
 
รายงานการประชุมบุคลากรในส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด 

ครั้งที่ 7/2561 
เมื่อวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 

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

ผู้มาประชุม 
ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 

1 นายเสฐียรพงษ์ อินเพน สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด 
2 นางวรัญญาภรณ์ มันตาพันธ์ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ 
3 นายอุเทน มหาราช นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ 
4 นายณรงค์ชัย ปุริโส นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
5 นายเชษฐา ไพศาล นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
6 นางสาวมนธิฌา              สังขเนตร นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
7 นายกฤษณพันธุ์ แทนไธสง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
8 นายประพัตร กลิ่นศรีสุข นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
9 นางศศิธร เขวาล าธาร เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 

10 นายรณชัย เวียงกมล เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
11 นายบัญชา ตาส าโรง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
12 นายนราวุธ ไชโยราช นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
13 นายสุริยนต์ ฉายชัยภูมิ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 
14 นางพิมพ์ใจ อบสิน เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
15 นางสาวศศิธร ธูปเมือง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
16 นางสาวนิศากร ปานาหะ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
17 นายพรรศักดิ์ สุริโย พนักงานพิมพ์ ส.๓ 
18 นายราเมศร์ คงคาน้อย นักวิชาการสหกรณ์ 
19 นางสาววารุล ี แสนสนอง นักวิชาการสหกรณ์ 
20 นางสาวชานิภา อมรรัตน์ นักวิชาการสหกรณ์ 
21 นายมรกต ส าเริงรัมย์ นักจัดการงานทั่วไป 
22 นางสาวอ าภาภรณ์ วิจิตจันทร์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
23 นางสาวชญาดา จันทวารีย์ เจ้าพนักงานธุรการ  
24 นางสาวกรรณิการ์ อนุฤทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการ  
25 นางสาวศรารัตน์ ศรีโยธี เจ้าพนักงานธุรการ 
26 นายสมพงษ์ สัตนันท์ พนักงานขัยรถยนต์ 
27 นายเกียรติยศ ศรีนิล พนักงานขับรถยนต์ 

 
 



๒ 

 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 

28 นางสาวอรพิน จริยะพิสาล นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
29 นางชูพิศ จอมไพรศรี นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
30 นางสาววนิดา วิลา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
31 นางสาวสุชาวด ี คงวัฒนานนท์ เจ้าพนักงานธุรการ 

กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 
32 นางปณิตา อเนกแสน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
33 นายนราพร กลางบรัุมย์ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
34 นางสาวณิชยพาพันธุ์ พันธุ์พาณิชย์ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
35 นางสาวสุพิชชา            ช่างถม นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
36 นายทศพร วิจารณ์จักร นักวิชาการมาตรฐานสินค้า 
37 นางสาวอินทิรา ภูกาบิน เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 

กลุ่มตรวจการสหกรณ์ 
38 นางศิรินยตา ไชยค าจันทร์ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
39 นางสาวสมหมาย ปาระศรี นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
40 นายชัยวัฒน ์ ศยามล นิติกรปฏิบัติการ 
41 นางสาวมนัสญา ตรีจันทร์ นิติกร 
42 นางชนิดาภา วิระศรี เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ 
43 นางสัณห์ญาดา แก้วกรม เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
44 นางสาวนิตยา ค ามณี นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
45 นางสุภาพร เพชรไพร นักวิชาการสหกรณ์ 
46 นางศศิกาญจน์ นาเมือง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
47 นางสาวฉวี พานตะสี เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
48 นายอดิศักดิ์ มุริกา พนักงานขับรถยนต์ 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒ 
49 นายสมนึก เศษสุข พนักงานขับรถยนต์ 

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

 
 
 



๓ 

 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๔ 

55 นางนงค์ลักษณ์               พันธุ์แสง 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 นายศักรินทร์ ฆารโสภณ เจ้าพนกังานส่งเสริมสหกรณ์ 
77 นายปัญญา อัสวภูมิ พนักงานขับรถยนต์ 

 
ผู้มาประชุม  บุคลากรในส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 77 คน รายชื่อตามแบบลงชื่อเข้าร่วมประชุม
โดยมี นายเสฐียรพงษ์  อินเพน สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุม 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

 ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง สาเหตุ 
1 นางสาวโสภิดา พระสว่าง พนักงานพิมพ์ ส.3 ลาป่วย 

2 นายธรรมนูญ อนันเอื้อ พนักงานขับรถยนต์ ลาป่วย 
3 นางสาวอรวรรณ ทิพย์เดชา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ไปราชการ 
4 นายดนูปกรณ์ มาศเกษม นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ ไปราชการ 



๔ 

 

5 นางอุไรวรรณ์ จ าปาจันทร์ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ ลาป่วย 
6 นายอดุลย์ ภูกาบิน นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ ไปราชการ 
7 นายมนพ พร้อมญาติ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ ไปราชการ 
8 นางสาวรินดา สุวรรณศรี เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ลาออก 
9 นางอรนุช ช่างยันต์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ลาพักผ่อน 

10 นางสาวสุมาลี จันทร์ราช นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ ลาพักผ่อน 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม - ไม่มี – 

    ฯลฯ      ฯลฯ 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

   นายเสฐียรพงษ์  อินเพน สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุม และเมื่อประธาน
กล่าวเปิดประชุมแล้ว ได้ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   1.1 ประธานฯ กล่าวขอบคุณบุคลากรส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ในการจัดงานพิธีมอบเงินกู้
โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพ่ือเข้าถึงแหล่งเงินทุน ในการผลิตและการตลาด ณ ธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส. สาขาร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ ๑8 พฤษภาคม ๒๕๖1 และการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางแก้ไข
ปัญหาหนี้สนิเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรที่เป็นลูกหนี้สถาบันเกษตรกร  ณ โรงแรมเพชรรัชต์ 
การ์เด้นท์ อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ที่ส าเร็จลุลวงด้วยดี และขอให้การจัดกิจกรรม
หรือการประชุมคราวต่อไปขอให้ส าเร็จด้วยดีอย่างท่ีผ่านมา 
ติที่ประชุมรับทราบ 

   1.2 การประชุมหัวหน้าส่วนราชาร 
   นายณรงค์ชัย  ปุริโส หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการเมื่อ
วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด 
   1. พิธีก่อนการประชุม 1. พิธีมอบรางวัลของส่วนราชการ/หน่วยงาน 
   1.1 แถลงข่าวการจัดกิจกรรม “จิตอาสาท าความดี 1,010,101 ซี.ซ.ี บริจาคโลหิตช่วยชีวิต
เพ่ือนมนุษย์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยกูร” 
   1.2 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง กิจกรรมณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา 
   1.3 พิธีมอบโล่พร้อมเกียรติบัตรแก่โรงเรียนดีเด่นโครงการเด็กไทยบริโภคปลอดภัย ห่างไกลโรค (NCDs) 
   1.4 พิธีมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีส าหรับการได้รับรางวัล United Nation Public 
Service Awards 2018 ขององค์การสหประชาชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2561 
  ระเบียบวาระท่ี 1 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
   2. ข้าราชการ/ผู้บริหารที่ย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ นายเรวตั  พิพัฒวงศ์เจริญ ประกันสังคม
จังหวัดร้อยเอ็ด ต าแหน่งเดิมประกันสังคมจังหวัดหนองคาย 
   เรื่องข้าราชการส าคัญของส่วนราชการ 

