
         รายงานการประชุม สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 1  
ครั้งท่ี  10 /2559     

เม่ือวันศุกรท่ี  25 ตุลาคม 2559 
 ณ หองประชุมช้ัน 2 อาคารกรมหม่ืนพิทยาลงกรณ สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ 

 
------------------------------------------------------ 

รายช่ือผูเขาประชุม  
  

1. นายสิทธิพร  ปานใจ   ผูอํานวยการกลุมตรวจการสหกรณ 
2. นายอภิชาญ  เกิดพิบูลย  หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป 
3. นางพรทิพย  ศิลปวิไลรัตน  นักวิชาการสหกรณชํานาญการ 
4. นายพิษณุ  บัวแกว   นักวิชาการสหกรณชํานาญการ 
5. นางวิวาหพร  ลักษณะโภคิน  นักวิชาการสหกรณชํานาญการ 
6. นางรุงนภา  สุขหงษ   นักวิชาการสหกรณชํานาญการ 
7. นางสาวเปรมจิตต เจนจิรวัฒน  นักวิชาการสหกรณชํานาญการ 
8. นางณภาภัช  เจริญราง  นักวิชาการสหกรณชํานาญการ 
9. นางสุนีย  คํามา   นักวิชาการสหกรณชํานาญการ 
10. นายกฤติน  ไกรกานนท  นักวิชาการสหกรณชํานาญการ 
11. นางสาวกันยารัตน แสงงาม   นักวิชาการสหกรณชํานาญการ 
12. นางสาวบุษยมาศ หนูชม   นักวิชาการสหกรณชํานาญการ 
13. นางสาวรัชภร  ขยันกิจ   นักวิชาการสหกรณชํานาญการ 
14. นายสิทธิพล  วงศสุวัฒน  นักวิชาการสหกรณชํานาญการ 
15. นายอดุลย  พุฒหอม   เจาพนักงานสงเสริมสหกรณอาวุโส 
16. นางคํานวณ  เชาวนศิริ  เจาพนักงานสงเสริมสหกรณชํานาญงาน 
17. นางสาววัลลภา สีงาม   เจาพนักงานสงเสริมสหกรณชํานาญงาน 
18. นายวัชราคม  ทัพไชย   เจาพนักงานสงเสริมสหกรณชํานาญงาน 
19. นายสินชัย  พสกภักดี  เจาพนักงานสงเสริมสหกรณชํานาญงาน 
20. นางวิไลวรรณ  เกิดพิทักษ  เจาพนักงานสงเสริมสหกรณชํานาญงาน 
21. นายโสฬส  เจริญพูล   เจาพนักงานสงเสริมสหกรณชํานาญงาน 
22. นางสาวศิวพร เหลืองอราม  เจาพนักงานสงเสริมสหกรณชํานาญงาน 
23. นางธัญภา  สกุลศรีจินดา  นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
24. นางสาวปยะพร นิมาดร   นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
25. นางสาวนริศา  รอดไพ   นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
26. นางสาวณปภัช พิทักษธฤติกุล  นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
27. นางสาวปสุตา ภูสอดสี   นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
28. นางสาวสุพัตรา เทียมพนัส  นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
29. นางสาวพิณรัตน รองไชย   นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ  
30. นางสาวอรรยา ขันถม   นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
31. นายศิโรทัย  ขําคง   นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
32. นายรพีพงษ  พึงประสพ  นักจัดการงานท่ัวไป 
33. นางณิชาพัฒน บุณยาคม  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
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34. นายทศพร  ยิ้มอยู   นักวิชาการมาตรฐานสินคา 
35. นางสาวพิชชญา ปราบหงส  นักวิชาการสหกรณ 
36. นางสาวกชนันท สวัสดิ์   นักวิชาการสหกรณ 
37. นางสาวสุชานันท เปลี่ยนสินไชย  นักวิชาการสหกรณ 
38. นายวิทิต  ดานาพงศ  นักวิชาการสหกรณ 
39. นางสาวสาวิตรี พันธุวงษ   เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ 
40. นางสาวฐิติพร โนนตูม   เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ 
41. นางสาวชัชพร บาลเพชร  เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ 
42. นายสุทธิรักษ  แซขวย   เจาพนักงานธุรการ 
43. นางสาวอัญญาพร ธรรมปญญา  เจาพนักงานธุรการ 

 
รายชื่อผูไมไดเขาประชุม 

1. นายปรัชญา  ดิลกสัตยา  นักวิชาการสหกรณชํานาญการพิเศษ ลาปวย 
2. นางสาวนันทนา ภูอนุสาสน  นักวิชาการสหกรณชํานาญการ  ลาปวย 
3. นายนิทัต  สุขสุสร   เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ  ลาปวย 
4. นายกิตติศักดิ์  จรินทรรัตนากร  นักวิชาการสหกรณชํานาญการ  ไปราชการ 
5. นางสาวบุษยมาศ หนูชม   นักวิชาการสหกรณชํานาญการ  ไปราชการ 
6. นายวิสิทธิ์  ศิริเลิศ   นักวิชาการสหกรณชํานาญการ  ไปราชการ 
7. นางสาววิลาพร พวงสําราญ  นักวิชาการสหกรณชํานาญการ  ไปราชการ 
8. นางสาวดวงใจ จันทรกลาง  เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ  ไปราชการ 
9. นางสาวปยาภรณ คงพูล   นักวิชาการสหกรณ  ปฏิบัติงานบน สนง. 
10. นายอํานวย  มากระจันทร  พนักงานขับรถยนต  ปฏิบัติงานบน สนง. 
11. นายวิมาล  นอยแยม  พนักงานขับรถยนต  ปฏิบัติงานบน สนง. 
12. นายรณรงค  พูลวิชา   พนักงานขับรถยนต  ปฏิบัติงานบน สนง. 

  เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 
ระเบียบวาระท่ี 1  ประธานแจงท่ีประชุมทราบ  
 นายอภิชาญ  เกิดพิบูลย  รักษาการแทนผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร   
พ้ืนท่ี 1 ประธานในท่ีประชุม ดําเนินการประชุม ดําเนินการประชุมตามวาระดังนี้ 
เรื่องท่ี 1  เรื่องกําหนดมาตรการการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการเพ่ือการฝกอบรม  
  ประธาน : ขอแจงเรื่องการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการเพ่ือการฝกอบรม โดยกรมสงเสริม
สหกรณ กําหนดคาพาหนะ ในการเดินทางไปราชการ เพ่ือการฝกอบรมตามความเหมาะสม ประหยัด และถือ
ประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ ดังนี้ 

(1) การเดินทางไปราชการเพ่ือการฝกอบรมของผูเขารับการฝกอบรมและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ
โครงการ หากมิไดพักแรม ใหใชยานพาหนะประจําทาง และใหเบิกคาพาหนะไดโดยประหยัด กรณีมีความ
จําเปนตองใชพาหนะรับจาง ใหเบิกคาพาหนะไดเพียงวันละ 1 เท่ียว ตามท่ีจายจริงและไมเกินหลักเกณฑการเบิกคา
พาหนะรับจาง (แท็กซ่ี) ท่ีกรมฯ กําหนด โดยผูไปราชการตองชี้แจงเหตุผลและความจําเปนในรายงานการเดินทาง
หรือหลักฐานการขอเบิก 

