า 
- จัดทำระบน้ำ วางระบบน้ำในแปลงสาธิต 
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4.6.4 ผลการปฏิบัติงานในพื้นที่สหกรณ์ความรับผิดชอบ 
1. ตรวจเยี่ยม แนะนำส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จำนวน 9 ครั้ง   
2. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ จำนวน 2 ครั้ง 
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4.6.5 รายงานความก้าวหน้าในการปิดบัญชี สหกรณ์นิคมลานสัก จำกัด 
 1. สหกรณ์นิคมลานสัก จำกัด วันสิ้นปีบัญชี 31 มีนาคม 2564 ปิดบัญชีไม่ได้ 

ตั้งแต่ปี 2562 
 

/2. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำ... 



-๒๖- 
 

 2. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเขาฆ้องชัย จำกัด วันสิ้นปีบัญชี  
31 เมษายน 2564 ส่งงบการเงินเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 

3. สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินระบำ จำกัด วันสิ้นปีบัญชี 23 สิงหาคม 2564 ส่งงบการเงิน
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 
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4.6.6 การใช้ประโยชน์จากปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและเครื่องมืออุปกรณ์การตลาด 
1. เครื่องผลิตปุ๋ยอัตโนมัติ ขนาด 12.5 ตัน ได้ปริมาณผลผลิต 3.4 ตัน มูลค่า 

56,660 บาท จำนวนสมาชิก 6 คน 
2. เครื่องผสมอาหารสัตว์ TMR ขนาด 2 ตัน ได้ปริมาณผลผลิต 118.420 ตัน 

มูลค่า 407,960 บาท จำนวนสมาชิก 5 คน 
3. โรงเรือนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (ไข่เค็ม ช.3)  ได้ปริมาณผลผลิต  

15 กล่อง มูลค่า 600 บาท จำนวนสมาชิก 3 คน 
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4.7 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 
นายภานุพงษ์  สมบูรณ์วิทย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ได้กล่าวรายงานผลการ

ปฏิบัติงาน รายละเอียด ดังนี้ 
4.7.1  รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

  ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน 2564  
- แนะนำ ส่งเสริม/ตรวจเยี่ยม สหกรณ์ 6 ครั้ง กลุ่มเกษตรกร จำนวน 5 ครั้ง 
- ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ 1 ครั้ง กลุ่มเกษตรกร จำนวน 1 ครั้ง 
สหกรณ์และกลุ ่มเกษตรกรในพื ้นที ่อำเภอเมือง (กสส.1) สหกรณ์ จำนวน 

15 แห่ง กลุ่มเกษตรกร จำนวน 9 แห่ง รวมทั้งสิ้น 24 แห่ง   
สหกรณ ์
1. ร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี จำกัด ประชุมใหญ่สามัญ เมื่อวันที่  

30 ตุลาคม 2563 อยู่ระหว่างการปิดบัญชี 
2. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. อุทัยธานี จำกัด ปิดปีบัญชี

สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 แล้ว 
3. สหกรณ์การเกษตรเมืองอุทัยธานี จำกัด ปิดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 

2564 แล้ว 
4. สหกรณ์การเกษตรวังยาง จำกัด อยู่ระหว่างการปิดบัญชี 
5. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบางกุ้ง จำกัด อยู่ระหว่างปิดบัญชี 
6. สหกรณ์บ้านมั่นคงอุทัยธานี จำกัด อยู่ระหว่างปิดบัญชี 
7. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำเนินแจง จำกัด อยู่ระหว่างปิดบัญชี 
8. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าซุงใต้ จำกัด ปิดปีบัญชีสิ้นสุด

วันที่ 31 มีนาคม 2564 แล้ว 
 

/9. สหกรณ์ผู้ใช้... 
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9. สหกรณ์ผู้ใช้สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านบางกุ้ง จำกัด ปิดปีบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 
30 เมษายน 2564 แล้ว 

10.สหกรณ์ผู้ใช้สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านภูมิธรรม จำกัด ปิดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 
30 เมษายน 2564 แล้ว 

11.สหกรณ์ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านสะพานหิน จำกัด อยู่ระหว่างการ
ปิดบัญชี 

12.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด อยู่ระหว่างปิดบัญชี 
13.สหกรณ์ออมทรัพย์ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอุทัยธานี จำกัด อยู่ระหว่างการ

