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รายงานการประชุมติดตามงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 2561  
ครั้งที่ 6/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561  
ณ ห้องประชุมส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด 
************************************* 

ผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน  72  คน ตามรายมือชื่อในหน้าก่อนนี้ 

              เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

   เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายเสฐียรพงษ์  อินเพน สหกรณ์จังหวดัร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุม 
และเม่ือประธานกล่าวเปิดประชุมแล้ว ได้ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  
    ฯลฯ       ฯลฯ   

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  1.1 ข้าราชการเดินทางมาด ารงต าแหน่งใหม่ ย้ายมาจากส านักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 1 ราย 
นางศิรินยตา  ไชยค าจันทร์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  
   ประธานฯ กล่าวยินดีต้อนรับข้าราชการ ขอให้ร่วมกันท างานเพื่อองค์กรของส านักงานสหกรณ์
จังหวัดร้อยเอ็ด 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   1.1  ประธานฯ แจ้งว่าในวันที่ 19 มิถุนายน 2561 นายพิเชษ  วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์     
เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร
ที่เป็นลูกหนี้สถาบันเกษตรกร  ณ โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้นท์ อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด และจะเดินทางมา
ตรวจเยี่ยม พร้อมกับปลูกต้นรวงผึ้ง (Yellow Star Tree) พันธุ์ไม้ประจ ารัชกาลที่ 10 ณ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด 
แจ้งบุคลากรทีม่ีส่วนเกี่ยวข้องในการประชุมครั้งนี้ ต้องพร้อมกัน ณ สถานที่จัดประชุมก่อนเวลา เพ่ือเตรียมการรับลงทะเบียน 
และแจ้งบุคลากรที่สามารถร่วมกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง และเตรียมการต้อนรับอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ ส านักงาน
สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป 
มติที่ประชุมรับทราบ 

   1.2 ประธานฯ ให้ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 – 7 ติดต่อประสานงานกับสหกรณ์ท่ีจะเข้า
ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรที่เป็นลูกหนี้
สถาบันเกษตรกร” ณ โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้นท์ ในวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ซึ่งนายพิเชษฐ์  วิริยะพาหะ 
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมฯ จึงขอให้เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนกับการประชุมฯ ร่วมกัน
ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป   
มติที่ประชุมรับทราบ 

  ๑.3  การเตรียมความพร้อมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2561”  
ของส านักงานสหกรณ์จังหวัด 29 จังหวัด และศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสหกรณ์ ทั้ง 6 แห่ง ก าหนดระหว่างวันที่ 24 – 26 
กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้นท์ อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ให้คณะท างานประชุม
วางแผนงาน มอบหมายงาน และเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ในครั้งนี้ โดยมอบหมายให้
นางวรัญญาภรณ์  มันตาพันธ์ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม
คณะท างานฯ 
มติที่ประชุมรับทราบ 
 

/ระเบียบวาระท่ี ๒ ... 



2 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
  การประชุมติดตามงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 5/๒๕๖๑        
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 บันทึกไว้จ านวน ๒9 หน้า น าเสนอเว็บไซต์ส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดแล้ว 
มติที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องติดตามผลงานตามมติที่ประชุม 
    3.1 ให้กลุ่มงานวิชาการจัดท าตัวชี้วัด เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าค ารับรองรอบที่ 2 ส่งให้      
ฝ่ายบริหารทั่วไป ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 
   ประธานฯ สอบถามที่ประชุมถึงผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม 
   ผลคือทุกกลุ่มงานปฏิบัติตามมติที่ประชุม 
มติที่ประชุมรับทราบ  

  3.2 การรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน E-Project เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเดียวกัน     
ให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ตัดยอดผลการปฏิบัติงานในทุกวันที่ 20 แล้วรายงานให้กลุ่มงานวิชาการ ภายในวันที่ ๒๓  
ให้กลุ่มงานวิชาการสรุปส่งให้ฝ่ายบริหารทั่วไป ภายในวันที่ ๒๕ และฝ่ายบริหารทั่วไปบันทึกในระบบให้แล้วเสร็จภายใน 
วันที่ ๒๘ ของทุกเดือน 
   ประธานฯ สอบถามที่ประชุมถึงผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม 
   ผลคือทุกกลุ่มงานปฏิบัติตามมติที่ประชุม 
มติที่ประชุมรับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องติดตามผลงาน 

   วาระท่ี 4.1 เรื่องติดตามผลงานจากฝ่ายบริหารทั่วไป 
   3.1.1  ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร แผนงานพื้นฐาน  
   สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการ เป้าหมาย 333 แห่ง 
ผลงาน 322 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 96.70 งบประมาณ 1,838,160.00 บาท  เบิกจ่ายแล้ว 1,034,589.00 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 56.28 

สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด 
ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2561 

     

รายการ  งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร  

 เบิกจ่าย   คงเหลือ  คิดเป็น % 

งบบุคลากร        9,831,100.00        6,024,668.55        3,806,431.45             61.28  

งบด าเนินงาน        6,015,760.00        3,905,587.59        2,110,172.41             64.92  

งบลงทุน        1,001,887.88        1,001,887.88                     -             100.00  

งบเงินอุดหนุน     115,248,820.73      92,137,038.73      23,111,782.00             79.95  

รวม    132,097,568.61    103,069,182.75      29,028,385.86            78.03  

หมายเหตุ 
   

/เป้าหมาย... 
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   เป้าหมายการเบิกจ่าย 
    การเบิกจ่ายสะสมสิ้นเดือน  ภาพรวมสะสม   งบลงทุนสะสม  

  เดือนตุลาคม 2560 10% 22% 
  เดือนพฤศจิกายน 2560 25% 45% 
  เดือนธันวาคม 2560 35% 70% 
  เดือนมกราคม 2561 39% 74% 
  เดือนกุมภาพันธ์ 2561 52% 78% 
  เดือนมีนาคม 2561 58% 84% 
  เดือนเมษายน 2561 65% 86% 
  เดือนพฤษภาคม 2561 75% 88% 
  เดือนมิถุนายน 2561 85% 91% 
  เดือนกรกฎาคม 2561 88% 93% 
  เดือนสิงหาคม 2561 95% 95% 
  เดือนกันยายน 2561 100% 100% 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/สรุปการเบิกจ่าย... 
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มติที่ประชุมรับทราบ  

  3.1.2  การคัดเลือกนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2561 
ค าอธิบายของแบบเสนอชื่อนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่นประจ าปี พ.ศ. 2561 

  สาขานักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น หมายถึง ข้าราชการผู้ซึ่งมีหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร
โดยตรงได้แก่ข้าราชการที่สังกัดกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ในส านักงานสหกรณ์จังหวัด 76 จังหวัด และส านักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 1 และ 2 หรือสังกัดนิคมสหกรณ์ในส านักงานสหกรณ์จังหวัดและศูนย์สาธิตสหกรณ์ โครงการหุบกระพง
จังหวัดเพชรบุรี หรือผู้ที่ได้รับค าสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในการส่งเสริมสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรในสังกัด
ดังกล่าวข้างต้น 
  สาขาสนับสนุนนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น หมายถึง ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานการส่งเสริมสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรให้บรรลุเป้าหมายได้แก่ข้าราชการที่สังกัดฝ่ายบริหารทั่วไปกลุ่มวิชาการ 
ของส านักงานสหกรณ์จังหวัดและหน่วยงานสังกัดส่วนกลางหรือผู้ที่ได้รับค าสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในการสนับสนุน
การปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรในสังกัดดังกล่าวข้างต้น 
  ข้อ 1 ชื่อนามสกุลข้อ 2 ประวัติส่วนตัวข้อ 3 ประวัติการศึกษา ข้อ 4 ประวัติการท างาน
หมายถึงประวัติของผู้ที่หน่วยงานเสนอชื่อให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก  
  ข้อ. 5 รางวัลหรือประกาศเกียรติคุณที่เคยได้รับของผู้ได้รับการเสนอชื่อ  
  ข้อ.6 การครองงาน หมายถึง ประพฤติปฏิบัติงานในหน้าที่และนอกเหนือหน้าที่สม่ าเสมอเต็มใจ 
มีจิตมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานที่รับผิดชอบจนมีผลงานปรากฏที่จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการประชาชนมากกว่า
ผู้อื่นอย่างเด่นชัดมีความสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายอย่างดี  
ค าอธิบายผลงาน  
  สาขานักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น  
  6.1 ผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร 
มีความมุ่งมั่นใส่ใจในการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรโดยสามารถถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้องในเรื่องอุดมการณ์ 
 

