
 
รายงานการประชุมมอบหมายการปฏิบัติงานแผนประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2562 

ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว 
ครั้งที่ 6/2561 ในวันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561   เวลา 10.00 น. 

ณ ห้องประชุมส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ชั้น 3  
---------------------------------- 

ผู้เข้าประชุม 
 

๑. นายพิษณ ุ คล้ายเจตน์ดี สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ประธานในที่ประชุม 
๒. นางรุ่งนภา สุวรรณสุข ผู้อ านวยการนิคมสหกรณ์วังน  าเย็น 
๓. ว่าที่ รท.สราวุธ นาคพงษ ์ ผู้อ านวยการนิคมสหกรณ์สระแก้ว 
๔. นายอาทร ชัยยันต์ ผู้อ านวยการกลุ่มจัดตั งและส่งเสริมสหกรณ์ 
๕. นางพรทิพย์ สงสกุล ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
๖. นายสมรัก  จันทร์ตะลิ ผู้อ านวยการกลุ่ม กบส. 
๗. นายสุรสิทธิ์ วงศ์กาวี ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 
๘. นายธีรพงษ์  ทรัพย์ธานินทร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
๙. นายณรงค์ชัย เทียนทอง ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ 
๑๐. นางสมถวิล   ชัยยันต์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส (แทน ผอ.กสส1) 
๑๑. น.ส.รัตติกาญจน์ พันจันทึก  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายพิษณุ คล้ายเจตน์ดี  สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ประธานในที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี   
1.1 ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้ท าค าสั่งมอบหมายอ านาจในเรื่องการจัดซื อ/จัดจ้าง และ

มอบหมายฝ่ายบริหารท าแบบฟอร์มหนังสือทีท่ าเรื่องเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน 
1.2 ได้ประสานงาน ดร.ณรงค์ศักดิ์ จักรกรณ์ เพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของส านักงาน

สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว  
1.3 กรมส่งเสริมส่งเสริมได้จัดสรรงบประมาณ ตามกรอบงบประมาณปีงบประมาณ        

พ.ศ.2562 ดังนี  แผนพื นฐาน 22% แผนยุทธศาสตร์ 4% แผนบูรณาการ 14% แผนบุคลากรภาครัฐ 60%    
ของจังหวัดสระแก้ว มาแล้ว 1 แผนงาน คือ การพัฒนาสหกรณ์หลักระดับอ าเภอ 

1.4 กรมส่งเสริมสหกรณ์ อนุมัติในหลักการจัดสรรงบประมาณ การจ้างเหมาบริการ ให้
จังหวัดด าเนินการ จังหวัดสระแก้วได้รับอนุมัติจ้างเหมาบริการ 3 ต าแหน่ง คือ 1) พนักงานท าความสะอาด 4 
ต าแหน่ง  2) พนักงานขับรถยนต์ 6 ต าแหน่ง 3) พนักงานรักษาความปลอดภัย 4 ต าแหน่ง ให้กลุ่มงานเตรียม
ความพร้อมเพ่ือเอกสารสัญญาจ้างที่ได้รับตามจัดสรรงบประมาณ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์  

1.5 กรมส่งเสริมสหกรณ์ โอนเงินส ารองของหน่วยงาน เพ่ือให้หน่วยงานในส่วนภูมิภาค
สามารถบริหารงบประมาณได้คล่องตัว และใช้จ่ายในความจ าเป็นระหว่างแผนมา จ านวน 250,000.- บาท  
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่  5/2561 เมื่อวันที่ 27 กันยายน  2561 
  โดยแจ้งให้ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ เปิดดูรายละเอียดรายงานการประชุมที่
เว็บไซต์  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้วhttp://webhost.cpd.go.th/cpd_sakao (หน้า) 
 
มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม ครั งที่ 5/2561 เมื่อวันที่  27 กันยายน  2561 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เพื่อทราบ 
นายพิษณุ คล้ายเจตน์ดี  สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ประธานในที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี   
 3.1 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้นโยบายดังนี  กรมส่งเสริมสหกรณ์

