รายงานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 2/2562
วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุม สานักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายนิยม ผลินธรสิริ
สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์
2. นายประคอง งามสิริศักดิ์
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
3. นายวินัย จันทร์ทับทอง นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการ
4. นายสมศักดิ์ ปานดอนไพร นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการพิเศษ
5. นายสมเกียรติ ศรีสุข
นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการ
6. นายสมภพ ประหลาดเนตร นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการ
7. นายกฤติพงศ์ บุญเรือง
นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการ
9. นายเรืองศักดิ์ กงล้อม
นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการพิเศษ
10. นายทรงกลด เอมเกตุ
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชานาญงาน
11. นายเดช บุญคมรัตน์
นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการพิเศษ
12. นางสาวเนาวรัตน์ เรืองศรี นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการ
13. นายมิตร ทองชัย
นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการ
14. นายสวัสดิ์ ทองศรี
เจ้าพนักงานส่งเสริมอาวุโส
15. นางสาวจุฑารัตน์ จันทะวงศ์ นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการ
16. นายสุชาติ ธรรมศาสตร์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
17. นายศิโรทัย ขาคง
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
19. นายเอกชัย มูลแก่น
พนักงานธุรการ ส 3
20. นางวัลยา กงล้อม
พนักงานพิมพ์ ส 4
21. นางวิภา สังหาร
พนักงานพิมพ์ ส 4
22. นางกลอยใจ จึงวานิช
พนักงานเก็บเอกสาร บ 2
23. นายชาตรี จาดเรือง
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ 2
24. นายบรรพรต กลิ่นแก้ว
พนักงานขับรถยนต์ ส 2
25. นางเปมิกา มันทากาศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
26. นางสาวพัชรินทร์ ดามา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
27. นางพัชรีวรรณ คาเบ้า
เจ้าพนักงานธุรการ
29. นางสาวคุณน้อง มอญเมือง นักวิชาการมาตรฐานสินค้า
30. นายเชลงศักดิ์ พาทอง
นิติกร
31. นางสาวธมนวรรณ อรทัย นักวิชาการสหกรณ์

-232. นางสาวนิภา ชาญวิกรัย
นักวิชาการสหกรณ์
33. นางสาวสาวิตรี นาคงาม
นักวิชาการสหกรณ์
34. นางวันเพ็ญ ก้อนคา
นักวิชาการสหกรณ์
35. นางสาวจีราวรรณ ตรงนิติธรรม
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
36. นางสาวเสาวณีย์ อาจหยุด
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
37. นางสาวปุญยรัตน์ คาใส
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
ผู้ที่ไม่เข้าร่วมประชุม
1. นายปฏิวัติ แสงวิจิตร
นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการพิเศษ
ไปราชการ
2. นายธีระพงษ์ ใจใหญ่
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
ไปราชการ
3. นางสาวสุชานันท์ สมบูรณ์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
ไปราชการ
4. นางกนกวรรณ ทองตัน
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
ไปราชการ
5. นางสาววัชรี โพธิ์ทรัพย์
นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการ
ไปราชการ
6. นางสาวมนัสนันท์ จันทะบุรี นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
ไปราชการ
7. นางจิตภา ร่มเย็น
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
ไปราชการ
8. นายสมชาย แจงกลาง
นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการ
ไปราชการ
9. นายสมบัติ เนียมท้วม
นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการ
ไปราชการ
10. นางกัญญาวีร์ ชาญวิกรัย นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการ
ไปราชการ
11. นายชคัตตรัย ปัตถานัง
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
ไปราชการ
12. ว่าที่ ร.ต.ปิยะวิทย์ สุขเกษม เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส
ไปราชการ
13. นางอนุตรา ทองหาร
นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการ
ไปราชการ
14. นางสาวนภัทธ ก้อนอาทร นักวิชาการสหกรณ์
ไปราชการ
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่อง การประชุมคณะกรมการจังหวัดอุตรดิตถ์และหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดฯ
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ นายนิยม ผลินธรสิริ สหกรณ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้เข้าร่วมประชุมคณะ
กรมการจังหวัดอุตรดิตถ์และหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2562 ในวันพุธที่ 30 มกราคม 2562
เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศิลาอาสน์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยสานักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ได้แจ้งเวียน
รายงานการประชุมฯ และได้แจ้งเวียนให้ทราบทางเว็บไซร์ของจังหวัด WWW.Uttaradit.go.th
มติที่ประชุมรับทราบ

