
 
รายงานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนกังานราชการ 

ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ คร้ังที่ 3/2562 
เมื่อวันพุธที่ 3 เมษายน 2562 

ณ ห้องประชุมส านกังานสหกรณ์จังหวดัร้อยเอ็ด 
******************* 

ผู้มาประชุม 
ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 

1 นายเสฐียรพงษ์ อินเพน สหกรณ์จงัหวัดรอ้ยเอ็ด 
2 นางวรัญญาภรณ์ มันตาพนธ์ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ 
3 นายอุเทน มหาราช นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ 
4 นายณรงค์ชัย ปุริโส นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
5 นายเชษฐา ไพศาล นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ 
6 นายบัญชา ตาส าโรง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
7 นางศศิธร เขวาล าธาร เจ้าพนักงานสง่เสรมิสหกรณ์อาวุโส 
8 นายรณชัย เวียงกมล เจ้าพนักงานสง่เสรมิสหกรณ์อาวุโส 
9 นายประพัตร กลิ่นศรสีุข นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

10 นายนราวุธ ไชโยราช นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
ฝ่ายบริหารท่ัวไป 

11 นางสาวสุมาล ี จันทรร์าช นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
12 นางสาวศศิธร ธูปเมือง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
13 นางสาวโสภิดา พระสว่าง พนักงานพิมพ ์ส.4 
14 นายพรรศักดิ ์ สุริโย พนักงานพิมพ ์ส.๓ 
15 นายสมพงษ์ สัตนันท ์ พนักงานขับรถยนต์ 
16 นายราเมศร ์ คงคาน้อย นักวิชาการสหกรณ์ 
17 นางสาววารุล ี แสนสนอง นักวิชาการสหกรณ์ 
18 นายมรกต ส าเริงรมัย ์ นักจัดการงานทั่วไป 
19 นางสาวพรทิวา วิลัยพิทย ์ เจ้าพนักงานธุรการ  
20 นางสาวกรรณิการ ์ อนุฤทธ์ิ เจ้าพนักงานธุรการ  

กลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ 
21 นางสาวอรวรรณ ทิพย์เดชา นักชาการสหกรณ์ช านาญการ 
22 นางปณิตา เอนกแสน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

กลุ่มส่งเสรมิและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
23 นางสาวอรพิน จริยะพสิาล นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
24 นางชูพิศ จอมไพรศร ี นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
25 นางสาวสุชาวดี คงวัฒนานนท ์ เจ้าพนักงานธุรการ 

กลุ่มส่งเสรมิและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 



๒ 

 
 

26 นายนราพร กลางบุรมัย ์ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
27 นางสาวสุพิชชา ช่างถม นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

กลุ่มตรวจการสหกรณ์ 
28 นางศิรินยตา ไชยค าจันทร ์ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
29 นางสาวสมหมาย ปาระศร ี นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
30 นางชนิดาภา วิระศร ี เจ้าพนักงานสง่เสรมิสหกรณ์ 

กลุ่มส่งเสรมิสหกรณ์ ๑ 
31 นางสัณหญ์าดา แก้วกรม เจ้าพนักงานสง่เสรมิสหกรณ์อาวุโส 
32 นายสากล แป้นนอก เจ้าพนักงานสง่เสรมิสหกรณ์อาวุโส 
33 นางสุภาพร เพชรไพร นักวิชาการสหกรณ์ 
34 นางศศิกาญจน ์ นาเมือง เจ้าพนักงานสง่เสรมิสหกรณ์ 
35 นางสาวฉวี พานตะส ี เจ้าพนักงานสง่เสรมิสหกรณ์ 
36 นายอดิศักดิ์ มุริกา พนักงานขับรถยนต์ 

กลุ่มส่งเสรมิสหกรณ์ ๒ 
37 นายอดุลย ์ ภูกาบิน นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
38 นายมนพ พร้อมญาติ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
39 นางสาวอรนุช ช่างยันต์ เจ้าพนักงานสง่เสรมิสหกรณ์ 
40 นางสาวน  าอ้อย เจ็นประโคน เจ้าพนักงานสง่เสรมิสหกรณ์ 

กลุ่มส่งเสรมิสหกรณ์ ๓ 
41 นายไพรัตน์                   ยุทธไกร นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
42 นางสาวกมลวรรณ          จันทะวารีย ์ นักวิชาการสหกรณ์ 
43 นายพิทักษ์                   นุศาสตร์สังข์ เจ้าพนักงานสง่เสรมิสหกรณ์ 
44 นายมนตรี                    ไชยคิรินทร์ เจ้าพนักงานสง่เสรมิสหกรณ์ 
45 นายวินัย                      ศรีนิล พนักงานขับรถยนต์ 

กลุ่มส่งเสรมิสหกรณ์ ๔ 
46 นางนงค์ลักษณ์              พันธ์ุแสง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
47 นางสาวนิตยา               ค ามณี นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
48 นายเกริกไกรวัล              โพธิสา พนักงานขับรถยนต์ 
49 นางสาวบุญล้อม             สุทธิประภา นักวิชาการสหกรณ์ 
50 นางสาวสุภาพร              แสงสวาท นักวิชาการสหกรณ์ 
51 นางสาวอุราวรรณ           ตะวัน เจ้าพนักงานสง่เสรมิสหกรณ์ 

กลุ่มส่งเสรมิสหกรณ์ ๕ 
52 นายจเร แสนสุข เจ้าพนักงานสง่เสรมิสหกรณ์อาวุโส 
53 นายเศกสิทธ์ิ บุญเอก เจ้าพนักงานสง่เสรมิสหกรณ์ 
54 นายประดิษฐ ์ บุษพันธ์ุ เจ้าพนักงานสง่เสรมิสหกรณ์ 



๓ 

 
 

กลุ่มส่งเสรมิสหกรณ์ ๖   - ไปราชการ - 
กลุ่มส่งเสรมิสหกรณ์ ๗ 

55 นายสุพจน ์ เศษวงค์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
56 นายเผด็จ มูลรัตน์ เจ้าพนักงานสง่เสรมิสหกรณ์ 
57 นางสโรชิน ประจันพล เจ้าพนักงานสง่เสรมิสหกรณ์ 
58 นางดวงเดือน ประชานัย เจ้าพนักงานสง่เสรมิสหกรณ์ 
59 นางพัทธนันท ์ พวงศิลป ์ เจ้าพนักงานสง่เสรมิสหกรณ์ 
60 นายปัญญา อัสวภูมิ พนักงานขับรถยนต์ 

ผู้มาประชุม  บุคลากรในส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 84 คน รายช่ือผู้ เข้าร่วมประชุม
ตามแบบลงช่ือ จ านวน 60 คน  
ผู้ไม่มาประชุม จ านวน 24 คน 

 ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง สาเหต ุ
1 นางสาวมนธิฌา สังขเนตร นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ ไปราชการ 

2 นายกฤษณพันธ์ุ แทนไธสง เจ้าพนักงานสง่เสรมิสหกรณ์อาวุโส ไปราชการ 
3 นายสุริยนต ์ ฉายชัยภูมิ เจ้าพนักงานสง่เสรมิสหกรณ์อาวุโส ไปราชการ 
4 นายธรรมนูญ อนันเอื อ พนักงานขับรถยนต์ ไปราชการ 
5 นางสาวอ าภาภรณ์ วิจิตจันทร ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ลาป่วย 
6 นายเกียรติยศ ศรีนิล พนักงานขับรถยนต์ ไปราชการ 
7 นายดนูปกรณ์ มาศเกษม นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ ไปราชการ 
8 นางสาวศรารัตน์ ศรีโยธี เจ้าพนักงานธุรการ ไปราชการ 
9 นางสาววนิดา วิลา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ไปราชการ 

10 นางสาวณิชยพาพันธ์ุ พันธ์ุพาณิชย ์ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ ไปราชการ 
11 นายทศพร วิจารณ์จักร นักวิชาการมาตรฐานสินค้า ไปราชการ 
12 นางสาวอินทริา ภูกาบิน เจ้าพนักงานสง่เสรมิสหกรณ์ ไปราชการ 
13 นางอุไรวรรณ์ จ าปาจันทร ์ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ ไปราชการ 
14 นางสาวมนสัญา ตรีจันทร ์ นิติกร ไปราชการ 
15 นายสมนึก เศษสุข พนักงานขับรถยนต์ ลาพักผ่อน 
16 นางสาวสเุพียงเพ็ญ ศิริสุวรรณ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ไปราชการ 
17 นางสาวรัชนีย์ พ้องเสียง นักวิชาการสหกรณ์ ไปราชการ 
18 นายวินัย ชานาเมือง พนักงานขับรถยนต์ ไปราชการ 
19 นางสาวมัลลิกา คงนวล นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ไปราชการ 
20 นางสาวกาญจนาภรณ์ จัตุรโพธ์ิ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ไปราชการ 
21 นายสันทัด โชคเหมาะ เจ้าพนักงานสง่เสรมิสหกรณ์ ไปราชการ 
22 นางวัจริยาภรณ์ ภูมิผักแว่น นักวิชาการสหกรณ์ ไปราชการ 
23 นายถาวร ไชยเกตุ พนักงานขับรถยนต์ ไปราชการ 
24 นายกฤตเมต พรหมหรรษ์ เจ้าพนักงานสง่เสรมิสหกรณ์อาวุโส ไปราชการ 



๔ 

 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม - ไม่มี – 

    ฯลฯ           ฯลฯ 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

   นายเสฐียรพงษ์  อินเพน สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุม และเมื่อประธาน
กล่าวเปิดประชุมแล้ว ได้ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี  