/หลักการและ… 
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หลักการและวิธีการสหกรณ์ส่งเสริมแนะน าให้สหกรณ์ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสหกรณ์รวมทั้งส่งเสริมและ 
พัฒนาธุรกิจสหกรณ์ให้สหกรณ์ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความเข้มแข็งเป็นที่พ่ึงของมวลสมาชิกชนท าให้
สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกรมส่งเสริมสหกรณ์หรือได้รับรางวัลหรือช่วยแก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์ 
  6.2 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
หาเทคนิควิธีการแนวทางใหม่ๆหรือเครื่องมือในการส่งเสริมใหม่ๆเช่นการน าระบบ cps หรือระบบบัญชี CFSAWs 
ไปประยุกต์ใช้เป็นต้นรวมตลอดถึงจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานหรือคิดค้นเครื่องมือใหม่ๆที่สามารถน าไปปรับปรุง
แก้ไขและพัฒนางานสหกรณ์ 
  6.3 ผลงานดีเด่นด้านการประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนเพ่ือพัฒนาสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร
ติดต่อประสานงานกับบุคคลหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสหกรณ์และพัฒนาสหกรณ์
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวมตลอดถึงชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลข้อเท็จจริงแก่บุคคลหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือได้อย่างดี 
  6.4 ความเสียสละเพ่ือขบวนการสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรและคุณความดีอ่ืนๆ 
  สาขาสนับสนุนนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น  
  6.1 ผลงานดีเด่นการสนับสนุนการส่งเสริมสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรการปฏิบัติงานด้านความ
มุ่งมั่นใส่ใจในการปฏิบัติการเพ่ือสนับสนุนด้านวิชาการสนับสนุนด้านบุคลากรสนับสนุนด้านงบประมาณสนับสนุน
ด้านการคลังสนับสนุนด้านผลงานหรือโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือองค์ความรู้ต่างๆเช่นคู่ มือในการ
เผยแพร่แนะน าส่งเสริม การบริหารจัดการการด าเนินธุรกิจสหกรณ์ คู่มือการตรวจการสหกรณ์ คู่มือการเขียน
ผลงานทางวิชาการระบบ Profile สหกรณ์คู่มือการจัดตั้งสหกรณ์การประชาสัมพันธ์ข่าวสารสหกรณ์เป็นต้นเพ่ือ
เป็นแนวปฏิบัติในการ จัดตั้งสหกรณ์การบริหารเงินทุนการด าเนินธุรกิจสหกรณ์และอ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติการให้แก่กลุ่มวิชาการของส านักงานสหกรณ์จังหวัด เพ่ือให้น าไปปรับปรุงหรือประยุกต์ใช้ส าหรับการ
ปฏิบัติงานของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์และหรือปฏิบัติงานอ่ืนๆที่นอกเหนือไปจากสาขานักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น       
ที่เป็นไปเพื่อการสนับสนุนการส่งเสริมสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรให้มีประสิทธิภาพ 
  6.2 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนางานด้าน การเพ่ือสนับสนุนการส่งเสริมสหกรณ์
กลุ่มเกษตรกรมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์หาองค์ความรู้เทคนิควิชาการแนวทางใหม่ๆเพ่ือสร้างเครื่องมือใหม่ๆสร้าง
รูปแบบรายงานต่างๆหรือก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพ่ือเป็นแนวทางให้จังหวัดหรือกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ใช้เป็น
แนวปฏิบัติในการปรับปรุงและพัฒนางานเพื่อสนับสนุนการส่งเสริมสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร 
  6.3 ผลงานดีเด่นด้านการประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนเพื่อสนับสนุนการส่งเสริมสหกรณ์กลุ่ม
เกษตรกรติดต่อประสานงานกับบุคคลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การปฏิบัติงานสามารถสนับสนุนการส่งเสริม
สหกรณ์กลุ่มเกษตรกรรวมตลอดถึงชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลข้อเท็จจริงแก่บุคคลหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือได้เป็นอย่างดี 
  6.4 ความเสียสละเพ่ือขบวนการสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรและความดีหรืออ่ืนๆ 
ให้หน่วยงานผู้เสนอชื่อระบุรายละเอียดตามองค์ประกอบที่ก าหนด 
  ข้อ 7 การครองตนหมายถึงความประพฤติการปฏิบัติตนชอบด้วยศีลธรรมคุณธรรม
จรรยาบรรณข้าราชการเป็นที่ยอมรับของบุคคลในส่วนราชการและสังคมประกอบด้วยคุณธรรม ควรแก่การยกย่อง 
ให้หน่วยงานผู้เสนอชื่อระบุรายละเอียดตามองค์ประกอบที่ก าหนด  
  ข้อ 8 การครองคนหมายถึง เป็นคนที่ได้รับการยอมรับยกย่องในเพ่ือนในสังคมร่วมงานอย่าง
เปิดเผยทั้งต่อหน้าและลับหลังมีความสามารถในการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อ่ืนสามารถจูงใจให้เกิดการยอมรับและให้
ความร่วมมือ  
 

/ให้หน่วยงาน… 
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ให้หน่วยงานผู้เสนอชื่อระบุรายละเอียดตามองค์ประกอบที่ก าหนด  
  - หัวหน้าหน่วยงานผู้เสนอชื่อได้แก่หัวหน้าหน่วยงานตั้งแต่ระดับกองขึ้นไปและหัวหน้า
หน่วยงานขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  
  - กรณีที่มีเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาเพ่ิมเติม
นอกจากที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถส่งข้อมูลดังกล่าวมาเพ่ือประกอบการพิจารณาคัดเลือกได้ 
  ประธานฯ แจ้งบุคลากรที่มีความประสงค์จะเสนอผลงานเข้ารับการคัดเลือกนักส่งเสริม
สหกรณ์ดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2561 ให้แจ้งรายชื่อที่ฝ่ายบริหารทั่วไป 
มติที่ประชุมรับทราบ  

   วาระท่ี 4.2 เรื่องติดตามผลงานจากกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 
   นายอุเทน  มหาราช ผู้อ านวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เป็นผู้กล่าวรายงานผลการ
ติดตามผลการปฏิบัติงาน มีวาระแจ้ง 10 วาระดังนี้ 
   4.2.1 การขับเคลื่อนสหกรณ์สู่ดีเด่นแห่งชาติประจ าปี 2561 

เพ่ือให้การด าเนินการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ นโยบาย และเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงแต่งตั้งคณะท างานระดับจังหวัดเพ่ือพิจารณาคัดเลือกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย 
และส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีผลงานตามเกณฑ์ดีเด่นแห่งชาติ โดยมีองค์ประกอบคณะท างาน ดังต่อไปนี้ 

1.  สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด           ประธานคณะท างาน 
2. ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ คณะท างาน 
3. ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ คณะท างาน 
4. ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ คณะท างาน 
5. ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 คณะท างาน 
6. ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 คณะท างาน 
7. ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 คณะท างาน 
8. ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 คณะท างาน 
9. ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 คณะท างาน 
10. ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 คณะท างาน 
11. ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7 คณะท างาน 
12. ผู้อ านวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์                   คณะท างานและเลขานุการ 
13. นางสาวอรวรรณ ทิพย์เดชา นวส.ชก.                    คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้คณะท างานมีหน้าที่ ดังนี้ 
1. พิจารณาคัดเลือกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือก                   

ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ก าหนด 
2. รายงานผลการคัดเลือกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ                                                

ถึงกรมส่งเสริมสหกรณ์ภายในเวลาที่ก าหนด 
3. ให้ค าปรึกษา แนะน า ช่วยเหลือแก่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย 

เพ่ือปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ 
4. ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ แก่สหกรณ์เป้าหมายในการจัดท าเอกสารการประกวดสหกรณ์/ 

กลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ 
5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

/รายชื่อสหกรณ์... 
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รายช่ือสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เสนอเข้าสู่”สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ” 

ที ่ ชื่อสหกรณ์ ประเภทสหกรณ์ สังกัด (กสส.) 
1  สกก.เมืองร้อยเอด็ จ ากัด การเกษตร 1 
 2 สกก.จตรุพักตรพิมาน  จ ากัด การเกษตร 1 
3 สกป.สุวรรณภูมหินึ่ง   จ ากัด การเกษตร 2 
4 สกป.สุวรรณภูมหิ้า     จ ากัด การเกษตร 2 
5 สกก.ปทุมรตัต์           จ ากัด การเกษตร 3 
6 สกป.เกษตรวิสัยหนึ่ง   จ ากัด การเกษตร 3 
7 สกก.อาจสามารถ     จ ากัด การเกษตร 4 
8 สกก.โพธ์ิชัย            จ ากัด การเกษตร 6 
9 สกก.หนองพอก         จ ากัด การเกษตร 7 
ที ่ ชื่อสหกรณ์ ประเภทสหกรณ์ สังกัด (กสส.) 
1 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนปทุมรัตต์ จ ากัด เครดิตยูเน่ียน 3 

 
ที ่ ชื่อสหกรณ์ ประเภทสหกรณ์ สังกัด (กสส.) 
1 สหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายสมเด็จพระพุทธยอด

ฟ้าจุฬาโลก     จ ากัด 
ออมทรัพย ์ 1 

 
ที ่ ชื่อกลุม่เกษตรกร ประเภทสหกรณ์ สังกัด (กสส.) 
1 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสตัว์กู่กาสิงห ์ กลุ่มเกษตรกร 3 
2 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสตัว์โหรา กลุ่มเกษตรกร 4 
3 กลุ่มเกษตรกรท านาบึงเกลือ  กลุ่มเกษตรกร 5 

 
 
  ประธานฯ  ให้แนะน า ส่งเสริมให้สหกรณ์เกิดความเข้าใจ พร้อมที่จะด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์  
มติที่ประชุมรับทราบ 

   4.2.2 การจัดการเรียนการสอน CPD Unit School ของส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด 
ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์    มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานด าเนินการ 

พัฒนาความรู้ความสามารถและเตรียมพร้อมบุคลากรภายในองค์กรทุกระดับ เพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติตาม
บทบาทภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบูรณาการท างานร่วมกันทั้งภายในหน่วยงานและท างานร่ วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่แก่องค์กร 
โดยมุ่งเน้นวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ร่วมกันภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องและไม่ใช้งบประมาณหรือใช้โดย
ประหยัด โดยใช้การเรียนรู้แบบ Unit School  และกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ก าหนดนโยบายให้มีการจัดการเรียน
การสอนแบบ Unit School  ขึ้นในหน่วยงานกรมส่งเสริมสหกรณ์ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทุกแห่ง โดยจัด
ให้มีการเรียนการสอนภายในหน่วยงานในรูปแบบ CPD Unit School โดยทุกคนต้องเข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรม
การเรียนการสอนด้วย 
 แผนงานที่ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอน CPD Unit School ของส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด     
ที่ได้จัดการเรียนการสอนฯ ไปแล้ว ดังต่อไปนี้ 

 

 

/ที่... 
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ท่ี แผนงานหัวข้อวิชา ว/ด/ป 
จ านวน
ผู้เรียน 
(คน) 

ผู้สอนแนะ 
ผลสัมฤทธิ์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการ

เรียนการสอน 

1 
การแก้ไขข้อบังคับของสหกรณ์และร่าง
ข้อบังคับ   ธ.ค.60 71 

นายเชษฐา ไพศาล นวส.ชก 
และ สามารถน าไปเป็นประโยชน์ตอบ 

 
      น.ส.มนธิฌา สังขเนตร นวส.ชก สนองและช่วยขับเคลื่อนนโยบาย 

2 
ระเบียบและการแก้ไขระเบียบสหกรณ์/
กลุ่ม  ม.ค. 61 71 

นายเชษฐา  ไพศาล นวส.ชก 
และ  ระเบียบคือรายละเอียดของวิธีการ 

        น.ส.มนธิฌา สังขเนตร  นวส.ชก ท างานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ  ก.พ. 61 71 นายณรงค์ชัย  ปุริโส นวส.ชก. สามารถน าไปเป็นประโยชน์ต่อการ 

        
และ น.ส.วารุล ี แสนสนอง  
นวส. ปฏิบัติงานของบุคลากรได้เป้นอย่าง 

4 
มาตรฐานสหกรณ์และมาตรฐานกลุ่ม
เกษตรกร มี.ค. 61 71 

นายอุเทน มหาราช  นวส.ชพ 
และ สามารถน าไปเป็นประโยชน์ตอบ 

 
      

น.ส.อรวรรณ ทิพย์เดชา นวส.
ชก สนองและช่วยขับเคลื่อนนโยบาย 

5 การใช้อ านาจนายทะเบียนสหกรณ์ เม.ย. 61 71 
นายเชษฐา  ไพศาล  นวส.ชก 
และ สามารถน าไปเป็นประโยชน์ตอบ 

 
      น.ส.มนธิฌา สังขเนตร  นวส.ชก สนองและช่วยขับเคลื่อนนโยบาย 

6 
การช าระบัญชีสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร พ.ค. 61 71 นายสุริยนต์  ฉายชัยภูมิ  จพส.  สามารถน าไปเป็นประโยชน์ต่อการ 

