
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด 
ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันอังคารที่ 17 เมษายน 2561 

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

ผูเ้ข้าประชุม 
ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 

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

10 นายบัญชา ตาส าโรง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
11 นายนราวุธ ไชโยราช นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
12 นายสุริยนต์ ฉายชัยภูมิ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
13 นายนราพร กลางบุรัมย์ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
   นายเสฐียรพงษ์  อินเพน สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุม และเมื่อ
คณะกรรมการบริหารมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานได้กล่าวเปิดประชุมและได้ประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบนโยบายในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
   1.1  เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจ าวัน เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่เวร
รักษาการณ์สถานที่ราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงขอเน้นย้ าให้ผู้ปฏิบัติเวรและผู้ตรวจเวรยามฯ ต้องปฏิบัติหน้าที่
อย่างเคร่งครัด ตรวจตราความเรียบร้อยอาคารส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด หากพบสิ่งผิดปกติให้รายงาน
ผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับชั้นโดยเร็ว ผู้ที่ละทิ้งหน้าที่เวรหากเกิดเหตุที่ท าให้ราชการเสียหายจะมีความผิด  
ที่รุนแรง จึงขอแจ้งเตือนให้ทุกคนได้ถือปฏิบัติตามค าสั่งอย่างเคร่งครัด 
มติที่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบและถือปฏิบัติ 
  1.2  เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานในช่วง 6 เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประธานฯ              
ได้กล่าวว่ากองแผนงานได้ก าหนดตัวชี้วัดการปฏิบัติงานให้กับจังหวัดส าหรับรอบการประเมิน รอบที่ 2 จึงขอให้กลุ่มงาน
วิชาการได้ศึกษาตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของแต่ละกลุ่มงานแล้ววางแผนหรือปรับเปลี่ยนแผนการปฏิบัติงาน
ใหมเ่พ่ือให้บรรลุผลส าเร็จตามตัวชี้วัดที่กรมฯ ก าหนดในรอบ 6 เดือนหลัง ให้มีการประชุมติดตามงานตาม 
 
 

/แผนปฏิบัติงาน... 



๒ 

 

แผนปฏิบัติงานทุกวันที่ 15 ของเดือน โดยให้กลุ่มงานวิชาการเตรียมแผน/ผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงาน
พ้ืนฐาน รวมทั้งภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เข้าติดตามในที่ประชุมเพ่ือรับทราบความคืบหน้า ปัญหาอุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะเพ่ือก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน 
มติที่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบและถือปฏิบัติ  
 1.3  เรื่อง การท าค ารับรองผลการปฏิบัติงานในรอบ 2  ประจ าปี 2561 ซึ่งที่ประชุม
ประจ าเดือนมีมติว่าให้ประเมินโดยวิธีการประเมินแบบเป็นกลุ่มเหมือนช่วง 6 เดือนแรก  การท าค ารับรองแบบ
รวมกลุ่มมีข้อดีคือเจ้าหน้าที่ในกลุ่มสามารถทราบข้อมูลที่อยู่ในความรับชอบของกลุ่มฯ ทั้งหมด  ข้อเสียคือผลงาน         
ของทั้งกลุ่มอาจเกิดความเสียหาย หากมบีุคลากรในกลุ่มบางคนที่ไม่ตั้งใจปฏิบัติงาน ให้ผู้อ านวยการกลุ่มสามารถออก
ค าสั่งภายในกลุ่มเพ่ือมอบหมายงานรายบุคคล พร้อมทั้งก ากับ ดูแล ให้ค าปรึกษาและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ด้วย 
มติที่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบและถือปฏิบัติ 
 1.4  เรื่อง การตรวจการสหกรณ์  ให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์เข้าตรวจการสหกรณ์                
ตามค าสั่งและแผนงานที่ก าหนดไว้ หากพบประเด็นที่เห็นว่าเกินกว่าที่เกินกว่าอ านาจหน้าที่ ซึ่งในบางกรณ ี      อาจ
มีข้อสังเกตจากผู้สอบบัญชี ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ขอให้แจ้งมายังสหกรณ์จังหวัดเพ่ือ
สั่งการให้คณะตรวจการสหกรณ์เข้าด าเนินการต่อไป 
มติที่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบและถือปฏิบัติ  
 1.5  เรื่อง การเพ่ิมช่องทางการสื่อสารของคณะกรรมการบริหารของส านักงานสหกรณ์
จังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือให้การติดต่อสื่อสารของคณะกรรมการบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้ฝ่ายเลขานุการ
จัดตั้งกลุ่มไลน์คณะกรรมการบริหารขึ้น และให้เฉพาะคณะกรรมการบริหารของส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด   
ทุกท่านเข้าเปน็สมาชิกกลุ่มไลน์ด้วย 
มติที่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบและถือปฏิบัติ  
                 1.6 เรื่องการด าเนินการของสหกรณ์ที่มีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์   
  ประธานฯ  ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าขอให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์เข้าตรวจสอบสหกรณ์     
ที่มีการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับสหกรณ์หรือไม่ เพราะอาจท าให้สมาชิกเกิดความเข้าใจผิด
ว่าการด าเนินการการฌาปนกิจสงเคราะห์เป็นกิจการของสหกรณ์ ซึ่งจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กรสหกรณ์ 
ส าหรับกรณีปัญหาการร้องเรียนของสหกรณ์การเกษตรธวัชบุรี จ ากัด ขอก าชับให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ก ากับ ดูแล 
หรือตรวจสอบสหกรณ์ที่มีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับสหกรณ์หรือไม่ หรือควรจะแยกส่วน
ออกมาจากที่ท าการสหกรณ์เพ่ือไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดของสมาชิก ขอมอบหมายให้นายเชษฐา  ไพศาล 
ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์  นางสาวมนธิฌา  สังขเนตร  ผู้อ านวยการ
กลุ่มตรวจการสหกรณ์  และนายบัญชา  ตาส าโรง ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 ร่วมประชุมท าความเข้าใจกับสมาชิก
เรื่องสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ และกฎหมายเกี่ยวกับการท าประกันชีวิต 
มติที่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบและถือปฏิบัติ  

