
                                                                
รายงานการประชุม 

ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานราชการ   ส านักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ 
ครั้งที่ 8/๒๕60 

วันพุธที่ 6  กันยายน  พ.ศ. ๒๕60 เวลา 09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมส านักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
                                                               
 
ผู้เข้าประชุม 
ล าดับที่  ชื่อ - สกุล     ต าแหน่ง    
1        นายวีระยุทธ ทุมทอง  สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์           ประธานฯ 
(ฝ่ายบริหารทั่วไป) 
2. นายประสงค์   ทาไธสง   นักจัดการงานทั่วไปช านากการ  (หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป) 

3. นายณัฏฐพงษ์ เจริกรัมย์  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
4. นายพงศธร ชาลีนิวัฒน ์  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
5. นางสีนวน   สุริเทศ  พนักงานพิมพ์ ส.3 
6 นายบุกเลิศ ชอบเขตต์กลาง พนักงานขัยรถยนต์ ส.2 
7 นายวสันต์ ชอบเขตต์กลาง พนักงานขับรถยนต์ ส.2 
8 นายบุกรวย พลเดช  พนักงานขับรถยนต์ ส.2 
9. นายประกาศิต   ส าเรียนรัมย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
10. นางสาวธิดารัตน์   เดชณรงค์พร นักจัดการงานทั่วไป 
11. นางสาวลาวะดี   โพธิ์ทอน            นักวิชาการสหกรณ์ 
11. นางสุภาพร   บุกทวีชัยสกุล เจ้าพนักงานธุร-การ 
12. นายกิติศักดิ์   คงชื่นจิต  เจ้าพนักงานธุรการ 
13. นายนพนันท์   จันทสิทธิ์  เจ้าพนักงานธุรการ 
14. นางสาวกักกาภัค   จีนมะโน                เจ้าพนักงานการเงินและบักชี 
15. นางสาวกันตยา   อาภรณ์รัมย์  เจ้าพนักงานธุรการ 
 
(กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์) 
16. นายทวีภัทร เหล่าบรรเทา          นักวิชาการสหกรณ์ช านากการพิเศษ  (ผู้อ านวยการกลุ่มฯ) 

17. นางพัชรี ทองงาม  นักวิชาการสหกรณ์ช านากการ 
18. ว่าที่ร้อยตรีหกิงวิณัฐฐา วันตะธรรม นักวิชาการสหกรณ์ช านากการ 
19. นายวัชรินทร์           คงพลปาน  นักวิชาการสหกรณ์ช านากการ 
20. นางณฐาพร คงชื่นจิต  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
 
 



(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์) 
21. นางอักชลี ศรีหามาตย์      นักวิชาการสหกรณ์ช านากการพิเศษ  (ผู้อ านวยการกลุ่มฯ) 

22. นางสาวเพ็กนภา   ทองทิพย์มาก     นักวิชาการสหกรณ์ช านากการ 
23. นางสาวกัลยา ศิริพงษ์      นักวิชาการสหกรณ์ช านากการ 
24. นางสาวณัฐปภัทร์ วรสถิตย์      นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
25. นางกันการัตน์     ทุมมาลา                   นักวชิาการสหกรณ์ 
 
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์) 
26. นางวิไล        ยูฮันเซน่      นักวิชาการสหกรณ์ช านากการ  (ผู้อ านวยการกลุ่มฯ) 
27. นางศศิโสม ไชยปักกา               นักวิชาการสหกรณ์ช านากการ 
28. นางสาวบงกชธร เกษอินทร์      นักวิชาการสหกรณ์ช านากการ 
29. นางขวักเรือน พันธ์ศรี      นักวิชาการมาตราฐานสินค้า 
 
 (กลุ่มตรวจการสหกรณ์)  
30 นายภูมิสิทธิ์          แก้วแจ่มจันทร์             นักวิชาการสหกรณ์ช านากการ (ผู้อ านวยการกลุ่มฯ) 
31. นางฉันทนา          ฤทธิ์ไธสง                   นักวชิาการสหกรณ์ช านากการ 
32. นางสาวศิริลักษณ์   พูนเฉลียว                   นักวิชาการสหกรณ์ช านากการ 
33. นางสาวเมธาวี       พ่ึงพิมาย                    นิตกิร 
34. นายสุพจน์ พานทอง นักวิชาการสหกรณ์ 
35. นางกัณฑิมา โสมศรี พนักงานพิมพ์ ส.3 
 
(นิคมสหกรณ์สตึก) 
36. นางวรักกาภรณ์       มันตาพันธ์      นักวิชาการสหกรณ์ช านากการพิเศษ (ผู้อ านวยการนิคมฯ) 
 

(กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1) 
37. นายประกาศ      กล่าวกระโทก     เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส   (ผู้อ านวยการกลุ่มฯ) 
38. นางศิริวรรณ      ศรีนุต      นักวิชาการสหกรณ์ช านากการ 
39. นางจิณัฐตา จงเพียร      นักวิชาการสหกรณ์ช านากการ 
40. นางสาวระวิสา จันทรดี      นักวิชาการสหกรณ์ช านากการ 
41. นายพิศิษย์ การรัมย์      พนักงานขับรถยนต์ ส.2 
42. นางสาวสุภัสสรณ์  สวัสดิ์บุกยากร            เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
43. นางสาวสุนารี นิเรืองรัมย์      เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
44. นางสาวทัศนี มีงามดี      เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
 
 
 
 



(กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2) 
45. นายสุทัศน์      ศรีช้างสาร     นักวิชาการสหกรณ์ช านากการ      (ผู้อ านวยการกลุ่มฯ) 
46. นายเผชิก เนตรากูล     นักวิชาการสหกรณ์ช านากการ 
47. นางสายสมร    ปทุมกาณทิพย์    นักวิชาการสหกรณ์ช านากการ 
48. นายสหวิชช ์ ตงยิ่งศิริ     นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
49 นายชาตรี กิจโกศล     พนักงานขับรถยนต์ ส.2 
50. นายค าภา       เรืองรัมย์     นักวิชาการสหกรณ์ 
51. นางสาวจารุเนตร  หารชนะ                  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
52. นางสาวนราพิมพ์พิศา  สิงคเวหน          เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
 
(กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3) 
53 นางบุปผา      ชัยนันท ์     เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส (ผู้อ านวยการกลุ่มฯ) 
54. นายคมกฤช      นันทวิเชตพงษ ์    นักวิชาการสหกรณ์ช านากการ 
55. นายภาคภูมิ      ยอดน้ าค า     นักวิชาการสหกรณ์ช านากการ 
56. นายบุกเสริม ประสงค์ทรัพย์           พนักงานขับรถยนต์ ส.2 
57 นางสาวนารี   หง ากระโทก     นักวิชาการสหกรณ์ 
58. นางสาวสุกานดา   หนูสุวรรณ์         นักวิชาการสหกรณ์ 
59. นางสาวตรีชฎา  รุกชชาติ     เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
 
(กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4) 
60. นายลือ       ราชประโคน       นักวิชาการสหกรณ์ช านากการ (ผู้อ านวยการกลุ่มฯ) 
61. นายสันติ วิริยอุดมศิริ       นักวิชาการสหกรณ์ช านากการ 
62 นายเสริมศักดิ์ ยิ้มน้อย       นักวิชาการสหกรณ์ช านากการ 
63 นายณัฐวรรธ  พิมพ์นนท์       นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
64. นายวุฒิศักดิ์ ปุยะติ       พนักงานขับรถยนต์ ส.2 
65. นายกฤษฎา  พรมทอง       เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
66. นางจินตนา   ประเสริฐสวัสดิ์      เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
 
(กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5) 
67. นายอ านาจ   จอดนอก       เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส    (ผู้อ านวยการกลุ่มฯ) 

68 นางกนกวรรณ เทียนศรีภูมิ        เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
69. นายนิคม ประหยัดทรัพย์      เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านากงาน         
70. นายธีระวัฒน์  สืบสหการ       นักวิชาการสหกรณ์ 
71. นางสาวรัชนี    แหวนวงษ ์       นักวิชาการสหกรณ์ 
72.  นางสาวสุนทรี   ศรีอินทร์       เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
73.     นางสาวมิลันตี    เดชาโชติธนสิทธิ์      เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
 



ผู้ไม่เข้าประชุม  
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์) 
1. นางสาวธีรนุช สิงห์ปรีชา    นักวิชาการสหกรณ์ช านากการ        ไปราชการ 
 
(นิคมสหกรณ์สตึก) 
2. นายสุระชัย      ปะรุนรัมย์         เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส     ไปราชการ 
3. นายภานุพล   โพธิบัติ      พนักงานขับรถยนต์ ส.2  ไม่ทราบสาเหตุ 
4. นางสาวศุภรัตน์        เรือนจนัทร์    เจ้าหน้าที่โครงการฯ ไม่ทราบสาเหตุ 
 
(กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1) 
5 นางจิณัฐตา จงเพียร    นักวิชาการสหกรณ์ช านากการ ไปราชการ 
6. นางสาวอรอุมา       สินพูล          นักวิชาการสหกรณ์     ลาป่วย 
 
(กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 
7. นายคมสันต์        แก้วแจ่มจันทร์   นักวิชาการสหกรณ์ช านากการ   ไปราชการ 
8 นางสาววิไลลักษณ์       ปุยะติ      เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์          ไปราชการ 
 
(กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4) 
9. นางสาววรรณพร  พรมมา      นักวิชาการสหกรณ์ ไปราชการ 
10. นางสาวณัฐรดา          ศรีงาน      เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ไปราชการ 
 
(กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5) 
11 นางสาวพรชนก         สิงหรา ณ อยุธยา     นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ        ไปราชการ 
12. นายจักรพงษ์  จอดนอก       พนักงานขัยรถยนต์ ส.2   ไม่ทราบสาเหตุ 
 
 
ก่อนระเบียบวาระการประชุม 
  นายเผชิก เนตรากูล  นักวิชาการสหกรณ์ช านากการ ได้น าผู้เข้าประชุมสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย 
เพ่ือความเป็นศิริมงคล ร้องเพลงสรรเสริกพระบารมีและชมวีดีทัศน์พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ฯ ตามล าดับ 
  เมื่อครบองค์ประชุม นายวีระยุทธ  ทุมทอง สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม
เปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
 
 
 
 



 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ    

1.1 เรื่อง จากท่ีประชุมหัวหน้าส่วนราชการ (วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ครั้งที่ 8/2560) 
  นายวี ร ะยุ ทธ  ทุ มทอง  สหกรณ์จั งหวั ดบุ รี รั มย์  ไ ด้ เ ข้ าประชุ ม หั วหน้ าส่ วนร าชการ  
(วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ครั้งที่ 8/2560 และแจ้งต่อท่ีประชุม ดังนี้ 
 ก่อนระเบียบวาระ 
  1. พิธีมอบโล่เกียรติคุณ เกียรติบัตร และรางวัลแก่ผู้มีผลงานดีเด่น 
   1.1 พิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ให้แก่ข้าราชการ จ านวน 1 ราย 
ได้แก่ นายธบดินทร์ เศรษฐสุวรรณ นายอ าเภอนาโพธิ์  
   1.2 พิธีมอบเกียรติคุณให้แก่หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดี เด่น 
จังหวัดบุรีรัมย์ ประจ าปี 2560 จ านวน 3 รางวัล  ได้แก่ 
    รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บ้านโคกหนองหิน ม.9 ต.บุกระสัง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 
ได้รับเกียรติคุณและเงินรางวัล จ านวน 5,000 บาท 
    รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ บ้านหนองมะเขือใหม่ ม.24  ต.สะแกโพรง 
อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ได้รับเกียรติคุณและเงินรางวัล จ านวน 3,000 บาท 
    รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 บ้านปอแดง ม.9 ต.โนนขวาง อ.บ้านด่าน  
จ.บุรีรัมย์ ได้รับเกียรติคณุและเงินรางวัล จ านวน 2,000 บาท 
   1.3 พิธีมอบโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โล่
หก้าแฝกทองค า พร้อมเกียรติบัตรและรางวัลเงินสดให้แก่ชุมชนที่ได้รับรางวัล จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ ชุมชนบ่านกอง
พระทราย หมู่ที่ 4 ต.ปะค า อ.ปะค า จ.บุรีรัมย์ พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล จ านวน 90,000 บาท 
   1.4 พิธีมอบเงินสงเคราะห์กองทุนช่วยเหลือคนงานที่ เดินทางไปท างานต่างประเทศ 
จ านวน 1 ราย ให้แก่ นายจารุกิตต์ ก่อแก้ว บ้านเลขที่ 22 ม.13 บ้านโนนส าราก ต.สองห้อง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 
คนงานที่เดินทางไปท างานไต้หวัน แล้วประสบอุบัติเหตุจากการท างาน คือ ถูกเครื่องปั๊มเหล็กท าข้อนิ้วมือโป้ง
ด้านขวา ส านักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ จึงได้ติดตามให้คณะกรรมการกองทุนฯ ได้พิจารณาช่วยเหลือคนงาน 
อย่างเร่งด่วน 
 
   1.5 พิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน เพ่ือใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรม
ศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จ านวน 13 หนว่ยงาน ได้แก่ 
    1.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 
    2.ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 
    3.ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ 
    4.ส านักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ 
    5.วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 
    6.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ 
    7.ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 
    8.ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ 
    9.ส านักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์ 



    10.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถามศึกษา บุรีรัมย์ เขต 3 
    11.มณฑลทหารบกที่ 26 ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก 
    12.วิทยาลัยชุมชนจังหวัดบุรรีัมย์ 
    13.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถามศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 
   1.6 พิธีมอบโล่รางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข และประกาศเกียรติคุณ
ผู้น า/กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ตามโครงการเชิดชูเกียรติผู้น าเครือข่ายชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจ าปี 2560  
    ประเภทหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข 
    ประเภทกลุ่ม/องค์กรชุมชนดีเด่น 
    ประเภทผู้น าอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้น า อช. ชาย ดีเด่น) 
    ประเภทผู้น าอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้น า อช หกิง ดีเด่น) 
    ประเภท ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน (ศอช.ต) 
    ประเภทครัวสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 2.1 รายงานการประชุม  ครั้งที่ 7/2560  วันที่ 3 สิงหาคม 2560 
           นายประสงค์ ทาไธสง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป แจ้งว่ารายงานการประชุม  
ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม  2560 ได้ส่งเป็นเอกสารให้กับทุกกลุ่มแล้ว และน าเสนอทางเว็บไซด์ของ
ส านักงานฯ เรียบร้อยแล้ว เพ่ือให้บุคลากรทุกคนเข้าไปตรวจรับรอง หากมีข้อแก้ไขหรือเพ่ิมเติมให้แจ้งผู้ดูแลระบบ 
หากไม่มีการแก้ไขถือว่าให้การรับรอง 
มติที่ประชุม : ทีที่ที่ประชุมมีมติรับรองโดยไม่มีการแก้ไข 
 
  ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมครั้งที่แล้วและข้อสั่งการของสหกรณ์จังหวัด 
 

ที ่ วาระ
ที ่

เรื่อง ผู้รับผิดชอบ ข้อสั่งการ ผลการปฏิบัติงาน 

1 5.1 ผลการปฏิบัติงานตามแผน ทุกกลุ่มงาน ให้ทุกกลุ่มงานเร่งรัดการปฏิบัติงาน
ตามแผน งานนโยบาย E-project ทุก
โครงการ ให้ได้ตามเป้าหมาย  

   ท าได้ 91.73% 
เพ่ิมเติมในระเบียบ

วาระท่ี 4.1 

2.  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจ าปี 

ทุกกลุ่มงาน ขอให้ทุกกลุ่มช่วยกันด าเนินการเร่งรัด
การเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้ ตาม
เป้าหมาย คือ95%  

   ท าได้ 90.12% 
เพ่ิมเติมในระเบียบ

วาระท่ี 4.2 
 

3.  ผลการปฏิบัติงานพนักงาน
ราชการ 

 พนักงานราชการ ผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ 
ให้มีตัวชี้วัด ส่งรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามแบบ พร้อมส่งงบ
ทดลอง   

   ด าเนินการแล้ว 

มติที่ประชุม : รับทราบ 



 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่อง  ติดตามผลการปฏิบัติงาน 

นายประสงค์ ทาไธสง  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป รายงานผล ดังนี้ 
 4.1 ผลการปฏิบัติงานตามแผน  
  ผลการปฏิบัติงานในภาพรวม E-project ทุกโครงการ 20 โครงการ ของส านักงานสหกรณ์จังหวัด
บุรีรัมย์ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 ท าได้ 91.73% คาดว่าจะสามารถท าได้ตามเป้าหมาย ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 
ประธาน : ขอให้ด าเนินการให้ครบ 100% ในเดือนกันยายน   
มติที่ประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ 
 

4.2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี  
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีของส านักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ณ วันที่ 31 สงิหาคม 

2560 ท าได้ 90.12% เป้าหมายที่กรมฯ ก าหนดคือ 95% 
ประธาน : ขอให้แต่ละกลุ่มตรวจสอบงบประมาณท่ีรับผิดชอบว่าเบิกเท่าไหร่ คงเหลืออะไรบ้าง  ให้รีบด าเนินการ  
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

4.3 การประชุมกลุ่มสมาชิก  
ผลการประชุมกลุ่มสมาชิกในภาพรวม ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 ของส านักงานสหกรณ์

จังหวัดบุรีรัมย์ ท าได้ครบ 100%  
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
 

 

4.4 การรับสมาชิกเพ่ิม  

กลุ่มเป้าหมาย 
สมาชกิ  

ณ วันที่ 1 ม.ค.59 
จ านวนสมาชิกที่จะต้อง 

รับเพ่ิม 1% 
ผลการรับสมาชิก

เพ่ิม (ราย) 
อัตราส่วนร้อยละ 

กลุ่มส่งเสรมิสหกรณ์ 1 126,346 1,265 1308 103.40 
กลุ่มส่งเสรมิสหกรณ์ 2 16,462 165 376 227.88 
กลุ่มส่งเสรมิสหกรณ์ 3 29,211 292 368 126.03 
กลุ่มส่งเสรมิสหกรณ์ 4 21,100 212 315 148.58 
กลุ่มส่งเสรมิสหกรณ์ 5 18,670 187 200 106.95 

นิคมฯ 2,820 28 57 203.57 
รวม 214,609 2,149 2624 152.74 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 
 
 
 
 



นายภูมสิทธิ์ แก้วแจ่มจันทร์ ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ รายงานผล ดังนี้ 
4.5 การช าระบักชี  

