
 
รายงานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ 

ประจ าเดือนพฤศจิกายน ครั้งท่ี 10/2561 
เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 

ณ ห้องประชุมส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด 
******************* 

ผู้มาประชุม 
ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 

1 นายเสฐียรพงษ์ อินเพน สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด 
2 นายอุเทน มหาราช นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ 
3 นายณรงค์ชัย ปุริโส นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
4 นายเชษฐา ไพศาล นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ 
5 นางสาวมนธิฌา              สังขเนตร นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
6 นางศศิธร เขวาล าธาร เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
7 นายรณชัย เวียงกมล เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
8 นายบัญชา ตาส าโรง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
9 นายนราวุธ ไชโยราช นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

10 นายสุริยนต์ ฉายชัยภูมิ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 

11 นางสาวศศิธร ธูปเมือง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
12 นางสาวนิศากร ปานาหะ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
13 นางสาวโสภิดา พระสว่าง พนักงานพิมพ ์ส.4 
14 นายพรรศักด์ิ สุริโย พนักงานพิมพ ์ส.๓ 
15 นายสมพงษ์ สัตนันท์ พนักงานขัยรถยนต์ 
16 นายธรรมนญู อนันเอื้อ พนักงานขัยรถยนต์ 
17 นายราเมศร์ คงคาน้อย นักวิชาการสหกรณ์ 
18 นางสาววารุลี แสนสนอง นักวิชาการสหกรณ์ 
19 นางสาวชานิภา อมรรัตน ์ นักวิชาการสหกรณ์ 
20 นายมรกต ส าเริงรัมย์ นักจัดการงานท่ัวไป 
21 นางสาวอ าภาภรณ์ วิจิตจันทร์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญช ี
22 นางสาวชญาดา จันทวารีย์ เจ้าพนักงานธุรการ  
23 นางสาวกรรณิการ์ อนุฤทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการ  
24 นายเกียรติยศ ศรีนิล พนักงานขับรถยนต์ 

กลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ 
25 นางสาวอรวรรณ ทิพย์เดชา นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
26 นางปณิตา เอนกแสน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
27 นางสาวศรารัตน์ ศรีโยธี เจ้าพนักงานธุรการ 



๒ 

 
 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
28 นางสาวอรพิน จริยะพิสาล นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
29 นางชูพิศ จอมไพรศรี นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
30 นางสาววนิดา วิลา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
31 นางสาวสุชาวดี คงวัฒนานนท์ เจ้าพนักงานธุรการ 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
32 นายนราพร กลางบุรัมย์ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
33 นางสาวณิชยพาพันธุ์ พันธุ์พาณิชย์ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
34 นายดนูปกรณ์ มาศเกษม นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
35 นางสาวสุพิชชา ช่างถม นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
36 นายทศพร วิจารณ์จักร นักวิชาการมาตรฐานสินค้า 
37 นางสาวอินทิรา ภูกาบิน เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 

กลุ่มตรวจการสหกรณ์ 
38 นางอุไรวรรณ ์ จ าปาจันทร์ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
39 นางศิรินยตา ไชยค าจันทร์ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
40 นางสาวสมหมาย ปาระศรี นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
41 นายชัยวัฒน ์ ศยามล นิติกรปฏิบัติการ 
42 นางสาวมนัสญา ตรีจันทร์ นิติกร 
43 นางชนิดาภา วิระศร ี เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ 
44 นางสัณห์ญาดา แก้วกรม เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
45 นางสาวนิตยา ค ามณี นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
46 นางสุภาพร เพชรไพร นักวิชาการสหกรณ์ 
47 นางศศิกาญจน์ นาเมือง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
48 นางสาวฉวี พานตะสี เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
49 นายอดิศักดิ์ มุริกา พนักงานขับรถยนต์ 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒ 
50 นายอดุลย์ ภูกาบิน นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
51 นายมนพ พร้อมญาติ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
52 นายสมนึก เศษสุข พนักงานขับรถยนต์ 
53 นางสาวอรนุช ช่างยันต์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
54 นางสาวยุวดี สายหยุด เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๓ 
55 นายไพรัตน์                   ยุทธไกร นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
56 นางสาวกมลวรรณ          จันทะวารีย์ นักวิชาการสหกรณ์ 



๓ 

 
 

57 นายมนตรี                    ไชยคิรินทร์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
58 นายพิทักษ์                   นุศาสตร์สังข์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
59 นายวินัย                      ศรีนิล พนักงานขับรถยนต์ 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๔ 
60 นางสาวสุมาลี                 จันทร์ราช นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
61 นายเกริกไกรวัล              โพธิสา พนักงานขับรถยนต์ 
62 นางสาวบุญล้อม             สุทธิประภา นักวิชาการสหกรณ์ 
63 นางสาวสุภาพร              แสงสวาท นักวิชาการสหกรณ์ 
64 นางสาวอุไรวรรณ           ตะวัน เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๕ 
65 นางสาวสุเพียงเพ็ญ ศิริสุวรรณ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
66 นายเศกสิทธิ์ บุญเอก เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
67 นางสาวรัชนีย์ พ้องเสียง นักวิชาการสหกรณ์ 
68 นายประดิษฐ์ บุษพันธุ ์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
69 นายวินัย ชานาเมือง พนักงานขับรถยนต์ 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๖ 
70 นางสาวมัลลิกา คงนวล นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
71 นางสาวกาญจนาภรณ์ จัตุรโพธิ์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
72 นายสันทัด โชคเหมาะ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
73 นางวัจริยาภรณ์ ภูมิผักแว่น นักวิชาการสหกรณ์ 
74 นายถาวร ไชยเกตุ พนักงานขับรถยนต์ 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๗ 
75 นายกฤตเมต พรหมหรรษ ์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
76 นายสุพจน์ เศษวงค์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
77 นายเผด็จ มูลรัตน์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
78 นางสโรชิน ประจันพล เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
79 นางดวงเดือน ประชานัย เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
80 นางพัทธนันท์ พวงศิลป์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
81 นายปัญญา อัสวภูมิ พนักงานขับรถยนต์ 

 
ผู้มาประชุม  บุคลากรในส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 81 คน รายช่ือตามแบบลงช่ือ 
โดยมี นายเสฐียรพงษ์  อินเพน สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุม 

 
 
 

/ผู้ไม่มาประชุม... 



๔ 

 
 

ผู้ไม่มาประชุม จ านวน 4 คน 
 ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง สาเหตุ 

1 นายประพัตร กล่ินศรีสุข นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ ลาพักผ่อน 

2 นายมนพ พร้อมญาติ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ ไปราชการ 
3 นางนงค์ลักษณ์ พันธุ์แสง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ ลาพักผ่อน 
4 นายจเร แสนสุข เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส ไปราชการ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม - ไม่มี – 

    ฯลฯ           ฯลฯ 

เร่ิมประชุมเวลา 09.00 น. 

   นายเสฐียรพงษ์  อินเพน สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุม และเมื่อประธาน
กล่าวเปิดประชุมแล้ว ได้ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  1.1 ประธานฯ กล่าวแสดงความยินดีกับข้าราชการผู้ได้รับค าส่ังให้เล่ือนต าแหน่ง 1 ราย นายจเร แสนสุข 
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส พร้อมกับกล่าวต้อนรับพนักงานราชการท่ีเดินทางมารับต าแหน่งใหม่ จ านวน 1 ราย 
นางพัทธนันท์  พวงศิลป์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ สังกัดกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7 และขอให้ร่วมกันปฏิบัติงาน
ด้วยความต้ังใจเพื่อองค์กรของส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด 
มติที่ประชุมรับทราบ 

 1.2 การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งท่ี 11/2561 วันพฤหัสบดีท่ี  29  พฤศจิกายน  2561 
ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ช้ัน 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด  
 พิธีมอบรางวัลของส่วนราชการ/หน่วยงาน 
 1. พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปภัมภ์  

 2. พิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ ประจ าปี 2561  
 3. พิธีมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานท่ีเข้าร่วมโครงการครอบครัวอบอุ่นต้นแบบจังหวัดร้อยเอ็ด  
 4. พิธีติดริบบิ้นขาวตามโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรง แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัด  
 5. พิธีมอบเกียรติบัตรให้ตัวแทนจังหวัดร้อยเอ็ดท่ีได้รับทุนแลกเปล่ียนระหว่างประเทศประจ าปี 2561  
 6. พิธีมอบโล่รางวัลตลาดสดติดดาว 
  7. พิธีมอบรางวัลผู้ชนะงานประกวดผลงานวิจัย,ส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรมท่ัวไประดับโลก   
 ข้าราชการ/ผู้บริหารท่ีย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ 
 1. นางไตรทิพย์  พุ่มศิลา คลังจังหวัดร้อยเอ็ด ต าแหน่งเดิม คลังจังหวัดหนองบัวล าภู 
 2. นายช านาญ  ช่ืนตา ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด ต าแหน่ง นายอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ จังหวัดอ านาจเจริญ 
 3. นายชูชาติ  วงษพันธ์ ผู้อ านวยการส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดร้อยเอ็ด  ต าแหน่งเดิม 
ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุท่ี 22 
 4. พันเอก  มิตรประชา  รู้เจน สัสดีจังหวัดร้อยเอ็ด ต าแหน่งเดิม หัวหน้าฝ่ายสรรพก าลัง 
มณฑลทหารบกท่ี 25 
 5. นางกรรณิกา  วัชรินทร์ ผู้อ านวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด   
 

/6. นายวัยวุฒ…ิ 



๕ 

 
 

 6. นายวัยวุฒิ  ศรีรัตน์ นักวิเคราะห์ผังเมืองช านาญการพิเศษ รักษาราชการแทนโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด 

 7. นายเจนเจตน์  เจนนาวิน นายอ าเภอเมืองร้อยเอ็ด ต าแหน่งเดิม นายอ าเภอเมืองชัยภูมิ 
จังหวัดชัยภูมิ 
 8. นายอภัย  วุฒิโลภากร นายอ าเภอเสลภูมิ ต าแหน่งเดิม นายอ าเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 
 9. นายธนิต  มยูขโชติ นายอ าเภอจตุรพักตรพิมาน ต าแหน่งเดิม นายอ าเภอล าดวน จังหวัดสุรินทร์ 
 10. ร้อยต ารวจเอกหญิง อรุณี  อินทรมณี    นายอ าเภอหนองฮี ต าแหน่งเดิม หัวหน้ากลุ่มงาน
กฎหมายกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ส านักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง 
 11. นายชัย อันถาวร นายอ าเภอโพนทราย แหน่งเดิม หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง 
อ าเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเน้นย้ าเรื่องการเตรียมพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 
พ.ศ. 2562 ให้หน่วยงานในพื้นท่ี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ ก าชับให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และ
พนักงานเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างท่ีดีด้านวินัยจราจรในการปฏิบัติตามกฎหมาย 
มติที่ประชุมรับทราบ 
   1.3 ก าชับการปฏิบัติหน้าท่ีเวรรักษาการณ์สถานท่ีราชการและตรวจเวรอาคารส านักงานสหกรณ์
จังหวัดร้อยเอ็ด ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 เนื่องจากเป็นช่วงวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน 
ให้บุคลากรท่ีปฏิบัติหน้าท่ีเวรรักษาการณ์สถานท่ีราชการ และผู้ตรวจเวรยามฯ ต้องปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเคร่งครัด 
ตรวจตราความเรียบร้อยของอาคารส านักงาน รถยนต์ราชการ และอื่นๆ  
มติที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 
 การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ ครั้งท่ี 9/๒561 เมื่อวันศุกร์ท่ี 31 สิงหาคม 2561 
บันทึกไว้จ านวน 28 หน้า น าเสนอเว็บไซต์ส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดแล้ว 
มติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองการติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคร้ังที่แล้ว 
 ฝ่ายบริหารทั่วไป นายณรงค์ชัย  ปุริโส หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป กล่าวรายงานฯ 

 3.1 การกรอกแบบส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์   
 ส านักงานสหกรณ์จังหวดร้อยเอ็ดจึงขอให้บุคคลากรทุกท่านด าเนินการกรอกแบบส ารวจฯ 
ภายในวันท่ี 10 กันยายน 2561 เพื่อท่ีจะน าผลการส ารวจดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงบริการต่อไป 
ซึ่งในส่วนของส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ด าเนินการกรอกแบบส ารวจฯ ได้ครบตามเป้าหมายท่ีก าหนดเรียบร้อยแล้ว 
มติที่ประชุมรับทราบ 

 3.2 การจัดท าข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาย้ายข้าราชการ  
 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดได้รับแจ้งจากกองการเจ้าหน้าท่ีว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์มีต าแหน่ง
ประเภทวิชาการและประเภทท่ัวไป ว่างลง เนื่องจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมได้รับการแต่งต้ัง (ย้าย ,โอน) ให้ไปด ารงต าแหน่งใหม่ 
และลาออกจากราชการ และจะว่างเพิ่มเติม จากผลการเกษียณอายุราชการ ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 จ านวนหลายอัตรา 
เพื่อให้ได้ข้อมูลประกอบการพิจารณาฯ ในปีงบประมาณ 2562 จึงแจ้งข้าราชการในสังกัดท่ีมีความประสงค์ย้าย 
น าส่งแบบส ารวจข้อมูลให้ฝ่ายบริหารท่ัวไป เพื่อจะได้น าข้อมูลกรอกลงแบบส ารวจระบบออนไลน์ ในส่วนของส านักงาน
สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ด าเนินการเรียบร้อยร้อยแล้ว 
มติที่ประชุมรับทราบ 

