รายงานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานราชการ
ประจาเดือน มกราคม ครั้งที่ 1/2563
วันจันทร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุม สานักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายกรกฎ ชยุตรารัตน์
2. นายประคอง งามสิริศักดิ์
3. นายปฏิวัติ แสงวิจิตร
4. นายธีระพงษ์ ใจใหญ่
5. นางสาวเนาวรัตน์ เรืองศรี
6. นายสมศักดิ์ ปานดอนไพร
7. นางกนกวรรณ ทองตัน
8. นายจิรัฎฐ์ ต๊ะศรีเรือน
9. นายสมเกียรติ ศรีสุข
10. นางสาววัชรี โพธิ์ทรัพย์
11. นางสาวมนันท์ จันทะบุรี
12. นายสมภพ ประหลาดเนตร
13. นายกฤติพงศ์ บุญเรือง
14. นายดิษพงศ์ ปัญญมา
15. นายทรงกลด เอมเกตุ
16.นายเดช บุญคมรัตน์
17.นายกัมพล เมฆอากาศ
18. นายมิตร ทองชัย
19. นายสวัสดิ์ ทองศรี
20. นางสาวจุฑารัตน์ จันทะวงศ์
21. นายศิโรทัย ขาคง
22. นายนรเศรษฐ์ เขียวษา
23. นางจิตภา ร่มเย็น
24. นายสมชาย แจงกลาง
25. นายวินัย จันทร์ทับทอง
26. นางกัญญาวีร์ ชาญวิกรัย
27. นายชคัตตรัย ปัตถานัง
28. ว่าที่ ร.ต.ปิยะวิทย์ สุขเกษม
29. นายสุชาติ ธรรมศาสตร์
30. นางอนุตรา ทองหาร
31. นายเอกชัย มูลแก่น

สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการพิเศษ
นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการ
นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการ
นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการพิเศษ
นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการ
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการพิเศษ
นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการ
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการ
นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการ
นิติปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชานาญงาน
นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการพิเศษ
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการ
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส
นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการ
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการ
นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการ
นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการ
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส
นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการ
นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการ
พนักงานธุรการ ส 3
32. นาง...

-232. นางวัลยา กงล้อม
พนักงานพิมพ์ ส 4
33. นายชูศักดิ์ ทาอ่อน
พนักงานพิมพ์ ส 3
34. นางวิภา สังหาร
พนักงานพิมพ์ ส 4
35. นางกลอยใจ จึงวานิช
พนักงานเก็บเอกสาร บ 2
36. นายชาตรี จาดเรือง
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ 2
37. นายบรรรพต กลิ่นแก้ว
พนักงานขับรถยนต์ ส 2
38. นายธนพร แข็งขยัน
พนักงานขับรถยนต์ ส 2
39. นายสมบัติ บัตรมาก
พนักงานขัยรถยนต์ ส 2
40. นายพิระพงศ์ กรงทอง
พนักงานขับรถยนต์ ส 2
41. นายกิตติ แดงเรือ
พนักงานขัยรถยนต์ ส 2
42. นายไพร สังข์งิ้ว
พนักงานทั่วไป บ 2
43. นางเปมิกา มันทากาศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
44. นางสาวพัชรินทร์ ดามา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
45. นางพัชรีวรรณ คาเบ้า
เจ้าพนักงานธุรการ
46. นางวรนุช เรือนคา
นักวิชาการสหกรณ์
47. นางสาวนภัทร ก้อนอาทร นักวิชาการสหกรณ์
48. นางสาวคุณน้อง มอญเมือง นักวิชาการมาตรฐานสินค้า
49. นายเชลงศักดิ์ พาทอง
นิติกร
50. นางสาวธมนวรรณ อรทัย นักวิชาการสหกรณ์
51. นางสาววรรณนิตรา ชูอ่า นักวิชาการสหกรณ์
52. นางสาวสาวิตรี นาคงาม
นักวิชาการสหกรณ์
53. นางวันเพ็ญ ก้อนคา
นักวิชาการสหกรณ์
54. นางสาวนิภา ชาญวิกรัย
นักวิชาการสหกรณ์
55. นางสาวจีราวรรณ ตรงนิติธรรม
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
56. นางเสาวณีย์ อาจหยุด
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
57. นางสาวปุญยรัตน์ คาใส
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
1. นายเรืองศักดิ์ กงล้อม
2. นางสาวอริษา สุวรรณรอด
3. นายดนัย จารุชาต
4. นางวิไลลักษณ์ เหมะปัทมะ
5. นางวงเดือน ศรีวิราช
6. นางพาณี ชัยกันทะ
7. นางพรพิมพ์ อินทะยศ

นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการพิเศษ
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
พนักงานรักษาความปลอดภัย
พนักงานพิมพ์ ส 4
พนักงานพิมพ์ ส 4
พนักงานเก็บเอกสาร บ 2
พนักงานพิมพ์ ส 4

ไปราชการ
ลาคลอดบุตร

ระเบียบ...