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
  1.1 พนักงานราชการเดินทางมารับต าแหน่งใหม่ 1 ราย 
  นางสาวน  าอ้อย เจ็นประโคน เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ สังกัดกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 
  ประธานฯ กล่าวต้อนรับ และให้โอวาทในการท างาน ตั งใจปฏิบัติหน้าที่เพือ่องค์กรส านกังานสหกรณ์จงัหวัดรอ้ยเอด็ 

1.2 ประธานฯ แจ้งก าชับเจ้าหน้าที่ผู้อยู่เวร และตรวจเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ ให้ปฏิบัติหน้าที่
อย่างเคร่งครัด รวมทั งสอดส่อง และตรวจตราเฝ้าระวัง สิ่งผิดปกติต่างๆ อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุร้ายขึ น
ในสถานที่ราชการ สถานที่ส าคัญ ย่านชุมชน กรณีหากพบเห็นสิ่งผิดปกติ ที่คาดว่าอาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้ 
ให้เร่งด าเนินการแก้ไขโดยด่วน และรายงานให้สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดทราบ 
 1.3 ประธานฯ แจ้งให้บุคลากรแต่งกายด้วยเสื อโทนสีเหลืองตลอดเดือนเมษายนช่วงพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ไปจนถึงเดือนกรกฎาคม 2562 ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
มติท่ีประชุม  - รับทราบและถือปฏิบัติ - 

  1.4 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งท่ี 3/2562  
วันพฤหัสบดทีี่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั น 5 

ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด 
 1.) พิธีมอบรางวัลของส่วนราชการ/หน่วยงาน 

1.1 งานวันข้าราชการพลเรือน ประจ าปี 2562 และพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น 
ประจ าปี 2562  

1.2 พิธีมอบเงินจากการจัดงานเดินแบบผ้าไทย งาน “เส้นไหม ลายผ้าไทย ร้อยเรียงเส้นใย 
ร้อยดวงใจชาวร้อยเอ็ด” 
 1.3 พิธีมอบโล่รางวัลแก่ชุมชนที่ชนะเลิศการประกวดสุดยอดชุมชนหน้าบ้าน น่ามอง ปีที่ 12 
 1.4 พิธีมอบเกยีรตบิัตรกจิกรรมตอบค าถามสารานกุรมไทยส าหรบัเยาวชน ครั งที่ 26 ประจ าปี 2561 
 1.5 พิธีมอบช่อดอกไม้แสดงความช่ืนชมประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต อ าเภอโพธ์ิชัย และคณะ 

2.) ข้าราชการ/ผูบ้รหิารที่ย้ายมาด ารงต าแหนง่ใหม ่
1. นายสุวันชัย  วีระวัฒนาเดช สรรพสามิตพื นที่รอ้ยเอ็ด 
    ต าแหน่งเดิม ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะด้านวิชาการสรรพสามิต 
    ส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 กรมสรรพสามิต 
2. นายวันชัย  จันเฮียงมิ่ง อัยการจังหวัดร้อยเอ็ด ย้ายไปด ารงต าแหน่ง 
    ต าแหน่งใหม่ อัยการจังหวัดชัยนาท 

3.) วาระเพื่อทราบ 
1. จังหวัดร้อยเอ็ด ก าหนดจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราท าความดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันข้าราชการพลเรอืน

ประจ าปี 2562 ในวันที่ 1 เมษายน 2562 กิจกรรมอาสาพัฒนา "ข้าราชการจิตสาธารณะท าความสะอาดสถานที่ส าคัญ 
 

/เพื่อเตรียม… 
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เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดพิธีท าน  าอภิเษกของจังหวัดร้อยเอ็ด ในการงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก" ณ ลานสาเกตนคร 
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด และวัดบึงพระลานชัย (พระอารามหลวง) 
 2. จังหวัดร้อยเอ็ด ก าหนดจัดกิจกรรม Roi-ET NIGHT MINI Marathon “ว่ิงข้ามปี วิถีไทย 
สร้างบุญใหญ่ วิถีพุทธ” โดยส านักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดรอ้ยเอ็ด วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562 
ตั งแต่เวลา 23.00 น. เป็นต้นไป ณ บึงพลาญชัย อ าเภอเมอืง จังหวัดร้อยเอ็ด ก าหนดการปล่อยตัวนักกีฬา 
เวลา 23.00 น. นักกีฬาเตรียมความพร้อม  
เวลา 23.19 น. ปล่อยตัวนักว่ิง 10 กม. 
เวลา 23.39 น. ปล่อยตัวนักว่ิง 5 กม. 
เวลา 23.49 น. ปล่อยตัวนักว่ิง VIP 2 กม. 
ระยะทาง/ค่าสมัคร -VIP (ทุกระยะ) 1,000 บาท -FUNRUN (4.5K) 500 บาท - MINI MARATHON (10.6k) 600 บาท 
รายละเอียดเพิ่มเตมิ/สมัครออนไลน ์https://funrun.land/roi-et-night-mini-marathon 
มติท่ีประชุม  - รับทราบ - 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
 การประชุมประจ าเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ ครั งที่ 2/๒562  เมื่อวันศุกร์
ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 บันทึกไว้จ านวน 43 หน้า น าเสนอเว็บไซต์ส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดแล้ว 
มติท่ีประชุม  - รับรองรายงานการประชุมครั งที่แล้ว - 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องการติดตามผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมครั้งท่ีแล้ว 
 ฝ่ายบริหารทั่วไป นายณรงค์ชัย  ปุริโส หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป กล่าวรายงานฯ 
  3.1 ขอเชิญชวนสั่งซื อเสื อตรากรมส่งเสริมสหกรณ์ 
  คณะกรรมการสวัสดิการกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีมติอนุมัติใหก้รมสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ 
กองการเจ้าหน้าที่ จ าหน่ายเสื อโปโล และเสื อแจ็คเก็ตให้แก่บคุลากรกรม  
 ซึ่งส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้สั่งซื อเสื อโปโลสีเหลืองปักตรากรมส่งเสริมสหกรณ์ 
และเสื อแจ็คเก็ตสีด าตรากรมส่งเสริมสหกรณ์แล้ว และได้รับเสื อโปโลสีเหลืองทั งหมด ยังคงเหลือเสื อแจ็คเก็ต 
ที่ยังไม่ได้รับมอบ ซึ่งกรมแจ้งว่าจะพร้อมส่งมอบประมาณปลายเดือนเม.ย. – พ.ค. 62 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

  3.2 การจัดงาน “เส้นไหม ลายผ้าไทย ร้อยเรียงเส้นใย ร้อยดวงใจชาวร้อยเอ็ด” 
  ตามที่จังหวัดร้อยเอ็ดก าหนดจัดงานเดินแบบผ้าไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 
ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด และได้พิจารณาคัดเลือกช่ืองานเดินแบบผ้าไทย คือ งาน 
“เส้นไหม ลายผ้าไทย ร้อยเรียงเส้นใย ร้อยดวงใจชาวร้อยเอ็ด” เป็นช่ืองานเดินแบบผ้าไทยดังกล่าว ทั งนี  ขอความร่วมมือท่าน
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานเดินแบบดังกล่าว ให้ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรทั งภาครัฐและภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป
ได้รับทราบต่อไป 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

  3.3 มติการประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดืม่แอลกอฮอล์ ครั งที่ 2/2561 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ขอประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ 

งดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานรื่นเริงของหน่วยงานเพื่อเป็นการสนับสนุนให้หน่วยงานของภาครัฐ 
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน และเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงค่านิยมในการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 

/3.4 ผลการจัด… 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffunrun.land%2Froi-et-night-mini-marathon%3Ffbclid%3DIwAR1AkOYOjPDemxr2TPLH_bzhbYmD-SR1QSeMtM1AZrRHKddMqy-qG3eJ2mo&h=AT31fc6eDu4BrZmT9mDwhhblvZ7uK9AFgt5cW13XqxrpILYNWGCy_nJwfW5r3jeLCwYQsBsYjaz_aGRKLDeMJ-f-KXnQgCpamb_95YxEFoyf9i3QXPkOBqy_Uv7PY7Y-xPTiBi2WAfHHVgEB5mKTz3Q49QO45f5i8ba6d-VP5u4DHM7u6g3tl-og6ETK-SFVyT3jJoPp379KGePT_dgGVpcOFoqEF5MYE1YnUjrS-xmsPohd_n70goi6FEsefH3ULMLF_Ar5ZkSK2HKAFLt20-u2OhGajFxwRD0tpsueTWufZsiP4QcjDpvCECafJ-hv0hBNYZFhw6yUnyoEuXX7p11UhUa8BlRilIA5yjRVO-EYIlpevyMoSndx85lqQw5huBAQ5d8HEr-drLqF8nTJoB75uN5-aD8w6jdLi-vcaXoscwVNf7Gio86r8Ku0qfnIn85slavr9ZlJw3H43d7JPXNQI6D1krG8ydy2DgWWO__GlsKrOz4igexZkcx-GTzrX9dHXERTjPS9OgmlzatlmiZKLSMvI080vC92-r3Jnd6w4DgVZnRnAS3sU4_-8tDbdIQN7uIXdxE0lHrGBR7owjvPiMxq44QVijX6FyhfSupN-Q6CSM30MOsvv780xM7LLY4S
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3.4 ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์และกลุ ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2562 
ระหว่างเดือนกันยายน -มกราคม 2562 