/3.3 การด าเนินงาน… 



๖ 

 
 

 3.3 การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ “ยุทธการสาเกตนคร” กวาดล้างยาเสพติด จังหวัดร้อยเอ็ด 
 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับการประสานงานจากศูนย์อ านวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดร้อยเอ็ด (ศอ.ปส.จ.รอ.) ในการขอเข้าตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐทุกราย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบุคลากรส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดเข้าตรวจฯ ครบถ้วนทุกราย  
มติที่ประชุมรับทราบ 

   กลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ นายอุเทน  มหาราช ผู้อ านวยการกลุ่มฯ กล่าวรายงานฯ 
   3.4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับสหกรณ์เป้าหมาย สร้างความเข้าใจน าเสนอแนะน าส่งเสริม
รายสหกรณ์ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและน าเสนอแผนการแนะน าส่งเสริม และพัฒนาสหกรณ์ เพื่อเป็นแนวทาง
ในการจัดท าแผนพัฒนาสหกรณ์ ปี 2562 โดยได้จัดการประชุมเป็น 2 ครั้ง 
 ครั้งท่ี 1 : ประชุมช้ีแจงโครงการในภาพรวมและซักซ้อมแนวทางการจัดเก็บข้อมูล เมื่อวันท่ี 
28 สิงหาคม 2561 กลุ่มเป้าหมายคือเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ จากกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 – 7 ณ ห้องประชุม
สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จ ากัด 
 ครั้งท่ี 2 : ประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดเก็บข้อมูลและช้ีแจงกรอบแนวทางการจัดท าแผน 
การแนะน า ส่งเสริม และพัฒนาความเข้มแข็งรายสหกรณ์ กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยผู้แทนสหกรณ์ในจังหวัด 
จ านวน 105 แห่ง และบุคลากรส านักงานสหกรณ์จังหวัด รวมท้ังส้ิน 163 คน โดยจัดประชุมเมื่อวันท่ี 11 กันยายน 2561 
ณ โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้นท์  
มติที่ประชุมรับทราบ 

   3.5 การจัดท าทะเบียนสมาชิกกลุ่มเกษตรกร 
   กลุ่มจัดต้ังฯ จึงขอให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 – 7 ด าเนินการจัดท าข้อมูลทะเบียนสมาชิก
กลุ่มเกษตรกร โดยข้อมูล ณ วันท่ี 1 ธ.ค.61 จ านวน 10,564 ราย จากจ านวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรท้ังหมด 
จ านวน 22,295 ราย แยกเป็นรายกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ดังนี้ 
   -  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 จ านวน 2,500 ราย จากท้ังหมด 3,200 ราย 
   -  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 จ านวน 972 ราย จากท้ังหมด 2,400 ราย 
   -  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 จ านวน 1,054 ราย จากท้ังหมด 2,100 ราย 
   -  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 จ านวน 2,100 ราย จากท้ังหมด 4,400 ราย 
   -  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 จ านวน 1,600 ราย จากท้ังหมด 3,700 ราย 
   -  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 จ านวน 1,600 ราย จากท้ังหมด 2,600 ราย 
   -  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7 จ านวน 500 ราย จากท้ังหมด 3,500 ราย 
มติที่ประชุมรับทราบ 

 3.6 การจัดท่ีดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล 
 คณะอนุกรรมการนโยบายท่ีดินจังหวัดร้อยเอ็ด (คทช.จังหวัด) ด้านการจัดท่ีดินให้ชุมชนตาม
นโยบายของรัฐ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าดงมะอี่” อ าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ส านักงานสหกรณ์
จังหวัดร้อยเอ็ด ดูแลเรื่องท่ี 3 การพัฒนาอาชีพชุมชนดงมะอี่ สมาชิก 48 ราย ซึ่งอยู่ระหว่างส ารวจข้อมูล
สมาชิกร่วมกับหน่วยงานอื่นในคณะฯ เพื่อจัดท าแผนการฝึกอบรมการพัฒนาอาชีพ 
มติที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 

/กลุ่มส่งเสริมและ… 



๗ 

 
 

 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ นายเชษฐา  ไพศาล ผู้อ านวยการกลุ่มฯ กล่าวรายงานฯ  
 3.7 ติดตามการส่งช าระหนี้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนใน
การผลิตและการตลาด (ท่ีมีหนี้ผิดสัญญา) มีกลุ่มเกษตรกรท่ีผิดสัญญาช าระหนี้กับกรมส่งเสริมสหกรณ์ จ านวน 2 แห่ง 
ปัจจุบันยังคงเหลือ 1 แห่ง คือ กลุ่มเกษตรกรท านาโพนสูง คงเหลือต้นเงิน 35,000 บาท  
 ประธานฯ ในเบื้องต้นให้ กบส. มีหนังสือถึงกลุ่มเกษตรกรท านาโพนสูงเพื่อยืนยันวัตถุประสงค์ฯ 
และแจ้งวิธีปฏิบัติให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 เพื่อติดตามการส่งช าระหนี้ฯ หากกลุ่มเกษตรกรฯ ยังไม่ส่งช าระหนี้ 
ใหน้ิติกรพิจารณาด าเนินการเรื่องการฟ้องร้องบังคับคดีต่อไป 
มติที่ประชุมรับทราบ 

   3.8 การส ารวจมูลหนี้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส ารวจมูลหนี้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพื่อจะท าโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้
ให้แก่สมาขิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ท่ีมีหนี้ค้างไม่เกิน 300,000.00 บาท โดยก าหนดเงื่อนไขโครงการ
เฉพาะ สหกรณ์ภาคเกษตร สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน และกลุ่มเกษตรกรท านา ส่วนของจังหวัดร้อยเอ็ดมีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
ท่ีแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ จ านวน 178 แห่ง จ านวนสมาชิก 33,301 ราย จ านวนต้นเงิน 2,422,293,215.83 บาท 
และต้นเงินเกิน 300,000.00 บาท สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เข้าร่วมโครงการ 18 แห่ง สมาชิก 5,171 ราย 
จ านวนต้นเงิน  2,025,748,795.35 บาท  
 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีหนังสือแจ้งให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ยืนยันข้อมูลตามแบบ
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (มีรายละเอียดช่ือ-สกุล สมาชิก หมายเลขประจ าตัวประชาชน และรายละเอียดสัญญาเงินกู้สมาชิก) 
โดยให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จัดส่งข้อมูลให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ทาง Email: orpin_c@cpd.go.th  
ภายในวันท่ี 10 กันยายน 2561 ตามหนังสือท่ี รอ 0010/ว 2555 ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2561 
ซึ่งกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 – 7 ได้จัดส่งข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
มติที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ระเบียบวาระที่ ๔... 
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๘ 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเพื่อทราบ 
 วาระที่ 4.1 เร่ืองเพื่อทราบจากฝ่ายบริหารทั่วไป 
  นายณรงค์ชัย  ปุริโส หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป กล่าวรายงานตามวาระฯ ดังนี้ 
  4.1.1 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ข้อมูล ณ วันท่ี 6 ธันวาคม 2561 

 
 
  งบเงินอุดหนุน คงเหลือ 87,600 บาท ยังคงเหลือโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (เครื่องวัดความช้ืน) 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ท่ียังไม่ได้เบิกจ่าย  
 
 
 
 
 

/สรุปผลการเบิกจ่าย… 



๙ 

 
 

 

 
 
 
 

/ประเภทรายจ่าย... 



๑๐ 

 
 

 

 
 
 
 

/การเบิกเงินค่า... 



๑๑ 

 
 

 

 
 
 

/9. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2... 



๑๒ 

 
 

 

 
 
มติที่ประชุมรับทราบ 

  4.1.2 การเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ 
  ตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ณ วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งตารางบัญชีอัตราคาค่าเช่าบ้านข้าราชการ มีรายละเอียดแก้ไขเพิ่มเติม  
จึงแจ้งให้ข้าราชการผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านศึกษารายละเอียด (รายละเอียดตามส าเนาหนังสือ) 
 
 
 
 
 

/(ส าเนา) หน้าท่ี 22… 



๑๓ 

 
 

 
 
 
 
 

/(ส าเนา) หน้าท่ี 23… 



๑๔ 

 
 

 
 
 
 
 

/(ส าเนา) หน้าท่ี 24… 



๑๕ 

 
 

 
 
 
 
 

/(ส าเนา) หน้าท่ี 25… 



๑๖ 

 
 

 
 
 
 
 

/(ส าเนา) หน้าท่ี 26… 



๑๗ 

 
 

 
 
 
 
 

/บัญชีอัตราคาเช่า... 



๑๘ 

 
 

 

 
 
 
 

/บัญชีอัตราค่าเช่า... 



๑๙ 

 
 

 

 
 
 
 

/บัญชีอัตราค่าเช่า... 



๒๐ 

 
 

 

 
 
 
 

/บัญชีอัตราค่าเช่า... 



๒๑ 

 
 

 

 
 
 
 

/(ส าเนา) หน้าท่ี 27... 



๒๒ 

 
 

 
มติที่ประชุมรับทราบ 

  4.1.3 การลดการใช้กระดาษด้วย QR CODE  
  ด้วยกรมส่งเสริมสหกรณ์ แจ้งมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันท่ี 31 กรกฎาคม 2561 
รับทราบ เรื่อง การลดการใช้กระดาษด้วย QR CODE และมาตรการการยกเลิกการขอส าเนาเอกสารของทางราชการ
จากประชาชน ส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด พิจารณาแล้วเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานเพื่อก้าวไปสู่ระบบราชการ 4.0 จึงขอให้กลุ่มงานวิชาการและกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 
ด าเนินการเรื่องการลดการใช้กระดาษด้วย QR Code เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานภายในองค์กร เช่น 
การแจก QR Code แทนการแจกเอกสารส าหรับการประชุม การส ารวจข้อมูลต่างๆ การประชาสัมพันธ์ด้วย QR Code 
โดยศึกษาคู่มือการสร้าง QR Code จากเว็บไซต์ส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด หัวข้อ “บริการของเรา” เลือก 
“คู่มือสร้าง QR Code” หรือเว็บไซต์อื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
มติที่ประชุมรับทราบ 

  4.1.4 การจัดท ารายงานประจ าปีของส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด 
  ประธานฯ แจ้งว่าเนื่องจากมีก าหนดการส่งรายงานประจ าปี 2561 ให้กรมฯ ภายในวันท่ี 
31 มกราคม 2562 จึงสอบถามความก้าวหน้าในการจัดท ารายงานฯ  
  นางสาวชานิภา  อมรรัตน์ นักวิชาการสหกรณ์ กล่าวว่าได้มีหนังสือแจ้งกลุ่มงานวิชาการและ
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เพื่อให้ส่งข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องตามแบบฟอร์มท่ีกรมฯ ก าหนด ให้ฝ่ายบริหารท่ัวไปภายในวันท่ี 
15 มกราคม 2562 เพื่อจะได้รวบรวมและแก้ไขให้เสร็จทันตามก าหนดภายในวันท่ี 31 มกราคม 2562 
  นายสุริยนต์  ฉายชัยภูมิ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7 กล่าวว่า การปฏิบัติเรื่องการรายงาน
ตามแบบฟอร์มท่ีกรมฯ ก าหนดให้นั้น  เนื้อหาท่ีต้องการข้อมูลเป็นเนื้อหาโดยรวมอย่างกว้าง การท่ีจะตอบแบบบรรยายสรุป
จึงขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของแต่ละคนท่ีอาจจะยาวหรือส้ัน จึงเสนอแนะให้ฝ่ายฯ ออกแบบข้อตอบให้กระชับเพื่อการตอบ
และรวบรวมข้อมูลท่ีตรงประเด็นมากขึ้น 
  ประธานฯ ให้ฝ่ายฯ และกลุ่มงานวิชาการที่รับผิดชอบโครงการท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์
ร่วมหารือร่วมกันเพื่อออกแบบ แบบฟอร์มการบรรยายสรุปเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีกระชับตรงประเด็นให้มากขึ้น 
มติที่ประชุมรับทราบ 

  4.1.5 การบันทึกข้อมูลโปรไฟล์สหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร 
  ประธานฯ แจ้งว่าเนื่องจากมีก าหนดการบันทึกข้อมูลโปรไฟล์สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้แล้วเสร็จ
ภายในวันท่ี 28 ธันวาคม 2561 จึงสอบถามความก้าวหน้าในการบันทึกฯ 
  นางสาวชานิภาฯ กล่าวรายงานว่าข้อมูล ณ ปัจจุบัน (6 ธันวาคม 2561)  
  - สหกรณ์ท้ังหมด 105 แห่ง บันทึกแล้ว 86 สหกรณ์ ยังไม่ได้บันทึก 19 สหกรณ์  
 

/- กลุ่มเกษตรกร... 