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
  นายณรงค์ชัย ปุริโส เลขานุการ ได้น าเสนอว่าบันทึกรายงานการประชุมครั ้งที ่แล ้ว      
ซึ ่งเป็นการประชุมคณะกรรมการบริหารของส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด  (ครั ้งที ่ 14/๒560)    
เมื่อวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 บันทึกไว้จ านวน 11 หน้า น าเสนอเว็บไซต์ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
ร้อยเอ็ดแล้ว มีท่านใดจะเสนอแนะให้แก้ไขเพ่ิมเติมบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่   เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอ
ขอแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุมครั้งแล้วอีกประธานฯ จึงได้ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารของส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด 
ครั้งที่ 14/2560 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560  
 

/ระเบียบวาระท่ี ๓… 



๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องการติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมครั้งที่แล้ว 
  - ไม่มี - 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบ 
 วาระท่ี 4.1 เรื่องเพื่อทราบจากฝ่ายบริหารทั่วไป  
  4.1.1 เรื่อง การจัดอัตราก าลังบุคลากร 
  นายณรงค์ชัย  ปุริโส หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องด้วยนายจีระวัฒน์ สุริยะ 
นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 ได้รับค าสั่งย้ายให้ไปด ารงต าแหน่งที่ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
มหาสารคาม ท าให้ต าแหน่งดังกล่าวว่างลง และกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีค าสั่งให้ข้าราชการจากส านักงานสหกรณ์
จังหวัดยโสธรย้ายมาด ารงต าแหน่งที่จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 2 ราย และคาดว่าจะเดินทางมารายงานตัวภายในเดือน 
เมษายน 2561 ดังนั้น จึงขอให้กลุ่มฯ ที่ขาดอัตราก าลัง หรือต้องการบุคลากรเพิ่มแจ้งความประสงค์มา           ที่
ฝ่ายบริหารทั่วไป เพ่ือจะได้น าเสนอสหกรณ์จังหวัดใช้เป็นข้อมูลในการบริหารอัตราก าลังบุคลากรต่อไป 
  นางศศิธร  เขวาล าธาร ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 แจ้งว่าต้องการข้าราชการมาช่วย
ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 จ านวน 3 ราย เนื่องจากมีปริมาณงานที่มาก จึงขอแจ้งความประสงค์ไว้
เบื้องต้นก่อน 
  ประธานฯ กล่าวว่าตามหลักการที่ก าหนดไว้คือจะจัดสรรอัตราก าลังให้ตามอ าเภอที่มี  เพ่ือท าหน้าที่
