
 
รายงานการประชุมบุคลากรในส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด 

ครั้งที่ 9/2561 
เมื่อวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 

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

ผู้มาประชุม 
ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 

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

10 นายนราวุธ ไชโยราช นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
11 นายสุริยนต์ ฉายชัยภูมิ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 
12 นางพิมพ์ใจ อบสิน เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
13 นางสาวศศิธร ธูปเมือง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
14 นางสาวนิศากร ปานาหะ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
15 นางสาวโสภิดา พระสว่าง พนักงานพิมพ์ ส.4 
16 นายพรรศักดิ์ สุริโย พนักงานพิมพ์ ส.๓ 
17 นายสมพงษ์ สัตนันท์ พนักงานขัยรถยนต์ 
18 นายธรรมนูญ อนันเอื้อ พนักงานขัยรถยนต์ 
19 นายราเมศร์ คงคาน้อย นักวิชาการสหกรณ์ 
20 นางสาววารุล ี แสนสนอง นักวิชาการสหกรณ์ 
21 นางสาวชานิภา อมรรัตน์ นักวิชาการสหกรณ์ 
22 นายมรกต ส าเริงรัมย์ นักจัดการงานทั่วไป 
23 นางสาวอ าภาภรณ์ วิจิตจันทร์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
24 นางสาวชญาดา จันทวารีย์ เจ้าพนักงานธุรการ  
25 นางสาวกรรณิการ์ อนุฤทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการ  

 
 
 
 



๒ 

 
 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 

26 นางชูพิศ จอมไพรศรี นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
27 นางสาววนิดา วิลา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
28 นางสาวสุชาวด ี คงวัฒนานนท์ เจ้าพนักงานธุรการ 

กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 
29 นางสาวศรารัตน์ ศรีโยธี เจ้าพนักงานธุรการ 

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

กลุ่มตรวจการสหกรณ์ 
34 นางอุไรวรรณ์ จ าปาจันทร์ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
35 นางศิรินยตา ไชยค าจันทร์ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
36 นางสาวสมหมาย ปาระศรี นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
37 นายชัยวัฒน ์ ศยามล นิติกรปฏิบัติการ 
38 นางสาวมนัสญา ตรีจันทร์ นิติกร 
39 นางชนิดาภา วิระศรี เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ 
40 นางสัณห์ญาดา แก้วกรม เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
41 นางสาวนิตยา ค ามณี นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
42 นางสุภาพร เพชรไพร นักวิชาการสหกรณ์ 
43 นางศศิกาญจน์ นาเมือง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
44 นางสาวฉวี พานตะสี เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒ 
45 นายอดุลย์ ภูกาบิน นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
46 นายมนพ พร้อมญาติ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
47 นายสมนึก เศษสุข พนักงานขับรถยนต์ 
48 นางสาวอรนุช ช่างยันต์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
49 นางสาวยุวดี สายหยุด เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๓ 
50 นายไพรัตน์                   ยทุธไกร นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
51 นางสาวกมลวรรณ          จนัทะวารีย์ นักวิชาการสหกรณ์ 
52 นายมนตรี                    ไชยคิรินทร์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
53 นายพิทักษ์                   นศุาสตร์สังข์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 



๓ 

 
 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๔ 
54 นางนงค์ลักษณ์               พันธุ์แสง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
55 นางสาวสุมาลี                 จนัทร์ราช นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
56 นายเกริกไกรวัล              โพธิสา พนักงานขับรถยนต์ 
57 นางสาวบุญล้อม             สทุธิประภา นักวิชาการสหกรณ์ 
58 นางสาวสุภาพร              แสงสวาท นักวิชาการสหกรณ์ 
59 นางสาวอุไรวรรณ           ตะวัน เจ้าพนักงานส่งเสริมมสหกรณ์ 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๕ 
60 นายจเร แสนสุข เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน 
61 นางสาวสุเพียงเพ็ญ ศิริสุวรรณ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
62 นายเศกสิทธิ์ บุญเอก เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
63 นางสาวรัชนีย์ พ้องเสียง นักวิชาการสหกรณ์ 
64 นายประดิษฐ์ บุษพันธุ์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
65 นายวินัย ชานาเมือง พนักงานขับรถยนต์ 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๖ 
66 นางสาวมัลลิกา คงนวล นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
67 นางสาวกาญจนาภรณ์ จัตุรโพธิ์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
68 นายสันทัด โชคเหมาะ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
69 นางวัจริยาภรณ์ ภูมิผักแว่น นักวิชาการสหกรณ์ 
70 นายถาวร ไชยเกตุ พนักงานขับรถยนต์ 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๗ 
71 นายกฤตเมต พรหมหรรษ์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
72 นายสุพจน์ เศษวงค์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
73 นายเผด็จ มูลรัตน์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
74 นางสโรชิน ประจันพล เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
75 นางดวงเดือน ประชานัย เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
76 นายปัญญา อัสวภูมิ พนักงานขับรถยนต์ 

 
ผู้มาประชุม  บุคลากรในส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 76 คน รายชื่อตามแบบลงชื่อเข้าร่วมประชุม
โดยมี นายเสฐียรพงษ์  อินเพน สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุม 

 
 
 
 
 

/ผู้ไม่มาประชุม... 
 



๔ 

 
 

ผู้ไม่มาประชุม จ านวน 11 คน 
 ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง สาเหตุ 

1 นางวรัญญาภรณ์ มันตาพันธ์ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ ไปราชการ 

2 นายกฤษณพันธุ์ แทนไธสง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส ไปราชการ 
3 นายเกียรติยศ ศรีนิล พนักงานขับรถยนต์ ไปราชการ 
4 นางสาวอรวรรณ ทิพย์เดชา นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ ไปราชการ 
5 นางปณิตา อเนกแสน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ลาป่วย 
6 นางสาวอรพิน จริยะพิศาล นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ ลาพักผ่อน 
7 นายนราพร กลางบุรัมย์ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ ไปราชการ 
8 นายดนูปกรณ์ มาศเกษม นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ ไปราชการ 
9 นายอดิศักดิ์ มุริกา พนักงานขับรถยนต์ ลาป่วย 

10 นายวินัย ศรีนิล พนักงานขับรถยนต์ ไปราชการ 
11 นายศักรินทร์ ฆารโสภณ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ลาป่วย 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม - ไม่มี – 

    ฯลฯ           ฯลฯ 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

   นายเสฐียรพงษ์  อินเพน สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุม  และเมื่อประธาน
กล่าวเปิดประชุมแล้ว ได้ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   1.1 ประธานฯ กล่าวขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่มีส่วนให้การจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2561”  เมื่อวันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้นท์ 
อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ พร้อมกับได้แสดงภาพลักษณ์ที่ดีของส านักงาน
สหกรณจ์ังหวัดร้อยเอ็ดให้แขกผู้มาร่วมงานได้อย่างน่าประทับใจ 
มติที่ประชุมรับทราบ 

   1.2 ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการที่ได้รับค าสั่งให้เลื่อนต าแหน่ง 2 ราย 
  1. นายเชษฐา  ไพศาล นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ ได้รับค าสั ่งให้เลื ่อนต าแหน่ง  
นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ 
  2. นางสาวโสภิดา  พระสว่าง เจ้าพนักงานพิมพ์ ส .3 ได้รับค าสั่งให้เลื่อนต าแหน่ง 
เจ้าพนักงานพิมพ์ ส.4 
  ประธานฯ กล่าวแสดงความยินดีกับข้าราชการที่ได้รับค าสั่งให้เลื่อนต าแหน่งทั้ง 2 ท่าน พร้อมกับ
กล่าวให้ก าลังใจข้าราชการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ ทุ่มเท เพ่ือความก้าวหน้าของตนเอง และองค์กรต่อไป 
มติที่ประชุมรับทราบ 

 

/1.3 การจัดงาน… 

 



๕ 

 
 

  1.3 การจัดกิจกรรมเพ่ือแสดงมุทิตาจิตแก่ข้าราชการผู้เกษียณอายุ 1 ราย 
  1. นางพิมพ์ใจ  อบสิน เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส  
  นายณรงค์ชัย  ปุริโส หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป แจ้งก าหนดการจัดงานฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 
13 กันยายน 2561 เวลาตั้งแต่ 18.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้นท์ อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 
โดยค่าใช้จ่ายจะขอความร่วมมือจากบุคลากรทุกท่านร่วมออกค่าใช้จ่าย ดังนั้น จึงขอหารือในที่ประชุมเรื่องการก าหนด 
การออกค่าใช้จ่ายของบุคลากร โดยได้ก าหนดเบื้องต้น ดังนี้ 
  1. ข้าราชการระดับช านาญการพิเศษ จ านวน 1,000 บาท 
  2. ข้าราชการระดับอาวุโส   จ านวน 600 บาท 
  3. ข้าราชการระดับช านาญการ  จ านวน 500 บาท 
  4. ข้าราชการระดับปฏิบัติการ ,ปฏิบัติงาน จ านวน 300 บาท 
  5. ลูกจ้างประจ า ,พนักงานราชการ  จ านวน 250 บาท 
มติทีป่ระชุมเห็นชอบ และถือปฏิบัติ 

   1.2 การประชุมหัวหน้าส่วนราชาร 
 ประธานฯ แจ้งการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และนายอ าเภอ (ครั้งที่ 8/2561) วันพฤหัสบดี
ที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด 
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุม 
พิธีก่อนการประชุม  พิธีมอบรางวัลของส่วนราชการ/หน่วยงาน 
 -  พิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” และใบประกาศเกียรติคุณให้กับชุดพิทักษ์สาเกต
อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 
 - พิธีมอบงบประมาณสนับสนุนสถานศึกษา ในการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ข้าราชการ/ผู้บริหารที่ย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ 
(1) นายธีระชัย  แสนภูวา ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด ต าแหน่งเดิม ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที ่7/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม  2561 
 ตามเว็บไซด์จังหวัดร้อยเอ็ด http://www.roiet.go.th 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องข้อราชการส าคัญของส่วนราชการ 
 3.1 ประเด็นข้อเน้นย้ า/ข้อสั่งการของ ผวจ.รอ./รอง ผวจ.รอ  
 - ช่วงเดือนกันยายนของทุกปี หน่วยงานต่างๆ  จะมีกิจกรรมเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ผู้เกษียณอายุราชการ 
หรือผู้ได้เลื่อนต าแหน่ง ดังนั้น ห้ามมิให้มีการจัดงานเลี้ยงที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ในสถานที่ราชการ หรือหากดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอร์ไม่ควรขับขี่ยานพาหนะ 