-3เริ่มประชุม 09.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่อง การประชุมคณะกรมการจังหวัดอุตรดิตถ์และหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดฯ
นายกรกฎ ชยุตรารัตน์ สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดอุตรดิตถ์และหัวหน้า
ส่วนราชการประจาจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 12/2562 ในวันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศิลา
อาสน์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยสานักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมฯ และได้แจ้งเวียนให้ทราบ
ทางเว็บไซต์ของจังหวัด WWW.Uttaradit.go.th
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
การรับรองรายงานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานประจาเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 11/2562
วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม สานักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์
ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมฯ และได้แจ้งเวียนให้ทราบทางเว็บไซต์ของสานักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์
มติ ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง ติดตามผลการปฏิบัติงาน
3.1 เรื่อง การบันทึกมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจาปี 2563
นายธีร ะพงษ์ ใจใหญ่ นักวิชาการสหกรณ์ ชานาญการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เปิดระบบ
เพื่อบันทึกมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจาปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2562 จนถึง 31 สิงหาคม
2563 ประจา 2563 สหกรณ์นามาจัดมาตรฐาน 90 แห่ง เลิกและชาระบัญชี จานวน 3 แห่ง รวมทั้งสิ้น 93 แห่ง
กลุ่มเกษตรกรนามาจัดมาตรฐาน 57 แห่ง เลิกและชาระบัญชีจานวน 1 แห่ง รวมทั้งสิ้น 58 แห่ง
มติ ประชุมรับทราบ
3.2 เรื่อง การชาระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เลิก
นายปฏิวัติ แสงวิจิตร นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการพิเศษ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
จังหวัดอุตรดิตถ์มีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ชาระบัญชี 4 แห่ง ได้แก่
1. สหกรณ์บริการรถรับจ้างอุตรดิตถ์ จากัด ในที่ประชุมใหญ่สามัญมีมติขอเลิกเนื่องจากมีสมาชิกเหลือ
น้ อ ยกว่ า 10 คน และนายทะเบี ย นสหกรณ์ ไ ด้ ป ระกาศเลิ ก ตามมาตรา 70 (2) เมื่ อ วั น ที่ 1 ตุ ล าคม 2561
โดยมีคาสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ อต 77/61 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 แต่งตั้ง นางสาวจุฑารัตน์ จันทะวงศ์ ตาแหน่ง
นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการ เป็นผู้ชาระบัญชีและได้มอบทรัพย์สินเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 และผู้ชาระบัญชีได้
ส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชีรับรองเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ผู้สอบบัญชีได้รับรองงบการเงินตามมาตรา 80 เมื่อวันที่
29 มกราคม 2562 นายทะเบีย นสหกรณ์ ได้อนุมัติงบการเงินเมื่อ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ขณะนี้อยู่ระหว่าง
ดาเนินการจัดการทรัพย์สินและหนี้สิน

2.กลุ่มเกษตร…

-42.กลุ่มเกษตรกรทาไร่บ้านโคก มีสมาชิกเหลือ น้อยกว่า 10 คน นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจา
จังหวัดอุตรดิตถ์ ประกาศเลิ กตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่ มเกษตรกร พ.ศ.2547 ตามมาตรา 32 (2) ลงวันที่
18 ตุล าคม 2561 และนายทะเบี ย นกลุ่ มเกษตรกรประจาจังหวัดอุต รดิตถ์ มีคาสั่ งแต่ง ตั้งนางสาวนริศรา ชูแนม
ตาแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ เป็นผู้ชาระบัญชี ตามคาสั่งที่ อต 1/2561 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561 และ
รับมอบทรัพย์สินเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ต่อมากรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มีคาสั่งย้าย นางสาวนริสรา ชูแนม
ตาแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ จึงมีคาสั่งที่ อต 1/2562 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เปลี่ยนตัวผู้ชาระบัญชี
เป็นนางอนุตรา ทองหาร ตาแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ชานาญการ และผู้ชาระบัญชีได้ส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชีรับรอง
ตามมาตรา 80 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 และผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงิ นตามมาตรา 80 เมื่อวันที่ 29 เมษายน
2562 นายทะเบียนอนุมัติงบการเงินเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ขณะนี้อยู่ระหว่างดาเนินการจัดการทรัพย์สินและ
หนี้สิน
3. สหกรณ์ผู้ปลูกกระเทียมและหอมแดงน้าปาด จากัด ในที่ประชุมใหญ่สามัญมีมติขอเลิกเนื่องจากมี
สมาชิกเหลือน้อยกว่า 10 คน และนายทะเบียนสหกรณ์ได้ประกาศเลิกตามมาตรา 70 (2) เมื่อวันที่ 7 กุภาพันธ์ 2562
โดยมีคาสั่ง อต 3/2562 ลงวันที่ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 แต่งตั้ง นางเสาวณีย์ อาจหยุด ตาแหน่ง เจ้าพนักงาน
ส่งเสริมสหกรณ์ เป็นผู้ชาระบัญชีและได้มอบทรัพย์สินเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 และผู้ชาระบัญชีได้ส่งงบการเงินให้
ผู้ ส อบบั ญ ชี รั บ รองเมื่ อ วั น ที่ 3 พฤษภาคม 2562 ผู้ ส อบบั ญ ชี ไ ด้ รั บ รองงบการเงิ น ตามมาตรา 80 เมื่ อ วั น ที่
24 พฤษภาคม 2562 นายทะเบี ย นสหกรณ์ ได้อ นุมัติง บการเงินเมื่อ 18 กรกฎาคม 2562 ขณะนี้ อยู่ระหว่า ง
ดาเนินการจัดการทรัพย์สินและหนี้สิน
4. สหกรณ์ ผู้ ป ลู กกระเทียมและหอมแดงเมื องอุตรดิต ถ์ จากัด ในที่ประชุม ใหญ่ส ามัญ มีมติขอเลิ ก
เนื่ องจากมี ส มาชิ ก เหลื อ น้ อ ยกว่า 10 คน และนายทะเบีย นสหกรณ์ไ ด้ป ระกาศเลิ กตามมาตรา 70 (2) เมื่ อวั น ที่
1 เมษายน 2562 โดยมีคาสั่ง อต 10/62 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 แต่งตั้ง นายมิตร ทองชัย ตาแหน่งนักวิชาการ
สหกรณ์ช านาญการ เป็ นผู้ ชาระบัญชีและได้มอบทรัพย์สินเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 และผู้ ชาระบัญชีได้ส่ งงบ
การเงิ น ให้ ผู้ ส อบบั ญ ชี รั บ รองเมื่ อ วั น ที่ 29 พฤษภาคม 2562 ผู้ ส อบบั ญ ชี ไ ด้ รั บ รองงบการเงิ น ตามมาตรา 80
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 นายทะเบียนสหกรณ์ ได้อนุมัติงบการเงินเมื่อ 23 กรกฎาคม 2562 ขณะนี้อยู่ระหว่าง
ดาเนินการจัดการทรัพย์สินและหนี้สิน
มติ ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
4.1 เรื่อง บรรจุแต่งตั้งและย้าย
นายประคอง งามสิริศักดิ์ นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ บรรจุแต่งตั้งและ
ย้าย ได้แก่
1. กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีคาสั่งที่ 634/2562 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2562 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้ง
ผู้สอบแข่งขันได้ คือ นายดิษพงศ์ ปัญญมา ให้ดารงตาแหน่งนิติกรปฏิบัติการ สังกัดกลุ่มตรวจการสหกรณ์ สานักงาน
สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์

2. คาสั่ง...

