๑
รายงานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานราชการ สานักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี
ครั้งที่ 8/๒๕๖4 วันที่ ๕ พฤษภาคม 2564
ณ ห้องประชุม 1 สานักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี
ผู้เข้าประชุม
ที่
ชื่อ – สกุล
ข้าราชการ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

นายศุภธีร์
นายนรสีห์
นายสุเทพ
นายภานุพงษ์
นายสมพร
นายปรีดา
นางสาววัฒนา
นางนฤมล
นางสาวแก้วตา
นางสาวอารีรัตน์

ตาแหน่ง
อยู่วัฒนา
สุดวิลัย
คาไพเราะ
สมบูรณ์วิทย์
ศรีวังยาง
รอดนวล
สมัครเกษตรการ
สมบูรณ์วิทย์
พัฒนพันธ์
เพ็นพันธ์นาค

สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี
นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการพิเศษ
นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการพิเศษ
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส
นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการ
นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการ
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

ลูกจ้างประจา
1
นางการะเกตุ

จาปาเงิน

พนักงานพิมพ์ ระดับ ส.4

พนักงานราชการ
1
นางศรินณา
2
นางสาวสุวัชรี
3
นางเพ็ญประภา
4
นางสาวเกศริน

มาท้วม
ชวาลา
ขนันแข็ง
พวงมาลัย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการสหกรณ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

ประธานในที่ประชุม

เริ่มประชุม...

๒
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายศุภธีร์ อยู่วัฒนา สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในที่ประชุม
ได้กล่าวเปิดประชุมและเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายศุภธีร์ อยู่วัฒนา สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ในวันพุธที่
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา 09.00 น. ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Web Conferecne) ณ ห้องประชุม 1
สานักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี
2. การจดรายงานประชุม ในคราวต่ อไป ขอให้ มีเ จ้า หน้ าที่จ ดบั นทึ กรายงานการประชุ ม
ไปพร้อมการประชุมและให้มีมติที่ประชุมให้แล้วเสร็จภายในวันที่จัดประชุม
3. ประกาศนายทะเบี ยนสหกรณ์ เรื่องการกาหนดอัตราดอกเบี้ย เงินรับฝากของสหกรณ์
เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งเห็นชอบให้มีแนวทางการปฏิรูประบบบริหารจัดการและกากับ
ดูแลสหกรณ์ ออมทรั พย์ และสหกรณ์ เครดิต ยูเ นี่ยน โดยให้ มี การทบทวนอัต ราดอกเบี้ย เงิ นฝากอย่ างน้อ ย
ปีละหนึ่งครั้ง และเพื่อให้การกาหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของสหกรณ์เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ รวมทั้ง
สอดคล้ อ งกับ นโยบายการเงิ น ของคณะกรรมการนโยบายการเงิ นและการก าหนดอัต ราดอกเบี้ย เงิน ฝาก
ในปั จ จุ บั น ของธนาคารพาณิ ช ย์ อั น จะท าให้ ส หกรณ์ มี ต้น ทุน ทางการเงิ นและจ านวนเงิ นฝ ากที่เ หมาะสม
ให้สหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ทุกประเภทกาหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสาหรับระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงิน
ทุกประเภทได้ไม่เกินร้อยละ ๔.๐๐ ต่อปี และให้ถือว่าระเบียบดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
สหกรณ์แล้ว เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากแต่ละคราวให้แจ้งสานักงานสหกรณ์จังหวัดหรือ
สานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑-๒ ที่สานักงานสหกรณ์ตั้งอยู่ทราบด้วย โดยอาจดาเนิ นการ
โดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
4. ให้จัดทาปฏิทินวันสาคัญต่าง ๆ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสานักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี
และให้มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
5. ให้จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจพัสดุ ครุภัณฑ์ประจาปี และให้มีการตรวจสอบ
พัสดุ ครุภัณฑ์ตามรายการทะเบียนคุมพัสดุ ครุภัณฑ์คงเหลือประจาปี รายการที่หมดอายุ ให้จาหน่าย
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ตามที่ได้มีการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวัน จันทร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ นั้น ฝ่ายบริหารทั่วไปได้ จดบันทึกรายงานการประชุม
ดังกล่าวเสร็จ เรียบร้อยแล้ ว และได้นาขึ้นเว็บไซต์ของสานักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี จานวน ๓๑ หน้า
จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา หากไม่มีผู้ขอแก้ไข จึงถือว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2564

ระเบียบวาระ…

๓
ระเบียบวาระที่ ๓ แนวทางการปฏิบัติงานและติดตามผล
วาระที่ ๓.๑ ฝ่ายบริหารทั่วไป
นางสาววั ฒ นา สมั ค รเกษตรการ นั ก จั ด การงานทั่ ว ไปช านาญการ เป็ น ผู้ ก ล่ า วชี้ แ จง
รายละเอียดดังนี้
๓.๑.๑ แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
๑) โครงการพัฒนาศักยภาพการดาเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและธุรกิจ
ชุมชน กิจกรรมหลัก เพิ่มศักยภาพการดาเนินธุรกิจรวบรวม จัดเก็บ และแปรรูปผลผลิตการเกษตรในสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร งบดาเนินงาน (ฉบับปรับปรุง) ค่าใช้สอยและวัสดุ จานวนเงิน 12,160.- บาท (รับโอน
งบประมาณ จานวน 6,080.- บาท) กิจกรรมหลัก เพิ่มขีดความสามารถในการดาเนินธุรกิจของสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกรให้เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับอาเภอ งบดาเนินงาน (ฉบับปรับปรุง) ค่าใช้สอย
และวัสดุ จานวนเงิน 12,160.- บาท (รับโอนงบประมาณ จานวน 6,080.- บาท) จัดประชุมชี้แจงแนวทางฯ
จานวนเงิน 6,840.- บาท (รับโอนงบประมาณ จานวน 6,840.- บาท).จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทา
แผนพัฒนาศักยภาพฯ จานวนเงิน 35,790.- บาท (รับโอนงบประมาณ จานวน 35,790.- บาท) จัดอบรม
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปฯ จานวนเงิน 40,800.- บาท (รับโอนงบประมาณ
จานวน 40,800.- บาท)
2) โครงการการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสาหรับสินค้าเกษตร กิจกรรมหลัก
พัฒ นากลไกการตลาดเพื่อ เพิ่ มช่อ งทางการจาหน่า ยสิ นค้า ของสหกรณ์แ ละกลุ่ ม เกษตรกร งบดาเนิน งาน
(ฉบับปรับปรุง) จัดประชุมบูรณาการขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการสินค้าเกษตรระดับจังหวัด จานวน 8,060.- บาท
(รับโอนงบประมาณ จานวน 8,060.- บาท)
มติที่ประชุม

รับทราบ
๓.๑.๒ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ผลเบิ กจ่ ายเดือนเมษายน 2564 ต่ากว่าเป้าหมาย เนื่องจากได้รับโอนเงินงบประมาณ
เพิ่มเติม ในวันที่ 30 เมษายน 2564 จานวนเงินทั้งสิ้น 103,650.- บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
- กิ จ กรรมหลั ก เพิ่ ม ศั ก ยภาพการด าเนิ น ธุ ร กิ จ รวบรวม จั ด เก็ บ และแปรรู ป ผลผลิ ต
การเกษตรในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จานวนเงิน 6,080.- บาท
- กิจกรรมหลักเพิ่มขีดความสามารถในการดาเนินธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้เป็น
องค์กรหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับอาเภอ จานวนเงิน 89,510.- บาท
- กิจกรรมหลักพัฒนากลไกการตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางการจาหน่ายสินค้าของสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร จานวนเงิน 8,060.- บาท
๕) ผลเบิกจ่าย…