3.2 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  
 3.3 การด าเนินงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด  
 3.4 รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการแก้ไขปัญหาแชร์ลูกโซ่ ประจ าเดือนกรกฎาคม 2561 
 3.5 ผลการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) 
 3.6 ผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) 
ประจ าปี พ.ศ. 2561 จังหวัดร้อยเอ็ด  
  3.7 การวางและจัดท าผังเมืองชุมชนเทศบาล  

/3.8 การจัดงาน… 
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 3.8 การจัดงาน “ฉลอง 243 ปี พระบารมีปกเกล้าชาวร้อยเอ็ด” 
 3.9 การจัดงานบุญข้าวสากและบุญข้าวประดับดิน 
 3.9 การประชาสัมพันธ์เพลงร้อยเอ็ดโลก 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือทราบ 
  4.1 ปฏิทินกิจกรรมส าคัญของจังหวัดร้อยเอ็ด ประจ าเดือนสิงหาคม 2561 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพ่ือทราบ 
 ๕.1 สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี รายละเอียดดูได้ที่เว็บไซต์ http://www.thaigov.go.th 

 ๕.๒ ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดร้อยเอ็ด เดือนกรกฎาคม 2561 
 5.3  โครงการท าความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และนายอ าเภอฯ ครั้งที่ 9/๒๕๖1 ก าหนดประชุมในวัน
พฤหัสบดีที่  27  กันยายน  2561  เวลา 09.30 น. 
 ประธานฯ สามารถเข้าอ่านรายงานการประชุม (ครั้งที่ 8/2561) วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 
ได้ที่เว็บไซด์จังหวัดร้อยเอ็ด http://www.roiet.go.th 

มติที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ ครั้งที่ 8/๒561 เมื่อวันจันทร์
ที่ 31 กรกฎาคม 2561 บันทึกไว้จ านวน 23 หน้า น าเสนอเว็บไซต์ส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดแล้ว 
มติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องการติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมครั้งที่แล้ว 
 ฝ่ายบริหารทั่วไป นายณรงค์ชัย  ปุริโส หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป กล่าวรายงานฯ 
 3.1 การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี 2561  
 ในส่วนของส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่มีผู้เสนอรายชื่อเข้าพิจารณาคัดเลือก
พ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี 2561 
 3.2 เชิญชวนบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบมหาอุทกภัยภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศญี่ปุ่น 
 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในสังกัด และ
ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือร่วมส่งมอบความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในประเทศญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้ว 
ได้รับบริจาคเงิน จ านวน 13,000 บาท โดยได้โอนเงินผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี “รวมน้ าใจ สหกรณ์ไทย 
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในญี่ปุ่น” และแจ้งให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบ พร้อมทั้งมีหนังสือตอบขอบคุณผู้ร่วมบริจาค 
มติที่ประชุมรับทราบ 
 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ นายอุเทน  มหาราช ผู้อ านวยการกลุ่มฯ กล่าวรายงานฯ 
 3.3 โครงการพัฒนาความเข้มแข็งเพ่ือยกระดับชั้นสหกรณ์ โครงการส าคัญตามแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ 
ปี 2559-2560 จัดประชุมชี้แจงโครงการและซักซ้อมแนวทางการด าเนินงานและการจัดเก็บข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่  
 ครั้งที่ 1 : ประชุมชี้แจงโครงการในภาพรวมและซักซ้อมแนวทางการจัดเก็บข้อมูล การจัดเก็บ 
แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ ปี 2559-2560 แล้วเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 
ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จ ากัด 
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 ครั้งที่ 2 : ประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดเก็บข้อมูลและชี้แจงกรอบแนวทางการจัดท าแผน การแนะน า 
ส่งเสริม และพัฒนาความเข้มแข็งรายสหกรณ์ ก าหนดจัดประชุมวันที่ 11 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเพชรรัชต์ 
การ์เด้นท์ อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยจะน ามติที่ประชุมครั้งที่ 1 เสนอในที่ประชุมต่อไป 
มติที่ประชุมรับทราบ 
 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ นายเชษฐา  ไพศาล ผู้อ านวยการกลุ่มฯ กล่าวรายงานฯ  
 3.4 แนวทางการด าเนินการมาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกรที่
ประสบอุทกภัยปี 2560 (พายุตาลัสและพายุเซินกา)  
 นายเชษฐา  ไพศาล ผู้อ านวยการกลุ่มฯ จะรายงานความก้าวหน้าในวาระการประชุม 
มติที่ประชุมรับทราบ 
 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  
 3.5 โครงการส่งเสริมทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านเกษตร ยังไม่ไดร้ายงานความก้าวหน้าในที่ประชุม 
 3.6 โครงการอบรมการสนับสนุนการผลิตหรือจัดหาปุ๋ยสั่งตัดผ่านสถาบันเกษตรกร ได้แจ้งกลุ่ม
ส่งเสริมสหกรณ์ 2, 3, 4, 7 ที่มีสหกรณ์เข้าร่วมโครงการ 5 สหกรณ์ เพ่ือเข้ารับการฝึกอบรมที่จังหวัดขอนแก่นแล้ว 
 3.7 โครงการไทยนิยมยั่งยืน กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ทุกกลุ่มฯ รายงานครบถ้วน 
 ประธานฯ เนื่องจากมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือด าเนินโครงการ จึงขอให้ตรวจสอบเอกสาร
ให้ถูกต้องครบถ้วน หากพบปัญหาให้บันทึกรายงานปัญหาเสนอสหกรณ์จังหวัดเพ่ือจะได้ร่วมตรวจสอบแก้ไขปัญหา
ได้ถูกต้องและทันตามก าหนด กลุ่มงานวิชาการ ต้องติดต่อประสานงานข้อมูลให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับ
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ในพ้ืนที่ เพ่ือการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกัน 
 3.8 ส ารวจความต้องการการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยรับผิดชอบพ้ืนที่
อ าเภอหนองพอก โดยมีรายชื่อผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบท่ี 1 ,2 ในเดือนกรกฎาคม 2561 จ านวน 784 ราย  
ส่วน รอบท่ี 3 ,4 ยังไม่ได้รายงานความก้าวหน้าในที่ประชุม 
 ประธานฯ ให้ประสานงานในพ้ืนที่และแจ้งข้อมูลรายชื่อผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7 
เพ่ือจะได้ประสานงานข้อมูลระดับอ าเภอ 
 3.9 เกษตรแปลงใหญ่  โดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด แจ้งเรื่องการก าหนดจัดเวทีเรียนรู้
ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ครั้งที่ 2 มีเกษตรกรเป้าหมาย 16 อ าเภอ จ านวน 6,774 ราย ระหว่าง
วันที่ 1 – 23 สิงหาคม 2561 โดยได้มีหนังสือก าหนดการแจ้งให้สหกรณ์เป้าหมายทราบแล้ว 
มติที่ประชุมรับทราบ 
 กลุ่มตรวจการสหกรณ์ นางสาวมนธิฌา  สังขเนตร ผู้อ านวยการ กลุ่มฯ กล่าวรายงานฯ 
 3.9 การประชุมคณะท างานแก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง
จังหวัดร้อยเอ็ด (จกบ.) ครั้งที่ 2/2561 ได้ประชุมเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 จะรายงานความก้าวหน้าในวาระการประชุม 
มติที่ประชุมรับทราบ 

  นายเชษฐา  ไพศาล ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ กล่าวว่า 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมครั้งที่แล้ว  กลุ่มงานที่รับผิดชอบโครงการไม่ได้รับ
การแจ้งล่วงหน้าว่าจะมีการติดตามผลการปฏิบัติงานในเรื่องใด จึงไม่ ได้เตรียมข้อมูลติดตามผลการปฏิบัติ
เพ่ือเสนอต่อที่ประชุม จึงขอเสนอว่าก่อนการประชุม  ขอให้ฝ่ายฯ แจ้งระเบียบวาระดังกล่าวนี้ล่วงหน้าด้วย 
   ประธานฯ เรื่องติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม ฝา่ยฯ ได้น าเสนอรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ในเว็บไซต์ส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด สามารถอ่านรายงานฯ เกี่ยวกับกลุ่มงานว่าได้กล่าวในที่ประชุมในเรื่องใด  
 

/และมีความ… 
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และมีความก้าวหน้าอย่างไร แล้วมาน าเสนอต่อที่ประชุมในเรื่องที่ได้เสนอต่อที่ประชุมครั้งที่แล้ว จึงถือว่าเป็นหน้าที่
ของบุคลากรทุกท่านที่ต้อง ติดตามข่าวสาร ข้อสั่งการ หนังสือราชการ หนังสือเวียน หรือรายงานการประชุม  
ทางเว็บไซต์ของส านักงานฯ โดยปฏิบัติให้เป็นภารกิจประจ าวัน 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบ 
 วาระท่ี 4.1 เรื่องเพื่อทราบจากฝ่ายบริหารทั่วไป 
  นายณรงค์ชัย  ปุริโส หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป กล่าวรายงานตามวาระฯ ดังนี้ 
  4.1.1 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2561 

 
  งบเงินอุดหนุน คงเหลือ 3,853,020.80 บาท ยังคงเหลือโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย 
ขอให้ด าเนินการภายในวันที่ 15 กันยายน 2561 ก่อนเวลา 15.00 น. เพราะจะตัดยอดในวันที่ 25 กันยายน 2561 
และก าหนดให้ส่งใช้เงินยืมราชการในวันที่ 26 กันยายน 2561 เวลาไม่เกิน 15.00 น. เพ่ือการเงินจะได้ตัดยอด 
โดยการขออนุญาตไปราชการให้ด าเนินการตามปกติ แต่จะตัดยอดในวันที่ 26 กันยายน 2561 ขอให้กลุ่ม
ส่งเสริมสหกรณเ์ร่งเบิกค่าใช้จ่าย เพราะต้องตัดยอดรายงานกองคลังตามก าหนด 

/ประเภทรายจ่าย… 
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/ประเภทรายจ่าย... 
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มติที่ประชุมรับทราบ 
 

/วาระท่ี 4.1.2 การกรอกแบบ... 
 