(2) การเดินทางไปราชการเพ่ือการฝกอบรมของผูเขารับการฝกอบรมและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ
โครงการ ซ่ึงเปนการเดินทางไป – กลับระหวางสถานท่ีอยู ท่ีพัก กับสถานท่ีปฎิราชการตามปกติผูเดินทางจะเบิกคา
พาหนะรับจางแท็กซ่ีไมได 



3 
 

ขอใหขาราชการทราบและถือปฏิบัติดังนี้ดวย 
มติท่ีประชุม รับทราบและปฏิบัติ 
เรื่องท่ี 2 การจัดประชุมการจัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 
 ประธาน : ตามท่ีสํานักพระราชวังประกาศ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสวรรคต 
เม่ือวันท่ี 13 ตุลาคม 2559 และไดกําหนดการประกอบพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ เปนเวลา 100 วัน 
ดังนั้น ดวยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาสุดมิได ท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กรม
สงเสริมสหกรณจึงขอความรวมมือใหทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของกับขบวนการสหกรณไดรวมกันจัดกิจกรรม/โครงการ
เพ่ือถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพ่ือแสดงออกถึงพลังความสามัคคี
และเปนความน้ําหนึ่งใจเดียวของขบวนการสหกรณ 
 โดยสํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 1 จะจัดกิจกรรมทําบุญเลี้ยงพระสงฆ ณ โรงพยาบาล
สงฆ ในวันท่ี 7 ธันวาคม 2559 ในสวนกําหนดการจะแจงใหทราบอีกครั้งหนึ่ง 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
เรื่องท่ี 3 สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานสงเสริมสหกรณและกลุมเกษตรกรของ สสจ/สสพ ประจําป 2559 
 ประธาน : จะขอชี้แจงผลการประเมินการปฏิบัติงานสงเสริมสหกรณและกลุมเกษตรกรของ สสพ 1 ดังนี้ 
มิติท่ี 1 ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (35 คะแนน) 

1.1 
มาตรฐาน
สหกรณ 
(10) 

1.2 
มาตรฐาน

กลุม
เกษตรกร 

(5) 

1.3 
สหกรณ
และกลุม

เกษตรกรสู
ดีเดน 
(5) 

1.4 
สหกรณ
และกลุม

เกษตรกรมี
ปริมาณ
ธุรกิจ

เพ่ิมข้ึน 
(5) 

1.5 
รายงานผล

การ
ดําเนินงาน
ประจําป 
2558 

(5) 

1.6 
การแกไข

ขอบกพรอง
ของสหกรณ 

(5) 

คะแนนรวม
ขอ 1 – 6 

(35) 

1.7 
การชําระ

บัญชี
สหกรณ
และกลุม
เกษตรกร 

(+3) 

คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน 
6.510 5.00 5.00 4.753 4.293 5.00 30.556 - 

  
มิติท่ี 2 คุณภาพของการปฏิบัติงาน  (35 คะแนน) 

2.1 
ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

(5) 

2.2 
ความพึงพอใจของผูบริหาร 

(5) 

คะแนนรวมมิติท่ี 2  
(10) 

คะแนน คะแนน คะแนน 
3.57 4.00 7.57 
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มิติท่ี 3 ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (35 คะแนน) 
3.1 

การบริหาร
งบประมาณ

และการ
ปฏิบัติงาน
ดานบัญชี 

3.2 
การ

ดําเนินการ
ตาม

แผนปฏิบัติ
งาน E-
Project 

3.3 
การ

ดําเนินการ
ตามระบบ 

CPS 

3.4 
การ

ประชุม
กลุม

สมาชิก 

3.5 
การบริหาร
เงินกองทุน

พัฒนา
สหกรณ 

 
 

คะแนนรวมขอ 
3.1 – 3.5 

3.6 
การดําเนิน

โครงการ
สําคัญตาม
นโยบาย
รัฐบาล 

3.7 
การไดรับ

การ
สนับสนุน

งบประมาณ
จังหวัด/

กลุม 

 
คะแนน
รวมมิติท่ี 

3 

คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน 
9.162 9.301 2.902 5.00 4.582 30.947 0.500 - 31.447 

 
มิติท่ี 4 การพัฒนาองคกรเพ่ือการปฏิบัติงาน (20 คะแนน) 

4.1 
Profile สหกรณกลุม
เกษตรกรและกลุม

อาชีพ 
(5) 

4.2 
Action Plan 

(5) 

4.3 
ผลสําเร็จของการ
ประชาสัมพันธ

หนวยงาน 
(5) 

4.4 
ผลสําเร็จของการ
พัฒนาคุณภาพเวป
ไซตของหนวยงาน 

(5) 
 

 
คะแนนรวมมิติท่ี 4 

คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน 
5.00 4.850 4.80 4.55 19.200 

 
ประธาน : คะแนนรวมมิติท่ี 1-4 ไดคะแนนรวมท้ังหมด 88.773 อยูในระดับพอใช โดยสํานักงานสงเสริมสหกรณ
กรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 1 ไดลําดับท่ี 63  
นางพรทิพย ศิลปวิไลรัตน :นักวิชาการสหกรณชํานาญการ ในสวนมิติท่ี 3 ในเรื่องของ CPS กลุมสงเสริม 1 – 3 จะ
ขอประชุมรวมกัน เพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงใหไดคะแนนในสวนนี้มากข้ึน 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา  
  ฝายบริหารท่ัวไปไดเวียนรายงานประชุมครั้งท่ี 9/2559 วนัท่ี 16 กันยายน 2559 ไปเม่ือวันท่ี  
22 กันยายน 2559 นั้น ไมมีผูขอแกรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งท่ีผานมา 
ไมมี 

มติที่ประชุม รับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ 
4.1 ฝายบริหารท่ัวไป 
วาระท่ี 4.1.1 ผลการการเบิกจายงบประมาณ 
นางสาวสุพัตรา เทียมพนัส นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ ไดชี้แจงงบประมาณดังนี้ 

 
 

งบประมาณที่ไดรับและผลการเบิกจาย 
 

กลุมจัดต้ังและสงเสริมสหกรณ 
ขอมูล ณ วันที่  21 ตุลาคม 2559 

 งาน ไดรับ เบิกจาย คงเหลือ 
% การ
เบิกจาย 

1 จัดตั้งสหกรณใหม     

 คาเบี้ยเล้ียง ที่พัก พาหนะ 34,850.00 2,676.00 32,174.00  

2 
พัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณและกลุมเกษตรกร (โครงการสนับสนุนศูนยเรียนรูการเพ่ิม
ประสิทธภิาพการผลิตสินคาเกษตร) 

  
  

 คาเบี้ยเล้ียง ที่พัก พาหนะ 7,216.00 - 7,216.00  

 คาประชาสัมพันธ 12,000.00 - 12,000.00  

3 
พัฒนาศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสทิธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (โครงการศูนยเรียนรูการเพ่ิม
ประสิทธภิาพการผลิตสินคาเกษตร) 

  
  

 คาเบี้ยเล้ียง ที่พัก พาหนะ 2,608.00 - 2,608.00  

 คาประชาสัมพันธ 3,000.00 - 3,000.00  

4 โครงการสงเสรมิสหกรณตามพระราชดําริ สามเด็จพระเทพฯ (โรงเรยีน)     