7 
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร มิ.ย. 61 71 นายอุเทน มหาราช  นวส.ชพ   สามารถน าไปเป็นประโยชน์ตอบ 

8 การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี ก.ค. 61 71 
นายเชษฐา  ไพศาล  นวส.ชก 
และ   สามารถน าไปเป็นประโยชน์ตอบ 

        น.ส.มนธิฌา สังขเนตร นวส.ชก สนองและช่วยขับเคลื่อนนโยบาย 

 ที ่ ผลการด าเนนิงาน 
  

  ที่ 1 เน่ืองจากข้อบังคับก าหนดไว้ว่า 

 1 
 การแก้ไขข้อบังคับของสหกรณ์และ 
 ร่างข้อบังคับสหกรณ์ 9 ม.ค.61    ผอ.กตส. เม่ือสหกรณ์ด าเนินการมีผลประกอบ 

 2  ระเบียบและการแก้ไขระเบียบสหกรณ์ 16 กพ.61     ผอ.มนธิฌาฯ การมีส่วนเหลื่อม(ก าไร) จะต้องจัดสรร 

 3 แนวทางการควบคุมการก่อสร้าง 12 มีค.61     ผอ.ประพตัรฯ อย่างเที่ยงธรรมและเพื่อประโยชน์ของ 

 4  พ.ร.บ.อ านวยความสะดวก 21 มีค.61     หน.ณรงค์ชัยฯ มวลสมาชิกตามข้อกฎหมาย แต่เน่ือง 

 5  ทักษะการเขียนหนังสือราชการ 23 เมย61     หน.ณรงค์ชัยฯ จากมีบางสหกรณ์มิได้ด าเนินการตาม 

 6  การช าระบัญชี 30 เมย61     ผอ.สุริยนต์ ฯ ข้อบังคับดังน้ีนจ าเป้นอย่างยิ่งที่ 
 
7  

 การจัดมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร   พค.61    กจส. บุคลากรจะต้องมีองค์ความรู้เพื่อแนะ 

 8         แนะน าสหกรณ์รวมถึงกลุ่มเกษตรกร 

   แผนงานที่จะต้องด าเนินการ  CPD Unit School ของส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด เหลือ 2 ครั้ง  
จึงสอบถามที่ประชุมว่าต้องการจัดการเรียนการสอน CPD Unit School ในหัวข้อเรื่องใด  
   นายสุริยนต์  ฉายชัยภูมิ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7 เสนอหัวข้อ “การจัดสรรก าไรสุทธิ” 
เพราะอยู่ระหว่างช่วงประชุมใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จึงเห็นว่ามีความส าคัญต่อการปฏิบัติงาน ณ ขณะนี้ 
   ประธานฯ จงึสรุปใหเ้ดือนกรกฎาคม 2561 ให้จัดการเรียนการสอน CPD Unit School ในหัวข้อ
เรื่อง“การจัดสรรก าไรสุทธิ” 
มติที่ประชุมรับทราบ  

/3.2.1  แผนงาน… 
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   4.2.3  แผนงานส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน    
   ส่งเสริมสหกรณ์ผ่านมาตรฐาน จ านวน 81 แห่ง ปัจจุบันได้รับการแนะน าส่งเสริมไปแล้ว 36 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 44.44 
   ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรผา่นมาตรฐาน จ านวน 137 แห่ง ปัจจุบนัได้รับการแนะน าส่งเสริมไปแล้ว 
30 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 21.90 
   นายอุเทนฯ จึงสอบถามไปยังกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ถึงการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร          
ที่มีก าหนดจัดประชุมใหญ่ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ดังนี้ 
    ชื่อกลุ่มเกษตรกร            จัดประชุมวันที่    ผลการจัดมาตรฐาน 
   1. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์กุดน้ าใส  26 มิ.ย. 61  ผ่าน  
   2. กลุ่มเกษตรกรการเลี้ยงสัตว์หนองผือ  20 มิ.ย.61  ผ่าน 
   3. กลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงสัตว์โพธิ์ทอง  25 มิ.ย.61  ผ่าน 
   4. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี่ยงสัตว์ทุ่งหลวง  20 มิ.ย.61  ผ่าน 
   5. กลุ่มเกษตรกรผุ้เลี้ยงสัตว์น้ าค า  24 มิ.ย.61  ผ่าน 
   6.กลุ่มเกษตรกรผู้เลี่ยงสัตว์เมืองบัว  20 มิ.ย.61  ผ่าน 
   7. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี่ยงสัตว์ดงครั่งน้อย  14 มิ.ย.61  ผ่าน 
   8. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี่ยงสัตว์เหลาหลวง  14 มิ.ย.61  ผ่าน 
   9. กลุม่เกษตรกรผู้เลี่ยงสัตว์บ้านฝาง  18 มิ.ย.61  ผ่าน 
   10. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี่ยงสัตว์ดอกล้ า  22 มิ.ย.61  ผ่าน 
   11. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี่ยงสัตว์ขี้เหล็ก  12 มิ.ย.61  ผ่าน 
   12. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี่ยงสัตว์โหรา  19 มิ.ย.61  ผ่าน 
   13. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี่ยงสัตว์นาแซง  20 มิ.ย.61  ผ่าน 
   14. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี่ยงสัตว์ท่าม่วง  14 มิ.ย.61  ผ่าน 
   15. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี่ยงสัตว์ทุ่งเขาหลวง 21 มิ.ย.61  ผ่าน 
   16. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี่ยงสัตว์เหล่า  18 มิ.ย.61  ผ่าน 
   17. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี่ยงสัตว์โนนชัยศรี  14 มิ.ย.61  ตก 
   18. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี่ยงสัตว์ภูเขาทอง  20 มิ.ย.61  ผ่าน 
   19. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี่ยงสัตว์หนองพอก  22 มิ.ย.61  ผ่าน 
   20. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี่ยงสัตว์บึงงาม  5 มิ.ย.61  ผ่าน 
   ประธานฯ ในเดือนกรกฏาคม 2561 ฝากให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ติดตามและรายงานผลเข้ามา      
เพ่ือปรับปรุงข้อมูลทะเบียนคุมต่อไป 
มติที่ประชุมรับทราบ  

   4.2.4  จัดตั้งสหกรณ์ ปี 2561   
    ส่งเสริม แนะน า สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่จัดตั้งในปีงบประมาณ 2561 จ านวน 1 แห่ง 
เป้าหมาย 1 แห่ง  ผลงาน 2 แห่ง ภายใต้งบประมาณ 8,500.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 200.00 
   1. สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกร 4.0 ร้อยเอ็ด จ ากัด 
   2. สหกรณ์หมู่บ้านมั่นคงโพนทอง จ ากัด 
   ประธานฯ ให้ติดตามข้อมูลปี 2560 ด้วย เพราะจะได้เปรียบเทียบความต่อเนื่องในปี 2561 
มติที่ประชุมรับทราบ 
 

/4.2.4  การส่งเสริม... 
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   4.2.5  การส่งเสริมการรับสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 1      
           เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมแนะน า ส่งเสริม ให้สหกรณ์ภาคการเกษตร รับสมาชิกเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 
ของสหกรณ์แต่ละแห่งเป้าหมาย เข้าแนะน า ส่งเสริมสหกรณ์เป้าหมาย รายงานผลการเข้าแนะน า ส่งเสริมสหกรณ์  
   1.  สหกรณ์  เป้าหมาย 74 แห่ง ผลงาน 40 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 54.05 
   2.  สมาชิกเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.00 ของ สกก. เป้าหมาย จ านวน 1,970 ราย  ผลงาน 1,531 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 77.72 
มติที่ประชุมรับทราบ 

   4.2.6  ส่งเสริม แนะสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในสถานะหยุดด าเนินงาน  
          สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในสถานะหยุดด าเนินงาน สามารถกลับมาด าเนินงานได้หรือ
เข้าสู่กระบวนการเลิก/ช าระบัญชี 
   1.  สหกรณ์    เป้าหมาย 4 แห่ง ผลงาน 3 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 75.00 
   2.  กลุ่มเกษตรกร เป้าหมาย 1 แห่ง ผลงาน 1 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
   สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในสถานะหยุดด าเนินงาน 
   1. สหกรณ์สตรีเมืองร้อยเอ็ด จ ากัด 
   2. สหกรณ์โคนมหนองแก้ว จ ากัด 
   3. สหกรณ์การเกษตรเพ่ือเกษตรกรไทยร้อยเอ็ดเจ็ด จ ากัด 
   นายรณชัย  เวียงกมล ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 ได้เข้าไปสอบถามสหกรณ์
การเกษตรเพ่ือเกษตรกรไทยร้อยเอ็ดเจ็ด จ ากัด โดยตรงแล้ว ประธานสหกรณ์แจ้งว่าไม่สามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้ 
และจะก าหนดจัดประชุมใหญ่เพ่ือลงมติเลิกสหกรณ์ ภายในเดือนมิถุนายน 2561 นี้  
   ประธานฯ กระบวนเลิกต้องด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์อย่างเคร่งครัด  
มติที่ประชุมรับทราบ 

   4.2.7  ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์อันเนื่องมาจากพระราชด าริ     
        ตัวชี้วัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 97.00 จัดท าแผนการปฏิบัติงานและ
ก าหนดเป้าหมาย แนะน า ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไปตามแผนที่ก าหนดรายงาน    
ผลการจัดงานให้กองแผนทราบ เป้าหมาย 14 ครั้ง ผลงาน 8 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 57.14 ภายใต้งบประมาณ 
111,500.00 บาท เบิกจ่ายแล้ว 17,560.00 บาท  คิดเป็นร้อยละ 15.75 
มติที่ประชุมรับทราบ 

   4.2.8  ส่งเสริมสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง     
   ตัวชี้วัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 97.00 จัดท าแผนการปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 แนะน า ส่งเสริมสหกรณ์ เพ่ือให้สามารถยกระดับชั้นสหกรณ์ได้ และรายงานผลการด าเนินงาน           
ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบ 
   1. รักษาระดับชั้นสหกรณ์ เป้าหมาย 25 แห่ง ผลงาน 7 แห่ง 
   2. ยกระดับชั้นสหกรณ์ระดับชั้นที่ 2 ไปสู่ระดับชั้นที่ 1 เป้าหมาย 20 แห่ง ผลงาน 0 แห่ง 
   3. ยกระดับชั้นสหกรณ์ระดับชั้นที่ 3 ไปสู่ระดับชั้นที่ 2 เป้าหมาย 2 แห่ง ผลงาน 0 แห่ง 
มติที่ประชุมรับทราบ   
 
 