๑๔ 

 
 

  4.1.2 การกรอกแบบส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
  ด้วยส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับแจ้งจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ว่ากรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ส ารวจความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจของบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่มีต่อการ
ให้บริการของหน่วยงานในส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือน าผลการส ารวจไปปรับปรุง
ประสิทธิภาพการท างานให้มีคุณภาพมากข้ึน 
  เพ่ือให้การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจ าปี 2561 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส านักงานสหกรณ์จังหวดร้อยเอ็ดจึงขอให้ท่านแจ้งบุคคลากรในสังกัดทุกท่าน
ด าเนินการกรอกแบบส ารวจความพึงพอใจเฉพาะหน่วยงานที่ได้มีการติดต่อ ประสานงานหรือใช้บริการ 
ภายในวันที่ 10 กันยายน 2561 เพ่ือที่หน่วยงานส่วนกลางทั้งหมดจะน าผลการส ารวจดังกล่ าวมาใช้ในการ
พัฒนาและปรับปรุงบริการต่อไป  
  จ านวนผู้เข้ากรอกแบบส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ข้อมูลส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 15.40 น. 
  1. สหกรณ์จังหวัด     จ านวน 1 ราย 
  2. ฝ่ายบริหารทั่วไป     จ านวน 14 ราย 
  3. กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์    จ านวน 2 ราย 
  4. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ จ านวน 1 ราย 
  5. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์   จ านวน 1 ราย 
  6. กลุ่มตรวจการสหกรณ์     จ านวน 2 ราย 
  7. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1     จ านวน 4 ราย 
  8. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2     จ านวน - ราย 
  9. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3     จ านวน - ราย 
  10. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4    จ านวน 3 ราย 
  11. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5    จ านวน 3 ราย 
  12. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6    จ านวน 5 ราย 
  13. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7    จ านวน 3 ราย 
   รวมทั้งหมด 39 ราย เป้าหมายอย่างน้อย 52 ราย จึงจะเท่ากับร้อยละ 60 จึงแจ้งประชาสัมพันธ์
ให้บุคลากรเข้ากรอกแบบส ารวจดังกล่าวผ่านช่องทางเว็บไซต์กรมส่งเสริมสหกรณ์ http://www.cpd.go.th และ
เข้าเมนูอินทราเน็ตของกรม เลือกที่เมนู “แบบส ารวจ” เลือก “แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการภายใน” 
หรือ สแกนผ่าน QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุมรับทราบ 
 

/4.1.3 การจัดท า... 
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  4.1.3 การจัดท าข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาย้ายข้าราชการ 
  ด้วยส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดได้รับแจ้งจากกองการเจ้าหน้าที่ว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์
มีต าแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไป ว่างลง เนื่องจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมได้รับการแต่งตั้ง (ย้าย ,โอน) 
ให้ไปด ารงต าแหน่งใหม่ และลาออกจากราชการ และจะว่างเพ่ิมเติม จากผลการเกษียณอายุราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 
จ านวนหลายอัตรา เพ่ือให้ได้ข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งที่ว่างและ
เพ่ือการแต่งตั้ง (ย้าย) ในปีงบประมาณ 2562  
  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด จึงขอแจ้งข้าราชการในสังกัดที่มีความประสงค์ย้าย สามารถ
เข้าไปดูต าแหน่งว่างได้ที่เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ http://office.cpd.go.th/personnel หัวข้อ “ต าแหน่งว่าง” 
โดยข้าราชการ 1 ราย สามารถระบุสังกัดที่ประสงค์จะย้ายไปปฏิบัติราชการได้ไม่เกิน 3 แห่ง เรียงตามล าดับความส าคัญ
พร้อมเหตุผลเพ่ือประกอบการพิจารณา โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ 
http://office.cpd.go.th/personnel หัวข้อ “แบบฟอร์มดาวน์โหลด” เลือก “กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง” 
และน าส่งแบบส ารวจข้อมูลให้ฝ่ายบริหารทั่วไป ภายในวันที่ 10 กันยายน 2561 เพ่ือฝ่ายบริหารทั่วไปจะได้น าข้อมูล
ความประสงค์ย้ายของข้าราชการ กรอกลงแบบส ารวจระบบออนไลน์ ทั้งนี้ กองการเจ้าหน้าที่ได้แจ้งว่าหนังสือที่หน่วยงาน
เคยได้แจ้งความประสงค์ย้ายของข้าราชการ และน าส่งให้กรมฯ ก่อนหน้านี้ เห็นสมควรให้ยกเลิกและใช้ข้อมูลที่
ได้ด าเนินการข้างต้นประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ ให้ด ารงต าแหน่งที่ว่างและเพ่ือแต่งตั้ง (ย้าย) 
ในปีงบประมาณ 2562  
มติที่ประชุมรับทราบ 

  4.1.4 การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ “ยุทธการสาเกตนคร” กวาดล้างยาเสพติด จังหวัดร้อยเอ็ด 
  ด้วยศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดร้อยเอ็ด (ศอ.ปส.จ.รอ.) ได้จัดท า
แผนปฏิบัติการ “ยุทธการเสเกตนคร” กวาดล้างยาเสพติด จังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือลดระดับปัญหาการแพร่ระบาด
ของยาเสพติด ปัญหาอาชญากรรมอ่ืนที่เกี่ยวเนื่อง รวมทั้งเพ่ือป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
ของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งแผนปฏิบัติการ “ยุทธการเสเกตนคร” ประกอบด้วย 
  1. การตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกราย 
  2. Re–x–ray ผู้ค้า ผู้เสพและผู้ที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือกลุ่มเสี่ยง โดยขบวนการประชาคมหมู่บ้าน 
  3. การปราบปราม ปิดล้อม ตรวจค้น ยาเสพติด ตามพ้ืนที่เสี่ยงหรือตามเรื่องร้องเรียนในพ้ืนที่ทุกอ าเภอ 
  4. การตั้งจุดตรวจ จุดสกัดในพื้นที่ต าบลหมู่บ้าน ของก านันผู้ใหญ่บ้านร่วมกับชุดพิทักษ์สาเกต 
ต าบล/ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) รวมทั้งจัดชุดสายตรวจต าบลออกตรวจพ้ืนที่เสี่ยง เพื่อควบคุมและ
กดดันไม่ให้ผู้ค้า ผู้เสพ และผู้ล าเลียงยาเสพติดไม่ให้ผ่านเข้าออกหมู่บ้าน 
  5. การจัดระเบียบสังคม ตรวจสถานบริการ ร้านสถานประกอบการคล้ายสถานบริการ ร้านเกมส์ 
ร้านอินเตอร์เน็ต โต๊ะสนุกเกอร์ พ้ืนที่สามธารณะที่เป็นแหล่งมั่วสุม โดยเฉพาะแก็งค์มอเตอร์ไซต์ซิ่ง/กลุ่มแก็งค์ต่างๆ 
หากตรวจพบการกระท าความผิดให้ด าเนินการตามกฎหมายโดยเคร่งครัด 
  6. ระยะเวลาด าเนินการเข้มข้น ตั้งแต่เดือนสิงหาคม – กันยายน 2561 
  ซ่ึงส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับการประสานงานจากศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดจังหวัดร้อยเอ็ด (ศอ.ปส.จ.รอ.) ในการขอเข้าตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกราย 
ในวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561  และในขณะนี้เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ได้เปิดให้เข้ารับการตรวจแล้ว ณ บริเวณอาคาร
ข้างห้องประชุม จึงขอความร่วมมือบุคลากรทุกท่านให้ทยอยเข้ารับการตรวจฯ ด้วย 
มติที่ประชุมรับทราบ 
 

/วาระท่ี 4.2 เรื่อง... 
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วาระท่ี 4.2 เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 
  นายอุเทน  มหาราช ผู้อ านวยการ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวรายงานตามวาระฯ ดังนี้ 

4.2.1  ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ประจ าเดือนสิงหาคม 2561 

กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ได้ตรวจสอบผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ด าเนินการ
จัดประชุมใหญ่ ตั้งแตว่ันที่ 1 สิงหาคม – 31 สิงหาคม 2561 จึงขอแจ้งผลการจัดมาตรฐาน ดังนี้ 
 สหกรณ์ 
  ในระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 31 สิงหาคม 2561 มีสหกรณ์ได้ด าเนินการจัดประชุมใหญ่และ
ประเมินมาตรฐานสหกรณ์เข้าระบบแล้ว จ านวน 22 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 1 แห่ง  ดังนี้ 