๒๓ 

 
 

  - กลุ่มเกษตรกรทั้งหมด 111 แห่ง บันทึกแล้ว 83 แห่ง ยังไม่ได้บันทึก 28 แห่ง 
  - กลุ่มอาชีพบันทึกแล้ว 15 กลุ่ม ยังไม่ได้บันทึก 47 กลุ่ม 
  ประธานฯ ให้ผู้รับผิดชอบสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพที่ยังไม่ไ ด้บันทึกข้อมูลฯ 
เร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จทันตามก าหนดภายในวันท่ี 28 ธันวาคม 2561  
มติที่ประชุมรับทราบ  

วาระที่ 4.2 เร่ืองเพื่อทราบจากกลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ 
  นายอุเทน  มหาราช ผู้อ านวยการ กลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวรายงานตามวาระฯ ดังนี้ 

4.2.1  ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2561 
สรุปผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ 

สหกรณ์ทุกประเภทที่น ามาจัด
มาตรฐาน 

ผ่านมาตรฐานระดับ 
 (แห่ง) 

ไม่ผ่านมาตรฐาน ที่ผ่านคิดเป็นร้อยละของ    
สหกรณ์ที่น ามาจัด 

 ดีเลิศ    (A)  50  52.00 
 ดีมาก   (B)  19  19.79 
 ดี        (C)    9 18   แห่ง 9.37 
    

รวมท้ังส้ิน     96   แห่ง 78   แห่ง 18  แห่ง  

รายชื่อสหกรณ์ไม่ผ่านฯ ปีงบประมาณ 2561 

ท่ี ชื่อสหกรณ์ อ าเภอ ผลงานด าเนินงานจัดมาตรฐาน 7 ข้อ 
1 2 3 4 5 6 7 

1 สกป.เกษตรวิสัยห้า จ ากัด เกษตรวิสัย 0 1 1 1 1 0 1 
2 สกก.หนองฮี จ ากัด หนองฮ ี 0 1 1 0 1 1 1 
3 สกก.อ.จังหาร จ ากัด จังหาร 0 1 1 0 1 1 1 
4 สก.บริการครูร้อยเอ็ด จ ากัด โพนทอง 0 1 1 0 1 0 1 
5 สก.เกษตรอินทรีย์ร้อยเอ็ด จ ากัด ธวัชบุรี 0 1 1 1 1 0 1 
6 สค.เพื่อนพัฒนาร้อยเอ็ด จ ากัด เมืองร้อยเอ็ด 0 1 0 0 1 1 1 
7 สกก.หนองพอกประชาสามัคคี จ ากัด หนองพอก 0 1 1 1 1 0 1 
8 สค.สุวรรณภูมิ จ ากัด สุวรรณภูม ิ 0 1 0 1 1 0 0 
9 สค.โพนทราย จ ากัด โพนทราย 0 1 1 1 1 0 1 

10 สก.เพ่ือเกษตรกรไทยร้อยเอ็ดสอง จ ากัด พนมไพร 1 1 1 0 1 0 1 
11 สกก.จังหาร จ ากัด จังหาร 1 1 1 0 1 0 1 
12 สผน.บ้านคุยขนวน จ ากัด เชียงขวัญ 0 1 1 0 1 0 1 
13 สกก.เพื่อเกษตรกรไทยหก จ ากัด โพนทอง 0 1 1 0 1 0 1 
14 สผน.บ้านขว้าง จ ากัด ทุ่งเขาหลวง 0 0 1 1 0 1 0 
15 สผน.บ้านท่าสะแบง จ ากัด ทุ่งเขาหลวง 1 1 1 1 0 1 1 
16 สผน.บ้านไผ่ จ ากัด ธวัชบุรี 0 1 1 0 1 0 1 
17 สผน.บ้านท่าม่วง จ ากัด เสลภูมิ 1 1 1 0 1 0 1 
18 สกก.ศรีสมเด็จ จ ากัด ศรีสมเด็จ 1 1 1 0 1 0 1 

/การจัดมาตรฐาน… 



๒๔ 

 
 

 การจัดมาตรฐานสหกรณ์ประจ าเดือนธันวาคม 2561 
 นางสาวอรวรรณ  ทิพย์เดชา นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ กล่าวรายงานว่า เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบสหกรณ์
ท่ีจัดประชุมใหญ่เสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถเข้าระบบประเมินมาตรฐานสหกรณ์เพื่อบันทึกข้อมูลสถานะของสหกรณ์ได้ 
โดยก าหนดให้บันทึกแล้วเสร็จภายในวันท่ี 14 ธันวาคม 2561 

สรุปผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร 

กลุ่มเกษตรกรทุกประเภทที่น ามา
จัดมาตรฐาน 

ผ่านมาตรฐานระดับ 
(แห่ง) 

ไม่ผ่านมาตรฐาน 
 (ต่ ากว่ามาตรฐาน) 

ที่ผ่านคิดเป็นร้อยละของ    
กลุ่มฯที่น ามาจัด 

ทั้งสิ้น 181 กลุ่ม น ามาจัด 138 กลุ่ม 120 แห่ง 18 แห่ง 86.96 
(ช าระบัญชี/ฟ้องล้มละลาย 43 แห่ง)    

รวมท้ังส้ิน  120 แห่ง 18 แห่ง   

รายชื่อกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่าน  ปีงบประมาณ 2561 

ท่ี ชื่อกลุ่มเกษตรกร อ าเภอ ผลการจัดมาตรฐาน 5 ข้อ 
1 2 3 4 5   

1 ท านาดงสิงห์ จังหาร 1 1 1 1 0   
2 ท านาหนองไผ่ ธวัชบุรี 1 1 1 1 0   
3 ท านาบ้านแจ้ง อาจสามารถ 1 1 1 1 0   
4 ท านาบึงงาม ทุ่งเขาหลวง 1 1 1 1 0   
5 ท านาต าบลมะบ้า ทุ่งเขาหลวง 1 1 1 1 0   
6 ท านาทุ่งเขาหลวง ทุ่งเขาหลวง 1 1 1 1 0   
7 ท านาธงธานี ทุ่งเขาหลวง 1 1 1 1 0   
8 ท านาหนองใหญ่ โพนทอง 1 1 1 1 0   
9 ท านาสระนกแก้ว โพนทอง 1 1 1 1 0   

10 ท านาอาจสามารถ อาจสามารถ 1 1 1 1 0   
11 เล้ียงสัตว์ชมสะอาด เมยวดี 1 1 1 1 0   
12 เล้ียงสัตว์โคกกกม่วง โพนทอง 1 1 1 1 0   
13 เล้ียงสัตว์ต าบลสระนกแก้ว โพนทอง 1 1 1 1 0   
14 ผู้เล้ียงสัตว์กกโพธิ์ หนองพอก 1 1 1 1 0   
15 ผู้เล้ียงสัตว์เชียงใหม่ โพธิ์ชัย 1 1 1 1 0   
16 ผู้เล้ียงสัตว์ฟ้าประทาน จังหาร 1 1 1 1 0   
17 ผู้เล้ียงสัตว์หนองพอก หนองพอก 1 1 1 1 0   
18 ผู้เล้ียงสัตว์โนนชัยศรี โพนทอง 1 1 1 1 0   

มติที่ประชุมรับทราบ 

 

 

 

 

/4.2.2 รายงานการประเมิน... 



๒๕ 

 
 

 4.2.2  รายงานการประเมินผลการยกระดับช้ันสหกรณ์ตามแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ 
2559 – 2560 

 เพื่อให้ทราบถึงผลส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ พ.ศ. 2559 – 2560 
และด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายตัวช้ีวัดตามเอกสารงบประมาณท่ีก าหนด กองแผนงานได้จัดท าโครงการพัฒนาความเข้มแข็ง
เพื่อยกระดับช้ันสหกรณ์ โดยน าแนวคิดวงจรบริหารงานคุณภาพ (PDCA) มาปรับใช้เป็นแนวทางด าเนินโครงการ 
กล่าวคือ ภายหลังจากท่ีกรมได้จัดท าแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ และหน่วยงานท่ีรับผิดชอบได้ด าเนินการตาม
แผนพัฒนาความเข้มแข็งจนส้ินสุดแผนแล้ว จ าเป็นต้องตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา เพื่อให้ทราบ
ถึงผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึ้น ว่าเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้เพียงใดแล้วน าข้อมูลท่ีได้รับจากการประเมินผลมาปรับปรุง
ขั้นตอนการด าเนินงานหรือก าหนดแนวทางการพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ให้ดีขึ้น เพื่อให้กรมมีข้อมูลส าคัญในการก าหนด
ทิศทางการพัฒนาสหกรณ์ให้สอดคล้องกับศักยภาพของสหกรณ์ส าหรับจัดท าเป็นแผนการแนะน า ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อไป 
มติที่ประชุมรับทราบ 

 4.2.3 ทะเบียนสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
 ทะเบียนสมาชิกกลุ่มเกษตรกร จ านวนสมาชิกท้ังหมด 22,295 ราย ข้อมูล ณ ปัจจุบัน 10,564 ราย 
ยังคงเหลือท่ีจะน ามาขับเคล่ือนในแผนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 11,731 ราย ในส่วนของเจ้าหน้าท่ีท่ี
รับผิดชอบจะมีการแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีเข้ารับการอบรมเรื่องทะเบียนสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรประมาณต้นปี 
2562 ในส่วนภาพรวมร้อยละของจังหวัดยังไม่มีการแจ้งยอด คาดว่าจะมีการแจ้งยอดในคราวอบรมดังกล่าว 
 ประธานฯ ให้น าเรื่องดังกล่าวนี้เพิ่มในวาระการประชุมเป็นประจ าทุกเดือนเพื่อรายงานความก้าวหน้า และ
ติดตามการด าเนินงาน และเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลดังกล่าว ขอให้เร่งด าเนินการติดตามข้อมูลและ
บันทึกข้อมูลให้แล้วเสร็จตามก าหนด 
มติที่ประชุมรับทราบ 

 วาระที่ 4.3 เร่ืองเพื่อทราบจากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
  นายเชษฐา  ไพศาล ผู้อ านวยการกลุ่มฯ กล่าวรายงานตามวาระฯ ดังนี้ 
 4.3.1  การประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดการหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา  
เกษตรกรที่เป็นลูกหนี้สถาบันเกษตรกร (สหกรณ)์ 
 คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรท่ีเป็นลูกหนี้สถาบันเกษตรกร ได้มีมติท่ีประชุมเห็นชอบ
ปรับปรุงเงื่อนไขการช าระหนี้แทนเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) กับสถาบันเจ้าหนี้สหกรณ์ 
จากเดิม “ช าระหนี้เฉพาะเงินต้นร้อยละ 100 งดคิดดอกเบี้ย และค่าปรับ ยกเว้นค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี” 
เป็น “ช าระหนี้เงินต้นร้อยละ 100 ดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 7.5 ระยะเวลาการคิดดอกเบี้ยไม่เกิน 5 ปี จากเงินต้นค้างช าระ 
พร้อมท้ังค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีและค่าใช้จ่ายอื่นตามกฎหมายท่ีเกิดขึ้นจริง” กรณีสหกรณ์มีความประสงค์ให้ กฟก.
ช าระหนี้แทนตามเงื่อนไขดังกล่าว ขอให้แจ้งความประสงค์ไปยังส านักงาน กฟก. สาขาจังหวัด ท้ังนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) มีวัตถุประสงค์เพื่อการเกษตร มีหลักทรัพย์ค้ าประกันคุ้มมูลค่ากับมูล
หนี้ท่ีขอกู้  และมูลหนี้ไม่เกิน 2.5 ล้านบาท 
 ข้อมูลของส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ณ ปัจจุบัน 
 1. สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากัด จ านวน 13 ราย 
 2. สหกรณ์การเกษตรธวัชบุรี จ ากัด จ านวน 4 ราย 
 3. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปท่ีดินสุวรรณภูมิส่ี จ ากัด จ านวน 1 ราย 
 4. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปท่ีดินสุวรรณภูมิหนึ่ง จ ากัด จ านวน 1 ราย 
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 5. สหกรณ์การเกษตรปทุมรัตต์ จ ากัด จ านวน 1 ราย 
 6. สหกรณ์การเกษตรพนมไพร จ ากัด จ านวน 1 ราย 
 7. สหกรณ์การเกษตรโพนทอง จ ากัด จ านวน 3 ราย 
 8. สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จ ากัด จ านวน 2 ราย  
 9. สหกรณ์การเกษตรอาจสามารถ  จ ากัด จ านวน 2 ราย 
 10. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศรีโพนทอง จ ากัด จ านวน 1 ราย 
 ประธานฯ ใหป้ระชาสัมพันธ์แนวทางการจัดการหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา  
เกษตรกรที่เป็นลูกหนี้สถาบันเกษตรกร ให้สหกรณ์ในพื้นท่ีรับทราบด้วย 
มติที่ประชุมรับทราบ 