3. การจัดงานเล่าเรื่องเมืองร้อยเอ็ด ครบ 243 ปี ระหว่างวันที่ 24 - 25 กรกฎาคม 2561 
ที่ลานสาเกตุนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ บึงพลาญชัย การจัดงานเล่าเรื่องเมืองร้อยเอ็ด 243 ปี เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดร้อยเอ็ด และเป็นการประชาสัมพันธ์บึงพลาญชัยที่ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คของ
จังหวัดร้อยเอ็ดครบ 90 ปี ยกระดับการท่องเที่ยว การบริการ การค้าและการลงทุนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  

/รวมทั้ง... 



๕ 

 

รวมทั้งแลนด์มาร์คส่งเสริมการท่องเที่ยว สอดรับกับนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาบริการและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
โดยมีกิจกรรมในงานประกอบด้วย การท าบุญตักบาตรพระสงฆ์ 90 รูป พิธีบวงสรวงอดีตเจ้า

เมืองร้อยเอ็ด ชมนิทรรศการ เล่าเรื่องเมืองร้อยเอ็ด 243 ปี การแสดงดนตรีศิลปะและวัฒนธรรม การบรรยาย
พิเศษโดย ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ การแสดงหมอล าอีสาน และในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 
เวลา 17.00 น. จะมีพิธีร าบวงสรวง โดยใช้นางร า จ านวน 11,101 คน (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเอ็ดคน)    
ณ มณฑลพิธี ลานสาเกตุนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ บึงพลาญชัย ร้อยเอ็ด 
มติที่ประชุมรับทราบ 
   4. การด าเนินงานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.61 – 29 
มิ.ย.61 ได้ด าเนินการส ารวมสุนัข แมว ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 212,686 ตัว ซ่ึงด าเนนิการฉีดวัคซีนไป
แล้วร้อยละ 100 
   5. นโยบายการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ าดื่มหรือแคปซีล (Cap Seal) เนื่องจากพลาสติกหุ้ม
ฝาขวดมีขนาดเล็ด ยากกต่อการเก็บรักษาความสะอาด และน ากลับมาใช้ใหม่ นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดการอุดตัน
ตามท่อระบายน้ า จึงเห็นชอบให้ให้ทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนนโยบายการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ าดื่มหรือ
แคปซีล โดยก าหนดให้ส่วนราชการประสานไปยังผู้ประกอบการในพ้ืนที่และทุกภาคส่วนร่วมรณรงค์ให้ใช้น้ าดื่ม
บรรจุขวดที่ไม่มีพลาสติกหุ้มฝาขวด เพ่ือให้ปัญหาดังกล่าวหมดไปจากจังหวัดร้อยเอ็ด 
   6.การเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 
   7. กิจกรรมวันคุ้มครองปลาน้ าจืดมีไข่ “ฤดูน้ าแดง” 16 พฤษภาคม – 15 สิงหาคม 2561 
กรมประมงขอความร่วมมือพี่น้องชาวประมงในจังหวัดร้อยเอ็ดงดจับปลาน้ าจืดมีไข่ วางไข่และเลี้ยงตัวในวัยอ่อน 
หากผู้ใดฝ่าฝืน ต้องระวางโทษ ปรับ 5,000 – 50,000 บาท หรือห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ าที่จับได้ แล้วแต่
จ านวนใดสูงกว่า 
   8. รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน งบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ยุทธศาสตร์โครงการผลิตภาค
การเกษตร จ านวน 20 โครงการ งบประมาณ 24,300,694.50 ล้านบาท 
  ในส่วนของส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 3 โครงการ 
  1. โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร จ านวน 9 สหกรณ์ งบประมาณ 
71,482,800.00 บาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว 8 สหกรณ์ รอประกาศผล 1 สหกรณ ์
  2. โครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จ านวน 1 สหกรณ์ 
12,462,100.00 บาท  
  3. โครงการเพิ่มศักยภาพการรวบรวมและการแปรรูปยางพาราในสถาบันเกษตรกร จ านวน 1 
สหกรณ์ งบประมาณ 2,376,000 .00 บาท 
มติที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและพนักงานราชการ ครั้งที่6/๒561 เมื่อวันที่ 
31 พฤษภาคม 2561 บันทึกไว้จ านวน 30 หน้า น าเสนอเว็บไซต์ส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดแล้ว 
มติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องการติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมครั้งที่แล้ว 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบ 

 

/วาระท่ี 4.1 เรื่อง... 



๖ 

 

 วาระท่ี 4.1 เรื่องเพื่อทราบจากฝ่ายบริหารทั่วไป 
  นางสาวศศิธร  ธูปเมือง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กล่าวรายงานตามวาระฯ ดังนี้ 
  4.1.1 สรุปการเบิกจา่ยงบประมาณ 

 
 

 

/สรุปผลการเบิกจ่าย... 



๗ 

 

 

 
 

 

 

/สรุปผลการเบิกจ่าย... 



๘ 

 

 

 
 

 

 

/ประเภทรายจ่าย... 



๙ 

 

 

 
 

 

 

/ประเภทรายจ่าย... 



๑๐ 

 

 

 
 

 

 

/ประเภทรายจ่าย... 



๑๑ 

 

 

 
 

 

 

/การเบิกเงินค่า... 



๑๒ 

 

 

 
  ประธานฯเนื่องจากค่าใช้จ่ายรายการสาธารณูปโภคของส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่สอดคล้อง
กับมาตรการประหยัดพลังงานของส านักงานฯ ดังนั้น จึงขอความร่วมมือให้บุคลากรปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงาน 
เพ่ือให้การใช้พลังงานของส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และลดค่าใช้จ่าย 

/4.1.2 กรอบการประเมิน... 



