
รายงานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว 

ครั้งที่ 3/2561 ในวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น. 
ณ นิคมสหกรณ์วังน้ าเย็น 

 ---------------------------------- 
ผู้เข้าประชุม 
ข้าราชการ 

๑. นายพิษณ ุ คล้ายเจตน์ดี สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ประธานในที่ประชุม 
๒. นางรุ่งนภา สุวรรณสุข ผู้อ านวยการนิคมสหกรณ์วังน  าเย็น 
๓. ว่าที่ร้อยโทสราวุธ  นาคพงษ์ ผู้อ านวยการนิคมสหกรณ์สระแก้ว 
๔. นายอาทร ชัยยันต์ ผู้อ านวยการกลุ่มจัดตั งและส่งเสริมสหกรณ์ 
๕. นายสมรัก  จันทร์ตะลิ ผู้อ านวยการกลุ่ม กบส. 
๖. นายณรงค์ชัย     เทียนทอง ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ 
๗. นางสุนีย์ วาระกะกุล ผู้อ านวยการกลุ่มเสริมสหกรณ์ 1 
๘. นายสุรสิทธิ์   วงศ์กาวี ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 
๙. นายธีรพงษ์  ทรัพย์ธานินทร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
๑๐. นางสมถวิล  ชัยยันต์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณอ์าวุโส 
๑๑. นายมงคล ธัญญการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
๑๒. นายชนสิทธิ์ ธนะดิษฐวรากูร นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
๑๓. นายอุดม บุญสรวง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญการ 
๑๔. นายสมบัติ  หุตะเจริญ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน 
๑๕. นางสาวมนต์ธกานต์ วงศ์สุรินทร์ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
๑๖. นายตฤณ วงค์สุรินทร์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
๑๗. นางสาวไฉไล   พงศ์อุดมกุล นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
๑๘. นางสาวณิชากร เสนาเดชสุริยะ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
๑๙. นายกิติพันธ์ มณีโชติ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
๒๐. นายธนเดช พารัตน์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
๒๑. นางสาวสุพรรษา พิมพ์เสนา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
๒๒. นางสาวนงคาร     มามิดา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
๒๓. นางสาวสุจริตรา  ภูลายขาว นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
๒๔. นายสุพจน์         เศษวงศ์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
๒๕. นางสาวมาลี   หนุนนาค นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

ลูกจ้างประจ า 
1. นางธัญญลักษณ์  บุญชู พนักงานพิมพ์ ส.3 
2. น.ส.รวิษฎา เครืออนันต์ พนักงานพิมพ์ 
3. นายโกวิท ทูค าม ี พนักงานพิมพ์ ส.3 
4. นายทวี อาศัยนา พนักงานบริการทั่วไป 
5. นายวิชัย กะบินโรจน์ พนักงานขับรถยนต์ 
6. นายประมวล อาศัยนา พนักงานเก็บเอกสาร 
7. นายอุไร ศรีทอง พนักงานขับรถยนต์ ส.2 
8. นายไตรทศ  ขุนสนิท พนักงานธุรการ ส.2 
9. นายด ารง เข็มเพ็ชร              พนักงานขับรถยนต์ 
10. นายรอมาดอล ซอเฮง                 พนักงานขับรถยนต์ ส.1 
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พนักงานราชการ  
๑. นายพรชัย แก้วประพันธ์ นิติกร  
๒. น.ส.ดาราณี อุทรัง นักวิชาการสหกรณ์  
๓. นางศิริอร รักษาเมือง นักวิชาการสหกรณ์  
๔. น.ส.ฐิตารีย์ ณธีนนท์ปิยวัฒน์ นักวิชาการสหกรณ์    
๕. น.ส.วิภาภรณ์ ฉิมมาแก้ว นักวิชาการสหกรณ์ 
๖. นางปิยพร   แซ่สระน้อย นักวิชาการสหกรณ์ 
๗. น.ส.สุขธานี ตินะน้อย เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
๘. น.ส.หทัยทร หินโทน นักมาตราฐานสินค้าสหกรณ์  
๙. นางโฉมนภา เรืองทอง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
๑๐. นางอรณิชชา     สมมิตต์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
๑๑.  นางสาวรัตติกาญจน์ พันจันทึก  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๑๒. น.ส.นีรนุช   พูลเมือง เจ้าพนักงานธุรการ 
๑๓. นายสมชาติ   กิจมานะ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นางดวงเนตร เนินบก พนักงานจ้างเหมาท าความสะอาด 
2.  นายศรชัย สีแดง พนักงานจ้างเหมาขับรถยนต์ 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายสมรัก  จันทร์ตะลิ  ผู้แทนประธานในที่ประชุม แจ้งให้ทีป่ระชุมทราบดังนี   
1. การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระแก้ว ประจ าเดือน มกราคม 2561 

