
 

 
ระเบียบวาระการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ 

ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว 
ครั้งที่ 3/2562 ในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. 

ณ ห้องประชุมสระขวัญ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น 3 
---------------------------------- 

 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

วาระท่ี 1.1 การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 3/2562   
 วันที่ 28 มีนาคม 2562 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่  1 มีนาคม 2562  
โดยแจ้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ เปิดดูรายละเอียดรายงานการ
ประชุมที่เว็บไซตส์ านักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว (  28  หน้า) 
http://webhost.cpd.go.th/cpd_sakaeo 

 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
  - ไม่มี - 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เพื่อทราบ 

วาระท่ี 4.1       ข้อสังเกตที่ตรวจพบ แนวทางการแก้ไขและติดตามแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์/ 
  กลุ่มเกษตรกร ตามรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี ประจ าเดือน พฤษภาคม 2562 

วาระท่ี 4.2       ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง เพื่อพิจารณา 
   ............................................................................................................................................. 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  
    ............................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว 

ครั้งที่ 3/2562 ในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. 
ณ ห้องประชุมสระขวัญ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น 3 

---------------------------------- 
ผู้เข้าประชุม 
ข้าราชการ 

๑. นายพิษณ ุ คล้ายเจตน์ดี สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว 
๒. นายอาทร ชัยยันต์ ผู้อ านวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 
๓. นางพรทิพย์ สงสกุล ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
๔. นายณรงค์ชัย     เทียนทอง ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ 
๕. ว่าที่ร้อยโทสราวุธ  นาคพงษ์ ผู้อ านวยการนิคมสหกรณ์สระแก้ว 
๖. นายสุรสิทธิ์   วงศ์กาวี ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 
๗. นายธีรพงษ์  ทรัพย์ธานินทร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
๘. นางสมถวิล  มุกดาหาญ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
๙. นายมงคล ธัญญการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
๑๐. นายชนสิทธิ์ ธนะดิษฐวรากูร นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
๑๑. นายมงคล ธัญญการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญการ 
๑๒. นายอุดม บุญสรวง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน 
๑๓. นายสมบัติ หุตะเจริญ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน 
๑๔. นางสาวไฉไล   พงศ์อุดมกุล นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
๑๕. นายกิติพันธ์ มณีโชติ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
๑๖. นางสาวมาลี   หนุนนาค นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
๑๗. นางสาวสมัชญา ศิริเตชสิทธิ์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
๑๘. นางสาวพัชรียา เรืองจ ารัส นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
๑๙. นางลัลส์ลลิต ค าวิโส นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
๒๐. .นายยุทธนา อุทุมพร  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  
๒๑. นายก้องเกียรติ เมืองน้อย นิติกรปฏิบัติการ 
๒๒. นายวีรยุทธ ประการระโพธิ์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
๒๓. นายพงษ์ศิร ิ กุลสุทธิ์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
๒๔. นางณัฐนิข วรชงไชย นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
๒๕. นางสาวนิโลบล อุทัยรัตน์เจริญ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
๒๖. นางสาวมณีรัตน์ อรรคเศรษฐัง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
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ลูกจ้างประจ า 
1. นางธัญญลักษณ์  บุญชู พนักงานพิมพ์ ส.3 
2. นางรวิษฎา เครืออนันต์ พนักงานพิมพ์ ส.2 
3. นายไตรทศ ขุนสนิท พนักงานธุรการ ส.2 
4. นายโกวิท   ทูค าม ี พนักงานพิมพ์ ส.3 
5. นายด ารงค์ เข็มเพ็ชร พนักงานขับรถยนต์ ส.2   
6. นายประทวน ศรีทอง พนักงานขับรถยนต์ ส.2 

 
พนักงานราชการ  

๑. นายพรชัย แก้วประพันธ์ นิติกร  
๒. นางสาวดาราณ ี อุทรัง นักวิชาการสหกรณ์  
๓. นางสาวฐิตารีย์ ณธีนนท์ปิยวัฒน์ นักวิชาการสหกรณ์ 
๔. นางสาวจีรนันท์ คนป้อม เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์     
๕. นางสาววรรณา แก้วอุดทา เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
๖. นางสาวหทัยทร หินโทน นักมาตรฐานสินค้าสหกรณ์  
๗. นางอรณิชชา     สมมิตต์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
๘.  นางสาวรัตติกาญจน์ พันจันทึก  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๙.  นายสมชาติ   กิจมานะ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
๑๐. นางสาวนีรนุช  พูลเมือง เจ้าพนักงานธุรการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางดวงเนตร เนินบก พนักงานท าความสะอาด 
2. นายบวร พลายแก้ว พนักงานขับรถยนต์              
3. นายเอกนรินทร์ ค าสมัย พนักงานขับรถยนต์ 

       
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. นายรัชพล วิทยประพัฒน์ รักษาการแทน ผู้อ านวยการนิคมวังฯ  ไปราชการ 
๒. นายสมรัก จันทร์ตะลิ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารการจัดการฯ  ไปราชการ 
๓. นางสุนีย์ วารุกะกุล ผู้อ านวยการกลุ่มเสริมสหกรณ์ 1  ไปราชการ 
๔. นางสาวณิชากร  เสนาเดชสุริยะ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ   ไปราชการ 
๕. นางมนต์ธกานต์ วงศ์สุรินทร์ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ   ลาพักผ่อน 
๖. นายตฤณ     วงค์สุรินทร์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ   ลาพักผ่อน 
๗. นางสาววิภาภรณ์ ฉิมมาแก้ว นักวิชาการสหกรณ์    ลาพักผ่อน 
๘. นางศิริอร รักษาเมือง นักวิชาการสหกรณ์    ไปราชการ 
๙. นางปิยพร   แซ่สระน้อย นักวิชาการสหกรณ์    ไปราชการ 
๑๐. นางสาวสุขธานี ตินะน้อย เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์   ไปราชการ 
๑๑. นางโฉมนภา เรืองทอง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์   ไปราชการ 
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายพิษณุ   คล้ายเจตน์ดี  ประธานในที่ประชุม แจ้งให้ทีป่ระชุมทราบดังนี้  