ตามแผนการช าระบักชี  ในปี งบประมาณ 2560 จ านวน  43 แห่ ง  ด า เนินการ ได้    
15  แห่ง คงเหลือ 28 แห่ง ในเดือนนี้ได้ด าเนินการเสร็จสิ้น 3 แห่ง คือ สหกรณ์การเกษตรประทัดบุ จ ากัด 
สหกรณ์สตรีละหานทราย จ ากัด  กลุ่มเกษตรกรท านาไผทรินทร์  ตามแผนของสหกรณ์ที่ยังไม่ถึงขั้นตอนที่ 6  
มี 5 แห่ง ดังนี้ 

1 กลุ่มเกษตรกรท านาปราสาท 
2. สหกรณ์ สกย.(1)บ้านยาง จ ากัด 
3. สหกรณ์การเกษตรเพ่ือเกษตรกรไทยละหานทราย จ ากัด 
4. กลุ่มเกษตรกรท านาสะแกโพรง 
5. สหกรณ์สตรีช านิ จ ากัด 

มติที่ประชุม :  รับทราบและถือปฏิบัติ 
 

4.6 การแก้ไขข้อบกพร่อง 
ในเดือนนี้มีสหกรณ์ท่ีมีการเคลื่อนไหว 3 แห่ง  คือ 1).สหกรณ์การเกษตรหนองหงส์ จ ากัด ช าระ 

180,2173 บาท  จากการติดตามผล คาดว่าสหกรณ์จะสามารถช าระเสร็จสิ้นอีก 1 งวด ในเดือนตุลาคม 2560 
ตามมติที่ประชุม จกบ. 2).สหกรณ์การเกษตรล าปลายมาศ จ ากัด  ช าระ 528 บาท  
3).สหกรณ์การเกษตรหนองก่ี จ ากัด มียอดจ าระ 81,772 บาท  
มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่อง  เพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
         5.1 สหกรณ์จังหวัดมอบนโยบาย และข้อสั่งการของสหกรณ์จังหวัด  
 นายวีระยุทธ ทุมทอง สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ประธานฯ  ได้มอบนโยบายและสั่งการ ดังนี้ 

1. ให้ทุกกลุ่มงานเร่งรัดการด าเนินงานตามแผนงาน ให้ได้ 100% ภายในวันที่ 25 ก.ย.60 
เพ่ือที่จะรายงานในวันที่ 28 ก.ย.60 กลุ่มงานที่ยังไม่เรียบร้อย ขอให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
ก าหนด  

2. การขออนุมัติไปราชการ ขอให้ทุกกลุ่มงานเขียนขออนุมัติไปปฏิบัติราชการ ตามรูปแบบที่
ก าหนดให้ใหม่ การขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ (เบี้ยเลี้ยง) ให้เบิกตามงานที่ปฏิบัติ  
การระบุจ านวนคน  จ านวนวัน  และแยกเป็นโครงการฯ เพ่ือให้สะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบและเบิกจ่าย 
มติที่ประชุม :  รับทราบและถือปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 



5.2 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
นางวิไล ยูฮันเซ่น ผู้อ านวยการกลุ่มฯ แจ้งต่อที่ประชุม ดังต่อไปนี้                      

 5.2.1. เรื่อง  โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหก่ (นาแปลงใหก่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี ๒๕๖๐ 
  โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหก่ (นาแปลงใหก่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี ๒๕๖๐  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มท าการผลิต มีการบริหารจัดการร่วมกัน เกษตรกรสามารถลด
ต้นทุนการผลิตและมีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน ภายใต้การ 
บูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป้าหมายนาแปลงใหก่ ๗๕๐ แปลง พ้ืนที่ ๗๕๓,๓๘๘ ไร่ ด าเนินการใน
พ้ืนที่ ๕๐ จังหวัด และจังหวัดบุรีรัมย์มีกลุ่มพ้ืนที่เป้าหมายจ านวน ๘๖ แปลง พ้ืนที่ ๙๘,๐๐๘ ไร่ จ านวนเกษตรกร 
๖,๙๖๗ ราย ซึ่งกรมการข้าวได้แจ้งโอนเงินงบประมาณให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ เบิกจ่ายแทนกัน ส าหรับกิจกรรม
พัฒนาด้านการตลาด  

ส านักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดท าโครงการประชุมสัมมนาผู้น าเครือข่ายและเชื่อมโยง 
เพ่ือสร้างข้อตกลงด้านการตลาดเพื่อสร้างข้อตกลงด้านการตลาด และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือซื้อขาย
ผลผลิตข้าวนาแปลงใหก่, ข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP โดยมีเป้าหมาย (นาแปลงใหก่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี ๒๕๖๐ 
จ านวน ๘๖ แปลง กลุ่มนาแปลงใหก่ปี ๒๕๕๙ จ านวน ๑๖ กลุ่ม กลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ จ านวน ๗๖ กลุ่ม และกลุ่ม
ผู้ผลิตข้าว GAP จ านวน ๔ กลุ่ม รวมกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น ๕๐๐ คน ภายใต้การ บูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน โดยจัดกิจกรรมประชุมเชื่อมโยงเพ่ือสร้างข้อตกลงด้านการตลาดระหว่างกลุ่มผู้ผลิตแปลงใหก่ผู้ประกอบการ
โรงสีในพื้นที่ สหกรณ์การเกษตร ผู้สังเกตการณ์ และเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือบูรณาการการท างานของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง คือ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์  และส านักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งก าหนด
ด าเนินการในวันที่  ๘  กันยายน  ๒๕๖๐  ณ โรงแรมสกายวิวรีสอร์ท อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  และขอ
เชิกผู้แทนนิคมสหกรณ์สตึก กลุ่ มส่ ง เสริมสหกรณ์ทุกกลุ่ม เข้าร่วม ประชุมอย่างน้อยกลุ่มละ  ๑  คน 
มติทีประชุม :รับทราบและถือปฏิบัติ 

 5.2.2. เรื่อง โครงการสินเชื่อเพ่ือรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยสถาบันเกษตรกรปีการผลิต  ๒๕๕๙/
๖๐ และปีการผลิต ๒๕๖๐/๖๑ 
   ตามท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับกรมตรวจบักชีสหกรณ์ และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ด าเนินงานโครงการสินเชื่อเพ่ือรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยสถาบันเกษตรกร ปีการ
ผลิต ๒๕๕๙/๖๐ ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ นั้น 

  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ขอให้สหกรณ์ด าเนินการดังนี้ 
๑. จัดท าข้อมูลสรุปผลการด าเนินโครงการ (ข้อมูลเจ้าหนี้ ลูกหนี้ค้างช าระ ปักหา และอุปสรรค) ตาม 

แบบฟอร์ม ๑, ๒ และ ๓ 
๒. กรณีลูกหนี้ค่าข้าวเปลือกค้างช าระ ให้สหกรณ์รายงานผลการติดตามความเคลื่อนไหว

ลูกหนี้ค่าข้าวเปลือกของสหกรณ์ จนกว่าการช าระหนี้จะแล้วเสร็จ ตาม แบบฟอร์ม ๔ และ ๕ 
๓. กรณีสิ้นสุดฤดูการรวบรวมข้าว ให้สหกรณ์ช าระหนี้เงินกู้ ธ.ก.ส. ทันที โดยไม่ต้องรอ  

ให้สิ้นสุดสักกา 
๔. หากสหกรณ์มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพ่ือรวบรวมข้าวและสร้าง  

มูลค่าเพ่ิมโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต ๒๕๖๐/๖๑ ให้จัดแผนการรวบรวมข้าวเปลือก ตามแบบฟอร์ม ๖ และ ๗  
และจัดเตรียมเอกสารค าขอกู้เสนอ ธ.ก.ส. พิจารณาต่อไป จึงขอให้สหกรณ์ส่งข้อมูลให้ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
สหกรณ์ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์   ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cpd_buriram@cpd.go.th หรือทาง
โทรสารหมายเลข ๐ ๔๔๖๑ ๔๙๙๓ ภายในวันที่  ๒๕  กันยายน  ๒๕๖๐ 
มติทีประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ 

mailto:cpd_buriram@cpd.go.th


5.2.3. เรื่อง พระราชบักกัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสักกา พ.ศ.2560 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์เผยแพร่ให้ความรู้แก่สหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรเกี่ยวกับพระราชบักกัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสักกา  พ.ศ.2560  เพ่ือเตรียมความพร้อม
ในการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ 
                    พระราชบักกัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสักกา พ.ศ.2560 ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนด ๑๒๐ วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา(ใช้บังคับวันที่ ๒๓ กันยายน 2560) พระราชบักกัติดังกล่าวก าหนดให้กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหน่วยงาน
ของรัฐที่จะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามแผนพัฒนาระบบเกษตรพันธสักกาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ตามที่
คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสักกาเสนอ  โดยมีส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ท าหน้าที่เป็นส านักงานของเลขานุการคณะกรรมการฯ มีหน้าที่เผยแพร่ให้ความรู้ให้ค าแนะน าในการท าสักกาการ
เข้าถึงแหล่งเงินทุน เทคโนโลยีการเกษตรที่เกี่ยวข้องในระบบเกษตรพันธสักกาและการท าเกษตรกรรมในระบบเกษตร
พันธสักกาแก่เกษตรกร โดยสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรตามกฎหมายสหกรณ์เป็นเกษตรกร สามารถเป็นคู่สักกาใน
ระบบเกษตรพันธสักกากับผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรได้ และเมื่อมีข้อพิพาทในการปฏิบัติตามสักกาในระบบ
เกษตรพันธสักกา ถ้าคู่สักกาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์จะใช้กระบวนการไกล่ เกลี่ยข้อพิพาท ในกรณีที่ข้อพิพาท
เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครให้ยื่นต่อปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งเป็นประธานกรรมการคณะกรรมการไกล่
เกลี่ยข้อพิพาทกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้แทนส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นกรรมการและ
เลขานุการ หากข้อพิพาทเกิดขึ้นในจังหวัดให้ยื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นประธานกรรมการคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทประจ าจังหวัด โดยมีเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทประจ าจังหวัด โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบักกัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสักกา พ.ศ.๒๕๖๐ 
รายละเอียดสามารถเข้าไปศึกษาได้ที่เว็บไซด์กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส านักนายทะเบียนและกฎหมาย 
มติทีประชุม : รับทราบ 
 