- 52. คาสั่งสานักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ 1/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการช่วยปฏิบัติหน้าที่ราชการ
เนื่องจากนางสาวอริษา สุวรรณรอด ตาแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ สังกัด ฝ่ายบริหารทั่วไป สานักงานสหกรณ์
จั งหวัดอุตรดิตถ์ อยู่ ร ะหว่างการลาคลอดบุตร ทาให้ ไม่มีผู้ ปฏิบัติห น้ าที่ราชการแทน จึงให้ นายวินัย จันทร์ทับทอง
ตาแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการ สังกัดกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อาเภอพิชัย,ทองแสนขัน) สานักงานสหกรณ์
จังหวัดอุตรดิตถ์ ช่วยปฏิบัติหน้าที่ราชการเกี่ยวกับแผนงานและงบประมาณ การเบิกจ่าย การติดตามประเมินผลงานและ
ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน
มติ ประชุมรับทราบ
4.2 เรื่อง แผนงานจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) ปี 2563 จังหวัดอุตรดิตถ์
นายประคอง งามสิริศักดิ์ นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ลาดับ

ว/ด/ป

1

12 กุมภาพันธ์ 2563

2

20 กุมภาพันธ์ 2563

3

26 กุมภาพันธ์ 2563

4

6 มีนาคม 2563

5

11 มีนาคม 2563

6

11 มีนาคม 2563

7

12 มีนาคม 2563

8

19 มีนาคม 2563

9

25 มีนาคม 2563

กิจกรรม

สถานที่จัดกิจกรรม

การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ศู น ย์ เ รี ย นรู้ ก ารเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต สิ น ค้ า เกษตรกร
(ศพก.) อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
(Field Day) ปี 2563
การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่
(Field Day) ปี 2563
การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่
(Field Day) ปี 2563
การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่
(Field Day) ปี 2563
การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่
(Field Day) ปี 2563
การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่
(Field Day) ปี 2563
การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่
(Field Day) ปี 2563
การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่
(Field Day) ปี 2563
การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่
(Field Day) ปี 2563

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรกร (ศพก.) อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรกร (ศพก.) อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรกร (ศพก.) อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรกร (ศพก.) อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรกร (ศพก.) อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรกร (ศพก.) อ.น้าปาด จ.อุตรดิตถ์
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรกร (ศพก.) อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรกร (ศพก.) อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

ประธานแจ้งในที่ประชุมรับทราบ ขอฝากเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมและประสานเกษตรกร
การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) ปี 2563 จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามวันและกาหนดการ
มติ ประชุมรับทราบ

-64.3 เรื่อง การเปลี่ยนชื่อศูนย์อานวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน
นายประคอง งามสิริศักดิ์ นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

มติ ประชุมรับทราบ

4.4 เรื่อง…

-74.4 เรื่อง การออกหน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์
ประจาเดือน มกราคม 2563
นายประคอง งามสิริศักดิ์ นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ จังหวัดอุตรดิตถ์
ได้กาหนดดาเนิ นโครงการออกหน่ ว ย บ าบัดทุกข์ บารุงสุ ข สร้างรอยยิ้มให้ ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจาเดือน
มกราคม 2563 ในวันศุกร์ ที่ 24 มกราคม 2563 ณ วัดห้ ว ยลึก หมู่ที่ 5 ตาบลบ้านเสี้ ยว อาเภอฟากท่า จังหวัด
อุตรดิตถ์
มติ ประชุมรับทราบ
4.5 เรื่อง งานประชาสัมพันธ์ ประจาปี 2563
นายประคอง งามสิริศักดิ์ นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

มติ ประชุมรับทราบ

4.6 เรื่อง…

-84.6 เรื่อง สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณสานักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์
นายวินัย จันทร์ทับทอง นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

มติ ประชุมรับทราบ

4.7 เรื่อง…

-94.7 เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีสหกรณ์จัดทางบการเงินประจาปีไม่เป็นไปตามแบบและ
รายการที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
นายปฏิ วั ติ แสงวิ จิ ต ร นั ก วิ ช าการสหกรณ์ ช านาญการพิ เ ศษ แจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ตามหนังสือเลขที่ กษ 1115/1311 ลงวันที่ 16 กุมภาพพันธ์ 2561 เรื่อง นายทะเบียนสหกรณ์ได้
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดสรรกาไรสุทธิของสหกรณ์กรณีผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงิน แบบมีเงื่อนไข ให้
ถือปฏิบัติในกรณีสหกรณ์จัดทางบการเงินประจาปีไม่เป็นไปตามแบบและรายการที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด ดังนี้
1. กรณีคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์จัดทางบการเงินประจาปีไม่เป็นไปตามแบบและรายการ
ที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนดและผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติจนได้มาซึ่ งความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลแล้วว่า ต้องแสดง
ความเห็นต่องบการเงินเป็นแบบที่แตกต่างจากแบบไม่มีเงื่อนไข ผู้สอบบัญชีจะต้องทาหนังสือแจ้งข้อสังเกตที่พบจากการ
ตรวจสอบบั ญชีให้ คณะกรรมการสหกรณ์พิจาณาแก้ไข และแจ้งให้หั ว หน้าสานักงานตรวจบัญชีส หกรณ์รายงานต่อ
รองนายทะเบียนสหกรณ์พิจารณาใช้อานาจตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542
2. เมื่อ รองนายทะเบี ย นสหกรณ์ไ ด้ รับ แจ้ งตามข้ อ 1 หรื อจากการตรวจสอบของผู้ ส อบบัญ ชีที่ ไ ด้
ดาเนินการก่อนออกข้อกาหนดนี้ ว่าสหกรณ์จัดทางบการเงินประจาปีไม่เป็นไปตามแบบและรายการที่กาหนดไว้ใน
ระเบียบหรือคาแนะนาของนายทะเบียนสหกรณ์หรือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นว่าหาก
สหกรณ์จัดทางบการเงินให้ถูกต้องตามความเป็นจริงตามรายการที่แสดงความเห็น จะทาให้ผลการดาเนินงานของสหกรณ์
เปลี่ยนแปลงไปเป็นกาไรสุทธิ ลดลงหรือเปลี่ยนแปลงเป็นขาดทุนสุทธิหรือเปลี่ยนเป็นขาดทุนเพิ่มขึ้น ให้ถือว่าสหกรณ์มี
ข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี หรือกิจการหรือฐานะการเงิน ตามรายงานของผู้สอบบัญชีตามความในมาตรา
22 วรรคหนึ่ง ที่จะต้องสั่งการให้คณะกรรมการสหกรณ์ แก้ไขข้อบกพร่องตามข้อสังเกต แห่งพระราชบัญญัติ พ.ศ.2542
ที่จะต้องสั่งการให้คณะกรรมการสหกรณ์แก้ไขข้อบกพร่องตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีให้แ ล้วเสร็จตามวิธีการและ
ระยะเวลาที่กาหนด
3. กรณีนายทะเบียนสหกรณ์ออกคาสั่งให้คณะกรรมการสหกรณ์แก้ไขข้อบกพร่องแล้วแต่สหกรณ์ฝ่าฝืน
ไม่ปฏิบัติตามคาสั่งนายทะเบียนสหกรณ์จนล่วงเลยระยะเวลาที่กาหนด และผู้สอบบัญชีมีความจาเป็นต้องปิดงานสอบ
บัญชีโ ดยแสดงความเห็ นต่องบการเงิ น ประจาของสหกรณ์ เพื่อให้ สหกรณ์สามารถนางบการเงินประจาปีที่ผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วไปใช้ประโยชน์ในการดาเนินกิจการ โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินแบบมี
เงื่อนไข หรือแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง หรือไม่แสดงความเห็นเนื่องจากสหกรณ์ปฏิบัติไ ม่เป็นไปตามระเบียบ
สหกรณ์หรือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เกี่ยวกับการเงินการบัญชีให้ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือไม่ได้รับอนุญาตให้ผ่อนผัน
วิธีปฏิบัติทางบัญชีจากอธิบดีกรมตรวจบัญชี สหกรณ์ ให้ถือปฏิบัติในการนาเสนองบการเงินต่อที่ประชุมใหญ่เพื่ออนุมัติ
และจัดสรรกาไรสุทธิ
มติ ประชุมรับทราบ