ปิดบัญชี 
14.สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรอุทัยธานี จำกัด อยู่ระหว่างการปิดบัญชี 
15.สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุทัยธานี จำกัด อยู่ระหว่างการปิดบัญชี 
กลุ่มเกษตรกร 
1. กลุ่มเกษตรกรทำนาเกาะเทโพ ปิดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 

แล้ว ผู้สอบบัญชีรับรองงบฯ วันที่ 6 สิงหาคม 2564 
2. กลุ่มเกษตรกรทำนาท่าซุง ปิดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 แล้ว 

ผู้สอบบัญชีรับรองงบฯ วันที่ 20 สิงหาคม 2564 
3. กลุ่มเกษตรกรทำนาน้ำซึม ปิดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 แล้ว 

ผู้สอบบัญชีรับรองงบฯ วันที่ 5 สิงหาคม 2564 
4. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์หนองพังค่า อยู่ระหว่างการปิดบัญชี 
5. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์น้ำท่าซุง ปิดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

แล้ว ผู้สอบบัญชีรับรองงบฯ วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 
6. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์น้ำน้ำซึม อยู่ระหว่างการปิดบัญชี 
7. กลุ่มเกษตรเลี้ยงสัตว์น้ำสะแกกรัง อยู่ระหว่างการปิดบัญชี 
8. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์น้ำอุทัยใหม่ อยู่ระหว่างการปิดบัญชี 
9. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หนองไผ่แบน อยู่ระหว่างการปิดบัญชี 

 

 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 
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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 
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4.7.3  กลุ่มเกษตรกรไม่สามารถปิดบัญชีได้เป็นปัจจุบัน 
1. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์หนองพังค่า (ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคมของ

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

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 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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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 5 สหกรณ์ ประชุมประจำเดือน 2 สหกรณ์ 
กลุ่มเกษตรกร ตรวจเยี่ยม 3 กลุ่ม ประชุมประจำเดือน 5 สหกรณ ์

  2. อำเภอหนองฉาง  
กลุ่มสหกรณ ์ตรวจเยี่ยม 3 สหกรณ์ ประชุมประจำเดือน 2 สหกรณ ์
กลุ่มเกษตรกร ตรวจเยี่ยม 3 กลุ่ม  

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

  3. อำเภอสว่างอารมณ์  
กลุ่มสหกรณ ์ตรวจเยี่ยม 1 สหกรณ์ ประชุมประจำเดือน 1 สหกรณ์ 

  3. อำเภอลานสัก  
กลุ่มสหกรณ ์ตรวจเยี่ยม 3 สหกรณ์  
กลุ่มเกษตรกร ตรวจเยี่ยม 4 กลุ่ม  

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

 4.8.2 ผลการดำเนินงาน : ติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง/ข้อสังเกต 
1. สหกรณ์การเกษตรทัพทัน จำกัด  

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 31 สิงหาคม 2564 รายงาน ณ วันที่ 9 กันยายน 2564) 
 2. สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตหนองกลางดงจำกัด 

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

สมาชิกปฏิเสธหนี้จากการปลอมแปลงสัญญาเงินกู้ 
ผลการแก้ไข/ผลความก้าวหน้า 

  ศาลชั้นต้น และศาลอุธรณ์ ตัดสิน ลงโทษจำคุกโดยให้ลงโทษจำคุกจำเลย 
20 ปี ให้จำเลยคืนเงิน 7,812,363.34 บาท ติดตามศาลส่งคำบังคับให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหาย  วันที่ 28 
กุมภาพันธ์ 2564 (รับหมาย) วันที ่ 11 สิงหาคม 2564 (รายงานหมาย) ส่งได้โดยรับเอ ง นัดประชุม
คณะกรรมการสหกรณ์ วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564 
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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)  
- อยู่ระหว่างดำเนินคดี 1 แห่ง (4 แสนบาท) 
- อยู่ระหว่างรับชำระหนี้ 1 แห่ง (6 แสนบาท) 
- ชำระต้นเงิน 57,500.- บาท 
- ชำระดอกเบี้ย 36,000.- บาท 
      - รวม 93,500.- บาท 

 

 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 คณะกรรมการชุดเก่าหมด
วาระ (รักษาการ) รอประชุมใหญ่เพ่ือกำหนดแนวทางปฏิบัติเรื่องการมาอยู่เวรประจำสำนักงาน ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่
ส่งเสริมจะเข้าไปที่สหกรณ์แต่กรรมการไม่ค่อยมาจึงไม่สามารถดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารต่าง ๆ ได้ (ไม่มีผู้ทำ
บัญชี เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ช่วยดำเนินการ) 

2. สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตสว่างอารมณ์ จำกัด ปิดบัญชีไม่ได้ตั ้งแต่ปีบัญชี 
2561, 2562, 2563, 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเอกสารประกอบการจัดทำบัญชี โดยเป็นเอกสาร
เกี่ยวกับสัญญาเงินกู้ เอกสารประกอบสัญญาเงินกู้ที่ยังมีข้อบกพร่อง เช่น ลงนามไม่ครบถ้วน เอกสารประกอบไม่
ครบถ้วน โดยติดตามให้สมาชิกลงนามให้ครบถ้วน เพื่อส่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบ ปัจจุบันดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
จำนวน 550 สัญญา คงเหลือที่ต้องแก้ไขจำนวน 30 สัญญา จากจำนวนทั้งสิ้น 600 สัญญา (มีผู้ทำบัญชี) 

3. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดงขวางสามัคคี จำกัด เจ้าหน้าที่ชุมนุมสหกรณ์เครดิต 
ยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด ผู้ทำบัญชีให้แก่สหกรณ์ นำส่งกระดาษทำการงบทดลอง (งบทดลองที่ปรับปรุงแล้ว)  

/ตั้งแต่... 
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ตั้งแต่ 2558 – 2563 ให้แก่ผู้สอบบัญชีแล้ว (วันที่ 6 กันยายน 2564)  อยู่ระหว่างผู้สอบบัญชีตรวจสอบ (มี
ผู้จัดทำบัญชี และเจ้าหน้าที่ชุมนุมฯ ช่วยดำเนินการปิดบัญชี) 

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

5. กลุ่มเกษตรกรทำไร่หนองกระทุ่ม ปิดบัญชีไม่ได้ตั้งแต่ปีบัญชี 2562, 2563, 
2564 ปี 2562 จัดทำงบการเงินได้แล้วพร้อมส่งผู้สอบบัญชี แต่ผู้สอบบัญชีให้ส่งพร้อมกันทั้ง 2563 และ 
2564 อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารของปี 2564 เพื่อจัดทำงบการเงิน ต่อไป (เจ้าหน้าที่ส่งเสริมช่วยดำเนินการ
ด้านบัญชี มีความก้าวหน้า)  

6. กลุ ่มเกษตรกรทำนาประดู ่ยืน ปิดบัญชีไม่ได้ตั ้งแต่ปีบัญชี 2559, 2560, 
2561, 2562, 2563, 2564 กลุ่มส่งงบการเงิน ปี 2559 -2563 ให้ผู้สอบบัญชีตรวจแล้ว ผู้สอบบัญชีให้นำ
กลับไปแก้ไขตามคำแนะนำ อยู่ระหว่างรอผลการตรวจสอบ เพ่ือจัดทำงบการเงินปี 2564 ต่อไป (มีเจ้าหน้าที่ชอง
กลุ่มฯ จัดทำบัญชี มีความก้าวหน้า) 

7. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทุ่งนางาม ปิดบัญชีไม่ได้ตั้งแต่ปีบัญชี 2559, 2560, 
2561, 2562, 2563, 2564 รายงานผลการตรวจการ ส่งรายงานตรวจการเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 
เสนอสั่งเลิก 

8. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ทุ่งโพ ปิดบัญชีไม่ได้เมื่อปีบัญชี 2563, 2564 รายงาน
ผลการตรวจการ ส่งรายงานตรวจการเมื่องวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เสนอสั่งเลิก 

9. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี ้ยงสัตว์หนองขาหย่าง ปิดบัญชีไม่ได้ตั ้งแต่ปีบัญชี 2559, 
2560, 2561, 2562, 2563, 2564  ปี 2559 – 2563 ดำเนินการลงบัญชีเรียบร้อยแล้ว แต่ติดปัญหาเงิน
สดในมือ ปี 2561-2562 ที่ต้องให้คณะกรรมการชี้แจงต่อผู้ทำบัญชี (เจ้าหน้าที่ส่งเสริมช่วยดำเนินการด้านบัญชี 
กลุ่มฯ มีผู้รับจ้างทำบัญชี มีความก้าวหน้า  

 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

4.8.4 รายงานความก้าวหน้าการชำระบัญชี 
ความก้าวหน้าการชำระบัญชีของสหกรณ์การเกษตรชาวไร่อ้อยจังหวัดอุทัยธานี 

จำกัด ถึงขั้นตอนเสนองบการเงินให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติแล้วจึงเสนอนายทะเบียนสหกรณ์ (บริษัทอุสาหกรรมมิตร
เกษตร จำกัด) นัดประชุมใหญ่ครั้งแรกเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 25 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 5 ครั้ง 