๔
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 การติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
- การรับสมัครสมาชิก
เป้าหมาย ๗๖๒ ราย ได้รับการรายงานจากกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ จานวน ๖๕๗ ราย คิดเป็น
ร้อยละ ๘๖.๒๒
- สหกรณ์ / กลุ่ ม เกษตรกร สามารถปิ ด บั ญ ชี ไ ด้ ภ ายใน 30 เมษายน 2564 ข้ อ มู ล
ณ 30 เมษายน 2564
สหกรณ์เป้าหมาย ๒๔ แห่ง ปิดบัญชีได้ ๗ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๑๗
กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย ๒๕ แห่ง ปิดบัญชีได้ ๑๕ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๖๐
- สหกรณ์ / กลุ่ ม เกษตรกร ที่ ต้ อ งบั ญ ชี ภ ายใน 30 พฤษภาคม 2564
สหกรณ์ จานวน 7 แห่ ง รายละเอี ย ด ดั ง นี้
1) สหกรณ์การเกษตรวัดยาง จากัด
2) สหกรณ์ผู้ใช้น้าสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าบ้านภูมิธรรม จากัด
3) สหกรณ์ผู้ใช้น้าสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าบ้านบางกุ้ง จากัด
4) สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตหนองยายดา จากัด
5) สหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกสับปะรดในเขตปฏิรูปที่ดินอุทัยธานี จากัด
6) สหกรณ์ผู้ใช้น้าสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าบ้านเขาฆ้องชัย จากัด
7) สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินระบา จากัด
กลุ่มเกษตรกร จานวน 11 แห่ง
1) กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์น้าน้าซึม
2) กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์น้าสะแกกรัง
3) กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ป่าอ้อ

4) กลุ่มเกษตรกร...

๕
4) กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์หนองนางนวล
5) กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ตลุกดู่
6) กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ดงขวาง
7) กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ห้วยแห้ง
8) กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เจ้าวัด
9) กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ห้วยคต
10) กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์บ่อยาง
11) กลุ่มเกษตรกรทานาโคกหม้อ
- งบการเงินที่ผู้สอบรับรองแล้ว
สหกรณ์นอกภาคเกษตร จานวน 7 แห่ง คือ
1) สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี จากัด
2) สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุทัยธานี จากัด
3) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จากัด
4) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบางกุ้ง จากัด
5) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนลานสัก จากัด
6) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดอกบัวบาน จากัด
7) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านชุมทหารสามัคคี จากัด
กลุ่มเกษตรกร จานวน 2 แห่ง คือ
1) กลุ่มเกษตรกรทาไร่ใหม่ทุ่งโพ
2) กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หนองไผ่
มติที่ประชุม ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ส่ ง เสริ ม สหกรณ์ ต รวจสอบข้ อ มู ล เข้ า แนะน าส่ ง เสริ ม และติ ด ตามผลการ
ดาเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย
3.1.4 การจัดการความรู้ที่เกี่ยวกับกระบวนการทางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (KM) ขอเชิญคณะทางานการจัดการความรู้ (KM.Team) ของสานักงาน
สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมประชุมเพื่อทบทวน วิเคราะห์ผลการจัดการความรู้ และคัดเลือกองค์ความรู้
ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ สานักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี
มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ ๓.๒ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
นายนรสีห์ สุดวิลัย นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการพิเศษ เป็นผู้กล่าวชี้แจงรายละเอียดดังนี้
๓.๒.๑ เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์
ผลการพิจารณาเงินกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ครั้งที่ ๕/2564 วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔
การประชุมในครั้งนี้ที่ประชุมมีมติอนุมัติเงินกู้ยืมกองทุนพัฒนาสหกรณ์
- โครงการปกติ จานวน ๑ แห่ง ๑ วัตถุประสงค์ ได้แก่ สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินลานสัก จากัด
วัตถุประสงค์...

๖
- วัตถุประสงค์จัดหาสินค้ามาจาหน่าย ขอกู้ 2.0 ล้านบาท โครงการพิเศษ จานวน 1 แห่ง 1
โครงการ ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรเมืองอุทัยธานี จากัด
- โครงการส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธ์ดีฯ ขอกู้ 3.0 ล้านบาท สหกรณ์ขอขยาย
ระยะเวลา จานวน 2 แห่ง
1. สหกรณ์นิคมลานสัก จากัด
2. สหกรณ์ผู้ใช้น้าสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าเขาฆ้องชัย จากัด
มติที่ประชุม
รับทราบ
๓.๒.๒ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทากิน
- จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานหน่วยงานภายใต้คณะอนุกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพระดับจังหวัด ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ มิถุนายน-สิงหาคม 2564 จานวน 35 ราย
- จัดอบรมให้ความรู้ตลาดนาการผลิตให้แก่เกษตรกรในพื้ น ที่ ที่ ยั ง ไม่ มี ก ารจั ด ตั้ ง
เป็ น สหกรณ์ / กลุ่ ม เกษตรกร (พื้ น ที่ ป่ า สงวนแห่ ง ชาติ ป่ า ห้ ว ยทั บ เสลาและป่ า ห้ ว ยคอกควายและ
ป่าปลายห้วยกระเสียว) ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ พฤษภาคม 2564 จานวน 30 ราย
มติที่ประชุม
รับทราบ
๓.๒.๓ แจ้งมติโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ในการผลิตและการตลาด
คณะกรรมการสงเคราะห์ เ กษตรกรได้ มี ก ารประชุ ม ครั้ ง ที่ 2/2564 เมื่ อ วั น ที่
29 เมษายน 2564 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาโครงการออกไปอีก 1 ปี ตามบันทึกคารับรอง
ผู้เบิกระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์ กับกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรจากเดิมสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2564
เป็ น วัน ที่ 30 เมษายน 2565 (ระหว่างกรมส่ งเสริมสหกรณ์ กับส านักงานสหกรณ์ จั งหวัด อุทัยธานีสิ้ นสุ ด
วันที่ 31 มีนาคม 2565)
มติที่ประชุม
รับทราบ
วาระที่ ๓.๓ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
นายสุเทพ คาไพเราะ นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการพิเศษ เป็นผู้กล่าวชี้แจงรายละเอียดดังนี้
๓.๓.๑ การรับจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์
๑) ระเบี ย บนายทะเบี ย นสหกรณ์ ว่ า ด้ ว ยการตรวจสอบกิ จ การของสหกรณ์
พ.ศ. 2563 ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 9 ธันวาคม 2563
- ร่างแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียนขนาดใหญ่
- ร่างแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ขนาดเล็ก
๒) ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการรับจดทะเบีย นข้อบังคับเกี่ยวกับสมาชิก
สมทบของสหกรณ์ พ.ศ. 2563 ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 8 มิถุนายน 2563
- กาหนดรายการเกี่ยวกับสมาชิกสมทบที่นายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบให้กาหนดใน
ข้อบังคับ
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.3.2 การรับจดทะเบียน...

๗
๓.๓.๒ การรับจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้องของสหกรณ์
๑) ต้นเรื่อง ให้คณะกรรมการอานวยการเลือกตั้ง ฯ ระดับอาเภอ ดาเนินการเลือกตั้ง
ระดับอาเภอให้แล้วเสร็จภายในภายใน 31 พฤษภาคม 2564
๒) ให้ระดับจังหวัดภายใน 15 มิถุนายน 2564
๓) แจ้งขยายกาหนดระยะเวลาในการเลือกตั้ง ให้เป็ นไปตามมาตรการของจังหวัด
โดยอาจเลื่อนการเลือกตั้งออกไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
มติที่ประชุม
รับทราบ
๓.๓.๓ เรื่องกิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียน 7 มิถุนายน ประจาปี 2564 วันที่ 27 เมษายน 2564
๑) งดจัดกิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียน ปี 2564 ที่ดาเนินการโดยสานักงานสหกรณ์จังหวัด
๒) มอบส านั ก พั ฒ นาและถ่ า ยทอด ฯ จั ด กิ จ กรรมและเผยแพร่ ไ ปทุ ก จั ง หวั ด
ในรูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 7 มิถุนายน 2564
๓) มอบหมายให้จังหวัดเชิญชวนโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เข้าร่วมกิจกรรม
ในรูปแบบออนไลน์
๔) งบประมาณ 40,000 บาท ให้ดาเนินการดังนี้
- ใช้จ่ายในการประสานงาน การประชุม แนะนา ส่งเสริม สนับสนุน และติดตาม
- ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในรูปแบบการให้ความรู้ด้านการสหกรณ์
แก่นักเรียน/เกษตรกร/ประชาชนทั่วไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
๓.๓.๔ โครงการอบรมการบริหารจัดการหนี้ของสหกรณ์ภาคการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ
๑) หลั ก สู ต ร การบริ ห ารจั ด การธุ ร กิ จ สิ น เชื่ อ ของสหกรณ์ 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 “การจัดทาแผนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินเชื่อของ
สหกรณ์และแผนการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชาระของสมาชิกสหกรณ์ จานวน 1 วัน
๓) อบรม การบริหารจัดการหนี้และการเสริมสร้างอาชีพของสมาชิกสหกรณ์ จานวน 1 วัน
๔) ดาเนินการ 2 กิจกรรม ให้แล้วเสร็จภายใน เดือนมิถุนายน 2564
มติที่ประชุม
รับทราบ

3.4.5 ผลการจัด...