กลุ่มจัดตั งและส่งเสรมิสหกรณ์ได้ตรวจสอบผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์และกลุม่เกษตรกรที่ด าเนินการ
จัดประชุมใหญ่ ตั งแต่ วันที่ 1 กันยายน – 31 มกราคม 2562 จึงขอแจง้ผลการจัดมาตรฐานดังนี  

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  ดังนี  

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

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 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

3.5 เรื่องโครงการคัดเลือกสหกรณ์และกุ่มเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นเพื่อเสนอเข้ารับการคัดเลือกเป็น
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติประจ าปี 2562/2563 

การด าเนินงานตามโครงการดังกล่าวของจังหวัดร้อยเอ็ด ในปีงบประมาณ 2562 เป้าหมาย 7 แห่งดังนี  
(1) สหกรณ์ออมทรพัย์ค่ายสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลก จ ากดั  (สังกัดกลุม่ 1) 
(2) สหกรณ์การเกษตรปฏิรปูที่ดินสุวรรณภูมสิอง จ ากัด   (สังกัดกลุม่ 2) 
(3) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนปทุมรัตต์ จ ากัด    (สังกัดกลุม่ 3) 
(4) กลุ่มเกษตรกรท านาค้อใหญ ่    (สังกัดกลุม่ 4) 
(5) กลุ่มเกษตรกรท านาบึงเกลอื     (สังกัดกลุม่ 5) 
(6) สหกรณ์การเกษตรโพธ์ิชัย จ ากัด     (สังกัดกลุม่ 6) 
(7) สหกรณ์การเกษตรหนองพอก จ ากัด    (สังกัดกลุม่ 7) 

ประธานฯ กล่าวว่าให้น าข้อมูลปีที่แล้วมาวิเคราะห์ประกอบ ว่าแต่ละแห่งยังขาดหลักเกณฑ์ใด 
และหากเปรียบเทียบกับปีปัจจุบันแล้วจะได้คะแนนเท่าใด เหตุใดผลคะแนนถึงเป็นเช่นนั น หากขาดข้อมูลหลักเกณฑ์ใด
ใน 5 หมวด ต้องพัฒนาให้สามารถคัดเลือกเป็นดีเด่น ดังนั น กลุ่มจัดตั งและส่งเสริมสหกรณ์ต้องประชุมร่วมกับ
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อวางแผนการจัดท าข้อมูล  

นายอุเทนฯ แจ้งว่าในเบื องต้นจะได้รวบรวมข้อมูลการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น 
ปี 2561/2562 มาวางแผนงานร่วมกับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. 
ณ ห้องประชุมส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด  
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 
 
 

/3.6 การอบรม... 
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 3.6 การอบรมโครงการพฒันาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
 กลุ่มเป้าหมายเป็นสหกรณ์ที่เป็นองค์กรหลักระดับอ าเภอทั ง 14 สหกรณ์ สหกรณ์ ละ 6 คน 
เมื่ออนุมัติโครงการแล้วจะได้มีหนังสือแจ้งไปยังสหกรณ์เพื่อคัดเลือกเกษตรกรเป้าหมายต่อไป  
 โดยหลักสูตรในการอบรม ประกอบด้วย  
 1. การแปรรปูเพื่อเพิ่มผลผลิตสินค้าและการตลาดสหกรณ์ (กพส.) 
 2. การจัดบัญชีที่มีคุณภาพสงูและปลอดภัย (ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จงัหวัดรอ้ยเอ็ด) 
 3. ความรู้เบื องต้นเกี่ยวกบัการประมง (ส านักงานประมงจงัหวัดร้อยเอ้ด) 
 4. ความรู้เบื องต้นเกี่ยวกบัปศุสัตว์ (ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดร้อยเอ็ด) 
 5. การจัดท าแผนประกอบอาชีพและเพิม่รายได้ต่อครัวเรือน 
 หลักเกณฑ์ของโครงการ คือ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการต้องมีรายได้ต่อครัวเรือนเพิ่มขึ นไม่น้อยกว่า 
180,000 บาทต่อปี จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์  
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

3.7 โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการสหกรณ์ภาคการเกษตร 
สู่ความเข้มแข็ง 1 สหกรณ์ 1 อ าเภอ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดท าโครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ 
และฝ่ายจัดการสหกรณ์ภาคการเกษตรสู่ความเข้มแข็ง 1 สหกรณ์  1 อ าเภอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ให้กับคณะกรรมการและฝ่ายจัดการสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการฯ เพ่ือให้น าความรู้ที่ได้รับการอบรมไป
ปรับใช้ในการบริหารจัดการสหกรณ์ได้อย่างเป็นระบบ ก่อให้เกิดประโยชน์กับสหกรณ์ซึ่งเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการฯ และสามารถพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรให้เป็นองค์กรหลักระดับอ าเภอ 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 3.8 การติดตามเร่งรัดหนี สินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ก าหนดช าระภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 
1. สกก.สุวรรณภูมิ จ ากัด(สาธารณภัย)   5,000,000 บาท 
2. สผน.ดอนเจ้าปู่บ้านหัน จ ากัด (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. รักถ่ินเกิด จ ากัด (สาธารณภัย)   1,500,000 บาท 
7. สผน. บ้านผักกาดหญ้า จ ากัด (สาธารณภัย)     500,000 บาท 
8. สผน. บ้านผักกาดหญ้า จ ากัด (ปุ๋ย)   1,000,000 บาท 
9. สกป.สวุรรณภูมิสาม จ ากัด (น  ามัน)      800,000 บาท 
10. สกป.สุวรรณภูมิสาม 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 กล่าวว่า หากสหกรณ์ใดมีปัญหาการส่งช าระหนี  จะส่งผลถึงประวัติการขอยื่นกู้เงินในปีต่อไป 
ให้ติดตามสอบถาม และแนะน าสหกรณ์ ให้ส่งใช้ได้ทันในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

/3.9  ผลการจดัเก็บ… 
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 3.9  ผลการจัดเก็บข้อมูลโครงการพักช าระหนี ต้นเงินและดอกเบี ยให้กับสมาชิกสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 59/60  
 มีทั งหมด 12 สหกรณ์ สหกรณ์ที่เก็บข้อมูลครบแล้ว 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 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 3.10  ผลการบังคับคดี ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ทีกู่้เงินกองทุนของรัฐบาล 
 กลุ่มเกษตรกรทีผ่ิดนัดช าระหนี  และถึงขั นตอนการด าเนินคดี ดังนี  
 1. กลุ่มเกษตรนางาม ช าระหนี แล้ว 
 2. กลุ่มเกษตรท าสวนหนองพอก บังคับคดีเสร็จแล้ว 
 3. กลุ่มเกษตรกรท านาเกษตรวิสัย จ านวนยอดหนี  470,000 บาท ยังไม่ได้รับช าระหนี  
 4. กลุ่มเกษตรกรท านาศรีวิลัย ยังไม่ได้รบัช าระหนี  อยูร่ะหว่างรอการขายที่ดิน 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 3.11. รายงานผลการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทดแทนแรงงานเกษตร  

 
 ประธานฯ กล่าวว่า การท าทะเบียนคุมควรจะแยกระหว่างการให้บริการกับสมาชิกสหกรณ์ กับ
ให้บริการกับเกษตรกรทั่วไป เพื่อเป็นฐานข้อมูลการใช้บริการของกับสหกรณ์ และให้วางแผนการใช้ประโยชน์
อุปกรณ์ทุกรายการ วางแผนเป็นรอบฤดูกาลให้ทันต่อการให้บริการ 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 
 
 
 
 