1. สหกรณ์การเกษตรเมยวดี จ ากัด (ดีมาก) 
2. สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จ ากัด (ดีมาก) 
3. สหกรณ์การเกษตรพนมไพร จ ากัด (ดีมาก) 
4. สหกรณ์การเกษตรหนึ่งใจร้อยเอ็ด จ ากัด (ดีเลิศ) 
5. สหกรณ์การเกษตรเสลภูมิ จ ากัด (ดีเลิศ) 
6. สหกรณ์การเกษตรเมืองสรวง จ ากัด (ดี) (ด าเนินงานขาดทุน) 
7. สหกรณ์การเกษตรต าบลศรีสมเด็จ จ ากัด (ดีมาก) 
8. สหกรณ์การเกษตรต าบลจ าปาขัน จ ากัด (ดีเลิศ) 
9. สหกรณ์การเกษตรคนรากหญ้าทุ่งกุลา จ ากัด (ดีเลิศ) 
10. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการผลิตและการส่งออกสุวรรณภูมิ จ ากัด (ดีเลิศ) 
11. สหกรณ์การเกษตรปวงประชาโพธิ์ชัย (ดี) 
12. สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จ ากัด (ดีเลิศ) 
13. สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตสุวรรณภูมิ จ ากัด (ดี) 
14. สหกรณ์สตรีโพนทอง จ ากัด (ดีมาก) 
15. สหกรณ์กาเกษตรโพนทอง จ ากัด (ดีเลิศ) 
16. สหกรณ์การเกษตรเจริญศิลป์ จ ากัด (ไม่ผ่านมาตรฐาน) (ตกข้อ 1,4,6) 
17. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเกษตรวิสัยหนึ่ง จ ากัด (ดีเลิศ) 
18. สหกรณ์การเกษตรกองทุนสวนยางพาราเสลภูมิ จ ากัด 
19. สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านธาตุ จ ากัด (ดีเลิศ) 
20. สหกรณ์การเกษตรอาจสามารถ จ ากัด (ดีเลิศ) 
21. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินสุวรรณภูมิสาม จ ากัด (ดีเลิศ) 
22. สหกรณ์การเกษตรจตุรพักตรพิมาน จ ากัด (ดีเลิศ) 
23. สหกรณ์กาเกษตรกองทุนสวนยางพาราหนองพอก จ ากัด (ดีเลิศ) 
ผลงานสะสม ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2559 – 31 สิงหาคม 2561  มีสหกรณ์ท่ีจัดประชุมใหญ่และ

บันทึกการประเมินผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ผ่านระบบ จ านวน 97 แห่ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ระดับดีเลิศ 
จ านวน 50 แห่ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดีมาก จ านวน 19 แห่ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ระดับดี จ านวน  9 แห่ง 
ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จ านวน 19 แห่ง  
 

/กลุ่มเกษตรกร... 
 



๑๗ 

 
 

 กลุ่มเกษตรกร 
  ในระหว่างวันที่  1 สิงหาคม-31 สิงหาคม 2561 มีกลุ่มเกษตรกรที่จัดประชุมใหญ่และ
รายงานผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรผ่านระบบ จ านวน 72 แห่ง ผลปรากฏว่า ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
จ านวน 60 แห่ง ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน จ านวน 12 แห่ง ดังนี้ 

 
 1. กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพาราค าพอุง (ผ่าน) 

 
2. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์กู่กาสิงห์ (ผ่าน) 

 
3. กลุ่มเกษตรกรท านาท่าสะอาด (ผ่าน) 

 
4. กลุ่มเกษตรกรท านาโพนสูง (ผ่าน) 

 
5. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ าอ้อม (ผ่าน) 

 
6. กลุ่มเกษตรกรท าสวนเครือข่ายสถาบันเกษตรกร (คสก) ภูเงิน (ผ่าน) 

 
7. กลุ่มเกษตรกรท านารอบเมือง (ผ่าน) 

 
8. กลุ่มเกษตรกรท าไร่โพธิ์ศรีสว่าง (ผ่าน) 

 
9. กลุ่มเกษตรกรท านาแวง (ผ่าน) 

 
10. กลุ่มเกษตรกรท านาต าบลโพธิ์สัย (ผ่าน) 

 
11. กลุ่มเกษตรกรท านาค้อใหญ่ (ผ่าน) 

 
12. กลุ่มเกษตรกรท าสวนโนนชัยศรี (ผ่าน) 

 
13. กลุ่มเกษตรกรท านาบึงนคร (ผ่าน) 

 
14. กลุ่มเกษตรกรท านานางาม (ผ่าน) 

 
15. กลุ่มเกษตรกรท านาไพศาล (ผ่าน) 

 
16. กลุ่มเกษตรกรท านาธวัชบุรี (ผ่าน) 

 
17. กลุ่มเกษตรกรท านาราชธานี (ผ่าน) 

 
18. กลุ่มเกษตรกรท านาหนองพอก (ผ่าน) 

 
19. กลุ่มเกษตรกรท านาสะอาด (ผ่าน) 

 
20. กลุ่มเกษตรกรท านาหนองทัพไทย (ผ่าน) 

 
21. กลุ่มเกษตรกรท านาพระเจ้า (ผ่าน) 

 
22. กลุ่มเกษตรกรท านาโคกล่าม (ผ่าน) 

 
23. กลุ่มเกษตรกรท านาหนองผือ (ผ่าน) 

 
24. กลุ่มเกษตรกรท านาดู่น้อย (ผ่าน) 

 
25. กลุ่มเกษตรกรท านาดงแดง (ผ่าน) 

 
26. กลุ่มเกษตรกรท านาป่าสังข์ (ผ่าน) 

 
27. กลุ่มเกษตรกรท านาเมยวดี (ผ่าน) 

 
28. กลุ่มเกษตรกรท านาโนนสง่า (ผ่าน) 

 
29. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์หนองแวง (ผ่าน) 

 
30. กลุ่มเกษตรกรท านาเหล่าหลวง (ผ่าน) 

 
31. กลุ่มเกษตรกรท านาบ้านฝาง (ผ่าน) 

 
32. กลุ่มเกษตรกรท านาหมูม้น (ผ่าน) 

 
33. กลุ่มเกษตรกรท านาเชียงขวัญ (ผ่าน) 

 
34. กลุ่มเกษตรกรท านาพลับพลา (ผ่าน) 

 

35. กลุ่มเกษตรกรท าสวนบ้านเปลือยน้อย-สุขสวัสดิ์ (ผ่าน) 
/36. กลุ่มเกษตรกร... 
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36. กลุ่มเกษตรกรท านาพรมสวรรค์ (ผ่าน) 

 
37. กลุ่มเกษตรกรท านาบุ่งเลิศ (ผ่าน) 

 
38. กลุ่มเกษตรกรท าสวนต าบลค านาดี (ผ่าน) 

 
39. กลุ่มเกษตรกรท านาช้างเผือก (ผ่าน) 

 
40. กลุ่มเกษตรกรท านาห้วยหินลาด (ผ่าน) 

 
41. กลุ่มเกษตรกรท านาโพธิ์ทอง (ผ่าน) 

 
42. กลุ่มเกษตรกรท านาโนนสว่าง (ผ่าน) 

 
43. กลุ่มเกษตรกรท านาน้ าอ้อม (ผ่าน) 

 
44. กลุ่มเกษตรกรท านากกกุง (ผ่าน) 

 
45. กลุ่มเกษตรกรท านายางค า (ผ่าน) 

 
46. กลุ่มเกษตรกรท านาเมืองทุ่ง (ผ่าน) 

 
47. กลุ่มเกษตรกรท านาโพนเมือง (ผ่าน) 

 
48. กลุ่มเกษตรกรท านาเครือข่ายสถาบันเกษตรกร (คสก) เหล่าน้อย (ผ่าน) 

 
49. กลุ่มเกษตรกรท านาเมืองเปลือย (ผ่าน) 

 
50. กลุ่มเกษตรกรท าไร่หนองใหญ่ (ผ่าน) 

 
51. กลุ่มเกษตรกรท านาดินด า (ผ่าน) 

 
52. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์หนองบัว (ผ่าน) 

 
53. กลุ่มเกษตรกรท านาเมืองน้อย (ผ่าน) 

 
54. กลุ่มเกษตรกรกลุ่มเกษตรอินทรีย์พัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ (ผ่าน) 

 
55. กลุ่มเกษตรกรท านาบึงเกลือ (ผ่าน) 

 
56.กลุ่มเกษตรกรท านาเมืองสรวง (ผ่าน) 

 
57. กลุ่มเกษตรกรท านาเกาะแก้ว (ผ่าน) 

 
58. กลุ่มเกษตรกรท านาเด่นราษฎร์ (ผ่าน) 

 
59. กลุ่มเกษตรกรท านาดอนกลอย (ผ่าน) 

 
60. กลุ่มเกษตรกรท านาหนองขาม (ผ่าน) 

 
61. กลุ่มเกษตรกรท านาดงสิงห์ (ไม่ผ่าน) 

 
62. กลุ่มเกษตรกรท านาต าบลหนองไผ่ (ไม่ผ่าน) 

 
63. กลุ่มเกษตรกรท านาบ้านแจ้ง (ไม่ผ่าน) 

 
64. กลุ่มเกษตรกรท านาบึงงาม (ไม่ผ่าน) 

 
65. กลุ่มเกษตรกรท านาต าบลมะบ้า (ไม่ผ่าน) 

 
66. กลุ่มเกษตรกรท านาโพธิ์ใหญ่ (ไม่ผ่าน) 

 
67. กลุ่มเกษตรกรท านาทุ่งเขาหลวง (ไม่ผ่าน) 

 
68. กลุ่มเกษตรกรท านาธงธานี (ไม่ผ่าน) 

 
69. กลุ่มเกษตรกรท านาหนองใหญ่ (ไม่ผ่าน) 

 
70. กลุ่มเกษตรกรท านากุดน้ าใส (ไม่ผ่าน) 

 
71. กลุ่มเกษตรกรท านาโพธิ์ชัย (ไม่ผ่าน) 

 
72. กลุ่มเกษตรกรท านาสระแก้ว (ไม่ผ่าน) 

 
 
 

 

/ผลงานสะสม... 
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ผลงานสะสม ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2560 – 31 สิงหาคม 2561 มีกลุ่มเกษตรกรที่จัดประชุมใหญ่
และบันทึกการประเมินผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรผ่านระบบ จ านวน 145 แห่ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร 
จ านวน 124 แห่ง ต่ ากว่ามาตรฐาน จ านวน 21 แห่ง 
มติที่ประชุมรับทราบ  
  4.2.2  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับสหกรณ์เป้าหมาย สร้างความเข้าใจน าเสนอแผน
แนะน าส่งเสริมรายสหกรณ์ 
 วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและน าเสนอแผนการแนะน าส่งเสริม และพัฒนาสหกรณ์ 
เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาสหกรณ์ ปี 2562 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยผู้แทนสหกรณ์ในจังหวัด 
จ านวน 105 แห่ง และบุคลากรส านักงานสหกรณ์จังหวัด รวมทั้งสิ้น 163 คน พร้อมกันนี้ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ 
“การพัฒนาความเข้มแข็งเพ่ือยกระดับชั้นสหกรณ์” โดยมีนายเสฐียรพงษ์ อินเพน สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด 
เจ้าหน้าที่จากส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด โดยก าหนดจัดประชุมในวันอังคารที่ 11 กันยายน 2561  
ณ โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้นท์ อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยลักษณะการแบ่งเป็นกลุ่มตามขั้นของสหกรณ์ 
เน้นให้สหกรณ์เป็นผู้เสนอและจัดท าแผนฯ 
มติที่ประชุมรับทราบ  