-31.2 เรื่อง การเลื่อนข้าราชการ
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มีคาสั่ง ที่ 83/2562 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2562 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ดังนี้
1. นายกฤติพงศ์ บุญเรือง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ เลื่อนตาแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ ชานาญการ
สังกัด กลุ่มตรวจการสหกรณ์ สานักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์
2. นางสาวจุฑารัตน์ จันทะวงศ์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ เลื่อนตาแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการ
สังกัด กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สานักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์
มติที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
การรับรองรายงานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการประจาเดือนมกราคม
ประธานได้แจ้งให้ทุกคนได้เข้าไปตรวจรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ได้จดบันทึกและนาขึ้นเว็บไซต์ของ
หน่วยงานแล้วหากที่ประชุมท่านใดประสงค์จะแก้ไขให้แจ้งฝ่ายบริหารทั่วไป ทราบเพื่อดาเนินการต่อไป
มติที่ประชุมรับรอง ครั้งที่ 2 /2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมสานักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์
มติที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง ติดตามผลการปฏิบัติงานครั้งที่แล้ว
3.1 เรื่อง การจัดทาเบียนสมาชิกและการถือหุ้น สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร(กจส.)
นางวรนุช เรือนคา แจ้งให้ที่ประชุมทราบ สานักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้แจ้งให้สหกรณ์ และลุ่ม
เกษตรกรจัดทาทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้นของสหกรณ์ เพื่อนาข้อมูลเข้าสู่ระบบทะเบียนสมาชิกสหกรณ์ ขอความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ติดตามการจัดทาทะเบียนหุ้นของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร หลังจากปิดบัญชี ภายใน 30 วัน เพื่อ
รายงานให้กับนายทะเบียนทราบต่อไป
มติที่ประชุมรับทราบ
3.2 เรื่อง สหกรณ์ที่ไม่ส่งสาเนางบดุลและรายงานประจาปีต่อนายทะเบียนสหกรณ์ (กจส.)
นางวรนุช เรือนคา แจ้งให้ที่ประชุมทราบ มีสหกรณ์แบบแห่งที่ยังไม่ดาเนินจัดส่งสาเนางบดุลและรายงาน
ประจาปี รายงานให้กับนายทะเบียน และขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ แนะนา ให้สหกรณ์/กลุ่ มเกษตรกร ในแนบ
ผลการตรวจสอบกิจการ ของสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
ประธาน แจ้งในที่ประชุมรับทราบ ตามระเบียบ ข้อบังคับสหกรณ์ ถ้าสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรใดไม่จัดส่ง
รายงานงบดุลและรายงานประจาปี ติดต่อกัน ระยะเวลา 3 ปี รองนายทะเบียนสามารถสั่งเลิกได้
มติที่ประชุมรับทราบ