/3.11  ขอความร่วมมือ... 
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 3.11  ขอความร่วมมือก าหนดแผนการกระจายผลผลิตโครงการหลวง 
 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ขอความอนุเคราะห์ส ารวจพร้อมแจ้งรายช่ือสหกรณ์ภาคการเกษตรที่มีความพร้อมในการกระจายผลผลิตของโครงการหลวง
เพื่อขยายช่องทางด้านการตลาดสนับสนุนกระจายผลผลิตโครงการหลวงที่เกินความต้องการสู่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่ 
เพื่อก าหนดแผนการกระจายผลผลิตโครงการหลวง เพื่อสนับสนุนการกระจายผลผลิตโครงการหลวงจึงขอ
ประชาสัมพันธ์และประสานขอความร่วมมือเครือข่ายศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ (CDS) ในพื นที่ สหกรณ์การเกษตร 
หรือสหกรณ์อื่นๆ ที่สนใจรับผลผลิตของโครงการหลวงไปจ าหน่าย ทั งนี  หากมีสหกรณ์ที่สามารถให้การสนับสนุน
การด าเนินงานดังกล่าว  
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 3.12 แจ้งเวียนหนังสือตอบข้อหารือระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์เครือข่ายสมิติเวช จ ากัด 
ว่าด้วยการใช้ทุนป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง พ.ศ.2560 
 ด้วยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้หารือกรมส่งเสริมสหกรณ์ในฐานะนายทะเบียนสหกรณ์เรื่องระเบยีบ
สหกรณ์ออมทรัพย์เครือสมิติเวช จ ากัด ว่าด้วยการใช้ทุนป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง 
พ.ศ.2560 เนื่องจากสหกรณ์อ้างว่าระเบียบดังกล่าวได้ผ่านการรับทราบจากส านักงานสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื นที่ 2   
ซึ่งหากสหกรณ์ฯ น าร่างระเบียบดังกล่าวไปถือใช้ อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อระบบการเงินของสหกรณ์ในภาพรวม 
และเป็นการตัดเงินฝากสหกรณ์อื่น ซึ่งเป็นสินทรัพย์ออกจากบัญชี โดยนายทะเบียนสหกรณ์ยงัมไิดก้ าหนดหลกัเกณฑ์
และเงื่อนไขในการปฏิบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ รวมทั งเกิดผลกระทบต่อความถูกต้องของข้อมูลในงบการเงินดว้ย 
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ตอบข้อหารือตามหนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1115/573 ลงวันที่ 
18 มกราคม 2561 โดยมีความเห็นว่ามาตรา 60 (4)  แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 บัญญัติให้
สหกรณ์อาจจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี ภายใต้ข้อบังคับเพื่อจ่ายเป็นทุนสะสมไว้ เพื่อด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด
ของสหกรณ์ตามที่ก าหนดในข้อบังคับ และข้อบังคับของสหกรณ์ข้อ 22 (6) ก าหนดให้มีการจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี
เป็นทุนเพื่อจัดตั งส านักงานหรือกองทุนต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่สหกรณ์ ซึ่งเจตนาเพื่อให้สหกรณ์ 
ได้สะสมทุนไว้เพื่อการใดการหนึ่ง อันจะก่อให้เกิดความมั่นคงต่อกิจการสหกรณ์  กรณีสหกรณ์อาศัยความตาม
ข้อบังคับข้อ 22 (6) ประกอบมาตรา 60 (4)  แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ก าหนดระเบียบว่าด้วย
การใช้ทุนป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง พ.ศ.2560 เพื่อน าทุนดังกล่าวมาลดหย่อน
บัญชีเงินฝากของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด แทนการตั งค่าเผื่อหนี สงสัยจะสูญหรือส ารองความเสียหาย  
เต็มจ านวนในคราวปิดบัญชี จึงเข้าลักษณะน าทุนดังกล่าวมาเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจการปกติ ซึ่งจะเกิดผลกระทบ
ต่อความถูกต้องของข้อมูลในงบการเงิน และเกิดความเสี่ยงต่อระบบการเงินของสหกรณ์ในภาพรวม 
 ส านักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี จึงขอส่งส าเนาหนังสือตอบข้อหารือของกรมส่งเสริมสหกรณ์
ดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีได้ทราบข้อมูลและใช้ความระมัดระวังรอบคอบในการตรวจสอบบัญชี
ทุนสะสมตามข้อบังคับของสหกรณ์ ซึ่งอาจเป็นช่องทางรั่วไหลในระบบทางการเงินของสหกรณ์ หรือท าให้งบการเงิน
แสดงข้อมูลขัดต่อข้อเท็จจริง 
 ประธานฯ กล่าวว่า หากพบประเด็นข้อสงสัย หรือประเด็นอื่นที่คล้ายคลึงกับ กรณีดังกล่าว 
ขอให้แจ้งกลุ่มตรวจการสหกรณ์ และสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดทราบโดยเร็ว 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 

 

 

/4.5.2  แจ้งติดตาม… 
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  3.13  แจ้งติดตามข้อบังคับสหกรณ์/กลุม่เกษตรกร 
 ด้วยระบบจดทะเบียนข้อบังคับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ของส่วนกลางมีความขัดข้อง 
จึงไม่สามารถบันทึกข้อมูลและออกเลขทะเบียนได้ถูกต้อง กลุ่มตรวจการสหกรณ์ได้ส่งคืนข้อบังคับให้สหกรณ์/กลุม่เกษตรกร 
บัดนี  ระบบจดทะเบียนข้อบังคับสามารถบันทึกออกเลขทะเบียนได้ตามปกติ กลุ่มตรวจการสหกรณ์ จึงได้มีหนังสือ
แจ้งให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรส่งคือข้อบังคับเพื่อกลุ่มตรวจการสหกรณ์จะได้ด าเนินการต่อไป จึงขอความอนุเคราะห์
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ที่รับผิดชอบสหกรณ์/กลุ่มเกษตร ให้ติดตามข้อบังคับ ทั ง 4 แห่ง ดังนี   
 1. กลุ่มเกษตรกรเลี ยงสัตว์ศรีแก้ว 
 2. กลุ่มเกษตรกรท านาดงแดง 
 3. กลุ่มเกษตรกรท านาป่าสัก 
 4. สหกรณ์เครดิตยเูนี่ยนเพือ่นพัฒนาร้อยเอ็ด จ ากัด 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 4.5.3 แจ้งให้ผู้ช าระบัญชีรายงานความเคลื่อนไหวของการช าระบัญชี 
หนังสือแจ้งให้ผู้ช าระบัญชีรายงานความเคลื่อนไหวของการช าระบัญชีอยู่ระหว่างด าเนินการเพื่อลงนาม 

โดยก าหนดให้รายงานบัญชีทุกเดือน และในทุกระยะ 6 เดือน ครั งที่ 1 ขอให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์รายงาน      
ในวันที่ 25 มกราคม 2562 และครั งที่ 2 วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยให้บันทึกรายงานตามแบบฟอร์ม    
ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ก าหนด ข้อมูล ณ ปัจจุบันที่ได้รับรายงานแล้ว จ านวน 21 แห่ง และรายงานทุก 6 เดือน 
ได้รับรายงานแล้ว 16 แห่ง จากทั งหมด 79 แห่ง  

ประธานฯ แจ้งเพิ่มเติม กรณีกรรมการสหกรณ์ขาดคุณสมบัติ ขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 
คุณสมบัติของกรรมการสหกรณ์ให้ถูกต้อง เพื่อป้องกันการกระท าที่ขัดระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ในพื นที่ต้องเป็นที่พึ่งของสหกรณ์ เป็นผู้ก ากับดูแลสหกรณ์ให้สามารถเป็นที่พึ่งของสมาชิก 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

  ประธานฯ แจ้งว่า เนื่องจากในวันนี มีภารกิจเร่งด่วน จึงมอบหมายให้นางวรัญญาภรณ์  มันตาพันธ์ 
ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือทราบ 
 วาระที่ 4.1 เรื่องเพ่ือทราบจากฝ่ายบริหารท่ัวไป 
  นายณรงค์ชัย  ปุริโส หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป กล่าวรายงานตามวาระฯ ดังนี  
  4.1.1 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ข้อมูล ณ วันที่ 2 เมษายน 2562 
  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับงบประมาณทั งสิ น 19,496,240.00 บาท แยกเป็น
งบบุคลากร 10,034,600.00 บาท เบิกจ่ายแล้ว 4,502,041.00 บาท คงเหลือ 5,532,599.00 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 44.87  งบด าเนินงาน 6,287,240.00 บาท เบิกจ่ายแล้ว 3,410,056.67 บาท เบิกจ่ายแล้ว 
2,877,183.33 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.24  งบลงทุน 108,300.00 บาท เบิกจ่าย 108,300.00 บาท 
แล้วคิดเป็นร้อยละ 100  งบอุดหนุน 3,066,100.00 บาท เบิกจ่ายแล้ว 2,573,087.50 บาท คงเหลือ 
493,012.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.92  
 
 
 
 
 
 

/สรปุผลการเบิก... 
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/สรปุผลการเบิก... 
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/ประเภทรายจ่าย... 
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/ประเภทรายจ่าย... 
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/การเบิกเงิน... 
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มติท่ีประชุม  - รับทราบ – 

/4.2 เชิญชวน… 



๑๖ 

 
 

  4.1.2 เชิญชวนสั่งซื อเสื อโปโลสเีหลืองประดับตราสญัลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 
 ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แบบตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พุทธศักราช 2562 พร้อมความหมายพระราชทานเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน น าไปประดับหรือประดิษฐาน 
ตั งแต่เดือนเมษายน 2555 - 4 พฤษภาคม 2563 และรัฐบาลเชิญชวนเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน  ประชาชน 
น าไปประดับหรือประดิษฐาน เพื่อแสดงความจงรักภักดีและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพียงกัน   
ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับอนุญาตจากคณะอนุกรรมการฝ่ายกลั่นกรองการขอใช้ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ให้เชิญตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2552  
ประดับบนเสื อโปโลสีเหลืองของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อจ าหน่ายให้แก่บุคลากรในสังกัดเป็นรูปแบบเดียวกันทั งหนว่ยงานได้ 
 ในการนี จึงขอเชิญชวนบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้สั่งซื อเสื อโปโลสีเหลืองกรมส่งเสริมสหกรณ์
ประดับตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในราคาตัวละ 350 บาท โดยสั่งซื อเสื อ 
ได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดตั งแต่บัดนี เป็นต้นไป 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

  4.1.3 แจง้ก าหนดการประชุมตดิตามงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562  
  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดได้ก าหนดจัดประชุมติดตามงานตามแผนปฏิบตังิาน ประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2562 (ครั งที่ 4/2562) ในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 เวลา ๐๙.๐0 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมส านักงาน
สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ดังนั น เพื่อให้การประชุมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด
จึงขอเชิญบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน 
มติท่ีประชุม  รับทราบและถือปฏิบัต ิ

  4.1.4 กิจกรรมรดน  าขอพรผูสู้งอายุ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจ าปี 2562  
  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดได้ก าหนดกิจกรรมรดน  าขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 
ประจ าปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที ่ 11 เมษายน 2562 เพื ่อเป็นการยกย่องเชิดชูคุณค่าของผู ้ส ูงอายุ       
ที่ได้ประกอบคุณประโยชน์ และเพื่อให้บุคลากรในสังกัดได้แสดงความกตัญญูกตเวที รวมถึงได้ตระหนักถึงคุณค่า
และความส าคัญของผู้สูงอายุ ที่เคยปฏิบัติหน้าที่ราชการในการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ อันส่งผลให้ขบวนการสหกรณ์   
ไดเ้จริญก้าวหน้ามาจวบจนปัจจุบัน และเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามสืบต่อไป จึงขอเชิญบคุลากรทกุทา่น
เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกัน 
มติท่ีประชุม  รับทราบและถือปฏิบัต ิ