    - กลุ่มเกษตรกร 3  ครั้ง 
2.  ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ   

    /สหกรณ์... 
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- สหกรณ์  3  ครั้ง 
- กลุ่มเกษตรกร  3  ครั้ง 

3. ตรวจการสหกรณ์ทีม 2 ครั้ง 
4. ประชุมใหญ่สามัญประจำปีกลุ่มเกษตรกร จำนวน 2 ครั้ง 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

4.9.2  ผลความก้าวหน้าในการชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
1. สหกรณก์ารเกษตรเมืองการุ้ง จำกัด  

ผลการดำเนินงาน 
-  ดำ เน ินการตรวจสอบเอกสารทางบ ัญช ี ของสหกรณ ์ป ี  2561                    

มาตรวจสอบใบเสร็จและเอกสารต่างๆเพื่อส่งมอบให้ผู้จัดทำบัญชีดำเนินการ  คาดว่าตรวจสอบเอกสารจะแล้ว
เสร็จภายใน เดือนกันยายน 2564   และจะส่งมอบให้ผู้จัดทำบัญชีดำเนินการต่อไป 

-  ช ่วงน ี ้สถานการณ์โคว ิดได ้ร ับแจ ้งคณะกรรมการดำเน ินการว่ า
คณะกรรมการดำเนินการไม่สามารถลงติดตามหนี้ได้  สมาชิกไม่เข้ามาชำระหนี้  จึงไม่ได้ให้คณะกรรมการที่
ได้รับมอบหมายเข้ามาปฏิบัติงานที่สหกรณ์มาทำงานสัปดาห์ละ1 ครั้ง 

- สหกรณ์ได้ดำเนินการติดตามฟ้องร้องอดีตเจ้าหน้าที่  และสมาชิกบางส่วน
เพื่อนำเงินมาชำระหนี้ กพส. ที่จะถึงกำหนดชำระภายในวันที่  30 พ.ย. 2564  แต่ยังไม่มีการติดต่อเข้ามา
เพื่อชำระหนี้  ในส่วนของอดีตคณะกรรมการที่เป็นหนี้ค้าง  จะนัดมาเจรจาพูดคุยประมาณต้นเดือนตุลาคม 
2564 

- ขณะนี้มีเงินฝากธนาคาร  ประมาณ  50,000 บาท  ซึ่งเตรียมไว้ชำระหนี้ 
กพส. ซึ่งถ้าไม่สามารถชำระหนี้ได้  จะทำหนังสือขอผ่อนผันการชำระหนี้ให้คณะกรรมการ กพส. พิจารณาต่อไป 

2. สหกรณก์องทุนสวนยางปฏิรูปที่ดินน้ำดี จำกัด  
ผลการดำเนินงาน 
 - สหกรณ์อยู่ระหว่างจัดทำบัญชี   และพบว่าเอกสารทางบัญชีในส่วนของ

โรงงานยังไม่เรียบร้อย  อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารของโรงงาน 
- ช่วงนี้ฤดูฝน  ยังไม่สามารถรวบรวมยางพาราแผ่นดิบจากสมาชิกได้   
สหกรณ์ได้รวบรวมน้ำยางสด จำนวน 24,500 กก. ผลิตยางพาราแผ่นดิบ

ได้ประมาณ 7,000 กก.  (อัตรา น้ำยางสด 3.5 กก. ต่อยางแผ่น 1 กก. 
3. สหกรณ์การเกษตรส่งเสริมเลี้ยงสัตว์บ้านไก่ดิ้น จำกัด 

ผลดำเนินการ   
- จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว 
- ผู้รับผิดชอบแจ้งว่ากำลังหาหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันกรณ๊ที่จะต้อง

จัดทำสัญญารับใช้หนี้  ซึ่งจะเร่งดำเนินการ 
4. สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตภูเมนทร์ จำกัด  

ผลดำเนินการ   
- สหกรณ์ได้รับงบการเงินจากผู้สอบบัญชีแล้ว  ผลการดำเนินงานปี 2564 

มีกำไร 424,768.67 บาท 
- สหกรณ์ได้ดำเนินการแก้ไขกรณีสหกรณ์ขาดทุนแต่จ่ายคืนค่าหุ้นให้สมาชิก

