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รายงานการประชุมติดตามงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562  
ครั้งที่ 2/๒๕๖2 วันศุกร์ที ่22 กุมภาพันธ์ 2562  
ณ ห้องประชุมส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด 
************************************* 

ผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน 53 คน ตามรายมือชื่อในหน้าก่อนนี้ 

              เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

   เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายเสฐียรพงษ์  อินเพน สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุม 
และเมื่อประธานกล่าวเปิดประชุมแล้ว ได้ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  
    ฯลฯ       ฯลฯ   

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  1.1 จากการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การรายงานผลการปฏิบัติงานต่างๆ 
ตามแบบ E-project ขอให้กลุ่มงานวิชาการตรวจสอบข้อมูล ติดตามข้อมูล ให้ถูกต้องครบถ้วน เพ่ือบันทึก
ความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน ขณะนี้ยังไม่มีการแจ้งแบบฟอร์มรายงานจากส่วนกลาง และยังไม่เปิดระบบให้บันทึกข้อมูล 
จึงแจ้งเพ่ือให้เตรียมการในเบื้องต้น 
  1.2 เรื่อง ข้อสังเกต/ข้อบกพร่อง ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
ที่ยังมีข้อมูลไมถู่กต้องตรงกัน ซึ่งส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แจ้งว่าได้เน้นย้ าผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ในเรื่องการเก็บข้อมูล
ในส่วนที่รับผิดชอบ และจะรายงานมายังส านักงานสหกรณ์จังหวัด ซึ่งจะได้มอบหมายให้กลุ่มตรวจการสหกรณ์
ตรวจสอบรายละเอียดของผู้สอบบัญชีรายงานให้ เพ่ือการเก็บข้อมูลของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์และผู้สอบบัญชีสหกรณ์
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
  1.3 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนต่างๆ ที่ประชาชนแจ้งเรื่องต่อหน่วยงานของรัฐ เพ่ือขอให้ช่วยเหลือ 
แก้ไข บรรเทาความเดือดร้อน หรือตรวจสอบข้อเท็จจริง ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ทาง Internet ทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์ 
หรือมาร้องเรียนด้วยตนเอง  โดยอ้างการใช้สิทธิตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน ต้องด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 วัน 
นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง และแจ้งผลความคืบหน้าการร้องเรียนให้ผู้ร้องทราบโดยเร็ว 
  1.4 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ก าหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือก าหนดแนวทางการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งสหกรณ์การเกษตรเป็นองค์กรหลักระดับอ าเภอ โดยมีผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์จังหวัด 
และผู้อ านวยการกลุ่มจากส านักงานสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ ในวันที่ 3 – 5 มีนาคม 2562 ดังนั้น จึงมอบหมายให้
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ท่ีรับผิดชอบเรื่องดังกล่าว จัดท าแผนการพัฒนาสหกรณ์ระดับอ าเภอ ซึ่งการประชุมครั้งนี้ 
เป็นการแบ่งกลุ่มสหกรณ์จังหวัด เพ่ือน าเสนอแผนพัฒนาสหกรณ์เป็นรายแห่ง และจัดท าแผนงานและกิจกรรมที่จะลงไป
ขับเคลื่อนในแต่ละสหกรณ์ให้บรรลุตามเป้าหมายของแผนพัฒนาความเข้มแข็ง และแผนพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ที่วางไว้ 
ซึ่งหลังจากการประขุมในครั้งนี้ ทุกจังหวัดจะต้องน าแผนพัฒนาสหกรณ์แต่ละด้านลงไปปฏิบัติงานในพื้นที่ 
ให้กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์นัดประชุมเพ่ือวางแผนการขับเคลื่อนสหกรณ์เข้มแข็งกับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  
ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ด มีทั้งหมด 14 แห่ง ที่จะต้องปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2562  
  1.5 โครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือสนับสนุนปลูกข้าวโพดหลังฤดูท านา (ปี 61/62) 
  การก าหนดจุดรับซื้อผลผลิตข้าวโพด เนื่องจากพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ดไม่มีบริษัทใหญ่ที่ รับซ้ือ
ผลผลิตของโครงการ เช่น CP ,เททาโกล ฯลฯ มาเปิดจุดรับซื้อในจังหวัด ดังนั้น ผู้ซื้อจึงเป็นพ่อค้าท้องถิ่นที่รับซื้อ
เพื่อส่งขายต่อให้บริษัทใหญ่ต่อ ซึ่งสหกรณ์เป็นเพียงผู้ให้เช่าบริการสถานที่ อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
โดยบริษัทเอกชนผู้รับซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จ านวน 2 บริษัท 

/1. บริษัท ก้าวหน้า… 
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 1. บริษัท ก้าวหน้าไก่สด จ ากัด   
2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เขาวงอินเตอร์เทรด 

 บริษัทรับซื้อเป็นข้าวโพดสดตามคุณภาพ ในความชื้น 25 % ขึ้นไป ประกันราคาไม่ต่ ากว่ากิโลกรัมละ 5 บาท 
โดยราคาสามารถเปลี่ยนแปลงเพ่ิมได้ตามราคาของตลาด ณ เวลาซื้อขาย 
  1.6 จัดจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจ าปี 2562  
  เพ่ือให้การด าเนินการจัดพิธีการวางพานพุ่มถวายสักการะในวันสหกรณ์แห่งชาติ เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ภายใต้หลักการเทิดพระเกียรติ ความครบถ้วนถูกต้องและความสะดวก  ฝ่ายจัดการต้องศึกษา
รายละเอียดของพิธีการ วางแผนงานให้รัดกุมถูกต้อง เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย และศักดิ์ศรีขององค์กรสหกรณ์ 
  ประธานฯ แจ้งว่า เนื่องจากในวันนี้มีภารกิจส าคัญ จึงมอบหมายให้นางวรัญญาภรณ์  มันตาพันธ์ 
ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมต่อไป 
มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
  การประชุมติดตามงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1/๒๕๖2 
เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 บันทึกไว้จ านวน 30 หน้า น าเสนอเว็บไซต์ส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดแล้ว 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุม 
  3.1 ขอข้อมูลประกอบการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง 

ด้วยอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้อนุมัติโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี
กรมส่งเสริมสหกรณ์ เพ่ือด าเนินการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งให้สูงขึ้น ซึ่งต าแหน่งที่สามารถด าเนินการได้
ต้องเป็นต าแหน่งในสายงานหลักของส่วนราชการนั้นๆ 

กองการเจ้าหน้าที่ จึงใคร่ขอให้ท่านจัดท ารายละเอียดเพื่อใช้ประกอบการด าเนินการของต าแหน่ง
ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์และผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 ,5 และ 6 ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอัตราก าลัง
ครบตามองค์ประกอบที ่ก.พ. ก าหนดโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1 แบบรายงานรายละเอียดของงานที่ต้องด าเนินการตามนโยบายส าคัญของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ
หรือยุทธศาสตร์ของกระทรวง กรม หรือบทบาทภารกิจอ านาจหน้าที่ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือเพ่ิมข้ึน 

2 แบบประเมินค่างานของต าแหน่งที่เพ่ือเป็นการวัดคุณภาพของต าแหน่งตามลักษณะงานที่แสดงให้เห็นว่า 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบคุณภาพและความยุ่งยากของงานที่มีเพ่ิมขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไปในสาระส าคัญถึงขนาดที่
จะต้องปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งเป็นระดับสูงขึ้นและเป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์และ
ความช านาญงานสูงมากในงานวิชาการรวมถึงต้องตัดสินใจแก้ไขปัญหาที่ยากมาก 

3 แบบแสดงปริมาณงานย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2559 - 2561)  
ประธานฯ ให้ตรวจสอบข้อมูลประกอบการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งให้ถูกต้องครบถ้วน 

เพ่ือสิทธิประโยชน์ของตนเอง 
มติที่ประชุม รับทราบ  

  3.2 แนวทางปฏิบัติเรื่องฎีกาขอพระราชทานความเป็นธรรม และฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ 
  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดได้รับแจ้งจากจังหวัดร้อยเอ็ดว่า องคมนตรีได้ประชุมกับ  
กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 เพ่ือพิจารณาและก าหนดแนวทางการปฏิบัติ 
เรื่องฎีกาขอพระราชทานความเป็นธรรม และฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ โดยมีพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี 
เป็นประธานในการประชุม ซึ่งในการประชุมได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติในเรื่องทูลเกล้าถวายฎีกา ดังนี้ 

/1. ประเด็นเรื่อง… 
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1. ประเด็นเรื่องฎีกาขอพระราชทานความเป็นธรรม และฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ
ให้ถือว่าเป็นเรื่องท่ีส าคัญเร่งด่วนให้หน่วยงานจะต้องรับทราบและน าไปเป็นแนวทางในการด าเนินการได้แก่ 

(1) ความเร่งด่วนเกี่ยวกับความเดือดร้อนหรือความกดดันและผลเสียที่จะเกิดหากไม่แก้ไข 
(2) ความถูกต้องเป็นธรรมจะต้องมีให้ 
(3) อะไรที่ช่วยได้ท าให้เกิดความถูกต้องหรือเกิดผลดี  
(4) อะไรจริง ไม่จริง หรือฎีกาที่ไม่ชอบด้วยเหตุผล 
(5) ล าดับความเร่งด่วนและประเภทให้ดี 

2. ประเด็นการรายงานผลการด าเนินงานของจังหวัดขอให้ความส าคัญในประเด็นดังต่อไปนี้ 
(1) ขอให้จังหวัดแจ้งผลการพิจารณาการให้ความช่วยเหลือ การตรวจสอบข้อเท็จจริงและพฤติกรรม 