เป็นผู้ประสานงานประจ าอ าเภอนั้น ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่ีก าหนดให้ทุกส่วนราชการจัดเจ้าหน้าที่
ไปร่วมเป็นทีมบูรณาการในระดับพ้ืนที่ทุกอ าเภอ ซึ่งกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 รับผิดชอบเขตพ้ืนที่ 2 อ าเภอ จึงไม่สามารถ
จัดสรรอัตราก าลังเพ่ิมอีก จ านวน 3 คน ได้ตามความประสงค์ แต่จะพิจารณาพนักงานราชการที่เหมาะสมกับ
ต าแหน่งงานแทน 
มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบและถือปฏิบัติ  
  4.1.2  เรื่อง การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
  นายณรงค์ชัย ปุริโส หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าจากการประชุมติดตามงาน   
ที่จังหวัดบึงกาฬที่ผ่านมา ท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (นายเชิดชัย พรมแก้ว) ได้แจ้งให้ทราบว่าตามที่กรมฯ 
ได้อนุมัติงบประมาณให้จังหวัดมาด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติงานตามระบบใหม่ โดยกรมฯ ได้ก าหนดกรอบใหญ่   
ในการจัดท าแผนเท่านั้น ส่วนการจัดท าแผนงาน/โครงการ ให้แต่ละจังหวัดจัดท าเองตามความจ าเป็น          และ
เหมาะสม ซึ่งจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561      ใน
รอบที่ 1 ประสบปัญหาว่าหน่วยงานภายนอกที่เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรมฯ เช่น กพร.ได้ก าหนดตัวชี้วัด
เพ่ือวัดผลการปฏิบัติงานของกรมฯ ในขณะที่ผลการปฏิบัติงานของส านักงานสหกรณ์จังหวัดไม่สะท้อนผลการ
ปฏิบัติงานของกรมฯ เนื่องจากทุกจังหวัดจัดท าแผนปฏิบัติงานที่ไม่เหมือนกัน และไม่ครบถ้วนตามตัวชี้วัด       ที่ 
กพร.ก าหนด ดังนั้น    ในการปฏิบัติงานช่วง 6 เดือนหลัง กองแผนงานได้ก าหนดเป้าหมายการปฏิบัติงาน  ให้
จังหวัดใหม่แล้ว ขอให้ทุกจังหวัดตรวจสอบดูว่าแผนปฏิบัติงานประจ าปีที่จังหวัดจัดท าไว้ครบถ้วนตามเป้าหมาย
และตอบสนองตัวชี้วัดครบถ้วนหรือไม่ หากแผนปฏิบัติงานประจ าปีของจังหวัดใดยังไม่ครบถ้วน      ตาม
เป้าหมายที่กองแผนงานส่งไปให้ ขอให้ปรับปรุงหรือจัดท าแผนปฏิบัติงานเพ่ิมเติมให้ครบถ้วน ดังนั้น    ฝ่าย
บริหารทั่วไปจึงได้จัดส่งเป้าหมายให้กลุ่มงานวิชาการทุกกลุ่มแล้ว ขอให้ตรวจสอบดูว่าแผนปฏิบัติงานประจ าปี  
พ.ศ. 2561 ที่จัดท าไว้ครบถ้วนตามเป้าหมายที่กองแผนงานก าหนดให้หรือไม่ หากยังไม่ครบถ้วนขอให้จัดท า
แผนปฏิบัติงานเพ่ิมเติม โดยฝ่ายบริหารทั่วไป จะส่งไฟล์แผนปฏิบัติงานประจ าปี 2560 ไปให้เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การปรับปรุงหรือจัดท าแผนปฏิบัติงานเพ่ิมเติม 
มติที่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบและถือปฏิบัติ  
 
 
 