  4.2.3  การจัดท าทะเบียนสมาชิกกลุ่มเกษตรกร 
 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดได้รับแจ้งจาก กรมส่งเสริมสหกรณ์ว่า ตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2547 มาตรา 14 ให้คณะกรรมการจัดให้มีทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้นตามแบบ
ที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด เก็บรักษาไว้ที่ส านักงานของกลุ่มเกษตรกรเพ่ือตรวจสอบได้ พระราชบัญญัติสหกรณ์ 
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 มาตรา 121 ให้นายทะเบียนสหกรณ์เป็นนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกร
และมีอ านาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ และมาตรา 128 ให้นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรและ
พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรมอบหมาย มีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือให้กรรมการ สมาชิก
และเจ้าหน้าที่ของกลุ่มเกษตรกร มาชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของกลุ่มเกษตรกร หรือให้ส่งเอกสารเกี่ยวกับ
การด าเนินกิจการ หรือรายงานการประชุมของกลุ่มเกษตรกร เพื่อให้การด าเนินการของกลุ่มเกษตรกรเป็นไปตาม
กฎหมายและเพ่ือประโยชน์ ในการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรและทะเบียนหุ้นเป็นฐานข้อมูลกลาง
ของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศ จึงมีความจ าเป็นต้องก าหนดรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน 
 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด จึงขอให้กลุ่มส่งเสรมสหกรณ์ 1 – 7 พิจารณาด าเนินการ
ตามแนวทางการจัดท าข้อมูลทะเบียนสมาชิกกลุ่มเกษตรกร ส าหรับส่งให้นายทะเบียนสหกรณ์ ดังนี้ 
 1. ให้แจ้งกลุ่มเกษตรกรทุกกลุ่มในความรับผิดชอบจัดท าทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้น 
 2. ให้แจ้งกลุ่มเกษตรกรจัดท าข้อมูลสมาชิกกลุ่มเกษตรกร ประกอบด้วยเลขประจ าตัวประชาชน 
ชื่อ – สกุล สังกัด วันที่เข้าเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร ข้อมูลการถือหุ้น และข้อมูลการประกอบอาชีพ โดยส่งให้
ส านักงานสหกรณ์จังหวัด ผ่านกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ เพ่ือรวบรวมข้อมูลสมาชิกกลุ่มเกษตรกรตามแบบบันทึกข้อมูล
ทะเบียนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยเข้าใช้ระบบผ่านทาง www.cpd.go.th  ในหัวข้อ 
“Quick Links” และหัวข้อย่อย “ระบบงานกรมส่งเสริมสหกรณ์” ให้คลิกที่ “ระบบโครงการจัดท าฐานข้อมูล
สมาชิกสหกรณ์การเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์” เลือก “ทะเบียนสมาชิกกลุ่มเกษตรกร” 

/3. สามารถดาวน์โหลด... 
 



๒๐ 

 
 

 3. สามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้ระบบจากหน้าแรกของระบบดังกล่าว ซึ่งมีวิธีการน าเข้าข้อมูล
ผ่านระบบดังกล่าว ได้ 2 วิธี ได้แก่ 
    3.1 บันทึกข้อมูลสมาชิกกลุ่มเกษตรกรรายบุคคล 
    3.2 น าเข้าข้อมูลสมาชิกกลุ่มเกษตรกรในรูปแบบไฟล์ Excel ตามแบบฟอร์มน าเข้าข้อมูล
สมาชิกกลุ่มเกษตรกรรูปแบบไฟล์ Excel 
 4. กรมส่งเสริมสหกรณ์เปิดระบบให้บันทึกข้อมูลตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 กันยายน 2561 
โดยแบบบันทึกข้อมูลทะเบียนกลุ่มเกษตรกรและแบบฟอร์มน าเข้าข้อมูลสมาชิกกลุ่มเกษตรกร  ได้ส่งให้กลุ่ม
ส่งเสริมสหกรณ์แล้ว 

นายประพัตร กลิ่นศรีสุข ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 มีกลุ่มเกษตรกร 14 แห่ง จ านวน
สมาชิก 3,322  ราย การน าเข้าข้อมูลสมาชิกกลุ่มเกษตรกรจึงมีจ านวนมาก และต้องท าความเข้าใจกับสมาชิก และ 
กสส.2 ได้เบิกกระดาษ 10 กล่องเพ่ือรองรับโครงการดังกล่าวนี้แล้ว และจะเร่งด าเนินการให้เสร็จภายในก าหนดเวลา 
มติที่ประชุมรับทราบ  

 4.2.4  การจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล 
 คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด (คทช.จังหวัด) ด้านการจัดที่ดินให้ชุมชนตาม

นโยบายของรัฐ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าดงมะอ่ี” อ าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด  
 กระบวนการที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายภาครัฐ (คทช.) พ้ืนที่ด าเนินการเป็นที่ดินในพ้ืนที่
ป่าสงวนแห่งชาติ การจัดที่ดินให้แก่ผู้เข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยในพื้นที่อยู่แล้ว ตามที่ครอบครองอยู่จริง  
แต่ไม่เกิน 20 ไร่ หากมีพ้ืนที่เหลือหรือพ้ืนที่ไม่มีผู้ท าประโยชน์ จะถูกผลักดันและอพยพออกจากพ้ืนที่ป่า ในการนี้
คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการจัดที่ดิน ต้องเป็นคนสัญชาติไทย เป็นผู้ยากไร้ ไม่มีที่ดินท ากิน และที่อยู่อาศัย 
หรือมีรายได้ต่อปีไม่เกิน 30,000 บาท/ต่อคน บรรลุนิติภาวะแล้ว หรือเป็นหัวหน้าครอบครัว มีถิ่นที่อยู่ในท้องที่
ที่จะจัดที่ดิน หรือใกล้เคียง มีความสามารถท าประโยชน์ในที่ดิน ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนด 
และเงื่อนไขที่ก าหนด กรณีท่ีคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดวิทยาเขตเห็นเป็นความจ าเป็น เพ่ือประโยชน์
ในทางเศรษฐกิจ สังคม และความสงบเรียบร้อย โดยค านึงถึงลักษณะพ้ืนที่สภาพการใช้ประโยชน์ ท าประโยชน์  
 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานคณะอนุกรรมการ 
ดูแลเรื่องที่ 3 การพัฒนาอาชีพชุมชนดงมะอ่ี สมาชิก 48 ราย โดยได้เสนอโครงการเพ่ือของบประมาณจาก
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อจัดฝึกอบรมการพัฒนาอาชีพสมาชิก 48 ราย โดยมีก าหนดการ
เบื้องต้นในวันที่ 17 – 18 กันยายน 2561 
มติที่ประชุมรับทราบ  

 วาระท่ี 4.3 เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
  นายเชษฐา  ไพศาล ผู้อ านวยการกลุ่มฯ กล่าวรายงานตามวาระฯ ดังนี้ 
 4.3.1  ติดตามการส่งช าระหนี้ โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพ่ือเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ในการผลิตและการตลาด (ทีม่ีหนี้ผิดสัญญา) มีกลุ่มเกษตรกรที่ผิดสัญญาช าระหนี้กับกรมส่งเสริมสหกรณ์ 2 แห่ง คือ 
 1. กลุ่มเกษตรกรท านาโพนสูง คงเหลือต้นเงิน 40,024.38 (ช าระครั้งล่าสุด 1 ส.ค. 61) 
  2. กลุ่มเกษตรกรท านาบึงงาม คงเหลือต้นเงิน 254,767.85 บาท 
 นายประดิษฐ์  บุษพันธุ์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ แจ้งว่ากลุ่มเกษตรกรท านาบึงงาม ได้ส่ง
ช าระเข้ามาเบื้องต้นแล้ว จ านวน 100,000.00 บาท  

/ประธานฯ ... 
 



๒๑ 

 
 

 ประธานฯ กลุ่มเกษตรกรท านาบึงงาม เป็นกลุ่มทีม่ีข้อบกพร่อง ฝาก กสส.5 เข้าเจรจาขอให้เร่ง 
ด าเนินการก่อนที่จะเข้าตรวจสอบ อาจเกิดการฟ้องคดีอาญาเรื่องการปลอมแปลงเอกสาร ให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 
ด าเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว 
มติที่ประชุมรับทราบ 

  4.3.2 แนวทางการด าเนินการมาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่
ประสบอุทกภัยปี 2560 (พายุตาลัสและพายุเซินกา) 
 นายเชษฐา  ไพศาล ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์กล่าวขอบคุณ
ข้าราชการ และพนักงานราชการที่ ทั้ง 18 ท่าน ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ในวันเสาร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
เพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเบิกเงิน
ชดเชยดอกเบี้ยให้แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 25 แห่ง เป็นสหกรณ์ 21 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 
4 แห่ง จ านวนสมาชิก ๕.๒๕๗ ราย ดอกเบี้ยชดเชยทั้งสิน ๗,๖๑๙,๘๙๗.๖๑ บาท สมาชิกที่ผ่านฯ จ านวน 3,003 ราย 
อยู่ระหว่างติดตามใบเสร็จรับเงินจากสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร ทั้ง 25 แห่ง เพ่ือรายงานกรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบต่อไป 
มติที่ประชุมรับทราบ 