๘
๓.๔.๕ ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตร

มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ ๓.๔ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
นายนรสีห์ สุดวิลัย นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการพิเศษ เป็นผู้กล่าวชี้แจงรายละเอียดดังนี้
๓.๔.๑ ปริมาณธุรกิจสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ตัวชี้วัดกิจกรรม
- จานวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ได้รับการจัดเก็บข้อมูลปริมาณธุรกิจและรายงาน
ผ่านระบบรายงานปริมาณธุรกิจสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เป้าหมาย 106 แห่ง
- สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีสถานการณ์ดาเนินกิจการมีอัตราการขยายตัวของปริมาณ
ธุรกิจเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3
มติที่ประชุม
รับทราบ
๓.๔.๒ สรุ ป จ านวนสหกรณ์ ที่ มี ป ริ ม าณธุ ร กิ จ เพิ่ ม ขึ้ น ปี ง บประมาณ พ .ศ.๒๕๖๔
(เทียบสะสม ๖ เดือน) (ระหว่างเดือน ก.ย.๖๓ – มี.ค.๖๔)
- อาเภอเมืองอุทัยธานี อัตราลดลง ๓.๙๑%
- อาเภอลานสัก อัตราลดลง ๔๖.๐๒%
- อาเภอสว่างอารมณ์ อัตราลดลง ๓๔.๓๐%
- อาเภอหนองขาหย่าง อัตราเพิ่มขึ้น ๙๒.๒๖%
- อาเภอหนองฉาง อัตราลดลง ๑๙.๑๖%
- อาเภอทัพทัน อัตราลดลง ๑๒.๖๓%
- อาเภอห้วยคต อัตราเพิ่มขึ้น ๔๒.๒๑%
- อาเภอบ้านไร่ อัตราเพิ่ม ๑๒.๒๓%
- นิคมสหกรณ์ อัตราลดลง ๖๐.๓๒%
มติที่ประชุม
รับทราบ
๓.๔.๓ สรุปจานวนกลุ่มเกษตรกรที่มีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
(เที่ยบสะสม ๖ เดือน) (ระหว่างเดือน ก.ย.๖๓ – มี.ค.๖๔)
- โดยภาพรวมมีกลุ่มเกษตรกรทั้งสิ้น ๕๑ แห่ง มีอัตราลดลง ๔๓.๘๐%
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.4.4 งบ พรก...

๙
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 จานวน 10 แห่ง ดังนี้
1) สหกรณ์กองทุนสวนยางห้วยคต จากัด
2) สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.อุทัยธานี จากัด
3) สหกรณ์การเกษตรเมืองอุทัยธานี จากัด
4) สหกรณ์การเกษตรบ้านหลุมเข้า จากัด
5) สหกรณ์การเกษตรลานสัก จากัด
6) สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตภูเมนทร์ จากัด
7) สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตหนองยายดา จากัด
8) สหกรณ์การเกษตรสว่างอารมณ์ จากัด
9) สหกรณ์การเกษตรห้วยคต จากัด
1๐) สหกรณ์นิคมลานสัก จากัด
กองคลั ง (กลุ่ ม ส่ ง เสริ ม สหกรณ์ ) โอนเงิ น งบประมาณ ให้ ส หกรณ์ จั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี
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 ขั้นตอนการดาเนินการหลังจากสหกรณ์ได้รับเงินอุดหนุน
๑) สหกรณ์รับเช็คนาเงินอุดหนุนเข้าบัญชีที่เปิดไว้เฉพาะโครงการนี้เท่านั้น และจัดส่ง
ใบเสร็ จ รั บ เงิ น พร้ อ มแนบส าเนาบั ญ ชี เ งิ น ฝากธนาคารที่ มี ร ายการเคลื่ อ นไหวให้ เ ป็ น ปั จ จุ บั น ภายใน
3 วันทาการนับแต่วันที่ได้รับเงินอุดหนุน
๒) สหกรณ์จัดทาสัญญาจัดซื้อจัดจ้างตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร
๓) สหกรณ์จัดทาบันทึกข้อตกลงระหว่างจังหวัด/สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.4.7 โครงการ...

๑๐
๓.๔.๗ โครงการส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น สหกรณ์ แ ละกลุ่ ม เกษตรกรท าการเกษตร
เพื่อเพิ่มมูลค่า GAP ปี 2564
กิจ กรรมสนั บสนุน ให้ ส หกรณ์ และกลุ่ ม เกษตรกรส่ ง เสริม สมาชิก ทาการเกษตร
ปลอดภัย (GAP) สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ 3 สหกรณ์ จานวน ๘๐ ราย
1) สหกรณ์การเกษตรห้วยคต จากัด จานวน ๔๐ ราย
2) สหกรณ์การเกษตรลานสัก จากัด จานวน 2๕ ราย
3) สหกรณ์นิคมลานสัก จากัด จานวน 15 ราย
กรมฯ แจ้งว่า จะมีการจัดประชุม Zoom เพื่อชี้แจงโครงการในส่วนของการดาเนินงาน
ของสหกรณ์ที่ขอตรวจรับรองแปลงในปี 2564 ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. กลุ่มเป้าหมาย
ประกอบด้วย
1. ผู้แทนสหกรณ์เป้าหมาย แห่งละ 2 ราย
2. ผู้แทนสานักงานสหกรณ์จังหวัด ๆ ละ 2 ราย
3. วิธีการประชุมจะใช้วิธีการใด กรมจะแจ้งให้ทราบต่อไป
การจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการขอรับรอง GAP และลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมินแปลง
เริ่มประมาณเดือนมิถุนายน 2564 เป็นต้นไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
๓.๔.๘ โครงการพัฒนาศักยภาพการดาเนิ น ธุ ร กิจชุมชนของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
และธุรกิจชุมชน และโครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสาหรับสินค้าเกษตร
๑) กิจกรรมหลักที่ 1 เพิ่มศักยภาพการดาเนิน ธุรกิจรวบรวม จัดเก็บแลแปรรูปผลผลิต
การเกษตรในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กรมฯจัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรมที่ 1
จานวนเงิน 12,160 บาท
- สารวจ คัดเลือก และยืนยันความพร้อมของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย 7 แห่ง
- ประสานสหกรณ์/กลุ่มเข้าร่วมกิจกรรม และเข้าร่วมอบรมตามหลักสูตรที่ กพก.กาหนด
๒) กิจกรรมหลักที่ 2 เพิ่มขีดความสามารถในการดาเนินธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับอาเภอ กรมฯจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรมที่ 2
จานวน 12,160 บาท และเป็นค่าใช้จ่ายอบรม จานวนเงิน 83,430 บาท
- จัดประชุม conference จานวน 1 ครั้ง 36 ราย กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรสานักงาน
-.จั ด ท าแผนเพิ่ ม ศั ก ยภาพและเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของ
สหกรณ์/กลุ่มฯเป้าหมาย 1 ครั้ง 2 วัน
-.จั ด อบรมการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบรรจุ ภั ณ ฑ์ สิ น ค้ า เกษตรแปรรู ป ภายใต้
โครงการ 1 อาเภอ 1 ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรให้กับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย จานวน 1 ครั้งๆละ 2 วัน
๓) กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนากลไกการตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางการจาหน่ายสินค้าของ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กรมฯจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม จานวน 8,060 บาท
- จัดประชุมขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการสินค้าเกษตรระดับจังหวัด จานวน 1 วัน
๔) สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย จานวน 7 แห่ง คือ
- สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตหนองยายดา จากัด
- สหกรณ์การเกษตรห้วยคต จากัด
- สหกรณ์การเกษตรสว่างอารมณ์ จากัด
สหกรณ์...