  4.3.2 ขอให้จัดเก็บข้อมูลการฝากและการกู้เงินระหว่างสหกรณ์ ณ ไตรมาศท่ี 3 – 4 พ.ศ. 2561 
  เพื่อให้ฐานข้อมูลการฝากและการกู้เงินระหว่างสหกรณ์เป็นปัจจุบัน กรมส่งเสริมสหกรณ์ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ท่ีก ากับดูแลสหกรณ์จึงมีความจ าเป็นต้องมีข้อมูลการฝากและการกู้เงินระหว่างสหกรณ์ เพื่อก ากับดูแลและป้องกันการเกิดปัญหา
ทางการเงินของสหกรณ์ และเพื่อความถูกต้องครบถ้วนให้ตรวจสอบจากงบทดลองของสหกรณ์ 
 การจัดเก็บข้อมูลเงินการฝากและการกู้เงินระหว่างสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ไตรมาศ 3 พ.ศ.2561 ของบทดลอง ณ วันท่ี 30 ก.ย.61 สหกรณ์รายงานจังหวัด 29 ธ.ค.61 จังหวัดรายงาน 15 ม.ค.62
ไตรมาศ 4 พ.ศ.2561 ของบทดลอง ณ วันท่ี 31 ธ.ค.61 สหกรณ์รายงานจังหวัด 31 ม.ค.62 จังหวัดรายงาน 28 ก.พ.62
ไตรมาศ 1 พ.ศ.2562 ของบทดลอง ณ วันท่ี 31 มี.ค.62 สหกรณ์รายงานจังหวัด 30 เม.ย.62 จังหวัดรายงาน 31 พ.ค.62
ไตรมาศ 2 พ.ศ.2562 ของบทดลอง ณ วันท่ี 30 มิ.ย.62 สหกรณ์รายงานจังหวัด 31 ก.ค.62 จังหวัดรายงาน 31 ส.ค.62 
 ประธานฯ เนื่องจากเป็นการรายงานรายไตรมาศ ให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
แจ้งวิธีปฏิบัติไปยังกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อจะได้ประสานงานกับสหกรณ์ในการขอรับข้อมูล หากการปฏิบัติติดปัญหา
มีข้อมูลท่ีไม่ถูกต้อง จ าเป็นต้องได้รับการตรวจสอบ ให้แจ้งกลุ่มตรวจการสหกรณ์หรือผู้ตรวจการประจ าสหกรณ์
เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติของสหกรณ์ต่อไป 
มติที่ประชุมรับทราบ 
 4.3.3 โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างและระบบน้ าในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร  
 ในส่วนของจังหวัดร้อยเอ็ดมีสถาบันเกษตรกรท่ียื่นกู้เงินโครงการนี้ท้ังหมด 17 แห่ง จ านวนเงิน4,020,000 บาท 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณข์อขอบคุณเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ทุกท่านท่ีมีส่วนในการ
ติดตามเงินกู้โครงการดังกล่าวได้ครบถ้วน 
มติที่ประชุมรับทราบ 

 4.3.4 การจัดหาผู้ท าบัญชีส าหรับสหกรณ์ขนาดเล็ก 
 เพื่อส่งเสริมและช่วยเหลือการด าเนินงานของสหกรณ์ขนาดเล็กด้านการจัดท าบัญชีและปิดบัญชีประจ าปี
เพื่อรับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีสหกรณ์ได้ ให้สหกรณ์ขนาดเล็กมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี ในส่วนของ
จังหวัดร้อยเอ็ดมีสหกรณ์จ านวน 53 แห่ง ท่ีมีการท าสัญญาจ้างพนักงานบัญชี ปัจจุบันอายุสัญญาจ้างได้หมดอายุการจ้าง
แล้วหลายแห่ง จึงขอใหก้ลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ท่ีรับผิดชอบ ตรวจสอบสัญญาจ้าง และด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง 
—   ประธานฯ กล่าวว่านอกเหนือจากการตรวจสอบสัญญาจ้างแล้ว ยังมีเรื่องท่ีอื่นๆ ท่ีต้องให้ความส าคัญ 
เช่น สหกรณ์ขนาดเล็กยังขาดความเข้าใจในการท่ีต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นค่าจ้างส าหรับผู้ท าบัญชีดังกล่าว
ค่าจ้างในการจัดท าบัญชีค่อนข้างต่ าเนื่องจากสหกรณ์ขนาดเล็กมีผลก าไรไม่มากนัก ท าให้การจัดหาผู้รับจ้างท า
บัญชีค่อนข้างยาก ระยะทางระหว่างสหกรณ์ท่ีรวมกันจ้างค่อนข้างห่างไกลกัน ท าให้การท างานของผู้รับจ้างไม่สะดวก  
ปัญหาอุปสรรคการประสานงานระหว่างสหกรณ์และผู้รับท าบัญชียังต้องพึ่งพาเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์  
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และต้องค านึงถึงผลสัมฤทธิ์เพื่อให้สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้วย ดังนั้น จึงเป็นนโยบายท่ียังส่ังการไม่ได้  
มติที่ประชุมรับทราบ 

 วาระที่ 4.4 เร่ืองเพื่อทราบจากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
  นางวรัญญาภรณ์  มันตาพันธ์ ผู้อ านวยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ กล่าวรายงานตามวาระฯ ดังนี้ 
 4.4.1  สรุปรายงานผลการใช้ประโยชน์ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2561 
 4.4.1.1 โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร (แก้มลิง) 
 1. สหกรณ์การเกษตรเมอืงร้อยเอ็ด จ ากัด  
 1.1 ลานตาก ขนาด 4,000 ตร.ม. แผนการรวบรวมข้าวหอมมะลิ 7,500.00 ตัน ผลการรวบรวม
เดือนปัจจุบัน 5,137.62 ตัน มูลค่า 70,421,468.00 บาท  จ านวนสมาชิก ที่ได้รับประโยชน์ 1,125 ราย 
จ านวนเกษตรกรอื่นท่ีได้รับประโยชน์ 2,600 ราย รายได้เฉล่ีย/คน เพิ่มข้ึน (บาท/เดือน) อยู่ระหว่างจัดท าข้อมูล 
ปัญหาอุปสรรคคือปริมาณผลผลิตน้อย เนื่องจากพื้นท่ีแล้ง 
 1.2 โกดัง ขนาด 2,000 ตัน อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง 

 2. สหกรณ์การเกษตรจตุรพักตรพิมาน จ ากัด  
 2.1 ฉาง ขนาด 2,000 ตัน อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง 
 2.2 ฉาง ขนาด 500 ตัน อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง 
 2.3 ลานตาก ขนาด 4,000 ตร.ม. แผนการรวบรวมข้าวหอมมะลิ 4,000.00 ตัน ข้าวเหนียว 500 ตัน 
ผลการรวบรวมเดือนปัจจุบัน 1,057.38 ตัน มูลค่า 14,134,658.75 บาท  จ านวนสมาชิก ที่ได้รับประโยชน์ 
73 ราย จ านวนเกษตรกรอื่นท่ีได้รับประโยชน์ 431 ราย รายได้เฉล่ีย/คน เพิ่มข้ึน (บาท/เดือน) อยู่ระหว่างจัดท า
ข้อมูล ปัญหาอุปสรรคคือปริมาณผลผลิตน้อย เนื่องจากพื้นท่ีแล้ง 
 2.4 เครื่องช่ังพร้อมห้องควบคุม ขนาด 60 ตัน ยังไม่ได้ใช้งาน 

 3. สหกรณ์การเกษตรเมืองสรวง จ ากัด 
 3.1 ฉาง ขนาด 500 ตัน ยังไม่ได้ใช้งาน 
 3.2 ลานตาก ขนาด 3,200 ตร.ม. แผนการรวบรวมข้าวเปลือก 5,000.00 ตัน ผลการรวบรวม
เดือนปัจจุบัน 2,964.00 ตัน มูลค่า 40,233,964.00 บาท จ านวนสมาชิก ที่ได้รับประโยชน์ 674 ราย 
จ านวนเกษตรกรอื่นท่ีได้รับประโยชน์ 264 ราย รายได้เฉล่ีย/คน เพิ่มข้ึน (บาท/เดือน) 2,600.00 บาทปัญหา
อุปสรรคคือปริมาณผลผลิตน้อย เนื่องจากพื้นท่ีแล้ง 

 4. สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จ ากัด 
 4.1 เครื่องช่ังพร้อมห้องควบคุม ขนาด 80 ตัน ยังไม่ได้ใช้งานเนื่องจากติดต้ังอุปกรณ์เสร็จหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว 

 5. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปท่ีดินสุวรรณภูมิหนึ่ง จ ากัด 
 5.1 ลานตาก ขนาด 3,200 ตร.ม. แผนการรวบรวมข้าวเปลือก 25,000.00 ตัน ผลการรวบรวม
เดือนปัจจุบัน 6,166.69 ตัน มูลค่า 88,228,689.00 บาท จ านวนสมาชิกที่ได้รับประโยชน์ 122 ราย 
จ านวนเกษตรกรอื่นท่ีได้รับประโยชน์ 57 ราย รายได้เฉล่ีย/คน เพิ่มขึ้น (บาท/เดือน) อยู่ระหว่างจัดท าข้อมูล
ปัญหาอุปสรรคคือปริมาณผลผลิตน้อย เนื่องจากพื้นท่ีแล้ง 

 6. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปท่ีดินสุวรรณภูมสิอง จ ากัด 
 6.1 ลานตาก ขนาด 2,500 ตร.ม. แผนการรวบรวมข้าวเปลือก 5,000.00 ตัน ผลการรวบรวม
เดือนปัจจุบัน 2,808.00 ตัน มูลค่า 38,492,778.00 บาท จ านวนสมาชิก ท่ีได้รับประโยชน์ 492.00 ราย  
 

/จ านวนเกษตรกร... 



๒๘ 

 
 

จ านวนเกษตรกรอื่นท่ีได้รับประโยชน์ 270.00 ราย รายได้เฉล่ีย/คน เพิ่มข้ึน (บาท/เดือน) 2,300 บาท ปัญหา
อุปสรรคคือปริมาณผลผลิตน้อย เนื่องจากพื้นท่ีแล้ง 

 7. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปท่ีดินสุวรรณภูมสิาม จ ากัด 
 7.1 เครื่องช่ังพร้อมห้องควบคุม ขนาด 80 ตัน ยังไม่ได้ใช้งานเนื่องจากอยู่ระหว่างการส่งมอบ 

 8. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปท่ีดินสุวรรณภูมส่ีิ จ ากัด 
 8.1 ฉาง ขนาด 500 ตัน ยังไม่ได้ใช้งาน 
 8.2 ลานตาก ขนาด 2,400 ตร.ม. แผนการรวบรวมข้าวเปลือก 8,000.00 ตัน ผลการรวบรวม
เดือนปัจจุบัน 5,391.00 ตัน มูลค่า 74,759,959.00 บาท จ านวนสมาชิก ที่ได้รับประโยชน์ 487.00 ราย 
จ านวนเกษตรกรอื่นท่ีได้รับประโยชน์ 340.00 ราย รายได้เฉล่ีย/คน เพิ่มข้ึน (บาท/เดือน) 2,500 บาท ปัญหา
อุปสรรคคือปริมาณผลผลิตน้อย เนื่องจากพื้นท่ีแล้ง 
 8.3 เครื่องช่ังพร้อมห้องควบคุม ขนาด 40 ตัน แผนการรวบรวมข้าวเปลือก 8,000.00 ตัน ผลการ
รวบรวมเดือนปัจจุบัน 5,391.00 ตัน มูลค่า 74,759,959.00 บาท จ านวนสมาชิก ที่ได้รับประโยชน์ 
487.00 ราย จ านวนเกษตรกรอื่นท่ีได้รับประโยชน์ 340.00 ราย รายได้เฉล่ีย/คน เพิ่มข้ึน (บาท/เดือน) 2,500 
บาท ปัญหาอุปสรรคคือปริมาณผลผลิตน้อย เนื่องจากพื้นท่ีแล้ง 
 8.4 รถตักล้อยาง ขนาด 173 แรงม้า ยังไม่ได้ใช้งานเนื่องจากอยู่ระหว่างการส่งมอบ 

 9. สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จ ากัด 
 9.1 รถตักล้อยาง ขนาด 173 แรงม้า ยังไม่ได้ใช้งานเนื่องจากอยู่ระหว่างการส่งมอบ 

 10. สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากัด 
 10.1 โกดังเป่าลมเย็นพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 2,520 ตร.ม. อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง 
 10.0 รถตักล้อยาง ขนาด 173 แรงม้า ยังไม่ได้ใช้งานเนื่องจากอยู่ระหว่างการส่งมอบ 

 11. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า .ธ.ก.ส.ร้อยเอ็ด จ ากัด 
 11.1 ลานตาก ขนาด 10,000 ตร.ม.อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง 

 12. สหกรณ์การเกษตรอาจสามารถ จ ากัด 
 12.1 โกดัง ขนาด 2,000 ตัน อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง 
 12.2 ลานตาก ขนาด 4,000 ตร.ม. อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง 
 12.3 เครื่องช่ังพร้อมห้องควบคุมและโรงคุลม ขนาด 50 ตัน อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง 
มติที่ประชุมรับทราบ 