วาระที่ 4.2 เรื่องเพ่ือทราบจากกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 
  นายอุเทน  มหาราช ผู้อ านวยการ กลุ่มจัดตั งและส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวรายงานตามวาระฯ ดังนี  
  4.2.1 ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ประจ าเดือนมีนาคม 2562 

กลุ่มจัดตั งและส่งเสริมสหกรณ์ ได้ตรวจสอบผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ด าเนินการ
จัดประชุมใหญ่ ตั งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2562 – 31 มีนาคม 2562 จึงขอแจ้งผลการจัดมาตรฐานดังนี  
 สหกรณ์ 
  ในระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2562 - 31 มีนาคม 2562 มีสหกรณ์ได้ด าเนินการจัดประชุมใหญ่
และประเมินมาตรฐานสหกรณ์เข้าระบบแล้ว จ านวน 4 แห่ง ผลปรากฏว่า สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในระดับ ดีเลิศ (A) 
จ านวน 2 แห่ง สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในระดับดีมาก (B) จ านวน 2 แห่ง ดังนี  

1. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศรีโพนทอง จ ากัด (A) 
2. สหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มลิเบอร์ตี  จ ากัด (B) 
3. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนปทุมรัตต์ จ ากัด (A) 

/4. สหกรณ์เครดิต... 



๑๗ 

 
 

4. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโพนพอุง จ ากัด (B) 
ผลงานสะสม ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2561 – 31 มีนาคม 2562 มีสหกรณ์ได้ด าเนินการ

จัดประชุมใหญ่และประเมินมาตรฐานสหกรณ์เข้าระบบแล้ว จ านวน 35 แห่ง ผลปรากฏว่าสหกรณ์ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานในระดบัดีเลิศ (A) จ านวน 15 แห่ง สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในระดบัดีมาก(B) จ านวน 9 แห่ง 
สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดี (C) จ านวน 4 แห่ง สหกรณ์ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จ านวน 7 แห่ง 

กลุ่มเกษตรกร 
  ในระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 31 มีนาคม 2562 ไม่มีกลุ่มเกษตรกรที่จัดประชุมใหญ่ 
และรายงานผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรผ่านระบบประเมินมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  

ผลงานสะสม ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2561 – 31 มีนาคม 2562 มีกลุ่มเกษตรกรที่จัดประชุมใหญ่
และบันทึกการประเมนิผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรผ่านระบบ จ านวน 23 แห่ง ผ่านเกณฑม์าตรฐานกลุ่มเกษตรกร 
จ านวน 18 แห่ง ต่ ากว่ามาตรฐาน จ านวน 5 แห่ง 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 4.2.3 รายช่ือสหกรณ์และกลุ่มที่เข้าร่วมในโครงการ “จัดการประกวดผลงานการขับเคลื่อน
เศรษฐกจิพอเพียงในสหกรณ์ทุกประเภทและกลุ่มเกษตรกร ประจ าปงีบประมาณ   พ.ศ.  2562” 

ท่ี ชื่อสหกรณ์และกลุ่มฯ ประเภท สังกัดกลุ่มส่งเสริม 
1 กลุ่มเกษตรกรเกษตรอินทรีย์พฒันาทุง่กุลาร้องไห้ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มส่งเสริม  2 
2 สหกรณ์เครดิตยูเนียนปทุมรัตต์ จ ากัด เครดิตยูเนียน กลุ่มส่งเสริม  3 
3 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี ยงสัตว์โหรา กลุ่มเกษตรกร กลุ่มส่งเสริม 4 
4 สหกรณ์การเกษตรโพธ์ิชัย จ ากัด สก.การเกษตร กลุ่มส่งเสริม 6 
5 สหกรณ์การเกษตรหนองพอก จ ากัด สก.การเกษตร กลุ่มส่งเสริม 7 

 กระบวนงาน 
1. ส่งข้อมูล เกณฑป์ระกวดต่างๆ ให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เพื่อแจ้งสหกรณ์และขับเคลื่อนให้เป็นรปูธรรม 
2. มีค าสั่งกรรมการจัดประกวดระดับจังหวัด (คณะกรรมการชุดเดิมกับปี 2561) 
3. ปัจจุบันระหว่างจัดท าโครงการเพือ่จัดประกวดโดยก าหนดแผนงานประชุม 2 ครั ง 

3.1  ครั งที่ 1ประชุมคณะกรรมการคัดเลอืกสหกรณ์/กลุม่ระดบัจังหวัด(เพื่อชี แจง ท าความเข้าใจ 
แนะน า ซักซ้อมจัดท าแบบรายงาน) ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562  เวลา 10.00 น. 

3.2  ครั งที่ 2ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสหกรณ์/กลุ่มระดับจังหวัด (พจิารณาคัดเลือก) 
ในวันศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. 
แล้วส่งรายงานใหก้รมสง่เสริมสหกรณ์ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 
เอกสารหลักฐานของสหกรณ์และกลุม่ที่ใช้ประกอบการพิจารณา 

1. แบบแสดงความจ านงเพื่อเข้ารับการคัดเลือก 
2. แบบกรอกข้อมลูสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
3. รายงานกจิการประจ าปีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ย้อนหลงั 3 ป ี
4. แผนกลยทุธ์/แผนแผนปฏิบัติงานประจ าปีไม่นอ้ยกว่า 2 ปีลา่สุด 
5. เอกสารการมอบหมายงาน เช่น รายงานกาสรประชุม ค าสั่ง ประกาศ 
6. โครงการ/กจิกรรมของสหกรณ์/กลุม่เกษตรกรพร้อมรายละเอียดขั นตอนและวิธีการด าเนิน

โครงการ/กจิกรรมนั นๆ 
/7. สมุดบันทึก... 



๑๘ 

 
 

7. สมุดบันทึกบญัชีครัวเรือนของสมาชิก 
8. รายงานการประชุมกลุ่ม/ประชุมคณะกรรมการฯ 
9. เอกสารหลักฐานอื่นเพื่อประกอบการพิจารณา เช่น เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ภาพถ่าย วิดีโอ รางวัลฯ 

มติท่ีประชุม  - รับทราบ – 

 4.2.3 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดตั งสันนิบาตสหกรณ์จงัหวัด 
 หนังสือจากสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ลว.18 มีนาคม 2562 แจ้งว่าสันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทยโดยคณะกรรมการด าเนินการฯชุดที่ 25 มีนโยบายที่จะปฏิรูปสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
โดยกระจายอ านาจบริหาร จัดสรรงบประมาณที่เป็นธรรมแก้ไขกฎหมายที่เป็นธรรมแก้ไขกฎหมายสหกรณ์ 
ด้วยการพัฒนาระบบกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบปฏิบัติ และเอื ออาทรกลุ่มรากหญ้า พัฒนาสู่สากลด้วยระบบ
การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าและสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์ทั ง 7 ประเภท 
  เพื่อการนี สันนิบาตสหกรณ์ฯ ขอความอนุเคราะห์สหกรณ์จังหวัดฯ ประชาสัมพันธ์การจัดตั ง
สันนิบาตสหกรณ์จังหวัด หากสหกรณ์ภายในจังหวัดประสงค์จัดตั งฯแจ้งสันนิบาตด้วย 
 ระเบียบสันนิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย พ.ศ. 2558 หมวด 1 บททั่วไป 
 ข้อ 6. คณะกรรมการด าเนินการสันนิบาตฯอาจส่งเสริมให้สหกรณ์ในแต่ละจังหวัดรวมตัวกัน  
ในนามของ “สันนิบาตสหกรณ์จังหวัด” ได้ เพื่อสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสหกรณ์
ในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การบริหารจัดการ การด าเนินธุรกิจ การรักษาผลประโยชน์
ส่วนรวมของสหกรณ์  และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ตลอดจนเพื่อเป็นพื นฐานต่อการจัดตั งสาขา 
ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
 ในการจัดตั งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดนั น คณะกรรมการด าเนินการสันนิบาตฯ อาจตั งกรรมการด าเนินการ
หรือผู้จัดการสหกรณ์จากสหกรณ์แต่ละประเภท รวมแล้วจ านวนสามถึงห้าคนเป็นคณะท างานเตรียมการจัดตั ง
สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดฯขึ นเพื่อด าเนินการจัดตั งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดได้โดยค านึงถึงความสมัครใจ การจัดกิจกรรม 
สถานที่และความพร้อมของบุคลากรจากการมีส่วนร่วมของสหกรณ์ในจังหวัดนั น ๆ 
  การจัดตั งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด 
 ข้อ 7 สันนิบาตสหกรณ์จังหวัด ประกอบด้วย สหกรณ์ทุกสหกรณ์ในจังหวัดนั น ๆ เป็นสมาชิก
และมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การบริหารจัดการ การด าเนินธุรกิจ การรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของสหกรณ์
และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ 
 ข้อ 8  ให้คณะท างานเตรียมการจัดตั งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดตามข้อ 6 ด าเนินการจัดตั งสันบาตจังหวัด
ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ก าหนดในค าสั่ง โดยนัดประชุมผู้แทนสหกรณ์ในจังหวัดเพื่อด าเนินการจัดตั ง
สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดและด าเนินการดังต่อไปนี  

(1) พิจารณาก าหนดวัตถุประสงค์และสถานที่ท าการที่แน่นอนของสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดที่จะจัดตั ง 
(2) ก าหนดแผนการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด 
(3) จัดท าบัญชีรายช่ือสหกรณ์สมาชิกของสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดที่เข้าร่วมประชุมจัดตั ง 
(4) จัดท าบัญชีรายช่ือผู้แทนสหกรณ์สมาชิกของสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดที่เข้าร่วมประชุมจดัตั ง 

บัญชีรายช่ือตาม (3 ) และ (4) ต้องประกอบด้วยสหกรณ์สมาชิกซึ่งยังคงด าเนินงานอยู่ไม่น้อยกว่าสามประเภท
และรวมแล้วต้องไม่น้อยกว่าสามสิบสหกรณ์หรือไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของจ านวนสหกรณ์ทั งหมดในจังหวัดนั น 
 ข้อ 9 เมื่อด าเนินการตามข้อ 8 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คณะท างานเตรียมการจัดตั งสันนิบาต
สหกรณ์จังหวัด ลงลายมือช่ือและยื่นค าขอรับรองสันนิบาตสหกรณ์ต่อสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย พร้อมเอกสาร
หลักฐานดังต่อไปนี  

/(1) ส าเนารายงาน... 