คณะกรรมการจังหวัดฯ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 09.00 – 12.30 น. แจ้งในที่ประชุมดังนี  ให้
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ  

1.การมอบประกาศนียบัตร 4 รายการ 
- หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดหาผู้บริจาคโลหิต ที่มีผู้ สูงสุดให้แก่โรงเรียนวังน  าเย็น

วิทยาคม 
- มอบรางวัลธรรมภิบาลธุรกิจดีเด่น ประจ าปี 2560 ให้แก่ บริษัท  
 
อีซูซุสระแก้ว จ ากัด  
- มอบประกาศนียบัตรด้านอุทิศตนให้กับงานและมีจิตสาธารณะ ให้แก่นายวิชิต ค าไกร ผอ.รพ.

สต.ทับพริก 
2.นายธนสุนทร  สว่างสาลี  ย้ายมาด ารงต าแหน่ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สระแก้ว และพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระแก้ว 
3.ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ จ านวน 4 เรื่อง  
- ท่านนายกรัฐมนตรีจะมาประชุมที่จังหวัดจันทบุรี ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 จังหวัดสระแก้ว

ของบประมาณโครงการ รั วกั นช้าง เส้นทางปั่นจักรยานร่วมกับจังหวัดปราจีนบุรี (เส้นทางอ่างเก็บน  าจักรีนฤบ
ดินทร์ไปอ่างเก็บน  าท่ากระบากอ่างเก็บน  าพระปรง) 
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- เรื่องไทยนิยมยั่งยืน จังหวัดได้แต่งตั งคณะท างานทั งในระดับจังหวัด และระดับอ าเภอดังนั นไม่

ว่าส่วนราชการไหนของส่วนกลางสั่งให้จังหวัดด าเนินการอย่างไร จังหวัดพร้อมรับด าเนินการ โดยให้คณะท างานที่
แต่งตั งขึ นเป็นผู้ด าเนินการในรูปแบบบูรณาการ 

- จะตั งทีมขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว 
- ขอความร่วมมือเรื่องการแต่งกาย วันจันทร์ชุดข้าราชการ วันอังคารชุดประจ าหน่วยงาน วันพุธ

แต่งกายตามสะดวก วันพฤหัสบดีชุดทูบีนัมเบอร์วัน วันศุกร์ผ้าไทย 
4. รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว (นายภูษิต  สมจิตต์) มีเรื่องแจ้ง 4 เรื่อง 
- ศูนย์ด ารงธรรม ผลงานปี 2560 ได้ประมาณ 70% ในปีนี ต้องจัดการส่วนที่เหลืออีก 30 % 

ให้เสร็จ เรื่องที่ค้างอยู่ต้องมีการขับเคลื่อน ต้องเร่งรัดการด าเนินการรจะจัดประชุมทุกเดือน เรื่องของใครต้องมอบ
เจ้าหน้าที่ท่ีรู้ดีที่สุดมาประชุม ผลงานต้องได้ 95 % 

- ศูนย์ถนน ในช่วงปกติก็มีคนตายเยอะ ดังนั นการแก้ปัญหาต้องท าตลอดทั งปี ฝากผู้ที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะนายอ าเภอไปศึกษา ประเมินปัญหา ส่วนกลางสั่งให้ถอดบทเรียน 

- งบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค การอนุมัติโครงการส่วนมากล่าช้า ปีนี งบพัฒนาจังหวัดเริ่ม
ขับเคลื่อนปลายเดือนพฤศจิกายน 2560 ปีงบประมาณ 2561 จังหวัดสระแก้ว งานอาจไม่เข้าเป้า ให้หน่วยงาน
รีบก่อหนี ผูกพัน ฝากให้ใช้งบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการและเกิดความคุ้มค่า ปีงบประมาณ 2562 อย่าให้
เกิดความซับซ้อนของโครงการ แบบแปลนต้องพร้อม 

- งบประมาณไทยนิยมยั่งยืน จะจัดสรรใน 3 กลุ่ม ในเรื่องการแก้ไขปัญหาผู้มีรายได้น้อยและ
ยากจน การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (ท่องเที่ยว) และด้านการเกษตร ทุกเรื่องที่ส่วนกลางสั่งมาให้น าเสนอ
นายอ าเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือทราบและสั่งการ 

