
รายงานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ 
ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 2/2562 

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 
ณ ห้องประชุมส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด 

******************* 
ผู้มาประชุม 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
1 นายเสฐียรพงษ์ อินเพน สหกรณจ์ังหวัดร้อยเอ็ด 
2 นายอุเทน มหาราช นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ 
3 นายณรงค์ชัย ปุริโส นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
4 นายเชษฐา ไพศาล นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ 
5 นางสาวมนธิฌา              สังขเนตร นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
6 นายบัญชา ตาส าโรง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
7 นางศศิธร เขวาล าธาร เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
8 นายรณชัย เวียงกมล เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
9 นายประพัตร กลิ่นศรีสุข นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

10 นายนราวุธ ไชโยราช นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
11 นายสุริยนต์ ฉายชัยภูมิ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 
12 นางสาวสุมาลี จันทร์ราช นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
13 นางสาวศศิธร ธูปเมือง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
14 นางสาวนิศากร ปานาหะ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
15 นางสาวโสภิดา พระสว่าง พนักงานพิมพ์ ส.4 
16 นายพรรศักดิ์ สุริโย พนักงานพิมพ์ ส.๓ 
17 นายสมพงษ์ สัตนันท์ พนักงานขับรถยนต์ 
18 นายราเมศร์ คงคาน้อย นักวิชาการสหกรณ์ 
19 นางสาววารุล ี แสนสนอง นักวิชาการสหกรณ์ 
20 นายมรกต ส าเริงรัมย์ นักจัดการงานทั่วไป 
21 นางสาวอ าภาภรณ์ วิจิตจันทร์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
22 นางสาวพรทิวา วิลัยพิทย์ เจ้าพนักงานธุรการ  
23 นางสาวกรรณิการ์ อนุฤทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการ  
24 นายเกียรติยศ ศรีนิล พนักงานขับรถยนต์ 

กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 
25 นายดนูปกรณ์ มาศเกษม นักชาการสหกรณ์ช านาญการ 
26 นางสาวศรารัตน์ ศรีโยธี เจ้าพนักงานธุรการ 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
27 นางชูพิศ จอมไพรศรี นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 



 

๒ 

 

28 นางสาววนิดา วิลา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
29 นางสาวสุชาวด ี คงวัฒนานนท์ เจ้าพนักงานธุรการ 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
30 นางสาวณิชยพาพันธุ์ พันธุ์พาณิชย์ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
31 นางสาวสุพิชชา ช่างถม นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
32 นายทศพร วิจารณ์จักร นักวิชาการมาตรฐานสินค้า 
33 นางสาวอินทิรา ภูกาบิน เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 

กลุ่มตรวจการสหกรณ์ 
34 นางสาวสมหมาย ปาระศรี นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
35 นางสาวมนัสญา ตรีจันทร์ นิติกร 
36 นางชนิดาภา วิระศรี เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ 
37 นางสัณห์ญาดา แก้วกรม เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
38 นายสากล แป้นนอก เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
39 นางสุภาพร เพชรไพร นักวิชาการสหกรณ์ 
40 นางศศิกาญจน์ นาเมือง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
41 นางสาวฉวี พานตะสี เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
42 นายอดิศักดิ์ มุริกา พนักงานขับรถยนต์ 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒ 
43 นายมนพ พร้อมญาติ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
44 นางสาวอรนุช ช่างยันต์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
45 นางสาวยุวดี สายหยุด เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๓ 
46 นายไพรัตน์                   ยทุธไกร นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
47 นางสาวกมลวรรณ          จนัทะวารีย์ นักวิชาการสหกรณ์ 
48 นายพิทักษ์                   นศุาสตร์สังข์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
49 นายวินัย                      ศรีนิล พนักงานขับรถยนต์ 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๔ 
50 นางนงค์ลักษณ์              พันธุ์แสง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
51 นางสาวนิตยา               ค ามณี นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
52 นายเกริกไกรวัล              โพธิสา พนักงานขับรถยนต์ 
53 นางสาวบุญล้อม             สทุธิประภา นักวิชาการสหกรณ์ 
54 นางสาวสุภาพร              แสงสวาท นักวิชาการสหกรณ์ 
55 นางสาวอุราวรรณ           ตะวัน เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๕ 
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56 นายจเร แสนสุข เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
57 นางสาวสุเพียงเพ็ญ ศิริสุวรรณ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
58 นางสาวรัชนีย์ พ้องเสียง นักวิชาการสหกรณ์ 
59 นายเศกสิทธิ์ บุญเอก เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
60 นายประดิษฐ์ บุษพันธุ์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
61 นายวินัย ชานาเมือง พนักงานขับรถยนต์ 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๖ 
62 นางสาวมัลลิกา คงนวล นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
63 นางสาวกาญจนาภรณ์ จัตุรโพธิ์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
64 นายสันทัด โชคเหมาะ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
65 นางวัจริยาภรณ์ ภูมิผักแว่น นักวิชาการสหกรณ์ 
66 นายถาวร ไชยเกตุ พนักงานขับรถยนต์ 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๗ 
67 นายกฤตเมต พรหมหรรษ์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
68 นายสุพจน์ เศษวงค์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
69 นายเผด็จ มูลรัตน์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
70 นางสโรชิน ประจันพล เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
71 นางดวงเดือน ประชานัย เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
72 นางพัทธนันท์ พวงศิลป์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
73 นายปัญญา อัสวภูมิ พนักงานขับรถยนต์ 

ผู้มาประชุม  บุคลากรในส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 85 คน รายชื่อผู้ เข้าร่วมประชุม
ตามแบบลงชื่อ จ านวน 73 คน  
ผู้ไม่มาประชุม จ านวน 12 คน 

 ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง สาเหตุ 
1 นางวรัญญาภรณ์ มันตาพันธ์ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ ไปราชการ 

2 นายกฤษณพันธุ์ แทนไธสง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส ไปราชการ 
3 นายธรรมนูญ อนันเอื้อ พนักงานขับรถยนต์ ไปราชการ 
4 นางสาวอรวรรณ ทิพย์เดชา นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ ไปราชการ 
5 นางปณิตา อเนกแสน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ลาป่วย 
6 นางสาวอรพิน จริยพิศาล นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ ลาพักผ่อน 
7 นายนราพร กลางบุรัมย์ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ ไปราชการ 
8 นางอุไรวรรณ์ จ าปาจันทร์ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ ไปราชการ 
9 นางศิรินยตา ไชยค าจันทร์ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ ไปราชการ 

10 นายอดุลย์ ภูกาบิน นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ ลาป่วย 
11 นายสมนึก เศษสุข พนักงานขับรถยนต์ ลาพักผ่อน 
12 นายมนตรี ไชยคิรินทร์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ไปราชการ 

/ผู้เข้าร่วมประชุม… 
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ผู้เข้าร่วมประชุม - ไม่มี – 

    ฯลฯ           ฯลฯ 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

   นายเสฐียรพงษ์  อินเพน สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุม  และเมื่อประธาน
กล่าวเปิดประชุมแล้ว ได้ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
1.1 การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 1/2562 
วันพุธที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 

ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด 
 1.) พิธีมอบรางวัลของส่วนราชการ/หน่วยงาน 

1.1 พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับอ าเภอ จากผลการด าเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562  

1.2 พิธีมอบโล่เกียรติคุณให้กับเทศบาลต าบลโนนสวรรค์ ตามโครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา 
เพ่ือมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก “ระยะที่ 2 

1.3 พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการปราบปรามยาเสพติดตามนโยบาย
ของนายกรัฐมนตรี (ส านักงานศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดร้อยเอ็ด) 
 1.4 พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานก่อหนี้ผูกพันงบลงทุนดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ไตรมาสที่ 1 (ส านักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด) 

2.) ข้าราชการ/ผู้บริหารที่ย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ 
1. นายครรชิต  วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ต าแหน่งเดิม ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
2. นางล าพูล  ใจกล้า หัวหน้าส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด  ต าแหน่งเดิม 

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีช านาญการพิเศษ ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดอ านาจเจริญ 
3. นายเอกโอสถ  รักเอียด นายอ าเภอทุ่งเขาหลวง ต าแหน่งเดิม รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง 

กรมการปกครอง 
3.) วาระเพ่ือทราบ 

1. ประชาสัมพันธ์งานประเพณีบุญข้าวจี่ของดีเมืองโพธิ์ชัย นายวิชิต ศีลพันธ์ นายอ าเภอโพธิ์ชัย 
กล่าวว่า การจัดงานประเพณีบุญข้าวจี่ ของดีเมืองโพธิ์ชัย ถือเป็นงานประเพณี ประจ าปีของอ าเภอ เริ่มจัดครั้งแรก 
เมื่อปี พ.ศ. 2536 และจัดติดต่อกันมาถึงปีนี้เป็นปีที่ 26 ก าหนดจัดงานขึ้นในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี 
ส าหรับปีนี้จัดระหว่างวันที่ 7 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 รวม 4 วัน 

2. พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 พระราชทาน 
(มณฑลทหารบกที่ 27) แจ้งว่าพระฉายาลักษณ์ที่ทรงพระราชทานมี 12 แบบ สามารถสแกน QR Code 
เพ่ือดาวน์โหลดพระฉายาลักษณ์ 

 
/3. ขอเชิญร่วม… 
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  3. ขอเชิญร่วมพิธีเปิดตลาดกลางสัตว์น้ า ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารตลาดน้ า ตลาดพรรณรวี 
ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด (ส านักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด) 
มติที่ประชุมรับทราบ 
  1.2 กล่าวขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานกีฬาภายในของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
โดยมีตัวแทนนักกีฬา และกองเชียร์จากส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด และได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาด้วย 
และกรรมการสหกรณ์ได้ฝากความขอบคุณมายังสมาชิกสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ ากัด ทุกท่านที่ร่วมใช้สิทธิเลือกตั้ง
คณะกรรมการสหกรณ์ ซึ่งถือว่าเป็นสิทธิและหน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์ด้วย 
  1.3 ประธานฯ แจ้งว่าเนื่องจากในห้วงเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2562 เป็นช่วงการเตรียมการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จึงขอให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการในสังกัดทุกคนวางตัวเป็นกลาง
ทางการเมือง ไม่เก่ียวข้องกับการซื้อสิทธิขายเสียง หรือกระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

1.4 อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณไ์ดก้ าชับให้ผลักดันโครงการพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรเป็นองค์กรหลัก
ระดับอ าเภอ (1 อ าเภอ 1 สหกรณ์ภาคเกษตร) ผลักดันสหกรณ์ภาคการเกษตรในระดับอ าเภอให้มีความเข้มแข็ง 
ท าหน้าที่เป็นองค์กรหลักทางเศรษฐกิจและสังคมระดับอ าเภอ โดยให้สหกรณ์เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมผลผลิต
ทางการเกษตรจากสมาชิกและเกษตรกรในชุมชน รวมถึงท าหน้าที่ในการส่งผ่านความช่วยเหลือและการสนับสนุน
จากรัฐบาลไปสู่ประชาชน โดยภาครัฐจะใช้กลไกสหกรณ์เป็นเครื่องมือในการดูแลชีวิตความเป็นอยู่และส่งเสริมรายได้
ให้กับชาวบ้านในแต่ละพ้ืนที่ให้มีอาชีพที่มั่นคง มีรายได้เพียงพอจนสามารถปลดหนี้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
จังหวัดร้อยเอ็ด มีสหกรณ์ 14 แห่ง ที่ต้องผลักดันให้เป็นองค์กรหลักระดับอ าเภอ ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านร่วมกัน
ผลักดันให้โครงการประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
  1.5 การวางแผนการใช้ประโยชน์อุปกรณ์โครงการไทยนิยมยั่งยืน ทุกรายการที่ได้รับการสนับสนุน 
มีการท าทะเบียนคุมอุปกรณ์ หรือบันทึกการใช้ประโยชน์การให้บริการอุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือเป็นข้อมูลในการรายงาน
ความก้าวหน้า เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์จะต้องร่วมกับสหกรณ์ วางแผนการใช้ประโยชน์เป็นรอบฤดูกาล ปี 62/63 
มีการรายงานการใช้ประโยชน์อุปกรณ์จากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์แล้ว และให้น าเรื่องนี้เข้าน าเสนอ
ในที่ประชุมเพ่ือรายงานความก้าวหน้าต่อไป 
  1.6 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 นายธีระ วงษ์เจริญ ที่ปรึกษาช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
และคณะ ลงพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือตรวจติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน และโครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกร
จัดเก็บพืชผลทางการเกษตร จ านวน 2 แห่ง คือ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ .ก.ส.ร้อยเอ็ด จ ากัด 
ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนในการก่อนสร้างลานตาก ขนาด 10,000 ตารางเมตร และสหกรณ์การเกษตรอาจสามารถ จ ากัด 
ซ่ึงได้รับงบประมาณในการก่อสร้าง จ านวน 3 รายการ คือ โกดัง ขนาด 2,000 ตัน ลานตาก ขนาด 4,000 ตารางเมตร 
และเครื่องชั่งและโรงคลุม ขนาด 50 ตัน วัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรให้แก่สมาชิกและเกษตรกรทั่วไป 
ซึ่งจากการลงพ้ืนที่สหกรณ์ทั้ง 2 แห่ง สหกรณ์ให้การต้อนรับและรายงานผลการด าเนินโครงการได้เป็นอย่างดี 
เป็นที่น่าพอใจ จึงขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ และสหกรณ์ทั้ง 2 แห่ง ที่มีส่วนท าให้งานโครงการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 
มติที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/๒562 เมื่อวันจันทร์
ที่ 7 มกราคม 2562 บันทึกไว้จ านวน 26 หน้า น าเสนอเว็บไซต์ส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดแล้ว 
มติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 
 