/4.2.9  รายงานทะเบียน… 
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   4.2.9  รายงานทะเบียนหุ้นสมาชิกสหกรณ์   
   ตัวชี้วัดการจัดท าแผนการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แนะน า ส่งเสริมสหกรณ์เพ่ือให้
จัดท าทะเบียนหุ้นสมาชิกสหกรณ์ รายงานผลการด าเนินงานให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบ เป้าหมาย 105 แห่ง ผลงาน 
105 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100.00 สมาชิกเป้าหมาย 243,452 ราย ผลงาน 218,487 ราย คิดเป็นร้อยละ 89.75 
   เรื่องรายละเอียดเลขบัตรประจ าตัวประชาชนสมาชิกสหกรณ์ที่ยังไม่มีข้อมูล ซึ่งอยู่ในความ
รับผิดชอบของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ดังนี้ 
   - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1  ยังขาดอยู่     915     ราย 
   - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2  ยังขาดอยู่  2,615     ราย 
   - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3  ยังขาดอยู่ 13,086   ราย 
   - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4  ยังขาดอยู่   2,463   ราย 
   - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5  ยังขาดอยู่     295     ราย 
   - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6  ยังขาดอยู่     952     ราย 
   - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7  ยังขาดอยู่  4,639     ราย  
   ภาพรวมของทั้งจังหวัด รวม 24,965 ราย  
    ประธานฯ ให้กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ติดตามรวบรวมหมายเลขบัตรประจ าตัว
ประชาชนของสมาชิกสหกรณ์เพ่ือการลงทะเบียนใช้งานระบบน าเข้าข้อมูลทะเบียนสมาชิกสหกรณ์ และใช้ในการ
ส่งข้อมูล  การตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้นของข้อมูลที่น าส่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยให้สหกรณ์ลงทะเบียนเมื่อ
สหกรณ์ต้องการใช้งาน 
มติที่ประชุมรับทราบ 

   4.2.10  ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้สามารถประชุมใหญ่ได้ภายใน 150 วัน  
   จัดท าแผนการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  แนะน า ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
ให้สามารถประชุมใหญ่ได้ภายใน 150 วัน นับจากวันสิ้นปีทางบัญชี  รายงานผลการด าเนินงานให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบ 
เป้าหมายสหกรณ์ 113 แห่ง ผลงาน 60 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 53.10 กลุ่มเกษตรกร เป้าหมาย 155 แห่ง 
ผลงาน 35 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 22.58 
   สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ยังไม่ได้จัดการประชุมใหญ่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มส่งเสริม
สหกรณ ์ที่มีติดตามภายในเดือนมิถุนายน 2561 ดังนี้ 
   กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 - สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านดินด า จ ากัด 
นายนราวุธ  ไชยโยราช ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 สหกรณ์จะจัดประชุมฯ วันที่ 21 มิถุนายน 2561 
   กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7 - สหกรณ์บริการครูร้อยเอ็ด จ ากัด 
นายสุริยนต์  ฉายชัยภูมิ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7 สหกรณ์จัดประชุมฯ วันที่ 16 มิถุนายน 2561 และ 
มีข้อแนะน าว่าการที่สหกรณ์จะผ่านเกณฑ์มาตรฐาน กรณีสหกรณ์ที่ประสบภัยน้ าท่วมจนไม่สามารถด าเนินการได้ทัน
ตามก าเนิดเวลา เป็นเหตุให้สหกรณ์ ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานนั้น ตนได้สอบถามไปยังกรมฯ แล้วได้ค าแนะน าว่าให้
สหกรณ์น าส าเนาประกาศภัยพิบัติ   ของแต่ละจังหวัด แต่ละเขตพ้ืนที่ที่ประกาศ  แนบมาเพ่ือประกอบการพิจารณา
และยืนยันถึงสาเหตุ (1 ภัยพิบัติ/1 ปี) การประกาศภัยธรรมชาติของภาครัฐ จะประกาศเป็นรายต าบล จึงสามารถ
น ามาเป็นสาเหตุอ้างอิงได้ 
มติที่ประชุมรับทราบ 
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   4.2.11  เสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร 1 อ าเภอ 1 สหกรณ์ภาคการเกษตร   
        ตัวชี้วัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 97.00  จัดท าแผนการปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561  ประชุม สัมมนา และฝึกอบรมให้แก่สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ แนะน า ส่งเสริมและ 
รายงานผลการด าเนินงานให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบ เป้าหมาย 17 แห่ง ผลงาน 17 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
งบประมาณ 138,300.00 บาท เบิกจ่ายแล้ว 85,970.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.16 
   ประธานฯ ให้แนะน า ส่งเสริม ให้สหกรณ์เห็นความส าคัญ และเข้าใจหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการ  
มติที่ประชุมรับทราบ 

4.2.12 การประกวดขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์ทุกประเภทและกลุ่มเกษตรกร” 
ประจ าปีงบประมาณ 2561  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด 

ที ่ ชื่อสหกรณ์ ประเภท
สหกรณ์ 

สังกัดกลุม่
ส่งเสริมฯ 

หมายเหตุ 

1 สหกรณ์เครดิตยูเนียนปทุมรัตต์  จ ากัด เครดติยูเนียน 3 คะแนนรวม 404 ร้อยละ 80.80 
 2 สหกรณ์ออมทรัพยก์ านันผู้ใหญ่บา้นโพธิช์ัย จ ากัด ออมทรัพย์ 6 คะแนนรวม 177 ร้อยละ 35.40 
3 สหกรณ์การเกษตรโพธิ์ชัย         จ ากัด การเกษตร 6 คะแนนรวม 230 ร้อยละ 46 
4 สหกรณ์การเกษตรโพนทอง       จ ากัด การเกษตร 7 คะแนนรวม236 ร้อยละ  47.20  
5 กลุ่มเกษตรกรเกษตรอินทรีย์พัฒนาทุ่งกลุาร้องไห้ กลุ่มฯ 2 คะแนนรวม287 ร้อยละ  57.40 
6 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสตัว์โหรา กลุ่มฯ 4 คะแนนรวม 350 ร้อยละ  70 

มติที่ประชุมรับทราบ 

   วาระท่ี ๓.3 เรื่องติดตามงานจากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
   นางสาวสุชาวดี  คงวัฒนานนท์ เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการ
จัดการสหกรณ์ กล่าวรายงานว่าสหกรณ์ท่ีเข้าร่วมประชุมฯ 

4.3.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิก     
กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรที่เป็นลูกหนี้สถาบันเกษตรกร” 

ในวันที่ 19 มิถุนายน 2561 มีก าหนดการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการแก้ไขปัญหา
หนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรที่เป็นลูกหนี้สถาบันเกษตรกร” ณ โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้นท์      
จึงขอให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 – 7 ติดต่อประสานงานกับสหกรณ์ท่ีจะเข้าร่วมการประชุมฯ  โดยจังหวัดร้อยเอ็ดมีสหกรณ์
ที่เข้าร่วมการประชุม ดังนี้ 
   1. สหกรณ์การเกษตรค านาดี จ ากัด 
   2. สหกรณ์การเกษตรเชียงขวัญ จ ากัด 
   3. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเมืองร้อยเอ็ด จ ากัด 
   4. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินสุวรรณภูมิหนึ่ง จ ากัด 
   5. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินสุวรรณภูมิสอง จ ากัด 
   6. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินสุวรรณภูมิห้า จ ากัด 
   7. สหกรณ์การเกษตรพนมไพร จ ากัด 
   8. สหกรณ์การเกษตรเพ่ือเกษตรกรไทยร้อยเอ็ดแปด จ ากัด 
   9. สหกรณ์การเกษตรเพ่ือเกษตรกรไทยร้อยเอ็ดเจ็ด จ ากัด 
   10. สหกรณ์การเกษตรเพ่ือเกษตรกรไทยร้อยเอ็ดหก จ ากัด 
 

/11. สหกรณ์การเกษตร... 
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   11. สหกรณ์การเกษตรเพ่ือเกษตรกรไทยร้อยเอ็ดหนึ่ง จ ากัด 
   12. สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จ ากัด 
   13. สหกรณ์การเกษตรเมยวดี จ ากัด 
   14. สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จ ากัด 
   15. สหกรณ์การเกษตรเมืองสรวง จ ากัด 
   16. สหกรณ์การเกษตรสวรรณภูมิ จ ากัด 
   17. สหกรณ์การเกษตรหนองพอก จ ากัด 
   18. สหกรณ์การเกษตรหนองพอกประชาสามัคคี จ ากัด 
   19. สหกรณ์การเกษตรอาจสามารถ จ ากัด 
   20. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนไตรภูมิคณาจารย์ จ ากัด 
   21. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโพนทราย จ ากัด 
   22. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโพนทอง จ ากัด 
   23. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสาหร่าย จ ากัด 
   24. สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จ ากัด 
   25. สหกรณ์ผู้ใช้น้ าอ่างเก็บน้ าห้วยวังนอง จ ากัด 
   26. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จ ากัด 
   27. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขร้อยเอ็ด จ ากัด 
   28. ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรร้อยเอ็ด จ ากัด 
   29. สหกรณ์การเกษตรนางาม จ ากัด 
   30. สหกรณ์การเกษตรบ้านน้ าค าใหญ่ จ ากัด 
   31. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินผู้ปลูกข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ จ ากัด 
   32. สหกรณ์ไพบูรณ์ จ ากัด 
   ประธานฯ ให้ประสานงานสหกรณ์ให้แจ้งรายชื่อผู้แทนสหกรณ์เข้าร่วมการประชุมฯ ภายในวันที่ 
15 มิถุนายน 2561 เฉพาะสหกรณ์ที่มีในทะเบียนสหกรณ์ในจังหวัดร้อยเอ็ด และให้สหกรณ์พร้อมด้วยผู้ช าระบัญชี
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมฯ ตั้งแต่ 08.00 น. เป็นต้นไป เน้นย้ าให้ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 – 7 
ติดต่อประสานงานกับสหกรณ์ที่อยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สิน
เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ที่เป็นลูกหนี้สถาบันเกษตรกร” ณ โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้นท์ 
ในวันที่ 19 มิถุนายน 2561  
มติที่ประชุมรับทราบ 

   วาระท่ี ๓.4 เรื่องติดตามงานจากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
  นางวรัญญาภรณ์   มันตาพันธ์  ผู้ อ านวยการกลุ่มส่ งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์               
เป็นผู้กล่าวรายงานการติดตามผลการปฏิบัติงาน 
   3.4.1  ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่    
        การเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 97.00 จัดท าแผนการปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรมให้แก่สมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ แนะน า 
ส่งเสริม และรายงานผลการด าเนินงานให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบ  
   1. จัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรม เป้าหมาย 15 ครั้ง  ผลงาน 15 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
   2. จัดเชื่อมโยงเครือข่ายการท าแผนธุรกิจ/การจัดหาตลาดร่วมกัน  เป้าหมาย 15 ครั้ง  
ผลงาน 15 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