สหกรณ์แล้ว  โดยตั้งเป็นเงินรอจ่ายคืน   
/5. สหกรณ์การเกษตร... 
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5. สหกรณ์การเกษตรห้วยคต จำกัด  
ผลดำเนินการ   
- สหกรณ์ได้ดำเนินการจัดส่งงบการเงินที่แก้ไขแล้วให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ  

และต้องนำมาแก้ไขในส่วนของรายละเอียดลูกหนี้  ทะเบียนคุมสินค้า  โดยได้ประสานสหกรณ์แล้ว  สหกรณ์อยู่
ระหว่างการดำเนินการแก้ไข 

6. สหกรณ์กองทุนสวนยางห้วยคต จำกัด  
ผลดำเนินการ   
- สหกรณ์ได้ดำเนินการจัดส่งงบการเงินที่แก้ไขแล้วให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ  

และต้องนำมาแก้ไขในส่วนของรายละเอียดลูกหนี้  ทะเบียนคุมสินค้า  โดยได้ประสานสหกรณ์แล้ว  สหกรณ์อยู่
ระหว่างการดำเนินการแก้ไข 

7. สหกรณ์การเกษตรสวนป่าภาคเอกชนอุทัยธานี จำกัด  
ผลดำเนินการ   
- สหกรณ์ดำเนินการส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ 

8. สหกรณ์การเกษตรถาวรพัฒนาอุทัยธานี จำกัด  
ผลดำเนินการ   
- สหกรณ์อยู่ระหว่างการจัดทำงบการเงินให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ 

9. สหกรณ์การเกษตรทุ่งสาลี จำกัด  
ผลดำเนินการ   
- สหกรณ์ได้ดำเนินการจัดส่งงบการเงินที่แก้ไขแล้วให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ                 

ปี 2563-2564 
- ปี 2564  สหกรณ์ยื่นหนังสือทวงถามหนี้ไปประมาณ 35 ราย  มีติดต่อ

สหกรณ์  และขอปรับโครงสร้างหนี้  6 รายเป็นต้นเงิน 971,490 บาท   
- สหกรณ์ได้ดำเนินคดีกับสมาชิกโดยสมาชิกขอไกล่เกลี่ย  บางรายไม่มาก็

ดำเนินคดีตามข้ันตอนกฎหมาย 
- กรณีของนางวิมลรัตน์  ไชยชูโชติ  จำนวน 2,500,000 บาท ชำระมาแล้ว 

จำนวน  40,000 บาท (ยอด่110,000 บาท)  ศาลนัดเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564  ต้องชำระ 110,000 
บาท  มีเงินมาชำระเพียง 20,000 บาท  ทางสหกรณ์เห็นว่าวันที่ 1 ธันวาคม 2564  ศาลจะนัดอีกรอบ  จึง
ไม่ได้คัดค้านและให้โอกาสจำเลยไปหาเงินชำระจำนวน 190,000 บาท  โดยสหกรณ์เห็นว่าถ้าต่ำกว่า 
100,000 บาท  จะให้ศาลตัดสินทันทีและทางจำเลยได้ต่อว่าสหกรณ์ไม่ยอมให้ตัวเองทำงานใช้หนี้ดังกล่าว 
 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

4.9.3  ผลการปิดบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ไม่เป็นปัจจุบัน 
1. กลุ่มเกษตรกรทำไร่หนองปมกล้วย 

ผลดำเนินการ   
- ยังไม่สามารถประสานคณะกรรมการทางโทรศัพท์ได้  คาดว่าจะลงพื้นที่

ประมาณต้นเดือนตุลาคม 2564 
2. กลุ่มเกษตรกรทำไร่ห้วยคต 

 
/ผลการดำเนินการ... 
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ผลดำเนินการ   
- นัดประชุมใหญ่  ในวันที่ 20 กันยายน 2564   ในส่วนของการจัดการ

ลูกหนี้  ได้ทำหนังสือติดตามทวงถามหนี้  และเตรียมดำเนินการจัดการเรื่องต่างๆต่อไป ได้ชำระบัญชีเรียบร้อย
แล้ว 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
- ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
- ไม่มี 

 

เลิกประชุมเวลา  16.40 น. 
 
 
 

    (ลงชื่อ)           ศรินณา  มาท้วม          ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
        (นางสาวศรินณา  มาท้วม) 
 

    (ลงชื่อ)       วัฒนา  สมัครเกษตรการ     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
             (นางสาววัฒนา  สมัครเกษตรการ) 
 

    (ลงชื่อ)           ศุภธีร์  อยู่วัฒนา           ประธานในที่ประชุม 
                    (นายศุภธีร์  อยู่วัฒนา) 
 