/ระเบียบวาระท่ี ๓… 



 

๖ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องการติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมครั้งที่แล้ว 
 ฝ่ายบริหารทั่วไป นายณรงค์ชัย  ปุริโส หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป กล่าวรายงานฯ 
   3.1 การด าเนินงานจัดงานเดินแบบผ้าไทย 
  ด้วยจังหวัดร้อยเอ็ดก าหนดจัดงานเดินแบบผ้าไทยในวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 
ณ ลานสาเกตุนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด เพ่ือเป็นการส่งเสริมเอกลักษณ์และรักษาวัฒนธรรมที่ดีงาม
และประชาสัมพันธ์ผ้าไทยของจังหวัดร้อยเอ็ดให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะมอบให้
องค์กรสาธารณกุศลต่างๆ ของจังหวัดร้อยเอ็ดต่อไป  ผู้ที่สนใจสามารถขอรับรายละเอียดการสมัคร และส่งรายชื่อ
ให้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ภายในวันที่ 10 มกราคม 2562  
 ในส่วนของส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่มีผู้ยื่นสมัครเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 
มติที่ประชุมรับทราบ 

  3.2 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2561 
  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดได้รับแจ้งจากจังหวัดร้อยเอ็ด ให้ด าเนินการคัดเลือก
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี 2561 ในนามของจังหวัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด เพ่ือเข้ารับ
มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองค า) ในงานวันข้าราชการพลเรือน ประจ าปี พ.ศ. 2562  
  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่มีผู้ยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น 
ประจ าป ีพ.ศ. 2561 
  ในส่วนของจังหวัดร้อยเอ็ด มีข้าราชการในจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ส่งรายชื่อเข้ารับการคัดเลือก 
จ านวน 12 ราย จังหวัดร้อยเอ็ดจึงขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ ประชาสัมพันธ์ให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้าราชการทั้ง
12 ราย เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกในรอบสุดท้ายต่อไป ดังนี้ 
  1. นางนิรมล  ลีลาอดิศร ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด 
  2. นางอุไรพร  ทิพย์จันทึก พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดร้อยเอ็ด 
  3. นายปัญญา  ชัยสุข  เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติการ โรงพยาบาลโพธิ์ชัย ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดร้อยเอ็ด 
  4. นางพูนศรี  อุทก  ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ส2 โรงพยาบาลพนมไพร ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด 
  5. นายชาติชาย  เกตุพงษ์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดร้อยเอ็ด 
ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 
  6. นายกฤษณพงษ์  หงส์ภักดี นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ ส านักงานพัฒนาชุมชน
อ าเภอเกษตรวิสัย 
  7. นายจักรรินทร์  วรรณชิต พนักงานคุมประพฤติช านาญการ ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด 
  8. นายฉัตรชัย  นาอ้อม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ส านักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด 
  9. นายวิรัตน์  การบุญเรือง นักวิชาการแรงงานช านาญการ ส านักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด 
  10. นายสุกฤษฏิ์  การสุข ผู้อ านวยการโรงเรียนไพศาลวิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1  
  11. นายสวัสดิ์  นาปอม รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 2  
  12. นางพิศสุดา  พรรณสหพาณิชย์ ครูช านาญการพิเศษ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3  
มติที่ประชุมรับทราบ 

/3.3 แบบสอบถาม… 



 

๗ 

 

 3.3 แบบสอบถามการจัดท าหลักสูตรนักส่งเสริมสหกรณ์ขั้นพ้ืนฐาน 
 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างและพัฒนาหลักสูตรนักส่งเสริมสหกรณ์ขั้นพ้ืนฐาน”
ในวันที่ 18 มกราคม 2562 ห้องประชุม 126 ชั้น 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ซึ่งในการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และถอดบทเรียนองค์ความรู้และประสบการณ์ วิธีการส่งเสริมและแนะน าสหกรณ์ขั้นพ้ืนฐาน 
จัดท าหลักสูตรนักส่งเสริมสหกรณ์ข้ันพ้ืนฐานให้เหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์ในปัจจุบันเพ่ือวางระบบการถ่ายทอด
องค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสหกรณ ์

กลุม่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการสหกรณ์จึงขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการที่ปฏิบัติงาน
ในกรมส่งเสริมสหกรณ์กรอกข้อมูลลงในแบบสอบถามแบบสอบถามความต้องการการอบรมความรู้พื้นฐาน
ด้านการส่งเสริมสหกรณ์ส าหรับข้าราชการที่ปฏิบัติงานในกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  และรวบรวมส่งแบบสอบถาม
กลับมายังกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิภายในวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 เพ่ือจะได้น าข้อมูลมาประกอบการพิจารณาและ
จัดท าหลักสูตรนักส่งเสริมสหกรณ์ข้ันพื้นฐานต่อไป  ทั้งนี้ สามารถขอรับแบบสอบถามได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป หรือ
กรอกแบบสอบถามผ่านทาง Google form หรือสแกน QR Code โดยฝ่ายบริหารทั่วไปได้ส่งแบบสอบถาม
ดังกล่าวไว้ในไลน์กลุ่มส านักงานฯ แล้ว 

ในส่วนของส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้กรอกแบบสอบถามผ่านทาง Google form 
และรวบรวมส่งแบบสอบถามกลับไปยังกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิเรียบร้อยแล้ว 
มติที่ประชุมรับทราบ 

  3.4 ขอข้อมูลประกอบการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง 
  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้อนุมัติโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ป ี
กรมส่งเสริมสหกรณ์ เพ่ือด าเนินการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งให้สูงขึ้น กองการเจ้าหน้าที่จึงขอให้จัดท ารายละเอียด
เพ่ือใช้ประกอบการด าเนินการของต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ และผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 ,5 
และ 6 ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอัตราก าลังครบตามองค์ประกอบ ที่ ก.พ. ก าหนด รายละเอียดได้แจ้งแล้วนั้น 
 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ด าเนินการจัดส่งข้อมูลให้กองการเจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่ 21 
มกราคม 2562 และส่งข้อมูลรอบที่ 2 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 
มติที่ประชุมรับทราบ 

  นายอุเทน  มหาราช ผู้อ านวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวรายงาน 
3.5 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนพัฒนาความเข้มแข็งและแผนพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 

มีเป้าหมาย 14 สหกรณ์ สหกรณ์ละ 20 คน รวม 280 คนประกอบด้วยคณะกรรมการด าเนินการและฝ่ายจัดการสหกรณ์ 
เพ่ือพัฒนาความเข้มแข็งแก่สถาบันเกษตรกร เพ่ือเสริมสร้างสหกรณ์ภาคการเกษตรระดับอ าเภอให้เป็นศูนย์กลาง
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ขับเคลื่อนแผนพัฒนาความเข้มแข็งและแผนพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ส่งเสริมและพัฒนา 
การด าเนินงานของสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งและพัฒนาการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ ให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของสมาชิกได้ทุกมิติ สามารถแก้ปัญหาหรือบรรเทาปัญหา ความเดือดร้อนของเกษตรกร สร้างอาชีพ
และเพ่ิมรายได้ให้แก่สมาชิก เป็นที่พ่ึงของสมาชิกและชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป  สหกรณ์ภาคการเกษตรที่ได้รับ
คัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรเป็นองค์กรหลักระดับอ าเภอ 14 แห่ง ดังนี้ 
 1. สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จ ากัด 
 2. สหกรณ์การเกษตรจตุรพักตรพิมาน จ ากัด 
 3. สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จ ากัด 
 4. สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากัด 
 5. สหกรณ์การเกษตรปทุมรัตต์ จ ากัด 
 

/6. สหกรณ์การเกษตร… 



 

๘ 

 

 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 
ผู้ประสานงานอ าเภอ วิทยากร ผู้สังเกตการณ์และเจ้าหน้าที่โครงการ จ านวน 20 คน โดยอบรมให้ความรู้กับคณะกรรมการ
ด าเนินการและฝ่ายจัดการสหกรณ์ หลักสูตรการพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์ ประกอบด้วย 

1 นโยบายภาครัฐกับการพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง 
2 ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจและความสามารถในการบริการสมาชิก  
3 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร  
4 การจัดมาตรฐานสหกรณ์สหกรณ์ 
5 ประสิทธิภาพการบริหารงาน (ข้อบกพร่อง) 
6 การจดัท าแผนพัฒนาสหกรณ์  
ประธานฯ กล่าวว่าแผนพัฒนาความเข้มแข็งและแผนพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ได้ก าหนดให้สหกรณ์

รายงานผลอย่างไร การรวบรวมแผนงานและการรายงานผลรายโครงการของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ควรจะเป็นรูปแบบเดียวกัน
โดยการมีแบบรายงาน (แบบฟอร์ม) จึงให้กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ก าหนดวันประชุมเพ่ือหารือการก าหนด
แบบฟอร์มการรายงานผลร่วมกับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ที่รับผิดชอบสหกรณ์ทั้ง 14 แห่ง  

นายรณชัย เวียงกมล ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 กล่าวว่าจากการประชุมวิเคราะห์
แผนร่วมกับสหกรณ์ท้ัง 2 แห่ง ซึ่งแผนพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ของแต่ละแห่งแตกต่างในเรื่องความสามารถ ในส่วนการ
ด าเนินงานสหกรณ์ได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาธุรกิจสหกรณ์อยู่แล้ว ยังขาดแต่เพียงรูปแบบของการรายงาน 

นายอุเทนฯ แจ้งว่าก าหนดการประชุมเพ่ือจัดท าแบบรายงานการขับเคลื่อนแผนพัฒนาความเข้มแข็ง
และแผนพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด  

ประธานฯ ยกตัวอย่าง แผนความเข้มแข็งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ของ (รองอธิบดีฯ) นายวิศิษฐ์  ศรีสุวรรณ์ 
เพ่ือน ามาเป็นแนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/แนวทางการขับเคลื่อน... 
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ที่ประชุมรับทราบ 

/นายเชษฐา… 
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 นายเชษฐา  ไพศาล ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบรหิารการจัดการสหกรณ์ กล่าวรายงาน 
 3.6 แจ้งให้สหกรณ์น าเงินสง่สมทบเงินกู้ตามโครงการเงนิกู้เพ่ือปรับโครงสร้างภาคเกษตร (ASPL)  
   กบส. ได้มีหนังสือแจ้งถึงสหกรณ์แล้ว และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์โครงการ จึงขอแจ้งให้
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ที่รับผิดชอบสหกรณ์ดังกล่าวได้ติดตามให้สหกรณ์น าเงินด้วย โดยให้สหกรณ์แจ้งรายการช าระ
แยกเป็นเงินสมทบและค่าธรรมเนียมให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดทราบ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้น าส่งเงิน 
ปัจจุบันมีสหกรณ์การเกษตรปทุมรัตต์ จ ากัด ได้น าส่งเงินแล้ว รวมทั้งเงินบริจาค 30,000 บาท ค่าธรรมเนียม 415 บาท 
ส่วนที่เหลืออีก 3 แห่ง คือ 1. สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จ ากัด  2. สหกรณ์ผู้ใช้น้ าอ่างเก็บน้ าห้วยวังนอง จ ากัด  
3. สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จ ากัด จะถึงก าหนดส่งเงินในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่ง กบส.ได้มีหนังสือ
แจ้งไปยังสหกรณ์แล้ว 
มติที่ประชุมรับทราบ 