/3. งบประมาณ... 
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   3. งบประมาณ 790,000.00 บาท เบิกจ่ายแล้ว 396,022.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.13 
   โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
กิจกรรมหลัก สนับสนุนการด าเนินการบริหารจัดการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในรูปแบบสหกรณ์ 
   สหกรณ์กลุ่มเป้าหมายแปลงใหญ่ ปี 2561 
   1. สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จ ากัด 
   2. สหกรณ์การเกษตรจุตรพักตรพิมาน จ ากัด 
   3. สหกรณ์การเกษตรเมืองสรวง จ ากัด 

    4. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินสุวรรณภูมิสาม จ ากัด 
 5. สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จ ากัด 

 6. สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากัด 
 7. สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ร้อยเอ็ด จ ากัด 
   8. สหกรณ์การเกษตรอาจสามารถ จ ากัด 
   9. สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดกุ้งก้ามกรามต าบลหน่อม จ ากัด 
   10. สหกรณ์การเกษตรอินทรีย์ร้อยเอ็ด จ ากัด 
   11. สหกรณ์การเกษตรปทุมรัตต์ จ ากัด    
   แปลงผลักดัน ปี 2562 
   1. สหกรณ์การเกษตรโพธิ์ชัย จ ากัด 
   2. สหกรณ์การเกษตรหนองพอก จ ากัด 
   ตามท่ีส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดท าโครงการอบรมส่งเสริมระบบแบบแปลงใหญ่ 
ปี2561 โดยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 – 7 เป็นผู้ด าเนินการอบรม ดังนี้ 
   กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 อ. จตุรพัตรพิมาน  ก าหนดจัดวันที่  27 มิถุนายน 2561 
      อ. ศรีสมเด็จ  ก าหนดจัดวันที่       กรกฎาคม 2561 
   กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 อ. เมืองสรวง  ก าหนดจัดวันที่  15 มิถุนายน 2561 
      อ.สุวรรณภูมิ  ก าหนดจัดวันที่  29 มิถุนายน 2561 
      อ. โพนทราย  ก าหนดจัดวันที่  19 มิถุนายน 2561 
   กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 อ. ปทุมรัตต์  ก าหนดจัดวันที่       กรกฎาคม 2561 
      อ. เกษตรวิสัย   ก าหนดจัดวันที่       กรกฎาคม 2561 
   กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 อ. พนมไพร  ก าหนดจัดวันที่  27 มิถุนายน 2561 
      อ. อาจสามารถ  ก าหนดจัดวันที่  28 มิถุนายน 2561 
      อ. หนองฮี  ก าหนดจัดวันที่  26 มิถุนายน 2561 
   กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 อ. ธวัชบุรี  ก าหนดจัดวันที่  6   มิถุนายน 2561 
      อ. เสลภูมิ  ก าหนดจัดวันที่       กรกฎาคม 2561 
      อ. ทุ่งเขาหลวง  ก าหนดจัดวันที่  26 มิถุนายน 2561 
   กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 อ. โพธิ์ชัย  ก าหนดจัดวันที่  25 มิถุนายน 2561 
      อ. เชียงขวัญ  ก าหนดจัดวันที่  26 มิถุนายน 2561 
      อ. จังหาร  ก าหนดจัดวันที่  27 มิถุนายน 2561 
   กุล่มส่งเสริมสหกรณ์ 7  อ. เมยวดี   ก าหนดจัดวันที่ 25 มิถุนายน 2561 
      อ. โพนทอง   ก าหนดจัดวันที่ 26 มิถุนายน 2561 
      อ. หนองพอก  ก าหนดจัดวันที่ 27 มิถุนายน 2561 

/ส่วนวิทยากร... 
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   ส่วนวิทยากรนั้น ได้ท าหนังสือเชิญเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด และเจ้าหน้าที่ ธกส. แล้ว 
   ประธานฯ ให้ประสานงานกับวิทยากรที่จะมาบรรยายในการจัดการอบรมฯ ให้แน่ชัด และ
ได้รับค ายืนยันว่าสามารถร่วมเข้าบรรยายได้ เนื่องจากอาจจะติดภารกิจ  หากติดขัดจะได้แก้ไขได้ทันตามก าหนด 
มติที่ประชุมรับทราบ        

   3.4.2  ส่งเสริมเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร      
        ตัวชี้วัดการเบิกจ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 97.00 จัดประชุมสัมมนา และฝึกอบรมสัมมนา 
ศึกษาดงูาน เบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่สมาชิก แนะน า ส่งเสริมและรายงานผลการด าเนินงานให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบ 
   1.  เป้าหมายสหกรณ ์2 แห่ง ผลงาน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
   2.  เป้าหมายประชุมสัมมนาศึกษาดูงาน 2 ครั้ง ผลงาน 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
   3.   งบประมาณเงินอุดหนุน  เป้าหมาย 1,090,220.00 บาท  เบิกจ่ายแล้ว 673,363.3q บาท 
คิดเป็นร้อยละ 61.76 
   โครงการสนับสนุนการพัฒนาระบบเกษตรยั่งยืนในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
   สหกรณ์กลุ่มเป้าหมาย ปี 2561 
   1. สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จ ากัด 
   2. สหกรณ์การเกษตรจตุรพักตรพิมาน จ ากัด 
   ประธานฯ สั่งการเรื่องโครงการเกษตรผสมผสานในสถาบันเกษตรกร ให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
สหกรณ ์จัดเตรียมข้อมูล สถานที่ ภาพถ่ายเพ่ือเตรียมการตรวจราชการของผู้บริหารกรมฯ ในช่วงปลายปี ๒๕๖1 
มติที่ประชุมรับทราบ 

   3.4.3  ธนาคารสินค้าเกษตร     
        ตัวชี้วัดการเบิกจ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 97.00  จัดท าแผนการปฏิบัติงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประชุม สัมมนา และฝึกอบรมให้แก่สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ แนะน า ส่งเสริม 
และรายงานผลการด าเนินงานให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบ  

1. เป้าหมายสหกรณ ์2 แห่ง ผลงาน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
    2.  เป้าหมายจัดประชุมสัมมนา ฝึกอบรม ให้แก่สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ 5 ครั้ง ผลงาน 5 ครั้ง      
คิดเป็นร้อยละ 100.00 
     3.  เป้าหมายงบประมาณ 213,100.00 บาท ผลงาน 64,213.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.13 
     โครงการธนาคารสินค้า 
กิจกรรมหลัก สนับสนุนการด าเนินงานในรูปแบบธนาคารสินค้าเกษตรในสหกรณ์ 
     สหกรณ์กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมปี 59 
     1. สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จ ากัด 
   2. สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากัด 
                           ปี 2561 แผนในการจัดตั้งธนาคาร 3 แห่ง ขยายผลไปยังกลุ่มนาแปลงใหญ่ 
     1. สหกรณ์การเกษตรปทุมรัตน์ จ ากัด 
     2. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินสุวรรณภูมิสาม จ ากัด 
     3. สหกรณ์การเกษตรเมือสรวง จ ากัด 
สหกรณท์ั้ง 3 แห่ง ได้ส่งมติที่ประชุมคณะกรรมการในการเข้าร่วมแล้ว 
มติที่ประชุมรับทราบ         

/3.4.4 สนับสนุน... 
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   3.4.4  สนับสนุนตลาดเกษตรในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร   
   การเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 97.00 จัดท าแผนการปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ด าเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้สหกรณ์เป้าหมาย ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน  
เป้าหมายสหกรณ์ 1 แห่ง ผลงาน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100.00 งบประมาณ จ านวน 6,500,000.00 บาท   
ผลงาน 6,476,900.00 บาท  คิดเป็นร้อยละ 99.64 
   โครงการตลาดเกษตรตามเป้าหมาย 1 แห่ง คือ สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากัด 
   กิจกรรมหลัก สนับสนุนตลาดเกษตรกรในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ก่อสร้างอาคารรวบรวมสินค้าเกษตร 
   1.1 งบอุดหนุนทั่วไป ก่อสร้างลานตาก 1 แห่ง 
 1.2 รายการเงินอุดหนุนก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาศักยภาพตลาดกลางสินค้าเกษตร  
ของสหกรณ์ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 1 แห่ง ขอให้สหกรณ์รายงานผลการเบิกจ่ายมาให้กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาธุรกิจสหกรณร์ับทราบด้วย 
    ประธานฯ การด าเนินโครงการตลาดเกษตร สหกรณ์ท่ีได้รับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างอาคาร
ส าหรับเป็นตลาดกลางในการซื้อขายผลผลิตทางการเกษตร เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงให้กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ในพ้ืนที่ ร่วมประชุมเพ่ือวางแผนการใช้พ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
มติที่ประชุมรับทราบ 

   3.4.5  ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร      
   การเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 97.00  จัดท าแผนการปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561  ด าเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้สหกรณ์เป้าหมาย แนะน า ส่งเสริม และรายงานผลการ
ด าเนินงานให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบ เป้าหมายสหกรณ ์2 แห่ง ผลงาน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
งบประมาณ เป้าหมาย 13,177,500.00 บาท  ผลงาน 13,177,500.00 บาท  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
   โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตรกร 
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทดแทนแรงงานคน 
   1.1 งบอุดหนุนทั่ วไป รายการเงินอุดหนุนเพ่ือลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร ปี  2561 
ประกอบด้วย 
   1) สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากัด 
       -  เครื่องหยอดข้าว 4 เครื่อง    งบประมาณ 161,000.00 บาท 
      -  รถแทรกเตอร์    4 คัน        งบประมาณ 2,940,000.00 บาท 
      -  รถเก่ียวข้าว      8 คัน       งบประมาณ 9,520,000.00 บาท 
    2) สหกรณ์การเกษตรจตุรพักตรพิมาน จ ากัด 
      -  รถฟาร์มแทรกเตอร์ 1 คัน  งบประมาณ 555,100.00 บาท 
    ประธานฯ การด าเนินโครงการเครื่องจักรกลเกษตร ให้ผู้รับผิดชอบก ากับให้สหกรณ์ท าทะเบียนคุม
การใช้งานเครื่องจักรกลเกษตร การให้บริการ และการตั้งราคาค่าบริการ พร้อมกับติดประกาศค่าบริการเครื่องจักรกลเกษตร
ให้ชัดเจน โดยให้ใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการในการค านวณราคาตามช่วงเวลา หรือฤดูกาล 
    สหกรณ์ท่ีได้รับการสนับสนุนงบประมาณค่าอุปกรณก์ารตลาดจากงบจังหวัด ขอให้รายงานผล
การปฏิบัติงานว่าสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพธุรกิจ หรือต้องการเพ่ิมอุปกรณ์เพ่ิมจึงขอให้รายงานข้อมูล เนื่องจาก 
สหกรณจ์ังหวัดต้องเข้าร่วมประชุมที่จังหวัดขอนแก่น จึงต้องมีข้อมูลเพ่ือรายงานผลให้จังหวัดร้อยเอ็ด 
    นายนราพร  กลางบุรัมย์ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ แจ้งว่าอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล 
และจะสามารถรายงานข้อมูลฯ ได้ภายในวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 
มติที่ประชุมรับทราบ 