๑๑
- สหกรณ์การเกษตรบ้านไร่ จากัด
- สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.อุทัยธานี จากัด
- สหกรณ์นิคมลานสัก จากัด
- กลุ่มเกษตรกรทานาโคกหม้อ
มติที่ประชุม
๑..ติ ด ตามโครงการโดยท าแผน สิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ตามรายการที่ ไ ด้ ง บประมาณ งบ พรก .
เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒..ติดตามการใช้ประโยชน์ และการใช้งานของอุปกรณ์การตลาด หากไม่เกิดประโยชน์
ให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์เข้าแนะนา
วาระที่ ๓.๕ กลุ่มตรวจการสหกรณ์
นายสมพร ศรีวังยาง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส เป็นผู้กล่าวชี้แจงรายละเอียดดังนี้
๓.๕.๑ ผลการปฏิบัติงานกลุ่มตรวจการสหกรณ์
1) ตรวจการสหกรณ์โดยทีมตรวจสอบระดับจังหวัด การเบิกจ่ายร้อยละ ๗๒.๒๕
เป้าหมาย 3 สหกรณ์ ผลปฏิบัติ ๓ สหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๒) ตรวจการสหกรณ์ตามคาสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ การเบิกจ่ายร้อยละ ๗๔.๖๙
เป้าหมาย 8 สหกรณ์ ผลปฏิบัติ ๘ สหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 50
3) ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการแก้ไขข้อบกพร่อง เป้าหมาย 7 สหกรณ์
ผลปฏิบัติ 4 สหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 57.14
4) ประชุม ซัก ซ้อ มการตรวจการสหกรณ์ การเบิ กจ่ ายร้อ ยละ 100 เป้า หมาย
1 ครั้ง ผลปฏิบัติ 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
5) ประชุ ม คณะทางานระดั บ จั ง หวั ด แก้ ไ ขปั ญ หา การด าเนิ น งานของสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) การเบิกจ่ายร้อยละ ๗๔.๔๗ เป้าหมาย 4 ครั้ง ผลปฏิบัติ ๓ ครั้ง
คิดเป็นร้อยละ ๗๕
มติที่ประชุม
รับทราบ
๓.๕.๒ การแก้ไขข้อบกพร่องตามคาสั่งนายทะเบียนสหกรณ์
การสั่งการแก้ไขข้อบกพร่องตามคาสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ มาตรา 22 (1) จานวน
ทั้งหมด 13 สหกรณ์ การจัดทางบการเงินประจาปี (สหกรณ์ที่ไม่ส ามารถปิดบัญชีได้) จานวน 8 สหกรณ์
กรณีอื่น ๆ จานวน 5 สหกรณ์
- สหกรณ์การเกษตรทัพทัน จากัด ข้อบกพร่องคือ ลูกหนี้การค้าน้ามันปฏิเสธหนี้
- สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินลานสัก จากัด ข้อบกพร่องคือ ลูกหนี้การค้ามัน / เรียกเงินคืน
จากทนายความ
- สหกรณ์ผู้ใช้น้าเนินแจง จากัด ข้อบกพร่องคือ การจัดทาบัญชี
- สหกรณ์การเกษตรโพธิมงคล จากัด ข้อบกพร่องคือ การจัดทาบัญชี
- สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดงขวางสามัคคี จากัด ข้อบกพร่องคือ การจัดทาบัญชี
- สหกรณ์บ้านมั่นคงอุทัยธานี จากัด ข้อบกพร่องคือ การจัดทาบัญชี
สหกรณ์...

๑๒
- สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตหนองกลางดง จากัด ข้อบกพร่องคือ การจัดทาบัญชี
- สหกรณ์การเกษตรเมืองการุ้ง จากัด ข้อบกพร่องคือ การจัดทาบัญชี
- สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตสว่างอารมณ์ จากัด ข้อบกพร่องคือ การจัดทาบัญชี
- สหกรณ์การเกษตรวัดยาง จากัด ข้อบกพร่องคือ การจัดทาบัญชี
- สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์บ้านไก่ดิ้น จากัด ข้อบกพร่องคือ เงินสดขาดบัญชี (ระหว่างปี
บัญชี 2559-2562) เป็นเงิน 266,445.- บาท
- สหกรณ์กองทุนสวนยางปฏิรูปที่ดินน้าดี จากัด ข้อบกพร่องคือ การดารงสินทรัพย์
สภาพคล่อง รายงานทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์ และกาหนดระเบียบว่าด้วย
เจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน
- สหกรณ์การเกษตรสว่างอารมณ์ จากัด ข้อบกพร่องคือ การให้เงินกู้แก่กลุ่มเกษตรกร
มติที่ประชุม
รับทราบ
๓.๕.๓ ติดตามการแก้ไขข้อสังเกต
1) กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
- สหกรณ์ผู้ใช้น้าสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าบ้านสะพานหิน จากัด ประเด็นข้อสังเกต
คือ ระหว่างปีผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้เข้าตรวจสอบสหกรณ์
๒) กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒
- สหกรณ์การเกษตรบ้านหลุมเข้า จากัด ประเด็นข้อสังเกต
(1) สัญญาเงินให้กู้ยังจัดทาเอกสารไม่เรียบร้อยบางส่วน เช่น ไม่ได้แนบ
ทะเบียนบ้านผู้ค้าประกันพยานลงลายมือชื่อไม่ครบ
(2) การเปรียบเทียบยอดรวมซื้อ - ขายสินค้ากับบัญชีแยกประเภททั่วไปไม่
ตรงกัน เนื่องจากสหกรณ์บันทึกบัญชีขายสินค้าเป็นเงินสดทั้งจานวน แต่ในทางปฏิบัติมีการขายสินค้าทั้งเงินสด
และเงินเชื่อ
(3) สหกรณ์ยังจัดทาบัตรตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอานาจถอนเงินไม่ครบ
ทุกราย
- สหกรณ์ ก ารเกษตรตลุ ก ดู่ จ ากั ด ประเด็ น ข้ อ สั ง เกตคื อ การค้ าประกั น
ตามสั ญญากู้ยื มเงิน สหกรณ์กาหนดให้ มีบุคคลเป็นผู้ ค้าประกันเกินกว่าจานวนบุคคลที่ระเบียบกาหนดไว้
และไม่มีมติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ให้กระทาการ
- สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินเขาดินเหนือ จากัด ประเด็นข้อสังเกตคือ การจัดทาบัญชี เงิน
สดเป็นปัจจุบัน แต่การบันทึกรายการโอนบัญชีและสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปไม่เป็นปัจจุบัน
- สหกรณ์ เ ครดิ ต ยู เ นี่ ย นลานสั ก จ ากั ด ประเด็ น ข้ อ สั ง เกตคื อ รั บ เงิ น เงิ น จาก
บุคคลภายนอก เป็นเงินจานวน 17,285.76 บาท สหกรณ์ปลูกไม้ผล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดาเนินธุรกิจ
แหล่งท่องเที่ยว มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 176,892.- บาท ไม่เป็นไปตามข้อบังคับของสหกรณ์ พ.ศ. 2562 หมวด
วัตถุประสงค์และอานาจกระทาการ

3) กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์...