ของผู้ฎีกาตามความเป็นจริงและรวดเร็ว ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
(2) ในการรายงานผล หากมีข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้ฎีกา เช่น เป็นกลุ่มแกนน าแสวงหาผลประโยชน์

จากการถวายฎีกา หรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอื่น ให้แจ้งข้อมูลดังกล่าวประกอบมาด้วย 
(3) บูรณาการความร่วมมือในการประสานการให้ความช่วยเหลือผู้ฎีกาด้านอ่ืนๆ เพ่ือบรรเทา

ความเดือดร้อน เช่น การประสานกับยุติธรรมจังหวัด เป็นต้น 
3. ให้มีการรายงานผลการด าเนินการ การรายงานถึงปัญหา อุปสรรค หรือเหตุผลที่ไม่สามารถ

แก้ไขปัญหาให้กับราษฎรได ้รวมทั้ง ข้อเสนอแนะที่เป็นแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ทูลเกล้าถวายฎีกา 
ทั้งนี้ ให้ส่วนราชการถือเป็นหลักการว่า การขอพระราชทานความเป็นธรรม และการขอพระราชทาน

ความช่วยเหลือให้ถือเป็นเรื่องส าคัญที่จะต้องพิจารณาด าเนินการแจ้งข้อมูลให้ส านักราชเลขาธิการทราบภายในก าหนด
หากส่วนราชการใดไม่สามารถด าเนินการภายในก าหนดได้ ให้แจ้งปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ
แนวทางการแก้ไขปัญหาให้กระทรวงมหาดไทยทราบ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ก าชับให้หน่วยงานใดที่ได้รับเรื่องฎีกาขอพระราชทานความเป็นธรรม 
และฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ ขอให้เร่งด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนด หากติดปัญหาใดให้แจ้งให้ผู้ว่าฯ ทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบ 

   3.3 การส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
   - สหกรณ์ท่ีอยู่ในแผนรักษาฯ 76 แห่ง ผลส าเร็จได้ 18 แหง่ 
   -  สหกรณ์ยกระดับฯ 19 แห่ง ผลส าเร็จได้ 0 แห่ง 
   -  กลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในแผนรักษาฯ 138 แห่ง ผลส าเร็จได้ 17 แห่ง 
 ประธานฯ มาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้รายงานผลงานรายเดือน ให้เร่งรัดรายสหกรณ์ 
แผนล่วงหน้าในเดือนมีนาคม 2562 มีประชุมใหญ่กี่แห่ง และสามารถปิดบัญชีได้กี่แห่ง ให้รายงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติรับทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบ 

 3.4 ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้สามารถประชุมใหญ่ได้ภายใน 150 วัน 
   -  สหกรณ ์95 แห่ง จัดประชุมใหญ่ 24 แห่ง 
   -  กลุ่มเกษตรกร 138 แห่ง จัดประชุมใหญ่ 22 แห่ง 
มติที่ประชุม รับทราบ 

 3.5 การจัดเก็บข้อมูลโครงการพักช าระหนี้ให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 
จากจ านวนสมาชิกทั้งหมด 2,735 ราย ผลส าเร็จ 802 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.93 
มติที่ประชุม รับทราบ 

/3.6 การติดตาม… 
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  3.6 การติดตามเร่งรัดหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ที่มีก าหนดช าระ 31 มกราคม 2562 
มี 1 สหกรณ์ คือ สหกรณ์การเกษตรปทุมรัตต์ จ ากัด 1,000,000.00 บาท 

สหกรณ์ท่ีมีก าหนดช าระภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 มีดังนี ้
1. สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จ ากัด    จ านวน    5,000,000.00 บาท 
2. สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าดอนเจ้าปู่บ้านหัน จ ากัด จ านวน 1,500,000.00 บาท 
3. สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จ ากัด    จ านวน       500,000.00 บาท 
4. สหกรณ์การเกษตรปทุมรัตต์ จ ากัด    จ านวน     1,400,000.00 บาท 
5. สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จ ากัด    จ านวน    5,000,000.00 บาท 
6. สหกรณ์เพ่ือการเกษตรรักถ่ินเกิด จ ากัด    จ านวน    1,500,000.00 บาท 
7. สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านผักกาดหญ้า จ ากัด            500,000.00 บาท 
8. สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านผักกาดหญ้า จ ากัด          1,000,000.00 บาท 
9. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินสุวรรณภูมิสาม จ ากัด  จ านวน       800,000.00 บาท 
10 สหกรณ์การเกษตรเมืองสรวง จ ากัด    จ านวน       500,000.00 บาท 
11. สหกรณ์การเกษตรเมยวดี จ ากัด    จ านวน     1,000,000.00 บาท 
12. สหกรณ์การเกษตรพนมไพร จ ากัด    จ านวน    3,500,000.00 บาท 
13. สหกรณ์การเกษตรอาจสามารถ จ ากัด    จ านวน    5,000,000.00 บาท 

มติที่ประชุม รับทราบ 

  3.7 การติดตามเร่งรัดหนี้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร 
เพ่ือเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด  
  ที่มีสัญญากู้สิ้นสุดภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562 จ านวน 70 กลุ่มเกษตรกร จ านวนเงินกู้ที่เบิก 
42,680,000.00 บาท  
มติที่ประชุม รับทราบ 
  3.8 โครงการไทยนิยมยั่งยืน 

1) โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร 
เป้าหมาย จ านวน 12 แห่ง 23 รายการ งบประมาณ 94,236,400 บาท  

รายงานในส่วนที่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ 
1. สกก.จตุรพักตรพิมาน จก 2 รายการ ฉาง ขนาด 500 ตัน. ฉาง ขนาด 2,000 ตัน 
2. สกป.สุวรรณภูมิสาม จก 1 รายการ รถตักล้อยาง ขนาด 173 แรงม้า  
3. สกป.สุวรรณภูมิสี่ จก 1 รายการ รถตักล้อยาง ขนาด 173 แรงม้า 
4. สกต.ธ.ก.ส.ร้อยเอ็ด จก 1 รายการ ลานตาก ขนาด 10,000 ตร.ม. อยู่ระหว่างก่อสร้าง 

2) โครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
2. สกก.อาจสามารถ จก 1 รายการ อาคารจัดเก็บข้าวสาร ขนาด 500 ตร.ม. 

3) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการรวบรวมการแปรรูปยางพาราในสถาบันเกษตรกร  ด าเนินการแล้วเสร็จ 
มติที่ประชุม รับทราบ 

   3.9 พัฒนาตลาดสินค้าเกษตร 
มี 2 กิจกรรม (งบประมาณ 46,500 บาท/ใช้ไปแล้ว 44,700 บาท) 
กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมวางแผนบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตร 1 ครั้ง จ านวน 33 คน 
เป้าหมาย คณะกรรมการสหกรณ/์เจ้าหน้าที/่ผู้น ากลุ่ม สมาชิกสหกรณ์การเกษตรหนองพอก จ ากัด 

จัดแล้ว เมื่อ 8 – 9 มกราคม  2562 
/กิจกรรม 2… 
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 กิจกรรม 2 ก่อสร้างตลาดสินค้าเกษตร ขนาด 306.24 ตารางเมตร จ านวน 1 แห่ง (สหกรณ์การเกษตร
หนองพอก จ ากัด) งบประมาณ 1,391,600.00 บาท สหกรณ์สมทบ 30% อยู่ในระหว่างการจัดจ้าง 
มติที่ประชุม รับทราบ 

  3.10 แจ้งติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องสหกรณ์ 
  ข้อมูลเรื่องแจ้งติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องสหกรณ์ ข้อมูล มี 14 เรื่อง ในสหกรณ์ 13 แห่ง  
โดยสหกรณ์ท่ีติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องที่จะต้องรายงานภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 มี 13 แห่ง 
มติที่ประชุม รับทราบ 

3.11 แจ้งติดตามการแก้ไขข้อสังเกตสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
สรุปข้อสังเกตคงเหลือ ณ 21 ม.ค. 2562 สหกรณ์ 24 แห่ง ข้อสังเกตกลุ่มเกษตรกร 10 แห่ง

ขอให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ท่ีก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตามรายชื่อ รายงานข้อสังเกตตามแบบฟอร์มของผู้สอบบัญชี 
ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือนจนกว่าจะแล้วเสร็จ 
มติที่ประชุม รับทราบ 

 3.12 แจ้งติดตามรายงานความเคลื่อนไหวของการช าระบัญชี 
เพ่ือให้นายทะเบียนสหกรณ์ ทราบความเคลื่อนไหวของการช าระบัญชีสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร 

รวมถึงข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นระหว่างการช าระบัญชี และนายทะเบียนสหกรณ์สามารถใช้อ านาจสั่งการให้ผู้ช าระบัญชี
แก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นนั้นได้อย่างทันท่วงที ส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด จึงขอให้ท่านรายงานความเคลื่อนไหว
ผลการช าระบัญชีทุกระยะหกเดือน ให้นายทะเบียนสหกรณ์ทราบ งวดที่ ๑ ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ และ
งวดที่ ๒ ภายในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ รวมถึงรายงาน ผลความก้าวหน้าของการช าระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
เป็นประจ าทุกเดือน ภายในวันที่ ๒๕ ของทุกเดือนโดยในการรายงานให้แบบเอกสารประกอบการรายงานผล
ความก้าวหน้าทุกครั้ง เพ่ือกลุ่มตรวจการสหกรณ์ ใช้เป็นหลักฐานประกอบการรายงานผลต่อกรมส่งเสริมสหกรณ์ต่อไป 
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 