 4.3.3  การขอรับการสนับสนุนให้ความช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ตามมาตรการ
การให้ความช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ปี 2561 จากพายุเซิญติญ และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 
 มีพื้นที่ที ่ประสบอุทกภัย 4 อ าเภอ และมีสหกรณ์ขอรับการสนับสนุนให้ความช่วยเหลือ 
จ านวน 4 สหกรณ ์ได้แก่ 
ที ่ ชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สมาชิก (ราย) มูลหนี้ต้นเงิน ดอกเบี้ย 3% 
1 สหกรณ์การเกษตรเสลภูมิ จ ากัด 1,242 1,571,141,050.70 23,324,824.00 
2 สหกรณ์การเกษตรโพนทอง จ ากัด 1,234 227,290,472.00 3,440,794.00 
3 สหกรณ์การเกษตรธวัชบุรี จ ากัด 13 1,740,000.00 26,314.51 
4 สหกรณ์การเกษตรเมยวดี จ ากัด 61 6,827,000.00 103,246.72 

รวมทั้งสิ้น 2,550 1,806,998,522.70 26,895,179.23 
หมายเหตุ 
1. ให้ค านวณดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี ระยะเวลา 6 เดือน 
2. สัญญาเงินกู้ที่เข้ารวมโครงการเป็นสัญญาเงินกู้ เพ่ือการผลิตทางการเกษตร ปี 2561 
มติที่ประชุมรับทราบ  

 4.3.4  ติดตามการช าระหนี้ เงินกู้ กพส. ก าหนดช าระภายใน เดือนสิงหาคม 2561 
1. สหกรณ์การเกษตรรักถ่ินเกิด จ ากัด          2,400,000 บาท 
2. สหกรณ์การเกษตรเมยวดี จ ากัด                1,000,000 บาท 
3. สหกรณ์การเกษตรเมยวดี จ ากัด                1,500,000 บาท 
4. สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากัด           1,000,000 บาท 
5. สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากัด           1,000,000 บาท 
6. สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากัด             1,00,000 บาท 
7. สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากัด              100,000 บาท 

 ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับช าระหนี้จากสหกรณ์ท้ัง 3 แห่ง จ านวน 7 สัญญาเรียบร้อยแล้ว 
มติที่ประชุมรับทราบ         

/4.3.5  การส ารวจ… 
 



๒๒ 

 
 

 4.3.5  การส ารวจมูลหนี้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส ารวจมูลหนี้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพ่ือจะท าโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้
ให้แก่สมาขิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่มีหนี้ค้างไม่เกิน 300,000.00 บาท โดยก าหนดเงื่อนไขโครงการ
เฉพาะ สหกรณ์ภาคเกษตร สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน และกลุ่มเกษตรกรท านา ส่วนของจังหวัดร้อยเอ็ดมีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
ที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ จ านวน 178 แห่ง จ านวนสมาชิก 33,301 ราย จ านวนต้นเงิน 2,422,293,215.83 บาท 
และต้นเงินเกิน 300,000.00 บาท สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เข้าร่วมโครงการ 18 แห่ง สมาชิก 5,171 ราย 
จ านวนต้นเงิน  2,025,748,795.35 บาท  
 สิ่งที่จะต้องด าเนินการต่อไป 
  1. ส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีหนังสือแจ้งให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ยืนยันข้อมูลตามแบบ
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (มีรายละเอียดชื่อ-สกุล สมาชิก หมายเลขประจ าตัวประชาชน และรายละเอียดสัญญาเงินกู้สมาชิก) 
โดยให้สหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร จัดส่งข้อมูลให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ทาง Email: orpin_c@cpd.go.th  
ภายในวันที่ 10 กันยายน 2561 ตามหนังสือที่ รอ 0010/ว 2555 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2561 
 2. ขอความอนุเคราะห์กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ แจ้งสหกรณ์จัดท าข้อมูลและตรวจสอบให้ถูกต้อง 
พร้อมส่งข้อมูลให้ทันตามก าหนด 
มติที่ประชุมรับทราบ  

 4.3.6  ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน 
การจัดหาผลประโยชน์ การจัดการ และการจ าหน่ายทรัพย์สินของกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
 มีประเด็นส าคัญเพ่ือแจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้ 
 ข้อ 3 ให้เพ่ิมบทนิยามค าว่า “การเจรจาประนีประนอมหนี้หลักศาลพิพากษา” ในข้อ 4 ของระเบียบ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์ การจัดการ 
และการจ าหน่ายทรัพย์สินของกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) พ.ศ. 2550 
 “การเจรจาประนีประนอมหนี้หลักศาลพิพากษา” หมายถึง  การผ่อนปรนการช าระหนี้ตามสัญญา
ภายหลังศาลมีค าพิพากษาให้คดีถึงที่สุดแล้ว และได้ออกหมายบังคับคดีกับสหกรณ์และผู้ค้ าประกันแล้ว 
 ข้อ 4 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นข้อ 23 ของระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการรับเงิน 
การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์ การจัดการ และการจ าหน่ายทรัพย์สินของกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
(กพส.) พ.ศ. 2550 
 “ข้อ 23/1 ให้คณะกรรมการ เจรจาประนอมหนี้หลังศาลพิพากษา ตามความเหมาะสม 
 กรณีสหกรณ์ยังด าเนินธุรกิจหรือหยุดด าเนินธุรกิจ ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้ สหกรณ์และ/
หรือผู้ค้ าประกัน ได้ช าระหนี้ต้นเงินกู้ หรือดอกเบี้ย หรือค่าปรับ หรือเบี้ยปรับ นับตั้งแต่วันที่ศาลมีค าพิพากษา 
รวมกันเกินกว่าต้นเงินกู้ตามค าพิพากษา อาจยกเว้นดอกเบี้ย และ/หรือค่าปรับ และ/หรือเบี้ยปรับ เฉพาะที่เกิดขึ้น
ตามค าพิพากษาได้บางส่วนหรือทั้งหมด 
 กรณีเลิกสหกรณ์ และอยู่ระหว่างการช าระบัญชี ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้ สหกรณ์และ/หรือ
ผู้ค้ าประกัน ได้ช าระหนี้ต้นเงินกู้ หรือค่าปรับ หรือเบี้ยปรับ ก่อนและหลังศาลมีค าพิพากษารวมกันเกินกว่าวงเงินกู้ยืม
ตามสัญญา อาจยกเว้นดอกเบี้ย และหรือ/ค่าปรับ และ/หรือเบี้ยปรับได้บางส่วนหรือทั้งหมด 
 ประธานฯ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ผู้ช าระบัญชีโดยตรง ขอให้ศึกษารายละเอียดการปฏิบัติ 
และให้ กบส. น าเสนอระเบียบดังกล่าว ลงบนเว็บไซต์ของส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือให้เจ้าหน้าที่
สามารถเข้าไปศึกษาเพ่ิมเติมได้ 
มติที่ประชุมรับทราบ  

/4.3.7  การยื่นค าร้อง… 
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 4.3.7  การยื่นค าร้องขอรับช าระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดี 
 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ได้รับแจ้งจากกลุ่มตรวจการสหกรณ์
ว่าการยื่นค าร้องขอรับช าระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดี ให้ตรวจสอบว่ามีสหกรณ์ที่ถูกฟ้องล้มละลาย
เป็นหนี้กับกรมส่งเสริมสหกรณ์ก่ีแห่ง รวมทั้งจ านวนต้นเงินและดอกเบี้ย ซึ่งมีสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร ดังนี้ 
 1. กลุ่มเกษตรกรท านาศรีวิลัย รวมจ านวนต้นเงินและดอกเบี้ย 420,000 บาท  
 2. สหกรณ์สวนป่าภาคเอกชนร้อยเอ็ด จ ากัด รวมจ านวนต้นเงินและดอกเบี้ย 315,000 บาท 
 3. สหกรณ์การเกษตรผาน้ าย้อย จ ากัด รวมจ านวนต้นเงินและดอกเบี้ย 1,100,000 บาท 
 4. สหกรณ์การเกษตรท่าสีดา จ ากัด รวมจ านวนต้นเงินและดอกเบี้ย 1,200,000 บาท 
 5. กลุ่มเกษตรกรท านาเกษตรวิสัย รวมจ านวนต้นเงินและดอกเบี้ย 800,000 บาท 
 โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ จะได้ยื่นค าร้องขอรับช าระหนี้
ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ส านักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 5 กันยายน 2561 ขอให้เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่รับผิดชอบ ซึ่ง กบส.ได้ส่งข้อมูลให้แล้ว 
 ประธานฯ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ออกค่าใช้จ่ายในฟ้องร้องบังคับคดีไปแล้ว จึงขอให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์
ติดตามเร่งรัดการด าเนินการของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วย 
 นายสุริยน ฉายชัยภูมิ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7 แจ้งกรณีของสหกรณ์การเกษตร
น้ าฝนต าบลนาเมือง จ ากัด ซึ่งเป็นลูกหนี้ของชุมนุมสหกรณ์การเกษตรร้อยเอ็ด จ ากัด ว่าได้ฟ้องล้มละลายแล้ว 
ซึ่งไดต้รวจสอบพบว่าสหกรณ์ฯ มีเงินในบัญชีธนาคารจ านวนหนึ่ง จึงได้สอบถามไปยังผู้ช าระบัญชีว่าจ านวนเงินดังกล่าว
ยังคงมีอยู่หรือไมแ่ละได้ด าเนินการหรือจัดการกับเงินจ านวนนี้อย่างไร  ซึ่งได้รับค าตอบว่าคณะกรรมการได้ใช้จ่ายเงิน
จ านวนนี้ไปหมดแล้ว ในกรณีนี้หากไม่ไปยื่นขอเฉลี่ยทรัพย์ไว้ก่อนอาจจะไม่สามารถเรียกรับเงินเพ่ือช าระหนี้ใดๆได้เลย 
ดังนั้น เห็นว่าควรต้องด าเนินการในเรื่องดังกล่าวนี้ด้วย 
มติที่ประชุมรับทราบ  

 4.3.8 ขอเรียนเชิญเข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร” โดยส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด 
ขอเรียนเชิญบุคลากรส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมโครงการฯ โดยเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่
ของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 – 7 กลุ่มละ 2 ท่าน และคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด 
ระหว่างวันที่ 20 – 21 กันยายน 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขร้อยเอ็ด จ ากัด 
อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด วัตถุประสงค์เพ่ือซักซ้อมและท าความเข้าใจกับคณะกรรมการด าเนินการ
ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้ตระหนักรู้บทบาทหน้าที่การจัดท าบัญชีและงบการเงินที่ถูกต้อง และสามารถน าเสนอ
งบการเงินที่ผ่านการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีต่อที่ประชุมใหญ่เพ่ืออนุมัติได้ภายในเวลาที่กฎหมายก าหนด 
มติที่ประชุมรับทราบ  