๑๓
3) กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3
- สหกรณ์การเกษตรห้วยคต จากัด ประเด็นข้อสังเกต
(1) บัญชีเงินฝากของสหกรณ์มียอดคงเหลือไม่ตรงกับหลักฐานของธนาคาร
และของสหกรณ์อื่น จานวน 2 บัญชี
(2) เอกสารประกอบการบันทึกบัญชีไม่ครบถ้วน เช่น การจ่ายชาระหนี้ค่า
โทรศัพท์ ค่าไฟฟ้า ค่าอินเตอร์เน็ต ไม่มีหลักฐานใบเสร็จรับเงิน มีเพียงหลักฐานการโอนเงิน บิลเงินสดไม่เขียน
ชื่อที่อยู่ร้านค้าและชื่อที่อยู่สหกรณ์
(3) บั นทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ไม่เป็น
ปัจจุบัน
- สหกรณ์ส่งเสริมผู้เลี้ยงสัตว์บ้านไก่ดิ้น จากัด ประเด็นข้อสังเกต
(1) ลู กหนี้เงินสดขาดบัญชี จานวน 266,445 บาท โดยคณะกรรมการ
ดาเนินการสหกรณ์และผู้ตรวจสอบกิจการได้ทาหนังสือรับรองจานวนเงินสดไว้ต่อสหกรณ์ ณ วันสิ้นปียังไม่มี
ผู้รับผิดชอบ
(2) สหกรณ์มียอดขาดทุนสะสมคงเหลือ 970,415.43 บาท มูลค่าหุ้นติด
ลบ จานวน 11.32 บาทต่อหุ้น หากสมาชิกลาออกจะไม่ได้รับค่าหุ้นคืน
(3) การจ่ายเงินกู้เกินวงเงินที่ระเบียบสหกรณ์กาหนด
มติที่ประชุม
รับทราบ
๓.๕.๔ การตรวจการสหกรณ์ทีม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ 3.6 ...

๑๔
วาระที่ 3.6 นิคมสหกรณ์ทับเสลา
นางนฤมล สมบูรณ์วิทย์ นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการ เป็นผู้กล่าวชี้แจงรายละเอียดดังนี้
๓.๖.๑ ผลการปฏิบัติงานในพื้นที่สหกรณ์ความรับผิดชอบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๖.๒ ขยายเวลาชาระหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.)
๑) สหกรณ์นิคมลานสัก จากัด วัตถุประสงค์ จัดหาปัจจัยการผลิตมาจาหน่าย จานวน
๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท กาหนดชาระ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕
๒) สหกรณ์ผู้ใช้น้าสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า บ้านเขาฆ้องชัย จากัด วัตถุประสงค์ให้สินเชื่อ
แก่สมาชิก จานวน ๑,๖๐๐,๐๐๐.- บาท กาหนดชาระ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕
มติที่ประชุม
รับทราบ
๓.๖.๓ ปัญหาในการดาเนินงาน การส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่
การใช้ประโยชน์อุปกรณ์ทางการตลาดไม่มีความเคลื่อนไหวของการใช้งาน
มติที่ประชุม
ประธานแนะนาว่า ให้ท่านผู้อานวยการนิคมสหกรณ์ไปดูแผนธุรกิจว่ามีอะไรบ้าง ดาเนินการ
หรือยัง พื้นที่ปลูกเมล็ดพันธุ์มีเท่าไหร่ ผลผลิตได้อย่างไร ลองทาไทม์ไลน์ออกมา ช่วยทาแผนให้
วาระที่ 3.7 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
นายภานุพงษ์ สมบูรณ์วิทย์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส เป็นผู้กล่าวชี้แจงรายละเอียดดังนี้
3.7.1 สหกรณ์ที่ไม่สามารถปิดบัญชีให้เป็นปัจจุบันได้
1) สหกรณ์ ผู้ ใ ช้ น้ าเนิ น แจง จ ากั ด .(ปี บั ญ ชี สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 มี น าคมของทุ ก ปี )
ปิดบัญชีไม่ได้ติดต่อกัน เป็นระยะเวลา 7 ปี ตั้งแต่ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 จนถึง ปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 มีนาคม 2564 แนวทางการแก้ไขปัญหา สาหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 ถึงวันที่
31 มีนาคม 2560 ได้จัดส่งเอกสารทางบัญชีให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว ส่วนปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2561 ถึงวัน ที่ 31 มีนาคม 2564 อยู่ในระหว่างการจัดเก็บเอกสารทางบัญชีส่ งให้ผู้ สอบบัญชี รายงาน
ความก้าวหน้า แนะนา ส่งเสริม และช่วยเหลือการจัดทาเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี รับ -จ่ายของเดือน
เมษายน 2563 และรวบรวมเอกสารการบันทึกบัญชีให้ผู้ทาบัญชีจัดทาให้เป็นปัจจุบัน และดาเนินการส่งให้
ผู้สอบบัญชี เพื่อให้สหกรณ์สามารถปิดบัญชีได้เป็นปัจจุบัน
2) สหกรณ์...

๑๕
2) สหกรณ์การเกษตรวัดยาง จากัด (ปีบัญชีสิ้ นสุ ดวันที่ 30 เมษายนของทุกปี )
ปิดบัญชีไม่ได้ติดต่อกัน เป็นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2561 และปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 30 เมษายน 2564 แนวทางการแก้ไขปัญหา อยู่ระหว่างดาเนินการจัดทาเอกสารจัดส่งให้ผู้สอบบัญชี
รายงานความก้าวหน้า เจ้าหน้าที่บัญชีที่สหกรณ์จัดจ้างอยู่ระหว่างการจัดทาเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี
ของปีบัญชี 30 เมษายน 2563 - 2564 ให้เป็นปัจจุบัน
3) สหกรณ์บ้านมั่นคงอุทัยธานี จากัด (ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคมของทุกปี)
ปิดบั ญชีไม่ได้เป็ นระยะเวลา 6 ปี ตั้งแต่ปีบัญชีสิ้ นสุดวันที่ 31 มกราคม 2559 จนถึงปีบัญชีสิ้นสุ ดวันที่
31 มกราคม 2564 แนวทางการแก้ไขปัญหา เอกสารทางบัญชี ข้อมูลระหว่างปีบัญชี 2558 - 2559
ในปัจจุบัน กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ได้เข้าไปช่วยแนะนาในการจัดทาเอกสารทางบัญชีให้เป็นปัจจุบัน รายงาน
ความก้า วหน้ า แนะน า ส่ ง เสริ ม และช่ ว ยเหลื อ การจั ดท าเอกสารประกอบการบั น ทึ กบั ญ ชี และรวบรวม
ใบเสร็ จ รั บเงิน ที่รั บ ชาระหนี้ ค่าบ้ าน ค่าบริห ารจัดการ ค่าหุ้ น และเงินสวัส ดิการเพื่อบันทึกรายการขั้นต้น
อยู่ระหว่างการจัดทาทะเบียนคุมลูกหนี้ 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 แนวทางการแก้ไขปัญหาและความก้าวหน้า สาหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561 ได้จัดส่งเอกสารทางบัญชีให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว ส่วนปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 2563 อยู่ในระหว่างการจัดเก็บเอกสารทางบัญชีส่งให้ผู้สอบบัญชี
2) กลุ่ ม เกษตรกรเลี้ ย งสั ต ว์ ห นองไผ่ แ บน (ปี บั ญ ชี สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 พฤษภาคม
ของทุกปี) ปิดบัญชีไม่ได้ เป็นระยะเวลา 1 ปี ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 แนวทางการแก้ไข
ปัญหาและความก้าวหน้า อยู่ในระหว่างการจัดเก็บเอกสารทางบัญชีส่งให้ผู้สอบบัญชี และกระทบยอดเงินสดในมือ
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.7.3 ผลการปฏิบัติงานประจาเดือน เมษายน 2564

มติที่ประชุม

ตั้งคณะทางานลงพื้นที่ จัดทาบัญชี ดังนี้
๑. นายสุเทพ คาไพเราะ
นางสาวสุวัชรี ชวาลา
๒. นายนรสีห์ สุดวิลัย
นางสาวสมลักษณ์ จันทร์กรณ์
๓. นางสาววัฒนา สมัครเกษตรการ
นางสาวสุกัญญา อินทสิทธิ์
วาระที่ 3.8 ...