๑๓ 

 

   4.1.2  กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรของส านักงาน
สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 โดยกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานแบ่งเป็น 3 ส่วน คะแนนรวม 100 คะแนน 
 ส่วนที่ 1. ผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 55 คะแนน 
 ผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณของงาน/โครงการส าคัญซึ่งปรากฏอยู่ใน
เอกสารงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 1.1 งาน/โครงการตามภารกิจ จ านวน 12 โครงการ 
 1.2 โครงการตามนโยบายส าคัญ 15 เรื่อง (Agenda) จ านวน 10 โครงการ 
 1.3 โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ านวน 4 โครงการ 
 ส่วนที่ 2. กระบวนงานในการปฏิบัติราชการและการบริหารจัดการ 35 คะแนน 
 2.1 กระบวนการวางแผนการปฏิบัติงานและการก าหนดเป้าหมายของงาน/โครงการ 
 2.2 การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของหน่วยงาน (Annual Report) 
 2.3 การจัดท าแผนการส่งเสริมและพัฒนาความเข็มแข็งของสหกรณ์ 
 ส่วนที่ 3. การส่งรายงานข้อมูล/เอกสาร และแบบส ารวจส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
และการจัดท าฐานข้อมูล/สารสนเทศที่ส าคัญเพ่ือรองรับภารกิจของหน่วยงาน 10 คะแนน 
 3.1 การรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 3.2 การรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามนโยบายส าคัญ 15 เรื่อง (Agenda) และ
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 3.3 การรายงานและจัดท าฐานข้อมูล/สารสนเทศท่ีส าคัญเพ่ือรองรับภารกิจของหน่วยงาน 
 3.4 การจัดส่งข้อมูล/เอกสารที่ก าหนดตามโครงการพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ 
 ประธานฯ ตามที่ได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด 
ให้กลุ่มงานวิชาการศึกษารายละเอียด เพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์แต่ละกลุ่มงาน ให้รวบรวมเป็นราย
โครงการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – กรกฎาคม 2561 หากโครงการใดยังไม่แล้วเสร็จ ให้เร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในกรกฎาคม 2561 
มติที่ประชุมรับทราบ 

   4.1.3 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 66 พรรษา 
 กรมส่งเสริมสหกรณ์แจ้งให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัดจัดกิจกรรมและเชิญชวนสหกรณ์  
กลุ่มเกษตรกร ชุมชนใกล้เคียง และจิตอาสา ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันส าคัญชองชาติ โดยกิจกรรมต่าง  ๆประกอบด้วย 
 1. การประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และประดับธงชาติไทยร่วมกับธงอักษร     พระ
ปรมาภิไธย ว.ป.ร. ณ สถานที่ท าการและอาคารบ้านเรือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป    โดยพระ
ฉายาลักษณ์ให้ใช้ตามที่กรมประชาสัมพันธ์ระบุ รวมทั้งสามารถประดับธงธรรมจักรร่วมด้วย เนื่องจากวันที่ 27 
และ 28 กรกฎาคม 2561 เป็นวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 
 2. จัดสถานที่ลงนามถวายพระพร ณ สถานที่ท าการ โดยจัดตั้งพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว พร้อมโต๊ะหมู่บูชาและสมุดลงนามถวายพระพร ส าหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานและผู้มาติดต่อ 
 3. จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราท าความดี ด้วยหัวใจ” Big Cleaning การประกอบพิธีบ าเพ็ญกุศลตาม
หลักศาสนา และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ  
 4. ปลูกต้นรวงผึ้ง (Yellow Star Tree) พันธุ์ไม้ประจ ารัชกาลที่ 10 ณ สถานที่ท าการและ
สถานที่ต่างๆ ตามความเหมาะสม 

/5. การแต่งกาย... 
 



๑๔ 

 

 5. การแต่งกายด้วยเสื้อโทนสีเหลืองตลอดเดือนกรกฎาคม 2561  
เพ่ือให้การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของส านักงานสหกรณ์  
จงัหวัดร้อยเอ็ดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดผลส าเร็จ จึงเห็นสมควรแจ้งบุคลากร ส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด 
และขอให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 – 7 แจ้งให้สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบทราบ และเผยแพร่การ
จัดกิจกรรมผ่านสื่อต่างๆ พร้อมทั้งรวบรวมผลการด าเนินกิจกรรมและภาพถ่าย รายงานผลการด าเนินงานให้
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดทราบต่อไป 
  ประธานฯ กล่าวว่าให้จัดสถานที่ลงนามถวายพระพร ณ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด 
ในส่วนของที่ท าการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 - 7 ให้ประดับธงชาติไทยร่วมกับธงอักษร พระปรมาภิไธย ว.ป.ร. 
ณ สถานที่ท าการ และเชิญชวนสหกรณ์ปลูกต้นรวงผึ้ง หรือกิจกรรม Big Cleaning แล้วรวบรวมผลการ
ด าเนินกิจกรรมและภาพถ่าย รายงานผลการด าเนินงานให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือที่ส านักงาน
สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดจะได้รายงานผลกรมส่งเสริมสหกรณ์ต่อไป  
มติที่ประชุมรับทราบ 

 วาระท่ี 4.2 เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 
  นายอุเทน  มหาราช ผู้อ านวยการ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวรายงานตามวาระฯ ดังนี้ 
 4.2.1  ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ประจ าเดือนพฤษภาคม 2561 
 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ได้ตรวจสอบผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ที่ด าเนินการจัดประชุมใหญ่ ตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน - 30 มิถุนายน 2561 จึงขอแจ้งผลการจัดมาตรฐานดังนี้ 

สหกรณ์ 
  ในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 30 มิถุนายน 2561 มีสหกรณ์ได้ด าเนินการจัดประชุมใหญ่
และประเมินมาตรฐานสหกรณ์เข้าระบบแล้ว จ านวน 4  แห่ง ผลปรากฏว่า  สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ในระดับ ดีเลิศ (A) จ านวน 3 แห่ง สหกรณ์ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จ านวน 2 แห่ง สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดิน
สุวรรณภูมิหนึ่ง จ ากัด (ดีเลิศ) 

1. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินสุวรรณภูมิสอง จ ากัด  (ดีเลิศ) 
2. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินสุวรรณภูมิสี่ จ ากัด  (ดีเลิศ) 
3. สหกรณ์บริการครูร้อยเอ็ด จ ากัด    (ไม่ผ่าน) 
4.  สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านดินด า จ ากัด  (ไม่ผ่าน)แผนผลักดัน ตกขาดทุน,
การมีส่วนร่วม 
ผลงานสะสม ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2559 – 30 พฤษภาคม 2561  มีสหกรณ์ที่จัดประชุมใหญ่

และบันทึกการประเมินผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ผ่านระบบ จ านวน 62 แห่ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์
ระดับดีเลิศ จ านวน 30 แห่ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดีมาก จ านวน 9 แห่ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์
ระดับดี จ านวน  3 แห่ง ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จ านวน 19 แห่ง และจัดตั้งไม่ครบ 2 ปี ไม่น ามาจัด จ านวน 2 แห่ง 

กลุ่มเกษตรกร 
  ในระหว่างวันที่  1 มิถุนายน - 30 มิถุนายน 2561 มีกลุ่มเกษตรกรที่จัดประชุมใหญ่
และรายงานผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรผ่านระบบ จ านวน 25 แห่ง ผลปรากฏว่า 