4.8 เรื่อง…

- 10 4.8 เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีสหกรณ์ไม่ส่งสาเนารายงานประจาปีและงบการเงิน
ประจาปีต่อนายทะเบียนสหกรณ์
นายปฏิ วั ติ แสงวิ จิ ต ร นั ก วิ ช าการสหกรณ์ ช านาญการพิ เ ศษ แจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบ
กรมส่งเสริมสหกรณ์พิจารณา เพื่อให้สหกรณ์ถือปฏิบัติในการส่งสาเนารายงานประจาปีและงบการเงิน
ประจาปีต่อนายทะเบียนสหกรณ์ให้เป็นไปตามมาตรา 67 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 ภายในใน 30 วัน
1. กรณีสหกรณ์ไม่ส่งสาเนารายงานประจาปีและงบการเงินประจาปีต่อนายทะเบียนสหกรณ์เป็นเวลา
1 - 2 ปี ให้ดาเนินการดังนี้
(1) หากสหกรณ์ไม่สามารถจัดทางบการเงินประจาปี ให้ถือว่าสหกรณ์มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับ
การเงิน การบัญชี หรือกิจการหรือฐานะการเงิน ตามมาตรา 22 วรรคหนึ่งถือเป็นเหตุในการไม่รับพิจารณาให้ความ
เห็นชอบการกาหนดวงเงินการกู้ยืมหรือการค้าประกันให้แก่สหกรณ์ตามความข้อ 9 ของระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
(2) สานักงานสหกรณ์จังหวัด ติดตามให้สหกรณ์จัดทาบัญชีและงบการเงินประจาปีให้เป็นไป
ตามวิธีการและระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
(3) หากสหกรณ์ไม่เริ่มดาเนินกิจการภายใน 1 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียนหรือหยุดดาเนิน
กิจการติดต่อกันเป็นเวลาสองปีนับแต่วันที่หยุดดาเนินกิจการ เหตุให้ไม่สามารถจัดทารายงานประจาปีและงบการเงิน
ประจาปีได้ ให้พิจารณาดาเนินการในการสั่งเลิกสหกรณ์ตามมาตรา 71 (1)
2. กรณี สหกรณ์ไม่ส่งส าเนารายงานประจาปีและงบการเงินประจาปีต่อนายทะเบียนสหกรณ์เป็น
เวลา 3 ปี ติดต่อกัน เหตุที่น ายทะเบี ย นสหกรณ์ส ามารถใช้อานาจสั่ งเลิ กสหกรณ์ได้ตามความมาตรา 71 (2) แห่ ง
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542
โดยให้รายผลการดาเนินการและความก้าวหน้า ทุกวันที่ 5 ของเดือน จนกว่าแล้วเสร็จ
มติ ประชุมรับทราบ
4.9 เรื่อง การแก้ไขข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
นายปฏิวัติ แสงวิจิตร นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการพิเศษ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ได้ออกหนังสือแนะนาวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ บังคับ และ
ระเบี ย บสหกรณ์ แ ละกลุ่ ม เกษตรกรแจ้ ง เวี ย นให้ ส หกรณ์ แ ละเจ้ า หน้ า ที่ ส่ ง เสริ ม สหกรณ์ ท ราบแล้ ว ตามหนั ง สื อ ที่
อต0010/ว1495 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2562 จากการตรวจสอบพบว่า
1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรร่างระเบียบโดยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์เข้าร่วมประชุม พบว่าไม่รายชื่อ
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์เข้าร่วมประชุม
2. ระเบี ย บที่ ร่ า งไม่ ผ่ า นการคั ด กรองและตรวจสอบจากเจ้ า หน้ า ที่ ส่ ง เสริ ม สหกรณ์ จึ ง ท าให้ เ กิ ด
ข้อผิดพลาดเป็นประจา
3. สหกรณ์ยังไม่ปฏิบัติตามคาแนะนาที่ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ แจ้งเวียนหนังสือให้ทราบทาให้
เอกสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
4. สหกรณ์ส่งเอกสารล่าช้ากว่าเวลาที่กาหนด
5. แบบ ทบ.1 คือหนังสือนาส่ง ข้อบังคับ จานวน 2 ชุด ระเบียบ จานวน 1 ชุด
6. การแก้ไขหากพบข้อ 2,3 ที่เปลี่ยนแปลงให้ใช้ตัวทึบ
ข้อเสนอแนะ…