 5.๓ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 

นายทวีภัทร เหล่าบรรเทา ผู้อ านวยการกลุ่มฯ น าเสนอต่อที่ประชุม ดังต่อไปนี้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
5.3.1. เรื่อง วาระการด ารงต าแหน่งคณะกรรมการสหกรณ์ ประจ าเดือน สิงหาคม 2560 

 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีปีบักชีสิ้นสุด31 มีนาคมจะประชุมใหก่สามักประจ าปี ซึ่งจากข้อมูลที่   
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ส่งวาระการด ารงต าแหน่งคณะกรรมการด าเนินการให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเก็บเป็น
ฐานข้อมูลเพ่ือใช้ประโยชน์ในภายหน้า นั้น มีข้อสังเกตดังนี้ 
  1.สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร บันทึกรายงานการประชุมใหก่สามักประจ าปีในวาระเพ่ือพิจารณา กา ร
เลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ไม่เป็นไปตามแบบมาตรฐาน ท าให้ได้ข้อมูลไม่ชัดเจน ไม่ครอบคลุม ทุกประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
  2.ข้อมูลการนับวาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
คลาดเคลื่อน ไม่ต่อเนื่องจากฐานข้อมูลปีก่อน 

การแก้ไขปักหาเพ่ือให้ปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน มีดังนี้ 
  1.  ให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์แต่ละพ้ืนที่ดาวน์โหลดข้อมูลเพ่ือน าไปแนะน าส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ในความรับผิดชอบ ได้ที่เว็บไซด์ส านักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ หัวข้อ แบบฟอร์มการบันทึกรายงานการประชุม
ใหก่สามักประจ าปีในวาระเพ่ือพิจารณา การเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ  โดยให้แต่ละกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์
ปรับให้เข้ากับบริบทของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในความรับผิดชอบ แต่ให้มีเนื้อหาที่ครอบคลุมตามแบบที่
ก าหนดให้ เพื่อความถูกต้องและชัดเจนของข้อมูล 



2.  ก่อนประชุมใหก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรหากกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ใดไม่มั่นใจในข้อมูลที่มี หรือเพ่ือ
ป้องกันความผิดพลาดของข้อมูลในการนับวาระการด ารงต าแหน่ง ให้ติดต่อกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 

มติทีประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ประชุมใหญ่แล้วแต่ไม่ส่งข้อมูลวาระการด ารงต าแหน่งคณะกรรมการ 

ข้อมูล ณ วันที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 13.50 น. 

ที ่ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
วันสิ้นปี
ทางบัญชี 

วัน/เดือน/ป ีที่
จัดประชุมใหญ ่

วันที่ส่ง
วาระ

ให้กจส. 
หมายเหตุ 

  กสส.1         

1 สหกรณ์บริการเดินรถบุรีรัมย์ จ ากัด 31 ธ.ค. 25 พ.ค.60   
***ทวงถามจากที่ประชมุ
เดือนก่อนแล้วปัจจุบันยัง
ไม่ด าเนินการ****  

  กสส.2       
 

*1* 
****สหกรณ์การเกษตรทอผ้าไหมบ้านคู 
จ ากัด**** 

30 
เม.ย. 

24 ก.พ.60 

****ได้ส่งเอกสารให้กจสตรวจสอบแล้ว
พบว่ามีข้อมูลคลาดเคลื่อนจึงมีหนังสือให้

ตรวจสอบข้อมลูและรายงานสสจ.บร
ภายใน 7ก.ค.60***ปัจจุบันยังไม่ได้

รับ*** 

2 สหกรณ์การเกษตรถาวรพัฒนาบุรีรัมย์ จ ากัด 31 ม.ค. 19พ.ค.60 
  

3 กลุ่มเกษตรกรท านาบ้านคู 31 ธ.ค. 10 เม.ย.60 
  

  กสส.3         

1 สหกรณ์โคนมโนนสุวรรณ จ ากัด 
31 ธ.ค. 

4 พ.ค.60   
***ทวงถามจากที่ประชมุ
เดือนก่อนแล้วปัจจุบันยัง

ไม่ด าเนินการ****  

2   สหกรณ์กองทุนสวนยางโนนสุวรรณ 28 ก.พ. 29มิ.ย.60 
 

 
กสส.4 

   
1 สก.กองทุนสวนยางนิคมบ้านกรวด จ ากัด 28 ก.พ. 26 ก.ค.60 

 
*****หมายเหตุ หากข้อมูลไม่ตรงกันโปรดน าคู่ฉบับหนังสือน าส่งติดต่อ วิณัฐฐา กลุ่มจัดตั้งฯ 



5.3.2. เรื่อง มาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
สหกรณ ์ จัดชั้น 95 แห่ง   ผ่าน 81 แห่ง   85.26%  ไม่ผ่าน  14  แห่ง  รักษาไม่ได้ 6 แห่ง 

นิคมฯ  2 แห่ง  ผ่าน 2 แห่ง 
กสส.1 จัดมาตรฐาน  24  ผ่าน 20 ไม่ผ่าน 4  รักษามาตรฐานไม่ได้ 2 แห่ง 
กสส.2  จัดมาตรฐาน  19  ผา่น 19  ไม่ผ่าน -   รักษามาตรฐานได้ทุกแห่ง 
กสส3. จัดมาตรฐาน  21  ผ่าน 17    ไม่ผ่าน 4  รักษามาตรฐานไม่ได้ 1 แห่ง 
กสส.4  จัดมาตรฐาน  14  ผา่น 11   ไมผ่่าน 3   รักษามาตรฐานไมไ่ด้ 2 แห่ง 
กสส.5 จัดมาตรฐาน  15  ผ่าน 12   ไม่ผ่าน 3   รักษามาตรฐานไม่ได้ 1 แห่ง 
 

กลุ่มเกษตรกร จัดมาตรฐาน 121 แห่ง ผ่าน 101 แห่ง  คิดเป็น  83.47% 
นิคม ฯ  – 
กสส.1 จัดมาตรฐาน 22   ผ่าน 20  ไม่ผ่าน 2   รักษามาตรฐานไม่ได้ 2 แห่ง 
กสส.2  จัดมาตรฐาน 25   ผา่น  21 ไม่ผ่าน 4   รักษามาตรฐานไม่ได้ 3 แห่ง 
กสส3. จัดมาตรฐาน 19   ผ่าน  15   ไม่ผ่าน 4   รักษามาตรฐานไม่ได้ 4 แห่ง 
กสส.4  จัดมาตรฐาน  28  ผา่น  25  ไม่ผ่าน 3   รักษามาตรฐานได้ทุกแห่ง 
กสส.5 จัดมาตรฐาน 27   ผ่าน  20 ไม่ผ่าน 7   รักษามาตรฐานไม่ได้ 2 แห่ง 

มติทีป่ระชุม : รับทราบ 
 

5.3.3. สหกรณ์ท่ีมีปีบักชี เมษายน ครบก าหนดประชุมใหก่ 150 วันในเดือน กันยายน 2560 
3.1  สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินละหานทรายล าจังหัน จ ากัด 

 3.2  สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตบ้านกรวด จ ากัด 
มติทีประชุม :  รับทราบ 
 

5.3.4  สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่มีวันสิ้นปีทางบักชีเดือน ก.ย. 59 - ส.ค. 60 สามารถปิดบักชีได้ภายใน  
30 วัน   

สหกรณ์ท่ียังไม่ได้ส่ง ดังนี้ 
 1. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์  จ ากัด 
 2. สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์  จ ากัด 
 3. สหกรณ์ออมทรัพย์ทหารบกบุรีรัมย์  จ ากัด 
 4. สหกรณอ์อมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์  จ ากัด 
 5. สกก.ต าบลปราสาท จ ากัด 
 6. สพช.บ้านสิงห์  จ ากัด 
 7. สพช.เมืองยาง จ ากัด 
 8. สก.ประมงจังหวัดบุรีรัมย์  จ ากัด 

9. สก.สตรีกระสัง จ ากัด 
มติที่ประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ 

 
 
 



5.3.5  เรื่อง  การคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่น  
รายชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ส่งเข้าประกวด สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรดีเด่น ปี 2560 