1. กลุ่มเกษตรกรการเลี้ยงสัตว์กุดน้ าใส   (ผ่าน) 
2. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ทุ่งเขาหลวง   (ผ่าน) 
3. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์โพธิ์ทอง   (ผ่าน) 
4. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เมืองบัว   (ผ่าน) 
5. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ดอกล้ า   (ผ่าน) 

/6. กลุ่มเกษตรกร... 
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6. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์หนองพอก   (ไม่ผ่าน) 
7. กลุ่มเกษตรกรท านานาโพธิ์    (ผ่าน) 
8. กลุ่มเกษตรกรการเลี้ยงสัตว์หนองผือ   (ผ่าน) 
9. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ทุ่งหลวง   (ผ่าน) 
10. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ศรีสว่าง   (ผ่าน) 
11. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ภูเขาทอง   (ผ่าน) 
12. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์โหรา    (ผ่าน) 
13. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์นาแซง    (ผ่าน) 
14. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ดงครั่งน้อย   (ผ่าน) 
15. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เหล่าหลวง   (ผ่าน) 
16. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์บ้านฝาง   (ผ่าน) 
17. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เหล่า    (ผ่าน) 
18. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์โนนชัยศรี   (ไม่ผ่าน) 
19. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์บึงงาม    (ผ่าน) 
20. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์น้ าค า    (ผ่าน) 
21. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ท่าม่วง    (ผ่าน) 
22. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ขี้เหล็ก    (ผ่าน) 
23. กลุ่มเกษตรกรท านาขี้เหล็ก    (ผ่าน) 
24. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ดูกอ่ึง    (ผ่าน) 
25. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หมูม้น    (ผ่าน) 
ผลงานสะสม ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2560 – 30 มิถุนายน 2561 มีกลุ่มเกษตรกร

ที่จัดประชุมใหญ่และบันทึกการประเมินผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรผ่านระบบ จ านวน 61 แห่ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
กลุ่มเกษตรกร จ านวน 52 แห่ง ต่ ากว่ามาตรฐาน จ านวน 8 แห่ง 
มติที่ประชุมรับทราบ  

4.2.2  โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ก าหนดนโยบายการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer 

โดยมี Smart Officer เป็นเพ่ือนคู่คิด เพ่ือให้เกษตรกรไทย มีความพร้อม มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพ
ด้านการเกษตร สอดคล้องกับวถิีชีวิต และลักษณะการประกอบการ ของแต่ละบุคคล มีการให้ความส าคัญ ในการใช ้
องค์ความรู้และข้อมูลในการตัดสินใจ มีการน าเทคโนโลยี ภูมิปัญญา และวิธีการปฏิบัติที่ดีมาใช้หรือพัฒนา โดยตระหนัก
ถึงคุณภาพและปริมาณความต้องการของตลาดรวมถึงความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมกรมส่งเสริมสหกรณ์
เล็งเห็นว่าการที่จะให้เกษตรกรเกิดความเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดีนอกจากจะมีความรู้ด้านการสหกรณ ์ เพ่ือให้เกิดการ
รวมกลุ่มช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามวิธีการสหกรณ์แล้ว ควรจะมีความรู้ในด้านต่างๆ ที่
เหมาะสม ได้แก่ ความรู้ในเรื่องการเกษตรที่ตนท าอยู่ มีข้อมูลที่จะใช้ในการประกอบการตัดสินใจในการ ผลิตและ
การตลาด รวมทั้ง 
มีความตระหนักถึงคุณภาพของสินค้าเกษตรที่ตนผลิตและความปลอดภัยต่อ ผู้บริโภคที่จะซื้อสินค้าของตน มีความ 
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/รับผิดชอบต่อ... 
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ตนอาศัยอยู่ และท้ายสุดมี ความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรของตน สามารถถ่ายทอด 
ประสบการณ์ความรู้ไปยังเกษตรกรรายอ่ืนได้เมื่อประเมินคุณสมบัติด้านรายได้และคุณสมบัติพ้ืนฐานเกษตรกรรายนั้น  
จะอยู่ในกลุ่ม Existing Smart Farmer เพ่ือพัฒนาไปสู่ Smart Farmer ต้นแบบต่อไป กรมฯ จึงได้ด าเนินการ
จัดท าโครงการพัฒนา เกษตรกรสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ขึ้น 

เป้าหมาย สมาชิกสหกรณ์การเกษตรหนองพอก จ ากัด จ านวน 65 ราย สมาชิกเลี้ยงโคขุน 
จัดอบรม ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรหนองพอก จ ากัด โดยได้ประสานงาน
วิทยากรจากส านักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด  และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7 จะ
สามารถด าเนินโครงการแล้วเสร็จวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 
มติที่ประชุมรับทราบ 

 4.2.3  โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกร ปี 2561  โดยมีกิจกรรมย่อย 2 กิจกรรม 
 1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการมีส่วนร่วมและการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ ภายใตง้บประมาณ 
22,800 บาท ประชาสัมพันธ์โครงการและคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 1 กลุ่ม 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ก าหนดให้กลุ่มเกษตรกรท านาค้อใหญ่ สังกัดกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
30 คน ก าหนดจัดประชุมในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลค้อใหญ่ อ าเภอพนมไพร ใน
หัวข้อแนวทางการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานและการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ เพ่ือขับเคลื่อน
แผนไปสู่การปฏิบัติโดยสร้างการรับรู้และความต้องการของสมาชิก สามารถวิเคราะห์สภาพปัญหา สภาพแวดล้อม ความ
ต้องการของสมาชิก และแนวทางแก้ไขปัญหา โดยมีตัวชี้วัดกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพการด าเนินงาน โดยมี
ปริมาณธุรกิจเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 จากปีที่ผ่านมา ติดตามประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานให้กรมส่งเสริมสหกรณ ์
 2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรและการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ ซึ่งรับการ
จัดสรรงบประมาณ จ านวน 18,000 บาท เป้าหมายโครงการกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตวโ์หรา กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 ใน
วันที ่13 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลโหรา 
มติที่ประชุมรับทราบ 

 4.2.4  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
  วัตถุประสงค์เพ่ือให้คณะกรรมการด าเนินการและสมาชิกกลุ่มเกษตรกรได้น าเสนอความต้องการ
ของกลุ่มเกษตรกรได้น าเสนอความต้องการของกลุ่มเกษตรกรและระดมสมองในการแก้ไขปัญหารวมทั้งได้เรียนรู้
แนวทางการพัฒนากลุ่มเกษตรกรและแผนธุรกิจกลุ่มเกษตรกรและน าไปสู่แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มเกษตรกร
กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับอ าเภอและระดับจังหวัด ผู้สังเกตการณ์และ
เจ้าหน้าที่โครงการ จ านวน 179 คน ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประดับพลอย โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น 
อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 
มติที่ประชุมรับทราบ 