 วาระท่ี 4.4 เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
  นางวรัญญาภรณ์  มันตาพันธ์ ผู้อ านวยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ กล่าวรายงานตามวาระฯ ดังนี้ 
 4.4.1   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการสินเชื่อเพ่ือรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยสถาบันเกษตรกร 
ปีการผลิต 2561/62 
 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดได้รับแจ้งก าหนดการประชุมโครงการสินเชื่อเพ่ือรวบรวมข้าว
และสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยสถาบันเกษตรกรปีการผลิต 2561/62 ในวันที่ 3 กันยายน 2561 โดยมีสหกรณ์
เป้าหมายเดิม 17 แห่ง และเป้าหมายใหม่ 6 แห่ง รวม 23 แห่ง และขอเรียนเชิญผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 – 7  
ณ ห้องประชุมส านักงาน ธกส. จังหวัดร้อยเอ็ด โดยนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน 

/เพ่ือประชุม... 
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เพ่ือประชุมเรื่องการพิจารณาสถาบันเกษตรกร (รายเดิม) ที่ขอเพ่ิมวงเงินสินเชื่อโครงการสินเชื่อเพ่ือรวบรวมข้าว
และสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยสถาบันเกษตรกรปีการผลิต 2561/62 และเรื่อง การพิจารณาสถาบันเกษตรกร (รายใหม่) 
ที่ขอเข้าร่วมโครงการสินเชื่อ โครงการสินเชื่อเพ่ือรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2561/62 
ซึ่งประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตรโพนทอง จ ากัด  สหกรณ์การเกษตรโพธิ์ชัย จ ากัด  สหกรณ์การเกษตรหนองพอก จ ากัด  
สหกรณ์เกษตรอินทรีย์ร้อยเอ็ด จ ากัด  สหกรณ์การเกษตรธวัชบุรี จ ากัด และสหกรณ์การเกษตรรักถิ่นเกิด จ ากัด 
 ประธานฯ แจ้งว่าส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด มีต าแหน่งเป็นคณะเลขานุการคณะกรรมการ 
โดยวัตถุประสงค์การประชุมเพ่ือรับทราบการจัดท าแผนโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม
โดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2561/62 ผลการด าเนินโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 
2561/62 โครงการสินเชื่อเพ่ือรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2561/62 
มาตรการลดภาระหนี้เพ่ือสนับสนุนการปฏิรูปภาคการเกษตรตามแนวทางเกษตรประชารัฐ โครงการ ธ.ก.ส. A-Shop 
(บัตรเกษตรสุขใจ) โครงการประกันพืชผลและผลการด าเนินงานตามโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี 
ปีการผลิต 2560/61 ขอให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์เข้าร่วมรับฟังนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกล่าวด้วย 
มติที่ประชุมรับทราบ 

 4.4.2 การจัดท าแผนธุรกิจโครงการส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกร  
ในสถาบันเกษตรกร 
 สืบเนื่องจากการประชุมจัดท าแผนธุรกิจโครงการฯ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 
ณ ห้องประชุมส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยก าหนดจะส่งแผนฯ ภายในวันที่ 7 กันยายน 2561 
จึงขอความร่วมมือกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 -7 ช่วยเร่งรัดสหกรณ์เป้าหมาย 8 แห่ง ดังนี้ 
 1. สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จ ากัด 
 2. สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จ ากัด 
 3. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินสุวรรณภูมิสาม จ ากัด 
 4.สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากัด 
 5.สหกรณ์การเกษตรปทุมรัตต์ จ ากัด 
 6.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ร้อยเอ็ด จ ากัด 
 7.สหกรณ์การเกษตรอาจสามารถ จ ากัด 
 8. สหกรณ์ผู้ใช้น้ าอ่างเก็บน้ าห้วยวังนอง จ ากัด 
มติที่ประชุมรับทราบ 

 4.4.3  นโยบายเรื่องโครงการประชารัฐสวัสดิการกับการพัฒนาฐานราก 
 มีหนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ แจ้งเรื่องการอนุมัติการเติมเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์
ให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่แสดงความประสงค์จะพัฒนาตนเองในแบบประเมินและเมนูการพัฒนารายบุคคล 
โดยการปรับเปลี่ยนการเพ่ิมวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จ าเป็นรายเดือน ที่รายได้ไม่เกิน 30,000 บาท 
วงเงิน 300 บาท/เดือน/คน เพ่ิมวงเงินเป็น 500 บาท/เดือน/คน และผู้มีบัตรฯ ที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาท 
เพ่ิมวงเงิน 200 บาท/เดือน/คน เพ่ิมวงเงินเป็น 300 บาท/เดือน/คน ระยะเวลาโครงการตั้งแต่เดือน ก.ย.-ธ.ค. 2561 
โดยวงเงิน 500 บาท และ 300 บาท ที่ได้จะสามารถถอนเป็นเงินสดได้จากตู้เอทีเอ็มของธนาคารกรุงไทย   
โดยวงเงินที่ให้เพิ่มเติม หากใช้ไม่หมดสามารถสะสมไปเรื่อยๆ แล้วกดทีเดียวก็ได้   
 ส่วนของการเลือกเมนูอาชีพ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด รับผิดชอบพื้นที่อ าเภอหนองพอก 
มีรายชื่อผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบที ่1 ,2 ในเดือนกรกฎาคม 2561 จ านวน 784 ราย โดยได้เลือกเมนูอาชีพการเกษตร  
 

/ให้แก่สมาชิก... 
 



๒๕ 

 
 

ให้แก่สมาชิกทั้งหมด และรายชือ่รอบที่ 3 ,4 อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด  
 ประธานฯ หากได้รับรายชื่อที่ผ่านการอนุมัติแล้วให้ประสานงานกับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7 
เพ่ือร่วมประสานการปฏิบัติงาน และทราบข้อมูลของสมาชิกทั้งหมดด้วย 
มติที่ประชุมรับทราบ 

 4.4.4   แผนมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่  
ถวายในหลวง ปีงบประมาณ 2561 รายเดิม (ปี 2560 ) แผนมอบปัจจัย 
 แจ้งก าหนดการจัดพิธีมอบพันธุ์ปลาน้ าจืดให้เกษตรกร วันที่ 6 กันยายน 2561 ที่อ าเภอหนองพอก 
ส าหรับรายชื่อเกษตรกรที่จะเข้ารับมอบฯ กพส.ได้ประสานงานกับส านักงานเกษตรอ าเภอหนองพอกและได้รับรายชื่อ
เกษตรกรทั้งหมดแล้ว จึงแจ้งประชาสัมพันธ์เจ้าหน้าที่ในพื้นที่เพ่ือเข้าร่วมพิธีดังกล่าว 
 ประธานฯ ให้ท าหนังสือเชิญประธานสหกรณ์การเกษตรหนองพอก จ ากัด เพ่ือร่วมพิธีดังกล่าวด้วย 
มติที่ประชุมรับทราบ 

 4.4.5 ก าชับสหกรณ์ให้ชะลอการตกลงหรือท าสัญญาเช่าฉางโกดังเพ่ือเก็บข้าวเปลือก 
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มีหนังสือแจ้งทุกจังหวัดให้ “ชะลอการตกลงหรือท าสัญญาผูกพันใด ๆ” 
ในการด าเนินการเช่าฉางโกดังเพ่ือเก็บข้าวเปลือกของสถาบันเกษตรกรไว้จนกว่ากรมฯ จะแจ้งแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 
ซึ่งเบื้องต้นคาดว่าจะมีการเสนอให้คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) พิจารณาในวันที่ 24 กันยายน 2561 
กรมฯ ขอให้สหกรณ์รอดูหลักเกณฑ์เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการไปก่อน อย่ารีบไปผูกพันก่อนหลักเกณฑ์ออกมา 
เพราะถ้าท าตามหลักเกณฑ์ไม่ได้จะเกิดข้อพิพาทตามมา  
 ประธานฯ ในการประชุมวันที่ 3 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมส านักงาน ธกส. จังหวัดร้อยเอ็ด 
จะมีการชี้แจงรายละเอียดในเรื่องนโยบายนี้ด้วย ซึ่งจะได้แจ้งความคืบหน้าการหารือต่อไป 

 ประธานฯ ขอให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เพ่ิมวาระโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 
เกี่ยวกับเรื่องการท าเอกสารการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนและการด าเนินโครงการ โดยต้องมีเอกสาร จ านวน 3 ชุด 
โดยส่งให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ 1 ชุด ส่งให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัด 1 ชุด และเก็บรักษาเอกสารฉบับจริงที่สหกรณ์ 1 ชุด 
ให้ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ของสหกรณ์ข้อที่อาจตกล่นให้ครบถ้วนถูกต้องด้วย 
 การบริหารสัญญา ให้ผู้รับจ้างได้เข้าปฏิบัติงานในพ้ืนที่ตามสัญญา และวางแผนการบริหารการใช้พ้ืนที่ 
สิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ ระหว่างการก่อสร้าง เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาตามมา 
- กสส.1  แจ้งว่าผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานแล้ว 
- กสส.3  แจ้งว่าผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานแล้ว 
- กสส.4  แจ้งว่าผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานแล้ว 
- กสส.5 แจ้งว่า ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานแล้ว 
- กสส.6  แจ้งว่าผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานแล้ว 
  ประธานฯ หากพบปัญหา ขอให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ แจ้งรายงานแก่คณะกรรมการทันที  
 นางวรัญญาภรณ์ฯ ขอให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ก าชับให้สหกรณเ์พ่ือปฏิบัติใน 2 เรื่อง ดังนี้ 
 1.  เรื่องส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการฯ ทุกวันศุกร์ผ่านช่องทางไลน์  โดยให้รายงานรายละเอียด
โครงการฯ ทุกขั้นตอน ให้เป็นปัจจุบันจนเสร็จสิ้นโครงการ 
 2. เรื่องการรายงานการเบิกจ่ายเงินงวด ขอให้แจ้งสหกรณ์เรื่องการท าหนังสือขอเบิกจ่ายต้องให้
ผ่านผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ในพ้ืนที่ทุกครั้งเพ่ือความถูกต้องตามข้ันตอน  
มติที่ประชุมรับทราบ 
 