- เขตเศรษฐกิจพิเศษ ภาพรวมดูเหมือนว่าจังหวัดสระแก้วจะมีความก้าวหน้ามากกว่าที่อ่ืนแต่
วิเคราะห์ดูจะเห็นว่ามีจุดเดียวที่มีการขับเคลื่อนคือบริเวณที่จะท านิคมอุตสาหกรรม พื นที่ประมาณ 660 ไร่ จาก
พื นที่ ๆประกาศไว้ประมาณ 100,000 ไร่ ดังนั น จะมีการประชุมคระกรรมการขับเคลื่อนเป็นประจ าทุกเดือน 
และให้หน่วยงานที่มีงบประมาณในเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษ ต้องสรุปข้อมูลมาน าเสนอที่ประชุมว่าเดิมได้ด าเนินการ
อย่างไร งบประมาณท่ีได้รับในปีนี ให้มาท าอะไร และในอนาคตจะด าเนินการอย่างไร 

5. สปก.ชี แจงผลการก้าวหน้าในการยึดคืนที่ดิน สปก. แปลงเลขที่ 2879 บ้านเสร็จแล้ว 27 
รายเข้าไปอยู่จริง 11 ราย ถนนเสร็จแล้ว ไฟฟ้าเสร็จแล้ว แหล่งน  าอยู่ระหว่างด าเนินการ อีก 9 แปลง จัดคนลง
แปลงแล้ว แต่ยังไม่ได้ด าเนินการเรื่องปัจจัยพื นฐาน ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งว่าจะให้โยธาธิการจังหวัดจัดท าผัง
เมืองใหม่ จังหวัดสระแก้วมีพื นที่เป็น สปก.ประมาณ 40 % จึงฝาก สปก.ดูว่ามีกฎหมายหรือค าสั่งที่เกี่ยวข้องใน
การจัดท าผังใหม่อย่างไร 

6. ผู้แทนปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว รายงานเรื่องความก้าวหน้าโครงการโคบาลบูรพาว่า ได้จ่ายเงิน
อุดหนุนการปลูกหญ้าให้เกษตรกรแล้ว 2,000 ราย เป็นเงิน 5,680,000 บาท ได้จ่ายเงินกู้กองทุนสงเคราะห์
เกษตรกรให้กับสหกรณ์ 3 แห่ง จ านวน 127,200,000 บาท อยู่ระหว่างสหกรณ์จัดท าค าขอกู้สมาชิกการส่งมอบ
โคเนื อให้เกษตรกร 804 ราย โคเนื อ 4,020 ตัว 

7. เรื่องเพ่ือทราบ 
- คลังจังหวัด รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ทั งฟังก์ชั่นและจังหวัด 
-พาณิชย์จังหวัด รายงานสภาวะการค้าขายชายแดนไทย-กัมพูชา 
- ปภ.รายงานสถิติอุบัติเหตุทางรถยนต์ 
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-พัฒนาการจังหวัด รายงานโครงการจัดแสดงและจ าหน่ายผลิคภัณฑ์ OTOP ผู้ว่าราชการจังหวัด
เสนอว่า จังหวัดสระแก้วเป็นทางผ่านของคนต่างจังหวัดเยอะมากในช่วงเทศกาล แต่เราไม่มีการตลาด ดังนั น ใน
ระยะสั น เราอาจจะน าสินค้า OTOP ไปจัดแสดงและวางจ าหน่ายบริเวณด่านในเส้นทางเลขที่ 33 และ 359 ใน
ระยะยาว อาจจะหาสถานที่ก่อสร้างศูนย์แสดงและจ าหน่ายสินค้า เช่น อุทยานพุทธมณฑล เป็นต้น  อาหารว่าง
และเครื่องดื่มอาจใช้เป็นสินค้า OTOP  

- จังหวัดเคลื่อนที่ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ที่โรงเรียนท่ากระบาก ผู้ว่าราชการจังหวัด
สระแก้ว แจ้งว่าการออกไปให้บริการประชาชน ไม่อยากให้มันแห้ง (คือการไปตั งบอร์ด ไม่มีการประชาสัมพันธ์/
ชี แจง) ควรจัดนิทรรศการแบบมีชีวิต อาจจะร่วมกันจัดเป็นกระทรวงก็ได้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับชาวบ้านจริง ๆ 

- นายกเหล่ากาชาดจังหวัด รายงานผลการด าเนินงานในรอบเดือน 
- ขนส่งจังหวัด ขอเชิญชวนประมูลหมายเลขทะเบียนรถ วันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2561      

ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จ านวน 301 เลขหมาย 
- อุตุนิยมวิทยา รายงานสภาพอากาศ ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2561 
- สภากาแฟ ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2561 จัดที่จวนผู้ว่าจังหวัดสระแก้ว ในวันที่ 21 

กุมภาพันธ์ 2561  
- อ.อนุสิต ชี แจงในเรื่องการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ และการส่งเสริมการปลูกไม้ไผ่ 
มติที่ประชุม รับทราบ 

ประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์  
 1.การเบิกจ่ายของเดือน มีนาคม 2561 ให้ได้ 98 %  
 2. การจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ จัดที่ โรงแรมรามากาเด้นท  

1. การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนสันนิบาตรสหกรณ์ น าเงินไปจ่ายไม่ตรงตามวัตถุประสงค์น าไปจ่ายเป็น
เงินเดือนของพนักงาน 

2. การจัดท างบกลางปี ให้วิเคราะห์จุดคุ้มทุน  
3. ข้อบกพร่อง  
4.  ถ้ามีข่าวเชิงลบเกี่ยวกับสหกรณ์ให้หาข้อมูลและแก้ไขทันที 
5. สมาคมฌาปณกิจ มีสมาชิกไม่เกิน 50 คนให้ยกเลิก 
6. ผู้ที่ได้รับ 
7. กองคลัง เร่งการเบิกจ่าย เดือนมีนาคม 2561 ให้ได้ 98%  

 
นายพิษณุ  คล้ายเจตน์ดี ประธานแจ้งในที่ประชุมทราบ 
1. ค าสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที ่27/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ 

-นางสาวนงคาร มามิดา ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ย้ายไปด ารงต าแหน่งที่  
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี  
- นายธนเดช  พารัตน์ ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ย้ายไปด ารงต าแหน่งที่ กลุ่ม
ส่งเสริมสหกรณ์ 5 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี  
- นางสาวสุพรรษา  พิมพ์เสนา ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ย้ายไปด ารงต าแหน่งที่ 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ 

  ค าสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์  
-นายสุรสิทธิ์ วงศ์กาวี ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ ย้ายไปด ารงต าแหน่งเป็น 

ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว 
 
 



 
- 5 - 

 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่  28 ธันวาคม 2560 

โดยแจ้งให้ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ เปิดดูรายละเอียดรายงานการ
ประชุมที่เว็บไซต์  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว
http://webhost.cpd.go.th/cpd_sakao ( 15  หน้า) 

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม ครั งที่ 2/2561 เมื่อวันที่  28 ธันวาคม 2560 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

- ไม่มี  - 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง เพื่อทราบ 

4.1  สรุปข้อสังเกตที่ตรวจพบแนวทางการแก้ไข และติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องของ 
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ตามรายงานการบัญชีของผู้สอบบัญชีประจ าปีทางบัญชี  

นางสาวดาราณี อุทรัง นักวิชาการสหกรณ์ (กบส) สรุปข้อสังเกตที่ตรวจพบแนว 
ทางการแก้ไข และติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ตามรายงานการบัญชีของผู้สอบบัญชี
ประจ าปีทางบัญชี  ในรอบเดือน มกราคม 2561 ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว ได้ส่งรายงานผลการ
ตรวจสอบบัญชี จ านวน  จ านวน 2 แห่ง ดังนี    

1. สหกรณ์การเกษตรเพื่อเกษตรกรไทยต าบลสระขวัญ  จ ากัด 
    2. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระแก้ว  จ ากัด 
1. สหกรณ์การเกษตรเพื่อเกษตรกรไทยต าบลสระขวัญ จ ากัด 

การสอบบัญชี ส าหรับปีบัญชีสิ นสุดวันที่ 30 เมษายน 2560 และ 2559 
- จากการตรวจสอบพบว่า เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 สหกรณ์ได้ซื อปุ๋ยอินทรีย์ตราปลามังกร จ านวน 

2,000 กระสอบ เป็นเงินเชื่อจาก สกก.บ้านแพรก จก. จ.อยุธยา เป็นเงิน 1,500,000 บาท สหกรณ์ไม่ได้บันทึก
บัญชีทันที แต่ได้บันทึกบัญชีปีสิ นสุดวันที่ 30 เมษายน 2560 ระหว่างปีได้จ าหน่ายปุ๋ยเป็นเงินเชื่อให้สมาชิก แต่
ไม่ได้ก าหนดระเบียบว่าด้วยการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ 