 4.2.5 การจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล 
 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้เสนอค าสั่งคณะกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด เพ่ือผู้ว่าราชการ
จังหวัดร้อยเอ็ดลงนาม และมีค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ในพ้ืนที่จัดที่ดินท ากิน  
 1. ป่าสงวนแห่งชาติดงมะอ่ี อ.หนองพอก เป้าหมาย 40 ราย 42 แปลง 167 ไร ่

2. ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอุโมงค์และป่าหนองแวง อ.พนมไพร เป้หมาย 144 ราย 240 แปลงพ้ืนที่ 700 ไร่ 
 แผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร และแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้าง
ศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
 

/1) เพ่ือส่งเสริม... 
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 1) เพ่ือส่งเสริมการรวมกลุ่มประชาชนภายในพ้ืนที่เป้าหมายการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน ภายใต้
โครงการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ในรูปแบบสหกรณ์หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสม   
 2) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ภายใต้การอนุรักษ์ดินและน้ าอย่างยั่งยืน มีความรู้ส านึกรักในแผ่นดิน
ตามศาสตร์พระราชา   
 3) พัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความกินดี อยู่ดี มีสันติสุข และสร้างความเข้มแข็งในชุมชน 

โดยมีระยะเวลาของโครงการ เมษายน – กันยายน 2561 
ประธานฯ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่ต้องวิเคราะห์ข้อมูลร่วมด้วย เพื่อประกอบการวางแผน

ภารกิจในการพัฒนาอาชีพ 
มติที่ประชุมรับทราบ 
  4.2.6 สรุปผลการประกวดสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ตามโครงการขับเคลื่อนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
  ตามที่ได้ประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 โดยข้อมูลจากลุ่มส่งเสริมสหกรณ์
ได้รายงานให้กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
  คะแนนองค์กร (สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
  คะแนนสมาชิก (เป้าหมาย 10 ราย) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

โดยมีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เป้าหมาย ดังนี้ 
  1. สหกรณ์การเกษตรโพธิ์ชัย จ ากัด   230 คะแนน 
  2. สหกรณ์การเกษตรโพนทอง จ ากัด   236 คะแนน 
  3. สหกรณ์ออมทรัพย์ก านันผู้ใหญ่บ้านโพธิ์ชัย จ ากัด  177 คะแนน 
  4. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนปทุมรัตต์ จ ากัด   404 คะแนน 
  5. กลุ่มเกษตรกรกลุ่มเกษตรอินทรีย์พัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ 287 คะแนน 
  6. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์โหรา    370 คะแนน 
  ส าหรับภาพรวมของจังหวัดร้อยเอ็ด มีองค์กรที่ได้คะแนนสูงสุด คือสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนปทุมรัตต์ จ ากัด 
ได้ 404 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80.04 ซึ่งจะได้น าเสนอเพ่ือส่งเข้าประกวดในระดับเขตต่อไป 
มติที่ประชุมรับทราบ 

  4.2.7 จังหวัดร้อยเอ็ดออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข แก่ประชาชน ที่โรงเรียน
บ้านหัวโทนมิตรภาพ ที่ 165 ต าบลหัวโทน อ าเภอสุวรรณภูมิ วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ส าหรับการออกหน่วยบริการ
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เพ่ือน าการบริการของส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ออกให้บริการและ
ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งเป็นการเพ่ิมช่องทางการให้บริการในเชิงรุกท าให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
บริการภาครัฐได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
กิจกรรมประกอบด้วย การให้บริการประชาชน ให้ความรู้ค าปรึกษาของส่วนราชการ หน่วยงานทางภาครัฐ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น การมอบจักรยาน ช่วยเหลือนักเรียนผู้ด้อยโอกาส การมอบเงิน ให้แก่ผู้ชรา ผู้ยากไร้ และคนพิการ 
โดยส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ การมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาส รวมถึงการตรวจติดตามงาน
หรือโครงการตามนโยบายส าคัญของรัฐบาล และจังหวัดในพ้ืนที่ การตรวจสอบข้อเท็จจริง และแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน 
  ประธานฯ ขอให้มอบภารกิจให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ในพ้ืนที่เพ่ือเข้าร่วมโครงการทุกครั้ง และ
เชิญชวนสหกรณ์ในพ้ืนที่ให้ร่วมโครงการเพ่ือให้ความรู้แก่สมาชิก และเกษตรกรทั่วไป 
มติที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 

/วาระท่ี 4.3 เรื่อง... 



๑๘ 

 

 วาระท่ี 4.3 เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มสง่เสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
  นายเชษฐา  ไพศาล ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ กล่าวรายงาน
ตามวาระฯ ดังนี้ 
  4.3.1 แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟ้ืนฟู และพัฒนาเกษตรกรที่เป็นลูกหนี้
สถาบันเกษตรกร 

  สืบเนื่องจากการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟ้ืนฟูและ
พัฒนาเกษตรกรที่เป็นลูกหนี้สถาบันเกษตรกร  ณ โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้นท์ อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561  ซ่ึงอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่ากรมส่งเสริมสหกรณ์ในฐานะหน่วยงานดูแล
สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์) และสมาชิกสถาบันเกษตรกร เห็นว่าขณะนี้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนา
เกษตรกรที่เป็นสมาชิกกับสถาบันเกษตรกร ซึ่งขึ้นทะเบียนไว้กับ กฟก. และมีความประสงค์ให้ กฟก. จัดการหนี้ 
จ านวน 44,523 ราย เป็นเกษตรกรที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูฯ จ านวน 3,312 ราย 
และเกษตรกรที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูฯ จ านวน 41,211 ราย ซึ่งมีปัญหา
ความเดือดร้อนรอรับการช่วยเหลือจากภาครัฐ  แต่กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรสามารถช่วยเหลือได้เฉพาะ
เกษตรกรที่มีหนี้ที่เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจก าหนดเท่านั้น 
ส าหรับเกษตรกรที่ไม่เป็นไปตามระเบียบไม่สามารถให้การช่วยเหลือได้ 
                      ทั้งนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงได้ประชุมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร
สมาชิกกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรที่เป็นลูกหนี้สถาบันเกษตรกร” รุ่นที่ 1 ที่จังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือให้สถาบัน
เกษตรกรเจ้าหนี้ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดและแสดงความคิดเห็น เพ่ือหาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน
เกษตรกรร่วมกันต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากผู้แทนสถาบันเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย 
จังหวัดมุกดาหาร อ านาจเจริญ ยโสธร อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ มหาสารคาม บุรีรัมย์ นครราชสีมา และ
จังหวัดร้อยเอ็ด รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ รวมทั้งสิ้น 337 คน 
  ประธานฯ กล่าวว่าในส่วนของจังหวัดร้อยเอ็ด ให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 – 7 แนะน าสหกรณ์
ที่อยู่ในความรับชอบ ทั้ง 41 แห่ง น ารายชื่อสมาชิกเข้าที่ประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาว่าจะด าเนินการ
เรื่องหนี้กองทุนฯ อย่างไร สหกรณ์สามารถปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกได้เอง แต่มีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหา
ในภายหลังหากขาดความรัดกุมในการท าสัญญา และหากมีการปรับโครงสร้างหนี้แล้วต้องมีการส่งเสริมอาชีพ
ให้เกษตรกรเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการส่งช าระหนี้ และให้ส่งรายชื่อสมาชิก ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 
มติที่ประชุมรับทราบ 