 4.4.1.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวมการแปรรูปยางพาราในสถาบันเกษตรกร 
 1. กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพาราค าพอุง 
 1.1 โฟล์คลิฟท์ ขนาด 2.5 ตัน แผนการรวบรวม 1,100 ตัน ผลการรวบรวมเดือนปัจจุบัน 
70 ตัน มูลค่า (บาท)  การรวบรวมเดือนปัจจุบัน  (ตัน) 1,741,313.00 บาท จ านวนสมาชิกท่ีได้รับประโยชน์ 
195 ราย จ านวนเกษตรกรอื่น ท่ีได้รับประโยชน์ 70 ราย รายได้เฉล่ีย/คน เพิ่มขึ้น (บาท/เดือน) 2,000 บาท 
 1.2 อาคารอบแผ่นยางพาราพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 200 ตร.ม. อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง 
 1.3 เก๊ะตากยาง ขนาด 2x3 เมตร แผนการรวบรวม 1,100 ตัน ผลการรวบรวมเดือนปัจจุบัน 
70 ตัน มูลค่า (บาท)  การรวบรวมเดือนปัจจุบัน  (ตัน) 1,741,313.00 บาท จ านวนสมาชิกท่ีได้รับประโยชน์ 
195 ราย จ านวนเกษตรกรอื่น ท่ีได้รับประโยชน์ 70 ราย รายได้เฉล่ีย/คน เพิ่มขึ้น (บาท/เดือน) 2,000 บาท 
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 1.4 ลานตาก ขนาด 1,000 ตร.ม. แผนการรวบรวม 1,100 ตัน ผลการรวบรวมเดือนปัจจุบัน 
70 ตัน มูลค่า (บาท)  การรวบรวมเดือนปัจจุบัน  (ตัน) 1,741,313.00 บาท จ านวนสมาชิกท่ีได้รับประโยชน์ 
195 ราย จ านวนเกษตรกรอื่น ท่ีได้รับประโยชน์ 70 ราย รายได้เฉล่ีย/คน เพิ่มขึ้น (บาท/เดือน) 2,000 บาท 
มติที่ประชุมรับทราบ 

 4.4.1.3 โครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
 1. สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากัด 
 1.1 เครื่องยิงสี ขนาด 448 ช่อง อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 1.2 เครื่องจักรของโรงงานปรับปรุงคุณภาพข้าวสาร ขนาด 5-6 ตัน/ช่ัวโมง อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 2. สหกรณ์การเกษตรอาจสามารถ จ ากัด 
 2.1 โรงคลุมโรงสี ขนาด 630 ตร.ม. อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 2.2 ขยายไฟฟ้าแรงสูง 3 เฟส ขนาด 160 Kva เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อใช้ในโครงการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร ความถ่ีในการใช้อุปกรณ์ 30 ครั้ง/เดือน 
 2.3 โรงสีข้าว ขนาด 24 ตัน/ช่ัวโมง อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 2.4 อาคารจัดเก็บข้าวสาร ขนาด 500 ตร.ม. อยู่ระหว่างด าเนินการ 
  ประธานฯ เพื่อง่ายต่อการอ่านท าความเข้าใจเกี่ยวกับสรุปรายงานผลการใช้ประโยชน์ 
โครงการไทยนิยมยั่งยืน ท้ัง 3 โครงการ ให้ กพส.พิจารณาท าสรุปรายงานฯ ในกระดาษแผ่นเดียว และติดตามให้
ผู้รับจ้างของสหกรณ์ท่ียังอยู่ระหว่างก่อสร้างให้ปฏิบัติงานเสร็จทันตามสัญญา 
มติที่ประชุมรับทราบ 
 4.4.2 การรายงานปริมาณธุรกิจ 
 รายงานแผนการปฏิบัติงานจ านวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีมีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น  3% 
โดยให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 – 7 รายงานปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ตามแบบฟอร์มท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์
ก าหนดใหแ้ละส่งรายงานให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ทุกเดือน เพื่อบันทึกลงในระบบรายงานปริมาณธุรกิจ 
 ประธานฯ สรุปจากการหารือร่วมกับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 – 7 แล้ว ได้ข้อสรุปว่าการรวบรวมข้อมูล
และรายงานปริมาณธุรกิจให้อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีตรงประเด็น 
โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ต้องกล่ันกลองข้อมูลจากกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ หากให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์
เป็นผู้เก็บข้อมูลส่งให้อาจจะไม่ตรงตามประเด็นท่ีต้องการและไปการปฏิบัติงานซ้ าซ้อน อีกท้ังยังเป็นการเพิ่ม
ภาระงานให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ด้วย 
มติที่ประชุมรับทราบ 

 4.4.3  โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูท านาของจังหวัดร้อยเอ็ด 
 ตามท่ีได้รับนโยบายเมื่อปลายปี 2561 การด าเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อ
สนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูการท านาเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามร่วมกันของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการท่ีจะสร้างสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานและสอดคล้องกัน โดยมุ่งเน้นการ
ลดพื้นท่ีการปลูกข้าวนาปรังเพื่อลดปริมาณข้าวท่ีล้นตลาด และเพิ่มผลผลิตข้าวโพดเล้ียงสัตว์ท่ียังมีปริมาณ
ผลผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด โดยโครงการนี้เป็นการประสานพลังประชารัฐจากภาคเอกชนผู้รับ
ซื้อผลผลิตข้าวโพดเล้ียงสัตว์ ผู้จ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ และสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย ตลอดจน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และหน่วยงานภาครัฐ อย่างครบวงจร เพื่อมุ่งหวังให้เกษตรกร
ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ดังกล่าว  โดยข้อมูลของจังหวัดร้อยเอ็ด ณ ปัจจุบันมีสมาชิก
สหกรณ์ท่ีขอยื่นกู้ ธกส. แล้ว ยอด ณ วันท่ี 4 ธันวาคม 2562 ดังนี้ 
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 1. สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จ ากัด    จ านวน 20 ราย 
 2. สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จ ากัด    จ านวน 5 ราย 
 3. สหกรณ์การเกษตรจังหาร จ ากัด     จ านวน 9 ราย 
 4. สหกรณ์การเกษตรโพนทอง จ ากัด    จ านวน 1 ราย 
 5. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ร้อยเอ็ด จ ากัด จ านวน 92 ราย 
 ส่วนสหกรณ์อีก 17 แห่ง ฝากให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 – 7 ขับเคล่ือนในส่วนของการกู้เงิน 
เพื่อจัดหาปัจจัยการผลิต โดยให้สหกรณ์มีมติยินยอมและรับรองให้สมาชิกขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกลูกค้า ธกส . 
เพื่อยื่นกู้เงินจัดหาปัจจัยการผลิต 
 ประธานฯ เนื่องจากเป็นนโยบายของรัฐบาลในการช่วยเหลือเกษตรกรให้ได้รับประโยชน์ โดยข้อมูล
ของจังหวัดร้อยเอ็ด ณ วันท่ี 6 ธันวาคม 2561  จ านวนสมาชิกเข้าร่วม 2,303 ราย จ านวนพื้นท่ี 15,180 ไร่ รับสมัคร
แล้ว 1,817 ราย จ านวนพื้นท่ี 11,482 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 75  ส่วนใหญ่เป็นลูกค้า ธกส. ซึ่งสามารถยื่นกู้ได้โดยตรง 
แต่ส าหรับสมาชิกสหกรณ์ ให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 – 7 เพิ่มวาระเพื่อพิจารณาเรื่องโครงการสานพลังประชารัฐ
เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูท านาของจังหวัดร้อยเอ็ด ในการประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ เพื่อติดตาม
แนะน าการด าเนินโครงการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีมติยินยอมและรับรองให้สมาชิกขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกลูกค้า ธกส. 
เพื่อยื่นกู้เงินจัดหาปัจจัยการผลิตให้ทันฤดูกาลปลูก โดยประกอบด้วยสหกรณ์ ดังนี้ 
 1. สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากัด  
 2. สหกรณ์การเกษตรจตุรพักตพิมาน  
 3. สหกรณ์การเกษตรธวัชบุรี จ ากัด 
 4. สหกรณ์การเกษตรพนมไพร จ ากัด 
 5. สหกรณ์การเกษตรโพนทอง จ ากัด 
 6. สหกรณ์การเกษตรต าบลโพธิ์ชัย จ ากัด 
 7. สหกรณ์การเกษตรหนองพอก จ ากัด 
 8. สหกรณ์การเกษตรเสลภูมิ จ ากัด 
 9. สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จ ากัด 
 10. สหกรณ์การเกษตรเมืองสรวง จ ากัด 
 11. สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จ ากัด 
 12. สหกรณ์การเกษตรอาจสามารถ จ ากัด 
 13. สหกรณ์การเกษตรเมยวดี จ ากัด 
 14. สหกรณ์การเกษตรศรีสมเด็จ จ ากัด 
 15. สหกรณ์การเกษตรจังหาร จ ากัด 
 16. สหกรณ์การเกษตรต าบลเชียงขวัญ จ ากัด 
 17. สหกรณ์การเกษตรหนองฮี จ ากัด 
หลังจากท่ีประชุมของสหกรณ์มีมติในเรื่องดังกล่าวแล้ว ขอให้ส่งส าเนารายงานการประชุมให้ส านักงานสหกรณ์
จังหวัดร้อยเอ็ดด้วย 
มติที่ประชุมรับทราบ 

 4.4.4  เกษตรแปลงใหญ่ 
 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดมีภารกิจให้การสนับสนุนและส่งเสริม หากมีสมาชิกสหกรณ์
ยื่นความประสงค์เข้าร่วมโครงการเพิ่มเติม ขอให้รายงานให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดทราบ เพื่อปรับปรุงข้อมูล
ใหเ้ป็นปัจจุบัน  
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 เมื่อคราวประชุมคณะอนุกรรมการระดับจังหวัดเมื่อวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2561 มีสหกรณ์ 
จ านวน 3 แห่ง ท่ีผ่านการเห็นชอบให้เงินสนับสนุนโครงการจากคณะอนุกรรมการระดับจังหวัด ประกอบด้วย 
 1. สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากัด    จ านวน 10,000,000.00 บาท 
 2. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปท่ีดินสุวรรณภูมิสาม จ ากัด  จ านวน 10,000,000.00 บาท 
 3. สหกรณ์เกษตรอินทรีย์ร้อยเอ็ด จ ากัด    จ านวน 10,000,000.00 บาท 
ขอขอบคุณเจ้าหน้าท่ีท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการผลักดันให้โครงการส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
 ประธานฯ ขอให้ประสานงานกับสหกรณ์เรื่องเอกสารท่ีส่งถึง ธกส. เพราะหากเอกสารท่ี ธกส. 
ได้รับไม่ครบถ้วนหรือมีข้อผิดพลาดใดอาจจะส่งผลถึงการอนุมัติเงิน 
มติที่ประชุมรับทราบ 

 วาระที่ 4.5 เร่ืองเพื่อทราบจากกลุ่มตรวจการสหกรณ์ 
 นางสาวมนธิฌา  สังขเนตร ผู้อ านวยกลุ่มตรวจการสหกรณ ์กล่าวรายงานตามวาระฯ ดังนี้ 
 4.5.1  แจ้งให้ปฏิบัติตามคู่มือส าหรับประชาชน 

 กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีหนังสือก าชับใหส้ านักงานสหกรณ์จังหวัดถือปฏิบัติ เรื่อง การปฏิบัติตาม
คู่มือส าหรับประชาชน และพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
โดยให้ถือปฏิบัติตามคู่มือก าหนด ส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดจึงมีค าส่ัง เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการส านักงาน
สหกรณจั์งหวัดร้อยเอ็ดเป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการตามคู่มือส าหรับประชาชนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
กลุ่มตรวจการสหกรณ์ขอแจ้งกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ในเบื้องต้น จะได้ส่งคู่มือท่ี 1 - 17 แบบตรวจสอบค าขอ ส านักนายทะเบียน
และกฎหมาย (สนม.) และสามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด 
ตัวอย่างคู่มือท่ี 1 - 17 แบบตรวจสอบค าขอ สนม. ตาม QR Code หรือ http://is.gd/92wh04 