3.13 แจ้งติดตามวาระการด ารงต าแหน่งคณะกรรมการ 
แจ้งให้กลุม่ส่งเสริมสหกรณ์ ติดตามการรายงานวาระการด ารงต าแหน่งคณะกรรมการด าเนินการ

ของสหกรณ์ในความรับผิดชอบ ภายใน 30 วันนับแต่วันประชุมใหญ่ กลุ่มตรวจการสหกรณ์จะได้แจ้งแบบฟอร์ม
เป็นรายสหกรณ์เพ่ือติดตามการรายงานต่อไป ในเดือนมกราคม 2562 ได้รับรายงานแล้ว 18 แห่ง ขอแจ้งให้สหกรณ ์
ทุกแห่งที่ประชุมใหญ่แล้วตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ให้รายงานวาระการด ารงต าแหน่งคณะกรรมการ  
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 

3.14 แจ้งติดตามการอ่านรายงานการประชุม 
เรื่อง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ประจ ากลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ตรวจสอบบันทึกรายงานการ

ประชุมของสหกรณ์ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบว่าเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที2่) พ.ศ.2553 รวมทั้งกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือไม่ หากพบว่ามีความไม่ถูกต้อง ให้แนะน าสหกรณ์แก้ไข
ให้ถูกต้อง แล้วรายงานให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ตรวจสอบเสร็จสิ้น 
ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 ยังไม่มีรายงานเข้ามา  
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องติดตามผลการปฏิบัติงาน 

   วาระท่ี 4.1  เรื่องติดตามผลการปฏิบัติงานจากฝ่ายบริหารทั่วไป 
   นางสาวสุมาลี  จันทร์ราช นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ เป็นผู้กล่าวรายงานผลการติดตาม
ผลการปฏิบัติงาน มีวาระแจ้ง 2 วาระ ดังนี้ 
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   4.1.1  ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร แผนงานพ้ืนฐาน  
   ส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับงบประมาณ ปี พ.ศ. 2562 รวมทั้งหมด 19,504,260.00 บาท 
แยกเป็น งบบุคลากร 10,034,600.00 บาท งบด าเนินงาน 6,168,560.00 บาท งบลงทุน 108,300.00 บาท 
งบอุดหนุน 3,192,800.00 บาท เบิกจ่ายแล้ว 7,638,294.46 บาท คงเหลือ 11,865,965.54 คิดเป็นร้อยละ 39.16 
เป้าหมายที่กรมก าหนดในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ภาพรวมสะสมร้อยละ 52 และงบลงทุนสะสม ร้อยละ 78 

 
 

 

/สรุปผลการเบิกจ่าย... 
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/สรุปผลการเบิกจ่าย... 
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/โครงการ... 
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/การเบิกเงินค่า... 
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มติที่ประชุม รับทราบ 

  4.1.2  แจ้งการประชุมคณะกรรมการบริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2562  
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2562 
ในวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ฝ่ายบริหารทั่วไป จึงขอแจ้งบุคลากรทุกท่าน เพ่ือเข้าร่วมประชุม
ในวันและเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน 
มติที่ประชุม รับทราบ 

   วาระท่ี 4.2  เรื่องติดตามผลงานจากกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 
   นางสาวสุมาลี  จันทร์ราช นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ เป็นผู้กล่าวรายงานผลการติดตามผล
การปฏิบัติงาน มีวาระแจ้ง 8 วาระ ดังนี้ 
  4.2.1 โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ (1 สก. 1 อ าเภอ)  
  จ านวนสหกรณ์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพการผลิต การตลาด การบริการและการบริหารจัดการ
ตามรปูแบบประชารัฐ 14 แห่ง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เป้าหมาย 280 ราย ภายใต้งบประมาณ 103,600.00 บาท
โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและฝ่ายจัดการสหกรณ์ภาคการเกษตรสู่ความเข้มแข็ง 
1 สหกรณ์ 1 อ าเภอ ประจ าปีงบประมาณ 2562 ให้กับคณะกรรมการและฝ่ายจัดการสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการฯ  
เพื่อให้น าความรู้ที่ได้รับการอบรมไปปรับใช้ในการบริหารจัดการสหกรณ์ได้อย่างเป็นระบบ ก่อให้เกิดประโยชน์กับสหกรณ์ 

/ซึ่งเป็นไปตาม… 
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ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และสามารถพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรให้เป็นองค์กรหลักระดับอ าเภอ 
สหกรณ์ภาคการเกษตรที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรเป็นองค์กรหลักระดับอ าเภอๆ ละ 
1 แห่ง รวม 14 แห่ง  ประกอบด้วยคณะกรรมการด าเนินการ และฝ่ายจัดการสหกรณ ์แห่งละ 2 คน จ านวน 14 แห่ง 
รวม 28 คน ดังนี้ 
 1. สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จ ากัด 
 2. สหกรณ์การเกษตรจตุรพักตรพิมาน จ ากัด 
 3. สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จ ากัด 
 4. สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากัด 
 5. สหกรณ์การเกษตรปทุมรัตต์ จ ากัด 
 6. สหกรณ์การเกษตรพนมไพร จ ากัด 
 7. สหกรณ์การเกษตรอาจสามารถ จ ากัด 
 8. สหกรณ์การเกษตรธวัชบุรี จ ากัด 
 9. สหกรณ์การเกษตรเสลภูมิ จ ากัด 
 10.สหกรณ์การเกษตรโพธิ์ชัย จ ากัด 
 11.สหกรณ์การเกษตรโพนทอง จ ากัด 
 12. สหกรณ์การเกษตรหนองพอก จ ากัด 
 13.สหกรณ์การเกษตรเมยวดี จ ากัด 
 14.สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จ ากัด 
 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ได้ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรียบร้อยแล้ว 
มติที่ประชุม รับทราบ 

  4.2.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร คทช. 
    1. เกษตรกรได้รับการส่งเสริมการรวมกลุ่ม จ านวน 15 ราย  
   2. ส่งแสริมการรวมกลุ่มในพ้ืนที่เป้าหมาย 1 พ้ืนที่ 

งานที่ด าเนินการ  
 1. จัดประชุมชี้แจงการรวมกลุ่ม/รูปแบบสหกรณ์ จ านวน 15 ราย ใน 1 พ้ืนที ่
 2. จัดประชุมผู้ประสานงานของหน่วยงาน 4 ครั้ง จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม 120 ราย 

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 
 3. ตรวจสอบและจัดท าข้อมูลเกษตรกร จ านวน 15 ราย ใน 1 พ้ืนที ่
 4. การเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 18,100.00 บาท 

มติที่ประชุม รับทราบ 

  4.2.3 คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร 
  แผนงาน จ านวน 4 ครั้ง ด าเนินการแล้ว จ านวน 2 ครั้ง  กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ จ านวน 12 ครั้ง 
ร่วมกิจกรรมแล้ว จ านวน 4 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 

/ทะเบียนคุม... 
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มติที่ประชุม รับทราบ 

4.2.4 โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกร 
1. กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจ และมีปริมาณธุรกิจ

เพ่ิมข้ึนกว่าปีที่ผ่านมา เป้าหมาย 2 แห่ง คือ 
1. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์โหรา 
2. กลุ่มเกษตรกรท านานาโพธิ์  

งานที่ด าเนินการ  
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกร เป้าหมาย 1 รุ่น 

จ านวน 30 คน จัดประชุม 1 วัน ณ กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์โหรา ภายในวันที่ ภายในเดือนมีนาคม 62  
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนพัฒนาธุรกิจและสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิก เป้าหมาย 

1 รุ่น จ านวน 30 คน จัดประชุม 1 วัน ณ กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์โหรา ภายในวันที่ ภายในเดือนมีนาคม 62 
3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาและเชื่อมโยงธุรกิจของกลุ่มเกษตรกร เป้าหมาย 1 รุ่น 

จ านวน 30 คน จัดประชุม 1 วัน ณ กลุ่มเกษตรกรท านานาโพธิ์ ภายในไตรมาศท่ี 3 (ยังไม่ได้ด าเนินการ) 
4. การเบิกจ่ายงบประมาณ เป้าหมาย 42,100.00 บาท 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

/4.2.7 โครงการ… 
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4.2.5 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
เป้าหมาย สหกรณ์หลักระดับอ าเภอ 14 แห่ง รวม 85 คน 
1.สมาชิกหรือทายาทเป้าหมาย เข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
2.สมาชิกหรือทายาทเป้าหมาย ที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถจัดท าแผนการประกอบอาชีพได้

อย่างน้อยคนละ 1 แผน 
3.สมาชิกหรือทายาทเป้าหมาย มีรายได้ไม่ต่ ากว่า 180,000 บาท/ปี/ครัวเรือน  
งานที่ด าเนินการ  
1. ประสานงานเป้าหมาย คัดเลือก และจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน เป้าหมาย 14 สหกรณ์ จ านวน 85 คน  
2. จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างประสบการณ์พัฒนาต่อยอดศักยภาพในด้าน

การเกษตรของสมาชิกหรือทายาทสมาชิก เพ่ือพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ตามความต้องการของสมาชิก 
เป้าหมาย 1 ครั้ง ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562  

3. การเบิกจ่ายงบประมาณ เป้าหมาย 30,700.00 บาท 
มติที่ประชุม รับทราบ 

   4.2.6 การส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
   สหกรณ์รักษามาตรฐาน จ านวน 76 แห่ง ผ่านมาตรฐาน จ านวน 19 แห่ง สหกรณ์ยกระดับ 
จ านวน 19 แห่ง กลุ่มเกษตรกร จ านวน 138 แห่ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จ านวน 18 แห่ง  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ทะเบียนคุม... 
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มติที่ประชุม รับทราบ 