 3.7 จัดเก็บข้อมูลของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ขอความอนุเคราะห์ส านักงานสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัดมอบหมายให้ข้าราชการ 

ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรนักการเงินหรือข้าราชการที่รับผิดชอบสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
จัดเก็บข้อมูลของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในความรับผิดชอบทุกแห่ง เพ่ือให้ได้ข้อมูลมาประกอบ  
การพิจารณาหลักเกณฑ์ในการยกร่างกฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบที่เก่ียวข้อง ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ 
(ฉบับที่ พ.ศ.....) มาตรา 89/2 และมาตราอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กบส.ได้ส่งแบบฟอร์ม และกรอกข้อมูลทางออนไลน์ 
(Google Form) ส่งให้กรมส่งเสริมสหกรณ์เรียบร้อยแล้ว 
มติที่ประชุมรับทราบ 

3.7 ส ารวจข้อมูลโครงการสนับสนุนเงินทุนเพ่ือสร้างระบบน้ าในไรน่าของสมาชิกสถาบันเกษตรกรระยะที่ 2 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ว่าได้จัดท าโครงการสนับสนุนเงินทุน

เพ่ือสร้างระบบน้ าในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกรระยะที่ 2 โดยให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรส ารวจความประสงค์
ของสมาชิก ทั้ง 17 แห่ง ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการเพ่ิมเติม และจัดส่งให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด 
ภายในวันที่ 10 มกราคม 2562 และ กบส. ได้รวบรวมข้อมูลส่งให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ จ านวน 1,400 ราย 
และกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้อนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 600 ราย 
มติที่ประชุมรับทราบ 

  นางสาวมนธิฌา  สังขเนตร ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ กล่าวรายงาน 
3.8 เรื่องแจ้งการประชุมเพื่อซักซ้อมการตรวจการสหกรณ์ ในวันที่ 14 มกราคม 2562 

มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 30 คน ซึ่งกลุ่มตรวจการสหกรณ์ได้จัดประชุมชี้แจงเรียบร้อยแล้ว 
มติที่ประชุมรับทราบ 

 3.9 แจ้งให้ผู้ช าระบัญชีรายงานความเคลื่อนไหวของการช าระบัญชี 
หนังสือแจ้งให้ผู้ช าระบัญชีรายงานความเคลื่อนไหวของการช าระบัญชีอยู่ระหว่างด าเนินการเพ่ือลงนาม 

โดยก าหนดให้รายงานบัญชีทุกเดือน และในทุกระยะ 6 เดือน ครั้งที่ 1 ขอให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์รายงาน      
ในวันที่ 25 มกราคม 2562 และครั้งที่ 2 วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยให้บันทึกรายงานตามแบบฟอร์ม    
ที่กรมส่งเสริมสหกรณก์ าหนด 

ประธานฯ ให้น าวาระนี้เข้าในทีป่ระชุมติดตามผลการปฏิบัติงานทุกเดือนเพ่ือรายงานความก้าวหน้า 
มติที่ประชุมรับทราบ 

 

/3.10 แจ้งตดิตามการ... 
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 3.10 แจ้งติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องสหกรณ ์
  ข้อมูลเรื่องแจ้งติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องสหกรณ์ ข้อมูล ณ ปจัจบุันของส านักงานสหกรณ์จังหวัดรอ้ยเอ็ด 
มี 14 เรื่อง ในสหกรณ์ 13 แห่ง จงึขอให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ท่ีรับผดิชอบรายงานข้อมูลให้เปน็ปัจจุบนั หนังสือแจ้งอยู่ระหว่าง
การด าเนินการ โดยสหกรณ์ท่ีติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง 14 แห่ง 
 ประธานฯ ให้แก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับการบันทึกรายงานการประชุม ในวาระที่ 4.5 เรื่องเพ่ือทราบ
จากกลุ่มตรวจการสหกรณ ์ดังนี้ 
 1. แจ้งติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องสหกรณ์ 
 เรื่องแจ้งติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องสหกรณ์ ม ี14 เรื่อง ในสหกรณ์ 13 แห่ง จึงขอให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ ์
ทีร่ับผิดชอบ รายงานข้อมูลการแก้ไขข้อบกพร่องสหกรณใ์ห้เป็นปัจจุบัน  
 ประธานฯ แจ้งว่ากรณีเรื่องใดที่มีการแก้ไขข้อบกพร่องแล้ว ให้รายงานผลการแก้ไขข้อบกพร่องให้ทราบ
ตามระยะเวลาที่ก าหนด ส าหรับสหกรณ์ใดที่น าเข้าที่ประชุม จกบ. ให้รายงานผล เพ่ือให้กลุ่มตรวจการสหกรณ์
รวบรวมข้อมูลน าเสนอในที่ประชุม จกบ. 
มติที่ประชุมรับทราบ 

 3.11 แจ้งติดตามการแก้ไขข้อสังเกตสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
  ข้อมูล ณ วันที่ 7 มกราคม 2562 มีสหกรณ์ 24 แห่ง กลุ่มเกษตร 7 แห่ง ที่จะต้องรายงาน
การแก้ไขข้อสังเกตสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ทุกวันที่ 5 ของเดือน จนกว่าแล้วเสร็จ ประกอบด้วยสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

ประธานฯ ให้น าวาระนี้เข้าในทีป่ระชุมติดตามผลการปฏิบัติงานทุกเดือนเพ่ือรายงานความก้าวหน้า 
มติที่ประชุมรับทราบ 

  3.12 การจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ พ.ศ. 2562 
  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ประชุมหารือการ
จัดงาน วันสหกรณ์แห่งชาติ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 มติที่ประชุมเห็นควรให้มีการจัดกิจกรรม
วันสหกรณ์แห่งชาติ พ.ศ. 2562 โดยประกอบด้วย 
  1. พิธีถวายสักการะและร าลึกถึงกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ 
“พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” โดยนายวันชัย  คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี 

ที่ประชุมจึงหารือเรื่องก าหนดจ านวนผู้ขึ้นวางพานพุ่ม ถวายสักการะฯ มติที่ประชุม มีมติให้มีผู้วาง
พานพุ่ม แห่งละ 5 คน การแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย 

2 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ให้กับวัดหรือโรงเรียน โดยค่าใช้จ่ายที่ใช้ใน
กิจกรรมทั้งหมด ซึ่งได้มาจากการสมทบทุนของขบวนการสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร และบุคลากรส านักงานสหกรณ์จังหวัด
ร้อยเอ็ดร่วมแสดงพลังความสามัคคขีองขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดร้อยเอ็ด มติที่ประชุม ยังไม่มีข้อสรุป  

3. กิจกรรมการแข่งขันกีฬา จากการหารือในที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ใช้สนามกีฬาโรงเรียน
ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 

จับฉลากเลือกสี 
ที่ประชุมได้เชิญให้ประธานสีของแต่ละสีได้จับฉลากเพ่ือเลือกสีประจ าทีม โดยได้ผลการจับฉลาก ดังนี้ 
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 ,

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ ์3 ,กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 และกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 
/สีแสด (อ.เสลภูมิ... 



 

๑๕ 

 

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  
  4. กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค ์เริ่มตั้งแต่เวลา 16.30 น. ณ สนามกีฬาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 
มติที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบ 
 วาระท่ี 4.1 เรื่องเพื่อทราบจากฝ่ายบริหารทั่วไป 
  นายณรงค์ชัย  ปุริโส หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป กล่าวรายงานตามวาระฯ ดังนี้ 
  4.1.1 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ข้อมูล ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 
  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 18,846,180.00 บาท แยกเป็น
งบบุคลากร 10,034,600.00 บาท เบิกจ่ายแล้ว 3,016,473.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.06  งบ
ด าเนินงาน 6,122,480.00 บาท เบิกจ่ายแล้ว 1,746,173.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.52  งบลงทุน 
108,300.00 บาท เบิกจ่ายแล้วคิดเป็นร้อยละ 100 งบอุดหนุน 2,580,800.00 บาท เบิกจ่ายแล้ว 
87,600.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.39 

 
  เป้าหมายการเบิกจ่ายที่กรมก าหนดเดือนมกราคม 2562  งบภาพรวมสะสม คิดเป็นร้อยละ 39 
งบลงทุนสะสม คิดเป็นร้อยละ 74 สสจ.ร้อยเอ็ด เบิกจ่ายงบภาพรวมสะสม คิดเป็นร้อยละ 26.31 งบลงทุนสะสม 
คิดเป็นร้อยละ 100 เนื่องจากระหว่างเดือนกรมได้โอนเงินงบประมาณเพ่ิมเติม จึงท าให้การเบิกจ่ายได้ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 

 

/สรุปผลการเบิกจ่าย... 



 

๑๖ 

 

 

 
 

 

/ประเภทรายจ่าย... 



 

๑๗ 

 

 

 
 

 

/สรุปผลการเบิกจ่าย... 



 

๑๘ 

 

 

 
 

 

/ประเภทรายจ่าย... 



 

๑๙ 

 

 

 
 

 

/การเบิกเงินค่า... 



 

๒๐ 

 

 

 
มติที่ประชุมรับทราบ 

 

/4.1.2  ขอเชิญชวนสั่งซื้อเสื้อ... 



 

๒๑ 

 

  4.1.2  ขอเชิญชวนสั่งซื้อเสื้อตรากรมส่งเสริมสหกรณ์ 
  คณะกรรมการสวัสดิการกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีมติอนุมัติให้กรมสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ 
กองการเจ้าหน้าที่ จ าหน่ายเสื้อโปโล และเสื้อแจ็คเก็ตให้แก่บุคลากรกรม ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้สวมใส่
ขณะปฏิบัติงานในพ้ืนที่หรือจัดกิจกรรมต่างๆ  ของหน่วยงาน เพ่ือแสดงออกถึงความสามัคคีของทีมงาน และความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบุคลากรกรม  ทั้งนี้ รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะส่งเข้าเป็นรายได้ของกองทุนสวัสดิการกรมส่งเสริมสหกรณ์ต่อไป 
 ในการนี้ จึงขอเชิญชวนข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ สั่งซื้อเสื้อโปโลสีเหลือง 
(ผ้า Dry Tech) ปักตรากรมส่งเสริมสหกรณ์ ในราคาตัวละ 350 บาท และเสื้อแจ็คเก็ตสีด า ตรากรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ในราคาตัวละ 1,000 บาท โดยสามารถสั่งซื้อได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปรายละเอียดรูปแบบ
จะได้แจ้งไลน์กลุ่มต่อไป (เนื่องจากยังไม่ได้รับแจ้งแบบเสื้อ) 
มติที่ประชุมรับทราบ 

  4.1.3  ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการในสังกัดตอบแบบส ารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ของข้าราชการพลเรือนที่มีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ ประจ าปี พ.ศ. 2561 
  กองการเจ้าหน้าที่ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการในสังกัดตอบแบบส ารวจความคิดเห็นและ
ความพึงพอใจของข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการประจ าปี พ.ศ. 2561 
และแจ้งข้าราชการตามกลุ่มเป้าหมายตอบแบบส ารวจความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์  
http://survey.ocsc.go.th/emp61 หรือ QR Code ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารทั่วไป
ไดส้่งแบบสอบถาม (Google form) เข้าทางไลน์กลุ่มส านักงานแล้ว 
 มติที่ประชุมรับทราบ 

  4.1.4  การจัดงาน “เส้นไหม ลายผ้าไทย ร้อยเรียงเส้นใย ร้อยดวงใจชาวร้อยเอ็ด” 
  ตามที่จังหวัดร้อยเอ็ดก าหนดจัดงานเดินแบบผ้าไทย ในวันพฤหัสบดีที่  14 กุมภาพันธ์ 2562 
ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด และได้เชิญชวนให้ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปร่วมเดินแบบผ้าไทยและถ่ายรูปเพื่อจัดท าหนังสือที่ระลึกการจัดกิจกรรมดังกล่าว
รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัด และประชาชนทั่วไป ส่งที่งานเดินแบบผ้าไทย ให้คณะกรรมการด าเนินงาน
เดินแบบผ้าไทยพิจารณาคัดเลือก ภายในวันที่ 25 มกราคม 2562 
 ในการนี้ จังหวัดได้พิจารณาคัดเลือกชื่องานเดินแบบผ้าไทย คือ งาน “เส้นไหม ลายผ้าไทย 
ร้อยเรียงเส้นใย ร้อยดวงใจชาวร้อยเอ็ด” เป็นชื่องานเดินแบบผ้าไทยดังกล่าว ทั้งนี้ ขอความร่วมมือท่านเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์งานเดินแบบดังกล่าว ให้ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป
ได้รับทราบต่อไป 
มติที่ประชุมรับทราบ 