๑๙ 

 
 

(1) ส าเนารายงานการประชุมตามข้อ 8 (1)  จ านวนหนึ่งชุด 
(2) แผนการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดตามข้อ 8 (2) จ านวนหนึ่งชุด 
(3) บัญชีรายช่ือสหกรณ์สมาชิกของสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดตามข้อ 8 (3) จ านวนหนึ่งชุด 
(4) บัญชีรายช่ือผู้แทนสหกรณ์สมาชิกของสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดตามข้อ 8 (4) จ านวนหนึ่งชุด 
การด าเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์จงัหวัด 

 ข้อ 20 สันนิบาตสหกรณ์จังหวัด มีอ านาจกระท าการต่างๆ ภายในขอบวัตถุประสงค์ตามที่ระบุ
ไว้ในข้อ 7 และอ านาจเช่นว่านี ใหร้วมถึง 

(1) ส่งเสริมและเผยแพร่กิจกาจของสหกรณ์ตลอดจนท าการรวบสถิติเกี่ยวกับกิจการสหกรณ์ในจังหวัด 
(2) แนะน าช่วยเหลือทางวิชาการแกส่หกรณ์ในจงัหวัดและอ านวยความสะดวกในการติดต่อ 

ประสานงานกบัสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยหรอืหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(3) ให้การศึกษาฝกึอบรมทางวิชาการเกี่ยวกบักจิการของสหกรณ์ภายในจงัหวัดหรือตามทีส่หกรณ์ 

ภายในจังหวัดร้องขอ โดยประสานงานกับสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
(4) ส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างสหกรณ์ภายในจังหวัดและสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
(5) สนับสนุนและช่วยเหลือสหกรณ์เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคขัดข้องที่เกี่ยวกับกับกิจการสหกรณ์ 
(6) เป็นตัวแทนของสหกรณ์ในจงัหวัดเพื่อรกัษาผลประโยชน์อันพึงได้จากการสนบัสนุนของรฐั 

สันนิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย หรือภาคเอกชน 
(7) ส่งเสริมธุรกจิการค้า อุตสาหกรรม หรือบริการของสหกรณ์จงัหวัด 
(8) เสริมสร้างเครือข่ายสหกรณ์ในรปูแบบทีห่ลากหลาย 
(9) ร่วมมอืกบัสนันิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทยในการสง่เสรมิกจิการสหกรณ์เพือ่ใหเ้กิดประโยชน์ 

แก่บรรดาสหกรณ์ในจังหวัดอย่างแทจ้รงิ 
(10) ซื อ จัดหา จ าหน่าย เช่า ให้เช่า ถือกรรมสิทธ์ิ ครอบครอง หรือนิติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน 

เพื่อการบริหารจัดการภายในของสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด 
(11) ด าเนินงานอื่นตามที่สันนิบาตสหกรณ์แห่งปะเทศไทยหรือหน่วยงานราชการมอบหมาย 

มติท่ีประชุม  - รับทราบ - 

 วาระที่ 4.3 เรื่องเพ่ือทราบจากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
  นายเชษฐา  ไพศาล ผู้อ านวยการกลุ่มฯ กล่าวรายงานตามวาระฯ ดังนี  
  4.3.1 การประเมินกิจกรรมชดเชยดอกเบี ย โครงการช่วยเหลือด้านหนี สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 กรมส่งเสรมิสหกรณ์ ได้ให้ความช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 1.1 โครงการช่วยเหลือด้านหนี สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรทีป่ระสบอุทกภัย ปี 
2559/2560  (ร้อยเอ็ด  สหกรณ์ 4 แห่ง  สมาชิก 184 ราย ชดเชยดอกเบี ย  254,925.90 บาท) 
 1.2 มาตรการ ให้ความช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์/กลุม่เกษตรกร ที่ประสบอุทกภัย ปี 2560 
(พายุตาลสัและพายเุซินกา) สหกรณ์ 21 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 4 แหง่ สมาชิกรวม 3,003 ราย ชดเชยดอกเบี ย 2,820,084.00 บาท 
 2. กรมส่งเสริมสหกรณ์ แจ้งให้จงัหวัดส ารวจความพึงพอใจ 236 ราย ให้ตอบแบบสอบถาม 
โดยสุ่มจากสหกรณ์  
 โครงการที่ 1.1 มสีหกรณ์ ดังนี  
 1. สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากัด    จ านวน 7 ราย 
 2. สหกรณ์การเกษตรเมืองรอ้ยเอ็ด จ ากัด   จ านวน 3 ราย 
 3. สหกรณ์การเกษตรอาจสามารถ จ ากัด   จ านวน 2 ราย 
 4. สหกรณ์การเกษตรปฏิรปูที่ดินสุวรรณภูมสิาม  จ ากัด จ านวน 2 ราย 

/โครงการที่ 1.2... 



๒๐ 

 
 

 โครงการที่ 1.2 มสีหกรณ์ ดังนี  
 1. สหกรณ์การเกษตรเมืองรอ้ยเอ็ด จ ากัด   จ านวน 12 ราย 
 2. สหกรณ์การเกษตรจตุรพักตรพิมาน จ ากัด  จ านวน 2 ราย 
 3. สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จ ากัด   จ านวน 29 ราย 
 4. สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จ ากัด    จ านวน 4 ราย 
 5. สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิหนึง่ จ ากัด  จ านวน 2 ราย 
 6. สหกรณ์การเกษตรปฏิรปูที่ดินสุวรรณภูมสิี่ จ ากัด จ านวน 3 ราย 
 7. สหกรณ์การเกษตรปฏิรปูที่ดินสุวรรณภูมหิ้า จ ากัด จ านวน 7 ราย 
 8. สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากัด   จ านวน 64 ราย 
 9. สหกรณ์การเกษตรปทมุรัตต์ จ ากัด    จ านวน 2 ราย 
 10. 7. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเกษตรวิสัยหนึ่ง จ ากัด จ านวน 14 ราย 
 11 สหกรณ์เครดิตยเูนี่ยนเกษตรวิสัย จ ากัด  จ านวน 2 ราย 
 12. สหกรณ์การเกษตรอาจสามารถ จ ากัด   จ านวน 4 ราย 
 13. สหกรณ์ผูเ้พาะเลี ยงสัตว์น  าจืดกุ้งก้ามกรามต าบลหนอ่ม จ ากัด จ านวน 1 ราย 
 14. สหกรณ์การเกษตรเสลภูมิ จ ากัด    จ านวน 7 ราย 

15 สหกรณ์การเกษตรธวัชบุรี จ ากัด   จ านวน 4 ราย 
 16 สหกรณ์การเกษตรโพธ์ิชัย จ ากัด   จ านวน 4 ราย 
 17. สหกรณ์ผู้ใช้น  าสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าบ้านบุ่งคล้า จ ากัด จ านวน 1 ราย 
 18. สหกรณ์การเกษตรโพนทอง จ ากัด    จ านวน 9 ราย 
 19. สหกรณ์การเกษตรเมยวดี จ ากัด    จ านวน 4 ราย 
 20 สหกรณ์เครดิตยเูนี่ยนน  าอ้อมถนอมทรัพย์ จ ากัด จ านวน 4 ราย 
 21 สหกรณ์เพื่อการเกษตรรักถิ่นเกิด จ ากัด  จ านวน 7 ราย 
 22. สหกรณ์การเกษตรเมืองสรวง จ ากัด   จ านวน 4 ราย 
 23. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี ยงสัตว์ศรีสว่าง   จ านวน 2 ราย 
 23. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี ยงสัตว์ทุ่งหลวง   จ านวน 1 ราย 
 24. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี ยงสัตว์โหรา   จ านวน 1 ราย 
 กลุ่มส่งเสริมและพฒันาการบรหิารการจัดการสหกรณ์ ได้มหีนังสือถึงสหกรณ์ดังกล่าวแล้ว 
ขอให้กลุม่สง่เสรมิสหกรณ์แนะน า ก ากับ ใหส้หกรณ์ด าเนินการตอบแบบสอบถาม และสง่แบบสอบถามภายใน
ก าหนดเดือนเมษายน 2562 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิที่ น.ส.วนิดา  วิลา  
มติท่ีประชุม  - รับทราบ – 
  4.3.2 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม การปิดบัญชี ภายใน 30 วัน หลังวันสิ นปีทางบัญชี ของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร ไตรมาส ที่ 1 – 2 
  ไตรมาส ที่ 1–2 เดือนกันยายน 2561 – กุมภาพันธ์ 2562 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
ในจังหวัดร้อยเอ็ด สามารถปิดบัญชีได้ครบถ้วนทุกแห่ง และกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
ไดน้ าเสนอในอินทราเน็ตส านักงาน หัวข้อ “รายงานของผู้สอบบัญชี” แล้ว กบส. ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ทุกท่าน 
ที่มีส่วนในการส่งเสริมให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตร สามารถด าเนินการได้จนบรรลุวัตถุประสงค์ 
มติท่ีประชุม  - รับทราบ – 
 