   4.2.7 ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้สามารถประชุมใหญ่ได้ภายใน 150 วัน 
   สหกรณ์เป้าหมาย จ านวน 95 แห่ง จัดประชุมแล้ว 30 แห่ง กลุ่มเกษตรกร จ านวน 138 แห่ง 
จัดประชุมแล้ว 23 แห่ง 
 

 
 
 
 
 

/63 สหกรณ์ผู้ใช้น้ า... 
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มติที่ประชุม รับทราบ 

  4.2.8 ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรับสมาชิกเพ่ิม 
  ภาพรวมที่กรมก าหนดสหกรณ์ 1,710 ราย สสจ.ร้อยเอ็ด ได้ 1,140 ราย จากทั้งหมด 95 สหกรณ์
กลุ่มเกษตรกร 414 ราย จากทั้งหมด 138 กลุ่มเกษตรกร โดยเฉลี่ยคือ สหกรณ์ จ านวน 12 ราย กลุ่มเกษตรกร 
3 ราย ซึ่งผลการด าเนินงาน ณ ปัจจุบัน สหกรณ์ ได้จ านวน 1,149 ราย กลุ่มเกษตรกร จ านวน 9 ราย  
มติที่ประชุม รับทราบ 

 

/วาระท่ี ๓.3… 
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   วาระท่ี ๓.3  เรื่องติดตามงานจากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
   นายเชษฐา  ไพศาล ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ เป็นผู้
กล่าวรายงานผลการติดตามผลการปฏิบัติงาน มีวาระแจ้ง - วาระ ดังนี้ 

  3.3.1 การส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้ปิดบัญชีได้ภายใน 30 วัน 
  สหกรณ์ จ านวน 95 แห่ง ปิดบัญชีได้ 34 สหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 35.79 
 

 

 
 

/สหกรณ.์.. 



- 17 - 
 

 

 
 
  สหกรณ์ท่ีมีวันสิ้นปีทางบัญชี ในวันที่ 31 มีนาคม 2562 และต้องส่งงบการเงินภายใน 30 วัน 
จ านวน 2 แห่ง สหกรณ์การเกษตรอ าเภอจังหาร จ ากัด และสหกรณ์บริการครูร้อยเอ็ด จ ากัด  ขอผู้เจ้าหน้าที่
ผู้ดูแลสหกรณท์ั้งสองแห่งดังกล่าวติดตามการส่งงบการเงินของสหกรณ์ด้วย 
 
 
 
 
 
 
 

/กลุ่มเกษตรกร... 
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  กลุ่มเกษตรกร จ านวน 138 แห่ง ปิดบัญชีได้ 8 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 5.80 
 

 

 
 
 
 
 
 

/กลุ่มเกษตรกร... 
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  กลุ่มเกษตรกรที่มีวันสิ้นปีทางบัญชี ในวันที่ 31 มีนาคม 2562 และต้องส่งงบการเงินภายใน 
30 วัน จ านวน 28 แห่ง ตามทะเบียนคุมข้างต้น 

มติที่ประชุม รับทราบ 

  3.3.2 สนับสนุนติดตามการใช้เงินทุนภาครัฐของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
  เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร เงินกู้ปลอดดอกเบี้ยเพ่ือสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรจัดหาสินค้ามา
จ าหน่ายให้สมาชิก มีกลุ่มเกษตรกรทั้งหมด 70 แห่ง มีส่งใช้เงินกู้แล้ว 1 แห่ง คือกลุ่มเกษตรกรท าไร่โพธิ์ศรีสว่าง 
จ านวนเงิน 600,000.00 บาท ยังคงเหลืออีก 69 แห่ง (รายละเอียดตามทะเบียนคุม) 
 
 
 
 

/แบบรายงาน... 
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/กลุ่มเกษตรกร... 
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  ประธานฯ กล่าวว่าเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์มีภารกิจต้องติดตามเงินกู้ของภาครัฐด้วย ขอให้เจ้าหน้าที่
ส่งเสริมสหกรณ์ติดตามให้กลุ่มเกษตรกรส่งคืนเงินกู้  หากกลุ่มเกษตรกรสามารถจ่ายคืนเงินกู้ได้ทันตามก าหนด 
จะส่งผลกับประวัติการขอกู้ในอนาคตของกลุ่มเกษตรกรเอง  
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/3.3.3 กองทุนพัฒนา… 
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  3.3.3 กองทนุพัฒนาสหกรณ ์

 
 

/ชื่อสหกรณ์... 
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/ชื่อสหกรณ์... 
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มติที่ประชุม รับทราบ 

 3.3.4 การด าเนินงานส่งเสริมสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลประจ าปี พ.ศ. 2562 
ขั้นตอนการด าเนินงานของส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด 
 ขั้นตอนที่ 1  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
และหลักเกณฑ์การประเมิน ให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ น าไปแนะน าส่งเสริมสหกรณ์ในความรับผิดชอบ ประกอบด้วย 
 1. สหกรณ์ออมทรัพย์ที่เคยเข้าร่วมโครงการ และผ่านการประเมินซึ่งจะต้องรักษาหลักธรรมาภิบาล
ทั้ง 9 หลัก ประกอบด้วย 

 1.1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จ ากัด 
 1.2 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขร้อยเอ็ด จ ากัด 
 1.3 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจร้อยเอ็ด จ ากัด 

 2. สหกรณ์การเกษตรหลักระดับอ าเภอ ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ก าหนด ประกอบด้วย 
  2.1 สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จ ากัด 
 2.2 สหกรณ์การเกษตรจตุรพักตรพิมาน จ ากัด 
 2.3 สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จ ากัด 
 2.4 สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จ ากัด 
 2.5 สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากัด 

/2.6 สหกรณ์การเกษตร… 
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 2.6 สหกรณ์การเกษตรปทุมรัตต์ จ ากัด 
 2.7 สหกรณ์การเกษตรอาจสามารถ จ ากัด 
 2.8 สหกรณ์การเกษตรพนมไพร จ ากัด 
 2.9 สหกรณ์การเกษตรธวัชบุรี จ ากัด 
 2.10 สหกรณ์การเกษตรเสลภูมิ จ ากัด 
 2.11 สหกรณ์การเกษตรโพธิ์ชัย จ ากัด 
 2.12 สหกรณ์การเกษตรโพนทอง จ ากัด 
 2.13 สหกรณ์การเกษตรหนองพอก จ ากัด 
 2.14 สหกรณ์การเกษตรเมยวดี จ ากัด 

 3. สหกรณ์ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการเพ่ิมเติม ตามที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์แนะน าสหกรณ์ใน
ความรับผิดชอบเข้าร่วมโครงการ 
 ขั้นตอนที่ 2 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด จัดให้มีคณะท างานระดับจังหวัด ขึ้นมา 2 ชุด 

ชุดที่ 1 คณะท างานส่งเสริมธรรมาภิบาลระดับจังหวัด ประกอบด้วย สหกรณ์จังหวัด ข้าราชการ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 – 7 รวมถึงเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมสหกรณ์ท่ีรับผิดชอบสหกรณ์เป้าหมาย มีหน้าที่ ดังนี้ 

1. รับทราบเกณฑ์ประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล 
2. ท าการตรวจประเมินสหกรณ์ตามเกณฑ์สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลในเบื้องต้น และรายงานผลการ

ตรวจประเมินให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดทราบ ตามระยะเวลาที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์
พิจารณาก าหนด 

3. พิจารณาให้ความเห็นในการปรับปรุงสหกรณ์ และมอบหมายข้าราชการผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการแนะน าส่งเสริมสหกรณ์ 

4. ติดตามผลการด าเนินงานของสหกรณ์ ให่มีการปรับปรุงพัฒนาที่ดีขึ้น ปฏิบัติเป็นไปตามแนวทาง
ของหลักธรรมาภิบาลที่ก าหนด 

ชุดที่ 2 คณะท างานตรวจประเมินธรรมภิบาล ประกอบด้วย สหกรณ์จังหวัด เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด หรือหัวหน้า
ส านักงานจังหวัด อาจารย์จากสถาบันการศึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒิ และหัวหน้ากลุ่มงานที่รับผิดชอบ เพื่อท าหน้าที ่

ขั้นตอนที่ 1 รับทราบเกณฑ์ประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล 
ขั้นตอนที่ 2 ตรวจประเมินสหกรณ์ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด และรายงานผลการตรวจประเมิน 
ขั้นตอนที่ 3 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดจัดประชุมคณะท างานส่งเสริมธรรมาภิบาล หรือชี้แจงในที่ประชุมประจ าเดือน  

เพ่ือรับทราบหน้าทีใ่นการ ปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์การประเมินธรรมาภิบาล (สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล)  
และก าหนดการประเมิน สหกรณ์ที่เป็นเป้าหมายตามโครงการ 

ขั้นตอนที่ 4 คณะท างานส่งเสริมธรรมภิบาลร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ผู้รับผิดชอบสหกรณ์แต่ละแห่ง  
เข้าตรวจประเมินตามเกณฑ์ท่ีก าหนด และเจ้าหนา้ที่ส่งเสริมสหกรณ์แนะน าให้คณะกรรมการด าเนนิการสหกรณ์ 
แต่งตั้งคณะท างานของสหกรณ์เพ่ือรับผิดชอบแต่ละหลักของธรรมาภิบาล (ตัวอย่างค าสั่งของ และประเมินตนเอง 
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ 

ขั้นตอนที่ 5 คณะท างานส่งเสริมธรรมาภิบาล สรุปผลการประเมิน และรายงานผลการประเมิน ให้กรมทราบ  
ภายในระยะเวลาที่กรมก าหนด 
 