ที ่ ชื่อสถาบัน ประเภท หมายเหตุ 
1 สหกรณ์การเกษตรนางรอง จ ากัด การเกษตร  
2 สหกรณ์การเกษตรประโคนชัย จ ากัด การเกษตร  
3 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จ ากัด ออมทรัพย์  
4 กลุ่มเกษตรกรท านาล าดวน กลุ่มเกษตรกร  

 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

5.3.6  เรื่อง  การประกวดการบันทึกรายงานการประชุมและการบันทึกบักชีในสหกรณ์นักเรียนและผล
การประเมิน 3 ด้าน ของกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ก าหนดให้มีการด าเนินกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนตามโครงการ
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยมีกิจกรรมที่เป็นพ้ืนฐานหลัก ๔ กิจกรรม ได้แก่ 
กิจกรรมการผลิต ร้านค้า ออมทรัพย์ และสาธารณประโยชน์ จะส่งผลการประเมิน ๓ ด้าน คือ ด้านประเมินผลการ
เรียนรู้ตามสภาพจริง ด้านประเมินผลคุณภาพการจัดการเรียนรู้ และด้านประเมินพฤติกรรมสัมฤทธิ์ผลของผู้เรียน 
ซึ่งในส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯจ านวน 5 โรงเรียน ในปีงบประมาณพ.ศ.2560 ส านักงาน
สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินระดับคุณภาพโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนใน
ถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และคณะกรรมการการ
ประกวดการบันทึกรายงานการประชุมและ การบันทึกบักชีในสหกรณ์นักเรียน เพ่ือให้นักเรียนในโรงเรียนเป้าหมาย
ได้รับความรู้ และมีทักษะในการปฏิบัติงาน เรื่องการบันทึกรายงานการประชุมและการบันทึกบักชี อย่างถูกต้อง 
และเกิดประโยชน์สูงสุด  ซึ่งได้ด าเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือนสิงหาคม จึงขอแจ้งผลการประเมินดังนี้ 

 
ผลการประกวดการบันทึกรายงานการประชุมในสหกรณ์นักเรียน 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ล าดับที่ ชื่อโรงเรียน คะแนน หมายเหตุ 

1 โรงเรียนบ้านโคกสูง อ าเภอกระสัง 99.50 ชนะเลิศ 

2 โรงเรียนวัดฤาษีสถิต  อ าเภอนาโพธิ์ 99.40 รองชนะเลิศ 

3 โรงเรียนตชด.เฉลิมพระเกียรติฯ                                                                  
บ้านโรงเลื่อย อ. ละหานทราย 

98.75 รางวัลชมเชย 

4 โรงเรียนวัดสระทอง  อ าเภอนาโพธิ์ 96.50 รางวัลชมเชย 

5 ศูนย์การเรียนต ารวจตระเวนชายแดนทรัพย์
ทรายทอง อ าเภอปะค า 

91.50 รางวัลชมเชย 

 



ผลการประกวดการบันทึกบัญชีในสหกรณ์นักเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์              

ล าดับที่ ชื่อโรงเรียน คะแนน หมายเหตุ 

1 โรงเรียนตชด.เฉลิมพระเกียรติฯ                                                                  
บ้านโรงเลื่อย อ. ละหานทราย 

99.50 ชนะเลิศ 

2 โรงเรียนวัดฤาษีสถิต  อ าเภอนาโพธิ์ 97.00 รองชนะเลิศ 

3 โรงเรียนบ้านโคกสูง อ าเภอกระสัง 96.50 รางวัลชมเชย 

4 ศูนย์การเรียนต ารวจตระเวนชายแดนทรัพย์ทราย
ทอง อ าเภอปะค า 

85.00 รางวัลชมเชย 

5 โรงเรียนวัดสระทอง  อ าเภอนาโพธิ์ 82.50 รางวัลชมเชย 

 
ผลการประเมิน 3 ด้านของกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2560 

ที ่ ชื่อโรงเรียน 

ผลการประเมินด้าน 

ผลการ
ประเมินรวม 

ผลการเรียนรู้
ตามสภาพจริง 

ผลคุณภาพการ
จัดการการ

เรียนรู้ 

พฤติกรรม
สัมฤทธิผลของ

ผู้เรียน 

1 โรงเรียนบ้านโคกสูง อ าเภอกระสัง 2.95 2.95 2.97 2.96 

2 โรงเรียนตชด.เฉลิมพระเกียรติฯ                                                                  
บ้านโรงเลื่อย อ. ละหานทราย 

2.95 2.95 2.95 2.95 

3 โรงเรียนวัดฤาษีสถิต  อ าเภอนาโพธิ์ 2.82 2.65 2.82 2.76 

4 ศูนย์การเรียนต ารวจตระเวนชายแดน
ทรัพย์ทรายทอง อ าเภอปะค า 

2.65 2.65 2.70 2.67 

5 โรงเรียนวัดสระทอง  อ าเภอนาโพธิ์ 2.65 2.50 2.75 2.63 

 
 
 
 
 
 
 



5.3.7  เรื่อง  การจัดจ้างพนักงานบักชีของสหกรณ ์
คุณพัชรี ทองงาม นักวิชาการสหกรณ์ช านากการ  ได้ประสานงานกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งมีหลักเกณฑ์

คือ ขอให้ด าเนินการจัดท าสักกาจ้างก่อน เพ่ือเข้ารับประเมินควบคุมภายในของกรมตรวจบักชี  ผลจากการ
ประเมินส่วนใหก่จะอยู่ชั้น 2  ข้อมูลล่าสุดนี้ที่ได้มาจากกรมตรวจบักชี จาก 2 เรื่อง คือ ประเมินควบคุมภายใน 
และ อัตราส่วนทางการเงิน  
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
 5.3.8 เรื่อง ติดตามการส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับอ าเภอครั้งที่ 
2/2560   อ าเภอที่ยังไม่ส่งรายงานมีดังนี้ 

ล าดับที่ ชื่ออ าเภอ หมายเหตุ 

1 ห้วยราช 
***ทวงถามจากท่ีประชุมเดือนก่อน
แล้วปัจจุบันยังไม่ด าเนินการ**** 

2 ละหานทราย 

3 โนนดินแดง 

***ขอความร่วมมือให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ที่รับผิดชอบอ าเภอตามรายชื่อที่ปรากฎให้ส่งรายงานด้วย* 

5.4  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการการจัดการสหกรณ์  
นางอักชลี ศรีหามาตย์ ผู้อ านวยการกลุ่ม น าเสนอต่อที่ประชุม ดังต่อไปนี้  

  เรื่อง เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
 5.4.1. เรื่อง สหกรณ์ท่ีได้รับอนุมัติเงินกู้แต่ยังไม่เบิกเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 

ทื ่ ชื่อสหกรณ์ จ านวน(บาท) 

1 สหกรณ์การเกษตรนางรอง จ ากัด        2,000,000.00  

2 สหกรณ์การเกษตรนางรอง จ ากัด        5,000,000.00  

3 สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง นพค.บุรีรัมย์ จ ากัด        1,000,000.00  

4 สหกรณ์นิคมแคนดง จ ากัด          2,000,000.00  

5 สหกรณ์การเกษตรสตึก จ ากัด        3,000,000.00  

6 สหกรณ์การเกษตรนาโพธิ์ จ ากัด        3,500,000.00  

7 สหกรณ์การเกษตรเมืองบุรีรัมย์ จ ากัด        4,500,000.00  

8 สหกรณ์การเกษตรกระสัง จ ากัด        5,000,000.00  

9 สหกรณ์การเกษตรทฤษฎีใหม่ตลาดโพธิ์ จ ากัด        1,000,000.00  

10 สหกรณ์การเกษตรปลื้มพัฒนา จ ากัด        1,000,000.00  

           28,000,000.00  

**ให้สหกรณ์ส่งเอกสารการขอเบิกเงินกู้ทุกสักกา ภายในวันที่ 15 กันยายน 2560 
มติที่ประชุม : รับทราบ 



5.4.2. เรื่อง  การจัดชั้นลูกหนี้ การก าหนดอัตราดอกเบี้ย และวงเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ประจ าปี
งบประมาณ 2561 

 
(สหกรณ์ที่ยังไม่ส่งเอกสารประกอบการจัดชั้นลูกหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์) ดังนื้ 

ที ่ สหกรณ์ ผลการตรวจสอบ 

1 สหกรณ์สตรีบ้านด่าน จ ากัด ยังไม่ส่ง   
2 สหกรณ์บ้านใหม่ไชยพจน์ จ ากัด ยังไม่ส่ง   
3 สหกรณ์การเกษตรปลื้มพัฒนา จ ากัด ยังไม่ส่ง   
4 สหกรณ์กองทุนสวนยางโนนสุวรรณ จ ากัด ยังไม่ส่ง   

5 
สหกรณ์กองทุนสวนยางนิคมบ้านกรวด จ ากัด 

ไม่มีงบการเงินและรายงานของผู้สอบ
บักชี 

6 สหกรณ์การเกษตรล าปลายมาศ จ ากัด ยังไม่ส่ง   
7 สหกรณ์การเกษตรทฤษฎีใหม่ตลาดโพธิ์ จ ากัด ยังไม่ส่ง   
8 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินหนองหงส์ จ ากัด ยังไม่ส่ง   
9 สหกรณ์สตรีหนองกี่ จ ากัด ยังไม่ส่ง   