ต้องเข้าไปดูแลและสนับสนุนสหกรณ์ต่างๆ เพ่ือช่วยกันขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารภาคการเกษตรแบบใหม่ คือ 
ในการส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชแต่ละชนิดต้องส ารวจความต้องการของตลาดและแนวโน้มราคาของผลผลิตใน
อนาคต รวมทั งให้สหกรณ์จังหวัดเข้าไปมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาช่วยเหลือเกษตรกร ทั งการอบรมให้ความรู้
เรื่องการบริหารจัดการ แก่กรรมการสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์ และเกษตรกร ต้องมีความรู้ความเข้าใจในการลงทุน
ด าเนินธุรกิจต่างๆ ของสหกรณ์ เป็นการเพิ่มบทบาทให้กับสมาชิกสหกรณ์ สร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
และเน้นย  าให้สหกรณ์เป็นหน่วยงานที่ดูแลสมาชิกสหกรณ์ และเกษตรกร โดยให้สหกรณ์การเกษตรเป็นแหล่ง
รวบรวมผลผลิต เพ่ือสร้างอ านาจต่อรองกับนายทุน สร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าการเกษตร เป็นการสร้างรายได้ให้กับ
เกษตรกร โดยให้ท างานรวมกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น เจ้าหน้าที่เกษตรอ าเภอ กระทรวงพาณิชย์ และภาคเอกชน 
ซึ่งเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร และสามารถขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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  3.2  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ให้แนวทางการด าเนินงาน ปี 2562 ดังนี  
แผนบูรณาการ  เน้นการพัฒนาปัจจัยพื นฐาน,ร่วมบูรณาและผลักดันการเกษตร 4.0,ระบบดิจิตอล,  ระบบ         
E-commerce และระบบทะเบียนข้อบังคับและสมาชิก 
แผนยุทธศาสตร์  เน้นพัฒนาโครงการหลวง,โครงการพระราชด าริ อยากให้เน้นพัฒนาพื นที่ราบเชิงเขา พานักเรียน
เข้ามาศึกษาดูงาน เรียนรู้ในศูนย์ 
แผนงานพื้นฐาน  การขับเคลื่อน สหกรณ์ ชั น 2 ไปชั น 1,การพัฒนาสหกรณ์ พัฒนาเรื่องสินเชื่อ,การผลิต,การ
รวบรวม การตลาดน าการผลิตจนถึงการสร้างโรงงานอาหารสัตว์ที่มีศักยภาพ เพ่ิมรายได้และปริมาณธุรกิจสหกรณ์ 
การก ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ ดูเรื่องโครงสร้างทางการเงิน เส้นทางการเงิน (เงินเข้า-ออก) เงินรับฝาก 
งานนิคมสหกรณ์  1) พัฒนาอาชีพนิคมสหกรณ์กลับมาท าหน้าที่ดูแลสมาชิก สร้างรายได้ให้กับสมาชิกมีความเป็น
ที่ดีขึ น 2) เรื่องที่ดินให้เร่งด าเนินการ กสน.3,5 ที่ค้างนาน อยู่ระหว่างหาแนวทางแก้ไขปัญหา ช่างรางวัดที่ดินไม่
เพียงพอ 3) การขออนุญาตใช้ที่ดินให้ผอ.นิคมให้ความคิดเห็นมาก่อน          
  3.3 โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ ครั งที่ 2  ให้จังหวัดประเมินและถอด
บทเรียนปัญหาอุปสรรค ผลการวิเคราะห์สหกรณ์จากครั งแรกมาพัฒนาการด าเนินโครงการในครั งที่ 2 ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ น โครงการนี ต้องการทราบถึงความต้องการของสมาชิก การส่งเสริมอาชีพ จุดแข็ง จุดอ่อน 
ศักยภาพการบริหารงานและการด าเนินธุรกิจด้านต่างๆ ของสหกรณ์  

3.4  การของบลงทุน วางแผนงบประมาณปี 2563 การจัดซื อให้ก าหนดมาตรฐานครุภัณฑ์รูป
ถ่ายสภาพการใช้งาน ทะเบียนครุภัณฑ์ ถ้าไม่มีมาตรฐานให้ใช้ในเสนอราคา,TOR,แบบแปลน และในการขอ
งบประมาณก่อสร้างให้ประมาณการรวมค่ารื อถอนและค่าถมที่ดินก่อนก่อสร้างไปด้วย 

3.5  การขอประมาณเพ่ิมเติม สามารถขอเพ่ิมเติมได้โดยไม่ซ  าซ้อนกับแผนงานปกติ การเขียน
โครงการต้องเกิดความคุ้มค่า พัฒนาและสร้างมูลค่าให้กับสหกรณ์ เน้นการตลาดน าการผลิต 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง การพิจารณาสั่งการ 
นายพิษณุ คล้ายเจตน์ดี  สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว แจ้งในที่ประชุมว่า มอบหมายฝ่ายบริหาร 

จัดท าค าสั่งร่างมอบหมาย แผนการปฏิบัติงานและผู้รับผิดชอบประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2562 
นายพิษณุ คล้ายเจตน์ดี  สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว แจ้งในที่ประชุมทราบว่า ให้แต่งตั งค าสั่ง

คณะท างานด้านประชาสัมพันธ์แล้ว และจะแจ้งเวียนกลุ่มงานให้ไปออกรายการสถานีวิทยุ ในระหว่างรอแผน
ประชาสัมพันธ์ แจ้งให้คณะท างานประชาสัมพันธ์ ทราบต่อไป 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง อ่ืนๆ 
         นายพิษณุ คล้ายเจตน์ สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว แจ้งต่อที่ประชุมว่า  
   เรื่องโคบาลบูรพาให้ผอ.กลุ่มส่งเสริมประสานสหกรณ์โคบาลบูรพา เพ่ือไปศึกษาดูงาน
ข้อมูลการตลาดน าการผลิต พัฒนาธุรกิจโคเนื อ เชื่อมโยงเครือข่ายภาคเอกชนของสุรสิงห์ฟาร์ม     
 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ  

 -ไม่มี- 
   

ปิดประชุม เวลา 15.30 น. 
 

 

     (ลงชื่อ)    พิษณุ  คล้ายเจตน์ดี ประธานในที่ประชุม 
                (นายพิษณุ คล้ายเจตน์ดี) 

            สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว 
 

(ลงชื่อ)   ธีรพงษ์ ทรัพย์ธานินทร์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
                       (นายธีรพงษ์  ทรัพย์ธานินทร์)    

            หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
    
 

(ลงชื่อ   รัตติกาญจน์  พันจันทึก        ผู้จดรายงานการประชุม 
         (นางสาวรัตติกาญจน์ พันจันทึก) 

                                                              นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

 

 

 

 

 