-4ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อทราบ
4.1เรื่อง การบริหารอัตรากาลังตามโครงสร้างการบริหารงานของสานักงานสหกรณ์จังหวัดพื้นที่
การส่งเสริมสหกรณ์และที่ตั้งของสานักงานกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 - 4
นายประคอง งามสิ ริ ศั ก ดิ์ นั ก จั ด การงาน ทั่ ว ไปช านาญ การ แจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มีคาสั่งกาหนดที่ตั้งหน่วยงานและพื้นที่ดาเนินการของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์และแนวทางการ
ปฏิบัติงาน เพื่อความสะดวกในการให้บริการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และประชาชนในพื้นที่ และขอความร่วมมือ
กรอกแบบสารวจที่ตั้งหน่วยงาน และพื้นที่ดาเนินการของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อตรวจสอบข้อมูลที่ตั้งหน่วยงานและ
พื้นที่ดาเนินการของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ สานักงานสหกรณ์จังหวัด
มติที่ประชุมรับทราบ
4.2 เรื่อง การจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี พ.ศ. 2562 (ฝบท.)
นายประคอง งามสิ ริ ศั ก ดิ์ นั ก จั ด การงาน ทั่ ว ไปช านาญ การ แจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบ
วัน ที่ 26 กุมภาพัน ธ์ ของทุกปี เป็ นวันสหกรณ์ แห่งชาติ ขบวนการสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดอุตรดิตถ์
กาหนดให้มีการจัดงานวันสหกรณ์ แห่งชาติ จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจาปี 2562 ขึ้น ในวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์
2562 ณ สนามหน้าสหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จากัด ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ได้มีกิจกรรม ได้แก่ พิธีทาง
ศาสนา พิธีวางพานพุ่มสักการะพระราชวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย การแข่งขันกีฬา
เชื่อมความสามัคคี และงานเลี้ยงสังสรรค์
มติที่ประชุมรับทราบ
4.3 เรื่อง การดาเนินกิจกรรม 5ส และการดาเนินการตามมาตรการลดและคัดแยก
ขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐตามนโยบายของรัฐ และจังหวัดอุตรดิตถ์
นายประคอง งามสิ ริ ศั ก ดิ์ นั ก จั ด การงาน ทั่ ว ไปช านาญ การ แจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบ
จังหวัดอุตรดิตถ์ กาหนดให้ทุกหน่วยงานภาครัฐ มีการคัดแยกขยะมูลฝอยแต่ละประเภท พร้อมจัดวางภาชนะรองรับ
การคัดแยกขยะมูลฝอยอย่างเหมาะสมภายในหน่วยงาน สานักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
5 ส และการดาเนินการตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐตามนโยบายของรัฐ และจังหวัด
อุตรดิตถ์ โดยการคัดแยกขยะเป็น 4 ประเภท ได้แก่
1. ขยะอินทรีย์ ได้แก่ เศษอาหารและพืชผัก ที่เหลือจากการรับประทานสามารถนาไปหมักทาปุ๋ยได้จาก
ปริมาณขยะมูลฝอยทิ้ง
2. ขยะรีไซเคิล หรือขยะที่สามารถนาไปขายได้ เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ อโลหะ
3. ขยะพิษ หรือขยะมีพิษต้องเก็บรวบรวมแล้วนาไปกาจัดอย่างถูกวิธี
4. ขยะทั่วไป เป็นขยะที่ย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่าในการนาไปรีไซเคิล
เพื่อลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้โ ครงการ “ทาความดีด้วย
หัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์
มติที่ประชุม รับทราบ