  4.3.2  แจ้งเตือนยอดหนี้ที่จะถึงก าหนดช าระเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์จึงแจ้งประสานให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ – ๗ 
ติดตามเร่งรัดการช าระหนี้ของกลุ่มเกษตรกร ที่จะถึงก าหนดช าระภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ดังนี้ 
  1.  สหกรณ์ผู้ใช้น้ าอ่างเก็บน้ าห้วยวังนอง จ ากัด   
  2. สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากัด    
  3. สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ร้อยเอ็ด จ ากัด 
  4.สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากัด 
  5.สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากัด 
  6.สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จ ากัด 
ทั้งนี้ ได้ด าเนินการท าหนังสือติดตามทวงถามการช าระหนี้ถึงสหกรณ์แล้ว 
มติที่ประชุมรับทราบ 
 
 

/วาระท่ี 4.4 เรื่อง... 



๑๙ 

 

 วาระท่ี 4.4 เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
  นางวรัญญาภรณ์  มันตาพันธ์ ผู้อ านวยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ กล่าวรายงานตาม
วาระฯ ดังนี้ 
 4.4.1  ซักซ้อมการด าเนินงานงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบกลางปี) 

ตามที่ได้รับหนังสือแจ้งจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1107/7147 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561  
เรื่อง การก ากับ ติดตามและตรวจสอบการด าเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ว่าตามที่มีประเด็นข่าวเกี่ยวกับความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของสหกรณ์ที่ได้รับเงินอุดหนุนงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบกลางปี) ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ซึ่งการด าเนินการในขณะนี้อยู่ในขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
เพ่ือความโปร่งใส ถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ขอให้สหกรณ์จังหวัดด าเนินการ ดังนี้ 

1. ก ากับ ติดตามและตรวจสอบการด าเนินงานในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามโครงการไทยนิยม 
ยั่งยืน ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ตามแนวการตรวจสอบที่กรมฯ ก าหนดเป็นอย่างน้อย สหกรณ์จังหวัดสามารถ
ตรวจสอบเพิ่มเติมได้หากเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ  

2. หากตรวจสอบแล้วพบว่า การปฏิบัติงานไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ได้ก าหนดไว้ ให้สั่งแก้ไขทันที 

3. ตรวจสอบการด าเนินงานของสหกรณ์ถึงความโปร่งใสและการเข้าข่ายกระท าการที่ส่อไปในทางทุจริต 
หากพบว่ามีเหตุที่ผิดปกติขอให้ออกค าสั่งระงับการด าเนินการในทันที 

4. หากสหกรณ์จังหวัดด าเนินการตรวจสอบแล้วไม่พบเหตุผิดปกติหรือเหตุที่ส่อไปในทางทุจริต 
ขอให้สหกรณ์จังหวัดแถลงข่าวเพ่ือชี้แจงข้อมูลต่อสื่อมวลชนในจังหวัดด้วย โดยให้น าเสนอกระบวนการท างาน
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ได้วางมาตรการติดตาม 
ตรวจสอบควบคุมที่รัดกุม 

ขอให้สหกรณ์จังหวัดด าเนินการตรวจสอบและพิจารณาศักยภาพและความเหมาะสมของสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร ทีไ่ด้รับการสนับสนุนอุปกรณ์และสิ่งก่อสร้าง หากพิจารณาแล้วคาดว่าจะไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ 
ได้อย่างคุ้มค่าให้แจ้งกรมส่งเสริมสหกรณ์เพ่ือขอยกเลิก ทั้งนี้ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่สง่เสริมสหกรณ์ชว่ยเหลือ
ในการเก็บเอกสารกระบวนการ ตามขั้นตอนการด าเนนิโครงการไทยนิยม ที่แนบมาพร้อมนี ้เพ่ือความเป็นระเบียบและ
รอการตรวจสอบ จากหนว่ยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ขั้นตอนการ... 



๒๐ 

 

ขั้นตอน การเตรียมเอกสารที่จะขอเบิกเงินอุดหนุนตามงวดงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ดังนี้ 
 1. หนังสือขอเบิกเงินอุดหนุน 
 2. ส าเนารายงานประชุมกรรมการที่มีมติที่ประชุมของคณะกรรมการขอเบิกเงิน ( ด าเนินการหลังจาก
การรับส่งมอบงาน หรือสินค้า) 
 3. ส าเนาสัญญาจ้าง สัญญาซื้อขาย 

4. เอกสารการตรวจรับพัสดุ/ตรวจรับการจ้าง 
5. ส าเนาบัญชีเงินฝาก 
6. ภาพถ่ายการตรวจรับงาน 
7. ใบส่งของ กรณีท่ีส่งสินค้า เช่น รถ เครื่องสูบน้ า 

มติที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/4.4.2 โครงการอบรม... 



๒๑ 

 

 4.4.2 โครงการอบรมส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561 
ตามที่ส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดท าโครงการอบรมส่งเสริมระบบแบบแปลงใหญ่ ปี2561 โดยกลุ่ม
ส่งเสริมสหกรณ์ 1 – 7 เป็นผู้ด าเนินการอบรม ปรากฏผลการด าเนินการ ดังนี้ 

กสส. กลุ่มนาแปลงใหญ่ 
จ านวน

สมาชกิ/ราย 
วัน/เดือน/ปี สถานที่ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

กสส. ๑ อ าเภอจตรุพัตรพิมาน 160 ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ห้องประชุม ศพก.ป่าสังข์ อ.
จตุรฯ 

ด าเนินการ
แล้ว 

กสส. ๑ อ าเภอศรสีมเด็จ 100 ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ศพก.ต าบลโพธิ์ทอง อ.ศรี
สมเด็จ 

- 

กสส. ๒ อ าเภอเมืองสรวง 30 ๑๕  มิถุนายน ๒๕๖๑ ศพก.เมืองสรวง ด าเนินการแล้ว 

กสส. ๒ อ าเภอสุวรรณภูม ิ 235 ๒๙  มิถุนายน ๒๕๖๑ ห้องประชุมสหกรณ์
การเกษตรสุวรรณภูมิ จ ากดั 

ด าเนินการ
แล้ว 

กสส. ๒ อ าเภอโพนทราย 25 ๑๙  มิถุนายน ๒๕๖๑ สกก.โพนทราย จก ด าเนินการแล้ว 

กสส. ๓ อ าเภอปทุมรตัต ์ 265 ๓,๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ห้องประชุมสหกรณ์
การเกษตรปทุมรตัต์ จ ากัด 

- 

กสส. ๓ อ าเภอเกษตรวิสัย 426 ๕,๖,๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ศพก. เกษตรวิสยั - 
กสส. ๔ อ าเภอพนมไพร 85 ๒๗  มิถุนายน ๒๕๖๑ ศาลาประชาคมบ้านหนอง

ทัพไทย 
ด าเนินการ

แล้ว 
กสส. ๔ อ าเภออาจสามารถ 32 ๒๘  มิถุนายน ๒๕๖๑ ศพก.ต าบลอาจสามารถ อ.