๑๖
วาระที่ 3.8 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2
นายปรีดา รอดนวล นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการ เป็นผู้กล่าวชี้แจงรายละเอียดดังนี้
3.8.1 แผน/ผลการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
1) กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (กิจกรรมพื้นฐาน)
- เข้าร่วมประชุมกับกลุ่มเป้าหมายในความรับผิดชอบ (การประชุมประจาเดือน
และการประชุมอื่น ๆ)
- แนะนา ส่งเสริม ตรวจเยี่ยม และเข้าร่ วมประชุมกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ในความรับผิดชอบเพื่อดาเนินการขับเคลื่อน สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามนโยบายและ
แนวทางที่หน่วยงานกาหนดโดยสอดคล้องกับแผนการดาเนินงาน ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ดาเนินการ
เพื่อปฏิบัติงานอื่นนอกเหนือที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบั ติงานประจาปี รวมถึงอานวยการ งานในสานักงานเพื่อให้
การปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2) การกากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์
- กิจกรรม การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์
- กิจกรรม ตรวจการสหกรณ์
- กิจกรรม ชาระบัญชี
- ตรวจการทีมครบแล้ว 7 แห่ง
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.8.2 ผลการดาเนินงาน ติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง/ข้อสังเกต
๑) สหกรณ์การเกษตรทัพทัน จากัด ข้อบกพร่อง/ข้อสังเกต ลูกหนี้เกิดจากการทุจริต
จานวน 6,185,796.99 บาท เนื่องจากลูกหนี้การค้าน้ามันปฏิเสธหนี้ ต้นเงิน 6,216,101.00 บาท
ดอกเบี้ย 280,810.00 บาท ผลการแก้ไข/ความก้าวหน้า เสร็จสิ้นกระบวนการทางศาล (คดีแพ่ง) แล้ว
อยู่ระหว่างรับชาระหนี้ ชาระแล้ว 4,031,019.99 บาท ชาระดอกเบี้ย 238,710.00 บาท คงเหลือ
2,185,082.00 บาท ดอกเบี้ยคงเหลือ 42,100.00 บาท
๒) สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตหนองกลางดง จากัด ข้อบกพร่อง/ข้อสังเกต ลูกหนี้
เกิดจากการทุจริต จานวน 7,812,363.34 บาท เนื่องจากสมาชิกปฏิเสธหนี้จาการปลอมแปลงสัญญาเงินกู้
ผลการแก้ไข/ความก้าวหน้า (๑) ศาลชั้นต้น และศาลอุธรณ์ ตัดสิน ลงโทษจาคุกโดยให้ลงโทษจาคุกจาเลย
20 ปี ให้จาเลยคืนเงิน 7,812,363.34 บาท (๒) ติดตามศาลส่งคาบังคับให้จาเลยชดใช้ค่าเสียหาย
๓) สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตหนองยายดา จากัด ข้อบกพร่อง/ข้อสังเกตบุคคลภายนอก
ไม่ชาระเงินค่าข้าวเปลือก จานวน 17,839,530 บาท ผลการแก้ไข/ความก้าวหน้า ศาลตัดสินให้บุคคลภายนอก
ดังกล่าวชดใช้ค่าเสียหาย สหกรณ์ฯ อยู่ระหว่างจาหน่ายส่วนควบของโรงสี
๔) สหกรณ์การเกษตรสว่างอารมณ์ ข้ อบกพร่อง/ข้อสั ง เกต สหกรณ์ใ ห้ เงิ นกู้ยื ม
แก่กลุ่มเกษตรกร 3 แห่ง ขัดต่ออานาจกระทาการของสหกรณ์ ผลการแก้ไข/ความก้าวหน้า อยู่ระหว่างบังคับ
คดี 1 แห่ง (2,820,000 บาท) อยู่ระหว่างดานินคดี 1 แห่ง (4๐๐,๐๐๐ บาท) อยู่ระหว่างรับชาระหนี้
1 แห่ง (6๐๐,๐๐๐ บาท) ชาระต้นเงิน 57,500 บาท ชาระดอกเบี้ย 36,000 บาท รวม 93,500 บาท
5) สหกรณ์...

๑๗
๕) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดงขวางสามัคคี จากัด ข้อบกพร่อง/ข้อสังเกต เจ้าหน้าที่
สหกรณ์ทุจริตรวมค่าเสียหายคงเหลือจานวน 7,922,088.90 บาท (ยังไม่รวมดอกเบี้ยผิดนัด) ผลการแก้ไข/
ความก้าวหน้า อยู่ระหว่างรับชาระหนี้ และระหว่างติดตามตัวมาดาเนินคดี 1 ราย
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.8.3 ผลการปิดบัญชี สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ยังปิดบัญชีไม่เป็นปัจจุบัน
๑) สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตหนองกลางดง จากัด ปิดบัญชีไม่ได้ปี 2560 2561
2562 2563 ผลการแก้ไข/ความก้าวหน้า อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารจากการดาเนินคดี
๒) สหกรณ์ปศุสัตว์หนองจิกยาว จากัด ปิดบัญชีไม่ได้ปี ๒๕๖๓ ผลการแก้ไข/ความก้าวหน้า
ส่งผู้สอบบัญชีแล้วอยู่ระหว่างตรวจสอบ
๓) สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตสว่างอารมณ์ จากัด ปิดบัญชีไม่ได้ปี 2561 2562
2563 ผลการแก้ไข/ความก้าวหน้า อยู่ระหว่างแก้ไขเอกสารประกอบบัญชี
๔) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดงขวางสามัคคี จากัด ปิดบัญชีไม่ได้ปี 2558 2559
2560 2561 2562 2563 ผลการแก้ไข/ความก้าวหน้า อยู่ระหว่างจัดทาเอกสารเพิ่มเติมตามคาแนะนา
ของผู้สอบบัญชี
๕) สหกรณ์การเกษตรโพธิมงคล จากัด ปิดบัญชีไม่ได้ปี 2560 2561 2562
2563 ผลการแก้ไข/ความก้าวหน้า อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารประกอบบัญชี
๖) กลุ่มเกษตรกรทาไร่หนองกระทุ่ม ปิดบัญชีไม่ได้ปี 2562 2563 ผลการแก้ไข/
ความก้าวหน้า เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์เข้าช่วยเหลือแล้ว อยู่ระหว่างดาเนินการ
๗) กลุ่มเกษตรกรทานาประดู่ยืน ปิดบัญชีไม่ได้ปี 2559 2560 2561 2562
2563 ผลการแก้ไข/ความก้าวหน้า เจ้าหน้าทีก่ ลุ่มอยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไขตามคาแนะนาผู้สอบบัญชี
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 อยู่ระหว่างดาเนินการ
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.8.4 ความก้าวหน้าการชาระบัญชี
รายงานความก้าวหน้าการชาระบัญชีสหกรณ์การเกษตรชาวไร่อ้อยจังหวัดอุทัยธานี
จากัด ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564
- ปิดประกาศเลิก ณ สานักงานสหกรณ์ ที่ว่าการอาเภอที่สหกรณ์ตั้งอยู่
- รับมอบทรัพย์สินพร้อมด้วยสมุดบัญชีและเอกสาร
- ประกาศหนั งสื อพิ ม พ์ร ายวัน อย่า งน้ อ ย 2 วัน ติด ต่อ กัน หรือ ประกาศโฆษณา
ทางอื่น ๆ และทาหนังสือแจ้งเจ้าหนี้

จัดทางบการเงิน ...