  4.1.5  มติการประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 2/2561 
  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับแจ้งจากจังหวัดร้อยเอ็ดว่าในคราวประชุมคณะกรรมการนโยบาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ) 
เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมได้มีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเน้นย้ าการด าเนินการตามแนวทางการบังคับใช้กฎหมาย
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 โดยมอบหมาย
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข ด าเนินการตามจุดเน้นเรื่องการควบคุมการจ าหน่าย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และขอให้ทุกหน่วยงานร่วมรณรงค์การงดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานรื่นเริง
ของหน่วยงานราชการ จังหวัดร้อยเอ็ดจึงได้พิจารณาด าเนินการ ตามมติของคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ดังกล่าว ดังนี้ 
 

/1. ก าชับหน่วยงาน… 



 

๒๒ 

 

1. ก าชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการมาตรการการบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายหลักท่ียังคงเป็นจุดอ่อนร่วมกัน ได้แก่ 

1.1 ควบคุมมิให้มีการจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่ผู้มีอายุต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์
และผู้มีอาการมึนเมาจนครองสติไม่ได้ 

1.2 ควบคุมมิให้มีการจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกเวลาที่กฎหมายก าหนด 
1.3 ควบคุม กวดขัน ตรวจตรา และป้องกันมิให้ผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขับขี่ยานพาหนะ

โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ขับข่ีจักรยานยนต์ 
2. ขอความร่วมมือส่วนราชการในจังหวัด งดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานรื่นเริง 

ของหน่วยงาน เพ่ือเป็นการสนับสนุนหน่วยงานของภาครัฐเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน และเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ค่านิยมในการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

ส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ขอให้ท่านประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานราชการในสังกัด งดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานรื่นเริงของหน่วยงานเพื่อเป็นการสนับสนุน
ให้หน่วยงานของภาครัฐเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน และเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงค่านิยมในการควบคุมการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
มติที่ประชุมรับทราบ 

  4.1.6  ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  
  ด้วยกรมทางหลวงชนบท ได้ขอรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ไปรับราชการสังกัดกรมทางหลวงชนบท จ านวน 1 ราย นางสาวนิศากร ปานาหะ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
โอนไปสังกัดกรมทางหลวงชนบท ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป 
  ประธานฯ กล่าวแสดงความยินดีกับนางสาวนิศากร ปานาหะ ที่ได้รับโอนย้ายสังกัด พร้อมทั้งกล่าว
ให้โอวาท และมอบของที่ระลึก รวมทั้งรับมอบของที่ระลึกจากตัวแทนจากกลุ่มงาน และบุคลากรท่านอ่ืนๆ ด้วย 
มติที่ประชุมรับทราบ 

วาระท่ี 4.2 เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 
  นายอุเทน  มหาราช ผู้อ านวยการ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวรายงานตามวาระฯ ดังนี้ 

4.2.1 ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ระหว่างเดือนกันยายน -มกราคม 2562 

กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ได้ตรวจสอบผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ด าเนินการ
จัดประชุมใหญ่ ตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน – 31 มกราคม 2562 จึงขอแจ้งผลการจัดมาตรฐานดังนี้ 

สหกรณ์ 
  ในระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 31 มกราคม 2562 มีสหกรณ์ได้ด าเนินการจัดประชุมใหญ่และ
ประเมินมาตรฐานสหกรณ์เข้าระบบแล้ว จ านวน 28 แห่ง ผลปรากฏว่า  สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในระดับ   
ดีเลิศ (A) จ านวน 12 แห่ง สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในระดับดีมาก(B) จ านวน 6 แห่ง สหกรณ์ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานระดับดี (C) จ านวน 3 แห่ง สหกรณ์ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จ านวน 7 แห่ง  ดังนี้ 

ผลงานสะสม ระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 31 มกราคม 2562 มีสหกรณ์ได้ด าเนินการจัด
ประชุมใหญ่และประเมินมาตรฐานสหกรณ์เข้าระบบแล้ว จ านวน 28 แห่ง ผลปรากฏว่า  สหกรณ์ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานในระดับดีเลิศ (A) จ านวน 12 แห่ง สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในระดับดีมาก(B) จ านวน 6 แห่ง 
สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดี (C) จ านวน 3 แห่ง สหกรณ์ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จ านวน 7 แห่ง 

 
 

1. สหกรณ์ออมทรัพย์... 



 

๒๓ 

 

1. สหกรณ์ออมทรัพย์ รพช.ร้อยเอ็ด จ ากัด (A)   (จัดเดือนนี้) 
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จ ากัด (A)   (จัดเดือนนี้) 
3. สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาร้อยเอ็ด จ ากัด (A)  (จัดเดือนนี้) 
4. สหกรณ์การเกษตรคนรากหญ้าทุ่งกุลา จ ากัด (A) 
5. สหกรณ์การเกษตรบ้านลิ้นฟ้าหมู่ 11 จ ากัด (A) 
6. สหกรณ์เพ่ือการเกษตรรักถ่ินเกิด จ ากัด (A) 
7. สหกรณ์การเกษตรโพธิ์ชัย จ ากัด (A) 
8. สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านผักกาดหญ้า จ ากัด (A) 
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด จ ากัด (A) 
10. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จ ากัด (A) 
11. สอ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จ ากัด (A) 
12. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขร้อยเอ็ด จ ากัด (A) 
13. สหกรณ์สตรีโพนทอง จ ากัด (B) 
14. สหกรณ์การเกษตรบ้านหนองมะแซว จ ากัด (B) 
15. สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านดินแดง จ ากัด (B) 
16. สหกรณ์การเกษตรอ าเภอเชียงขวัญ จ ากัด (B) 
17. สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านมะบ้า จ ากัด (B) 
18. สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าดอนเจ้าปู่บ้านหัน จ ากัด (B) 
19. สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการผลิตและส่งออกสุวรรณภูมิ จ ากัด (C) 
20. สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านท่าค้อ จ ากัด (C) 
21. สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านกุดแข้  จ ากัด (C) 
22. สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านขว้าง จ ากัด (F)  (แผนยกระดับ) 
23. สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านท่าสะแบง จ ากัด (F)  (แผนยกระดับ) 
24. สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านไผ่ จ ากัด (F)  (แผนยกระดับ) 
25. สหกรณ์การเกษตรเพ่ือเกษตรกรไทยร้อยเอ็ดสอง จ ากัด (F) (แผนยกระดับ) 
26. สหกรณ์รักษ์แม่บ้านร้อยเอ็ด จ ากัด (F)    (แผนรักษา) 
27. สหกรณ์การเกษตรศรีสมเด็จ จ ากัด (F)    (แผนยกระดับ) 
28. สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านท่าม่วง  จ ากัด (F) (แผนยกระดับ) 

หมายเหตุ : สหกรณ์ท่ีจะต้องจัดประชุมใหญ่ภายใน 150 วันซึ่งไม่เกิน 28 กุมภาพันธ์ 2562 ดังนี้ 
1. สอ.ต ารวจภธูรร้อยเอ็ด จ ากัด   นายสากล  แป้นนอก  
2. สอ.โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  นางสัญหญ์าดา  แก้วกรม 
3. สอ.ก านันผู้ใหญ่บ้านโพธิ์ชัย  นายนราวุธ  ไชโยราช 
4. สผน.ห้วยจานใต้   นายสุพจน์  เศษวงค์ 
นางสัญห์ญาดา  แก้วกรม แจ้งว่า สอ.ต ารวจภธูรร้อยเอ็ด จ ากัด ประชุมแล้วเมื่อเดือนตุลาคม 2562  
 

/และสอ.โรงพยาบาล... 



 

๒๔ 

 

และสอ.โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จ ากัด ประชุมแล้วเมื่อเดือนธันวาคม 2562 
นายสุริยนต์ ฉายชัยภูมิ แจ้งว่า สผน.ห้วยจานใต้ จ ากัด ได้แจ้งช าระบัญชีแล้ว ส่วน สผน.ห้วยวังนอง จ ากัด 

จะประชุมในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 
กลุ่มเกษตรกร 

  ในระหว่างวันที่  1 กันยายน  - 31 มกราคม 2562 มีกลุ่มเกษตรกรที่จัดประชุมใหญ่และ
รายงานผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรผ่านระบบ จ านวน 22 แห่ง ผลปรากฏว่า ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
จ านวน 17 แห่ง ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน จ านวน 5 แห่ง 
  กลุ่มเกษตรกรที่ผ่านมาตรฐานประกอบด้วย 
  1. กลุ่มเกษตรกรท านาโพธิ์สัย อ าเภอศรีสมเด็จ 
  2. กลุ่มเกษตรกรท านาศรีสวัสดิ์หนองพอก อ าเภอหนองพอก 
  3. กลุ่มเกษตรกรท าสวนเมืองทอง อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 
  4. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์กู่กาสิงห์ 
  5. กลุ่มเกษตรกรท านาผักแว่น อ าเภอจังหาร 
  6. กลุ่มเกษตรกรท าสวนศรีสมเด็จ อ าเภอศรีสมเด็จ 
  7. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์สีแก้ว  อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 
  8. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หนองเทิง  ต าบลแวง อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 
  9. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์แคนใหญ่  อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 
  10. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์แคนใต้  อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 
  11. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์สวนจิก  อ าเภอศรีสมเด็จ 
  12. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ต าบลหน่อม อ าเภออาจสามารถ 
  13. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เมยวดี   อ าเภอเมยวดี 
  14. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์พรมสวรรค์ อ าเภอโพนทอง 
  15. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ชุมพร อ าเภอเมยวดี 
  16. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์สว่าง อ าเภอโพนทอง   (จัดเดือนนี)้ 
  17. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์กกโพธิ์ อ าเภอหนองพอก  (จัดเดือนนี)้ 
  กลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่านมาตรฐานประกอบด้วย 

1. กลุ่มเกษตรกรท านาต าบลหนองไผ่  อ าเภอธวัชบุรี (แผนผลักดัน/สุเพียงเพ็ญ) 
2. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รอบเมือง อ าเภอหนองพอก (แผนรักษา/กฤตเมต) 
3. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์โคกกกม่วง อ าเภอโพนทอง (แผนผลักดัน/สุพจน์) 
4. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์วังสามัคคี อ าเภอโพนทอง (แผนรักษา/สุพจน์) 
5. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ชมสะอาด   (แผนผักดัน/สุพจน์)) 

มติที่ประชุมรับทราบ 

4.2.2 เรื่องโครงการคัดเลือกสหกรณ์และกุ่มเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นเพ่ือเสนอเข้ารับการคัดเลือก
เป็นสหกรณ์แกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติประจ าปี 2562/2563 
 ผลงานดีเด่น ก าหนดไว้ 3 ระดับ 

1. ระดับจังหวัด 
2. ระดับภาค 
3. ระดับชาติ 

/หลักเกณฑ์… 



 

๒๕ 

 

หลักเกณฑ์การคัดเลือก 
1. มีผลการด าเนินงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 
2. ต้องมีข้อมูลย้อนหลัง (งบการเงิน) เพ่ือการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 ปี 
3. ถ้าเป็นสหกรณ์และกุ่มเกษตรกรที่เคยได้รับพระราชทานโล่รางวัลดีเด่นแห่งชาติมาแล้ว

จะต้องไม่น้อยกว่า 5 ปี จากปีท่ีได้รับรางวัลจึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกได้ 
4. ต้องเป็นสหกรณ์และกลุ่มที่ผ่านระดับมาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ในปีล่าสุด

ก่อนเข้ารับการคัดเลือก 
5. ในปีล่าสุดก่อนเข้ารับการคัดเลือกสหกรณ์ต้องไม่มีข้อบกพร่องและไม่มีข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี 

เกณฑ์การให้คะแนน ก าหนดไว้ 5 หมวด คือ 
1. ความคิดริเริ่ม       100 คะแนน 
2. ความสามารถในการมีส่วนร่วมของสมาชิกต่อสถาบัน   350 คะแนน 
3. บทบาทและการมีส่วนร่วมของสมาชิกต่อสถาบัน   250 คะแนน 
4. ความมั่นคงและฐานะทางเศรษฐกิจของสถาบัน   150 คะแนน 
5. การท ากิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์และการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 150 คะแนน 

โดยคะแนนรวมทั้ง 5 หมวดจะต้องได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และคะแนนแต่ละหมวด
จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

การด าเนินงานตามโครงการดังกล่าวของจังหวัดร้อยเอ็ด ในปีงบประมาณ 2562 มีดังนี้ 
1. ค าสั่งส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 001/2561 ลงวันที่ 4 มกราคม 2541  
2. เป้าหมาย 7 แห่งดังนี้ 