/3.4.6  ขอรับการ… 
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   3.4.6  ขอรับการสนับสนุนงบกลางปี 2561  
   การเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 97.00 จัดท าเอกสารของบส่งเอกสารของบ        
ถึงส านักงบประมาณอยู่ระหว่างพิจารณา 
   1.  สหกรณ์ เป้าหมาย 10 แห่ง ผลงาน 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 70.00 

  2.  งบประมาณ เป้าหมาย 86,322,700.00 บาท ผลงาน 64,594,968.00 บาท  คิดเปน็ร้อยละ 74.83 
 สหกรณ์ที่ได้รับเงินอุดหนุน ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ให้เข้าใจเป้าหมาย 
ไปจัดท ารายละเอียดโครงการฯ และจัดท าอกสารหลักฐานต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน ทั้งในด้านการบริหารจัดการ 
การผลิต การตลาด ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ รวมทั้ง ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายในการลงทุน เพื่อน าเสนอ
ต่อส านักงบประมาณพิจารณาอนุมัติต่อไป การสนับสนุนงบประมาณให้กับสหกรณ์ต่าง ๆ ในครั้งนี้ มุ่งไปสู่การ
พัฒนาสถาบันเกษตรกรให้เป็นองค์กรหลักท าหน้าที่ส่งเสริมพัฒนาและให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ให้มีรายได้
มั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน ต่อไป 
 ในส่วนของขั้นตอนการจัดท าค าของบประมาณเพ่ือจัดหาครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างที่เป็นงบลงทุน 
ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินของรัฐ หรือการอุดหนุนงบประมาณให้กับสหกรณ์ไปด าเนินการ จะด าเนินการในหลักการ
เดียวกันโดยแบ่งเป็น 2 กรณ ีคือ  
 1. กรณีเป็นรายการที่มีราคามาตรฐานก าหนดไว้คือส านักงบประมาณได้มีการก าหนดราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างดังกล่าวไว้ จะต้องใช้ราคามาตรฐานนั้นในการเสนอของบประมาณ  
 2. กรณีเป็นรายการที่ไม่มีราคามาตรฐานก าหนดไว้หน่วยงานจะพิจารณาตามบรรทัดฐานและ
วิธีปฏิบัติ ในการขอตั้งงบประมาณของหน่วยงานที่เสนอต่อส านักงบประมาณซึ่งเป็นแนวปฏิบัติในการจัดท าค าขอ
งบประมาณทุกๆ ปีที่ผ่านม 
 นายณรงค์ชัย  ปุริโส หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป แนะน า 2 ประเด็นที่ สตง. เน้นให้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 
 1. การยืน่ซองประมูลต้องมีหลกัประกันซอง  ซึ่งจะคืนหลักประกันฯ หลังจากท าสัญญาแลว้เท่านั้น 
 2. หนังสือค้ าประกันการท าสัญญาจ้างต้องเป็นฉบับจริง ไม่มีการท าสัญญาทับซ้อน 
 ประธานฯ แจ้งให้สหกรณ์ท่ีจะได้รับเงินอุดหนุนงบกลางปีรอบสอง ให้ผู้รับผิดชอบตรวจสอบเอกสารสิทธิ
ที่ดินที่ก าหนดไว้ให้เป็นสถานที่ก่อสร้างว่าสามารถด าเนินการก่อสร้างได้ เพ่ือป้องกันการเกิดปัญหาภายหลัง 
หากได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการ และจัดท าอกสารหลักฐานต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน 
มติที่ประชุมรับทราบ     

   3.4.7  สนับสนุนการรวมกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรในสถาบันเกษตรกร     
   การเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 97.00 จัดท าแผนการปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561  ประชุม สัมมนา และฝึกอบรมให้แก่สมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ แนะน า ส่งเสริมและ
รายงานผลการด าเนินงานให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบ  
   1.  เป้าหมายสหกรณ ์2 แห่ง ผลงาน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
   2.  งบประมาณ จ านวน 8,100.00 บาท ผลงาน 6,700.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.72 
   สหกรณ์กลุ่มเป้าหมาย ปี 2561 
สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตร สังกัด สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด ได้แก่ 
   1. กลุ่มผู้ผลิตข้าวกล้องงอก ต.สะอาดสมบูรณ์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 
   2. กลุ่มผู้ผลิตข้าวหอมมะลิ ต.สะอาดสมบูรณ์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 
   3. กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ต.สะอาดสมบูรณ์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 

มติที่ประชุมรับทราบ        /3.4.8  พัฒนากลุ่ม… 
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   3.4.8  พัฒนากลุ่มอาชีพสร้างมูลค่าเพิ่มในสังกัดสถาบันเกษตรกร     
   การเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 97.00  จัดท าแผนการปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ประชุม สัมมนา และฝึกอบรมให้แก่สมาชิกสหกรณ์ท่ีเข้าร่วมโครงการ  การเบิกเงินอุดหนุน 
   1.  เป้าหมายสหกรณ ์ 2 แห่ง ผลงาน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
   2.  งบประมาณ เป้าหมาย 122,800.00 บาท ผลงาน 119,600.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.39 
   โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพสร้างมูลค่าเพ่ิมในสังกัดสถาบันเกษตรกร 
กิจกรรมหลักกิจกรรมหลัก : พัฒนากลุ่มอาชีพสร้างมูลค่าเพ่ิมในสังกัดสถาบันเกษตรกร ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ    
   สหกรณ์กลุ่มเป้าหมาย ปี 2561           
   -  กลุ่มผู้ผลิตข้าวกล้องงอก สังกัดสหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จ ากัด 
   -  กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านเชียงใหม่ สังกัดสหกรณ์การเกษตรโพธิ์ชัย จ ากัด 
   ไดง้บอุดหนุนทั่วไปเพ่ือจัดหาปัจจัยในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ดังนี้ 
   1. กลุ่มผู้ผลิตข้าวกล้องงอก  เตานั่งข้าวกล้องงอก จ านวน 20 เตา 
   2. กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านเชียงใหม่  เครื่องคั่วพริก จ านวน 1 เครื่อง และเครื่องปั่นพริก จ านวน 2 เครื่อง 
มติที่ประชุมรับทราบ 

   3.4.9  โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง     
   ตัวชี้วัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 97.00 จัดท าแผนการปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ประชุม สัมมนา และฝึกอบรมให้แก่สมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ แนะน า ส่งเสริมและ
รายงานผลการด าเนินงานให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบ  
   1. เป้าหมายเกษตรกร 225 ราย ผลงาน 214 ราย คิดเป็นร้อยละ 95.11 
   2. งบประมาณ เป้าหมาย 8,300.00 บาท  ผลงาน 2,040.00 บาท  คิดเป็นร้อยละ 38.49 
   โครงการสนับสนุนการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
   สหกรณ์กลุ่มเป้าหมาย ปี 2560 
   -  เกษตรกรในอ าเภอหนองพอก 157 ราย (สมาชิก 70 ราย) 
   กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย ปี 2561 
   1. เกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือก 9 ต าบล ต าบลละ 25 ราย รวมสมาขิกที่เข้าร่วมโครงการ 225 ราย 
รวมพ้ืนที่ 1,890 ไร่ (ต าบลหนองพอก  ต าบลภูเขาทอง ต าบลกกโพธิ์ ต าบลรอบเมือง ต าบลโคกสว่าง ต าบลหนองขุ่นใหญ่ 
ต าบลบึงงาม ต าบลท่าสีดา ต าบลผาน้ าย้อย) 
มติที่ประชุมรับทราบ 

   3.4.10  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)      
   ตัวชี้วัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 97.00 จัดท าแผนการปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ประชุม สัมมนา และฝึกอบรมให้แก่สมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ แนะน า ส่งเสริมและ
รายงานผลการด าเนินงานให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบ 
   1. จ านวนศูนย์ ศพก. เป้าหมาย 20 ศูนย์ ผลงาน 10 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 50.00 
   2.  งบประมาณ เป้าหมาย 138,800.00 บาท ผลงาน 61,720.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.47 
   โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
กิจกรรมหลัก สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์ในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
 
 

/กลุ่มเป้าหมาย… 
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   กลุ่มเป้าหมาย ปี 2561 
   ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ในแต่ละอ าเภอในจังหวัดร้อยเอ็ด 
   1. บู รณาการหน่วยงานในกระทรวงเกษตรฯ ในการถ่ายทอดความรู้ เรื่ องการสหกรณ์              
การรวมกลุ่มแบบสหกรณ์ 
   2. สนับสนุนสื่อการเรียนรู้ด้านการสหกรณ์ ประจ าศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
   3. ติดตามประเมินผลกิจกรรมการรวมกลุ่ม 
มติที่ประชุมรับทราบ 

   3.4.11  ส่งเสริมการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร  
   ตัวชี้วัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 97.00 จัดท าแผนการปฏิบัติงานและ
ก าหนดเป้าหมาย จัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรมให้สมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ แนะน า ส่งเสริม และ
รายงานผลการด าเนินงานให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบ  
   1.  เป้าหมายสหกรณ์ 5 แห่ง ผลงาน 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 80.00 
   2.   งบประมาณ เป้าหมาย 1,974,350.00 บาท ผลงาน 540,610.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.38 
   โดยมีสหกรณ์กลุ่มเป้าหมาย ปี 2561 ดังนี้ 
   1. สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากัด 
   2. สหกรณ์การเกษตรปทุมรัตต์ จ ากัด 
   3. สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จ ากัด 
   4. สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จ ากัด    
   5. สหกรณ์การเกษตรปฏริูปที่ดินสุวรรณภูมิสาม จ ากัด 
มติที่ประชุมรับทราบ     