อาจสามารถ 
ด าเนินการ

แล้ว 
กสส. ๔ อ าเภอหนองฮ ี 40 ๒๖  มิถุนายน ๒๕๖๑ ศพก.ต าบลหนองฮ ี ด าเนินการแล้ว 

กสส. ๕ อ าเภอธวัชบุร ี 240 ๖  มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่ว่าการอ าเภอธวัชบุร ี ด าเนินการแล้ว 

กสส. ๕ อ าเภอเสลภมู ิ 123 ๙  กรกฎาคม ๒๕๖๑ ส านักงานเกษตรอ าเภอ - 
กสส. ๕ อ าเภอทุ่งเขาหลวง 45 25  มิถุนายน ๒๕๖๑ ศพก.ทุ่งเขาหลวง ด าเนินการแล้ว 

กสส. ๖ อ าเภอจังหาร 60 ๒๗  มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน ม.10 
บ.แซงแหลม 

ด าเนินการ
แล้ว 

กสส. ๖ อ าเภอเชียงขวัญ 30 ๒๖  มิถุนายน ๒๕๖๑ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ม.
๑ ต.พลับพลา 

ด าเนินการ
แล้ว 

กสส. ๖ อ าเภอโพธิ์ชัย 40 ๒๕  มิถุนายน ๒๕๖๑ ศพก.ต าบลบัวค า อ.โพธิ์ชัย ด าเนินการแล้ว 

กสส. ๗ อ าเภอโพนทอง 30 ๒๖  มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่ท าการแปลงใหญ ่ม.3 ต.
ค านาด ี

ด าเนินการ
แล้ว 

กสส. ๗ อ าเภอเมยวด ี 65 ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ศพก.ต าบลชุมพร - 
กสส. ๗ อ าเภอหนองพอก 70 ๒๗  มิถุนายน ๒๕๖๑ ห้องประชุม สนง.เกษตร

อ าเภอหนองพอก 
ด าเนินการ
แล้ว 

รวม ๒,๑๐๑    

 ประธานฯ ให้ประสานกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ท าความเข้าใจรูปแบบของแบบรายงานที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่
เพ่ือให้มีเข้าใจตรงกัน 
มติที่ประชุมรับทราบ 
 

/4.4.3 เรื่องซักซ้อม... 



๒๒ 

 

 4.4.3 เรื่องซักซ้อมการจัดการอบรมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่บูรณาการ  
 ซักซ้อมการจัดการอบรมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่บูรณาการ เป้าหมาย 86 แห่ง 
4,061 ราย  จัดอบรมแล้ว  15 แห่ง (แปลงใหญ่สหกรณ์การเกษตร) เกษตรกรสมาชิก จ านวน 1,960 ราย 
เหลือต้องจัดอบรมภายในไตรมาส 3 จ านวน 7 แห่ง เกษตรกร 2,101 ราย  รวม 20 อ าเภอ  ในเดือนมิถุนายน 2561 
จะจัดอบรม 17 รุ่น  
มติที่ประชุมรับทราบ 

 4.4.4 ส ารวจความต้องการเข้าร่วมโครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพ่ือสานต่ออาชีพ
พระราชทาน โครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพ่ือสานต่ออาชีพพระราชทาน ประจ าปี ๒๕๖๑  
  สืบเนื่องจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินทรงเปิด
โรงงานผลิตภัณฑ์นมของสหกรณ์โคนมปากช่อง จ ากัด ทรงมรพระราชด ารัสตอนหนึ่งว่า “ต้องปลูกฝังลูกหลาย
สมาชิกให้รักอาชีพการเลี้ยงโคนม มีผู้สืบทอดอาชีพการเลี้ยงโคนม และมีการอบรมส่งเสริมให้ความรู้ในการเลี้ยง
โคนม” จึงได้จัดท าโครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพพระราชทาน โครงการความร่วมมือทาง
การศึกษาเพ่ือสานต่ออาชีพพระราชทาน ประจ าปี ๒๕๖๑ 

มติที่ประชุมรับทราบ 

 วาระที่ 4.5 เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มตรวจการสหกรณ์ 
  4.5.1  แนวทางปฏิบัติในการหารือการด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ กรม
ส่งเสริมสหกรณ์ หรือนายทะเบียนสหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ 
 ด้วยปรากฏว่ามีสหกรณ์และหน่วยงานต่าง ๆ  ได้มีหนังสือขอหารือโดยตรงมายังนายทะเบียนสหกรณ์
และกรมส่งเสริมสหกรณ์โดยไม่ผ่านส านักงานสหกรณ์จังหวัด ท าให้ขาดความชัดเจนในข้อเท็จจริงเป็นผลให้การ
ตอบข้อหารือเกดิความล่าช้าหรือความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง  กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงได้ยกเลิกระเบียบ
ปฏิบัติเติมที่เก่ียวข้องและก าหนดแนวทางปฏิบัติ ในการขอหารือการด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง 
ประกาศ กรมส่งเสริมสหกรณ์ หรอืนายทะเบียนสหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ขึ้นใหม ่เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานการส่งเสริมสหกรณ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานเดียวกัน ทั้งนี้ ระเบียบดังกล่าวจะมีผล
เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ดังนั้น หนังสือขอหารือที่ได้รับภายหลังจากระเบียบนี้ใช้บังคับให้ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบนี้โดยเคร่งครัดจึงขอแจ้งสหกรณ์จังหวัดเพ่ือถือปฏิบัติ และแจ้งให้สหกรณ์ทราบด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ที่ กษ 1115... 



๒๓ 

 

 
 
 
 
 

/ระเบียบกรม... 
 



๒๔ 

 

 
 
 
 

/”สหกรณ”์... 
 
 



๒๕ 

 

 
 
 
 

/ข้อ 12... 
 
 



๒๖ 

 

 
 
 
 

/กรมส่งเสริมสหกรณ์... 
 