(1) สหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก จ ากัด  (สังกัดกลุ่ม 1) 
(2) สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินสุวรรณภูมิสอง จ ากัด   (สังกัดกลุ่ม 2) 
(3) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนปทุมรัตต์ จ ากัด    (สังกัดกลุ่ม 3) 
(4) กลุ่มเกษตรกรท านาค้อใหญ่     (สังกัดกลุ่ม 4) 
(5) กลุ่มเกษตรกรท านาบึงเกลือ     (สังกัดกลุ่ม 5) 
(6) สหกรณ์การเกษตรโพธิ์ชัย จ ากัด     (สังกัดกลุ่ม 6) 
(7) สหกรณ์การเกษตรหนองพอก จ ากัด    (สังกัดกลุ่ม 7) 

ประธานฯ กล่าวว่าให้น าข้อมูลปีที่แล้วมาวิเคราะห์ประกอบ ว่าแต่ละแห่งยังขาดหลักเกณฑ์ใด 
และหากเปรียบเทียบกับปีปัจจุบันแล้วจะได้คะแนนเท่าใด เหตุใดผลคะแนนถึงเป็นเช่นนั้น หากขาดข้อมูลหลักเกณฑ์ใด
ใน 5 หมวด ต้องพัฒนาให้สามารถคัดเลือกเป็นดีเด่น ดังนั้น กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ต้องประชุมร่วมกับ
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ เพ่ือวางแผนการจัดท าข้อมูล  

นายอุเทนฯ แจ้งว่าในเบื้องต้นจะได้รวบรวมข้อมูลการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น 
ปี 2561/2562 มาวางแผนงานร่วมกับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. 
ณ ห้องประชุมส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด  
มติที่ประชุมรับทราบ 

4.2.3 การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์ทุกประเภทและกลุ่มเกษตรกร 
 ด้วยได้มีค าสั่งที่ 1/2562 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผล
การด าเนินงานการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงในสหกรณ์ทุกประเภทและกลุ่มเกษตรกรระดับเขต (คณะที่ 6 ) 
มีผู้ตรวจราชการเขต 10,11 และ 12 ประธานฯ  มี สกจ.อุดรธานี ,สกจ.หนองบัวล าภู ,สกจ.หนองคาย ,สกจ.บึงกาฬ  
 

/,สกจ.เลย ,สกจ.... 



 

๒๖ 

 

,สกจ.เลย ,สกจ.นครพนม ,สกจ.มุกดาหาร ,สกจ.ร้อยเอ็ด ,สกจ.ขอนแก่น ,สกจ.มหาสารคาม ,สกจ.กาฬสินธ์ ,สกจ.สกลนคร 
,ผู้อ านวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ที่ 6 ,7 และ 8 เป็นอนุกรรมการ 
 การด าเนินงานตามโครงการดังกล่าวของจังหวัดร้อยเอ็ด ในปีงบประมาณ 2562  มีดังนี ้

1. ค าสั่งส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 302/2561  ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์  2562  
2. เป้าหมาย ......................... แห่งดังนี้ 

(1) สหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก จ ากัด (สังกัดกลุ่ม 1) 
(2) สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินสุวรรณภูมิสอง จ ากัด  (สังกัดกลุ่ม 2) 
(3) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนปทุมรัตต์ จ ากัด   (สังกัดกลุ่ม 3) 
(4) กลุ่มเกษตรกรท านาค้อใหญ่     (สังกดักลุ่ม 4) 
(5) กลุ่มเกษตรกรท านาบึงเกลือ    (สังกัดกลุ่ม 5) 
(6) สหกรณ์การเกษตรโพธิ์ชัย จ ากัด    (สังกัดกลุ่ม 6) 
(7) สหกรณ์การเกษตรหนองพอก จ ากัด    (สังกัดกลุ่ม 7) 

นายอุเมนฯ หารือที่ประชุมว่าเห็นควรอย่างไร หากจะน าสหกรณ์ในโครงการขับเคลื่อนสหกรณ์สู่ดีเด่น 
กับสหกรณ์ทีข่ับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นสหกรณ์เดียวกัน 

นางศศิธร  เขวาล าธาร กล่าวว่า จากการศึกษาดูงานสหกรณ์ที่ประสบความส าเร็จเรื่อง
ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์ กิจกรรมของสหกรณ์แต่ละกิจกรรมจะแยกจากกัน แล้วจึงร่วม
แต่ละกิจกรรมมาเป็นผลงานของสหกรณ์ เช่น กิจกรรมของพ่อ กิจกรรมของแม่ กิจกรรมของลูก ที่แตกต่างกัน
ตามความสามารถ ซึ่งแต่ละกิจกรรมจะมีป้ายองค์ความรู้สอดแทรกตามฐานต่างๆ และทุกกิจกรรมจะต้องเอื้อ
ประโยชน์ต่อชุมชน 

นายรณชัย  เวียงกมล กล่าวว่า ให้น าหัวข้อการประเมินแต่ละหัวข้อเป็นหลักในการประชุม
หารือร่วมกัน ถอดเป็นรายกิจกรรมถึงขั้นตอน วิธีการการด าเนินงาน  ส่วนการคัดเลือกสถาบันที่เหมาะสมนั้น 
เห็นควรให้หารือในการประชุมวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ด้วย 
 ประธานฯ กล่าวว่า หากจะต้องคัดเลือกจากสหกรณ์ขนาดใหญ่ เช่นสหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จ ากัด 
หรือสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากัด จะเป็นผลดีต่อการด าเนินโครงการดังกล่าวกว่าหรือไม่ เพราะหาก
ผู้ตรวจราชการกรมฯ ที่รู้ศักยภาพของสหกรณ์เหล่านั้นอยู่แล้ว อาจจะมีค าถามว่าท าไมถึงไม่คัดเลือกสหกรณ์ใหญ่
เข้าโครงการ ดังนั้น กลุ่มจัดตั้งฯ ต้องประชุมร่วมกับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เพ่ือคัดเลือกสหกรณ์  ให้น าเรื่องนี้เข้าพิจารณา
ในที่ประชุมวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 แล้วรายงานผลในการประชุมคราวต่อไป 
 4.2.4 การอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
 กลุ่มเป้าหมายเป็นสหกรณ์ที่เป็นองค์กรหลักระดับอ าเภอทั้ง 14 สหกรณ์ สหกรณ์ ละ 6 คน 
มีก าหนดจัดการประชุมในต้นเดือนมีนาคม 2562 อบรม 1 วัน โครงการอยู่ระหว่างด าเนินการ เมื่อได้รับอนุมัติโครงการแล้ว
จะได้มีหนังสือแจ้งไปยังสหกรณ์เพ่ือคัดเลือกเกษตรกรเป้าหมายต่อไป โดยหลักสูตรในการอบรม ประกอบด้วย  
 1. การแปรรูปเพื่อเพ่ิมผลผลิตสินค้าและการตลาดสหกรณ์ (กพส.) 
 2. การจัดบัญชีที่มีคุณภาพสูงและปลอดภัย (ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด) 
 3. ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการประมง (ส านักงานประมงจังหวัดร้อยเอ้ด) 
 4. ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับปศุสัตว์ (ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด) 
 5. การจัดท าแผนประกอบอาชีพและเพ่ิมรายได้ต่อครัวเรือน 
 หลักเกณฑ์ของโครงการ คือ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการต้องมีรายได้ต่อครัวเรือนเพ่ิมขึ้นไม่
น้อยกว่า 180,000 บาทต่อปี จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์  

มติที่ประชุมรับทราบ 

/4.2.5 โครงการฝึกอบรม... 



 

๒๗ 

 

4.2.5 โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการสหกรณ์ภาคการเกษตร 
สู่ความเข้มแข็ง 1 สหกรณ์ 1 อ าเภอ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ไดจ้ัดท าโครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ 
และฝ่ายจัดการสหกรณ์ภาคการเกษตรสู่ความเข้มแข็ง 1 สหกรณ์  1 อ าเภอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ให้กับคณะกรรมการและฝ่ายจัดการสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อให้น าความรู้ที่ได้รับการอบรมไป
ปรับใช้ในการบริหารจัดการสหกรณ์ได้อย่างเป็นระบบ ก่อให้เกิดประโยชน์กับสหกรณ์ซึ่งเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการฯ และสามารถพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรให้เป็นองค์กรหลักระดับอ าเภอต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้คณะกรรมการและฝ่ายจัดการสหกรณ์ มีจิตส านึกและตระหนักเห็นความส าคัญ  ในบทบาท

หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้น าสหกรณ์ที่มีต่อการบริหารงานสหกรณ์ 
  2 เพ่ือให้คณะกรรมการและฝ่ายจัดกาสหกรณ์ ได้รู้และเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย
ภาครัฐกับการพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง 
เนื้อหาวิชาประกอบด้วย 
1. นโยบายภาครัฐกับการพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง    1 ชั่วโมง 
2. ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจและความสามารถในการบริการสมาชิก (กพส.) 1 ชั่วโมง 
3. ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร (กบส.)         1 ชั่วโมง 
4. การจัดมาตรฐานสหกรณ์สหกรณ์           0.30 ชั่วโมง 
5. ประสิทธิภาพการบริหารงาน (ข้อบกพร่อง) (กตส.)    1 ชั่วโมง 
6. การจัดท าแผนพัฒนาสหกรณ์       1.30 ชั่วโมง 
 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ได้น าร่างโครงการเพื่อเสนอที่ประชุมพิจารณา เพื่อเสนอ
สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดเพ่ือลงนาม (รายละเอียดตาม QR Code) 

 
 ประธานฯ กล่าวว่า จากร่างโครงการดังกล่าว เนื้อหาการบรรยายจะซ้ าซ้อนกับโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาความเข้มแข็งและแผนพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เป้าหมาย 14 สหกรณ์ ของวันที่ 7 – 17 มกราคม 2562 
ที่ได้ด าเนินการไปแล้วหรือไม่ ซึ่งการขับเคลื่อนงานตามเนื้อหาโครงการนี้ สามารถปฏิบัติร่วมกับกลุ่มงานอ่ืน 
เพราะเป็นนโยบายหลักของส านักงาน ต้องปฏิบัติควบคู่กับงานภารกิจอื่น เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
ให้น าเรื่องนี้เข้าประชุมในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เพ่ือพิจารณาร่วมกัน แล้วรายงานผลในการประชุมคราวต่อไป 
 นายเชษฐา  ไพศาล กล่าวว่า กิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์การเกษตรหลักระดับอ าเภอสู่ความเข้มแข็ง  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์  กิจกรรมประกอบด้วย 
 1. ส่งเสริมการควบคุมภายใน  
 2. ส่งเสริมธรรมาภิบาลในสหกรณ์  
 3. ส่งเสริมการออมแก่สมาชิก ร้อยละ 60 ในรูปสะสมทุนเรือนหุ้น และเงินฝากทุกประเภท  
 4. สนับสนุนเงินทุนปลอดดอกเบี้ยให้สมาชิก 
 5. ส่งเสริมให้สหกรณ์กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
 

/ซึ่งวัตถุประสงค์… 



 

๒๘ 

 

 ซ่ึงวัตถุประสงค์ของโครงการคือส่งเสริมสหกรณ์สู่ความเข้มแข็งเช่นเดียวกัน จึงเห็นว่าจะเป็นการ
ปฏิบัติงานซ้ าซ้อน  

มติที่ประชุมรับทราบ 

 วาระท่ี 4.3 เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
  นายเชษฐา  ไพศาล ผู้อ านวยการกลุ่มฯ กล่าวรายงานตามวาระฯ ดังนี้ 
 4.3.1  กิจกรรมส่งเสริมการออมภายใต้ค ารับรองปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจ าปี 2562 

1. อัตราส่วนเงินออมต่อหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตรเพ่ิมขึ้น  
2. อัตราส่วนเงินออมต่อหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์นอกภาคการเกษตรเพ่ิมขึ้น  
3. อัตราส่วนเงินออมต่อหนี้สินของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรเพ่ิมขึ้น  
4. อัตราส่วนเงินออมต่อหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพ่ิมขึ้น 

 เงินออมสมาชิก หมายถึง ปริมาณธุรกิจรับเงินฝากจากสมาชิก + มูลค่าหุ้นของสมาชิกที่ช าระแล้ว 
ณ รอบการประเมินช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง 
 หนี้สินของสมาชิก หมายถึง ปริมาณธุรกิจสินเชื่อ (เฉพาะการให้เงินกู้แก่สมาชิก) ณ รอบการประเมิน
ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง 
 สมาชิก หมายถึง สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เฉพาะที่ด าเนินธุรกิจ (ยกเว้น หยุดด าเนินธุรกิจ 
อยู่ระหว่างเลิก ช าระบัญชี) 
สูตรการค านวณ แบบ 1   
อัตราส่วนเงินออมต่อหนี้สิของสมาชิก =      เงินออม X 100 
              หนี้สินของสมาชิก 
เกณฑก์ารให้คะแนน 
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 1 ต่อ 1 คะแนน ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้   
(หมายเหตุ เก็บข้อมูล เป็นบาท)   

ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3  ระดับ 4  ระดับ 5  

 56  57  58  59  60  

สูตรการค านวณ แบบ 2  
ร้อยละจ านวนประเภทสหกรณ์/ประเภทกลุ่มเกษตรกรที่มีอัตราส่วนเงินออมต่อหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพ่ิมขึ้น 
   =     จ านวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีเงินออมเพ่ิมขึ้น X 100 
                           จ านวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีอยู่ 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 1 ต่อ 1 คะแนน ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้   
(หมายเหตุ เก็บข้อมูล เป็นแห่ง)   

ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3  ระดับ 4  ระดับ 5  

 22  24  26  28  30  

 
/แบบรายงาน... 