๑๘
- จั ด ทางบการเงิ น ณ วัน เลิ ก สหกรณ์ . ปั ญ หาและอุ ป สรรค บริ ษัท อุส าหกรรม
มิตรเกษตร จากัด ยังไม่ยืน ยัน เจ้ าหนี้ เงินกู้ที่ส หกรณ์ฯ ได้ไปกู้เงินกับบริษัท มิตรเกษตรอุส าหกรรม จากัด
ตามงบการเงินที่ปรากฏ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ได้สอบถามไปยังฝ่ายบัญชีของบริษัทแล้ว อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.8.5 งานแก้ไขปัญหาหนี้สิน งานนโยบาย และอื่น ๆ
1) การใช้ ป ระโยชน์ จ ากอุ ป กรณ์ ก ารตลาด/สิ่ ง ก่ อ สร้ า งที่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น
งบประมาณจากกรมส่งเสริมสหกรณ์

2) งบประมาณเงินอุดหนุนที่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับจากกรมฯ ปีงบประมาณ
พ.ศ.2564

3.8.6 โครงการ...

๑๙

มติที่ประชุม

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

๓.๘.๗ โครงการแก้ปัญหาหนี้สินให้แก่สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
๑) โครงการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาอาชี พ ทางการเกษตรในสภาวะปั ญ หาภั ย แล้ ง
ผ่านกลไกธนาคารสินค้าเกษตรในระบบสหกรณ์
๒) โครงการแก้ไขปัญหาคุณภาพหนี้สหกรณ์ แก้ไขหนี้สินและฟื้นฟูอาชีพทางการเกษตร
สมาชิกสหกรณ์
๓) โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงกระบือในระบบสหกรณ์ ตามแนวทางเกษตรกรรมยั่งยืน
๔) ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้เพื่อการส่งเสริมอาชีพทางการเกษตรตามแนวทาง
เกษตรกรรมยั่งยืน
มติที่ประชุม
รับทราบ
๓.๘.๘ การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
แนวทางการปฏิบัติตาม ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2563 ข้อ 26 ให้นารายการดังต่อไปนี้ มาพิจารณาก่อนประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญ ณ วันสิ้นปีทางบัญชี
1) จ านวนเงิ น ที่ ไ ด้ รั บ ช าระหนี้ ห ลั ง วั น สิ้ น ปี ท างบั ญ ชี แต่ ก่ อ นวั น ที่ ผู้ สอบบั ญ ชี
แสดงความเห็น ต่องบการเงิน
- ภายใน 30 วั น หลั ง จากวั น สิ้ น ปี ท างบั ญ ชี สหกรณ์ จั ด ท างบการเงิ น พร้ อ ม
รายละเอียดส่งประกอบให้ผู้สอบบัญชี
- สหกรณ์ ป ระมาณการค่ า เผื่ อ หนี้ ต าม ระเบี ย บนายทะเบี ย นฯ ข้ อ 26 และ
ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่องการประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ.2563
- หลังวันสิ้นปีทางบัญชี หากสมาชิกมาชาระหนี้ สหกรณ์สามารถนาจานวนเงิน
ดั ง กล่ า วมาลดจ านวนประมาณการค่ า เผื่ อ หนี้ ส งสั ย จะสู ญ ได้ แต่ ไ ม่ เ กิ น วั น ที่ ผู้ ส อบบั ญ ชี แ สดงความเห็ น
ต่องบการเงิน
2) เงินฝากของลู กหนี้ที่ฝ ากไว้กับสหกรณ์ตามจานวนเงินที่เจ้าของบัญชีเงินฝาก
ดังกล่าว ทาสัญญาตกลงผูกพันค้าประกันหนี้ของลูกหนี้และให้สิทธิแก่สหกรณ์สามารถถอนเงินฝากเพื่อชาระหนี้ได้
เมื่อหนี้ถึงกาหนดชาระ
- เงิน ฝากดังกล่ าวต้องมีข้อตกลงในสั ญญาเงินกู้ ที่ กาหนดว่าใช้ ค้าประกันเงิน กู้
ของสมาชิก
3) หลักทรัพย์...

๒๐
3) หลั ก ทรั พย์ รัฐ บาล หรื อหลั กทรั พย์ที่กระทรวงการคลั งค้า ประกันต้ นเงินและ
ดอกเบี้ ย และเจ้ าของหลั กทรั พ ย์ นั้ น ได้ท าสั ญญาตกลงผู กพั นค้ าประกัน หนี้ ของลู กหนี้ใ ห้ หั กได้ต ามมูล ค่ า
หลักทรัพย์ เท่าที่ได้นามาเป็นหลักประกันกับสหกรณ์
4) ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมอาคาร สิ่งปลูกสร้างที่จดจานองไว้กับสหกรณ์ กรณีประเมิน
โดยทางราชการให้หักได้เต็มจานวน กรณีประเมินโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินรับอนุญาตให้หักได้ ร้อยละ 70
ของราคาประเมิน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่าวงเงินที่ระบุไวในสัญญาจานอง
มติที่ประชุม
รับทราบ

มติที่ประชุม

วาระที่ 3.9 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3
นางสาวแก้วตา พัฒนพันธ์ นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการ เป็นผู้กล่าวชี้แจงรายละเอียดดังนี้
3.9.1 ผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ อาเภอบ้านไร่ และ อาเภอห้วยคต
- ตรวจเยี่ยม แนะนา ส่งเสริมสหกรณ์ ๙ ครั้ง กลุ่มเกษตรกร ๑๐ ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ สหกรณ์ ๓ ครั้ง กลุ่มเกษตรกร ๓ ครั้ง
- ตรวจการสหกรณ์ทีม สหกรณ์ 2 ครั้ง
รับทราบ

๓.๙.๒ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ปิดบัญชีภายใน 30 วัน
- สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหูช้าง-การุ้ง จากัด วันที่สหกรณ์ส่งปิดบัญชี 23 ธันวาคม 2563
-.สหกรณ์ เ ครดิ ต ยู เ นี่ ย นบ้ า นชุ ม ทหารสามั ค คี จ ากั ด .วั น ที่ ส หกรณ์ ส่ ง ปิ ด บั ญ ชี
29 มกราคม 2564
-.สหกรณ์ เ ครดิ ต ยู เ นี่ ย นทองหลางสามั ค คี จ ากั ด วั น ที่ ส หกรณ์ ส่ ง ปิ ด บั ญ ชี
29 มกราคม 2564
- สหกรณ์การเกษตรบ้านไร่ จากัด วันที่สหกรณ์ส่งปิดบัญชี ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔
- กลุ่มเกษตรกรทาไร่ทัพหลวง วันที่กลุ่มเกษตรกรส่งบัญชี 30 เมษายน 2564
- กลุ่มเกษตรกรทาไร่หูช้าง วันที่กลุ่มเกษตรกรส่งบัญชี ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔
- กลุ่มเกษตรกรไร่ใหม่คลองเคียน วันที่กลุ่มเกษตรกรส่งบัญชี ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔
- กลุ่มเกษตรกรทาไร่ทองหลาง วันที่กลุ่มเกษตรกรส่งบัญชี ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.9.๓ ผลการแก้ไขข้อบกพร่อง/ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี
1).สหกรณ์ ก ารเกษตรทุ่ ง สาลี จ ากั ด .ข้ อ บกพร่ อ ง.กรณี น างวิ ม ลรั ต น์ ไชชู โ ชติ
อดี ต ผู้ จั ด การ ยั ก ยอกและปลอมแปลงเอกสาร ของสหกรณ์ก ารเกษตรทุ่ งสาลี จ ากั ด .มู ล ค่ า หุ้ น เป็น ศู น ย์
หรือติดลบ ผลการแก้ไข วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ศาลนัดจาเลยชาระหนี้ งวดที่ 2 จานวน 130,000 บาท
หากจาเลยไม่สามารถชาระหนี้ได้ ศาลจะดาเนินคดีกับจาเลยต่อไป อยู่ระหว่างดาเนินการตามแผนฟื้นฟู กิจการ
สหกรณ์ (๑) เจ้าหน้าที่สหกรณ์ลงพื้นติดตามให้สมาชิกชาระหนี้ (๒) ดาเนินการโครงการปรับโครงสร้างหนี้
ให้ ส มาชิ ก (๓) ด าเนิ น การฟ้ อ งร้ อ งดาเนิ น คดี ส มาชิ ก ที่ มีห นี้ ค้ า งนาน และไม่ม าติ ดต่ อ กั บ สหกรณ์ผ ลจาก
การลงพื้ น ที่ติ ดตามหนี้ มีส มาชิ กหลายรายที่ แจ้ง ว่าไม่มีห นี้กับ สหกรณ์แ ละได้ช าระหนี้ห มดแล้ ว สหกรณ์
จะรวบรวมรายชื่อและนัดสอบทานหนี้อีกครั้ง
2) สหกรณ์...