 คาเบี้ยเล้ียง  ที่พกั พาหนะ 30,750.00 - 30,750.00  

 คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 122,900.00 - 122,900.00  

5 พัฒนาความเขมแข็งและยกระดับชั้นสหกรณ     

 1) โครงการยกระดับชั้น     

 คาเบี้ยเล้ียง  ที่พัก พาหนะ 103,976.00 - 103,976.00  

 2) การชําระบญัชีสหกรณและกลุมเกษตรกร     

   คาใชจายในการชาํระบัญช ี 2,460.00 - 2,460.00  

6 คาใชจายในการจัดงานวัน 7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณนักเรียน 50,000.00 - 50,000.00   

7 คาใชจายในการสงเสรมิและพัฒนาสหกรณและกลุมเกษตรกรผานเกณฑมาตรฐานและสูดีเดน     

 คาใชจายในการสงเสริมและพัฒนาสหกรณและกลุมเกษตรกรผานเกณฑมาตรฐานและสูดีเดน 13,120.00 - 13,120.00  

 คาใชจายในการจัดประชุม 6,400.00 - 6,400.00  

 คาวัสด ุ 700.00 - 700.00  

 รวม  389,980.00 2,676.00 387,304.00 0.69 
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กลุมสงเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ 
 

 งาน ไดรับ เบิกจาย คงเหลือ % การเบิกจาย 

1 
เสริมสรางและสนับสนุนความเขมแข็งของสหกรณและ
กลุมเกษตรกร 

 
   

 
เขาถึงแหลงเงินทุนในการผลิตและการตลาดและการ
ติดตามหน้ีคางชําระเงินฯ 

 
 

 
 

 คาเบ้ียเลี้ยง  คาเชาท่ีพักและพาหนะ 3,362.00  3,362.00  

 คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 18,900.00  18,900.00  

2 
เงินอุดหนุนเพ่ือชดเชยดอกเบีย้ใหสหกรณ/กลุมเกษตรกรและ
สมาชิก กรณีประสบภัยธรรมชาต ิ

   
 

 สัญญาเดิม สงคืนกรมฯ    

 สัญญาใหม สงคืนกรมฯ    

 รวม  22,262.00  22,262.00  

 
กลุมสงเสริมและพัฒนาธุรกจิสหกรณ 

 

 งาน ไดรับ เบิกจาย คงเหลือ 
% การ
เบิกจาย 

1 
โครงการสงเสริมสหกรณตามโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดาํร ิ

 
   

 คาเบี้ยเล้ียง  คาเชาที่พกัและพาหนะ 43,296.00  43,296.00  

 คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม  20,000.00    20,000.00   

2 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ     

 คาเบี้ยเล้ียง  คาเชาที่พกัและพาหนะ 7,216.00  7,216.00  

 คาใชจายอ่ืนๆ  20,000.00  20,000.00  

3 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ     

 คาเบ้ียเลี้ยง  คาเชาท่ีพักและพาหนะ 8,692.00  8,692.00  

 คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 10,000.00  10,000.00  

4 
สนับสนุนสหกรณเปนผูคาขายสินคาเกษตร(เพ่ิมประสิทธภิาพการ
ดําเนินธุรกิจจัดหาสินคามาจาํหนายฯ) 

 
   

 คาเบี้ยเล้ียง  คาเชาที่พกัและพาหนะ 5,300.00  5,300.00  

5 พัฒนากลุมอาชีพในสถาบันเกษตรกรเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม     

 คาเบี้ยเล้ียง  คาเชาที่พกัและพาหนะ 4,242.00 2,464.00 1,778.00  

 คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 16,200.00  16,200.00  

 งบอุดหนุน     

 กลุมไวนแอนดวิสดอม 70,000.00  70,000.00  

 กลุมเห็ดแปรรูป 72,000.00  72,000.00  

 กลุมแมบานเกษตรกรสุภัทรภิบาล 36,000.00  36,000.00  

 รวม  312,946.00 2,464.00 310,482.00 0.79 
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กลุมตรวจการสหกรณ 

 

 งาน ไดรับ เบิกจาย คงเหลือ 
% การ
เบิกจาย 

1 ตรวจการสหกรณ 10,088.00 - 10,088.00  

2 กํากับ คุมครอง ดูแล ระบบสหกรณ     

 คาเบี้ยเล้ียง  คาเชาที่พกัและพาหนะ 224,434.00 - 224,434.00  

 คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 13,200.00 - 13,200.00  

 รวม  247,722.00 - 247,722.00  

  
 
 

ฝายบริหารท่ัวไป 
 

 งาน ไดรับ เบิกจาย คงเหลือ 
% การ
เบิกจาย 

1 อํานวยการ 300,000.00 - 300,000.00  

2 ประชาสัมพันธ 80,000.00 - 80,000.00  

3 คาเชาบาน 316,800.00 - 316,800.00  

4 คาสาธารณูปโภค 129,900.00 4,239.61 125,660.39  

5 คาวัสดุ 178,400.00 1,950.00 176,450.00  

6 ประชุม cps 100,000.00 - 100,000.00  

7 งบกลาง  212,320.00 7,678.00 204,642.00  

8 
คชจ.ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรางการมี
สวนรวมในการปองกัน แกไขปญหาและพัฒนา
สหกรณ/กลุมเกษตรกรในระดับจังหวัด 

61,500.00 - 61,500.00  

 รวม (ฝายบรหิารทั่วไป) 1,378,920.00 13,867.61 1,365,052.39 1.00 

 
 

 งบบุคลากร ไดรับ เบิกจาย คงเหลือ % การเบิกจาย 

1 คาตอบแทนพนักงานราชการ 3,506,500.00 - 3,506,500.00  

2 ประกันสังคม 155,100.00 - 155,100.00  

 รวม 3,661,600.00  3,661,600.00  
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งบกลุมสงเสริมสหกรณ 

 

ที่ กสส. ไดรับ เบิกจาย คงเหลือ %เบิกจาย 

1 กสส.1  145,320.00   1,445.00   143,875.00   0.99  
2 กสส.2  182,390.00   -     182,390.00   -    
3 กสส.3  136,270.00   2,646.00   133,624.00   1.94  
4 วิวาหพร 1,570.00 - 1,570.00  

 
 

สรุปงบท่ีไดรับและผลเบิกจาย ณ วันท่ี  21 ตุลาคม 2559    

สรุป ไดรับ เบิกจาย คงเหลือ รอยละเบิกจาย 

กลุมจัดตัง้ฯ 389,980.00 2,676.00 387,304.00 0.69 

กลุมจัดการฯ 22,262.00  22,262.00  

กลุมธุรกิจฯ 312,946.00 2,464.00 310,482.00 0.79 

กลุมตรวจการ 247,722.00 - 247,722.00  

ฝายบรหิารฯ 1,378,920.00 13,867.61 1,365,052.39 1.00 

รวม กลุมสงเสริมสหกรณ 1  145,320.00   1,445.00   143,875.00   0.99  

รวม กลุมสงเสริมสหกรณ 2  182,390.00   -     182,390.00   -    

รวม กลุมสงเสริมสหกรณ 3  136,270.00   2,646.00   133,624.00   1.94  

วิวาหพร 1,570.00 - 1,570.00  

งบบุคลากร 3,661,600.00 - 3,661,600.00  

สงคืนกรมฯ (กองคลังยังไมดึงเงิน)         389,476.08 -         389,476.08  

สงคืนกรมฯ (กองคลังยังไมดึงเงิน) 33,767.81 - 33,767.81  

รวม สสพ.1 6,902,223.89 23,098.61 6,879,125.28 0.33 

 
 