      3.4.12  เสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร 1 หอการค้า 1 สหกรณ์ภาคการเกษตร  
   ส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้เลือกสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากัด ซึ่งได้จัดท า MOU 
กับประเทศจีนเรียบร้อยแล้ว โดยเป็นการท าสัญญาด้านความรู้ด้านการตลาด ซึ่งหอการค้าจะแนะน าผู้ซื้อมาติดต่อ
ประสานงานกับสหกรณ์โดยตรง  
   ตัวชี้วัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 97.00 จัดท าแผนการปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ประชุม สัมมนา และฝึกอบรมให้แก่สหกรณ์ท่ีเข้าร่วมโครงการ แนะน า ส่งเสริมและรายงาน
ผลการด าเนินงานให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบ 
   1.  เป้าหมายสหกรณ ์1 แห่ง ผลงาน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
   2.   งบประมาณ เป้าหมาย 52,800.00 บาท ผลงาน 27,430.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.59 
   ประธานฯ ให้ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงาน หรือสามารถขับเคลื่อนโครงการอ่ืนอย่างไร   
และเชื่อมโยงกับโครงการประชารัฐต่อไป โดยการให้ต่อยอดโครงการ 1 สหกรณ์ 1 อ าเภอ 
มติที่ประชุมรับทราบ 
   3.4.13  ส่งเสริมการเพิ่มปริมาณธุรกิจสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
   จัดท าแผนการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แนะน าส่งเสริมการเพ่ิมปริมาณ
ธุรกิจสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร แล้วรายงานผลการด าเนินงานให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบ 
   - ป ริม าณ ธุ รกิ จสหกรณ์ /กลุ่ มฯ  เป้ าหมาย  4 1 ,2 26 ,6 83 ,1 37  บาท  ผลงาน
28,440,549,592 บาท 
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   ประธานฯ การรายงานการมีส่วนร่วมในธุรกิจ ให้นับทุกธุรกิจกับการเข้ามีส่วนร่วมเป็นหนึ่ง
ครั้งต่อหนึ่งราย (ไม่นับซ้ า) จึงสอบถามกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ว่ามีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรใดที่อาจจะไม่ผ่านเกณฑ์
   - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 - 6 - ไม่มี – 
   - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7  สหกรณ์การเกษตรสมัชชาเกษตรกรภาคอีสานโพนทราย จ ากัด  
ผลคะแนนการนับการมีส่วนร่วมไม่ถึงร้อยละ 70 และมีเกณฑ์จะมีมตเิลิกสหกรณ ์
มติที่ประชุมรับทราบ 

   3.4.14 ส่งเสริมสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจ 
   จัดท าแผนการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แนะน าส่งเสริมสมาชิกสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร  มีส่วนร่วมด าเนินธุรกิจแนะน า ส่งเสริมและรายงานผลการด าเนินงานให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบ 
   - ปริมาณธุรกิจสหกรณ์/กลุ่มฯ เป้าหมาย 187,587 บาท   ผลงาน 43,543 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 23.21 
   การนับการมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจของสมาชิก ให้นับทุกธุรกิจ 1 ราย/1 ครั้ง (ไม่นับซ้ า) 
มติที่ประชุมรับทราบ 

   วาระที่ 3.5  เรื่องเพื่อติดตามงานจากกลุ่มตรวจการสหกรณ์ 
   นางสาวมนธิฌา  สังขเนตร ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ เป็นผู้กล่าวรายงานการติดตาม
ผลการปฏิบัติงาน 
   3.5.1  มาตรการก ากับ ดูแล คุ้มครองระบบสหกรณ์ (ตรวจการสหกรณ์)   
   1.  สหกรณ์ท่ีทีมตรวจการสหกรณ์เข้าด าเนินการตรวจสอบตามแผน ร้อยละ 25.00 จ านวน 35 แห่ง 
เป้าหมาย 35 แห่ง ผลงาน 21 คิดเป็นร้อยละ 60.00 
   ประธานฯ สอบถามเรื่องมาตรการก ากับ ดูแล คุ้มครองระบบสหกรณ์ (ตรวจการสหกรณ์) 
จะสามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จเมื่อใด 
   นางสาวมนธิฌาฯ แจ้งว่าจากแผนงานการเข้าตรวจฯ ที่ได้ก าหนดไว้ จะแล้วเสร็จประมาณเดือน
มิถุนายน 2561 แตเ่หตุที่ท าให้ล่าช้าเนื่องจากภารกิจของผู้ตรวจการฯ ไม่ตรงกัน และการประสานงานกับสหกรณ์ยังไม่
ประสานสอดคล้องกัน ดังนั้นจะสามารถด าเนินการเข้าตรวจฯ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2561 
   รายชื่อสหกรณ์ท่ีจะเข้าตรวจปี ๒๕๖๑ (15 %) 
1. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเกษตรวิสัยสอง จ ากัด     วันที่รายงาน 9 มี.ค. 2561 
2. สหกรณ์บริการครูร้อยเอ็ด จ ากัด     วันที่รายงาน 23 ม.ค. 2561 
3. สอ.รพช.ร้อยเอ็ด จ ากัด      วันที่รายงาน 5 ม.ค.61 
4. สอ.รพช.ร้อยเอ็ด จ ากัด     วันที่รายงาน 15 ก.พ.61 
5. สอ.โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จ ากัด    วันที่รายงาน 26 ม.ค.61 
6. สอ.ครูร้อยเอ็ด จ ากัด     วันที่รายงาน 12 ม.ค.61 
7. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินสุวรรณภูมิหนึ่ง จ ากัด วันที่รายงาน 22 ม.ค.61 
8. สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จ ากัด   วันที่รายงาน 16 พ.ย.61 
9. สหกรณ์เคหะชุมชนมั่นคงพัฒนา จ ากัด   วันที่รายงาน 28 มี.ค.61 
10. สหกรณ์การเกษตรโพนทอง จ ากัด   วันที่รายงาน 28 มี.ค.61 
11. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเพ่ือนพัฒนาร้อยเอ็ด จ ากัด  วันที่รายงาน 28 มี.ค.61 
12. สหกรณ์การเกษตรเมืองสรวง จ ากัด   วันที่มอบหมาย 19 มี.ค.61 (อุไรวรรณ) 
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13. สหกรณ์การเกษตรเมืองสรวง จ ากัด วันที่สั่งการ 5 เม.ย.61 คณะตรวจการ(อุเทน,เชษฐา,มนพ,มนธฌา,
อุไรวรรณ,์ชัยวัฒน์) ผู้ช่วย (มนัสญ,อรนุช) 
14. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสุวรรณภูมิ จ ากัด วันที่สั่งการ 10 เม.ย.61 คณะตรวจการ(อุเทน,เชษฐา,ประพัตร,มนพ, 
อดุลย์,มนธฌา,ชัยวัฒน์) 
15. สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากัด วันที่มอบหมาย 30 เม.ย.61 วันที่รายงาน 13 มิ.ย.61 (นางศศิธร  เขวาล าธาร) 
16. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโพนทราย จ ากัด วันที่มอบหมาย 1 พ.ค.61 (ประพัตร) 
17. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศรีโพนทอง จ ากัด วันที่มอบหมาย 4 พ.ค.61 วันที่รายงาน 6 มิ.ย.61 (อดุลย์) 
18. สหกรณ์การเกษตรธวัชบุรี จ ากัด วันที่มอบหมาย 8 พ.ค.61 วันที่รายงาน 10 พ.ค.61 (บัญชา) 
19. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศรีโพนทอง จ ากัด วันที่มอบหมาย 7 พ.ค.61 วันที่รายงาน 21 พ.ค.61 (อุไรวรรณ,มนธิฌา) 
20. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด จ ากัด วันที่มอบหมาย 9 พ.ค.61 วันที่รายงาน 31 พ.ค.61 (สุเพียงเพ็ญ) 
21. สกต.ธกส ร้อยเอ็ด จ ากัด  วันที่มอบหมาย 7 พ.ค.61 วันที่รายงาน 21 พ.ค.61 (นางศศิธร  เขวาล าธาร) 
22. สกก.ธวัชบุรี จ ากัด   วันที่สั่งการ 1 มิ.ย.61 คณะตรวจการ(อุเทน,เชษฐา,ณรงค์ชัย,จเร,มนธฌา
,ชัยวัฒน์) ก าหนดส่งภายใน 15 วัน นับแต่วันรับทราบค าสั่ง 
   ประธานฯ การด าเนินการอาจต้องวางแผนแบ่งทีมเข้าตรวจฯ ในสหกรณ์ขนาดเล็ก เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
มติที่ประชุมรับทราบ 

   2. สหกรณ์ที่ทีมตรวจการสหกรณ์เข้าด าเนินการตรวจสอบตามค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์  
จ านวน 17 แห่ง ผลงาน 22 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 129.41 
   นางสาวมนธิฌาฯ แจ้งว่าทีมตรวจการสหกรณ์เข้าด าเนินการตรวจสอบตามค าสั่งนายทะเบียน
สหกรณ ์ จ านวน 22 แห่ง เข้าตรวจแล้วแต่ยังไม่ได้รายงานเข้ามา มีอยู่ 2 แห่ง 
   1. สหกรณ์การเกษตรเมืองสรวง จ ากัด  
   2. สหกรณเ์ครดิตยูเนี่ยนสุวรรณภูมิ จ ากัด  
   นายอุเทน  มหาราช ผู้อ านวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ในฐานะหัวหน้าทีมตรวจการฯ 
แจ้งว่าสหกรณ์ยังไม่ส่งรายงานการประชุมใหญ่ฯ เอกสารบางรายการที่จะต้องตรวจสอบยังไม่ครบ และได้มีหนังสือแจ้ง
ไปยังสหกรณ์เพ่ือให้ด าเนินการแล้ว ส่วนของสหกรณ์การเกษตรเมืองสรวง จ ากัด มีกรณีสินค้าขาดบัญชี และการขาย
ที่ดินของสหกรณ์ คณะตรวจการสหกรณ์ได้ตรวจสอบรายงานการประชุม และราคาที่ดินข้างเคียงเพ่ือประกอบการ
พิจารณาตรวจการสหกรณ์  
   นางอุไรวรรณ  จ าปาจันทร์ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ แจ้งว่าอยู่ระหว่างจัดท ารายงาน
การประชุม จะด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2561  
   ประธานฯ การท างานล่าช้าอาจเกิดปัญหาการร้องเรียน ดังนั้นขอให้เจ้าหน้าที่ค านึงถึงกรอบ
ก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติงาน และหากมีมติเรื่องการมอบหมายงานต้องระบุในรายงานการประชุมด้วย  
มติที่ประชุมรับทราบ 