  1. ค าสั่งให้ข้าราชการไปช่วยราชการจ านวน  2 คน คือ 1) นางสาวไฉไล  พงษ์อุดมกุล              
ไปช่วยราชการที่นิคมสหกรณ์สระแก้ว 2) นายยุทธนา  อุทุมพร ไปช่วยราชการที่นิคมสหกรณ์วังน้ าเย็น 

  2. การขอกู้เงินของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ตรวจสอบการท าบัญชีให้สหกรณ์และบันทึกรายงาน
การประชุมให้สหกรณ์ทุกครั้ง 

  3. การขออนุญาตไปราชการต้องมีแผนงานให้ตรงตามแผนงานที่มี 

  4. การไปราชการแล้วป่วยระหว่างไปราชการไม่ควรเบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ 

  5. เรื่องหนังสือราชการ ให้เสนอตัวจริงไว้หน้าแล้วเอาส าเนาไว้ด้านหลัง 

 

  นายอาทร  ชัยยันต์ ต าแหน่ง นักวิชาสหกรณ์ช านาญการพิเศษ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

  1. วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน วันที่ 7 มิถุนายน 62 ณ ร.ร.เทศบาล 2 เป้าหมาย 140 คน 

  2. ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดผลงานการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรประจ าปี พ.ศ.2562 

  3. จัดโครงการการจัดการหนี้สมาชิกสหกรณ์เคหะบ้านมั่นคง ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 

  4. เรื่อง KM ให้ระดับช านาญการพิเศษจัดท าเพ่ือส่งรายงานกรมฯในเดือนสิงหาคม 

  5. การประเมินมาตรฐานสหกรณ์ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่  1 มีนาคม 2562  
โดยแจ้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ เปิดดูรายละเอียดรายงานการ
ประชุมที่เว็บไซต์ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว (  28  หน้า) 
http://webhost.cpd.go.th/cpd_sakaeo 
 

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่  1 มีนาคม 2562 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 - ไม่มี – 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://webhost.cpd.go.th/cpd_sakaeo
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง เพื่อทราบ 
 4.1 ข้อสัง เกตที่ตรวจพบแนวทางการแก้ไข และติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์/                  
กลุ่มเกษตรกร ตามรายงานการบัญชีของผู้สอบบัญชีประจ าปีทางบัญชี นางสาวมณีรัตน์ อรรคเศรษฐัง  ต าแหน่ง 
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (กบส) ในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว     
ได้ส่งรายงานผลการตรวจสอบบัญชี จ านวน 2 แห่ง ดังนี้   

1. สหกรณ์การเกษตรเขื่อนพระปรง จ ากัด 
ข้อสังเกตที่ตรวจพบและแนวทางการแก้ไขการสอบบัญชี ส าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 

2562   
 สหกรณ์มีการเก็บรักษาเงินสดเกินกว่าระเบียบในเดือนมีนาคม 2561 จ านวน 2 ครั้ง           

เดือนมิถุนายน จ านวน 4 ครั้ง เดือนกรกฎาคม 2561 จ านวน 6 ครั้ง เดือนสิงหาคม 2561 จ านวน 7 ครั้ง              
โดยจ านวนเงินสดส่วนที่เก็บเกินกว่าระเบียบสูงสุดอยู่ที่ 23 ,304.84 บาท (สหกรณ์ก าหนดระเบียบว่าด้วยการ
รับ-จ่ายและเก็บรักษาเงินสดได้ไม่เกินวันละ 10,000 บาท) 

สหกรณ์ด าเนินงานมีผลขาดทุนสุทธิ จ านวน 578,009.05 บาท ท าให้มีผลขาดทุนสะสมทั้งสิ้น 
จ านวน 269,343.63 บาท ซึ่งการขาดทุนอาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงิน และขาดสภาพคล่องด้วย  

2. สหกรณ์การเกษตรทับทิมสยาม 05 จ ากัด 

ข้อสังเกตที่ตรวจพบและแนวทางการแก้ไขการสอบบัญชี ส าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2561   

สหกรณ์มีการเก็บรักษาเงินสดเกินกว่าระเบียบรวม 61 ครั้ง โดยจ านวนเงินสดส่วนที่เก็บเกินกว่า
ระเบียบสูงสุดอยู่ที่ 23,304.84 บาท (สหกรณ์ก าหนดระเบียบว่าด้วยการรับ-จ่ายและเก็บรักษาเงินสดได้ไม่เกิน
วันละ 10,000 บาท) 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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วาระท่ี 4.2       ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน 
   นายธีรพงษ์   ทรัพย์ธานินทร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป แจ้งในที่ประชุมทราบ 
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มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 27 - 

 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง การพิจารณาสั่งการ 
   - ไม่มี -  
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 

    - ไม่มี - 

ปิดประชุม เวลา 16.00 น. 
 

 

     (ลงชื่อ)          ประธานในที่ประชุม 
               (นายพิษณุ    คล้ายเจตน์ดี)  
        สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว 
 

(ลงชื่อ)        ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
                       (นายธีรพงษ์  ทรัพย์ธานินทร์)    

            หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
    
 

(ลงชื่อ        ผู้จดรายงานการประชุม     
                   (นางสาวนีรนุช  พูลเมือง)                                                               
                                   เจ้าพนักงานธุรการ 

 

 

 

 

 

 