- หลังจากปีบัญชี วันที่ 25 สิงหาคม 2560 สหกรณ์ได้ส่งคืนปุ๋ย จ านวน 725 กระสอบ เป็นเงิน 
543,750 บาท ให้กบัเจ้าหนี การค้าสหกรณ์การเกษตรบ้านแพรก จ ากัด ณ ปัจจุบันมีหนี คงเหลือกับเจ้าหนี การค้า 
จ านวน 620,000 บาท     
2.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระแก้ว จ ากัด 
การสอบบัญชี ส าหรับปีบัญชีสิ นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560  
  - ตามค าแนะน ากรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่กษ 1115/4101 เรื่อง ค าแนะน าเก่ียวกับการก าหนดงวดช าระ
หนี เงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ลงวันที่ 21 เมษายน 2558  นั น ได้แนะน าให้สหกรณ์
ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พิจารณาก าหนดงวดช าระหนี เงินกู้ เพ่ือลดความเสี่ยงที่อาจไม่สามารถเรียก
เก็บหนี ได้ในอนาคต จากการตรวจสอบพบว่างวดช าระหนี ตามระเบียบสหกรณ์ยังไม่เป็นไปตามค าแนะน าของ
หนังสือดังกล่าว  

- ตามค าแนะน ากรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1115/4101 เรื่อง ค าแนะน าเกี่ยวกับการก าหนดงวดช าระ
หนี เงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ลงวันที่ 21 เมษายน 2558 เรื่อง ก าหนดระยะเวลา
การช าระหนี ให้แล้วเสร็จ ไม่เกินอายุ 75 ปี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 พบว่าสหกรณ์มีกลุ่มลูกหนี ยังช าระ
หนี ไม่แล้วเสร็จในช่วงอายุ 75 ปี ขึ นไป จ านวน 42 ราย รวมทั งสิ น 38,205,170 บาท 
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- ทั งนี การบริหารจัดการลูกหนี ยังคงเป็นส าคัญ การอนุมัติเงินกู้ต้องค านึงถึงความสามารถในการช าระหนี 

ของสมาชิกเป็นหลักและไม่เป็นการอนุมัติเพ่ือเอื อประโยชน์ต่อสมาชิกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง รวมทั งการจัดท ารายงาน
วิเคราะห์อายุลูกหนี หรือการจัดท าข้อมูลการค้างส่งของลูกหนี ในแต่ละเดือน เพ่ือเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพ่ือ
พิจารณาหาแนวทางแก้ไข ส าหรับลูกหนี ที่ไม่สามารถช าระหนี ให้แก่สหกรณ์ได้ ให้สามารถแก้ไขได้ทันท่วงที 

มติที่ประชุม รับทราบ 
4.2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป 
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มติที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อทราบ   

นายธีรพงษ์  ทรัพย์ธานินทร์ แจ้งในที่ประชุมเพ่ือทราบดังนี    
4.3 การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online  
4.4  การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 (1 ต.ค.60 – 31 มี.ค.61)  
4.5  การจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาภายในหน่วยงานราชการจังหวัดสระแก้ว ประจ าปี 2561 

ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 – 14 มีนาคม 2561 ณ บริเวณสนามภายในศูนย์
ราชการจังหวัดสระแก้ว  

4.6  การจัดงานวันกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ก าหนดจัดระหว่างวันที่ ๑๔–๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ บริเวณอุทยานพุทธมณฑลสระแก้ว 
ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมืองสระแก้ว 

          
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง การพิจารณาสั่งการ 
   การเบิกเงินอุดหนุนให้กับสันนิบาตรสสหกรณ์ เนื่องจากน าเงินไปจ่ายเป็นเงินเดือนและ
ค่าจ้าง กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงให้สหกรณ์จังหวัดปฏิบัติดังนี   
   - การตรวจสอบการใช้เงินอุดหนุน 

- ให้สหกรณ์ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์การจัดซื อจัดจ้างของสหกรณ์ 
- สร้างเสร็จแล้วได้ใช้งานหรือไม่  

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 

ปิดประชุม เวลา 17.00 น. 
 

 

     (ลงชื่อ)          ประธานในที่ประชุม 
                (นายพิษณุ คล้ายเจตน์ดี) 

           สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว 
 

(ลงชื่อ)        ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
                       (นายธีรพงษ์  ทรัพย์ธานินทร์)    

            หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
    
 

(ลงชื่อ              ผู้จดรายงานการประชุม 
            (นางสาวนีรนุช พูลเมือง) 

                                                                   เจา้พนักงานธุรการ 
 



 

 

 

 

 