    3.5.2   มาตรการก ากับ ดูแล คุ้มครองระบบสหกรณ์ (ติดตามแก้ไขข้อบกพร่องและข้อสังเกต)  
    1. ติดตาม แก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ เป้าหมาย 18 แห่ง ผล 18 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
แจ้งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์เร่งด าเนินการติดตามแก้ไขข้อบกพร่องและข้อเกต มีรายงานเข้ามา 5 แห่ง 
   1. สหกรณ์บริการครูร้อยเอ็ด จ ากัด 
   2. สหกรณ์การเกษตรหนองพอกประชาสามัคคี จ ากัด 
   3. สหกรณ์เคหะชุมชนมั่นคงพัฒนา จ ากัด 
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   4. สหกรณ์การเกษตรจังหาร จ ากัด 
   5. สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านดินแดง จ ากัด 
   นายนราวุธ  ไชโยราช ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า 
บ้านดินแดง จ ากัด ได้ด าเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างติดตามหนังสือรับสภาพหนี้ จึงไม่ต้องน ามาติดตามฯ อีก 
   และสหกรณ์ท่ียังไม่มีรายงานฯ เข้ามา 
   1. สหกรณ์การเกษตรเสลภูมิ จ ากัด ติดสินคดีแล้ว พร้อมกับด าเนินการบังคับคดีผู้ค้ าประกัน 
   2. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จ ากัด อยู่ระหว่างสืบทรัพย์บังคับคดี 
   3. สหกรณ์การเกษตรเมืองสรวง จ ากัด อยู่ระหว่างติดตามการช าระหนี้ 
   4. สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จ ากัด ติดตามการช าระหนี้มีมติที่ประชุมใหญ่ตัดหนี้สูญแล้วเสร็จ
มอบทนายความบังคับคดี 
   5. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินสุวรรณภูมิสาม จ ากัด เงินสดขาดบัญชี และอยู่ระหว่างติดตามการช าระ
หนี้ 
   6. สหกรณ์การเกษตรอาจสามารถ จ ากัด 
   7. สหกรณ์การเกษตรเพ่ือเกษตรกรไทยร้อย เอ็ด 7 จ ากัด 
   8. สหกรณ์การเกษตรธวัชบุรี จ ากัด 
   9. สหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มลิเบอร์ตี้ จ ากัด อยู่ระหว่างสืบทรัพย์บังคับคดี 
   10. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสุวรรณภูมิ จ ากัด อยู่ระหว่างติดตามสัญญายอมความในศาล 
   11. สหกรณ์การเกษตรเพ่ือเกษตรกรไทยร้อยเอ็ดหก จ ากัด มีลูกหนี้เงินสดขาดบัญชี ตั้งแต่ปี 2547 
และอยู่ระหว่างการติดตามช าระหนี้ 
   นายสุริยนต์  ฉายชัยภูมิ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7 แจ้งว่า ณ ปัจจุบันยังมีรายการส่งช าระ
หนี้เข้ามายังสหกรณ์ พร้อมกับเร่งตรวจสอบอายุความของลูกหนี้  
   ประธานฯ ในการติดตามงาน ต้องศึกษารายละเอียดข้อบกพร่องของแต่ละแห่ง และรายงาน
ความก้าวหน้าให้เป็นปัจจุบันทุกเดือน  
มติที่ประชุมรับทราบ 
    2. ติดตามข้อสังเกตขอผู้ตรวจการสหกรณ์ เป้าหมาย 32 แห่งผล 32 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
    3. ติดตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี จ านวน  28 แห่ง ผล 28 แห่ง เป็นร้อยละ 100.00 
   - กรณีสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จ ากัด จ่ายเงินกู้ระยะสั้นให้สมาชิก 329 สัญญา ขณะนี้
สัญญายังไม่เรียบร้อย 
   ประธานฯ เร่งตรวจสอบให้ถูกต้อง เพราะเป็นนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยน้ าท่วม และ
เพ่ือป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในภายหลังหากสัญญาไม่เรียบร้อย 
   - กรณีการรับฝากเงินจากบุคคลภายนอกของสหกรณ ์
   ประธานฯ ในกรณีนี้ จะได้เชิญสหกรณ์มาร่วมประชุมเพ่ือก าหนดแนวทางวิธีการในการปฏิบัติต่อไป 
    ๔. จัดประชุม จกบ. 2 ครั้ง ผล 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 50.00 
   ประธานฯ สั่งการเรื่องข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี ให้กลุ่มตรวจการสหกรณ์รวบรวมข้อสังเกต
ของผู้สอบบัญชีแล้วจัดท าทะเบียนคุมให้เป็นปัจจุบัน และให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะท างานระดับจังหวัด
แก้ไขปัญหาการด าเนินงาน ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.)  และให้น ามติที่ประชุมฯ ครั้งที่แล้วมา
น าเสนอในที่ประชุมติดตามงานในเดือนถัดไป 
มติที่ประชุมรับทราบ 
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   3.5.3  ช าระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
       1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสามารถด าเนินการจนสิ้นสุดกระบวนการช าระบัญชีได้  
        2. ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณตามงบรายจ่ายและกิจกรรมหลักและเบิกจ่ายให้เป็นไปตาม 
เป้าหมายที่ก าหนด ร้อยละ 97.00  
   - ช าระบัญชีกรณีมีปัญหา  เป้าหมาย 31 แห่ง  ผล 0   แห่ง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
   - ช าระบัญชีกรณีไม่มีปัญหา เป้าหมาย 34 แห่ง  ผล 15 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 44.11 
   - ช าระบัญชีใหม่   เป้าหมาย 10 แห่ง  ผล 0   แห่ง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
   นายสุริยนต์ฯ มีสหกรณก์รณีมีปัญหา ไม่ฟ้องล้มละลายต้องถึงขั้น 6 อยู่ในความรับผิดชอบ 3 แห่ง 
- สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านนาแค ให้เลื่อนจากขั้น 2 เป็นขั้น 3 
- สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนต าบลกู่กาสิงห์ 
- ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรร้อยเอ็ด 
   และสหกรณ์ท่ีไม่น ามาเป็นค ารับรอง 
- สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทุ่งกุลา ๑๐๑ จ ากัด 
- สหกรณ์โคนมหนองแก้ว จ ากัด 
- สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการผลิตและส่งออกพนมไพร จ ากัด 
- กลุ่มเกษตรกรท านาศรีสว่าง 
- สหกรณ์การเกษตรนางาม จ ากัด 
    ประธานฯ ให้กลุ่มตรวจการสหกรณ์ด าเนินการเรื่องมาตรการก ากับ ดูแลสหกรณ์ที่     
มีข้อบกพร่องที่เหลือ จ านวน ๑๗ แห่ง ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๒ เดือน และรายงานผลข้อบกพร่องเดิม        
ในการประชุมติดตามงานในเดือนถัดไป 
มติที่ประชุมรับทราบ 

   3.5.5 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ประจ ากลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ตรวจสอบการ
บันทึกรายงานการประชุม 
   เรื่อง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ประจ ากลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ตรวจสอบบันทึกรายงาน
การประชุมของสหกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบว่าเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2553 รวมทั้งกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือไม่ หากพบว่ามีความไม่ถูกต้อง ให้แนะน าสหกรณ์
แก้ไขให้ถูกต้อง แล้วรายงานให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ตรวจสอบเสร็จสิ้น 
การอ่านรายงานการประชุม เดือนธันวาคม 2560- เมษายน 2561 (ภายในวันที่ 23 ของสองเดือนถัดไป) 
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  1 ส่งครบ 
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  2 ยังไม่รายงานผลตั้งแต่ ธันวาคม 2560 
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  3 ส่งครบ 
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  4  ยังไม่ส่งรายงานผลตั้งแต่กุมภาพันธ์ 2561 
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  5 ยังไม่ส่งรายงานผลเดือนเมษายน 2561 (ส่งภายในวันที่ 23 มิ.ย.)  
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 ยังไม่ส่งรายงานผลเดือนเมษายน 2561 (ส่งภายในวันที่ 23 มิ.ย.)  
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7 ยังไม่ส่งรายงานผลเดือนเมษายน 2561 (ส่งภายในวันที่ 23 มิ.ย.)  
มติที่ประชุมรับทราบ 
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   3.5.6 การรับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ.คณะกรรมการและก ากับกิจการสหกรณ์การเงินขนาดใหญ่ พ.ศ. ... 
มีหนังสือแจ้งว่าในวันที่ 18 มิถุนายน 2561 เชิญเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติก ากับกิจการ
สหกรณ์เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการและก ากับกิจการสหกรณ์การเงินขนาดใหญ่ 
พ.ศ. ...โดยมีนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นผู้ด าเนินการกิจกรรมบนเวที โดยมีการ
ถ่ายทอดผ่าน Video Conference ไปยังส านักงานสหกรณ์จังหวัดและหน่วยงานสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
เพ่ือให้สมาชิกสหกรณ์ในจังหวัดนั้นๆได้ร่วมแสดงความคิดเห็น และเสนอแนะก่อนที่จะรวบรวมความคิดเห็นส่ง
ประกอบกับร่างกฎหมายเสนอให้ที่ประชุมในการร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ฯ เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากภาค
สหกรณ์ และผู้เกี่ยวข้อง ส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้เชิญบุคลากร และผู้แทนจากสหกรณ์ที่มีทุน
ด าเนินงานเกิน 1 พันล้านบาทขึ้นไป เพ่ือเข้าร่วมรับฟังฯ ดังนี้ 
1. สหกรณ์ออมทรัพย์ รพช. จ ากัด 
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด 
3. สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาร้อยเอ็ด จ ากัด 
4. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขร้อยเอ็ด จ ากัด 
5. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จ ากัด 
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   3.5.7 หนังสือรับสภาพหนี้ 
   นางสาวมนัสญา ตรีจันทร์ นิติกร แจ้งเรื่องการท าหนังสือรับสภาพหนี้ เพ่ือป้องกันการท าผิดระเบียบ 
หรือรูปแบบของกฎหมาย หากสหกรณ์ท าหนังสือรับสภาพหนี้ไม่สมบูรณ์ แล้วมีความเสียหายที่เกิดจากความประมาท
หรือละเว้นของกรรมการ ลูกจ้าง พนักงานสหกรณ์จะเป็นความผิดทางแพ่ง โดยจะต้องชดใช้ค่าเสียหายทางแพ่ง  
โดยกลุ่มตรวจการสหกรณ์ได้ก าหนดรูปแบบหนังสือรับสภาพหนี้ สามารถขอรับได้จากกลุ่มตรวจการสหกรณ์ หรือ
ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด หัวข้อ /internet ส านักงาน /ดาวน์โหลด /ดาวน์โหลด
หนังสือค้ าประกันเงินกู้ ,รับสภาพหนี้ ,รับสภาพความผิด 
   ประธานฯ แนะน าเรื่องการน าเสนอที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินคดี หรือข้อกฎหมาย ควรมีการ
ยกตัวอย่างค าพิพากษาศาลฎีกา (ย่อ/ยาว) การเจาะประเด็น หรือหลักกฎหมาย ประกอบการบรรยายด้วย 
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   วาระที่ 4.6 เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 
    4.6.1 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1  - ไม่มี - 
  4.6.2 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2  - ไม่มี - 
  4.6.3 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3  - ไม่มี - 
   4.6.4 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4  - ไม่มี - 
   4.6.5 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5   - ไม่มี - 
   4.6.6 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6   - ไม่มี - 
   4.6.7 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7   ขอความร่วมมือผู้ช าระบัญชี ในการช่วยติดตามเร่งรัดหนี้
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เป็นลูกหนี้ของชุมนุมสหกรณ์การเกษตรร้อยเอ็ด เพ่ือจะได้ส่งช าระหนี้กองทุนฯ และเพ่ือ
รักษาประวัติการส่งช าระหนี้ของชุมนุมสหกรณ์การเกษตรร้อยเอ็ดต่อไป 
   ประธานฯ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด มีเจ้าหนี้คือกรมส่งเสริมสหกรณ์ จ านวนเงิน 
7 แสนบาทเศษ จึงขอความร่วมมือให้ช่วยติดตามเร่งรัดลูกหนี้ของชุมนุมสหกรณ์การเกษตรร้อยเอ็ดด้วย 
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