                  
และขอให้เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ถือปฏิบัติตามคู่มือส าหรับประชาชน ตรวจสอบรายละเอียดให้ความถูกต้องครบถ้วน 
ซึ่งนิติกรจะได้อธิบายถึงสาเหตุท่ีต้องถือปฏิบัติตามคู่มือส าหรับประชาชนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 นายชัยวัฒน์  ศยามล นิติกรปฏิบัติการ ยกตัวอย่างคู่มือท่ี 8 แบบตรวจสอบค าขอและบันทึกข้อบกพร่อง
ส าหรับคู่มือรับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์  
 รายละเอียดการตรวจเอกสาร  
 1. ค าขอรับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ (ฉบับจริง จ านวน 2 ฉบับ)  
 - มีรายละเอียดครบถ้วนตามแบบท่ีก าหนด วันท่ีของหนังสือต้องไม่เกิน 30 วนั นับจากวันประชุมใหญ่ 
โดยให้นับจากวันถัดจากวันท่ีประชุมใหญ่เป็นวันท่ี 1  
 - ประธานกรรมการเป็นผู้ลงลายมือช่ือ หากเป็นรองประธานหรอืกรรมการอื่น ต้องระบุว่าปฏิบัติหน้าท่ีแทนกรรมการ  
 2. ส าเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญฯ (จ านวน 2 ชุด) 
 - ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นการประชุมใหญ่สามัญ หรือการประชุมใหญ่วิสามัญ 
 - กรณีเป็นการนัดประชุมครั้งท่ี 2 ต้องบันทึกในรายงานการประชุมให้ชัดเจนว่าได้นัดประชุมใหญ่
ครั้งแรกเมื่อใด มีสมาชิกมาประชุมกี่คน เพื่อแสดงให้เห็นว่าการประชุมนัดครั้งท่ี 2 นี้ ได้กระท าภายใน 14 วัน 
นับแต่วันนัดประชุมใหญ่ครั้งแรก 
 - มีรายละเอียดวาระการประชุมเพื่อพิจารณาก าหนดข้อบังคับฯ 

/- ส าหรับการแก้ไข… 

http://is.gd/92wh04คู่มือ
http://is.gd/92wh04คู่มือ
http://is.gd/92wh04
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 - ส าหรับการแก้ไขเพิ่มเติมโดยเปล่ียนใช้ข้อบังคับใหม่ ให้ระบุในรายงานการประชุมว่าได้ถือใช้
ตามร่างของนายทะเบียนสหกรณ์ หรือร่างของกรมส่งเสริมสหกรณ์ หากสหกรณ์ไม่ประสงค์จะถือใช้ข้อใด 
หรือประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อใด ให้ระบุไว้ในรายงานการประชุมให้ชัดเจน โดยระบุข้อความท่ีขอแก้ไขพร้อมเหตุผล 
 3. แบบข้อความและเหตุผลท่ีขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ (แบบ ท.ข.2) 
 4. ข้อบังคับ 
 เอกสารท่ีเป็นส าเนาท้ังหมดต้องลงลายมือช่ือรับรองส าเนาโดยประธาน หรือรองประธานกรรมการ 
หรือเลขานุการ หรือกรรมการท่ีมีอ านาจลงนามตามข้อบังคับของสหกรณ์ 
 กรณีหากรายละเอียดเอกสารไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ให้แจ้งไปยังสหกรณ์เพื่อแก้ไข
และส่งคืนภายใน 15 วัน หากพ้นก าหนด 15 วัน ให้ส่งคืนค าขอให้สหกรณ์ท้ังหมด (สหกรณ์สามารถอุทธรณ์ได้) 
หากการรับจดทะเบียนเกิดจากความประมาทเลินเล่อของเจ้าหน้าท่ีท่ีไม่ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารการจดทะเบียน 
ถือว่าเป็นความผิดทางวินัยของเจ้าหน้าท่ีผู้นั้น 
 ประธานฯ ตามคู่มือท่ี 1 - 17 แบบตรวจสอบค าขอ สนม. เกี่ยวข้องกับทุกกลุ่มงานโดยตรง
ให้กลุ่มตรวจการสหกรณ์ซักซ้อมการปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ กับทุกกลุ่มงานวิชาการ เพื่อถ่ายทอดการปฏิบัติ
ให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ต่อไป 
 นางสาวมนธิฌาฯ การตรวจสอบระเบียบ ข้อบังคับ จะมีการให้เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ท้ังข้าราชการ
และพนักงานราชการได้หมุนเวียนเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม เพิ่มปริมาณบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนี้มากขึ้น 
ส่วนในเรื่องการแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับกลุ่มเกษตรกรท่ีกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ส่งเข้ามา กรมส่งเสริมสหกรณ์ยังไม่สามารถ
ออกเลขทะเบียนข้อบังคับกลุ่มเกษตรกรได้เนื่องจากเกิดปัญหาท่ีระบบส่วนกลาง 
 ประธานฯ ให้มีหนังสือแจ้งกลุ่มเกษตรกรให้ทราบเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว เพื่อป้องกันการร้องเรียน
เรื่องความล่าช้า 
มติที่ประชุมรับทราบ 

  4.5.2  แจ้งค าส่ังนายทะเบียนสหกรณ์แต่งต้ังผู้ตรวจการสหกรณ์ 
กลุ่มตรวจการสหกรณ์ได้ออกค าส่ังนายทะเบียนสหกรณ์ ท่ี รอ 41/2561 ลงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2561 

เรื่องแต่งต้ังผู้ตรวจการสหกรณ์ และค าส่ังท่ี รอ 42/2561 ลงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2561 เรื่องมอบหมาย
ผู้ตรวจการสหกรณ์ตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์ รายละเอียดจะได้แจ้งให้ทราบต่อไป 

 ประธานฯ เรื่องค าส่ังผู้ตรวจการสหกรณ์ ให้เจ้าหน้าส่งเสริมสหกรณ์ผู้ดูแลสหกรณ์แห่งนั้นท าหน้าท่ี
ผู้ตรวจการสหกรณ์ร่วมด้วย ซึ่งการตรวจของผู้ตรวจการสหกรณ์ในปัจจุบันสามารถปฏิบัติไปพร้อมกับงานส่งเสริม 
สามารถยับยั้งการปฏิบัติท่ีอาจผิดกฎหมาย หรือสุ่มเส่ียงท่ีจะเกิดความเสียหายต่อสหกรณ์ได้ทันที หากเกินอ านาจ
การตรวจการจึงแจ้งให้คณะตรวจการสหกรณ์ของส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดเข้าด าเนินการต่อไป 
มติที่ประชุมรับทราบ 

 วาระที่ 4.6 เร่ืองเพื่อทราบจากกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 - 7 
  4.6.1 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1   
  4.6.1.1 เรื่องแจ้งและหารือ  
  สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรร้อยเอ็ด จ ากัด พยายามแก้ไขข้อบังคับเรื่องคุณสมบัติของสมาชิก 
โดยการตัดข้อ 5 ความว่า“มิได้เป็นสมาชิกสหกรณ์อื่นท่ีมีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน” เพื่อท่ีจะเปิดรับ
ข้าราชการต ารวจท่ีย้ายมาปฏิบัติหน้าท่ีในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยไม่จ ากัดว่าจะเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งอื่น
อยู่หรือไม่ โดยให้เหตุผลว่ามีกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยบางท่านแนะน าให้สหกรณ์ออมทรัพย์
ท่ัวประเทศเพื่อตัดข้อความนี้ออกจากข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์  ในฐานะผู้ตรวจการสหกรณ์จึงได้คัดค้านการมีมติ
ของสหกรณ์ และเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน จึงขอหารือท่ีประชุมในกรณีดังกล่าว 

/ประธานฯ... 
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  ประธานฯ กรณีนี้หากสหกรณ์ขอยื่นจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับ สหกรณ์จังหวัดในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ์
จะได้ช้ีแจงท าความเข้าใจกับสหกรณ์ หรือไม่รับจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับ โดยหารือไปยังกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ส่วนสหกรณ์จะอุทธรณ์หรือไม่อย่างไร ให้เป็นไปตามข้ันตอน 
มติที่ประชุมรับทราบ 

  4.6.1.2 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมงคลเศรษฐี จ ากัด ในพื้นท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด 
  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมงคลเศรษฐี จ ากัด ในพื้นท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด(ใกล้บึงพลาญชัย) อยู่ในพื้นท่ี
รับผิดชอบของ กสส.1 โดยไม่ปรากฏรายช่ือสหกรณ์ดังกล่าวในทะเบียนสหกรณ์ของจังหวัดร้อยเอ็ด แต่มีการเปิดท าการทุกวัน 
จึงขอหารือท่ีประชุมว่าเคยมีเจ้าหน้าท่ีจากส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดเข้าตรวจสอบไว้แล้วหรือยัง 
  นายณรงค์ชัยฯ แจ้งว่าเมื ่อหลายปีที ่ผ่านมาเคยมีเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบแล้ว 1 ครั ้ง 
พบว่าเป็นสาขาของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมงคลเศรษฐี จ ากัดจริง ซึ่งขณะนั้นมีการด าเนินธุรกิจและเปิดรับสมาชิก 
แต่หลังจากมีคดีความโด่งดังตามส่ือต่างๆ ก็ไม่ปรากฏว่ามีการด าเนินงานใดๆ อีกเลย 
  ประธานฯ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมงคลเศรษฐี จ ากัด แดนด าเนินงานอยู่ในพื้นท่ีจังหวัดปทุมธานี 
เคยมีการหารือไปท่ีส านักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานีเพื่อสอบถามถึงการมีสาขาท่ีจังหวัดร้อยเอ็ดของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
มงคลเศรษฐี จ ากัด เพราะตามแนวทางแล้วไม่สามารถมีสาขานอกแดนด าเนินงานได้ แต่ไม่ได้รับความชัดเจน 
เพื่อหาข้อเท็จจริง ให้กลุ่มตรวจการสหกรณ์ประสานงานกับส านักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานีถึงประเด็นดังกล่าว
เพื่อสอบถามข้อมูลข้อเท็จจริงต่อไป ในเบ้ืองต้นสหกรณ์แห่งนี้ไม่ได้อยู่ในความดูแลของส านักงานสหกรณ์จังหวัด
ร้อยเอ็ดจึงยังไม่ต้องด าเนินการใด 
  นายสุริยนต์ฯ เป็นหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ท่ีต้องตรวจตราความผิดปกติท่ีอาจจะขึ้น 
เพราะหากเกิดความเสียหายขึ้นกับกระบวนการสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์ หรือเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด จะท า
ให้การแก้ไขปัญหานั้นยากยิ่งขึ้น 
มติที่ประชุมรับทราบ 

  4.6.2 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2  - ไม่มี – 
  4.6.3 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3  - ไม่มี – 
  4.6.4 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4  
  4.6.4.1  โครงการสานพลังประชารัฐ (ปลูกข้าวโพดหลังฤดูท านา) 
  ในเขตของอ าเภอพนมไพร มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ จ านวน 90 ราย โดยแหล่งรวบรวมที่ก าหนด
ประกอบด้วย 1. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ร้อยเอ็ด จ ากัด  2. สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จ ากัด  
3. สหกรณ์การเกษตรโพนทอง จ ากัด ซึ่งปัญหาของเกษตรกรในเขตอ าเภอพนมไพรคือเรื่องขนส่งผลผลิตระยะทางไกล  
ต่อมาปรากฏว่ามีบริษัทจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์แห่งหนึ่งมารับลงทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ โดยมีค่าใช้จ่าย  
200 บาท/ราย แต่ต้องซื้อเมล็ดพันธุ์กับบริษัทนี้เท่านั้น แล้วตกลงว่าจะรับซื้อผลผลิตถึงต าบลแหล่งผลิตของเกษตรกร 
จึงขอหารือในประเด็นดังกล่าวเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป 
  ประธานฯ การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการกับส่วนราชการจะไม่มีค่าใช้จ่าย หากเกษตรกร
เข้าใจผิดว่าการเข้าร่วมโครงการมีค่าใช้จ่าย และร้องเรียนส่วนกลาง จะเกิดความเสียหายกับจังหวัดร้อยเอ็ดได้  
ขอให้ติดตามข่าวสารและรวบรวมข้อมูลเพื่อจะได้รายงานให้จังหวัดทราบต่อไป 
มติที่ประชุมรับทราบ 

  4.6.5 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5  - ไม่มี – 
  4.6.6 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 
  4.6.6.1 โครงการสานพลังประชารัฐ (ปลูกข้าวโพดหลังฤดูท านา) 
  ได้รับการประสานงานจากส านักงานเกษตรอ าเภอเชียงขวัญ เรื่องการขายเมล็ดพันธุ์ข้ามเขต  

/ซึ่งพื้นท่ีอ าเภอ... 