 
 

/4.3.3 การติดตาม... 
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  4.3.3 การติดตาม การช าระหนี เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจ าเดือน มีนาคม 2562 
สหกรณ์ที่ผิดนัดช าระหนี  มี 2 แห่ง ดังนี  
  1. สหกรณ์การเกษตรธวัชบุรี จ ากัด จ านวนเงิน 5,000,000.00 บาท 
  2. สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตสุวรรณภูมิ จ ากัด จ านวนเงิน 800,000.00 บาท 
  นายอดุล  ภูกาบิน กล่าวว่า ได้รับแจ้งจากสหกรณ์ว่าจะเร่งด าเนินการช าระหนี ฯ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
มติท่ีประชุม  - รับทราบ – 

  4.3.4 การติดตาม การช าระหนี เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสร้างความเข้มแข็ง 
เพื่อข้าถึงแหล่งทุนในการผลิตและการตลาด ปีที่ 3 รอบช าระ 31 มีนาคม 2562   
  กลุ่มเกษตรกรผิดนัดช าระหนี   ดังนี  
  1. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี ยงสัตว์ต าบลหน่อม 
  นายประพัตร  กลิ่นศรีสุข แจ้งว่า กลุ่มฯ ก าหนดจะช าระในวันที่ 4 เม.ย.62 เต็มจ านวน 
  2. กลุ่มเกษตรกรท านาธวัชบุรี 
  นายรณชัย  เวียงกมล แจ้งว่า กลุ่มฯ ได้ส่งช าระแล้วเมื่อวันที่ 2 เม.ย.62 และ กสส.5 ส่งช าระครบทั ง 5 แห่งแล้ว 
  3. กลุ่มเกษตรกรท าไร่ต าบลบัวค า จ านวน 50,000.00 บาท 
  4. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี ยงสัตว์ศรีสว่าง จ านวน 450,000.00 บาท 
  5. กลุ่มเกษตรกรท านาเมืองทุ่ง จ านวน 100,000.00 บาท 
  6. กลุ่มเกษตรกรท านายางค า จ านวน 300,000.00 บาท 
  นายเชษฐาฯ หากกลุ่มเกษตรกรใดที่โอนคืนเงินกู้ ขอให้แจ้งการช าระให้ กบส.ทราบก่อน เพื่อจะได้
ทราบจ านวนเงินที่ช าระ และเพื่อโอนช าระเข้าถูกบัญชี 
  นายนราวุธ  ไชยโยราช กล่าวว่า กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพาราค าพอุง แจ้งหารือมาว่า หากจะขอเพิ่ม
วงเงินกู้จากเดิม 3,000,000.00 บาท เป็น 4,000,000.00 บาท ได้หรือไม่  
  นายเชษฐาฯ ตอบว่า การอนุมัติวงเงินกู้ยืมขั นสุดท้าย ขึ นอยู่กับที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาฯ 
ว่าสามารถอนุมัติไดจ้ านวนเท่าใด ในเบื องต้นให้กลุ่มฯ แจ้งความประสงค์ไว้ก่อน เพื่อจะได้น าเข้าพิจารณาในที่ประชุม 
มติท่ีประชุม  - รับทราบ – 

  4.3.5 การส่งเสริมสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล 
ขั นตอน 1. น าเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 
 2. แต่งคณะท างานรับผิดชอบแต่ละหลัก 
 3. จสส. แนะน าส่งเสริมแต่ละหลัก (ในปีนี  ส่วนใหญ่จะด าเนินการ 4 หลัก คือ  
หลักประสิทธิผล  หลักภาระรับผิดชอบ  หลักความโปร่งใส  และหลักการมีส่วนร่วม ) โดยปฏิบัติตามคู่มือ และ
ประเมินเบื องต้น ของการด าเนินงานของสหกรณ์ และให้ความเห็นในการปรับปรุง ให้ดีขึ น เสนอคณะกรรมการ
ส่งเสริมธรรมาภิบาล 

1. จสส. แนะน าให้สหกรณ์แก้ไขข้อที่ขาดตกบกพร่อง 
2. คณะท างานเข้าประเมิน 

 ประธานฯ กล่าวว่า หลักทั ง 9 ข้อนั น สหกรณ์ส่วนใหญ่ได้ด าเนินการอยู่แล้ว สิ่งที่ต้องแนะน า
เพิ่มเติมคือแต่ต้องมีเอกสารหลักฐานตามที่ระบุในโครงการ เพื่อรับการตรวจประเมินของคณะกรรมการ 
มติท่ีประชุม  - รับทราบ – 

 

 

/วาระที่ 4.4 เรื่อง... 



๒๒ 

 
 

วาระที่ 4.4 เรื่องเพ่ือทราบจากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
  นางวรัญญาภรณ์  มันตาพันธ์ ผู้อ านวยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ กล่าวรายงานตามวาระฯ ดังนี  
 4.4.1  สรุปรายงานผลการใช้ประโยชน์ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ประจ าเดือนเมษายน 2562 

1. โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเกบ็พืชผลทางการเกษตร (แก้มลงิ) 
เป้าหมาย จ านวน 12 แห่ง 23 รายการ งบประมาณ 94,236,400 บาท  

2. โครงการสนบัสนุนอปุกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
เป้าหมาย จ านวน 2 แห่ง 6 รายการ งบประมาณ 31,024,150บาท  

 3. โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการรวบรวมการแปรรปูยางพาราในสถาบันเกษตรกร 
เป้าหมาย จ านวน 1 แห่ง 4 รายการงบประมาณ  2,376,000บาท 
 แจ้งให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ที่รับผิดชอบตรวจติดตามการรายงานผลการใช้ประโยชน์ทกุอปุกรณ์
และอ านวยความสะดวกในการให้บริการแก่สมาชิก  
มติท่ีประชุม  - รับทราบ – 

 4.4.2 โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร 
 1. แจ้งก าหนดการจัดอบรมโครงการอบรมวางแผนการบริหารจัดการเครื่องจักรกลทางการเกษตร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้อนุมัติแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร และการพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร โดยมีสหกรณ์เข้าร่วมโครงการ
ตามเป้าหมาย จ านวน 2 แห่ง จัดอบรมโครงการอบรมวางแผนการบริหารจัดการเครื่องจักรกลทางการเกษตร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562แล้ว เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สหกรณ์การเกษตรจตุรพักตรพิมาน 
จ ากัด จ านวน 35 ราย และวันที่ 5 มีนาคม 2562 ณ สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากัด จ านวน 35 ราย 
 รายงานผลการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทดแทนแรงงานเกษตร 

 
 แจ้งให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ที่รับผิดชอบติดตามการรายงานผลการใช้ประโยชน์ เครื่องจักรกล
และอ านวยความสะดวกในการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรแก่สมาชิก และเกษตรกรทั่วไป 
มติท่ีประชุม  - รับทราบ – 

 

/4.4.3 โครงการอบรม… 
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  4.4.3 โครงการอบรมเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  ได้ด าเนินการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้แบบการเกษตรผสมผสาน ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและสามารถน าไปใช้ในการผลิตการเกษตร ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื นที่มีรายได้เพียงพอส าหรับครัวเรือน
เสร็จเรียบร้อยทั ง 2 รุ่น เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2562 และได้อนุมัติงบประมาณเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร
ผู้เข้าร่วมโครงการรายละ 6,000 บาท ให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ที่รับผิดชอบช่วยตรวจติดตามสหกรณ์ในโครงการฯ 
เรื่องการจ่ายปัจจัยการผลิตให้แก่สมาชิกว่าครบถ้วนทุกรายแล้วหรือไม่ ประกอบด้วยสหกรณ์ ดังนี  

1. สหกรณ์การเกษตรหนองพอก จ ากัด 
2. สหกรณ์การเกษตรปทุมรัตต์ จ ากัด 
3. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินสุวรรณภูมิสาม จ ากัด 
4. สหกรณ์ผู้เพาะเลี ยงสัตว์น  าจืด – กุ้งก้ามกรามต าบลหน่อม จ ากัด 