10 สหกรณ์สตรีหนองหงส์ จ ากัด ยังไม่ส่ง   
มติที่ประชุม :  รับทราบและถือปฏิบัติ 
 
เรื่อง กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการ
ผลิตและการตลาด 

5.4.3.  เรื่อง  ติดตามหนี้ค้าง 

    ตามที่กลุ่มเกษตรกร ได้กู้ยืมเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับกลุ่มเกษตรกรเพ่ือเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด โดยทุกกลุ่มเกษตรกรครบช าระในวันที่  28  
เมษายน 2560 จึงขอให้กลุ่มเกษตรกรช าระหนี้ให้เสร็จสิ้น ภายในก าหนดเวลา โดยโอนเข้าบักชี เงินฝากออม
ทรัพย์ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบุรีรัมย์   เลขที่บัญชี 02-007-0-49024-6 ชื่อบักชี
เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพ่ือเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิต
และการตลาด สสจ.บุรีรัมย์ พร้อมส่งส าเนาใบโอนเงินฝาก ธ.ก.ส. ให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์เพ่ือตัดหนี้
ให้กับกลุ่มเกษตรกรต่อไป 

กลุ่มเกษตรกรที่ผิดนัดช าระหนี้ที่ครบก าหนดช าระ 28 เมษายน 2560 ดังนี้ 

1. กลุ่มเกษตรกรท านาบ้านแวง  ต้นเงิน  200,000 บาท ช าระ 70,000 บาท คงเหลือ 130,000 บาท
ให้กลุ่มเกษตรกรส่งช าระหนี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กนัยายน 2560 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 
 
 



     
5.4.4. ผลการอนุมัติเงินกู้ 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับ
กลุ่มเกษตรกรเพ่ือเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด ระดับจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที ่4/๒๕60 เมือ่วันที่ 24 
กรกฎาคม 2560     มีกลุ่มเกษตรกรที่ยังไม่เบิกเงินกู้ จ านวน 3 แห่ง ขอให้แจ้งกลุ่มเกษตรกรในความส่งเสริมดูแล 
จัดท าสักกากู้ยืมเงิน และสักกาค้ าประกันเงินกู้พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพ่ือขอเบิกรับรับเงินกู้จากส านักงาน
สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ สามารถดาวน์ โหลดแบบฟอร์มจากเว็บไซด์ http://webhost.cpd.go.th/buriram  
รายละเอียด  ดังนี้ 

ที ่ ประเภท/ชื่อกลุ่มเกษตรกร วัตถุประสงค์ในการกู้ ผลการอนุมัติ กสส 

1 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงกระบือจันดุม ส่งเสริมการผลิต(ข้าว) 
          
90,000.00  กสส.1 

2 กลุ่มเกษตรกรท านาศรีภูมิ ส่งเสริมการผลิต(ข้าว) 
          
100,000.00  กสส.1 

3 กลุ่มเกษตรกรท านากระสัง (อ.กระสัง) ส่งเสริมการผลิตข้าว 
          
100,000.00  กสส.1 

  รวม   3   แห่ง   
          
290,000.00    

 
มติที่ประชุม :  รับทราบและถือปฏิบัติ 
 

5.4.5.โครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดท าโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล  โดยให้สหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีทุน

ด าเนินงานตั้งแต่ 1 พันล้านขึ้นไป เข้าร่วมโครงการ  ในจังหวัดบุรีรัมย์ มี 3 สหกรณ์ ดังนี้ 
1.สหกรณ์ออมทรพัย์ครูบุรีรัมย์ จ ากัด 
2.สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขบุรีรัมย์ จ ากัด 
3.สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์  
มีการแต่งตั้งคณะท างานส่งเสริมธรรมาภิบาลระดับจังหวัด โดยมี สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน 

ผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  เป็นคณะท างานและ คุณกัลยา ศิริพงษ์ เป็น
เลขานุการ ได้เข้าไปตรวจประเมิน แนะน าการท าเอกสาร ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะประเมิน
ธรรมาภิบาล โดย ท่าน สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน  

จะมีการประชุมคณะท างาน ในวันที่ 18 กันยายน 2560 จะเข้าไปประเมินสหกรณ์วันที่ 25-26 
กันยายน 2560   ขอความร่วมมือจากคณะท างานส่งเสริมธรรมาภิบาลระดับจังหวัด ให้เข้าไปตรวจแนะน า 
ส่งเสริมด้วย 

 
 
 
 
 

http://webhost.cpd.go.th/buriram%20%20รายละเอียด
http://webhost.cpd.go.th/buriram%20%20รายละเอียด


5.4.6 แผนงานในการด าเนินงานของกลุ่มฯ ในเดือนกันยายน 2560 
วันที่ 8-9 ก.ย.60  ศึกษาดูงาน ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม  
วันที่ 18 ก.ย.60  ประชุมชี้แจงคณะท างานตรวจประเมินธรรมาภิบาล จังหวัดบุรีรัมย์ 
วันที่ 19 ก.ย.60 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้โครงการสนับสนุนเงินทุนเพ่ือสร้างระบบน้ าในไร่นา

ของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2560 
วันที่ 22 ก.ย.60 ประชุมคฯอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด 
วันที่ 25-26 ประเมินธรรมาภิบาลสีขาว สหกรณ์ 3 แห่ง 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 
          ๕.๕ กลุ่มตรวจการสหกรณ์ 
           นายภูมสิทธิ์ แก้วแจ่มจันทร์ ผู้อ านวยการกลุ่ม น าเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้ 
          5.5.1. เรื่อง  ระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยการจัดซื้อและจัดจ้างของสหกรณ์ 
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ส่งส าเนาค าแนะน านายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง การก าหนดระเบียบว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างของสหกรณ์ กลุ่มตรวจการสหกรณ์ได้น าขึ้นเว็บไซต์แล้ว ขอให้เจ้าหน้าที่แนะน าสหกรณ์ 
ถือปฏิบัติต่อไป 
มติที่ประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ                
 
           5.6 นิคมสหกรณ์สตึก  
 นางวรักกาภรณ์ มันตาพันธ์ ผู้อ านวยการกลุ่มฯ รายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 มีการประชุมใหก่สหกรณ์นิคมแคนดง จ ากัด  โดยได้รับเกียรติจากท่าน
สหกรณ์จังหวัดเป็นประธานฯ ในที่ประชุม สหกรณ์ฯได้แต่งตั้งประธานสหกรณ์คนใหม่ เนื่องจากคนเดิมครบวาระ
การด ารงต าแหน่งแล้ว ที่ประชุมได้มีการติดตามโครงการต่างๆในสหกรณ์นิคมแคนดง จ ากัด  
 การประชุมใหก่สามักประจ าปี ของกองทุนสวนยางนิคมแคนดง จ ากัด  ในปีที่ผ่านมา มติที่ประชุมให้
ระดมทุน หุ้น และการับฝากเงิน มีการหักหุ้น และจะคืนให้ในปลายปี 
  การส่งเสริมอาชีพ เมื่อวันที่ 24 ส.ค 2560 เป็นการประชุมสรุปผลการขับเคลื่อนปรัชกาเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นการถอดบทเรียนออกมาจาก 14 คน ที่เข้าร่วมโครงการ นิคมฯ ได้จัดท าเป็นรูปเล่มสรุปผลการ
ขับเคลื่อนปรัชกาเศรษฐกิจพอเพียง และเก็บไว้ที่ส านักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ เพ่ือใช้เป็นเอกสารเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ต่อไป  
  ที่ดินข้อพิพาท เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 นายอ าเภอแคนดง ได้เชิกประชุมคณะกกรมการแก้ไขเขตป่า
ไม้ดงพรอง มีมติว่าให้ทุกภาคส่วนเข้าช่วยตรวจสอบ โดยจะให้เกษตรกรทีมีที่ดินในนิคมฯ มาลงทะเบียน ว่าข้อมูล
ตรงกับนิคมฯหรือไม่ อย่างไร ซึ่งเจ้าหน้าที่ อบต. จะเข้ามาช่วยตรวจสอบ   
มติที่ประชุม : รับทราบ                  
 
 
 
 
 



5.7  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1-5 
5.7.1 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 

 นายประกาศ กล่าวกระโทก ผู้อ านวยการกลุ่มฯ  น าเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้ 
  เรื่อง ประชาสัมพันธ์  สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.  บุรีรัมย์ จ ากัด (สกต.)  
รับสมัครพนักงาน บักชี 2 ต าแหน่ง การตลาด 2 ต าแหน่ง  จึงขอเชิกชวน และประชาสัมพันธ์เจ้าหน้าที่ท่านใด  
มีบุตรหลาน สามารถสมัครได้ระหว่างวันที่ 1-15 กันยายน 2560 ที่ท าการสหกรณ์ฯ 
  เรื่อง การก่อสร้างฉาง อยู่ระหว่างเทคาน และการก่อสร้างโรงอบลดความชื้น อยู่ระหว่างการ
เตรียมสถานที ่ 

เรื่อง การอบรมผู้ตรวจสอบรายงานกิจการ  ผอ.ประกาศ กล่าวกระโทก  แจ้งว่า ได้ชี้แจง
โครงการฯ ดังกล่าวให้แก่สหกรณ์ได้ทราบ สหกรณ์ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก มีผู้ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการนี้  
ประธาน : ขอให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์แจ้งยืนยันรายชื่อ ผู้เข้าร่วมอบรมฯ ภายในวันที่ 18 ก.ย.60 
มติที่ประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ 
     