๓๔ 

 
 

ซึ่งพื้นท่ีอ าเภอเชียงขวัญอยู่ในความรับผิดชอบเพื่อจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ตามข้อตกลงของบริษัทเขาวงอินเตอร์ 
แต่ปรากฏว่าบริษัทเสือภูเขาเข้ามาจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ในพื้นท่ีข้อตกลง จึงเกิดปัญหาว่าบริษัทเขาวงอินเตอร์จะไม่รับซื้อ
ผลผลิตในเขตอ าเภอเชียงขวัญ จึงขอหารือกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์เพื่อร่วมหารือเพื่อหาข้อยุติ 
  นางวรัญญาภรณ์ฯ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์จะร่วมหารือเพื่อหาทางออกร่วมกันกับ
ท้ัง 2 บริษัทต่อไป 
  ประธานฯ เจ้าหน้าท่ีของส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดในฐานะเจ้าหน้าท่ีของรัฐ หากพบเห็น
ความผิดปกติให้เก็บรวบรวมข้อมูลบันทึกข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึ้นรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อหาทางแก้ไข 
หรืออาจรายงานต่อไปยังหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ เพื่อมีมาตรการป้องกันต่อไป 
มติที่ประชุมรับทราบ 

  4.6.7 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7 
  4.6.7.1 โครงการสานพลังประชารัฐ (ปลูกข้าวโพดหลังฤดูท านา) 
  ในสหกรณ์การเกษตรเมยวดี จ ากัด มีเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดจาก อ.แม่ละมาด จ.ตาก มาวางขายท่ีสหกรณ์ 
จึงขอทราบมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ 
  ประธานฯ ผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการบางรายการต้องได้รับใบอนุญาตจากกรมวิชาการเกษตร
เช่น ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช เมล็ดพันธุ์ หากไม่ปรากฏเลขทะเบียนใบอนุญาตจากกรมวิชาการเกษตรให้สันนิฐานไว้ก่อนว่า
เป็นของปลอมท่ีไม่ได้รับการอนุญาต ให้รวบรวมข้อมูลแล้วแจ้งไปยังสารวัตรเกษตรเพื่อด าเนินการต่อไป 
มติที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเพื่อพิจารณา 
  5.1 สถานะสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และแผนปฏิบัติการและงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 (Action Plan) 
  -  สหกรณด์ าเนินธุรกิจ  95 แห่ง หยุดด าเนินการ 1 แห่ง เลิก....... แห่ง ช าระบัญชี 37 แห่ง    
  1. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1  จ านวน 15 แห่ง 
  2. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2  จ านวน 18 แห่ง 
  3. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3  จ านวน 14 แห่ง 
  4. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4  จ านวน 12 แห่ง 
  5. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5  จ านวน 18 แห่ง 
  6. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6  จ านวน 7 แห่ง หยุดด าเนินการ 1 แห่ง ปัจจุบันเลิกสหกรณ์แล้ว 
  7. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7  จ านวน 11 แห่ง 
           รวม 95 แห่ง 
  -  กลุ่มเกษตรกรด าเนินการ 138  แห่ง หยุดด าเนินการ - แห่ง เลิก - แห่ง ช าระบัญชี 41 แห่ง 
  1. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1  จ านวน 24 แห่ง 
  2. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2  จ านวน 12 แห่ง 
  3. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3  จ านวน 16 แห่ง 
  4. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4  จ านวน 22 แห่ง 
  5. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5  จ านวน 20 แห่ง 
  6. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6  จ านวน 17 แห่ง  
  7. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7  จ านวน 27 แห่ง 
           รวม 138 แห่ง 
 

/จากนโยบายของ… 

https://drive.google.com/file/d/1Tc8NuhDW4PA1Tc0QMILF-MkSlagfacff/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Tc8NuhDW4PA1Tc0QMILF-MkSlagfacff/view?usp=sharing
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  จากนโยบายของกรมส่งเสริมสหกรณ์ กองแผนงานได้ก าหนดแผนงานประจ าปี  2562 
เพื่อให้แต่ละจังหวัดน ามาขับเคล่ือนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ดังนั้นจึงมอบให้กลุ่มงานวิชาการได้จัดท าแผนปฏิบัติการ
ส าหรับขับเคล่ือนงานในปีงบประมาณ 2562 โดยฝ่ายบริหารท่ัวไปได้รวบรวมเอาแผนงานโครงการท่ีกลุ่มงานวิชาการ
ได้จัดท ามา รวมท้ังระบบ cps เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคล่ือน 
  แผนงานท่ี 1 แผนงานพื้นฐาน 
  สหกรณ์ด าเนินธุรกิจ 95 แห่ง หยุดด าเนินการ 1 แห่ง เลิก -  แห่ง ช าระบัญชี 37 แห่ง รวม 133 แห่ง 
จ านวนสมาชิก 241,256 คน 
  กลุ่มเกษตรกรด าเนินการ 138 แห่ง หยุดด าเนินการ - แห่ง เลิก - แห่ง ช าระบัญชี 41 แห่ง 
รวม 179 แห่ง จ านวนสมาชิก 22,380 คน 
  สหกรณ์ในภาค 65 แห่ง สหกรณ์นอกภาค 31 แห่ง จ านวนสมาชิกรวม 263,636 คน 
  กิจกรรมท่ีต้องเข้าไปด าเนินการในระบบ cps (ภาระกิจหลัก) 
  1. ด าเนินงานตามอ านาจหน้าท่ีและภารกิจของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
  2. ด าเนินการตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (Cooperatives Promotion System : CPS) 
  3. ด าเนินการตามมาตรการก ากับ ดูแล คุ้มครอง ระบบสหกรณ์ 
  4. แนะน า ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและก ากับการด าเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัด 
  5. ส่งเสริมการจัดต้ังสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร 
  6. ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร พัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพ ตามแผนการแนะน า 
  7. การส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
  8. ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สู่ดีเด่น 
  9. ก ากับ ดูแลและตรวจการสหกรณ์ โดยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 
  10. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไขปัญหาและพัฒนาสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกรในระดับจังหวัด 
  11. ขับเคล่ือนการปรับใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์ 
  12. ส่งเสริมการออมของสมาชิกสหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกร 
  1. กิจกรรมวางแผน ทบทวนและปรับปรุง (Plan and Development) 
  1.  จัดท าตารางการปฎิบัติงาน รายเดือน 
  2.  ประชุมประจ าเดือน / ติดตามงาน/ ประชุมระดับกลุ่มงานวิชาการและกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 
/ ส านักงานสหกรณ์จังหวัด 
  3.  ประชุมกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 
  4.  การจัดท ารายงานผลการปฎิบัติงาน มีอยู่ 2 ส่วน 
   ส่วนท่ี 1 รายงานเชิงปริมาณ  
   ส่วนท่ี 2 รายงานเชิงคุณภาพตามแบบรายงานท่ีกลุ่มงานวิชาการก าหนด 
  2. การส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (Promotion and Check) 
  2.1 งานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ 
  2.2 วิเคราะห์ผลการด าเนินการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
  ด าเนินการวิเคราะห์สถานะผลการด าเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพื่อทราบปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงาน เพื่อก าหนดประเด็นปัญหาก่อนเข้าแนะน าส่งเสริม 
  3. การร่วมประชุมคณะกรรมการฯ 
  1.  ประชุมช้ีแจงและร่วมกันพิจารณาก าหนดเป้าหมาย 
 

/2. วิเคราะห์ข้อมูล… 



๓๖ 

 
 

  2. วิเคราะห์ข้อมูลผลการปฏิบัติงานในรอบปีท่ีผ่านมาส่งให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เพื่อน าไปใช้การปฏิบัติงาน 
  3. ประสานงานกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพื่อร่วมกันก าหนดแผนการประจ าเดือนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
  4. จัดท าแผนเข้าร่วมประชุมประจ าเดือนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
  5. เข้าร่วมประชุมประจ าเดือนสหกรณ์/กลุ่มเกษตกรตามแผน 
  6. รายงานผลการปฏิบัติงานให้สหกรณ์จังหวัดทราบ 
  7. รวบรวมรายงานให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
  4. การบริหารเงินทุน/บริหารธุรกิจ 
  1. ตรวจสอบผลการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (ข้อมูลจากรายงานกิจการประจ าปี) 
  2. เจ้าหน้าทีส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับคณะกรรมการด าเนินการ และฝ่ายจัดการสหกรณ์ 
วิเคราะห์ประเด็นปัญหาท่ีเกิดขึ้น พร้อมกับก าหนดแนวทางการปรับปรุงแก้ไข (ข้อมูลจากรายงานผลการ
ตรวจสอบบัญชี การวิเคราะห์ CAMELS ปีล่าสุดและรายงานกิจการประจ าปีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร) 
  3. สรุปผลการวิเคราะห์ น าเสนอสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
     3.1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการ เพื่อน าประเด็นปัญหาให้ท่ีประชุมพิจารณาแก้ไข 
     3.2 ส่งเสริมให้มีการเพิ่มปริมาณธุรกิจ 
     3.3 ส่งเสริมให้มีการเช่ือมโยงเครือข่ายธุรกิจ 
     3.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการท าธุรกิจกับสหกรณ์ 
     3.5 ส่งเสริมให้มีการด าเนินธุรกิจตามวัตถุประสงค์ 
  4. ติดตามและประเมินผล 
  5.ส่งเสริมผลการด าเนินงาน 
  5.1 แนะน าส่งเสริมให้มีผลการด าเนินงานให้สหกรณ์ภาคการเกษตรไม่ขาดทุน เป้าหมาย 38 แห่ง 
  *1. ก าหนดสหกรณ์เป้าหมายโดยพิจารณาผลการด าเนินงานพิจารณาผลการด าเนินงานของสหกรณ์
ท่ีมีวันส้ินปีก.ย.60 - ส.ค.61 ท่ีมีผลการด าเนินงานไม่ขาดทุน 
  2. วิเคราะห์ผลการด าเนินงานของสหกรณ์เป้าหมายให้จสส.ท่ีรับผิดชอบ เพื่อเข้าไปแนะน าส่งเสริม
ให้สหกรณ์ด าเนินงานในปีบัญชีต่อไปมีผลการด าเนินงานไม่ขาดทุน 
  3. น าสหกรณ์เป้าหมายเพื่อจัดท าแผนการเข้าแนะน าส่งเสริมสหกรณ์ 
  4. เข้าแนะน าส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อให้สามารถด าเนินงานไม่ขาดทุนในปีต่อไป ดังนี้ 
     4.1 แนะน า ส่งเสริมให้สหกรณ์ด าเนินธุรกิจให้ครบวงจร 
     4.2 แนะน า ส่งเสริมให้สหกรณ์ ลดค่าใช้จ่ายในส่วนท่ีไม่จ าเป็น 
     4.3 แนะน า ส่งเสริมให้สหกรณ์ จัดท า แผนการด าเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ 
     4.4 แนะน า ส่งเสริมให้สหกรณ์จัดอัตราก าลังให้เหมาะสมกับงานและเท่าท่ีจ าเป็น 
     4.5 แนะน า ส่งเสริมให้สหกรณ์มีการบริหารจัดการท่ีดี เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการด าเนินงาน 
     4.6 แนะน า ส่งเสริมให้สหกรณ์เพิ่มทุนภายใน โดยลดการพึ่งพาจากแหล่งเงินทุนภายนอกซึ่งมีต้นทุนสูง 
     4.7  ติดตามและประเมินผล** 
  5.2 แนะน าส่งเสริมให้มีผลการด าเนินงานให้สหกรณ์นอกภาคการเกษตรไม่ขาดทุน เป้าหมาย 24 แห่ง 
หมายเหตุ : ขั้นตอนการด าเนินการเหมือนข้อ 5.1  
  5.3 แนะน าส่งเสริมให้มีผลการด าเนินงานให้กลุ่มเกษตรกรไม่ขาดทุน เป้าหมาย 122 แห่ง 
หมายเหตุ : ขั้นตอนการด าเนินการเหมือนข้อ 5.1  
  6. ส่งเสริมการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้ขาดทุนลดลง 
  6.1 แนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์ภาคการเกษตรมีผลการด าเนินงานขาดทุนลดลง เป้าหมาย 13 แห่ง 
 