๒๑
2) สหกรณ์การเกษตรเมืองการุ้ง จากัด ข้อบกพร่อง ไม่สามารถปิดบัญชี ปีบัญชี 30
กันยายน 2561 , 30 กันยายน 2562 และ 30 กันยายน 2563 ได้ ผลการแก้ไข (1) ปิดบัญชี ปี 2561
ส่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีให้ดาเนินการปิดบัญชี และส่งงบแสดงฐานะทางการเงิน 2 ปี ปี 25612562 (2) เจ้าหน้าที่ส่งเสริม ลงตรวจสอบเอกสารทางบัญชีที่ไม่ถูกต้อง และช่วยเหลือการปิดบัญชี ทุกวัน
อั ง คารของสั ป ดาห์ (3) อยู่ ร ะหว่ า งการรวบรวมสั ญ ญาคณะกรรมการและอดี ต คณะกรรมการ
และเจ้ าหน้าที่ที่มีห นี้ค้างกับสหกรณ์ จ านวนประมาณ 3,000,000 กว่าบาท เพื่อให้ ช าระหนี้หรือบังคับ
ทางกฎหมาย ซึ่งคณะกรรมการอยู่ระหว่างดาเนินการ
๓) สหกรณ์กองทุนสวนยางปฏิรูปที่ดินน้าดี จากัด ข้อบกพร่อง (1) การดารงสินทรัพย์
สภาพคล่องเฉลี่ย อัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 1 ของยอดเงินฝากทั้ งหมด และรายงานเป็นประจาทุกเดือน (2)
รายงานการเปลี่ ย นแปลงรายการในทะเบี ย นสมาชิ ก และทะเบี ย นหุ้ น ต่ อ นายทะเบี ย นสหกรณ์ ภ ายใน
30 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้ง (3) กาหนดระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานขึ้นใช้บังคับ
ผลการแก้ไข อยู่ระหว่างดาเนินการ
๔ สหกรณ์ส่งเสริมผู้เลี้ยงสัตว์บ้านไก่ดิ้น จากัด ข้อบกพร่อง (1) กรณีมีเงินสดขาดบัญชี
ตั้งแต่ปีบัญชี 31 มีนาคม 2559 - 2562 จานวนเงิน 266,445 บาท โดยคณะกรรมการดาเนินการและ
ผู้ตรวจสอบกิจการจานวน 6 ราย ได้ลงนามในหนังสือรับสภาพหนี้แล้ว ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์ได้มีคาสั่งให้
คณะกรรมการดาเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการจานวน 6 ราย ดาเนินการจัดทาหนังสือรับใช้หนี้ และจัดให้มี
บุคคลค้าประกันหรือนาทรัพย์สินมาจานองเป็นประกันหนี้เงินดังกล่าว ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับคาสั่ง
และให้ช ดใช้เงิน ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่งนี้ หากไม่ปฏิบัติตามสัญญาสหกรณ์จะต้องฟ้อง
ด าเนิ น คดี เ รี ย กบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งชดใช้ เ งิ น แก่ ส หกรณ์ .ผลการแก้ ไ ข เมื่ อ วั น ที่ 21 กุ ม ภาพั น ธ์ 2 564
คณะกรรมการมี ม ติ ข อผ่ อ นผั น ช าระหนี้ เดื อ นละ 5,000 บาท ตั้ ง แต่ วั น ที่ 31 มี น าคม 2564
เป็ น ต้ น ไป จนกว่ า จะครบตามก าหนด และหากเดื อ นไหนมี ม ากก็ จ ะจ่ า ยช าระหนี้ เ พิ่ ม ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่
26 มีนาคม 2564 กรรมการสหกรณ์และผู้ตรวจสอบกิจการ รวม 5 ราย ได้นาเงินมาชาระในส่วนของเงิน สด
ขาดบัญชีงวดที่ 1 จานวน 5,000 บาท ได้มีการติดตามให้ชาระงวดที่ 2 ซึ่งคณะกรรมการแจ้งว่าอยู่ระหว่าง
การรวบรวมเงิน (2) กรณีสมาชิกกู้เงินรวมทุกสัญญาเกิน 200,000 บาท มากกว่าระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้
และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2551 (ข้อ6) กาหนดไว้ และให้ผู้ตรวจการสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจสอบรายงานภายใน
วัน ที่ 10 พฤษภาคม 2564 ผลการแก้ไข ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ผู้ ตรวจการสหกรณ์จะลงพื้นที่
ตรวจการเกี่ยวกับเรื่องนี้
มติที่ประชุม
รับทราบ
๓.๙.๔ ผลความก้าวหน้าในการชาระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
- กลุ่มเกษตรกรทาไร่คอกควาย ผลความก้าวหน้า เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564
ได้ส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีรับเอกสาร แต่ขอตรวจสอบเอกสารก่อนจึงจะลงวันที่
รับเอกสารให้ และได้สอบถามผู้สอบบัญชีว่าผลการตรวจเอกสารเป็นอย่างไร ผู้สอบบัญชีแจ้งว่าหากมีการแก้ไข
จะส่งเอกสารกลับเพื่อดาเนินการแก้ไขต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.9.5 ผลการ...

๒๒
๓.๙.๕ ผลการปิดบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ไม่เป็นปัจจุบัน
1) สหกรณ์การเกษตรทุ่งสาลี จากัด (ปี 2563) ผลความก้าวหน้า ผู้ ส อบบัญชี
อยู่ระหว่างการตรวจสอบรับรองงบการเงิน คาดว่าจะได้งบการเงินภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564
2) สหกรณ์ ก ารเกษตรเมื อ งการุ้ ง จ ากั ด (ปี 2 561-2563) ผลความก้ า วหน้ า
อยู่ ร ะหว่ า งตรวจสอบเอกสารทางบั ญ ชี จั ด หาผู้ จั ด ท าบั ญ ชี โดยขณะนี้ ม อบหมายให้ ก รรมการมาช่ ว ย
ในการจัดทาเอกสารรับชาระหนี้กับสมาชิก
3) กลุ่ ม เกษตรกรท าไร่ ห นองบ่ ม กล้ ว ย(ปี 2 559-2563) ผลความก้ า วหน้ า
อยู่ระหว่างการประสานกับกลุ่มเกษตรกร
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
วาระที่ ๑ กิจกรรมวันต้นไม้ประจาปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๔
เชิญชวนสหกรณ์ทุกสหกรณ์ปลูกต้นไม้ บริเวณหน่วยงาน หรือพื้นที่เห็นสมควร กาหนดวัน
และเวลาจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
วาระที่ 5.๑ แบบรายงานผลการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home)
ให้กลุ่มงานรายงานผลการปฏิบัติงานราชการนอกสถานที่ตั้ง Work from Home อาทิตย์ละ ๑ ครั้ง
ให้ฝ่ายบริหารทั่วไป เพื่อรวบรวมต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ

มติที่ประชุม

วาระที่ 5.๒ ขยายเวลาชาระหนี้
ประธานให้เก็บตัวเลขว่าสหกรณ์ไหนทาบ้าง สมาชิกมีกี่ราย มูลค่าเท่าใด
รับทราบ
วาระที่ 5.๓ บ้านพักข้าราชการ
ได้มีการจัดสรรบ้านพักให้ข้าราชการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา 16.30 น.
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)

เกศริน พวงมาลัย
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวเกศริน พวงมาลัย)
วัฒนา สมัครเกษตรการ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาววัฒนา สมัครเกษตรการ)
ศุภธีร์ อยู่วัฒนา
(นายศุภธีร์ อยู่วัฒนา)

ประธานในที่ประชุม