-54.4 เรื่อง ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
นายวินัย จันทร์ทับทอง นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ได้รายงานด้วย
เอกสารหากสงสัยขอให้ซักถาม)
มติที่ประชุม รับทราบ
4.5 เรื่อง โครงการปุ๋ยผสมใช้เองผ่านสหกรณ์การเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร
ปี 2562
นายสมเกียรติ ศรีสุข นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ กรมส่งเสริมสหกรณ์
ได้ดาเนินโครงการสนับสนุนการผลิตหรือจัดหาปุ๋ยสั่งตัดผ่านสถาบันเกษตรกร ภายใต้มาตรการเกษตรประชารัฐเพื่อ
ลดต้นทุนการผลิตให้แก้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร โดยสนับสนุนสินเชื่อจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส) ให้แก่ สถาบัน เกษตรกรสาหรับเป็นทุนหมุนเวียนในการจัดหาปุ๋ยหรือให้ บริการปุ๋ยสั่งตัดให้แก่
สมาชิกและเกษตรกรทั่วไป เพื่อเป็นการผลักดันให้สมาชิกสหกรณ์สามารถลดต้นทุนการผลิตและใช้ปุ๋ยที่มีคุณภาพ
จังหวัดอุตรดิตถ์ มีสหกรณ์เข้าร่วมโครงการ คือ สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จากัด
มติที่ประชุม รับทราบ
4.7 เรื่อง โครงการสนับสนุนเงิน ทุนเพื่อสร้างระบบน้าในไร่นาจากสานักงานสหกรณ์ จังหวัด
ระยะที่ 2
นายสมเกียรติ ศรีสุข นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ กรมส่งเสริมสหกรณ์
ได้เสนอเรื่องขอวงเงินกู้ยืมจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณา เป็นวงเงิน 600
ล้านบาท เงินจ่ายขาดเป็นค่าบริหารโครงการอีก 17 ล้านบาท โดยมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 10,000 คน
จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้สารวจสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ จานวน 9 แห่ง
สมาชิกจานวน 500 ราย รวมเป็นเงิน 30 ล้านบาท (เฉลี่ยรายละ 60,000 บาท)
มติที่ประชุม รับทราบ
4.8 เรื่อง สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
นายสมเกียรติ ศรีสุข นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ กรมส่งเสริมสหกรณ์
ได้จัดทาโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมภิบาลเพื่อส่งเสริมให้สหกรณ์นาหลักธรรมมาภิบาลถือใช้และปฏิบัติ ในการ
บริหารจัดการอย่างเคร่งคัด โดยจังหวัดอุตรดิตถ์ได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานส่งเสริมสหกรณ์สีขาวด้ว ยธรรมาภิบาล
ให้ทาการตรวจประเมินสหกรณ์ตามเกณฑ์สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลแก่สหกรณ์ที่แสดงความจานงเข้าร่วมปฏิบัติ
ตามเกณฑ์สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมภิบาลประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จานวน 17 แห่ง

-6สานักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ประสานและกาหนดวันตรวจประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมภิ
บาล ดังนี้
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

วัน/เดือน/ปี
20 กุมภาพันธ์ 2562
22 กุมภาพันธ์ 2562
27 กุมภาพันธ์ 2562
28 กุมภาพันธ์ 2562
28 กุมภาพันธ์ 2562
1 มีนาคม 2562
4 มีนาคม 2562
4 มีนาคม 2562
5 มีนาคม 2562
5 มีนาคม 2562
5 มีนาคม 2562
6 มีนาคม 2562
6 มีนาคม 2562
7 มีนาคม 2562
7 มีนาคม 2562
8 มีนาคม 2562
8 มีนาคม 2562

สถานที่
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จากัด
สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ ลาน้าน่าน จากัด
สหกรณ์การเกษตรบ้านหม้อ จากัด
สหกรณ์การเกษตรทองแสนขัน จากัด
สหกรณ์การเกษตรพิชัย จากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณาสุขอุตรดิตถ์ จากัด
สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จากัด
สหกรณ์การเกษตรบ้านโคก จากัด
สหกรณ์การเกษตรฟากท่า จากัด
สหกรณ์การเกษตรน้าปาด จากัด
สหกรณ์ผู้เลี้ยงผึ้งอุตรดิตถ์ จากัด
สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จากัด
สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จากัด
สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรอุตรดิตถ์ จากัด
สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้าอุตรดิตถ์ จากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ จากัด

มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่อง เพื่อพิจารณา
5.1 เรื่อง พิจารณาคัดเลือก สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น ปี 2562 (กจส.)
นางวรนุช เรือนคา ได้แจ้งที่ประชุมรับทราบ ได้คัดเลือกสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร เป้าหมาย
กลุ่มเกษตรกรดีเด่น ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรทานาบ่อทอง กลุ่มเกษตรกรทานาป่าคาย สหกรณ์ดีเด่น ได้แก่ สหกรณ์
การเกษตรเมืองลับแล จากัด สหกรณ์นิคมพิชัยพัฒนา จากัด และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จากัด
มติที่ประชุม รับทราบ