/ขั้นตอนที่ 6… 
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ขั้นตอนที ่6 คณะท างานสรุปผลการประเมิน แนวทางการปรบัปรุงแก้ไข มอบหมายใหเ้จ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ ์
ผู้รับผิดชอบ เข้าไปด าเนินการแนะน าให้สหกรณ์แก้ไขปรับปรุง 

ขั ้นตอนที่ 7 สหกรณ์รับทราบผลการประเมินธรรมาภิบาล และน าผลการประเมินไปขับเคลื่อนให้เป็นไปตาม 
ค าแนะน าของส านักงานสหกรณ์จังหวัด 

ขั้นตอนที่ 8 คณะท างานจัดประชุม เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานส่งเสริมธรรมาภิบาลในสหกรณ์พร้อม รับทราบปัญหา  
อุปสรรค และเสนอแนวทางแก้ไข เพ่ือให้สหกรณ์สามารถน าไปปฏิบัติให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

ขั้นตอนที่ 9 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดจัดประชุมคณะท างานตรวจประเมินธรรมาภิบาล เพ่ือรับมอบเอกสาร หลักฐาน 
การประเมินธรรมาภิบาล ครั้งที่ 1 โดยคณะท างานตรวจประเมินธรรมาภิบาลจะด าเนินการตรวจประเมินใหม่  
หรือตรวจต่อยอดจากคณะท างานตรวจประเมินก็ได้ 

ขั้นตอนที่ 10 คณะท างานตรวจประเมินธรรมาภิบาล เข้าตรวจประเมินสหกรณ์ตามเกณฑ์สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล 
และสรุปผลการประเมินให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัดทราบ 

ขั้นตอนที่ 11 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดแจ้งผลการตรวจประเมินธรรมาภิบาลใหส้หกรณ์ทราบ พร้อมกับ รายงานผล 
การประเมินธรรมาภิบาลของสหกรณ์ และสรุปผลความก้าวหน้าในการส่งเสริมธรรมาภิบาลส่งให้กรม  
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ก าหนดวันประชุมซักซ้อมการด าเนินงานส่งเสริม
สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลประจ าปี พ.ศ. 2562 ในวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562  
มติที่ประชุม รับทราบ 

  4.3.5  ติดตามการจัดเก็บข้อมูลโครงการพักช าระหนี้ให้สมาชิกที่ปลูกข้าว ปี 59/60   
  เดือนมกราคม 2562 จ านวนข้อมูลของสมาชิกทั้งมด จ านวน 2,735 ราย จัดเก็บรายงานได้
ทั้งสิ้น 802 ราย ผลการเก็บข้อมูลรายกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ดังนี้ 
  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1  จ านวน 1,076 ราย ผลงาน 228 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.19 
  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2  จ านวน 527 ราย ผลงาน 218 ราย คิดเป็นร้อยละ 41.37 
  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3  จ านวน 1,064 ราย ผลงาน 288 ราย คิดเป็นร้อยละ 27.07 
  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5  จ านวน 41 ราย ผลงาน 41 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 
  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7  จ านวน 27 ราย ผลงาน 27 ราย คิดเปน็ร้อยละ 100 
มติที่ประชุม รับทราบ 

  4.3.6 ประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาดทรัพย์สิน (ที่ดิน)  
  ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 จะมีการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 
(บ้านเดี่ยว 1 ชั้น) ที่อ าเภอเกษตรวิสัย โฉนดที่ดิน เนื้อที่ 1 งาน 45 ตารางวา ในราคา 150,000.00 บาท 
สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ส านักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด จึงประชาสัมพันธ์เพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
มติที่ประชุม รับทราบ 

   วาระท่ี 4.4 เรื่องติดตามงานจากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
  นางวรัญญาภรณ์  มันตาพันธ์ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ ์เป็นผู้กล่าว
รายงานผลการติดตามผลการปฏิบัติงาน มีวาระแจ้ง 5 วาระ ดังนี้ 
 4.4.1 ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือฝึกอบรมเกษตรกรใน
โครงการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดย กพส. ได้ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย รายละเอียดตามทะเบียนคุม 
 

/รายละเอียดเป้าหมาย... 
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มติที่ประชุม รับทราบ 

 4.4.2 ส่งเสริมเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้อนุมัติแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
แผนงานบูรณาการ พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมหลัก 
ส่งเสริมเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้
มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ กิจกรรม เกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี พ.ศ. 2562 โดยมีสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการตามเป้าหมาย จ านวน 5 แห่ง คือ สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินสุวรรณภูมิสาม จ ากัด, 
สหกรณ์การเกษตรหนองพอก จ ากัด, สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด – กุ้งก้ามกรามต าบลหน่อม จ ากัด,  สหกรณ์
การเกษตรปทุมรัตต์ จ ากัด และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์เพ่ิมพูนทรัพย์ จ ากัด อ าเภอกุดชุม จังหวัดมหาสารคาม 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด จึงก าหนดจัดโครงการอบรมเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือให้ความรู้แบบการเกษตรผสมผสาน ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถน าไปใช้ในการผลิตการเกษตร ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่มีรายได้เพียงพอส าหรับครัวเรือน 2562  
 รุ่นที่ ๑ สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินสุวรรณภูมิสาม จ ากัด จ านวน ๓๐ คน สหกรณ์การเกษตร
หนองพอก จ ากัด จ านวน ๓๐ คน ระหว่างวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประดับทอง โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น 
ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด และสหกรณ์การเกษตรบ้านดงกล้วย จ ากัด ภายใต้โครงการจัด
ที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ต าบลนาจ าปา อ าเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 รุ่นที่ ๒ สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด-กุ้งก้ามกรามต าบลหน่อม จ ากัด จ านวน ๒๐ คน, สหกรณ์
การเกษตรปทุมรัตต์ จ ากัด จ านวน ๒๒ คน สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์เพ่ิมพูนทรัพย์ จ ากัด อ.กุดชุม จ.มหาสารคาม จ านวน ๑๑ 
คนระหว่างวันที่ 27 กุมภาพาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562 ณ ห้องประดับทอง โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด และสหกรณ์การเกษตรบ้านดงกล้วย จ ากัด ภายใต้โครงการจัดที่ดินท ากิน
ให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ต าบลนาจ าปา อ าเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ 
มติที่ประชุม รับทราบ 

 4.4.3 ตลาดสินค้าเกษตร 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้อนุมัติงบประมาณเพ่ือก่อสร้างอาคารตลาดสินค้าเกษตร ณ สหกรณ์การเกษตร

หนองพอก จ ากัด บริเวณติดปั๊มน้ ามันบางจากของสหกรณ์การเกษตรหนองพอก จ ากัด วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นตลาดในการ
ซื้อขายสินค้าทางการเกษตรของอ าเภอหนองพอก 
มติที่ประชุม รับทราบ                                                                              /4.4.4 ส่งเสริมการใช้… 
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 4.4.4 ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร 
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้อนุมัติแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
โดยมีสหกรณ์เข้าร่วมโครงการตามเป้าหมาย จ านวน 2 แห่ง คือ สหกรณ์การเกษตรจตุรพักตรพิมาน จ ากัด และ
สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากัด ส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด จึงก าหนดจัดโครงการส่งเสริมการใช้
เครื่องจักรกลทางการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการวางแผนการ
บริหารจัดการ การบ ารุงรักษาเครื่องจักร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถาบันเกษตรกรในการ
บริหารจัดการและอ านวยความสะดวกในการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรแก่สมาชิก จ านวน 2 รุ่น ดังนี้ 
 รุ่นที่ 1 เป้าหมายคือ สมาชิก คณะกรรมการสหกรณ์ ฝ่ายจัดการสหกรณ์การเกษตรจตุรพักตรพิมาน จ ากัด 
ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สหกรณ์การเกษตรจตุรพักตรพิมาน จ ากัด จ านวน 35 ราย และเจ้าหน้าที่
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 จ านวน 2 ราย 
 รุ่นที่ 2 เป้าหมายคือ สมาชิก คณะกรรมการสหกรณ์ ฝ่ายจัดการสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากัด 
ในวันที่ 5 มีนาคม 2562 ณ สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากัด จ านวน 35 ราย และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 
จ านวน 2 ราย 
มติที่ประชุม รับทราบ 

 4.4.5 โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
การจัดอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่ม

เกษตรกรสินค้าประมง เป้าหมายสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดกุ้งก้ามกรามต าบลหน่อม จ ากัด ผู้เข้าร่วมโครงการ
ประกอบด้วยคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ สมาชิก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 50 ราย เมื่อวันที่ 10 – 11 
มกราคม 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
มติที่ประชุม รับทราบ 

 4.4.6 โครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูท านา 
1.รายงานผลส ารวจความต้องการเบื้องต้นของเกษตรกร  

1.เป้าหมายทั้งจังหวัด 40,582.73 ไร่ มีเกษตรกรสนใจ 19 อ าเภอ 2,316 ราย 15,371.53 ไร่  
2. รายงานผลการรับสมัครเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ  

2. เกษตรกรสมัคร จ านวน 1,757 ราย จ านวน 2,075 แปลง จ านวน 10,838 ไร่ 
3. เป็นสมาชิกสหกรณ์  213 ราย 1,191.50  ไร่  เกษตรกรทั่วไป 1,458 ราย 8,977.50 ไร่ 

เป็นสมาชิกสหกรณ์ขอกู้ 185 ราย ไม่กู้ 28 ราย ซึ่งสหกรณ์มีมติที่ประชุมให้สมาชิกขอกู้ ธกส. เกษตรกรทั่วไปขอกู้ 1,117 ราย 
3. สหกรณ์ท่ีเข้าร่วมโครงการฯเป็นจุดรวบรวม จ านวน 4 แห่ง ดังนี้  

1. สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จ ากัด รวบรวมพ้ืนที่ อ.เมือง, อ.ธวัชบุร,ี อ.ศรีสมเด็จ  
2. สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธกส. ร้อยเอ็ด จ ากัด  

ศูนย์ธุรกิจ สาขา อ.โพนทอง  รวบรวมพ้ืนที่ อ.โพนทอง, อ.เสลภูม,ิ   
ศูนย์ธุรกิจ สาขา อ.เกษตรวิสัย รวบรวมพ้ืนที่  อ.จตุรพักพิมาน, อ.อาจสามารถ,อ.พนมไพร, อ.โพนทราย  
อ.เกษตรวิสัย อ.สุวรรณภูมิ อ.หนองฮี ,อ.ปทุมรัตต์ 

3. สหกรณ์การเกษตรโพธิ์ชัย จ ากัด รวบรวมพ้ืนที่ อ.โพธิ์ชัย, อ.จังหาร, อ.เชียงขวัญ อ.หนองพอก, อ.เมยวดี 
4. สหกรณ์การเกษตรเสลภูมิ จ ากัด รวบรวมพ้ืนที่ อ.เสลภูมิ, อ.ทุ่งเขาหลวง 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 
 

/4.4.10 โครงการธนาคาร... 