 



๒๗ 

 

 
 
 
 
 

/ตัวอย่าง... 
 



๒๘ 

 

 
 
มติที่ประชุมรับทราบ 
 
 

/วาระท่ี 4.6... 



๒๙ 

 

 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  - ไม่มี – 
  4.6.6 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6  - ไม่มี – 
  4.6.7 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7  นายสุริยน ฉายชัยภูมิ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7 
  1. เรื่องคอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊คที่กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดสรรให้กลุ่มงานส่งเสริมสหกรณ์นั้น ปัจจุบันยัง
ไม่สามารถใช้งานได้ จึงขอให้เร่งด าเนินแก้ไขเพ่ือให้สามารถน ามาใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ 
  ประธานฯ แจ้งให้ฝ่ายบริหารทั่วไป รับเรื่องดังกล่าวไว้ และเร่งด าเนินแก้ไขเพ่ือให้สามารถน ามาใช้
งานได้ตามวัตถุประสงค ์
  2. มีข้าราชการในกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7 ที่ย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ ขอให้พิจารณาเรื่องการเบิกค่าเช่าบ้าน 
  นายกฤษณพันธุ์  แทนไธสง ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 จึงแจ้งให้ข้าราชการรายดังกล่าว
จัดท าเอกสารการขอเบิกค่าเช่าบ้าน ส่งมาเพ่ือจะไดพิ้จารณาด าเนินการต่อไป 
มติที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 
มติที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
 วาระที่ 6.1 การจัดการเรียนการสอน CPD Unit School หัวข้อ “การมีส่วนรวมของสมาชิก” 
  นางวรัญญาภรณ์  มันตาพันธ์ ผู้อ านวยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  
วิธีการสร้างการมีส่วนร่วม การสร้างการมีส่วนร่วมด้านธุรกิจและสังคมของสมาชิกด าเนินการได้โดย  
  1. การประชุม การให้การศึกษาอบรม  
  2. การจัดกิจกรรมต่าง ๆ  
  3. การด าเนินธุรกิจอย่างครบวงจรและมีความหลากหลาย  
  4. การประชาสัมพันธ์โดยวิธีการง่าย ๆ  
  5. การจัดสวัสดิการสมาชิก 
  โดยสามารถแยกรายละเอียดได้ ดังนี้ 
  ๑) การประชุม การให้การศึกษาอบรม  การอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกเกี่ยวกับหลักการ
อุดมการณ์และวิธีการสหกรณ์  การสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ในการประชุมกลุ่ม ประชุมใหญ่ของสหกรณ์  
การจัดเสวนาสมาชิก เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการของสมาชิก การประชุมกลุ่มสมาชิกให้สมาชิกมีส่วนร่วม
ในการให้ขอ้เสนอแนะร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ  การจัดท าขอ้มูลพ้ืนฐานของสมาชิกเพ่ือเก็บเป็นฐานข้อมูลของสหกรณ ์ 
  ๒) การจัดกิจกรรมต่างๆ  กิจกรรมตามวันส าคัญทางศาสนา ตามประเพณีต่างๆ  กิจกรรม
วันครบรอบก่อตั้งสหกรณ์หรือวันสหกรณ์แห่งชาติ  การแข่งขนักีฬาการจดัประกวดต่างๆ  
  ๓) การท าธุรกิจที่หลายหลายและตอบสนองความต้องการของสมาชิก  การรับฝากเงิน 
ก าหนดรูปแบบเงินฝากเพ่ือส่งเสริมการออม โดยมีเป้าหมายใน การใช้เงิน เช่น เงินฝากเพ่ือการศึกษา เงินฝาก
เพ่ือประกอบอาชีพ และเพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังนิสัย การประหยัดอดออม เช่น เงินฝากสัจจะ การให้กูเ้งิน เพ่ือบรรเทา
ความเดือดร้อน หรือการลงทุนประกอบอาชีพ หรือใช้ จ่ายยามจ าเป็น รวมถึงการจ่ายเงินกู้เป็นวัสดุหรือสิ่งของ 
บริการให้ตรงตามความต้องการของ สมาชิกท้ังเวลาและคุณภาพ เช่น อาหารสัตว์ปุ๋ย เครื่องมือในการประกอบ 

/อาชีพ ฯลฯ... 



๓๐ 

 

อาชีพ ฯลฯ การจัดสินค้ามาจ าหน่าย สหกรณ์รวบรวมความต้องการสินคาจากสมาชิกและ จัดหามาให้สมาชิก มีบริการ
ส่งถึงบ้าน หรือน าไปขายในพื้นที่รวมทั้งจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคที่ จ าเป็นมาวางภายในร้านค้าของสหกรณ์  
ให้ของขวัญหรือของรางวัลแก่สมาชิกเป็นคูปองใช้ซื้อสินค้าในสหกรณ์หรือนา สินค้าในสหกรณ์มาเป็นของขวัญ ของรางวัล 
  ๔) การประชาสัมพันธ์  ให้สมาชิกรับรู้ข่าวสารของสหกรณ์โดยสม่ าเสมอผ่านทางสื่อต่าง ๆ 
เช่น แผ่นพับใบปลิว หอกระจายข่าว สถานีวิทยุท้องงถิ่น หนังสือพิมพ์  จัดให้มีตู้แสดงความคิดเห็น  ก าหนดจุด
บริการตามกลุ่มสมาชิก  เปิดให้สมาชิกที่มีความพร้อมเป็นศูนย์จ าหน่ายสินคา้ของสหกรณ์  
  ๕) การจัดสวัสดิการสมาชิก เพ่ือให้สมาชิกมีความภูมิใจที่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์  ค่ารักษาพยาบาล  
การตรวจสุขภาพประจ าปี  การคัดเลือกสมาชิกท่ีได้รบัการจัดชั้นระดับต่างๆ  
  ๖) การแก้ไขปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับหลักเกณฑ์ต่างๆ การจัดชั้นสมาชิก การให้สิทธิพิเศษ
แตกต่างกันตามระดบัการจัดชั้นสมาชิก  การใหส้มาชิกที่ไม่มีส่วนร่วมทางธุรกิจและสังคม พ้นจากการเป็นสมาชิก 
มติที่ประชุมรับทราบ 

 จากนั้นประธานในที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีท่านใดต้องการสอบถาม หรือซักถาม
ประเด็นใดเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มีท่านใดเสนอเรื่องใดในที่ประชุม ประธานจึงกล่าวปิดประชุม 

ประธาน  ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ในการปฏิบัติงานทุกๆ ด้านด้วยดี 

เลิกประชุมเวลา 15.๓0 น. 
 
 
 
 

ลงชื่อ       มรกต  ส าเริงรัมย์      ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
         (นายมรกต  ส าเริงรัมย์) 

 
 
 

ลงชื่อ       พิมพ์ใจ  อบสิน          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
          (นางพิมพ์ใจ  อบสิน) 
 