 5.7.2 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 
 นายสุทัศน์ ศรีช้างสาร ผู้อ านวยการกลุ่มฯ น าเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้ 
  เรื่อง การท างานประสานกับกลุ่มวิชาการ โครงการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข ประจ าเดือนสิงหาคม 
2560 ณ อ าเภอสตึก ได้รับความร่วมมือจากขบวนการสหกรณ์อ าเภอสตึกเป็นอย่างดี กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 
ขอขอบคุณกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 
  เรื่ อง การจัดประชุมที่ ได้ งบประมาณเพ่ิมเติม คณะกรรมการกลาง  การยกระดับชั้น  
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 ได้ด าเนินการแล้ว อยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารในการส่งใช้เงินยืม 
  เรื่อง การจัดประชุมใหก่ ในเดือนกันยายน ปีบักชีเมษายน และปีบักชีมิถุนายน มี 3 สหกรณ์ที่จะ
จัดประชุมใหก่ คือ  สหกรณ์สตรีคูเมือง จ ากัด วันที่ 8 กันยายน 2560 

สหกรณ์สตรีนาโพธิ์ จ ากัด วันที่ 18 กันยายน 2560 
สหกรณ์สตรีสตึก จ ากัด วันที่ 25 กันยายน 2560  

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ สถานที่ในการปฏิบัติงาน ของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ในกรณีที่เข้ามา
ปฏิบัติราชการส านักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย ์
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5.7.3 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 

 นางบุปผา ชัยนันท์ ผู้อ านวยการกลุ่มฯ น าเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้ 
เรื่อง การรายงานของก้าวหน้า การแก้ไขข้อบกพร่องของ สพช.หนองไทร จ ากัด ข้อมูล ณ วันที่ 

31 มีนาคม 60 มีลูกหนี้ผิดนัด 21 ราย มูลหนี้ทั้งหมด 9 แสนเศษ รวมดอกเบี้ย 5 หมื่นเศษ ลูกหนี้เงินกู้คงเหลือ 
ณ วันที่ 4 กันยายน 60 ได้ติดตามเมื่อวันที่ 5 ก.ย.60 คงเหลือ 6 ราย 1 แสนเจ็ดหมื่นบาทเศษ ดอกเบี้ยคงเหลือ 
971 บาท 

เรื่อง ปริมาณธุรกิจ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 มีปริมาณธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรที่ดูแลทั้งสิ้น 19 
แห่ง ข้อมูล ณ วันที่ 31 ก.ค.60 ปริมาณธุรกิจที่ผ่าน 16 แห่ง ไม่ผ่าน 3 แห่ง จากนั้น กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3  
ได้ระดมออกประชุมคณะกรรมการฯ ได้ท าระเบียบว่าด้วยเงินรับฝาก แต่ให้คณะกรรมการรับฝาก เพ่ือเพ่ิม 
รายธุรกิจเรียบร้อยแล้ว จ านวน 3 แห่ง คือ 1.) กลุ่มท านาโคกมะม่วง 2).กลุ่มท านาบ้านสิงห์  3).กลุ่มท านาบ้าน
ยายแย้มวัฒนา ข้อมูล ณ วันที่ 31 ส.ค 60 เป็นข้อมูลเพ่ิมรายธุรกิจ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 มีเป้าหมาย 19 แห่ง 
ผ่านทั้งหมด 19 แห่ง 
มติที่ประชุม : รับทราบ   
                      

5.7.4 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 
นายลือ ราชประโคน ผู้อ านวยการกลุ่มฯ น าเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้ 
เรื่อง การยกระดับชั้นของสหกรณ์ ปักหาที่เกิดขึ้นของการยกระดับชั้นในความดูแลของกลุ่มส่งเสริม

สหกรณ์ 4 มีหลายสาเหตุ ได้แก่ การมีส่วนร่วมของสมาชิก การควบคุมภายในของสหกรณ์ขนาดเล็ก การมีส่วนร่วม
ของสมาชิกที่เห็นชัดเจนที่สุดคือ สหกรณ์การเกษตรโนนดินแดง จ ากัด การด าเนินงานมีการขาดทุนมาตลอด 
สหกรณ์ฯ ขนาดเล็กไม่มีเจ้าหน้าที่จัดท าบักชี เนื่องจากการจัดจ้างผู้ท าบักชีนั้น ต้องรอเงื่อนไขจากกรมส่งเสริม
สหกรณ์ก่อน เช่น สหกรณ์การเกษตรชุมชนบ้านสารภี จ ากัด และ  สหกรณ์การเกษตรแสลงโทน จ ากัด จะใช้วิธีการ
จับกลุ่มกันในจ้างท าบักชี ซึ่งปักหาที่พบคือเจ้าหน้าที่บักชีมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับงานด้านการเงิน การบักชีไม่
เพียง จ้างท าของชั่วคราว ระยะเวลาสั้นๆ ไม่มีคนอยากท า 
ประธาน :   ท่านสหกรณ์จังหวัดจะน าเรียนปักหาดังกล่าว แก่กรมส่งเสริมสหกรณ์ เพ่ือพิจารณาต่อไป 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
          5.7.5 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 
 นายอ านาจ จอดนอก ผู้อ านวยการกลุ่มฯ น าเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้ 
 ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมแสดงมุทิตาจิต ณ จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี ทุกท่าน 
 เรื่อง การส่งเอกสารล่าช้าจากกลุ่มเกษตรกรฯ  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 5 ผู้รับผิดชอบได้จัดท างบ
บักชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ส่งให้ผู้สอบบักชีตรวจสอบ แต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติ  เนื่องจากผู้สอบบักชี  
รอเอกสารเพ่ิมเติมจากจากกลุ่มเกษตรกรท านาทุ่งกระดาดพัฒนา ท าให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความล่าช้า  
จึงส่งผลให้กลุ่มเกษตรกรไม่ผ่านมาตรฐาน 
ประธาน : ให้เจ้าหน้าที่ติดตาม และก าชับ กลุ่มเกษตรกร ให้ปฏิบัติตามข้ันตอนให้ถูกต้อง 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 



5.8  ฝ่ายบริหารทั่วไป 
นายประสงค์ ทาไธสง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป แจ้งต่อที่ประชุมดังนี้ 
5.8.1. เรื่อง  การจัดท าค าของบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   

(เฉพาะงบลงทุน)  
 ด้วยปฏิทินท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้ส่วนราชการจัดท า

ค าขอเสนองบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เบื้องต้น ส่งส านักงานงบประมาณในวันที่ 2 
เดือนตุลาคม 2560 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานและการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ในส่วนของงบลงทุน ของกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นไปตามกรอบระยะเวลาและสอดคล้องกับนโยบาย
รัฐบาล เห็นควรด าเนินการ ดังนี้ 

  1.ให้หน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ างบประมาณ 
พ.ศ. 2562 (เฉพาะงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และงบเงินอุดหนุนในลักษณะรายจ่ายเพ่ือการ
ลงทุน) โดยให้เรียงล าดับความส าคักมาด้วยเพ่ือความสะดวกในการพิจารณาวิเคราะห์และกลั่นกรอง   
   1.1 งบลงทุน  
   1.1.1 สิ่งก่อสร้าง เช่น รายการส านักงาน บ้านพัก ป้ายส านักงาน และรั้วให้ใช้แบบและ
ราคามาตรฐานให้เหมาะสมโดยประหยัด กรณีที่มีความจ าเป็นต้องของบประมาณสูงกว่าปกติให้อธิบายเหตุผลความ
จ าเป็นโดยชัดเจนประกอยการพิจารณาด้วย 

   1.1.2 กรณีสิ่งก่อสร้างซึ่งต้องมีการรื้อถอนสิ่งก่อสร้างเดิมหรือปรับพ้ืนที่ก่อนก่อสร้างให้
ประมาณการรายการเพ่ิมเติมให้ครอบคลุมด้วย 

  2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้ศูนย์สารสนเทศเป็นผู้ขอตั้งงบประมาณภาพรวมหน่วยงานเดียวเท่านั้น 

  3.งบเงินอุดหนุนในลักษณะรายจ่ายเพ่ือการลงทุน (ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ให้กอง/ส านัก
ส่วนกลางที่เกี่ยวข้องเป็นหน่วยงานจัดท าค าของบประมาณ โดยให้จังหวัดจัดท ารายละเอียดค าของบประมาณผ่าน
โครงการของกอง/ส านัก โดยมีเงื่อนไขการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่สหกรณ์เป้าหมาย ดังนี้ 

   3.1 คัดเลือกสหกรณ์ที่ต้องการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนและตรงตามหลักเกณฑ์
โครงการที่ก าหนด 

   3.2 คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์มีมติขอรับการสนับสนุนและสหกรณ์ยืนยันการ
สมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของวงเงินที่ขอรับการสนับสนุน หากเป็นสหกรณ์ขนาดเล็ก สหกรณ์ตั้งใหม่ หรือ
สหกรณ์ในโครงการหลวงและโครงการในพระราชด าริให้สหกรณ์ยืนยันสัดส่วนการสมทบที่สามารถท าได้ 

   3.3 มีความพร้อมด้านเอกสาร ประกอบด้วย 
    1.หนังสือขอรับการสนับสนุนของสหกรณ์ 
    2.ส าเนามติท่ีประชุม 
    3.กรณเีป็นรายการที่มีลักษณะเป็นครุภัณฑ์ ประกอบด้วย เอกสารใบเสนอราคา
คุณลักษณะเฉพาะ ภาพสิ่งของ อุปกรณ์ท่ีขอซ่อมแซม ปรับปรุง 