 

๒๙ 

 

 
คู่มือ 

ส่งเสริมการออมทรัพย์ให้กับสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
ของส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
 ประธานฯ กล่าวว่า ให้สร้างวิธีปฏิบัติงานให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์และสหกรณ์สามารถเข้าใจและ
น าไปปฏิบัติได ้และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์สามารถแนะน าให้สหกรณ์เข้าใจกระบวนการท างานได้ด้วย 

มติที่ประชุมรับทราบ 

/4.3.2  กิจกรรมส่งเสริม… 
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๓๐ 

 

 4.3.2  กิจกรรมส่งเสริมธรรมาภิบาลในสหกรณ์ 
 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 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. สหกรณ์ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการเพิ่มเติม ตามที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์แนะน าสหกรณ์
ในความรับผิดชอบเข้าร่วมโครงการ 
 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 และรายงานผล

การตรวจประเมินให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดทราบ ตามระยะเวลาที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์
พิจารณาก าหนด 

3. พิจารณาให้ความเห็นในการปรับปรุงสหกรณ์ และมอบหมายข้าราชการผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการแนะน าส่งเสริมสหกรณ์ 

4. ติดตามผลการด าเนินงานของสหกรณ์ ให้มีการปรับปรุงพัฒนาที่ดีขึ้น ปฏิบัติเป็นไปตามแนวทาง
ของหลักธรรมาภิบาลที่ก าหนด 

/ชุดที่ 2 คณะท างาน... 
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๓๑ 

 

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 าเนนิการสหกรณ ์
แต่งตั้งคณะท างานของสหกรณ์เพ่ือรับผิดชอบแต่ละหลักของธรรมาภิบาล (ตัวอย่างค าสั่งของ และประเมินตนเอง 
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ 

ขั้นตอนที่ 5 คณะท างานส่งเสริมธรรมาภิบาล สรุปผลการประเมิน และรายงานผลการประเมิน ให้กรมทราบ  
ภายในระยะเวลาที่กรมก าหนด 

ขั้นตอนที่ 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 

 ประธานฯ กลา่วว่า กิจกรรมส่งเสริมธรรมาภิบาลในสหกรณ ์จดุมุ่งหมายเพ่ือให้สหกรณ์มีธรรมาภิบาล
ในการบริหารงาน คณะท างานต้องมีการประชุมร่วมกับสหกรณ์เพ่ือให้สหกรณ์เข้าใจหลักปฏิบัติ  ซึ่งในเบื้องต้น
ให้ย่อส่วนทั้งหมดที่ส่งเสริมในสหกรณ์ออมทรัพย์ เพ่ือสหกรณ์การเกษตร หรือสหกรณ์ขนาดเล็กสามารถน ามาปฏิบัติได้  
มติที่ประชุมรับทราบ 

4.3.3  กิจกรรมส่งเสริมการควบคุมภายใน ในสหกรณ์ 
ขั้นตอนการด าเนินงานของส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด  
1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์  
 1.1 น าเสนอการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการควบคุมภายในส าหรับสหกรณ์ ในที่ประชุม

ข้าราชการ พนักงานราชการประจ าเดือน  
 1.2 จัดท า Action plan การส่งเสริมการควบคุมภายในของสหกรณ์ ในภาพรวมของ

ส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด                                                                /1.3 จัดเก็บข้อมูล… 
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 1.3 จัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สหกรณ์ ตามแบบประเมินชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน 
ตามแบบ RQ 2 ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  

 1.4 จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานแนวทางการควบคุมภายในส าหรับสหกรณ์ เพ่ือให้กลุ่ม
ส่งเสริมสหกรณ์ น าไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน  

 1.5 แนะน าส่งเสริมการควบคุมภายในของสหกรณ์ ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ส าหรับสหกรณ์บางแห่ง  
 1.6 จัดเก็บข้อมูลการเข้าแนะน าส่งเสริมสหกรณ์  
 1.7 ติดตามการรายงานผลการด าเนินงาน 
2. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  
 2.1 น ากิจกรรมการส่งเสริมการควบคุมภายในให้ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ทราบ  
 2.2 แนะน างาน เรื่อง/กิจกรรม มาตรการ วิธีการควบคุมภายในผู้รับผิดชอบ ตามคู่มือปฏิบัติงาน 

ให้สหกรณ์ในความส่งเสริมทราบและถือปฏิบัติทุกแห่ง (กุมภาพันธ์ –กันยายน 2562)  
 2.3 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ น าแบบประเมินการบริหารจัดการสหกรณ์ ให้สหกรณ์ประเมินตนเอง 

แล้วให้สหกรณ์ถ่ายเอกสารคัดลอกส าเนาแบบประเมินเพ่ือปรับปรุงแก้ไขข้อที่ยังไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้น 
แล้วรวบรวมส่งต้นฉบับให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์น าข้อมูล ไปแนะน า
ติดตามให้สหกรณ์ปฏิบัติตามหลักการควบคุมภายใน  

 2.4 รายงานผลการปฏิบัติงานให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ทราบเป็นประจ าทุกเดือน 
เริ่มจากเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป  

 2.5 ประเมินการบริหารจัดการสหกรณ์ รายแห่ง และรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน
ให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดทราบ ตามระยะเวลาที่ก าหนด (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการ จัดการสหกรณ์ก าหนด) 
แล้วแจ้งให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ในระยะเวลาที่เหมาะสม 
มติที่ประชุมรับทราบ 

4.3.4 การติดตามเร่งรดัหนี้สนิกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ก าหนดช าระภายในเดือนกุมภาพันธ ์2562 
1. สกก.สวุรรณภูมิ จ ากัด(สาธารณภัย)   5,000,000 บาท 
2. สผน.ดอนเจา้ปู่บ้านหัน จ ากดั (สาธารณภัย)        150,000 บาท 
3. สกก.โพนทราย จ ากัด (สาธารณภัย)       500,000 บาท 
4. สกก. ปทุมรัตต์ จ ากัด (สาธารณภัย)   1,410,000 บาท 
5. สกก. เมืองร้อยเอ็ด จ ากัด (สาธารณภัย)   5,000,000 บาท 
6. สก. รักถิ่นเกิด จ ากัด (สาธารณภัย)   1,500,000 บาท 
7. สผน. บา้นผักกาดหญ้า จ ากดั (สาธารณภัย)     500,000 บาท 
8. สผน. บา้นผักกาดหญ้า จ ากดั (ปุ๋ย)   1,000,000 บาท 
9. สกป.สวุรรณภูมิสาม จ ากัด (น้ ามัน)      800,000 บาท 
10. สกป.สุวรรณภูมสิาม จ ากัด (สาธารณภัย)     600,000 บาท 
11. สกก. เมืองสรวง จ ากัด (สาธารณภัย)       500,000 บาท 
12. สกก. เมยวดี จ ากัด (สาธารณภัย)   1,000,000 บาท 
13. สกก.พนมไพร จ ากัด (สาธารณภัย)    3,550,000 บาท 
14. สกก.อาจสามารถ จ ากัด (สาธารณภัย)   5,000,000 บาท 

 ประธานฯ หากแห่งใดมีปัญหาการส่งช าระหนี้ จะส่งผลถึงประวัติการขอยื่นกู้เงินในปีต่อไป 
ให้ติดตามสอบถาม และแนะน าสหกรณ์ ใหส้่งใช้ได้ทันในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 
มติที่ประชุมรับทราบ 

/4.3.5  แจ้งเตือน… 
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 4.3.5  แจ้งเตือนการช าระหนี้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพ่ือเข้าถึงแหล่งทุน
ในการผลิตและการตลาด ที่มีก าหนดช าระภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562 
 เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร เงินกู้ปลอดดอกเบี้ยเพ่ือสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรจัดหาสินค้ามา
จ าหน่ายให้สมาชิก มีกลุ่มเกษตรกรทั้งหมด 70 แห่ง มีส่งใช้เงินกู้แล้ว 1 แห่ง คือกลุ่มเกษตรกรท าไร่โพธิ์ศรีสว่าง 
จ านวนเงิน 600,000.00 บาท ยังคงเหลืออีก 69 แห่ง  

 

 
/กลุ่มเกษตรกร... 

../ติดตามหนี้%20โครงการสร้างความเข้แข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร.xlsx
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  ประธานฯ กล่าวว่าเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์มีภารกิจต้องติดตามเงินกู้ของภาครัฐด้วย 
ขอให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ติดตามให้กลุ่มเกษตรกรส่งคืนเงินกู้ หากกลุ่มเกษตรกรสามารถจ่ายคืนเงินกู้ 
ได้ทันตามก าหนด จะส่งผลกับประวัติการขอกู้ในอนาคตของกลุ่มเกษตรกรเอง  
มติที่ประชุมรับทราบ 

/4.3.6  ผลการจัดเก็บ… 
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 4.3.6  ผลการจัดเก็บข้อมูลโครงการพักช าระหนี้ต้นเงินและดอกเบี้ยให้กับสมาชิกสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 59/60  
 มีทั้งหมด 12 สหกรณ ์สหกรณ์ท่ีเก็บข้อมูลครบแล้ว ได้แก่ 
 1. สหกรณ์การเกษตรเมืองสรวง จ ากัด  
 2. สหกรณ์การเกษตรปทุมรัตต์ จ ากัด 
 3. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเกษตรวิสัยสี่ จ ากัด  
 4. สหกรณ์การเกษตรเสลภูมิ จ ากัด 
 5. สหกรณ์การเกษตรโพนทอง จ ากัด 
 6. สหกรณ์การเกษตรหนองพอก จ ากัด 
มติที่ประชุมรับทราบ 
 4.3.8  ผลการบังคับคดี ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่กู้เงินกองทุนของรัฐบาล 
 กลุ่มเกษตรกรที่ผิดนัดช าระหนี้ และถึงขั้นตอนการด าเนินคดี ดังนี้ 
 1. กลุ่มเกษตรนางาม ช าระหนี้แล้ว 
 2. กลุ่มเกษตรท าสวนหนองพอก บังคับคดีเสร็จแล้ว 
 3. กลุ่มเกษตรกรท านาเกษตรวิสัย จ านวนยอดหนี้ 470,000 บาท ยังไม่ได้รับช าระหนี้ 
 4. กลุ่มเกษตรกรท านาศรีวิลัย ยังไม่ได้รับช าระหนี้ อยู่ระหว่างรอการขายที่ดิน 
มติที่ประชุมรับทราบ 
 4.3.9  การด าเนินคดี สหกรณ์โคนมหนองแก้ว จ ากัด 
 การด าเนินคดีสหกรณ์โคนมหนองแก้ว จ ากัด สัญญาเลขที่ 26/2559 ผิดสัญญากู้ยืมเงิน/ค้ าประกัน 
ทุนทรัพย์ 548,082 บาท ฟ้อง 18 ม.ค. 61 ศาลนัดพิจารณา การตกลงท าสัญญาประนีประนอมยอมความ
ของโจทก์ และจ าเลยวันที่ 11 มิถุนายน 2561 
 การด าเนินคดี สหกรณ์โคนมหนองแก้ว จ ากัด สัญญาเลขที่ 27/2559  ผิดสัญญากู้ยืมเงิน/ค้ า
ประกัน ต้นเงิน 500,000บาท  สัญญาเลขท่ี 50/2559  ผิดสัญญากู้ยืมเงิน/ค้ าประกัน ต้นเงิน 1,000,000
บาท รวบรวมพยานหลักฐานฟ้อง ที่ศาลปกครองอุบลราชธานี 
มติที่ประชุมรับทราบ 

 วาระท่ี 4.4 เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
  นางสาวณิชยพาพันธุ์  พันธุ์พาณิชย์ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ กล่าวรายงานตามวาระฯ ดังนี้ 
 4.4.1  สรุปรายงานผลการใช้ประโยชน์ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2562 

โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร (แก้มลิง) 
เป้าหมาย จ านวน 12 แห่ง 23 รายการ งบประมาณ 94,236,400 บาท  
1. สกก.เกษตรวิสัย จก 2 รายการ โกดังเป่าลมเย็นพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 2,520 ตร.ม., รถตักล้อยาง 

ขนาด 173 แรงม้า 
2. สกก.เมืองร้อยเอ็ด จก 2 รายการ โกดัง ขนาด 2,000 ตัน,ลานตาก ขนาด 4,000 ตร.ม. 
3. สกก.เมืองสรวง จก 2 รายการ ฉาง 500 ตัน ,ลานตาก 3,200 ตร.ม. 
4. สกก.จตุรพักตรพิมาน จก 4 รายการ ฉาง ขนาด 500 ตัน. ฉาง ขนาด 2,000 ตัน,     

ลานตาก 4,000 ตร.ม., เครื่องชั่งพร้อมห้องควบคุม ขนาด 40 ตัน 
5. สกป.สุวรรณภูมิหนึ่ง จก 1 รายการ ลานตาก 3,200 ตร.ม. 
6. สกป.สุวรรณภูมิสอง จก 1 รายการ ลานตาก 2,500 ตร.ม. 