- 11 ข้อเสนอแนะ
1. ให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปฏิบัติตามคู่มือคาแนะนาที่กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ แจ้งเวียน
หนังสือ ที่ อต.0010/ว1495 ลง 27 สิงหาคม 2562 โดยเคร่งครัด
2. ขอให้เจ้ าหน้าที่ส่ งเสริมสหกรณ์ที่ควบคุม กากับดูแลแนะนาส่ งเสริมเข้าร่วมประชุมด้ว ยทุกครั้ง
พร้อมทาบันทึกรับรองการตรวจสอบให้ถูกต้องแนบท้ายด้วย
มติ ประชุมรับทราบ
4.10 เรื่อง การรายงานวาระดารงตาแหน่งของคณะกรรมการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
นายปฏิวัติ แสงวิจิตร นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการพิเศษ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ได้ แจ้งเวียนหนังสือ พร้อมคาแนะนาการรายงานวาระดารงตาแหน่งของคณะกรรมการ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ได้ตรวจสอบแล้วยังมีข้อผิดพลาด ขอให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ให้
ดาเนินการตามหนังสือแจ้ง
มติ ประชุมรับทราบ
4.11 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบการจัดการข้อบกพร่องสหกรณ์
นายสมภพ ประหลาดเนตร นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ให้บันทึกข้อมูลสถานะดาเนินการแก้ไขข้อบกพร่องในระบบการจัดการข้อบกพร่อง
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงซักซ้อมแนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบการจัดการข้อบกพร่องของสหกรณ์
1. ยังไม่เริ่มดาเนินการแก้ไข คือ สหกรณ์ยังไม่แก้ไขข้อบกพร่องตามคาสั่งนายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
2. อยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไข คือ สหกรณ์เริ่มกระบวนการแก้ไขข้อบกพร่องตามคาสั่งนายทะเบียน
สหกรณ์แล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ
3. ดาเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ จาแนกเป็น 2 ระดับ ดังนี้
3.1 เสร็จต้องติดตาม สาระสาคัญ คือ
- สหกรณ์ดาเนินการตามกระบวนการยุติธรรมแล้ว
- สหกรณ์จัดให้ผู้รับผิดชอบจัดทาหนังสือรับสภาพหนี้และมีการผ่อนชาระเป็นปกติ
3.2 เสร็จสมบูรณ์ (เสร็จสิ้น)
- สหกรณ์แก้ไขข้อบกพร่องจนได้รับคืนค่าเสียหายครบถ้วนแล้ว
- เมื่อสืบทรัพย์ผู้ต้องรับผิดชอบแล้ว ไม่พบทรัพย์สินใดๆ โดยต้องมีหนังสือรายงานการ
ยึดทรัพย์ของเจ้าพนักงานบังคับคดียืนยันว่าไม่มีทรัพย์สินใดๆ
- ตัดหนี้สูญแล้ว โดยต้องดาเนินการตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการตัด
จาหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์มีมติอนุมัติ
- การหยุดพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายสิ้นเชิงแล้ว
- ยุติการดาเนินการนอกกรอบวัตถุประสงค์แล้ว
- สหกรณ์ เ ลิ ก ตามมาตรา 70 หรื อ มาตรา 71 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส หกรณ์
พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ทั้งนี้ ในข้อ…

- 12 ทั้ ง นี้ ในข้ อ 3.2 (4) - 3.2 (5) เมื่ อ สหกรณ์ แ จ้ ง ผลการแก้ ไ ขข้ อ บกพร่ อ งเป็ น การเสร็ จ สิ้ น แล้ ว
ให้ผู้ตรวจการสหกรณ์ตรวจสอบผลการแก้ไขของสหกรณ์ตามที่แจ้งอีกครั้งหนึ่ง แล้วรายงานให้นายทะเบียนสหกรณ์ทราบ
มติ ประชุมรับทราบ
4.12 เรื่อง โครงการประชุมคณะทางานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดาเนินงานของสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) จังหวัดอุตรดิตถ์
นายสมภพ ประหลาดเนตร นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
สานักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดทาโครงการประชุมคณะทางานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการ
ดาเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) จังหวัดอุตรดิตถ์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อประมวลข้อบกพร่องและข้อร้องเรียนต่างๆ ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
2. เพื่อพิจาณาข้อบกพร่องและข้อร้องเรียนในการดาเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรเกษตรกรและ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง
3. เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องและติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องและ
ร้องเรียนให้ได้ข้อยุติ
4. เพื่อดาเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขข้อบกพร่องและข้อร้องเรียน
เป้าหมาย คณะทางานระดับจังหวัด เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ พนักงานราชการที่เกี่ยวข้องและผู้สังเกตการณ์
จานวน 25 คน
กาหนดครั้งที่ 1 ในวันที่ 29 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม สานักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์
มติ ประชุมรับทราบ
4.13 เรื่อง ผลการจัดสรรจานวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและสมาชิก เข้าร่วมโครงการสนับสนุน
เงินทุนเพื่อสร้างระบบน้าในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะที่ 2 (กบส.)
นายสมเกี ย รติ ศรี สุ ข นั ก วิ ช าการสหกรณ์ ช านาญการพิ เ ศษ แจ้ ง ในที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบ
จังหวัดอุตรดิตถ์มีสมาชิกประสงค์เข้าร่วมโครงการจานวน 6 สหกรณ์ 358 ราย ดังนี้
รายชื่อ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
1. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินหนองกอก จากัด
2. สหกรณ์ผู้ใช้น้าสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าคอรุม จากัด
3. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินนาอิน จากัด
4. สหกรณ์การเกษตรเต่าไหใต้ จากัด
5. สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จากัด
6. สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จากัด
รวม

วัตถุประสงค์
ขุดสระน้าพร้อมอุปกรณ์ เจาะบ่อพร้อมอุปกรณ์
2
0
0
29
26
0
20
0
0
1
156
124
204
153