/วาระท่ี 4.2... 
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 วาระท่ี 4.2 เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 
 4.2.1  การขับเคลื่อนโครงการตามกรอบที่ 1 ตามแผนงานภารกิจพื้นฐาน/งานประจ า 
(ส่งเสริมสหกรณ์และพัฒนาสหกรณ์)   
 นายอุเทน  มหาราช ผู้อ านวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า 
ตามที่ได้มอบหมายภารกิจให้จัดท าโครงการตามกรอบภารกิจที่ 1 นั้น บัดนี้ได้ด าเนินการจัดท า โครงการ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้    
  1.  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานผู้น าสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เตรียมด าเนินการ
จัดการอบรมในพ้ืนที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 - 7 ทั้งหมด 7 รุ่น รุ่นละ 52 คน รวม 364 คน โดยมีระยะเวลาด าเนินการ 
ตั้งแต่เดือนเมษายน – พฤษภาคม 2561 โดยเน้นที่ประธานกลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
  2.  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านธุรกิจสินเชื่อของสหกรณ์ เตรียมด าเนินการ
อบรมให้ความรู้แก่กรรมการพิจารณาสินเชื่อของสหกรณ์ และพนักงานสินเชื่อของสหกรณ์ที่ได้รับพิจารณาจาก
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 – 7 จัดฝึกอบรมที่โรงแรม เพชรรัชต์ การ์เด้น อ.เมืองร้อยเอ็ด จ านวน 2 รุ่น รุ่นละ 75 คน 
ภายใต้งบประมาณ 47,700 บาท 
  3.  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกรรมการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เตรียมด าเนินการ
อบรมจ านวน 2 รุ่น แบ่งเป็น กรรมการสหกรณ์ และกรรมการกลุ่มเกษตรกรอยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าโครงการ 
  ประธานฯ  ให้พิจารณาโครงการอบรมที่ใช้งบประมาณไม่เกิน 100,000 บาท สามารถด าเนินการได้เลย 
ส่วนโครงการที่ใช้งบประมาณเกินกว่าที่กล่าวนั้น ให้ชะลอการด าเนินการไว้ก่อน 
มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบและถือปฏิบัติ 

 วาระท่ี 4.3 เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
  4.3.1  - ไม่มี -  

 วาระท่ี 4.4 เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
 4.4.1  - ไม่มี - 

 วาระที่ 4.5 เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มตรวจการสหกรณ์ 
  4.5.1 เรื่อง ตัวชี้วัดการช าระบัญชีสหกรณ์  
  นางสาวมนธิฌา สังขเนตร ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า
จากการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1 พบว่าเกณฑ์การให้คะแนน
การประเมิน หากได้คะแนนผลสัมฤทธิ์ร้อยละ 100 จึงจะได้คะแนนเต็ม  แต่หากไม่ถึงร้อยละ 100 จะได้คะแนนเป็น 0.00  
จึงขอหารือว่าจะเป็นไปได้หรือไม่หากจะให้คะแนนตามสัดส่วนของร้อยละที่ปฏิบัติงานได้จริง 
  ประธานฯ กล่าวว่าหากเป็นรายกลุ่มสามารถพิจารณาให้คะแนนตามที่กล่าวได้ แต่หากเป็นรายบุคคล 
จะไม่สามารถท าได้  เพราะในการช าระบัญชีเกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีสหกรณ์ด้วย  
มติที่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบและถือปฏิบัติ 

 วาระที่ 4.6 เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 - 7 
  4.6.1 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  1 
  นายกฤษณะพันธ์ แทนไธสง ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า     
จากการปฏิบัติงานที่ผ่านมาพบว่าบางสหกรณ์มีปัญหากรรมการขาดคุณสมบัติ ดังนั้น จึงขอเสนอที่ประชุมว่า      
เพ่ือเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวเห็นว่าเรื่องคุณสมบัติของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ เจ้าหน้าที่
ส่งเสริมสหกรณ์ควรสื่อสารให้กรรมการสหกรณ์เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของกรรมการสหกรณ์ เพราะอาจเกิดกรณี
ที่ท าให้กรรมการขาดคุณสมบัติและพ้นจากต าแหน่ง 
 