/7. สกป.สุวรรณภูม.ิ.. 

ทะเบียนคุมการบังคับคดี.xlsx
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7. สกป.สุวรรณภูมิสาม จก 1 รายการ รถตักล้อยาง ขนาด 173 แรงม้า 
8. สกป.สุวรรณภูมิสี่ จก 4 รายการ ฉาง 500 ตัน ลานตาก ขนาด 2,400 ตร.ม.,เครื่องชั่ง

พร้อมห้องควบคุม ขนาด 40 ตัน, รถตักล้อยาง ขนาด 173 แรงม้า 
9. สกก.สุวรรณภูมิ จก 1 รายการ เครื่องชั่งพร้อมห้องควบคุม ขนาด 80 ตัน 
10. สกก.โพนทราย จก 1 รถตักล้อยาง ขนาด 173 แรงม้า 
11. สกก.อาจสามารถ จก 3 รายการ โกดัง ขนาด 2,000 ตัน, ลานตาก ขนาด 4,000 ตร.ม., 

เครื่องชั่งพร้อมห้องควบคุมและโรงคลุม ขนาด 50 ตัน 
12. สกต.ธ.ก.ส.ร้อยเอ็ด จก 1 รายการ ลานตาก ขนาด 10,000 ตร.ม.  
โครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
เป้าหมาย จ านวน 2 แห่ง 6 รายการ งบประมาณ 31,024,150บาท  
1. สกก.เกษตรวิสัย จ ากัด จ านวน 2 รายการ เครื่องจักรของโรงงานปรับปรุงคุณภาพข้าวสาร 

ขนาด 5-6 ตัน/ชั่วโมง, เครื่องยิงสี ขนาด 448 ช่อง 
2. สกก.อาจสามารถ จก 4 รายการ โรงคลุมโรงสี ขนาด 630 ตร.ม. , โรงสี ขนาด 24 ตัน/วัน , 

ขยายเฟสไฟแรงสูง 3 เฟส ขนาด 160 Kva, อาคารจัดเก็บข้าวสาร ขนาด 500 ตร.ม. 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวมการแปรรูปยางพาราในสถาบันเกษตรกร 
เป้าหมาย จ านวน 1 แห่ง 4 รายการงบประมาณ  2,376,000บาท  
1. กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพาราค าพอุง 3 รายการ 

1.1 รถโฟล์คลิฟท์ ขนาด 2.5 ตัน 
1.2 เก๊ะตากยาง ขนาด 2x3 เมตร 60 ชุด 
1.3 อาคารอบแผ่นยางพาราพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 200 ตร.ม  
1.4 ลานตาก ขนาด 1,000ตร.ม.  

  ด้วยได้รับแจ้งจากส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 จะเข้าตรวจความก้าวหน้าสหกรณ์ที่ได้รับ
งบประมาณโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในเดือนมีนาคม 2562 ซึ่งจะตรวจสอบเอกสาร ทั้ง 12 รายการ 
หนังสืออยู่ระหว่างด าเนินการ ซึ่งจะได้แจ้งให้สหกรณ์ทราบต่อไป  
  ประธานฯ กล่าวว่า ให้ซักซ้อมกับสหกรณ์และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการเพ่ือตอบสัมภาษณ์
และเตรียมเอกสารเพื่อรับการตรวจให้ครบถ้วน 
มติที่ประชุมรับทราบ 

 4.4.2 โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร 
 1. แจ้งก าหนดการจัดอบรมโครงการอบรมวางแผนการบริหารจัดการเครื่องจักรกลทางการเกษตร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้อนุมัติแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร และการพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร โดยมีสหกรณ์เข้าร่วมโครงการ
ตามเป้าหมาย จ านวน 2 แห่ง คือ สหกรณ์การเกษตรจตุรพักตรพิมาน จ ากัด และสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากัด 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด จึงก าหนดจัดโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการวางแผนการบริหารจัดการ การบ ารุงรักษาเครื่องจักร และเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการของสถาบันเกษตรกรในการบริหารจัดการและอ านวยความสะดวกในการให้บริการ
เครื่องจักรกลทางการเกษตรแก่สมาชิก 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... 



 

๓๗ 

 

 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 
มติที่ประชุมรับทราบ 

 4.4.3. รายงานผลการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทดแทนแรงงานเกษตร  

 
 ประธานฯ กล่าวว่า การท าทะเบียนคุมควรจะแยกระหว่างการให้บริการกับสมาชิกสหกรณ์ กับ
ให้บริการกับเกษตรกรทั่วไป เพ่ือเป็นฐานข้อมูลการใช้บริการของกับสหกรณ์  และให้วางแผนการใช้ประโยชน์
อุปกรณ์ทุกรายการ วางแผนเป็นรอบฤดูกาลให้ทันต่อการให้บริการ 
มติที่ประชุมรับทราบ 

 4.4.3 โครงการอบรมเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้อนุมัติแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
แผนงานบูรณาการ พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมหลัก 
ส่งเสริมเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ กิจกรรม เกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี พ.ศ. 2562 โดยมีสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการตามเป้าหมาย จ านวน 5 แห่ง คือ สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินสุวรรณภูมิสาม จ ากัด
, สหกรณ์การเกษตรหนองพอก จ ากัด, สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด – กุ้งก้ามกรามต าบลหน่อม จ ากัด,  
สหกรณ์การเกษตรปทุมรัตต์ 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 ภายใต้โครงการ
จัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ต าบลนาจ าปา อ าเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 รุ่นที่ ๒ สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด-กุ้งก้ามกรามต าบลหน่อม จ ากัด จ านวน ๒๐ คน, 
สหกรณ์การเกษตรปทุมรัตต์ จ ากัด จ านวน ๒๒ คน สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์เพ่ิมพูนทรัพย์ จ ากัด อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม  

/จ านวน ๑๑ คน… 



 

๓๘ 

 

จ านวน ๑๑ คนระหว่างวันที่ 27 กุมภาพาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562 ณ ห้องประดับทอง โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น 
ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด และสหกรณ์การเกษตรบ้านดงกล้วย จ ากัด ภายใต้โครงการ
จัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ต าบลนาจ าปา อ าเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ 
มติที่ประชุมรับทราบ 

 4.4.4  โครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูท านาของจังหวัดร้อยเอ็ด 
 

 

 
มติที่ประชุมรับทราบ 

/4.4.5  ขอความร่วมมือ… 



 

๓๙ 

 

 4.4.5  ขอความร่วมมือก าหนดแผนการกระจายผลผลิตโครงการหลวง 
 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ขอความอนุเคราะห์ส ารวจพร้อมแจ้งรายชื่อสหกรณ์ภาคการเกษตรที่มีความพร้อมในการกระจายผลผลิตของโครงการหลวง
เพ่ือขยายช่องทางด้านการตลาดสนับสนุนกระจายผลผลิตโครงการหลวงที่เกินความต้องการสู่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่ 
เพ่ือก าหนดแผนการกระจายผลผลิตโครงการหลวง เพ่ือสนับสนุนการกระจายผลผลิตโครงการหลวงจึงขอ
ประชาสัมพันธ์และประสานขอความร่วมมือเครือข่ายศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ (CDS) ในพ้ืนที่ สหกรณ์การเกษตร 
หรือสหกรณ์อ่ืนๆ ที่สนใจรับผลผลิตของโครงการหลวงไปจ าหน่าย ทั้งนี้ หากมีสหกรณ์ที่สามารถให้การสนับสนุน
การด าเนินงานดังกล่าว ขอให้ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด  
ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cpd_roiet@cpd.go.th 
มติที่ประชุมรับทราบ 

 วาระที่ 4.5 เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มตรวจการสหกรณ์ 
 นางสาวมนธิฌา  สังขเนตร ผู้อ านวยกลุ่มตรวจการสหกรณ์ กล่าวรายงานตามวาระฯ ดังนี้ 

 4.5.1  แจ้งเวียนหนังสือตอบข้อหารือระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์เครือข่ายสมิติเวช จ ากัด 
ว่าด้วยการใช้ทุนป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง พ.ศ.2560 
 ด้วยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้หารือกรมส่งเสริมสหกรณ์ในฐานะนายทะเบียนสหกรณ์เรื่องระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์เครือสมิติเวช จ ากัด ว่าด้วยการใช้ทุนป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง 
พ.ศ.2560 เนื่องจากสหกรณ์อ้างว่าระเบียบดังกล่าวได้ผ่านการรับทราบจากส านักงานสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 2   
ซึ่งหากสหกรณ์ฯ น าร่างระเบียบดังกล่าวไปถือใช้ อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อระบบการเงินของสหกรณ์ในภาพรวม 
และเป็นการตัดเงินฝากสหกรณ์อ่ืน ซึ่งเป็นสินทรัพย์ออกจากบัญชี โดยนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ก าหนดหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขในการปฏิบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ รวมทั้งเกิดผลกระทบต่อความถูกต้องของข้อมูลในงบการเงินด้วย 
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ตอบข้อหารือตามหนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1115/573 ลงวันที่ 
18 มกราคม 2561 โดยมีความเห็นว่ามาตรา 60 (4)  แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 บัญญัติให้
สหกรณ์อาจจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี ภายใต้ข้อบังคับเพ่ือจ่ายเป็นทุนสะสมไว้ เพ่ือด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด
ของสหกรณ์ตามที่ก าหนดในข้อบังคับ และข้อบังคับของสหกรณ์ข้อ 22 (6) ก าหนดให้มีการจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี
เป็นทุนเพ่ือจัดตั้งส านักงานหรือกองทุนต่างๆ เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่สหกรณ์ ซึ่งเจตนาเพ่ือให้สหกรณ์  
ได้สะสมทุนไว้เพ่ือการใดการหนึ่ง อันจะก่อให้เกิดความมั่นคงต่อกิจการสหกรณ์  กรณีสหกรณ์อาศัยความตาม
ข้อบังคับข้อ 22 (6) ประกอบมาตรา 60 (4)  แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ก าหนดระเบียบว่าด้วย
การใช้ทุนป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง พ.ศ.2560 เพ่ือน าทุนดังกล่าวมาลดหย่อน
บัญชีเงินฝากของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด แทนการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญหรือส ารองความเสียหาย  
เต็มจ านวนในคราวปิดบัญชี จึงเข้าลักษณะน าทุนดังกล่าวมาเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจการปกติ ซึ่งจะเกิดผลกระทบ
ต่อความถูกต้องของข้อมูลในงบการเงิน และเกิดความเสี่ยงต่อระบบการเงินของสหกรณ์ในภาพรวม 
 ส านักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี จึงขอส่งส าเนาหนังสือตอบข้อหารือของกรมส่งเสริมสหกรณ์
ดังกล่าวข้างต้น เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีได้ทราบข้อมูลและใช้ความระมัดระวังรอบคอบในการตรวจสอบบัญชี
ทุนสะสมตามข้อบังคับของสหกรณ์ ซึ่งอาจเป็นช่องทางรั่วไหลในระบบทางการเงินของสหกรณ์ หรือท าให้งบการเงิน
แสดงข้อมูลขัดต่อข้อเท็จจริง 
 ประธานฯ กล่าวว่า หากพบประเด็นข้อสงสัย หรือประเด็นอื่นที่คล้ายคลึงกับกรณีดังกล่าว  
ขอให้แจ้งกลุ่มตรวจการสหกรณ์ และสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดทราบโดยเร็ว 
มติที่ประชุมรับทราบ 