- 31 - 
 

4.4.7 โครงการธนาคารสินค้า (อุดหนุนเครื่องวัดความชื้น) 
จังหวัดร้อยเอ็ดได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพ่ือจ่ายเงินอุดหนุนให้กับ

สถาบันเกษตรกรจ านวน 6 แห่ง เพ่ือจัดซื้อเครื่องวัดความชื้นเมล็ดพันธุ์ ตามโครงการธนาคารสินค้าเกษตร
ประกอบด้วยสหกรณ์ ดังนี้ 

1. สหกรณ์การเกษตรปทุมรัตต์ จ ากัด    จ านวนเงิน 15,400 บาท 
2. สหกรณ์การเกษตรเมืองสรวง จ ากัด    จ านวนเงิน 15,400 บาท 
3. สหกรณ์การเกษตรอาจสามารถ จ ากัด    จ านวนเงิน 15,400 บาท 
4. สหกรณ์การเกษตรจตุรพักตรพิมาน จ ากัด   จ านวนเงิน 15,600 บาท 
5. สหกรณ์การเกษตรอินทรีย์ร้อยเอ็ด จ ากัด   จ านวนเงิน 15,400 บาท 
6. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินสุวรรณภูมิสาม จ ากัด  จ านวนเงิน 10,600 บาท 
โดยมีเงื่อนไขให้สหกรณ์ต้องจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์จึงสามารถขอรับเงินอุดหนุนในโครงการดังกล่าวนี้ได้ 

ดังนั้น กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ได้มีหนังสือแจ้งไปยังสหกรณ์ทั้ง 6 แห่ง เพ่ือให้ด าเนินการจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ 
โดยได้เข้าแนะน า และน าเรื่องนี้เข้าในวาระการประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ 
มติที่ประชุม รับทราบ 

4.4.8 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้อนุมัติงบประมาณเพ่ือฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ จ านวน 3 รุ่น จ านวน 7 สถาบัน ๆ ละ 7 คน 

รุ่นที่ 1 จัดฝึกอบรมที่สหกรณ์เกษตรอินทรัพย์ร้อยเอ็ด จ ากัด  
รุ่นที่ 2 จัดฝึกอบรม ณ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศพก.เครือข่าย 

(ด้านปศุสัตว์) ต าบลเทอดไทย อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
รุ่นที่ 3 จัดฝึกอบรม ณ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศพก. โพธิ์ชัย 

มติที่ประชุม รับทราบ 

  4.4.9 กองฝึกอบรม การยางแห่งประเทศไทย จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร 
"การผลิตยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP” ณ โรงแรมพนมรุ้งบุรี อ. นางรอง จ. บุรีรัมย์ มีวัตถุประสงค์ให้ได้รับความรู้ 
ความเข้าใจในหลักปฏิบัติการเกษตรที่ดีที่เหมาะสมส าหรับผลิตยางก้อนถ้วย หรือมาตรฐาน GAP สามารถใช้หลักปฏิบัติ
ในการจัดการสวนยาง การกรีด การผลิต การจัดเก็บและการขนส่ง การบริหารจัดเรื่องความสะอาดเป็นสิ่งส าคัญ 
มีสภาพเหมาะสมต่อการท างาน ซึ่งกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์จะได้ส่งเสริมเกษตรกรผู้ผลิตยางพารา 
ให้ผลิตยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP ต่อไป 
มติที่ประชุมรับทราบ 

   วาระที่ 4.5 เรื่องเพื่อติดตามงานจากกลุ่มตรวจการสหกรณ์ 
   นางอุไรวรรณ  จ าปาจันทร์ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ เป็นผู้กล่าวรายงานผลการติดตามผล
การปฏิบัติงาน มีวาระแจ้ง 5 วาระ ดังนี้ 

4.5.1 แจ้งติดตามตรวจการตามแผนร้อยละ 30 
มีทั้งหมด 29 แห่ง สหกรณ์ที่มีแผนเข้าตรวจในเดือนมกราคม 2562 มี 5 แห่ง 

 1. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จ ากัด   อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสาร 
 2. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโพนทราย จ ากัด  ส่งรายงานเข้าตรวจการแล้ว 
 3. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศรีโพนทอง จ ากัด   เลื่อนการเข้าตรวจเป็นเดือนมีนาคม 2562 
 4. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเกษตรวิสัย จ ากัด   ส่งรายงานเขา้ตรวจการแล้ว 
 5. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินสุวรรณภูมิสี่ จ ากัด  อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสาร 

/สหกรณ์ท่ีมีแผน… 
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สหกรณ์ท่ีมีแผนเข้าตรวจในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 มี 6 แห่ง 
 1. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนน้ าอ้อมถนอมทรัพย์ จ ากัด 
 2. สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จ ากัด 
 3. สหกรณก์ารเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ร้อยเอ็ด จ ากัด 
 4. สหกรณ์การเกษตรโพนทอง จ ากัด 
 5. สหกรณ์บริการครูร้อยเอ็ด จ ากัด 
 6. สหกรณ์การเกษตรธวัชบุรี จ ากัด 

 
มติที่ประชุม รับทราบ 

4.5.2 แจ้งติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องสหกรณ์ 
สหกรณ์ท่ีแจ้งติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องได้รับรายงานเข้ามาบางส่วน ดังนี้  

 1. สหกรณฺการเกษตรเสลภูมิ จ ากัด ยังไม่ได้รายงาน เนื่องจากรอรับส าเนาเอกสารค าแถลงของศาล 
เพ่ือประกอบการรายงาน คาดว่าจะได้รับภายในอาทิตย์หน้า 
 2. สหกรณ์บริการครูร้อยเอ็ด จ ากัด ได้รับรายงานแล้ว 
 3. สหกรณ์การเกษตรหนองพอก จ ากัด ได้รับรายงานแล้ว 
 4. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จ ากัด ได้รับรายงานแล้ว 
 5. สหกรณ์เคหะชุมชนมั่นคงพัฒนา จ ากัด ได้รับรายงานแล้ว 
 6. สหกรณ์การเกษตรเมืองสรวง จ ากัด ได้รับรายงานแล้ว 
 7. สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จ ากัด ได้รับรายงานแล้ว 
 8. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินสุวรรณภูมิสาม จ ากัด ได้รับรายงานแล้ว 
 9. สหกรณอ์อมทรัพย์กลุ่มลิเบอร์ตี้ จ ากัด ได้รับรายงานแล้ว 
 10. สหกรณ์การเกษตรโพนทอง จ ากัด ได้รับรายงานแล้ว 
 11. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสุวรรณภูมิ จ ากัด ได้รับรายงานแล้ว 

/12. สหกรณ์ผู้ใช้น้ า… 



- 33 - 
 

 12. สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านขว้าง จ ากัด ได้รับรายงานแล้ว 
 13. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเครือข่ายร้อยเอ็ดเหนือ จ ากัด ได้รับรายงานแล้ว 

มติที่ประชุม รับทราบ 

4.5.3 แจ้งติดตามการแก้ไขข้อสังเกตสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

 

 
/4.5.5 แจ้งติดตาม... 
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4.5.4 แจ้งติดตามรายงานความเคลื่อนไหวของการช าระบัญชี 