/วาระที่ 4.5 เรื่อง… 
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 วาระที่ 4.5 เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มตรวจการสหกรณ์ 
 นางสาวมนธิฌา  สังขเนตร ผู้อ านวยกลุ่มตรวจการสหกรณ์ กล่าวรายงานตามวาระฯ ดังนี้ 
 4.5.1 ขอให้ผู้ช าระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ส่งเอกสารเพ่ิมเติม ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

ที่ได้ยื่นฟ้องล้มละลายไปแล้ว จึงขอให้ส่งเอกสารเพ่ิมเติม ดังนี้ 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้ช าระบัญชี 
- ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ช าระบัญชี 
- รายละเอียดสมาชิก และการถือหุ้น 
- งบการเงินที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ หรือผู้สอบบัญชี 
- ส าเนาใบส าคัญการรับจดทะเบียนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 ประกอบด้วยสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ดังนี้ 
1. สหกรณ์การเกษตรน้ าฝนต าบลนาเมือง จ ากัด 
2. สหกรณ์การเกษตรโพธิ์ทอง จ ากัด 
3. สหกรณ์การเกษตรท่าสีดา จ ากัด 
4. กลุ่มเกษตรกรท านาโพธิ์ศรีสว่าง 
5. กลุ่มเกษตรกรท าไร่อุ่มเม่า 
6. กลุ่มเกษตรกรท านาบัวแดง 
มติที่ประชุมรับทราบ 

  4.5.2  รับทราบมติที่ประชุมคณะท างานแก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรที่มีข้อบกพร่องจังหวัดร้อยเอ็ด (จกบ.) ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 ซึ่งมี
ข้อแนะน าเพ่ิมเติมจากที่ปรึกษาคณะท างาน ดังนี้ 
 1. นายพยุงศักดิ์  อาจศึก ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักงาน ธ .ก.ส. จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนจาก
ส านักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดร้อยเอ็ด แนะน าว่าควรมีการก าหนดบทลงโทษ ส าหรับคณะกรรมการสหกรณ์ หรือผู้กระท าความผิด
หรือกระท าให้สหกรณ์เสียหาย เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาข้อบกพร่อง 
 2. นายมีโชค  เฉิดอารีกิจ อัยการจังหวัดผู้ช่วย ผู้แทนจากส านักงานอัยการจังหวัดร้อยเอ็ด แนะน าว่า 
ให้พึงระวังเรื่องการร้องทุกข์ในคดีอาญา ต้องร้องทุกข์ภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่รู้เรื่องการกระท าความผิดและรู้ตัว
ผู้กระท าความผิด 
 3. พ.ต.อ.สุคิด  เพ็ชรโยธา ผู้ก ากับการ (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน สถานีต ารวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด 
ผู้แทนจากสถานีต ารวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด แนะน าเพ่ิมเติมว่า หากต้องมีการด าเนินคดี ควรด าเนินคดีทั้งทางแพ่งและ
ทางอาญาควบคู่กัน เพราะหากบังคับทางแพ่งไม่ได้ก็สามารถบังคับทางอาญาได ้
 4. นายอัมพร  ป่านศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ผู้แทนจากส านักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด แนะน าว่า ให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์แนะน า ก ากับให้สหกรณ์ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ
ของสหกรณ์โดยเคร่งครัด 
 นายเสฐียรพงษ์  อินเพน สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ให้เจ้าหน้าที่
ส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง ต้องก ากับ แนะน า สหกรณ์ตามค าแนะน าของที่ปรึกษา และคณะท างานโดยเคร่งครัด 
และให้ฝ่ายเลขาฯ น าค าแนะน าดังกล่าว แจ้งในที่ประชุมประจ าเดือนของส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือให้เจ้าหน้าที่
ส่งเสริมสหกรณ์ทราบน าไป ก ากับ แนะน า สหกรณ์โดยเคร่งครัดต่อไป 
 
 

/รายงานการ… 
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 รายงานการประชุมคณะท างานแก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มี
ข้อบกพร่องจังหวัดร้อยเอ็ด (จกบ.) ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 บันทึกไว้จ านวน 19 หน้า 
น าเสนอเว็บไซต์ส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดแล้ว 
 ประธานฯ ข้อแนะน าเพิ่มเติมจากที่ปรึกษาคณะท างานฯ นับว่าเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 
ขอให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ศึกษารายละเอียดรายงานการประชุมและค าแนะน าของที่ปรึกษา และคณะท างาน 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
มติที่ประชุมรับทราบ 

 วาระที่ 4.6 เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 - 7 
  4.6.1 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1  - ไม่มี – 
  4.6.2 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2  - ไม่มี – 
  4.6.3 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3  - ไม่มี – 
  4.6.4 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4  - ไม่มี – 
  4.6.5 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5  นายบัญชา  ตาส าโรง ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5  
  เรื่องติดตามการส่งช าระหนี้ โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพ่ือเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ในการผลิตและการตลาด (ที่มีหนี้ผิดสัญญา) กรณีกลุ่มเกษตรกรท านาบึงงาม คงเหลือต้นเงิน 254,767.85 บาท 
ในเบื้องต้นได้ช าระเข้ามาแล้ว 100,000.00 บาท และได้รับแจ้งจากประธานกลุ่มฯ ว่าจะส่งช าระหนี้ส่วนที่เหลือ 
154,767.85 บาท ภายในวันที่ 5 กันยายน 2561  
  ประธานฯ กลุ่มเกษตรกรท านาบึงงาม อยู่ระหว่างการด าเนินการของผู้ช าระบัญชี และการปฏิบัติ
ตามที่แจ้งนั้น จะขัดแย้งกับขั้นตอนการปฏิบัติงานของผู้ช าระบัญชีหรือไม่ และต้องสอบถามสมาชิกที่ถูกกระท าละเมิด
ด้วยว่าจะยินยอมเรื่องคดีอาญาของประธานกลุ่มฯ หรือไม่ ขอให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ร่วมไกล่เกลี่ย และร่วมหารือ
ของทั้งสองฝ่ายเพื่อให้กรณีดังกล่าวสามารถยุติลงได ้
  4.6.6 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6  - ไม่มี – 
  4.6.7 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7  - ไม่มี – 
มติที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
  นายณรงค์ชัย  ปุริโส หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
 6.1 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
คณะกรรมการประเมินราคาขั้นต่ าพัสดุ และคณะกรรมการด าเนินการจ าหน่ายพัสดุของส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด 
เพ่ือการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังนี้ 
 1. คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ประกอบด้วย 
  1.1 นายเชษฐา  ไพศาล        นักวชิาการสหกรณ์ช านาญการ       ประธานกรรมการ 
  1.2 นางสัณห์ญาดา  แก้วกรม      เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส    กรรมการ 
  1.3 นางสาวณัฐกานต์  รุ่งเรือง      เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ปฏิบัติงาน    กรรมการ 
 ให้คณะกรรมการท าการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับครุภัณฑ์ที่ช ารุด จ านวน 34 รายการ 
และรายงานผลการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงให้ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดทราบต่อไป 
 
 

/2. คณะกรรมการ... 
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 2. คณะกรรมการประเมินราคาขั้นต่ า ประกอบด้วย 
  2.1 นายประพัตร  กลิ่นศรีสุข       นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ        ประธานกรรมการ 
  2.2 นายนราภร  กลางบุรัมย์       นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ       กรรมการ 
  2.3 นางสาวอรวรรณ  ทิพย์เดชา  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ                   กรรมการ 
 ให้คณะกรรมการด าเนินการประเมินราคาครุภัณฑ์ที่ช ารุด จ านวน 34 รายการ และรายงานผล
การประเมินราคาพัสดุดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดให้ทราบต่อไป 
 3. คณะกรรมการด าเนินการจ าหน่ายพัสดุ ประกอบด้วย 
  3.1 นายอุเทน  มหาราช    นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
  3.2 นายดนูปกรณ์  มาศเกษม    นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ       กรรมการ 
  3.3 นางสาวนิศากร  ปานาหะ    เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน      กรรมการ 
 ให้คณะกรรมการด าเนินการจ าหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่ช ารุด จ านวน 34 รายการ ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดึภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 9 ข้อ 215 โดยเคร่งครัด 
แล้วรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดให้ทราบต่อไป 
 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ 2561 จึงขอความร่วมมือให้กลุ่มงานต่างๆ 
น าพัสดุครุภัณฑ์ท่ีช ารุดมาส่งที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ภายในอังคารวันที่ 4 กันยายน 2561 และการจ าหน่ายพัสดุครุภัณฑ์
ที่ช ารุด คณะกรรมการฯ จะแจ้งประกาศในเว็บไซต์ต่อไป 
 6.2 นายณรงค์ชัย  ปุริโส หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป กล่าวขอบคุณสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดและ
บุคลากรส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดทุกท่านที่ร่วมพิธีฌาปนกิจศพคุณพ่อไพฑูรย์  ปุริโส (บิดา) ซึ่งพิธีการต่างๆ 
ส าเร็จลุลวงตามความประสงค์ของเจ้าภาพ จึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ 
มติที่ประชุมรับทราบ 

 จากนั้นประธานในที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีท่านใดต้องการสอบถาม หรือซักถาม
ประเด็นใดเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มีท่านใดเสนอเรื่องใดในที่ประชุม ประธานจึงกล่าวปิดประชุม 

ประธาน  ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ในการปฏิบัติงานทุกๆ ด้านด้วยดี 

เลิกประชุมเวลา 13.๓0 น. 
 
 
 

ลงชื่อ      มรกต  ส าเริงรัมย์      ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
         (นายมรกต  ส าเริงรัมย์) 

 
 
 

ลงชื่อ       พิมพ์ใจ  อบสิน        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
          (นางพิมพ์ใจ  อบสิน) 