 

/4.5.2  แจ้งติดตาม… 



 

๔๐ 

 

  4.5.2  แจ้งติดตามข้อบังคับสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร 
 ด้วยระบบจดทะเบียนข้อบังคับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ของส่วนกลางมีความขัดข้อง 
จึงไม่สามารถบันทึกข้อมูลและออกเลขทะเบียนได้ถูกต้อง กลุ่มตรวจการสหกรณ์ได้ส่งคืนข้อบังคับให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
บัดนี้ ระบบจดทะเบียนข้อบังคับสามารถบันทึกออกเลขทะเบียนได้ตามปกติ กลุ่มตรวจการสหกรณ์ จึงได้มีหนังสือ
แจ้งให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรส่งคือข้อบังคับเพ่ือกลุ่มตรวจการสหกรณ์จะได้ด าเนินการต่อไป จึงขอความอนุเคราะห์
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ที่รับผิดชอบสหกรณ์/กลุ่มเกษตร ให้ติดตามข้อบังคับ ทั้ง 4 แห่ง ดังนี้  
 1. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ศรีแก้ว 
 2. กลุ่มเกษตรกรท านาดงแดง 
 3. กลุ่มเกษตรกรท านาป่าสัก 
 4. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเพื่อนพัฒนาร้อยเอ็ด จ ากัด 
 ประธานฯ กล่าวว่า ขอให้ประสานงานกับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ที่รับผิดชอบ เพ่ือจะได้ทราบวัตถุประสงค์ 
มติที่ประชุมรับทราบ 
 4.5.3 แจ้งให้ผู้ช าระบัญชีรายงานความเคลื่อนไหวของการช าระบัญชี 

หนังสือแจ้งให้ผู้ช าระบัญชีรายงานความเคลื่อนไหวของการช าระบัญชีอยู่ระหว่างด าเนินการเพ่ือลงนาม 
โดยก าหนดให้รายงานบัญชีทุกเดือน และในทุกระยะ 6 เดือน ครั้งที่ 1 ขอให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์รายงาน      
ในวันที่ 25 มกราคม 2562 และครั้งที่ 2 วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยให้บันทึกรายงานตามแบบฟอร์ม    
ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ก าหนด ข้อมูล ณ ปัจจุบันที่ได้รับรายงานแล้ว จ านวน 21 แห่ง และรายงานทุก 6 เดือน 
ได้รับรายงานแล้ว 16 แห่ง จากท้ังหมด 79 แห่ง  

ประธานฯ แจ้งเพ่ิมเติม กรณีกรรมการสหกรณ์ขาดคุณสมบัติ ขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 
คุณสมบัตขิองกรรมการสหกรณ์ให้ถูกต้อง เพ่ือป้องกันการกระท าที่ขัดระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ในพ้ืนที่ต้องเป็นที่พ่ึงของสหกรณ์ เป็นผู้ก ากับดูแลสหกรณ์ให้สามารถเป็นที่พ่ึงของสมาชิก 
 วาระที่ 4.6 เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 - 7 
  4.6.1 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1  - ไม่มี – 
  4.6.2 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2  - ไม่มี – 
  4.6.3 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3  นายไพรัตน์  ยุทธไกร นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
  การถือใช้ระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์ โดยมีประเด็นหารือมีว่า สหกรณ์บางแห่งถือใช้ระเบียบ
ทีไ่ม่มีการลงนามของคณะกรรมการสหกรณ์ โดยสหกรณ์ให้เหตุผลว่าเป็นส าเนา จึงขอหารือเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติ 
   ประธานฯ แจ้งว่า ข้อบังคับ มี 4 ชุด (และท าเพ่ิม 1 ชุด) ดังนี้ 
  ฉบับที่ 1 ต้นฉบับ สหกรณ์ถือใช้ (ลงลายมือชื่อก ากับ) 
  ฉบับที่ 2 คู่ฉบับ ส านักงานสหกรณ์จังหวัด 
  ฉบับที่ 3 คู่ฉบับ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
  ฉบับที่ 4 คู่ฉบับ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
  ฉบับที่ 5 ส าเนาไว้ที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อสะดวกต่อการน ามาใช้ 
  ส่วนระเบียบ ที่ 4 ชุด (และท าเพ่ิม 1 ชุด) ดังนี้ 
  ฉบบัที่ 1 ต้นฉบับ สหกรณ์ถือใช้ (ลงลายมือชื่อก ากับ) 
  ฉบับที่ 2 คู่ฉบับ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
  ฉบับที่ 3 คู่ฉบับ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
  ฉบับที่ 4 คู่ฉบับ เก็บเข้าแฟ้ม 19 รายการ 
  ฉบับที่ 5 ส าเนาไว้ที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อสะดวกต่อการน ามาใช้  
 

/โดยส านักงาน… 



 

๔๑ 

 

  โดยส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ถือปฏิบัติเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ 
โดยสรุปคือ 1. ข้อบังคับ มี 5 เล่ม  2.ระเบียบเพ่ือขอความเห็นชอบ มี 4 เล่ม  3. ระเบียบเพ่ือทราบ ส่งส าเนา  
4.ระเบียบเพ่ือขอความเห็นชอบ ต้นฉบับต้องลงลายมือชื่อผู้อ านวยการกลุ่มตรวจการ 
  4.6.4 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4  - ไม่มี – 
  4.6.5 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5  - ไม่มี – 
  4.6.6 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6  - ไม่มี – 
  4.6.7 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7  นายสุริยนต์  ฉายชัยภูมิ ผู้อ านวยการกลุ่มฯ แจ้งว่าไม่สามารถ
เข้าใช้งานอินทราเน็ตส านักงานเพ่ือเข้าดูหนังสือเวียน หรืออ่ืนๆ จึงแจ้งให้ฝ่ายบริหารทั่วไปแก้ไขการเข้าใช้งานให้ด้วย 
  ประธานฯ มอบให้ฝ่ายบริหารทั่วไป แก้ไขการปัญหาดังกล่าว หรือหากมีบุคลากรที่เข้าใช้งานไม่ได้ 
ให้แจ้งมายังฝ่ายบริหารทั่วไป 
  4.6.7 เรื่องเพือ่ทราบจากฝ่ายแผน 
  นางสาวสุมาลี  จันทร์ราช นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ แจ้งว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด มีแผนงานทั้งหมดจ านวน  17 แผน ประกอบด้วย 
  ฝ่ายบริหารทั่วไป จ านวน  2 แผน 
1. แผนงาน บุคลากรภาครัฐ  
         กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ งบประมาณ 10,034,500 บาท 
2. แผนงานพ้ืนฐาน ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน       ลดความเหลื่อมล้ าและสร้างการเติบโตจากภายใน 
          กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และ    กลุ่มเกษตรกร งบประมาณ 3,974,400 บาท  (แผนรวม) 
  กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ จ านวน 6 แผน 
1. แผนงานยุทธศาสตร์ สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
         กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล  
         งบประมาณ 18,100 บาท 
2. แผนงานพ้ืนฐาน ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ าและสร้างการเติบโตจากภายใน 
         โครงการ พัฒนาศักยภาพการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ปี 2562  
         งบประมาณ 42,100 บาท    
3. แผนงานบูรณาการ พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร 
          โครงการ พัฒนาศักยภาพเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ  
          งบประมาณ 171,400 บาท  
4. แผนงานบูรณาการ พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร 
       โครงการ พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)  
       งบประมาณ 30,700 บาท 
5. แผนงานพ้ืนฐาน ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า และสร้างการเติบโตจากภายใน 
       กิจกรรมรอง พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา/ประชาชนทั่วไป  
       งบประมาณ 55,400 บาท  
        (7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจ าปี 2562)   
6. แผนงานยุทธศาสตร์ สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
         โครงการ ส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
         งบประมาณ 112,900 บาท 
 
 

/กลุ่มส่งเสริมและ... 



 

๔๒ 

 

  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธรุกิจสหกรณ์ จ านวน 8 แผน 
1. แผนงานบรูณาการ พัฒนาศกัยภาพการผลิตภาคการเกษตร 
         กิจกรรมหลัก ส่งเสริมเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
         งบประมาณ 988,800 บาท 
2. แผนงานบรูณาการ พัฒนาศกัยภาพการผลิตภาคการเกษตร 
         กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกรในสถาบนัเกษตรกร 
         งบประมาณ 180,000 บาท 
3. แผนงานบรูณาการ พัฒนาศกัยภาพการผลิตภาคการเกษตร 
         กิจกรรมหลัก สนับสนุนการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
         งบประมาณ 1,447,200 บาท    
4. แผนงานบรูณาการ พัฒนาศกัยภาพการผลิตภาคการเกษตร 
          กิจกรรมหลัก สนบัสนนุการด าเนินงานในรูปแบบธนาคารสินค้าเกษตร 
ในสหกรณ ์
          งบประมาณ 238,900 บาท 
5. แผนงานบรูณาการ พัฒนาศกัยภาพการผลิตภาคการเกษตร 
         กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร 
         งบประมาณ 45,600 บาท 
6. แผนงานบรูณาการ พัฒนาศกัยภาพการผลิตภาคการเกษตร 
         กิจกรรมหลัก สนับสนุนการพัฒนาสถาบนัเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ 
         งบประมาณ 171,400 บาท   (2 กลุ่มงาน กจส.+กพส.) 
7. แผนงานบรูณาการ พัฒนาศกัยภาพการผลิตภาคการเกษตร 
          กิจกรรมหลัก สนบัสนนุการด าเนินการบริหารจัดการเกษตร        
แบบแปลงใหญ่ในรปูแบบสหกรณ์ 
          งบประมาณ 440,180 บาท 
8. แผนงานบรูณาการ พัฒนาศกัยภาพการผลิตภาคการเกษตร 
          กิจกรรมหลัก สนบัสนนุกิจกรรมสหกรณ์ในศูนย์เรียนรู ้
การเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตสนิค้าเกษตร 
          งบประมาณ 72,500 บาท 
  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบรหิารการจัดการสหกรณ์ จ านวน 1 แผน 
1. แผนงานพ้ืนฐาน ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ าและสร้างการเติบโตจากภายใน  
        กิจกรรม 1) สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพ่ือเข้าถึงแหล่ง 
                        เงินทุนในการผลิตและการตลาด 
                     2) ติดตามเงินทุนเพ่ือสร้างระบบน้ าในไร่นาของสมาชิกสถาบนั 
                         เกษตรกร 
                     3) ติดตามเร่งรดัด าเนินการทางคดี และการช าระหนี้ค้างช าระ 
                         ของเงินกองทุนนอกงบประมาณ 
        งบประมาณ 12,500 บาท 
 
 
 

/ระเบียบวาระที ่5... 



 

๔๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 
    - ไม่มี – 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
  6.1  สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสหกรณ์ จ ากัด  
  นางสาวณิชยพาพันธุ์ฯ ประชาสัมพันธ์โครงการประกันชีวิตกลุ่มของสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการสหกรณ์ จ ากัด หากสมาชิกท่านใดมีความประสงค์สมัครเข้าร่วมโครงการ หรือจะสอบถามรายละเอียดโครงการ 
สามารถติดต่อได้ที่ผู้ประสานงานสหกรณ์ ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 
มติที่ประชุมรับทราบ 
  ฝ่ายบรหิารทัว่ไป ก าหนดจัดการประชุมติดตามงาน ตามแผนปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2/2562 ในวันพุธที ่
20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ขอแจ้งใหบุ้คลากรทุกท่านเข้ารว่มประชุมโดยพรอ้มเพรยีงกัน 

 จากนั้นประธานในที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีท่านใดต้องการสอบถาม หรือซักถามประเด็นใด
เพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มีท่านใดเสนอเรื่องใดในที่ประชุม ประธานจึงกล่าวปิดประชุม 

ประธาน  ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ในการปฏิบัติงานทุกๆ ด้านด้วยดี 

เลิกประชุมเวลา 16.๓0 น. 
 

ลงชื่อ       มรกต  ส าเริงรัมย์     ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
         (นายมรกต  ส าเริงรัมย์) 

 
ลงชื่อ       สุมาลี  จันทร์ราช       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
       (นายสาวสุมาลี  จันทร์ราช) 