/6.2 แนะน าส่งเสริม… 
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  6.2 แนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์นอกภาคการเกษตรมีผลการด าเนินงานขาดทุนลดลง เป้าหมาย 7 แห่ง 
  6.3 แนะน าส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรมีผลการด าเนินงานขาดทุนลดลง เป้าหมาย 16 แห่ง 
  7. ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้ปิดบัญชีได้ภายใน 30 วัน 
  7.1 ส่งเสริมสหกรณ์ภาคการเกษตรให้ปิดบัญชีได้ภายใน 30 วัน เป้าหมาย 51 แห่ง 
  7.2 ส่งเสริมสหกรณ์นอกภาคการเกษตรให้ปิดบัญชีได้ภายใน 30 วัน เป้าหมาย 31 แห่ง 
  7.3 ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรให้ปิดบัญชีได้ภายใน 30 วัน เป้าหมาย 138 แห่ง 
  8. ส่งเสริมการออมแก่สมาขิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
  8.1 ส่งเสริมการออมแก่สมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตร เป้าหมาย 51 แห่ง 
   8.2 ส่งเสริมการออมแก่สมาชิกของสหกรณ์นอกภาคการเกษตร เป้าหมาย 31 แห่ง 
  8.3 ส่งเสริมการออมแก่สมาขิกกลุ่มเกษตรกร เป้าหมาย 138 แห่ง 
  9. รวบรวมประมวลผลข้อมูล สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร โครงการพักช าระหนี้เงินต้นและลดดอกเบี้ย 
ให้สมาชิกสหกรณ์ให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีปลูกข้าวปีการผลิต 2561 
  เป้าหมาย 12 แห่ง จ านวนสมาชิก 4,455 ราย 
  10. ส่งเสริมการบริหารจัดการ การพัฒนาธุรกิจ การก ากับดูแลกิจการท่ีดีตามธรรมาภิบาล 
  10.1 ส่งเสริมการบริหารจัดการ การพัฒนาธุรกิจ การก ากับดูแลกิจการท่ีดีตามธรรมาภิบาลของสหกรณ์
ภาคการเกษตร เป้าหมาย 51 แห่ง 
  10.2 ส่งเสริมการบริหารจัดการ การพัฒนาธุรกิจ การก ากับดูแลกิจการท่ีดีตามธรรมาภิบาลของสหกรณ์
นอกภาคการเกษตร เป้าหมาย 31 แห่ง 
  10.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการ การพัฒนาธุรกิจ การก ากับดูแลกิจการท่ีดีตามธรรมาภิบาลของ
กลุ่มเกษตรกร เป้าหมาย 138 แห่ง 
  11. จัดเก็บข้อมูลการฝากเงินและการกู้เงินระหว่างสหกรณ์ทุกแห่ง 
  11.1 จัดเก็บข้อมูลการฝากเงินและการกู้เงินสหกรณ์ภาคการเกษตร เป้าหมาย 82 แห่ง 
  11.2 จัดเก็บข้อมูลการฝากเงินและการกู้เงินสหกรณ์นอกภาคการเกษตร เป้าหมาย 37 แห่ง 
  12. จัดท าฐานข้อมูลด้านการเงินการบัญชีของสหกรณ์ (ตามท่ี กพง.ก าหนด) 
  12.1 จัดท าฐานข้อมูลด้านการเงินการบัญชีของสหกรณ์ภาคการเกษตร เป้าหมาย 51 แห่ง 
  12.2 จัดท าฐานข้อมูลด้านการเงินการบัญชีของสหกรณ์นอกภาคการเกษตร เป้าหมาย 31 แห่ง 
  13. การส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีมีส่วนร่วมขับเคล่ือนนโยบายรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
โดยมีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า   ร้อยละ 3 (ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ปี 2561 ) เป้าหมาย 15 แห่ง 120 ครั้ง 
  1. โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร เป้าหมาย 12 แห่ง 
  2. โครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เป้าหมาย 2 แห่ง 
  3. โครงการเพิ่มศักยภาพการรวบรวมและการแปรรูปยางพาราในสถาบันเกษตรกร เป้าหมาย 1 กลุ่ม 
  14. การส่งเสริมให้อัตราการขยายตัวปริมาณธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ้น ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3 
  15. การส่งเสริมการใช้ประโยชน์อุปกรณ์/ส่ิงก่อสร้างท่ีได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ 
(กรมส่งเสริมสหกรณ์ จังหวัดและแหล่งอื่น )ๆ 
  16. จ านวนสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ้น (เฉล่ีย สหกรณ์ 12 ราย กลุ่มเกษตรกร 3 ราย ต่อแห่ง) 
  17. การส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านมาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
  18. การส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ประชุมใหญ่ภายใน 150 วัน 
  19. แนะน า ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและก ากับการด าเนินงานของสหกณ์ให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ 
โดยด าเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินและแผนแนะน าส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์รายแห่ง 
 

/19.1 ด้านการก ากับ… 
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  19.1 ด้านการก ากับ/ตรวจสอบองค์กร และด้านการพัฒนาธุรกิจ เพื่อสร้างความเข้มแข็งตามศักยภาพ(82) 
  19.2 ด้านการแก้ไขปัญหาเฉพาะกิจ/เร่งด่วนของสหกรณ์(54-9=45) 
  20. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้สหกรณ์น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางหลักใน
การด าเนินกิจการและร่วมขับเคล่ือนกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่สมาชิกและชุมชนให้ได้ประโยชน์ในรูปแบบสหกรณ์ 
  21. แนะน า  ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มและจัดต้ังเป็นสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
  22. ติดตามและด าเนินการตามขั้นตอนให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีไม่ด าเนินการภายใน 1 ปี นับแต่วันท่ี
จดทะเบียน หรือหยุดด าเนินกิจการติดต่อกันเป็นเวลา 2 ปี นับแต่วันท่ีหยุดด าเนินการผลักดันให้ด าเนินการหรือแก้ไขปัญหา
ให้ได้ข้อยุติหรือน าเข้าสู่กระบวนการเลิกหรือช าระบัญชี 
  23. แนะน าส่งเสริม สนับสนุนในการแก้ไขปัญหาเชิงลึกของระบบบริหารจัดการและธรรมาภิบาลในการ
บริหารสหกรณ์ร่วมกับสหกรณ์ 
  24. จัดประชุมเชิงปฎิบัติการขับเคล่ือนงานนโยบายส าคัญและสร้างความเข้าใจในแนวทางการแก้ปัญหา
ระดับพื้นท่ีเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ในการป้องกันและกลุ่มเกษตรกร และพัฒนาภาคการ
ผลิตในระดับจังหวัด ตามแนวทางท่ีกรมก าหนด พร้อมรายงานสรุปผลการรับฟังปัญหาหรือความต้องการจากกลุ่มเป้าหมายมา
ปรับใช้ในการด าเนินงาน/โครงการของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพ 
  25. จัดท าแผนส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นรายแห่ง กับ
กลุ่มเป้าหมายตามรูปแบบท่ีกรมก าหนด 
  26. การแก้ไข ติดตามการถือใช้ระเบียบ ข้อบังคับ 
  27. ก ากับ ดูแลและตรวจการสหกรณ์โดยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 
  28. งานก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ 
     3.1 ก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ให้สหกรณ์ด าเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ
และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเพื่อป้องกันปัญหาข้อบกพร่อง 
     3.1.1แนะน าป้องกันการเกิดข้อบกพร่อง 
     3.1.2 จัดประชุมซักซ้อมการตรวจการ 
     3.1.3 การตรวจการสหกรณ์โดยทีมตรวจสอบระดับจังหวัด ร้อยละ 30 
     3.1.4 ตรวจการสหกรณ์ตามค าส่ังนายทะเบียนสหกรณ์ ร้อยละ 15 
     3.1.5 ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการแก้ไขข้อบกพร่อง 
     3.1.6 จัดประชุมคณะท างานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์ 
  29. ด าเนินการช าระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้แล้วเสร็จภายใน 2ปี 
  1. กรณีไม่มีปัญหาอุปสรรคส าคัญ  
  -  สหกรณ์ 
  -  กลุ่มเกษตรกร 
  2. กรณี มีปัญหาอุปสรรคส าคัญท่ีไม่สามารถท าให้การช าระบัญชีแล้วเสร็จ เช่น อยู่กระบวนการทางศาล 
  -  สหกรณ์ 
  -  กลุ่มเกษตรกร 
  3. การช าระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (กรณีเกิดขึ้นใหม่และไม่มีปัญหา) 
  -  สหกรณ์ 
  -  กลุ่มเกษตรกร 
  4. กรณีมีปัญหาและต้องร้องขอต่อศาลให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรล้มละลาย 
  -  สหกรณ์ 
 

/ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย… 
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ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 
1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การตลาด การบริการและการบริหารจัดการ(ไม่นับรวมสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกรท่ีมีเป้าหมายในแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร) 
2. จ านวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีมีส่วนร่วมขับเคล่ือนนโยบายรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น
ไมน่้อยกว่า ร้อยละ 3 (ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ปี 2561) 
3. อัตราส่วนเงินออมต่อหนี้สินของสมาชิกในสหกรณ์ภาคการเกษตร นอกภาคการเกษตร และกลุ่มเกษตรกรมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น
(ร้อยละของจ านวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีอัตราส่วนเพิ่มขึ้น) 
4. อัตราขยายตัวปริมาณธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ้น 
5. จ านวนสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ้น (เฉล่ีย สหกรณ์ 12 รายต่อแห่ง กลุ่มเกษตรกร 3 ราย ต่อแห่ง) 
6. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ต้ังแต่ระดับดีขึ้นไป 
7. ร้อยละของกลุ่มเกษตรกรท่ีน ามาจัดเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับมาตรฐาน 
8. สหกรณ์ได้รับการพัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพ ตามแผนแนะน า ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ท่ีจัดท าร่วมกับสหกรณ์ 
9. ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ และเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกรมก าหนด 
10. อุปกรณ์/ส่ิงก่อสร้างท่ีได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ (กรมส่งเสริมสหกรณ์/จังหวัดและแหล่งอื่นๆ  )ได้ใช้ประโยชน์ 
  ประธานฯ จากแผนของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ให้ด าเนินการกระจายแผนงานไปยังเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์
รายบุคคล ภายในวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561  
มติที่ประชุมรับทราบ 

  5.2 แบบการเขียนขออนุญาตไปราชการ 
  เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกันในการเขียนขออนุญาตไปราชการ ฝ่ายบริหารท่ัวไปจึงขอแก้ไขเพิ่มเติม
รูปแบบการเขียนขออนุญาตไปราชการ โดยการเขียนแยกเป็นรายบุคคลโดยสามารถเพิ่มพนักงานราชการในฐานะผู้ช่วยเจ้า
พนักงานร่วมเดินทางไปราชการด้วย (รูปแบบการเขียนขออนุญาตตามตัวอย่าง) 

 
 
 

/ระเบียบวาระที่ ๖… 



๔๐ 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองอื่น ๆ 
  6.1 แนวทางในการขับเคล่ือนการพัฒนากลุ่มอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชด าริ ด้วยบันไดความส าเร็จ 7 ขั้น 
  นางสาวอรวรรณ ทิพย์เดชา นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ แจ้งเรื่องแนวทางในการขับเคล่ือน
การพัฒนากลุ่มอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชด าริ ด้วยบันไดความส าเร็จ 7 ขั้น  โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมมือ
สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ และนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ น าผลจากการวิจัย
เพื่อศึกษาแนวทางการรวมกลุ่มอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชด าริ ลงพื้นท่ีถ่ายทอดความรู้ขั้นตอนการสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับสหกรณ์ในพื้นท่ีต่างๆ เริ่มจากสหกรณ์ในพื้นท่ีโครงการพระราชด าริเป็นอันดับแรก หวังยกระดับสหกรณ์
ให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยสรุปเป็นผลการศึกษาสรุปเป็นแนวทางในการขับเคล่ือนการพัฒนากลุ่มอย่างยั่งยืน
ตามแนวพระราชด าริ ด้วยบันไดความส าเร็จ 7 ขั้น ผู้ท่ีสนใจสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด 
  ประธานฯ เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์สามารถศึกษาแนวทาง เพื่อน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
และถ่ายทอดความรู้ขั้นตอนการสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ในพื้นท่ีได้  
มติที่ประชุมรับทราบ 

 6.2 การกู้เงินของกลุ่มอาชีพในสหกรณ์  
 นางสาวมนธิฌาฯ ได้มีผู้สอบถามจากภายนอกว่า กลุ่มอาชีพในสหกรณ์สามารถกู้เงินจากสหกรณ์
ของตนเองได้หรือไม่ 
 ประธานฯ หลักการกู้เงินของกลุ่มอาชีพ หากมีเงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพจึงจะสามารถ
กู้เงินได้ตามระเบียบกลุ่มอาชีพ  แต่สหกรณ์ไม่สามารถให้เงินกู้กับกลุ่มอาชีพได้ นอกจากสหกรณ์จะจัดสรรก าไรเพื่อ
สนับสนุนเป็นเงินสมทบกลุ่มอาชีพของสหกรณ์เอง ผู้ท่ีจะกู้เงินสหกรณ์ได้ ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์เท่านั้น 
มติที่ประชุมรับทราบ 

  6.2 การจัดงานฉลองเทศกาลต้อนรับปีใหม ่2562 
  จากผลการนับคะแนนเสียงท่ีบุคลากรของส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกันลงคะแนนเสียง
เพื่อสอบถามการจัดงานฉลองเทศกาลต้อนรับปีใหม ่2562 และสรุปจากการหารือร่วมกันของบุคลากรส่วนใหญ่ 
ให้ความเห็นว่าควรมีการจัดงานฉลองเทศกาลต้อนรับปีใหม่ 2562 เพื่อเชื่อมสัมพันธ์อันดีในหน่วยงาน 
ซึ่งให้ก าหนดจัดในวันพุธท่ี 26 ธันวาคม 2561 ท่ีลานหน้าบ้านสหกรณ์จังหวัด กิจกรรมกีฬามอบให้ฝ่ายบริหารท่ัวไป
เตรียมประเภทกีฬา อุปกรณ์ และสถานที่ ส่วนงานเลี้ยงสังสรรค์ให้จัดกิจกรรมที่โรงแรมเพชรรัชน์ การ์เด้น 
โดยงานเล้ียงจะมีกิจกรรมจับฉลากแลกของขวัญ ขอให้บุคลากรผู้ร่วมงานทุกท่านเตรียมของเพื่อร่วมกิจกรรมด้วย 
ก าหนดให้มูลค่าของขวัญไม่ต่ ากวา่ 300 บาท  
มติที่ประชุมรับทราบ 

 จากนั้นประธานในท่ีประชุมได้สอบถามท่ีประชุมว่ามีท่านใดต้องการสอบถาม หรือซักถาม
ประเด็นใดเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีท่านใดเสนอเรื่องใดในท่ีประชุม ประธานจึงกล่าวปิดประชุม 

ประธาน  ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าท่ีในการปฏิบัติงานทุกๆ ด้านด้วยดี 

เลิกประชุมเวลา 16.๓0 น. 
 

ลงช่ือ       มรกต  ส าเริงรัมย์     ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
         (นายมรกต  ส าเริงรัมย์) 

 
ลงช่ือ       ณรงค์ชัย  ปุริโส      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
          (นายณรงค์ชัย  ปุริโส) 