    4.กรณีเป็นรายการที่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง ประกอบด้วย ประมาณการาคา 
บร4,บร 5 แบบแปลน ขนาดพื้นที่ ระยะเวลาการก่อสร้าง ส าเนาโฉนดที่ดินของสหกรณ์ และหนังสือจากหน่วยงาน
ราชการที่ยินยอมให้สามารถด าเนินการก่อสร้างได้ ภาพสิ่งก่อสร้างที่ขอซ่อมแซม/ปรับปรุง 
   3.4 การจัดซื้อจัดจ้างให้สหกรณ์ด าเนินการตามระเบียบพัสดุโดยอนุโลม 
    3.5 เงื่อนไขการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่สหกรณ์ ให้สหกรณ์ท าการเปิดบักชี เงินฝาก
ธนาคารขึ้นใหม่ และส่วนราชการจะโอนเงินเข้าบักชีตามสัดส่วนที่ได้รับจัดสรร  
   3.6 สหกรณ์มีความพร้อมในเรื่องทุนด าเนินงาน บุคลากร การบริหารจัดการ และ
การตลาด 
   3.7 การเบิกจ่ายงบประมาณให้ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบมาตรการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตามท่ีรัฐบาลก าหนด 
  4.ให้หน่วยงานส่วนภูมิภาค และศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 -20 จัดท าค าขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามแบบ วงป.5 และ วงป.6 หน่วยงานส่วนกลางจัดท า ตาม
แบบ วงป.5-วงป.10 
   การเสนอค าของบลงทุน และรายจ่ายเพ่ือการลงทุนทุกกรณี กองแผนงานได้รับการ
ประสานจากส านักงบประมาณก าหนดให้ทุกหน่วยงานต้องมีเอกสารหลักฐานการเสนอค าขอ มีความพร้อมในการ
ด าเนินการ เสนอค าขอภายในเวลาที่ก าหนด และก าหนดเป้าหมายจะต้องชัดเจน เนื่องจากเมื่อบันทึกข้อมูลในระบบ 
e-budgeting ของส านักงบประมาณแล้ว ส านักงบประมาณจะถือใช้ข้อมูลของกรมฯ ในการพิจาณา หากจะ
ปรับปรุงแก้ไขจะต้องท าความต าลงกับส านักงานก่อน 

จึงขอให้ทุกกลุ่มส ารวจความต้องการครภุัณฑ์ตามแบบที่ฝ่ายบริหารทั่วไปส่งให้ และส่งคืน 
ฝ่ายบริหารทั่วไปภายในวันที่ 13 ก.ย.60 เพื่อที่จะได้รวบรวมส่งให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ต่อไป 
มติที่ประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ 
 
 5.8.2. เรื่อง  โครงการประชุมเชิงปฺฏิบัติการ แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ปี 2561  
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ก าหนดจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ ปี 
2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรับทราบนโยบายการส่งเสริมสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2561 และแนวทางการส่งเสริม 
พัมนางานสหกรณ์ ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทาง วิธีการ ปักหา อุปสรรค ในการส่งเสริมสหกรณ์จากอดีต 
ปัจจุบัน เพ่ือเตรียมรูปแบบการส่งเสริมสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพในอนาคต โดยกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ข้าราชการ
ส านักงานสหกรณ์จังหวัด และนิคมสหกรณ์ ในเขตตรวจราชการที่ 3 9 10 11 12 13 และ 14 ประกอบด้วย 
วิทยากร เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งสิ้น จ านวน 300 คน โดยก าหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 
12-14 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเมาท์เท่นบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี  
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ขอให้สหกรณ์จังหวัด พร้อมด้วยข้าราชการในหน่วยงานส านักงานสหกรณ์
จังหวัด เข้าร่วมโครงการประชุมชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าวและให้ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ ภายในวันที่ 6 ก.ย 60 
มติที่ประชุม : ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ดังนี้ 
  1. นายวีระยุทธ  ทุมทอง  สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ 

2. นางอักชลี ศรีหามาตย์ ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาและบริหารการจัดการสหกรณ์ 
3. นางวิไล ยูฮันเซ่น ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
4. นายประกาศ กล่าวกระโทก ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 



5. นางบุปผา ชัยนันท์ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 
6. นายลือ ราชประโคน ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 
7. นายอ านาจ จอดนอก ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 
8. นายพงศธร ชาลีนิวัฒน์ นกัวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

นิคมสหกรณ์สตึก 
  1.นางวรักกาภรณ์ มันตาพันธ์  ผู้อ านวยการนิคมสหกรณ์สตึก 
  2.นายสุระชัย ปะรุนรัมย์  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
 

5.8.3. เรื่อง การขยายผลการด าเนินงานโครงการขับเคลื่อนปรัชกาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ด้วยมูลนิธิรากแก้วได้ก าหนดแนวทางขยายผลการด าเนินโครงการขัยเคลื่อนปรัชกาเศรษฐกิจ
พอเพียงด้วยพลังนิสิตนักศึกษา ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การบูรณาการขับเคลื่อนตามปรัชกาเศรษฐกิจพอเพียง ใน
ระยะที่ 2 โดยพิจารณาคัดเลือกสถาบันการศึกษาจ านวน 8 แห่ง ประกอบด้วย 1.)มหาวิทยาลับอุบลราชธานื  
2.)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  3. )มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธักบุรี  4. )มหาวิทยาลัยพะเยา  
5.)มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 6.)มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 7.)มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ 8.)มหาวิทยาลัย
ทักษิณ โดยมีก าหนดจัดงานมหกรรมพลังนิสิตนักศึกษาขับเคลื่อนปรัชกาเศรษฐกิจพอเพียงและพิธีลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา ในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยได้เชิกผู้ว่าราชการ ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถาบันศึกษาท้ัง 8 แห่ง เข้าร่วมงาน ดังกล่าวด้วย 
  ในการนี้เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเกิดการ  
บูรณาการ จังหวัดบุรีรัมย์ขอให้คณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ จังหวัดบุรีรัมย์และคณะท างานประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ จังหวัดบุรีรัมย์ ให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ในการด าเนินโครงการขับเคลื่อนปรัชกา
เศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนิสิตนักศึกษา ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การบูรณาการขับเคลื่อนตามปรัชกาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
มติที่ประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ 
 
   5.8.4. เรื่อง กฐินพระราชทานกรมส่งเสรมิสหกรณ์ 
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับพระราชทานผ้าพระกฐิน เ พ่ือน าไปถวายพระสงฆ์จ าพรรษา  
ณ วัดนรนาถสุนทริการาม เขตพระนคร กรุงเทพฯ ในวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน ตรงกับวันขึ้น 13 ค่ า เดือน 12 
  ในการนี้ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ขอเรียนเชิกผู้มีจิตศรัทธาร่วมอนุโมทนาการถวายผ้า
พระกฐินพระราชทานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตามก าหนดการดังกล่าว ฝ่ายบริหารทั่วไปได้ท าหนังสือถึงสหกรณ์ 
กลุ่มงานวิชาการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งได้รับยอดบริจาคมาแล้ว จ านวน 3,412 บาท   
  ทั้งนี้ขอความร่วมมือกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1-5 และนิคมสหกรณ์สตึก ประสานขอความร่วมมือ
สหกรณ์และรวบรวมเงินบริจาคส่งให้ฝ่ายบริหารทัว่ไป เพ่ือส่งมอบให้กรมส่งเสรมิสหกรณ์ด าเนินการต่อไป 
มติที่ประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ 
 
 
 



      5.8.5. เรื่อง ขอร่วมเชิกบริจาคเงินเพ่ือจัดอาหารว่างบริการประชาชน 
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้รับผิดชอบในการ
จัดเตรียมอาหารว่างจ านวน 24,000 ชิ้น เพ่ือบริการประชาชนที่มาร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์และร่วมพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ จุดรับรองและบริการประชาชน
บริเวณหน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ ขอเชิกชวนบุคลากรในสังกัดร่วมสมทบทุนบริจาคเงินเพ่ือน าไปจัดหาอาหาร
ว่างบริการประชาชนที่มาร่วมพระราชพิธีในครั้งนี้ร่วมกัน โดยบริจาคเงินสมทบผ่านบักชีธนาคารกรุงไทย สาขา
เทเวศร์ ชื่อบักชี กสส ร่วมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย บักชีเลขที่ 070-0-22964-7 
  ทั้งนี้ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ สามารถ
ร่วมบริจาคสมทบทุน ได้ที่ คุณสุภาพร บุกทวีชัยสกุล เพ่ือที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์จะ
รวบรวมยอดบริจาคสมทบทุน ส่งกรมฯ ต่อไป  
มติที่ประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ 
 
 

5.9 ลูกจ้างประจ า 
   - ไม่มี- 

5.10 พนักงานราชการ 
  - ไม่มี- 
  

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่อง  อ่ืนๆ 
 -ไม่มี 
 

                                                                       ลงชื่อ                                     ผู้บันทึกรายงานฯ 

                                           (นางสาวธิดารัตน์  เดชณรงค์พร) นักจัดการงานทั่วไป 

                        ลงชื่อ                                 ลงชื่อผู้ตรวจรายงานฯ 

                                                          (นายประสงค์ ทาไธสง ) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
          