รวม
(ราย)
2
29
26
20
1
280
358

กรม…

- 13 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ปรับลดจานวนลงเพื่อประสิทธิภาพในการทางานและบรรลุผลตามเป้าหมาย คงเหลือสหกรณ์
4 แห่ ง สมาชิ ก 340 ราย งบประมาณรายละไม่ เ กิ น 50,000 บาท รวมงบประมาณได้ รั บ จั ด สรร ทั้ ง สิ้ น
17,000,000.- บาท
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาปรับลดจานวนแห่งลง เนื่องจากมีสหกรณ์เข้าร่วมโครงการจานวนมาก แต่บางแห่งมีสมาชิกไม่
ถึง 10 รายจึงตัดสหกรณ์แห่งนั้นออกเพื่อประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการ
คุณสมบัติเบื้องต้นของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ดังนี้
1. มีสมาชิกประสงค์จะกูย้ ืมเงินเพื่อขุดสระเก็บกักน้า ขุดเจาะบ่อบาดาล ซ่อมแซมฯ หรือจัดซื้ออุปกรณ์
2. มีวินัยทางการการเงินและไม่มีหนี้ผิดนัดค้างชาระกรมส่งเสริมสหกรณ์ ทุกเงินทุน เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผัน/
ขยายระยะเวลาส่งชาระหนี้คืนแล้ว
3. ไม่มีการทุจริต ไม่มีข้อบกพร่องทางการเงินและบัญชี ในกรณีที่มีข้อบกพร่องหรือทุจริตต้องได้รับการแก้ไข
แล้ว
4. เป็นสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ซ้าเดิมที่เข้าร่วมโครงการระยะที่ 1 โครงการจัดหาแหล่งน้าให้สมาชิกสหกรณ์
และโครงการส่งเสริมอาชีพสมาชิก สหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งหรือโครงการลักษณะเดียวกันกับ ภาครัฐอื่นๆ ได้
(แต่สมาชิกต้องไม่เป็นรายเดิม)
คุณสมบัติเบื้องต้นของสมาชิก
1. มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินทากิน/สิทธิในที่ดินทากินตามที่รัฐจัดสรรให้และได้รับอนุญาตให้ดาเนินตามโครงการ
อย่างน้อยรายละ 10 ไร่ (หรือรวมสมาชิกทุกรายที่เข้าร่วมโครงการแล้ว เฉลี่ยรายละ 10 ไร่)
2.มีวัตถุประสงค์ในการกู้ยืม (ปลอดดอกเบี้ย) เพื่อขุดสระเก็บกักน้า ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมจัดซื้ออุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้อง เช่นท่อส่งน้าเพื่อทาระบบน้าหยดหรือพ่นระอองน้า
3. ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก
4. มีวินัยทางการเงิน และไม่ผิดนัดชาระหนี้โครงการใดๆ เว้นแต่จะได้รับการแก้ไขแล้ว
5. ต้องไม่เป็ นสมาชิกรายเดิมที่เข้าร่ว มโครงการระยะที่ 1 โครงการจัดหาแหล่ งน้าให้ส มาชิกสหกรณ์ และ
โครงการส่งเสริมอาชีพสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งหรือโครงการลักษณะเดียวกันกับภาครัฐอื่นๆ
มติ ประชุมรับทราบ
4.14 เรื่อง หลักเกณฑ์การขอกาหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้าประกันประจาปีของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร
นายสมเกียรติ ศรีสุข นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการพิเศษ แจ้งในที่ประชุมรับทราบ
หลักเกณฑ์การขอกาหนดวงเงินกู้ยืม หรือค้าประกันประจาปีของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร โดยการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืม ให้จาแนกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
1. สหกรณ์ทุกประเภทที่จดทะเบียนจัดตั้งใหม่ ไม่เกิน 3 ปี
2. หลักเกณฑ์การพิจาณาทั่วไปสาหรับสหกรณ์แต่ละประเภท
3. สหกรณ์ที่ขอความเห็นชอบเกินกว่าหลักเกณฑ์การพิจารณาทั่วไป
4. สหกรณ์ที่มีส่วนขาดแห่งทุน
หลักเกณฑ์…