-75.2 เรื่อง โครงการประกวดผลงานการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร ประจาปี 2562 (กจส.)
นางวรนุช เรือนค า ได้ แจ้งที่ประชุมรับทราบ กรมส่ งเสริมสหกรณ์ ได้ดาเนินโครงการประกวด
ผลงานการขับ เคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร เพื่ อคัดเลื อกสหกรณ์ และกลุ่ ม
เกษตรกร ที่นาหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดาเนินงาน และส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน เพื่อนาไปเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรอื่นนาไปปฏิบัติตามได้
และขอความร่วมมือสานักงานสหกรณ์จังหวัดดาเนินการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จังหวัดละไม่เกิน 5 แห่ง
โดยให้จัดส่งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เข้ารับการคัดเลือกอย่างน้อยเป็นสหกรณ์ภาคการเกษตร 1 แห่ง สหกรณ์นอก
ภาคการเกษตร 1 แห่ง และกลุ่มเกษตรกร 1 แห่ง
มติที่ประชุม รับทราบ
5.3 เรื่อง โครงการฝึกอบรมผู้แทนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (กจส.)
นางวรนุช เรือนคา ได้แจ้งที่ประชุมรับทราบ กรมส่งเสริมสหกรณ์กาหนดจัดอบรมผู้แทนสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร ระหว่างวัน ที่ 6-9 พฤษภาคม 2562 เพื่ อให้ ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้และเพิ่มทักษะของ
บทบาทภาวะผู้นา โดยขอความร่วมมือสานักงานสหกรณ์จังหวัด คัดเลือกผู้นาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เข้า รับการ
อบรม
มติที่ประชุม รับทราบ
5.4 เรื่อง พิจารณากาหนดเป้าหมายกลุ่มเกษตรกรที่ต้องการส่งเสริมให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ภายใน 3 ปี (กจส.)
นางวรนุช เรือนค า ได้ แจ้งที่ป ระชุ มรับทราบ กรมส่ งเสริมสหกรณ์ ขอความร่วมมือส านักงาน
สหกรณ์จังหวัด รายงานผลการรักษาค่าเป้าหมายกลุ่มเกษตรกรผ่านมาตรฐาน หากมีการเปลี่ยนแปลงกลุ่มเกษตรกร
เป้าหมายที่ต้องการส่งเสริมให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ขอให้รายงานให้กับกรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบ เพื่อพิจารณาแก้ไข
กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
5.5 เรื่อง สหกรณ์ที่ขาดทุนสะสมจนทาให้มูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นลดลง (กตส.)
นายสมภพ ประหลาดเนตร นั ก วิ ช าการสหกรณ์ ช านาญการ แจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ขอความร่วมมือสานักงานสหกรณ์จังหวัด สารวจข้อมูลสหกรณ์ที่มีผลประกอบการขาดทุนสะสม
จนทาให้มูลค่าหุ้นลดลงตามงบแสดงฐานะการเงินที่ผู้สอบบัญชีสหกรณ์รับรองน้อยกว่ามูลค่าหุ้นในข้อบังคับสหกรณ์
เพื่อจัดทาแนวทางป้องกันหรือแก้ไขปัญหาร้องเรือนการจ่ายคืนเงินค่าหุ้นแก่สมาชิก กรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสม
มติที่ประชุม รับทราบ

-8ระเบียบวาระที่ 6
เรื่อง อื่นๆ
6.1 เรื่อง กาหนดการประชุมข้าราชการลูกจ้างประจาและพนักงานราชการ ของสานักงาน
สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจาเดือนมีนาคมครั้งที่ 3/2562
กาหนดการประชุมประจาเดือน มีนาคม 2562 ครั้งที่ 3/2561 วันอังคารที่ 19 มีนาคม
พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น.ณ ห้องประชุมสานักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์
มติที่ประชุมรับทราบและเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน
เลิกประชุม 12.30 น.
ผู้บันทึกรายการประชุม
(นางพัชรีวรรณ คาเบ้า)
เจ้าพนักงานธุรการ

ผู้ตรวจรายงานประชุม
(นายประคอง งามสิริศักดิ์)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

ประธานในที่ประชุม
(นายนิยม ผลินธรสิริ)
สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์