สรุปผลเบิกจายแยกตามประเภทงบประมาณ 
 

 งบท่ีไดรับ ผลการเบิกจาย คงเหลือ % เบิกจาย 

งบบุคลาการ  3,506,500.00   -     3,506,500.00  0.00% 

งบดําเนินงาน  3,217,723.89   23,098.61   3,194,625.28  0.72% 

งบเงินลงทุน  -     -     -     

งบเงินอุดหนุน  178,000.00   -     178,000.00  0.00% 

รวมท้ังสิ้น  6,902,223.89   23,098.61   6,879,125.28  0.33% 
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สสพ.1  ไดรับโอน ณ 21 ตุลาคม 2559    จํานวน    3,747,443.89 บาท 
 

 งบไดรับตามแผน งบท่ีไดรับโอน คิดเปนรอยละ 

รวม 6,902,223.89 3,747,443.89 54 

  

       เปาหมายการเบิกจาย  
ไตรมาส 1 รอยละ 35 

   ไตรมาส 2 รอยละ 58 
   ไตรมาส 3 รอยละ 85 
   ไตรมาส 4 รอยละ 100 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

   
ประธาน: ขอใหทุกทานเรงรัดการเบิกจายไตรมาสแรก ใหได 35%  

 

มติท่ีประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 

วาระที่ 4.1.2 แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2560 กรมสงเสริมสหกรณ 
 นายอภิชาญ  เกิดพิบูลย หัวหนาฝายบริหารท่ัวไปไดชี้แจง ในสวนของแผนงาน ดังนี้ 

• ภาพรวมงบประมาณ ประจําป 2560 

• แผนและเปาหมายการปฏิบัติงาน ป 2560 

• มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณฯ 

• ปฏิทินงบประมาณ 

• การรายงาน และการติดตาม การประเมินผล 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
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วาระที่ 4.1.3   ถวายผากฐินพระราชทาน 
 ประธาน : การถวายผากฐินพระราชทานของกรมสงเสริมสหกรณเพ่ือนําไปถวายพระสงฆจําพรรษา ณ วัดชนะ
สงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ ในวันศุกรท่ี 11 พฤศจิกายน 2559  

มติที่ประชุม รับทราบ 

4.2  กลุมจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ 
           นางวิวาหพร ลักษณะโภคิน นักวิชาการสหกรณชํานาญการ  ชี้แจงขอมูลกลุมจัดตั้งสหกรณ ดังนี้ 
. 4.2.1.เรื่องงบประมาณในการจัดตั้งใหม มีคาเบี้ยเลี้ยง ท่ีพัก พาหนะ สวนงบประมาณท่ีจะไดจะอยูใน
วงเงิน       42,500 บาท 

4.2.2.พัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณและกลุมเกษตรกร (โครงการสนับสนุนศูนยเรียนรูการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคา) 

4.2.3.ในสวนของการพัฒนาความเขมแข็งและยกระดับชั้นสหกรณ  
นางธัญภา  สกุลศรีจินดา ; ชี้แจงในเรื่องการยกระดับชั้นสหกรณ เนื่องจากยังไมไดรับขอมูลการยกระดับชั้นจากกรม

สงเสริมสหกรณ ของป 2559 ทําใหยังไมสามารถจัดชั้นสหกรณได  

นางวิวาหพร ลักษณะโภคิน : กอนท่ีจะกระจายงบจัดสรรใหกลุมสงเสริมได ตองนําสหกรณมาพิจารณาคัดเลือกกอน 

นายอดุลย  พุฒหอม เจาพนักงานสงเสริมสหกรณอาวุโส เราสามารถใชฐานขอมูลจากปเกามาคัดเลือกสหกรณได

หรือไม เพราะถายังกระจายงบใหกับกลุมสงเสริมสหกรณไมได จะไมสามารถทํา Action Plan สงใหกับทางฝาย

บริหารท่ัวไปได 

นางวิวาหพร ลักษณะโภคิน ใหทางฝายบริหารท่ัวไปสอบถามกองแผนงาน เก่ียวกับเรื่องการยกระดับชั้นสหกรณ 

ประธาน : รอใหสอบถามกองแผนงาน 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 4.3  กลุมสงเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ 
  นางสาวเปรมจิตต เจนจิรวัฒน นักวิชาการสหกรณชํานาญการ กลุมสงเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ ได
ชี้แจงรายละเอียดงานดังนี้ 
1. แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจายประจําปท่ีไดรับ 
 

แผน งบประมาณ กิจกรรม การดําเนินงาน 
1) แผนพัฒนากลุม
อาชีพในสถานบัน
เกษตรกรเพ่ือสราง
มูลคาเพ่ิม 

งบดําเนินงาน  24,300 บาท 
 

1. ประชุมทําแผนพัฒนาธุรกิจ
ของกลุมอาชีพ 
 

 

เงินอุดหนุน  178,000 บาท 2. เบิกจายเงินอุดหนุนปจจัย
การผลิต การตลาด และการ
แปรรูปสินคากลุมอาชีพใน
สังกัดสถาบันเกษตรกร 
 
 

 



11 
 

 เงินอุดหนุน 
 

 1. สหกรณเคหสถานคลอง 
บางพราน จํากัด   

72,000 บาท 
- เครื่องทําลูกชิ้น 
- เครี่องตีแปง  
- เครื่องเตาอบ 
 

ประชุมเพ่ือกําหนด
ระเบียบวาดวย
กลุมอาชีพ และ
รับรองกลุมอาชีพ 
เม่ือวันท่ี 4 ตุลาคม 
2559 
 

 2. สหกรณเคหสถานศิรินทร
และเพ่ือน จํากัด 

70,000 บาท 
- เครื่องบรรจุครีมแบบมือโยก 
- เครื่องเปาลมรอน 
- เครื่องปนสมุนไพร 
- เครื่องพิมพสลาก 
- เครื่องตัดสติกเกอร 
 

ประชุมเพ่ือกําหนด
ระเบียบ วาดวย
กลุมอาชีพ  และ
รับรองกลุมอาชีพ  
เม่ือวันท่ี 19 
ตุลาคม 2559 

 3. กลุมแมบานเกษตรกรสุ
ภัทรภิบาล (สังกัดกลุม
เกษตรกรทําสวนบางหวา) 

36,000 บาท 
- บรรจุภัณฑกลวยกวน   

ประชุมเพ่ือกําหนด
ระเบียบวาดวย
กลุมอาชีพ  และ
รับรองกลุมอาชีพ  
เม่ือวันท่ี 14 
ตุลาคม 2559 
 
 

แผน งบประมาณ กิจกรรม การดําเนินงาน 
2)  แผนงาน การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
2.1) โครงการสงเสริม
สหกรณตามโครงการ
พระราชดําริ 

งบดําเนินงาน  72,800 บาท จัดเวทีชาวบาน / ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ  เพ่ือรวมกันจัดทํา / 
ทบทวนแผนกลยุทธการพัฒนา
สหกรณ / ทํากิจกรรมกลุม โดยใช
รูปแบบสหกรณ  พรอมท้ังนํา
โครงการตามแผนกลยุทธไปปฏิบัติ
เพ่ือพัฒนาสหกรณ   (2 แหงๆละ 1 
ครั้งๆล 30 คน)  
 