 สหกรณ์ท่ียื่นล้มละลาย/ศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้วตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มี 7 สหกรณ์ ดังนี้ 
 1. สหกรณ์การเกษตรโพธิ์ทอง จ ากัด 
 2. สหกรณ์การเกษตรท่าสีดา จ ากัด  
 3. สหกรณ์การเกษตรนางาม จ ากัด 
 4. สหกรณ์การเกษตรผาน้ าย้อย จ ากัด 
 5. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเครือข่ายหนองฮี จ ากัด 
 6. สหกรณ์สวนป่าภาคเอกชนร้อยเอ็ด จ ากัด 
 7. สหกรณ์การเกษตรน้ าฝนต าบลนาเมือง จ ากัด 
 8. สหกรณ์ สกย.อุตสาหกรรมการเกษตรร้อยเอ็ดหนึ่ง จ ากัด ผู้สอบส่งงบมาตรา ๘๗ ให้แก้ไข
เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
 9. สหกรณ์ประมงร้อยเอ็ด จ ากัด รอปรึกษาผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับข้อบกพร่องของผู้ช าระบัญชีคนเดิม
ที่น าเงินไปใช้ส่วนตัว 
 10. สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านหัวโนน จ ากัด ผู้สอบบัญชีส่งงบมาตรา ๘๗ มาให้แก้ไข 
 11. สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าม่วงลาด จ ากัด ผู้สอบบัญชีส่งงบมาตรา ๘๗ มาให้แก้ไข
เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ย. ๒๕๖๑ 
 12. สหกรณ์การเกษตรเพ่ือเกษตรกรไทยร้อยเอ็ดหนึ่ง จ ากัด ผู้สอบส่งงบมาตรา ๘๐ มาให้แก้ไข 
 13. ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอาหาร พลังงาน และเกษตรกรรม จ ากัด ยื่นค าร้องเพ่ือล้มละลาย
รอบการประเมินที่  ๒ (ของบล้มละลายแล้ว) 
 14. สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตอ าเภอจตุรพักตรพิมาน จ ากัด อยู่ระหว่างประกาศขายที่ดินเพ่ือช าระหนี้
ให้กับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย 
 15. สหกรณ์ผู้เลี้ยงปศุสัตว์เมือง - ธวัชบุรี จ ากัด ไม่น าเข้าเป็นตัวชี้วัด/มีหนี้กับ อบต.แคนใหญ่ 
ต้นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 16. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนต าบลกู่กาสิงห์ จ ากัด ไม่น าเข้าเป็นตัวชี้วัด/มีเจ้าหนี้หลายราย/ติดกระบวนการทางศาล 
 17. สหกรณ์กองทุนสวนยางร้อยเอ็ด จ ากัด อยู่ระหว่างจัดการทรัพย์สิน เพ่ือจัดท างบมาตรา ๘๗ 
 18. ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรร้อยเอ็ด จ ากัด น าเข้ารอบการประเมินครั้งที่ ๒/ปลี่ยนตัวผู้ช าระบัญชี
เป็นนายสุริยนต์ คนเดียว 
 19. สหกรณเ์ครดิตยูเนี่ยนโพธิ์ชัย จ ากัด ไม่น าเข้าเป็นตัวชี้วัด/มีเจ้าหนี้หลายราย/ติดกระบวนการทางศาล 
 20. สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านปากบุ่ง จ ากัด ผู้สอบบัญชีรับรองงบมาตรา ๘๗ กลับมาแล้ว 
 21. สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านป่าน จ ากัด ผู้สอบบัญชีรับรองงบมาตรา ๘๗ กลบัมาแล้ว 
 22. สหกรณ์การเกษตรครบวงจรศุภนิมิตเกษตรวิสัย จ ากัด ยื่นค าร้องเพ่ือล้มละลายรอบการประเมินที่ ๒ 
(ของบล้มละลายแล้ว) 
 23. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านนาแค จ ากัด ไม่น าเข้าเป็นตัวชี้วัด แต่ต้องติดตามความก้าวหน้า 
 24. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทุ่งกา ๑๐๑ ร้อยเอ็ด จ ากัด ถอดออกจากแผนล้มละลาย/คืนเงินกรม/
ติดตามความก้าวหน้า 
 25. สหกรณ์ชุมชนผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด จ ากัด อยู่ระหว่างจัดท างบมาตรา ๘๐ ส่งผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบและรับรอง 
 26. สหกรณ์โคนมหนองแก้ว จ ากัด ที่ประชุมใหญ่อนุมัติงบมาตรา ๘๐ แล้ว 

/27. สหกรณ์การเกษตร… 
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 27. สหกรณ์การเกษตรเพ่ือเกษตรกรไทยร้อยเอ็ดเจ็ด จ ากัด แต่งตั้งผู้ช าระบัญชีเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑/
น าเข้ารอบประเมินท่ี ๒ 
 28. สหกรณ์การเกษตรค านาดี จ ากัด ส่งงบมาตรา ๘๐ ให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว 
 29. สหกรณ์การเกษตรบ้านโป่ง จ ากัด ส่งงบมาตรา ๘๐ ให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ 
 30. สหกรณ์การเกษตรเพ่ือเกษตรกรไทยร้อยเอ็ดหก จ ากัด อยู่ระหว่างจัดท างบมาตรา ๘๐ ส่งผู้สอบบัญชี 
 31. สหกรณ์การเกษตรเจริญศิลป์ จ ากัด รับมอบทรัพย์สินเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
 32. สหกรณ์ผู้ใช้น้ าบ้านธาตุสามัคคี จ ากัด รับมอบทรัพย์สินเมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
 33. สหกรณ์การเกษตรโพธิ์ศรีสวรรค์ จ ากัด อยู่ระหว่างติดต่อขอรับมอบทรัพย์สิน 
 34. สหกรณ์การเกษตรจังหาร จ ากัด รับมอบทรัพย์สินจากคณะกรรมการด าเนินการแล้ว 
 35. สหกรณ์การเกษตรต าบลจ าปาขัน จ ากัด อยู่ระหว่างติดต่อขอรับมอบทรัพย์สิน 
 36. สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการผลิตและส่งออกพนมไพร จ ากัด ถอนชื่อเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
 37. สหกรณ์ สกย. อุสาหกรรมการเกษตรร้อยเอ็ดสอง จ ากัด ส่งมอบเอกสารให้นายทะเบียนสหกรณ์
เก็บรักษาเรียบร้อยแล้ว 
 38. สหกรณ์ผู้ใช้น าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านคุยขนวน จ ากัด เลิกใหม่วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ 

 กลุ่มเกษตรกรที่ยื่นล้มละลาย/ศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้วตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
มี 8 กลุ่มเกษตรกร ดังนี้ 
 39. กลุ่มเกษตรกรท านาเมืองไพร  
 40. กลุ่มเกษตรกรท านาโพธิ์ศรีสว่าง 
 41. กลุ่มเกษตรกรท านาบัวแดง 
 42. กลุ่มเกษตรกรท านาสามขา 
 43. กลุ่มเกษตรกรท านาภูเขาทอง 
 44. กลุ่มเกษตรกรท าไร่อุ่มเม่า 
 45. กลุ่มเกษตรกรท านาเกษตรวิสัย 
 46. กลุ่มเกษตรกรท านาศรีวิลัย 
 47. กลุ่มเกษตรกรท านาวารีสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีส่งงบมาตรา ๘๐ กลับมาให้แก้ไข 
 48. กลุ่มเกษตรกรท านาศรีสว่าง เปลี่ยนตัวผู้ช าระบัญชี/ไม่น ามาเป็นตัวชี้วัด 
 49. กลุ่มเกษตรกรท านาบ่อพันขัน ผู้สอบบัญชีส่งงบมาตรา ๘๗ กลับมาให้แก้ไขเมื่อวันที่ ๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๑ 
 50. กลุ่มเกษตรกรท านาหนองจอก รอปรึกษาผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับกระบวนการที่จะสามารถท า
ต่อได้กรณีขาดอายุความบังคับคดี 
 51. กลุ่มเกษตรกรท านาดอกไม้ อยู่ระหว่างจัดการทรัพย์สิน 
 52. กลุ่มเกษตรกรท านาเมืองทอง อยู่ระหว่างจัดการทรัพย์สินเพ่ือท างบมาตรา ๘๗ ส่งผูส้อบบัญชีตรวจสอบ 
 53. กลุ่มเกษตรกรท านาท่าม่วง ผู้สอบบัญชีส่งงบมาตรา ๘๐ มาให้แก้ไข 
 54. กลุ่มเกษตรกรท านาหัวช้าง ผู้สอบบัญชีส่งงบมาตรา ๘๗ กลับมาให้แก้ไข 
 55. กลุ่มเกษตรกรท านาภูเงิน ส่งงบมาตรา ๘๗ ให้ผูส้อบบัญชรีับรองเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
 56. กลุ่มเกษตรกรท านานาใหญ่ อยู่ระหว่างจ่ายคืนค่าหุ้นให้กับสมาชิก และจัดท างบมาตรา ๘๗ 
 57. กลุ่มเกษตรกรท านาเหล่า ส่งงบมาตรา ๘๗ ให้ผู้สอบบัญชีรับรอง 
 58. กลุ่มเกษตรกรท านามะอึ อยู่ระหว่างจัดท างบมาตรา ๘๗ ส่งผู้สอบรับรอง 
 59. กลุ่มเกษตรกรท านาหินกอง ผู้สอบบัญชีส่งงบมาตรา ๘๐ มาให้แก้ไข 
 60. กลุ่มเกษตรกรท านาโคกสว่าง อยู่ระหว่างประกาศขายที่ดิน 