- 14 หลักเกณฑ์การพิจารณาจากทุนเรือนหุ้นที่ชาระแล้วรวมกับทุนสารองของสหกรณ์ตามงบทดลอง ณ วัน
สิ้นเดือนสุดท้ายก่อนวันประชุมใหญ่
กรณีสหกรณ์มีผลขาดทุนสะสมตามงบการเงินปีปัจจุบัน ให้พิจาณาจากทุนเรือนหุ้นหลังหักผลขาดทุน
สะสมแล้ว กรณีสหกรณ์ใดมีผลขาดทุนสะสมเกินกึ่งของจานวนทุนเรือนหุ้นในการกาหนดวงเงินการกู้ยืมจะต้องเสนอแผน
ฟื้นฟูการดาเนินงานของสหกรณ์ให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาเห็นชอบด้วย และในการพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการ
กู้ยืม ให้พิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดหาเงินทุนเพื่อดาเนิ นงานตามแผนฟื้นฟูการดาเนินงานสหกรณ์ แต่ต้องไม่เกิน
กว่าหลักเกณฑ์ในข้อ 7.2.2 หรือเท่ากับที่สหกรณ์ก่อหนี้ภาระผูกพันไว้แล้ว
กาหนดค่าสั มประสิ ทธิ์ในการดาเนินการคานวณวงเงินการกู้ยืมของสหกรณ์ แยกตามประเภทของ
สหกรณ์ ดังนี้
1.ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์
2. ประเภทสหกรณ์ร้านค้า
3. ประเภทสหกรณ์การเกษตร
กรณีส หกรณ์ขอความเห็น ชอบกาหนดวงเงินกู้ยืมเกินกว่าหลั กเกณฑ์การพิจารณาทั่ว ไปในข้อ 7.2
ให้พิจาณาให้ความเห็นชอบได้เฉพาะกรณีที่สหกรณ์จะเข้าร่วมโครงการตามนโยบายของรัฐบาล ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ดังนี้
1. สหกรณ์เสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจาณาเห็นชอบการกาหนดวงเงินกู้ยืมดังกล่าว โดยสามารถขยาย
วงเงินการกู้ยืมเกินกว่าเกณฑ์ได้ตามความจาเป็น และเหมาะสมในการเข้าร่วมโครงการตามนโยบายของรัฐบาลตาม
ระยะเวลาที่กาหนดเท่านั้น
2. การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินที่เพิ่มเติมจะให้เป็ นการชั่วคราว เมื่อสหกรณ์ได้ดาเนินการเสร็จ
สิ้นตามโครงการนั้นๆ แล้ว
สหกรณ์ที่มีผลขาดทุนสะสมตามงบการเงินปีปัจจุบันเกินกว่าจานวนทุนเรือนหุ้นจะต้องเสนอให้ที่ประชุม
ใหญ่เห็นชอบแผนฟื้นฟูการดาเนินงานของสหกรณ์ พิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืมในกรณีปกติต้องไม่เ กินวงเงิน
ที่สหกรณ์ก่อหนี้ภาระผูกพันไว้แล้ว
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์นาเสนอวาระการกาหนดวงเงินการกู้ยืมของสหกรณ์ให้ที่ประชุมใหญ่
พิจ ารณา ให้ สหกรณ์ยื่น เสนอขอความเห็ นชอบต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภ ายใน 30 วัน นับแต่วันประชุมใหญ่ หาก
สหกรณ์ใดไม่ยื่ นขอความเห็ นชอบภายในกาหนดเวลาให้ถือเป็นข้อบกพร่องที่นายทะเบียนสหกรณ์จะต้องสั่งการให้
คณะกรรมการดาเนินการยื่นขอความเห็นชอบให้เป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่โดยเร็วต่อไป
เอกสารและหลักฐานประกอบการยื่นคาขอความเห็นชอบกาหนดวงเงินการกู้ยื มของสหกรณ์ให้ยื่น
เอกสารและหลักฐานประกอบการพิจารณาดังนี้
1. หนังสือขอความเห็นชอบกาหนดวงเงินการกู้ยืมของสหกรณ์ที่เสนอต่อนายทะเบียน
2. ส าเนารายงานการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ครั้งที่มีมติให้ ความเห็ นชอบกาหนดวงเงินกู้ยืมของ
สหกรณ์
3. งบการเงินประจาปีของปีทางบัญชีปัจจุบันซึ่งผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชี
แล้ว หรือรายงานประจาปี และงบทดลอง
เอกสาร…

- 15 เอกสารประกอบการพิจาณาที่เกี่ยวข้องในแต่ละกรณี ดังนี้
1.กรณีสหกรณ์จดทะเบียนจัดตั้งใหม่ ให้ยื่นแผนการจัดหาเงินทุนมาดาเนินงานที่กาหนดไว้ตามแผน
ดาเนินการเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจการของสหกรณ์ที่จะจัดตั้ง ให้แนบสาเนารายงานการประชุมใหญ่ครั้ง ที่มีมติเห็นชอบ
พร้อมทั้งแผนดาเนินการฯ ที่ปรับปรุงแล้ว
2.กรณีสหกรณ์จะเข้าร่วมโครงการตามนโยบายของรัฐบาล ให้แนบสาเนารายงานการประชุมใหญ่หรือ
รายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินการครั้งที่มีมติอนุมัติกาหนดวงเงินการกู้ยืมเกินกว่ าหลักเกณฑ์การพิจารณา
ทั่วไป พร้อมด้วยโครงการที่จะเข้าร่วม แผนดาเนินงานและแผนการจัดหาและใช้เงินทุนซึ่งจะต้องระบุระยะเวลาในการ
เข้าร่วมโครงการให้ชัดเจน
ประธานกรรมการหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการลงนามกากับเอกสารหลักฐานทุกแผ่น
เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมของสหกรณ์แล้ว สหกรณ์จะต้องรายงานขอความ
เห็นชอบกาหนดวงเงินการกู้ยืมต่อนายทะเบียนสหกรณ์ทุกปี หากยังไม่มีการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ให้สหกรณ์
สามารถถือใช้วงเงินการกู้ยืมต่อนายทะเบียนสหกรณ์ในปีก่อนไปพลางแต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทาง
บัญชีของสหกรณ์
นับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ
1. ให้ ส หกรณ์ ถือใช้ ว งเงิน การกู้ ยืมเดิม ตามที่ ได้รับความเห็ นชอบไว้แล้ ว จนกว่าจะมีการขอความ
เห็นชอบกาหนดวงเงินกู้ยืมให้เป็นไปตามระเบียบ
2. เมื่อมีการขอความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืมตามระเบียบนี้ และสหกรณ์ได้ก่อหนี้ภาระผูกพันเดิมไว้เกิน
กว่าหลักเกณฑ์ สามารถพิจารณาให้ความเห็นชอบถือใช้วงเงินการกู้ยืมเกินกว่าหลักเกณฑ์ได้เฉพาะส่วนที่ก่อหนี้ภาระ
ผูกพันไว้แล้ว กรณีสหกรณ์ใดไม่อาจปรับลดภาระหนี้ผูกพันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ได้ภายในหนึ่ งปี จะต้องจัดทาแผน
ประกอบการพิจารณาเพื่อจะจากัดวงเงินการกู้ยืมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของระเบียบนี้โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี ทาง
บัญชี
มติ ประชุมรับทราบ
4.15 เรื่อง โครงการส่งเสริมปุ๋ยผสมใช้เองผ่านสหกรณ์ การเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่
เกษตรกร ปี 2563
ด้วยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดทาโครงการส่งเสริมปุ๋ยผสมใช้เองผ่านสหกรณ์การเกษตรเพื่อลดต้นทุน
การผลิตให้แก่เกษตรกร ปี 2563 เพื่อสนับสนุนมาตรการเกษตรประชารัฐเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรและสภา
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร โดยมีวัตถุประสงค์ให้สมาชิกสถาบันเกษตรกรและเกษตรกรทั่วไปได้ใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมกับ
ค่าวิเคราะห์ดินและพืชในแต่ละพื้นที่ ซึ่งจะเป็นการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร โดยให้บริการผ่าน
กลไกของสถาบันเกษตรกร และสนับสนุนให้สถาบันเกษตรกรเป็นศูนย์บริการตรวจและวิเคราะห์ดินเพื่อลดต้นทุนการ
ผลิต โดยมีบุคลากรของสถาบันเกษตรกรเป็นผู้ให้ความรู้คาแนะนา และทาการตรวจวิเคราะห์ค่าดิน พร้อมให้คาแนะนา
การใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องเหมาะสมให้แก่สมาชิกของตนเองได้
สานักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ จึงขอให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ได้ประชาสัมพันธ์โครงการตามแนว
ทางการเข้าร่วมโครงการ ให้ แก่สถาบันเกษตรกรในพื้นที่ทราบ และหากสถาบันเกษตรกรใดสนใจเข้าร่วมโครงการขอให้
กรอกรายละเอียดในในใบสมัครเข้าร่วมโครงการที่แนบมาพร้อมนี้ พร้อมทั้งแจ้ง
1. รายชื่อกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของสถาบันเกษตรกร เพื่อเข้ารับการอบรมโครงการอบรมส่งเสริมปุ๋ย
ผสมใช้เองผ่านสหกรณ์การเกษตร ปี 2563 จานวน 1 ราย
2.จานวน…