มติท่ีประชุม  - รับทราบ – 

 4.4.4  โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูท านาของจังหวัดร้อยเอ็ด 
   วันนี  (3 เมษายน 2562) เวลา 13.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน
ในพิธีเปิดงานวันเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี ยงสัตว์ โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูท านา 
ณ แปลงปลูกข้าวโพดเลี ยงสัตว์ของเกษตรกรบ้านเล้า หมู่ที่ 2 ต าบลหนองแก้ว อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 
ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดมีพื นที่เหมาะสมในการปลูกข้าวโพดเลี ยงสัตว์หลังฤดูท านา จ านวน 40,583.73 ไร่ มีเกษตรกร
เข้าร่วมโครงการจ านวน 1,025 ราย พื นที่ 6,037 ไร่ อ าเภอเมืองร้อยเอ็ดมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จ านวน 307 ราย 
พื นที่ 1,825.75 ไร่ คิดเป็น 30% ของพื นที่เข้าร่วมโครงการในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยวัตถุประสงค์การจัดงานในวันนี 
เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้เรื่องการดูแลรักษาข้าวโพดเลี ยงสัตว์ในสภาพพื นที่จริง รวมทั งการเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติ
หลังการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี ยงสัตว์ และให้เกษตรกรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างเกษตรกร
รวมทั งแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเจ้าหน้าที่และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
  ข้อมูลปริมาณการรวบรวม ทั ง 5 แห่ง 4 สหกรณ์ 

1. สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จ ากัด  
2. สกต.เมืองร้อยเอ็ด จ ากัด 
3. สกต.(สาขาโพนทอง)  

  น ามาจ าหน่าย 3 ราย จ านวน 7.9 ตัน รับซื อ 4.8 บาท มูลค่า 38,352 บาท 
4. สกก.โพธ์ิชัย จ ากัด 

   4.1 ในโครงการ  
  น ามาจ าหน่าย 59 ราย จ านวน 49.74 ตัน รับซื อราคา 4.5 – 5 บาท มูลค่า 228,364 บาท 
   4.2 นอกโครงการ 
  น ามาจ าหน่าย 1 ราย จ านวน 1.5 ตัน รับซื อราคา 5.5 บาท มูลค่า 8,250 บาท 

5. สกก.เสลภูมิ จ ากัด  
  น ามาจ าหน่าย 1 ราย จ านวน 1.005 ตัน ราคารับซื อ 4 บาท มูลค่า 4,020 บาท 
ในโครงการ รวมทั งสิ น 63 ราย จ านวน 58.72 ตัน มูลค่า 270,736 บาท 
นอกโครงการ รวมทั งสิ น 1 ราย จ านวน 1.5 ตัน มูลค่า 8,250 บาท 
มติท่ีประชุม  - รับทราบ – 

 

 

/วาระที่ 4.5 เรื่อง... 
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 วาระท่ี 4.5 เรื่องเพ่ือทราบจากกลุ่มตรวจการสหกรณ์ 
 นางศิรินยตา  ไชยค าจันทร์ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ กล่าวรายงานตามวาระฯ ดังนี  
 4.5.1 ซักซอ้มแนวทางการจัดการข้อสังเกตที่ตรวจพบจากการตรวจสอบบญัชี 

 
1. รายงานข้อสงัเกต เสนอรองนายทะเบียนสหกรณ์ (สกจ./ผอ.สพพ.1, 2) 
2. กลุ่มตรวจการสหกรณ์ คณะท างานพิจารณาข้อสังเกต 
3. จ าแนกประเด็นข้อสังเกต 5 วัน 
 -  กรณีร้ายแรง ออกค าสั่งตามรายงานของผูส้อบบัญชี 
 -  กรณีไม่ร้ายแรง ออกค าแนะน าตามรายงานของผูส้อบบัญชี 
 -  กรณีข้อเท็จจรงิไม่ครบถ้วน สั่งให้ตรวจสอบข้อเท็จจรงิเพิ่มเติม 
4. สั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจรงิเพิ่มเตมิ 2 วัน 
5. ผู้ตรวจการสหกรณ์/ทีมตรวจการสหกรณ์ ตรวจสอบข้อเท็จจริง 5 วัน 
6. รายงานการตรวจสอบผ่านกลุ่มตรวจการสหกรณ์ ภายใน 3 วัน 
7. กลุ่มตรวจการสหกรณ์เสนอความเห็นประกอบการใช้อ านาจ 
 -  กรณีข้อเท็จจรงิครบถ้วน 1 วัน 
 -  กรณีข้อเท็จจรงิไม่ครบถ้วน 3 วัน 
8. รองนายทะเบียนสหกรณ์มีค าสั่ง/ค าแนะน า ภายใน 3 วัน ถึงสหกรณ์ 
9. รองนายทะเบียนสหกรณ์มีค าสั่ง/ค าแนะน า ภายใน 7 วัน และแจ้งค าสัง่ไปยังกรมสง่เสรมิสหกรณ์ 
10. สหกรณ์อุทธรณ์/รายงาน 
11. แนะน าและติดตามการแก้ไข 
 -  ค าสั่งผู้ตรวจการสหกรณ์ติดตามและรายงานหลงัครบก าหนดตามค าสั่งภายใน 3 วัน 
 -  ค าสั่งเจ้าหน้าที่สง่เสรมิสหกรณ์ติดตามและรายงานหลงัออกค าแนะน าแล้ว ภายใน 15 วัน 
เจ้าหน้าที่สง่เสรมิสหกรณ์/ผู้ตรวจการสหกรณ์ จัดท ารายงานเป็นลายลักษณ์เสนอรองนายทะเบียนสหกรณ์ 
มติท่ีประชุม  - รับทราบ – 

 4.5.2 การก าหนดระเบยีบว่าด้วยการด าเนินธุรกรรมทางการเงิน ผ่านระบบอเิล็กทรอนกิส ์
 โครงการบัตรสมาชิกสหกรณ์ (Coop Membercard) อ่านผ่านเครื่องโมบาย (EDC) 
โดยส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดยังไม่ได้รับแจ้งว่ามีสหกรณ์แห่งใดเข้าร่วมโครงการ หากมีสหกรณ์เข้าร่วมโครงการ 

/จะต้องมีร่าง… 



๒๕ 

 
 

จะต้องมีร่างระเบียบว่าด้วยการด าเนินธุรกรรมทางการเงิน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสหกรณ์  เพื่อถือใช้ 
ซึ่งหากมีสหกรณ์เข้าร่วมโครงการดังกลา่ว กลุ่มตรวจการสหกรณ์จะได้มีหนังสือแจ้งให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ทราบต่อไป 
มติท่ีประชุม  - รับทราบ – 

 วาระท่ี 4.6 เรื่องเพ่ือทราบจากกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 - 7 
  4.6.1 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1  - ไม่มี – 
  4.6.2 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2  นายบัญชา  ตาส าโรง ผู้อ านวยการกลุ่มแจ้งหารือว่า 
  1. เกษตรกรยื่นความจ านงขอจัดตั งสหกรณ์ 
  กรณีเกษตรกรในเขตอ าเภอโพนทราย มีความประสงค์ขอจัดตั งสหกรณ์ 2 แห่ง คือ สหกรณ์บริการ
เคหะหมู่บ้านมั่นคง และสหกรณ์บริการน  าดื่ม ได้ส่งค าขอจัดตั งสหกรณ์มาเพื่อตรวจสอบและพิจารณาด าเนินการ  
โดยคณะผู้ก่อตั งยังไม่ได้รับค าตอบว่าสามารถจัดตั งสหกรณ์ได้หรือไม่ การตรวจสอบค าขอจัดตั งสหกรณ์ถึงขั นตอนใด 
และจะต้องด าเนินการอย่างไรต่อไป 
  นายอุเทนฯ กล่าวว่า กรณีสหกรณ์แรก คือ สหกรณ์บริการเคหะหมู่บ้านมั่นคง กลุ่มจัดตั งฯ 
จะเข้าประชุมชี แจงกับคณะผู้ก่อตั ง เนื่องจากคณะกรรมการชุดใหม่ต้องบริหารเงินทุนจ านวนมาก ซึ่งจะต้องสอบถาม
ความพร้อมของคณะผู้ก่อตั งเสียก่อน   
  กรณีที่สอง สหกรณ์บริการน  าดื่ม กลุ่มจัดตั งฯ ได้นัดคณะผู้ก่อตั งเพื่อประชุมชี แจงในวันที่ 23 
เมษายน 2562 ที่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศรีโพนทอง จ ากัด โดยเชิญกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 เข้าร่วมประชุมด้วย 
ในกรณีนี สหกรณ์จังหวัดให้ข้อสังเกตว่า สหกรณ์จะให้บริการเฉพาะน  าดื่มเพียงอย่างเดียวจะมีความมั่นคงได้อย่างไร 
ซึ่งสหกรณ์ได้ชี แจงว่าสหกรณ์จะมีธุรกิจจ าหน่ายน  ามันด้วย โดยจะขอยื่นกู้เงินกองทุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ดังนั น กลุ่มจัดตั งฯ และกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องจะได้ชี แจงให้คณะผู้ก่อตั งได้ทราบหลักเกณฑ์และขั นตอนการด าเนินการ
ในการประชุมดังกล่าว  ซึ่งจะได้แจ้งความก้าวหน้าให้ทราบต่อไป 
มติท่ีประชุม  - รับทราบ – 

  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 – 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพ่ือพิจารณา  - ไม่มี – 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืนๆ   - ไม่มี – 

 จากนั นประธานในที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีท่านใดต้องการสอบถาม หรือซักถาม
ประเด็นใดเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีท่านใดเสนอเรื่องใดในที่ประชุม ประธานจึงกล่าวปิดประชุม 

ประธาน  ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ในการปฏิบัติงานทุกๆ ด้านด้วยดี 

เลิกประชุมเวลา 16.00 น. 
 

ลงช่ือ       มรกต  ส าเริงรัมย์      ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
          (นายมรกต  ส าเริงรัมย์) 

 
ลงช่ือ       ณรงค์ชัย  ปุริโส        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
           (นายณรงค์ชัย  ปุริโส) 