/61. กลุ่มเกษตรกร… 
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 61. กลุ่มเกษตรกรท าสวนหนองหิน ถอนชื่อแล้ว 
 62. กลุ่มเกษตรกรท าไร่โคกสูง ส่งงบการเงินมาตรา ๘๐ ให้ผู้สอบบัญชีอนุมัติแทนที่ประชุมใหญ่ 
 63. กลุ่มเกษตรกรท านาบ้านเขือง อยู่ระหว่างจัดท างบมาตรา ๘๗ ส่งผู้สอบบัญชี 
 64. กลุ่มเกษตรกรท านานาเมือง อยู่ระหว่างจัดท างบมาตรา ๘๐ เพ่ือส่งผู้สอบ  
 65. กลุ่มเกษตรกรท านาสาวแห ผู้สอบบัญชีอนุมัติงบมาตรา ๘๐ แทนที่ประชุมใหญ่เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ย ๒๕๖๑ 
 66. กลุ่มเกษตรกรท าไร่เครือข่ายสถาบันเกษตรกร (คสก.) หนองพอก ส่งงบมาตรา ๘๐ ให้ผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
 67. กลุ่มเกษตรกรท านาโพธิ์ชัย รับมอบทรัพย์สินเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
 68. กลุ่มเกษตรกรท านาบ้านฝาง ส่งงบมาตรา ๘๐ ให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบเมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
 69. กลุ่มเกษตรกรท านากกโพธิ์ อยู่ระหว่างจัดท างบมาตรา ๘๐ ส่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบ 
 70. กลุ่มเกษตรกรท าสวนหนองพอก อยู่ระหว่างจัดท างบมาตรา ๘๐ ส่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบ 
 71. กลุ่มเกษตรกรท าไร่ชุมพร ส่งงบมาตรา ๘๐ ให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว 
 72. กลุ่มเกษตรกรท านาโคกสูง ส่งงบมาตรา ๘๐ ให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว 
 73. กลุ่มเกษตรกรท านาวังหลวง อยู่ระหว่างติดต่อขอรับมอบทรัพย์สิน 
 74. กลุ่มเกษตรกรท านาพรสวรรค์ อยู่ระหว่างติดต่อขอรับมอบทรัพย์สิน 
 75. กลุ่มเกษตรกรท านาห้วยหินลาด อยู่ระหว่างติดต่อขอรับมอบทรัพย์สิน 
 76. กลุ่มเกษตรกรท านากกกุง ส่งงบมาตรา ๘๐ ให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบเมื่อวันที่ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๑ 
 77. กลุ่มเกษตรกรท านากุดน้ าใส รับมอบทรัพย์สินเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
 78. กลุ่มเกษตรกรท านาโพธิ์ใหญ่ รับมอบทรัพย์สินเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
 79. กลุ่มเกษตรกรท าไร่โพธิ์ทอง ถอนชื่อแล้ว 
 สามารถถอนชื่อแล้ว 7 แห่ง  สหกรณ ์4 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 3 แห่ง 
มติที่ประชุม รับทราบ 

   วาระที่ 4.6 เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 
    4.6.1 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1  - ไม่มี - 
  4.6.2 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2  - ไม่มี - 
  4.6.3 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3  - ไม่มี - 
   4.6.4 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4  - ไม่มี - 
   4.6.5 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5  - ไม่มี - 
   4.6.6 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6  - ไม่มี - 
   4.6.7 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7  - ไม่มี - 

มติที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 

  วาระท่ี 5.1 เรื่อง งานวันสหกรณ์แห่งชาติ พ.ศ. 2562  
  การเตรียมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ พ .ศ.  2562 ในวันที ่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 
ตามที่คณะท างานได้รับมอบหมายให้ร่างค าสั่ง และหมายก าหนดการการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจ าปี 2562 
ซึ่งจะได้แจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้ 

1. ก าหนดการพิธีถวายสักการะและร าลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ 
“พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” 

/เวลา 07.30… 
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เวลา 07.30 – 08.00 น.  -  ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมพิธีถวายสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย 
          โดยมอบหมายให้นางวรัญญาภรณ์  มันตาพันธ์ และนายอดุล  ภูกาบิน เป็นพิธีกร 
เวลา 08.00 – 08.40 น.  -  ผู้แทนสหกรณ์วางพานพุ่มถวายสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย 
เวลา 08.45 น.      -  ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพิธี เข้าประจ าที่นั่งรับรอง 
เวลา 08.50 – 09.00 น.  - หัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนสหกรณ์แต่ละประเภทวางพานพุ่งถวายสักกระ             
                                     พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทยตามล าดับ ดังนี้ 

1. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด 
2. สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด 
3. หัวหน้าส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด 
4. ผู้อ านวยการส านักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดร้อยเอ็ด 
5. ผู้แทนส่วนราชการต่าง ๆ 
6. ผู้แทนสหกรณ์ประเภทสหกรณ์การเกษตร 
7. ผู้แทนสหกรณ์ประเภทสหกรณ์ประมง 
8. ผู้แทนสหกรณ์ประเภทสหกรณ์ประเภทสหกรณ์บริการ 
9. ผู้แทนสหกรณ์ประเภทสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
10. ผู้แทนสหกรณ์ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์                                

เวลา 09.00 – 10.30 น.   -  ผู้ว่าราชการจังหวดัร้อยเอ็ดขึ้นสู่แท่นพระอนุสาวรีย์ วางพานพุ่มถวายสักการะพระอนุสาวรีย์
พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย  

- ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดประจ าที่แท่นเกียรติยศ กล่าวสดุดีพระบิดาแห่งการ
สหกรณ์ไทย 

- ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดประจ าที่โพเดียม อ่านสารนายกรัฐมนตรีเนื่องในวัน
สหกรณ์แห่งชาติ ประจ าปี 2562 

- ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กลับมาประจ าที่นั่งรับรอง 
                        -    ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

- พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ 
- ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และแขกผู้มีเกียรติที่ได้เรียนเชิญไว้แล้วถวาย           

ภัตราหารและเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรม  
- พระสงฆ์อนุโมทนา 
- ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดกราบลาพระรัตนตรัย 
- เสร็จพิธี 

2. จ านวนคนของผู้ขึ้นวางพานพุ่ม ถวายสักการะฯ 
จากก าหนดการวางพานพุ่ม จึงหารือที่ประชุมถึงจ านวนผู้ขึ้นวางพานพุ่ม เนื่องจากต้องกระชับเวลา 

เพ่ือกิจกรรมแข่งขันกีฬา และกิจกรรมอ่ืน จึงไม่สามารถอนุญาตให้ทุกคนที่ร่วมพิธีขึ้นวางพานพุ่มได้ทั้งหมด ที่ประชุมจึงหารือ
ร่วมกับสหกรณเ์รื่องก าหนดจ านวนผู้ขึ้นวางพานพุ่ม ถวายสักการะฯ มีมติก าหนดให้มีผู้วางพานพุ่มชุดละ 5 คน 

3. การแต่งกาย  
ผู้เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ 

“พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณหน้าส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด 
ต้องก าหนดให้แต่งกายแบบใดจึงเหมาะสมที่สุด ที่ประชุมหารือและมีข้อสรุปว่าควรแต่งการด้วยชุดผ้าไทย 
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4. สถานที่แข่งขันกีฬา 
คณะท างานได้ประสานงานเพ่ือขอใช้สนามกีฬาจากหลายแห่ง และได้ข้อสรุป คือสนามกีฬา

โรงเรยีนศึกษาสงเคราะหธ์วัชบุร ีอ.ธวัชบุร ีจ.รอ้ยเอ็ด 

5. ประเภทกีฬา 
ประเภทกีฬาสากล 

1. วอลเล่บอล (หญิง) 
2. ฟุตบอลชาย  

ประเภทกีฬามหาสนุก 
1. ตีกอร์ฟมะเขือยาว (ชาย 1 หญิง 1) 
2. กินวิบาก (6 ด่าน) แบ่งชายหญิง 
3. วิ่งผลัดต่อห่วงยาง (ชาย  3 หญิง 3)  
4. วิ่งเปรี้ยวฮูลาฮูป (ชาย 2 หญิง 2) 
5. วิ่งผลัดกระสอบ (ชาย 2 หญิง 2) 
6. วิ่งผลัดอุ้มก๊ิกหนีผัวหนีเมีย (ชาย 2 หญิง 2) 
7. วิ่งผลัดซุปเปอร์แมน 

6. กิจกรรมการประกวด 
1. ประกวดกองเชียร์ (ความพร้อมเพียง สวยงาม เชียร์ทน จ านวนคน) 
2. ถ้วยรางวัลกีฬาสากลแต่ละประเภท 
3. ถ้วยรางวัลกีฬามหาสนุกรวม 

7. จับฉลากเลือกสี 
จากการประชุมรว่มกับสหกรณ์ ที่ประชุมได้เชิญให้ประธานสีของแต่ละสีได้จับฉลากเพ่ือเลือกสีประจ าทีม 

โดยได้ผลการจับฉลาก ดังนี ้
สีฟ้า 
(อ.เมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานสี) ได้แก่ อ.เมืองร้อยเอ็ด ,อ.ศรีสมเด็จ ,อ.จตุรพักตรพิมาน ,อ.เมยวดี ,

อ.อาจสามารถ ,กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ,ฝ่ายบริหารทั่วไป และ ธ.ก.ส.  
สีชมพู 
(อ.สุวรรณภูมิ เป็นประธานสี) ได้แก่ อ.สุวรรณภูมิ ,อ.โพนทราย ,อ.เมืองสรวง  ,กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 ,

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารการจัดการสหกรณ์  และส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด 
สีเขียว 
(อ.เกษตรวิสัย เป็นประธานสี) ได้แก่ อ.เกษตรวิสัย ,อ.ปทุมรัตต์ ,อ.พนมไพร ,อ.หนองฮี ,

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 ,กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 และกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ ์
สีแสด 
(อ.เสลภูมิ เป็นประธานสี) ได้แก่ อ.เสลภูมิ ,อ.ธวัชบุรี ,อ.ทุ่งเขาหลวง ,อ.โพธิ์ชัย ,อ.จังหาร ,อ.เชียงขวัญ ,

อ.โพนทอง ,อ.หนองพอก ,กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 ,6 ,7 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และกลุ่มตรวจการสหกรณ์  
มติที่ประชุม เห็นชอบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

ประธาน  ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ในการปฏิบัติงานทุกๆ ด้านด้วยดี 

เลิกประชุมเวลา 15.45 น. 
 
 

ลงชื่อ       มรกต  ส าเริงรัมย์       ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
         (นายมรกต  ส าเริงรัมย์) 

               นักจัดการงานทั่วไป 
 
 
 

ลงชื่อ        สุมาลี  จันทร์ราช      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
       (นางสาวสุมาลี  จันทร์ราช) 
    นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 