/4.6.2 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2… 
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  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  - ไม่มี -  
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 
 วาระท่ี 5.1  เรื่อง การจัดสรรข้าราชการเข้าพักอาศัยในบ้านพักราชการ  
  นายณรงค์ชัย ปุริโส หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในปัจจุบันยังไม่มีการ
ด าเนินการเรื่องการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในบ้านพักราชการ ดังนั้น เพ่ือด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ     
ของทางราชการ จึงต้องจัดให้ข้าราชการผู้ที่มีสิทธิเข้าพักอาศัยในบ้านพักราชการ ได้เข้าพักอาศัยในบ้านพักราชการ
ของส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดให้ครบถ้วน 
  ประธานฯ เพ่ือให้การด าเนินการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในบ้านพักราชการเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย จึงให้ตั้งคณะท างานจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในบ้านพักราชการ จ านวน 7 คน ดังนี้ 
  1.  ผู้อ านวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์   ประธานคณะท างาน 
  2.  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ คณะท างาน 
  3.  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  คณะท างาน 
  4.  ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ ์    คณะท างาน 
  5.  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  1    คณะท างาน 
  6.  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2      คณะท างาน 
  7.  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป     เลขานุการ 
  ให้คณะท างานมีหน้าที่จัดสรรข้าราชการผู้มีสิทธิพักอาศัยในบ้านพักของทางราชการ                   เพ่ือ
เข้าพักอาศัยในบ้านพักของส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดให้ครบถ้วน 
มติที่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบและถือปฏิบัติ 
 วาระท่ี 5.2  เรื่อง เสนอแนะแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 2561 รอบ 2  
  นายกฤษณะพันธุ์ แทนไธสง ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม 
และถูกต้องในการประเมินผลการปฏิบัติงาน จึงขอเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาว่าแต่ละกลุ่มงานวิชาการที่ดูแล KPI 
ตามแผนงาน/โครงการของตัวเองและกลุ่มส่งเสริม  ก่อนที่จะมีการพิจารณาขอให้ส่งทะเบียนคุม               ผล
การปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มวิชาการให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ตรวจสอบก่อนว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่อย่างไร 
เพราะกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ต้องรับผิดชอบข้อมูลที่ส่งไปในแต่ละแผนงาน ซึ่งข้อมูลจะต้องถูกต้องตรงกันกับ  
กลุ่มงานวิชาการ แตใ่นรอบการท างานช่วง 6 เดือนแรก ยังไม่ปรากฏว่ามีทะเบียนคุมผลการปฏิบัติงานส่งมายัง
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 
มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบตามที่เสนอให้กลุ่มงานวิชาการจัดท าทะเบียนคุมแผน/ผลการปฏิบัติงาน    
และให้กลุ่มงานวิชาการส่งทะเบียนคุมแผน/ผลการปฏิบัติงานให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ตรวจสอบเป็นประจ าทุกเดือน 
 วาระที่ 5.3 เรื่อง  การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนลูกจ้างประจ า 
  นายณรงค์ชัย  ปุริโส หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า  ตามที่ได้แจ้งให้
ผู้อ านวยการกลุ่มสงเสริมสหกรณ์ที่มีลูกจ้างประจ า เพ่ือด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ า        
ที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในรอบการประเมินที่ 1 นั้น บัดนี้ ฝ่ายบริหารทั่วไป   
ได้ประมวลผลคะแนน 
 

/การประเมิน... 
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การประเมินเรียงตามล าดับผลคะแนนจากผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดเป็นล าดับที่ 1 เรียงตามล าดับไปจนถึงผู้ที่ได้คะแนน
น้อยที่สุดเป็นล าดับที่ 10 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่ได้น าเสนอ ซึ่งส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด        
มีลูกจ้างประจ า จ านวน 10 คน จังหวัดได้จัดสรรโควต้าเพ่ือเลื่อนขั้นค่าจ้างกรณี 1 ขั้น ให้กับส านักงานสหกรณ์
จังหวัดร้อยเอ็ดร้อยละ 15 ของจ านวนลูกจ้างประจ าที่มี ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561 ซึ่งเท่ากับจ านวน 1 คน ดังนั้น 
จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาผลการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจ าในรอบ
การประเมินที่ 1  
  ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและน าเสนอข้อมูล แล้วจึงขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ ากรณี 1 ขั้น ส าหรับผู้ที่มีผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ ในรอบการประเมินที่ 1 เป็นล าดับที่ 1 และหากจังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดสรรโควตาการเลื่อนขั้น
ค่าจ้างลูกจ้างประจ ากรณี 1 ขั้น ให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดเพ่ิมเติมก็ให้เลื่อนขั้นค่าจ้างให้กับผู้ที่มี        
ผลการประเมินในล าดับถัดไปตามล าดับ  

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

 จากนั้นประธานในที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีท่านใดต้องการสอบถาม หรือซักถาม 
ประเด็นใดเพ่ิมเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเรื่องใดในที่ประชุม ประธานจึงกล่าวปิดประชุม 

ประธานฯ  ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ในการปฏิบัติงานทุกๆ ด้านด้วยดี 

เลิกประชุมเวลา 13.15 น. 
 
 
 

ลงชื่อ       มรกต  ส าเริงรัมย์     ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
         (นายมรกต  ส าเริงรัมย์) 

                                                     นักจัดการงานทั่วไป 
 
 

ลงชื่อ        ณรงค์ชัย  ปุริโส       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
           (นายณรงค์ชัย  ปุริโส) 
         หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 