อยูระหวางเสนอ
โครงการฯ  

2.2) โครงการคลินิก
เกษตรกเคลื่อนท่ีใน
พระราชานุเคราะห 

งบดําเนินงาน 28,800 บาท จัดกิจกรรมในงานคลินิกเกษตรกร  
2 ครั้ง 

รอเกษตรเรียก
ประชุม เพ่ือแจง
วัน สถานท่ีในการ
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สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามกุฎ
ราชกุมาร 
 

จัดกิจกรรม 

2.3) โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช  อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

งบดําเนินงาน  20,600 บาท - กิจกรรมสํารวจ / บันทึกขอมูล
พันธุพืช  และกิจรรมการจัดทําแปลง
สาธิตการเรียนรู  1 ครั้ง 
- จัดเวที / ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เพ่ือชี้แจง ประชาสัมพันธ ใหสหกรณ 
/ กลุมเกษตรกร  เห็นความสําคัญ
ของการอนุรักษพันธุกรรมพืช   
สามารถขยายพ้ืนท่ีการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช  และสรางรายไดเสริม
จากการแปรรูปพืชท่ีอนุรักษ  1 ครั้ง 
30 คน 

 

 
2.  งานมหกรรมสินคาสหกรณ  ประจําป 2560 
 กรมฯ ไดแจงใหสํารวจความพรอมของอําเภอ / เขต ตางๆ ท่ีสามารถจัดจําหนายสินคาตามโครงการมหกรรม 
สินคาสหกรณ    
 กลุมธุรกิจฯ ไดตอบแบบสํารวจไปแลว เม่ือวันท่ี 17ตุลาคม 2559 วามีความพรอม จํานวน 14 เขต 
3.  การจัดกิจกรรมจําหนายสินคาสหกรณ  
 วันท่ี 27 ตุลาคม  2559   ณ สหกรณออมทรัพยกรมแผนท่ีทหาร จํากัด   
 วันท่ี 1-2 พฤศจิกายน 2559 ณ สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด 
นางสาวกันยารัตน แสงงาม : นักวชิาการสหกรณชํานาญการ แจงใหทราบทางกรมสงเสริมสหกรณไดโอน
งบประมาณ โครงการพัฒนาสหกรณออมทรัพยเปนการวางแผนการเงินสมาชิก  ทางกลุมสงเสริมและพัฒนาธุรกิจ
จะจัดในเดือน พฤศจิกายน 2559 

มติที่ประชุม รับทราบ 

4.4  กลุมสงเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ 
นายพิษณุ  บัวแกว นักวิชาการสหกรณชํานาญการรักษาราชการแทน ผูอํานวยการกลุมสงเสริมและ

พัฒนาการจัดการสหกรณ ไดชี้แจงแผนงาน ดังนี้ 
1. เรื่อง แผนการปฏิบัติงานประจําป 2560 

การจายเงินกู กพส. สสพ.1 ไดรับการจัดสรรเงินกู กพส. สําหรับโครงการปกติ จํานวน 48 ลานบาท  
เปนวงเงินสําหรับสหกรณ 3 แหง ดังนี้ 

   1.สหกรณออมทรัพยการบินพลเรือน จํากัด 
  2. สหกรณออมทรัพยพนักงาน กสทช. จํากัด 
  3.สหกรณแท็กซ่ีอาสาสมัคร จํากัด 
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การจายเงินกู กพส. สสพ.1 ไดรับการจัดสรรเงินกู กพส. สําหรับโครงการพิเศษ การเพ่ิมศักยภาพและฟนฟู     
การดําเนินธุรกิจของสหกรณบริการเขาสูความเขมแข็งของสหกรณสหกรณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560  
จํานวนเงิน 300,000 บาท คือ สหกรณเคหสถานคลองลัดภาชี จํากัด 
ข้ันตอนการปฏิบัติ การกูเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ 
1.1 ข้ันตอนขอกูเงิน 

1.1.1 กลุมสงเริมสหกรณ รับคําขอกูจากสหกรณ 
 - ตรวจสอบความถูกตอง 
 - วิเคราะหถึงความจําเปนของสหกรณ (ตามแผนงาน/โครงการ) 
 - ศึกษาขอมูลในพ้ืนท่ี พรอมท้ัง เสนอความเห็นประกอบคําขอกูของสหกรณ 
1.1.2 สสพ.1 รับคําขอกู และผลการวิเคราะห พรอมท้ังความเห็นของกลุมสงเสริมสหกรณ 
 - วิเคราะหถึงความจําเปนของสหกรณ ความเปนไปไดตามแผนงาน/โครงการ 
 - เสนอความเห็นประกอบคําขอกูของสหกรณ นําเสนอท่ีประชุมคณะอนุกรรมการ 
 - จัดทําวาระการประชุม และจัดทํารายงานผลการประชุมและเสนอผูมีอํานาจอนุมัติ/ไมอนุมัติ 
1.1.3 สสพ.1 เสนอมติท่ีประชุมใหผูมีอํานาจพิจารณาลงนาม อนุมัติ/ไมอนุมัติ และแจงผลการพิจารณา

พรอม ท้ังแนบแบบฟอรมสัญญากู สัญญาคํ้าประกัน หลักประกันอ่ืนๆ (ถามี) ใหกลุมสงเสริมสหกรณดําเนินการแจง
สหกรณตอไป 

2. ข้ันตอนการเบิกเงินกู 
2.1 กลุมสงเสริม ชวยแนะนําสหกรณจัดทําหลักฐานการกูยืมและหลักประกัน พรอมท้ังตรวจสอบ

สัญญากูยืมเงิน สัญญาคํ้าประกัน หลักประกันอ่ืนๆ (ถามี) และเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวของใหถูกตอง 
2.2 สสพ. 1 ตรวจสอบเอกสารการขอเบิกเงิน สัญญากูยืมเงิน สัญญาคํ้าประกัน และหลักประกัน

อ่ืน (ถามี)พรอมเอกสารประกอบอ่ืนท่ีเก่ียวของลงนามในเอกสารตางๆ พรอมท้ัง ดําเนินการโอนเงินเขาบัญชีสหกรณ 
2. เรื่อง โครงการสรางความเขมแข็งใหกับกลุมเกษตรกรเขาถึงแหลงเงินทุนในการผลิตและการตลาดและ

การติดตามหนี้คางชําระอ่ืนของสหกรณและกลุมเกษตร 

 
กิจกรรม/ข้ันตอนของกิจกรรม 

เปาหมาย 

งาน งบ 

1. ประชุมคณะกรรมการกลางกลุมเกษตรกรระดับจังหวัดเพ่ือคัดเลือกกลุม
เกษตรกรเขารวมโครงการ 

1 ครั้ง 4,400 

2. เขารวมประชุมกับกลุมเกษตรกร ในครั้งท่ีมีมติขอกูเงิน พรอมท้ังรวบรวม
เอกสารในการยื่นขอกูเงินของกลุมเกษตรกร 

1 ครั้ง 1,740 

3. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู 5 ครั้ง 6,000 

4. เขารวมประชุมกับกลุมเกษตรกร ในครั้งท่ีมีมติขอกูเงิน พรอมท้ังรวบรวม
เอกสารในการยื่นขอกูเงินของกลุมเกษตร 