- 16 2.จานวนสมาชิกของสถาบันเกษตรกรที่สนใจเข้ารับการอบรมโครงการอบรมสมาชิกผสมปุ๋ยใช้เองเพื่อ
ลดต้นทุนการผลิต ปี 2563 จานวนแห่งละ 45 ราย หรือ 90 ราย (หากสมาชิกต้องการอบรมจานวน 90 ราย จะแบ่ง
การอบรมเป็น 2 รุ่น)
ทั้งนี้ขอให้ส่ งใบสมัครดังกล่าว ให้ กับสานักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ 22 มกราคม 2563
เพื่อรายงานให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบต่อไป และได้ประสานกับสหกรณ์แห่งเดิมที่เคยร่วมโครงการฯ และได้ดาเนินการ
เกี่ยวกับปุ๋ยผสมใช้ ในปี 2562 จานวน 3 แห่งแล้ว ได้แก่ 1.สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จากัด 2. สหกรณ์ผู้ใช้น้า
สถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าบ้านดอนโพ จากัด 3.สหกรณ์การเกษตรบ้านหม้อ จากัด
มติ ประชุมรับทราบ
4.16 เรื่อง โครงการนาลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร
นายจิรัฎฐ์ ต๊ะศรีเรือน นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ กรมส่งเสริมสหกรณ์
ดาเนินงานโครงการนาลูกหลานเกษตรกรกลับ บ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร มีกาหนดการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฯ
ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนให้ลูกหลานสมาชิกสหกรณ์ หรือบุคคลทั่วไปกับมาทาอาชีพเกษตรกรรมในบ้านเกิด
ของตนเอง
2. เพื่อสหกรณ์การเกษตรเป็นศูนย์กลางในการสร้างอาชีพทางการเกษตรที่มั่นคง และมีการบริหาร
จัดการครบวงจรตั้งแต่การผลิตจนถึงการจัดหาช่องทางการจาหน่าย รวมทั้งยกระดับสหกรณ์ให้เป็นที่พึ่งของสมาชิกอย่าง
แท้จริง
เป้ าหมาย ลู กหลานสมาชิกสหกรณ์ และบุคคลทั่ว ไป จานวน 500 คน จังหวัดอุตรดิตถ์ มีผู้ ส มัคร
เข้าร่วมโครงการฯ จานวน 34 คน ณ วันที่ 15 มกราคม 2563
ช่องทางการสมัคร สามารถสมัครได้ทาง Website กรมส่งเสริมสหกรณ์
มติ ประชุมรับทราบ
4.17 เรื่อง โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหลังนาผ่านระบบสหกรณ์ ปีการผลิต 2562/63
นางกนกวรรณ ทองตัน นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการ แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ
รายงานความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหลังนาผ่านระบบสหกรณ์ จานวนสหกรณ์
เข้าร่วมโครงการ 13 แห่ง จานวนสมาชิกที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ 898 ราย พื้นที่ 11,228.50 ไร่ สมาชิกปลูกจริง
จานวน 645 ราย พื้นที่ 8,695.25 ไร่ ทั้งนี้จานวนสมาชิกและพื้นที่ปลู กจริงมีจานวนลดลงจากเดิมสอบถามจาก
สหกรณ์และสมาชิก พบว่า สมาชิกคาดว่าจะมีน้าสาหรับเพาะปลูกไม่เพียงพอตลอดฤดูกาลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
สหกรณ์ที่ขอกู้เงินทุนจาก กรมส่งเสริมสหกรณ์ (กพส.) ดอกเบี้ยร้อยละ 1 เพื่อบริหารจัดการเป็นทุนให้
สมาชิ กส าหรั บ เพาะปลู ก (โดยสมาชิก จะไม่ ไ ด้รั บเป็น เงิ น สด) จานวนเงิ นทั้ งสิ้ น 3,775,500.00 บาท แบ่ งเป็ น
3 สหกรณ์ ประกอบด้ ว ย 1. สหกรณ์ก ารเกษตรบ้า นหม้อ จากั ด จานวนเงิน 1,500,000.00 บาท 2. สหกรณ์
การเกษตรเมื อ งอุ ต รดิ ต ถ์ จ ากั ด จ านวนเงิ น 1,531,500.00 บาท และ 3. สหกรณ์ ก ารเกษตรท่ า พญา จ ากั ด
จานวนเงิน 744,000.00 บาท
มติ ประชุมรับทราบ
4.18 เรื่อง...

- 17 ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
5.1 เรื่อง ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ประธานในที่ประชุม แจ้งให้นาเข้าที่ประชุมของคณะทางานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดาเนินงาน
ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) จังหวัดอุตรดิตถ์
มติ ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6

เรื่อง อื่นๆ
- ไม่มี-

เลิกประชุม 12.30
ผู้บันทึกรายการประชุม
(นางพัชรีวรรณ คาเบ้า)
เจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ตรวจรายงานประชุม
(นายประคอง งามสิริศักด์)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

ประธานในที่ประชุม
(นายกรกฎ ชยุตรารัตน์)
สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์