2 แหง 640 

5. ติดตามการใชเงินกูใหเปนไปตามวัตถุประสงค 10 ครั้ง 12,000 

6. ติดตามเรงรัดการชําระหนี้ 8 ครั้ง 3,620 

7.ติดตาม เรงรัดดําเนินการทางคดี และติดตามการชําระหนี้คางชําระ
เงินกองทุนอ่ืนของสหกรณ/กลุมเกษตรกร 

1 ครั้ง 600 
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นายพิษณุ  บัวแกว: ในสวนของเรื่องการรายงานเรื่องภัยพิบัติ อุทกภัย ภัยแลงสวนใหญจะอยูในสวนความ
รับผิดชอบของกลุมสงเสริมสหกรณ 3 เบ้ืองตนยังไมมีเจาหนาท่ีสงเสริมสหกรณมาแจง ถามีสหกรณท่ีไดรับ
ผลกระทบขอใหแจงมาท่ีกลุมสงเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณโดยดวน 

มติที่ประชุม รับทราบ 
4.5  กลุมตรวจการสหกรณ 

นายสิทธพร ปานใจ ผูอํานวยการกลุมตรวจการณสหกรณ ไดชี้แจง ดังนี้ 
วาระท่ี 4.5.1 เรื่องการกํากับ ดูแลฯ ตามระบบ CPS โดยผูตรวจการสหกรณท่ีแตงตั้งจากขาราชการกลุม

สงเสริมสหกรณ 
1.1วิเคราะหสถานภาพสหกรณ และนําเสนอท่ีประชุมผูตรวจการสหกรณเพ่ือกําหนดแนวทางการตรวจ
การสหกรณ 

เปาหมายตามแผน 313 แหง 
 ดําเนินการ  268 แหง 
 หยุด  6     แหง 
 ยังไมเริ่มดําเนินการ 5     แหง 
 ชําระบัญชี  34   แหง 

 กําหนดแลวเสร็จ ภายใน วันท่ี 4 พฤศจิกายน 2559 
 แบบวิเคราะหตามคําแนะนําการปฏิบัติงาน 

1.2 ติดตามและเฝาระวังการดําเนินงานสหกรณ 268 แหง 
 รอง นทส.แจงใหสหกรณสงระเบียบวาระการประชุมกอน เพ่ือพิจารณา จัดเตรียม

ขอมูลในการกํากับ/เขารวมประชุม (15 พ.ย.59) กตก. 
 เม่ือสหกรณประชุมเสร็จสิ้นแลว ใหติดตาม รวบรวมและตรวจสอบรายงานการ

ประชุม หากพบวาการลงมติไมถูกตอง ใหแจงกลุมตรวจการสหกรณเพ่ือรวมกัน
พิจารณาดําเนินการ (พ.ย.59) กสส. 
 ติดตาม ตรวจสอบผลการแกไขขอบกพรอง และติดตามเฝาระวังการดําเนินงานของ

สหกรณทุกเดือน (พ.ย.59 – ส.ค.60) กสส. 
1.3 งบประมาณ ท่ีไดจัดสรร 68,900 บาท จัดสรรเปน 

 งบกลาง 18%    12,402 บาท 
 จัดสรรใหกลุมสงเสริมสหกรณ  
268 แหงๆ ละ 180 บาท เปนเงิน  48,258 บาท 
 คชจ.จัดประชุมซักซอมการตรวจการ 8,258 บาท 

วาระท่ี 4.5.2 แผนฯ กํากับ คุมครอง ดูแล ระบบสหกรณ 
2.1 คณะผูตรวจการสหกรณประจําจังหวัด (รอยละ 35) 
 การตรวจสอบแตละครั้งใหตรวจทุกประเด็นตามรายการท่ีกําหนด (22 ประเด็น) ในแนวทางการ

ตรวจสหกรณ ซ่ึงไมซํ้ากับเปาหมายในป 2559 
 คณะผูตรวจการสหกรณประจําจังหวัด ประกอบดวย 

 ผอ.กลุม/ผอ.กลุมสงเสริมสหกรณ   เปนประธานคณะทํางาน 
 จนท.กลุมงาน/กลุมสงเสริมสหกรณ  เปนคณะทํางาน 
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 จนท.กลุมตรวจการสหกรณ   เปนเลขานุการ 
 พนักงานราชการ/ผูมิใชผูตรวจการสหกรณ  เปนผูชวยดานเอกสาร 
อาจตั้งคณะผูตรวจการสหกรณมากกวา 1 คณะ ข้ึนอยูกับปริมาณสหกรณ 
 เม่ือตรวจสอบสหกรณแลว ใหรายงานผลการตรวจสอบตอนายทะเบียนสหกรณตามแบบ
รายงาน โดยผานกลุมตรวจการสหกรณ 

แนวทางปฏิบัติ การตรวจการโดยทีมตรวจสอบสหกรณ เปาหมาย สสพ.1 จํานวน 85 แหง  
 1.กลุมสงเสริมฯ สงรายชื่อสหกรณเปาหมาย ภายใน 7 พฤศจิกายน 2559 โดยคัดเลือกจาก สก.ท่ีมีความ

เสี่ยงสูง  
 กลุมฯ 1  25 แหง (2 ทีม โดย ผอ.กลุม 1 + 1 ผอ.กลุมงาน) 
 กลุมฯ 2  36 แหง (3 ทีม โดย ผอ.กลุม 2 + 2 ผอ.กลุมงาน) 
 กลุมฯ 3  24 แหง (2 ทีม โดย ผอ.กลุม 3 + 1 ผอ.กลุมงาน) 

2.กลุมตรวจการฯ จัดประชุมซักซอมการตรวจการ วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2559 
3.ออกคําสั่งแตงตั้งคณะผูตรวจการฯ และมอบหมายผูชวยฯ ภายในวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2559 และแจง
คําสั่งใหสหกรณเปาหมายทราบ ในวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2559 
4.ออกตรวจการสหกรณเปาหมาย พฤศจิกายน 2559 – สิงหาคม 2560 
2.2 ตรวจการสหกรณตามคําส่ังนายทะเบียนสหกรณ 

 ตรวจการสหกรณตามความจําเปน/ความเห็น/การสั่งการของนายทะเบียนสหกรณ 
 จํานวนเฉลี่ยรอยละ 15 ของสหกรณท้ังหมด 
 เปนการตรวจการนอกเหนือจากการตรวจการสหกรณตามท่ีนายทะเบียนสหกรณสั่งการ 

แนวทางปฏิบัติ การตรวจการตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ เปาหมาย สสพ.1 จํานวน 46 แหง 
1.1. ตรวจการโดยผูตรวจการสหกรณ 
1.2. ตรวจการโดยคณะผูตรวจการสหกรณเฉพาะกิจ 
1.3. ไมกําหนดเปาหมายในกลุมสงเสริมฯ เปนการเฉพาะ 
1.4. ออกตรวจการ พฤศจิกายน – สิงหาคม 2560 

2.3 จัดประชุมคณะทํางานระดับจังหวัดแกไขปญหาการดําเนินงานของสหกรณและกลุมเกษตรกรท่ีมี
ขอบกพรอง (จกบ.) 

กลุมตรวจการสหกรณจัดการประชุม รวม 4 ครั้ง โดยจัดการประชุม 3 เดือน/ครั้ง หรือมากกวา 1 ครั้ง 
ข้ึนอยูกับความจําเปนของแตละจังหวัด/พ้ืนท่ี 

 ครั้งท่ี 1 ธันวาคม 2559 
 ครั้งท่ี 2 มีนาคม 2560 
 ครั้งท่ี 3 พฤษภาคม 2560 
 ครั้งท่ี 4 สิงหาคม 2560 
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งบประมาณ แผนฯ กํากับ คุมครอง ดูแล ระบบสหกรณ 
 คาเบี้ยเลี้ยง (ทีมตรวจสอบสหกรณ) ไดรับจัดสรร 286,900 บาท จัดสรรเปน 
ลําดับ รายการท่ีจัดสรร จํานวนเงิน 
1 งบกลาง 18% 49,266 
2 คาเบี้ยเลี้ยง ทีมตรวจสอบสหกรณ 85 แหง แหงละ 1,825 

บาท 
155,125 

3 คาเบี้ยเลี้ยง การตรวจการตามคําสั่ง นทส. 46 แหง 
แหงละ 1,500 บาท เปนเงิน 69,000 บาท 
(รวมงบประมาณท่ีไมลงตัว 309 บาท) 

69,309 

4 คชจ.ประชุม จกบ. 4 ครั้ง ครั้งละ 3,300 บาท 13,200 
 

สรุป ปฏิทินการทํางาน การตรวจการสหกรณ 
 

วันท่ี งาน ผูรับผิดชอบ 
25 ต.ค.59 นทส.ออกคําสั่งมอบหมายผูตรวจการสหกรณ กลุมตรวจการสหกรณ 
4 พ.ย.59 สงแบบวิเคราะหสถานภาพ 279 แหง ผูตรวจการสหกรณ 
7 พ.ย.59 สงรายชื่อสหกรณเปาหมาย ท่ีตรวจการโดยทีมตรวจสอบฯ กลุมสงเสริมฯ 

11 พ.ย.59 ประชุมซักซอมการตรวจการสหกรณ กลุมตรวจการฯ 
14 พ.ย.59 นทส.ออกคําสั่งแตงตั้งคณะผูตรวจการสหกรณ และมอบหมาย

ผูชวยคณะผูตรวจการสหกรณ ใหสหกรณเปาหมายทราบ 
กลุมตรวจการฯ 

พ.ย. 59 – 
ส.ค.60 

• ตรวจสอบรายงานการประชุม คณก. 

• ตรวจการสหกรณเปาหมาย โดยทีมตรวจสอบสหกรณ 

• ตรวจการสหกรณตามคําสั่ง นทส.(ตามความจําเปน/
ความเห็น/การสั่งการ) 

• กลุมสงเสริม
สหกรณ 

• ทีมตรวจสอบ 

• ผูตรวจการฯ,คณะ
ผูตรวจการฯ เฉพาะกิจ 

 
วาระท่ี 4.5.3 เรื่องการชําระบัญชี ปงบประมาณ 2560 
 1.จัดงบประมาณเปนคาใชจายปฏิบัติงานของผูชําระบัญชี 

 สหกรณ/กลุมเกษตรกร ท่ียังชําระบัญชีไมแลวเสร็จ จัดสรรงบประมาณใหแหงละ 3,000 
บาท 

 กรณีผูชําระบัญชีตองรองขอตอศาลลมละลายจัดสรรใหแหงละ 15,500 บาท 
 เลิกระหวางป 2559 และอยูในระหวางชําระบัญชี จัดสรรใหแหงละ 3,000 บาท 

2.ประชุมเชิงปฏิบัติการ “ผูชาํระบัญชีฯ มือใหม” 
 1 รุน 110 คน จํานวน 4 วัน กําหนดจัดเดือนพฤศจิกายน 2559 

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ “ผูชําระบัญชีฯ รองขอตอศาลลมละลาย” 
 2 รุน 110 คน จํานวน 2 วัน กําหนดจัดเดือนธันวาคม 2559 
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วาระท่ี 4.5.4เรื่องโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจของ รอง นทส. 
1. วัตถุประสงคเพ่ิมความรูความเขาใจเรื่อง:  

1.1 รับจดทะเบียน ขอบังคับ และระบบจดทะเบียน 
1.2 กฎหมายสหกรณ กฎหมายอ่ืน ระเบียบ และคําสั่ง นทส. และอ่ืนๆ 

2. เนื้อหาวิชา 
2.1 การรับจดทะเบียน ขอบังคับ กรณีศึกษา และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
2.2 กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของ สหกรณและกลุมเกษตรกร 
2.3 ฝกปฏิบัติในระบบจดทะเบียน 

3. กลุมเปาหมาย ท้ังหมด 110 คน ไดแก 
3.1 เจาหนาท่ีท่ีรับจดทะเบียน/ขอบังคับ 
3.2 โอนคาใชจายในการเดินทางใหจังหวัด 
3.3 กําหนดจัดเดือนธันวาคม 2559 1 รุน 4 วัน  

4. ผลสําเร็จ 
4.1 เอกสารการรับจดทะเบียน ขอบังคับ มีความถูกตอง 
4.2 จังหวัด Update ขอมูลในระบบจดทะเบียนไดรวดเร็วและถูกตอง 

วาระท่ี 4.5.5เรื่องโครงการพัฒนาผูตรวจการสหกรณ หลักสูตร “ผูตรวจการสหกรณระดับพ้ืนฐาน”รุนท่ี 6 – 15 
 1.วัตถุประสงค 

1.1 พัฒนาองคความรู เพ่ิมทักษะและประสบการณ 
1.2 ผูตรวจการสหกรณปฏิบัติงานไดตามแนวทางท่ีนายทะเบียนสหกรณกําหนด 
 2.เนื้อหา 
2.1 ความรูท่ัวไปเก่ียวกับสหกรณ 
2.2 การตรวจการสหกรณ 
2.3 กฎหมายท่ีเก่ียวของ 
2.4 การเงิน การบัญชีของสหกรณ 
2.5 การตรวจสอบสหกรณ 
2.6 การจัดทํารายงานการตรวจการสหกรณ 
 3.กลุมเปาหมาย 10 รุน ละ 110 คน ไดแก 
 4.ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
4.1 ผูตรวจการสหกรณตรวจสอบสหกรณไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนไปในแนวทางเดียวกัน 
4.2 ผูตรวจการสหกรณสามารถเขียนรายงานการตรวจสอบ พรอมใหความเห็น/ขอเสนอแนะ ตอนายทะเบียน 

เพ่ือพิจารณาสั่งการตามอํานาจหนาท่ีไดอยางถูกตอง 
วาระท่ี 4.5.6เรื่องโครงการพัฒนาผูตรวจการสหกรณ หลักสูตร “ผูตรวจการสหกรณระดับพ้ืนฐาน”รุนท่ี 1 – 6 

1.วัตถุประสงค 
1. พัฒนาองคความรู เพ่ิมทักษะและประสบการณ 
2. ผูตรวจการสหกรณปฏิบัติงานไดตามแนวทางท่ีนายทะเบียนสหกรณกําหนด 
 2. หลักสูตร แบงเปน 2 หลักสูตร แยกจากกัน คือ ตรวจสอบสหกรณนอกภาคเกษตร และ ตรวจสอบ
สหกรณภาคเกษตร 
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 3. กลุมเปาหมาย 6 รุน ละ 110 คน ไดแก 
 ผูตรวจสหกรณประจําทีมตรวจสอบของสํานักงานสหกรณจังหวัด/สํานักงานสงเสริมสหกรณ
กรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 1 – 2  

 โอนคาใชจายในการเดินทางใหจังหวัดกําหนด รุนละ 4 วัน 
4.ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1.นําความรูไปใชในการปฏิบัติงานดานตรวจสอบสหกรณ 
2.ดําเนินการตรวจสอบสหกรณไดอยางมีประสิทธิภาพ และ เปนไปในทิศทางเดียวกัน 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

4.6 กลุมสงเสริมสหกรณ 1  
นางพรทิพย ศิลปวิไลรัตน  รักษาการผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 1 ชี้แจง ดังนี้ 
 

ลําดับ รายการ ผลการปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
๑ แนะนําสงเสริมสหกรณตามระบบ CPS 36  
๒ ตรวจการสหกรณ -  
๓ ประชุมใหญสามัญ/วิสามัญ 1  
๔ ประชุมคณะกรรมการสหกรณ 14  
๕ วิเคราะหสหกรณตามระบบ CPS -  
๖ ขอความเห็นชอบระเบียบ 1  
๗ รับทราบระเบียบ 4  
๘ แกไขขอบังคับ/ระเบียบของสหกรณ 1  
9 ประเมินธรรมภิบาลและควบคุมภายในของ

สหกรณ 
-  

10 ติดตามการแกไขขอบกพรองของสหกรณ/ขอ
หารือ 

-  

 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

4.7 กลุมสงเสริมสหกรณ 2 
นางคํานวณ เชาวนศิร ิ รักษาการแทนผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 2 ชี้แจง เก่ียวกับการปฏิบัติงานไดเปน

ปกติ ในชวงตนปงบประมาณ สรุปดังนี้ 
 

สหกรณในความรับผิดชอบ จํานวน 118 สหกรณ กลุมเกษตรกร จํานวน 1 กลุมเกษตรกร 
- สถานะ 

ดําเนินการ    จํานวน 109  สหกรณ 
   หยุดดําเนินการ    จํานวน     1  สหกรณ 

ยังไมเริ่มดําเนินการ  จํานวน     3  สหกรณ 
เลิกสหกรณ   จํานวน     1  สหกรณ 
ชําระบัญชี   จํานวน     5  สหกรณ 
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- วันส้ินปทางบัญชี 

  กุมภาพันธ   จํานวน    1  สหกรณ 
  มีนาคม    จํานวน    9  สหกรณ 
  เมษายน   จํานวน    3  สหกรณ 
  พฤษภาคม   จํานวน    1  สหกรณ 
  มิถุนายน   จํานวน  14  สหกรณ 
  กรกฎาคม  จํานวน    1  สหกรณ 
  กันยายน   จํานวน  29  สหกรณ 
  พฤศจิกายน  จํานวน    1  สหกรณ 
  ธันวาคม   จํานวน  60  สหกรณ 

- เขตรับผิดชอบ 

1. เขตปทุมวัน   จํานวน 34 สหกรณ 
2. เขตบางกอกนอย  จํานวน 12 สหกรณ 
3. เขตบางพลัด   จํานวน 11 สหกรณ 
4. เขตราชเทวี   จํานวน 26 สหกรณ 
5. เขตสาทร   จํานวน 10 สหกรณ 
6. เขตจอมทอง   จํานวน 11 สหกรณ 
7. เขตบางคอแหลม  จํานวน   7 สหกรณ 
8. เขตทวีวัฒนา   จํานวน   4 สหกรณ 
9. เขตธนบุรี  จํานวน   4 สหกรณ 

- ประเภทสหกรณ 

1. ออมทรัพย  จํานวน 63 สหกรณ 
2. รานคา  จํานวน   6 สหกรณ 
3. บริการ  จํานวน 10 สหกรณ 
4. การเกษตร   จํานวน   1 สหกรณ 
5. เครดิตยูเนี่ยน  จํานวน   8 สหกรณ 
6. กลุมเกษตรกร  จํานวน   1 สหกรณ 
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- ผลการดําเนินงานประจําเดือนตุลาคม 2559 

ลําดับ รายการ ผลการปฏบิัตงิาน 

1 แกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ 2 

2 รับทราบระเบียบ - 

3 ขอความเห็นชอบระเบียบ - 

4 เขารวมประชุมคณะกรรมการ 12 

5 เขารวมประชุมใหญสามัญ/วิสามัญ 5 

6 แนะนําสงเสริมสหกรณ 13 

7 ตรวจการสหกรณ (เฉพาะกิจ) 1 

8 อ่ืนๆ (ติดตามการเลิกสหกรณ) 1 

 รวม 34 

 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

4.8 กลุมสงเสริมสหกรณ 3 
นายวัชราคม ทัพไชย  รักษาการแทนผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 3 ชี้แจง เก่ียวกับการปฏิบัติงานไดเปนปกติ 

รายละเอียดดังนี้ 
ผลการดําเนินงานในเดือนตุลาคม 2559 

เรื่อง ปริมาณงาน ผลงาน 
แนะนําสงเสริมสหกรณ สหกรณ 21 
เขาตรวจการสหกรณ สหกรณ - 
ระเบียบสหกรณ ขอความเห็นชอบ เรื่อง - 
ระเบียบสหกรณ เพ่ือทราบ เรื่อง 3 
แกไขขอบังคับสหกรณ สหกรณ - 
ประชุมใหญสามัญประจําป สหกรณ 2 
ประชุมกรรมการดําเนินงานสหกรณ สหกรณ 10 
กิจกรรมโครงการของกลุมวิชาการ สหกรณ 2 
โครงการสงเสริมสหกรณในโรงเรียน โรงเรียน - 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ืองเพ่ือพิจารณา    
 นางพรทิพย ศิลปวิไลรัตน  นักวิชาการสหกรณชํานาญ : สอบถามกลุมจัดตั้ง ของสหกรณเคหสถานบานม่ันคง

ชุมชนเชื่อมสัมพันธ จํากัด ท่ีไดจัดตั้งเสร็จแลวเม่ือวันท่ี 22 สิงหาคม 2559 สามารถเบิกงบคาสงเสริมจัดตั้งสหกรณ/
กลุมเกษตรกร ไดหรือไม 

นางวิวาหพร ลักษณะโภคิน นักวิชาการสหกรณชํานาญการ  ชี้แจงวา ในสวนของการจัดตั้งสหกรณของปท่ีแลวนั้นไม
มีงบประมาณในสวนนี้  

นางสาวกันยารัตน  แสงงาม นักวิชาการสหกรณชํานาญการ  จากการประสานงานกองแผนงาน เรื่องงบประมาณใน
การจัดตั้งสหกรณ ซ่ึงสํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 1 ไดรับงบประมาณ 5 แหง แหงละ 8,500 บาท 
ซ่ึงสหกรณท่ีมีการจัดตั้งมากกวา 5 แหง สามารถของบประมาณเพ่ิมเติมไปยังกองแผนงานไดโดยแนบใบจดทะเบียนจัดตั้ง
สหกรณ ในการของบประมาณ ซ่ึงกองแผนจัดสรรเงินงบประมาณแหงละ 8,500 บาท 

ประธาน : ขอใหปฏิบัติตามท่ีกองแผนงานกําหนด 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เร่ืองอ่ืนๆ 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา  12.30 น. 

  
 

                   ผูจดบันทึกการประชุม               ผูตรวจรายงาน
การประชุม 
              (นายรพีพงษ  พึงประสพ)                                    (นายอภิชาญ  เกิดพิบูลย) 
                นักจัดการงานท่ัวไป                                              หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป                   
                                            
  


