
 

ระเบียบวาระการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว 

ครั้งที่ 4/2562 ในวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. 
ณ ห้องประชุมสระขวัญ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น 3 

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

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี 1.1 การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 4/2562   
 วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 62  
โดยแจ้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ เปิดดูรายละเอียดรายงานการ
ประชุมที่เว็บไซต์ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว (  26  หน้า) 
http://webhost.cpd.go.th/cpd_sakaeo0. 
. 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
          วาระท่ี 3.1  ส ารวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์งบประมาณปี 64 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เพื่อทราบ 

วาระท่ี 4.1       ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน 

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

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  
    ............................................................................................................................................. 
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รายงานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว 

ครั้งที่ 4/2562 ในวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. 
ณ ห้องประชุมสระขวัญ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น 3 

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

๑. นายพิษณ ุ คล้ายเจตน์ดี สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว 
๒. นายรัชพล วิทยประพัฒน์ รักษาการแทน ผู้อ านวยการนิคมวังฯ 
๓. นายสมรัก จันทร์ตะลิ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารการจัดการฯ 
๔. นายอาทร ชัยยันต์ ผู้อ านวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 
๕. นางพรทิพย์ สงสกุล ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
๖. นางสุนีย์ วารุกะกุล ผู้อ านวยการกลุ่มเสริมสหกรณ์ 1 
๗. นายณรงค์ชัย     เทียนทอง ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ 
๘. ว่าที่ร้อยโทสราวุธ  นาคพงษ์ ผู้อ านวยการนิคมสหกรณ์สระแก้ว 
๙. นายสุรสิทธิ์   วงศ์กาวี ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 
๑๐. นายธีรพงษ์  ทรัพย์ธานินทร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
๑๑. นางสมถวิล  มุกดาหาญ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
๑๒. นายมงคล ธัญญการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
๑๓. นายชนสิทธิ์ ธนะดิษฐวรากูร นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
๑๔. นายมงคล ธัญญการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญการ 
๑๕. นายอุดม บุญสรวง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน 
๑๖. นายสมบัติ หุตะเจริญ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน 
๑๗. นางมนต์ธกานต์ วงศ์สุรินทร์ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ  
๑๘. นางสาวไฉไล   พงศ์อุดมกุล นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
๑๙. นายกิติพันธ์ มณีโชติ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
๒๐. นางสาวณิชากร  เสนาเดชสุริยะ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ   
๒๑. นางสาวมาลี   หนุนนาค นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
๒๒. นางสาวสมัชญา ศิริเตชสิทธิ์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
๒๓. นางสาวพัชรียา เรืองจ ารัส นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
๒๔. นางลัลส์ลลิต ค าวิโส นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
๒๕. .นายยุทธนา อุทุมพร  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  
๒๖. นายก้องเกียรติ เมืองน้อย นิติกรปฏิบัติการ 
๒๗. นายวีรยุทธ ประการระโพธิ์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
๒๘. นายพงษ์ศิร ิ กุลสุทธิ์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
๒๙. นางณัฐนิข วรชงไชย นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
๓๐. นางสาวนิโลบล อุทัยรัตน์เจริญ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
๓๑. นางสาวมณีรัตน์ อรรคเศรษฐัง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
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ลูกจ้างประจ า 
1. นางธัญญลักษณ์  บุญชู พนักงานพิมพ์ ส.3 
2. นางรวิษฎา เครืออนันต์ พนักงานพิมพ์ ส.3 
3. นายไตรทศ ขุนสนิท พนักงานธุรการ ส.2 

   
 

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

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางดวงเนตร เนินบก พนักงานท าความสะอาด 
2. นายบวร พลายแก้ว พนักงานขับรถยนต์              
3. นายเอกนรินทร์ ค าสมัย พนักงานขับรถยนต์ 
4. นายธนพนธ์ สาพา พนักงานขับรถยนต์ 
5. นายศรชัย สีแดง พนักงานขับรถยนต์ 
6. นายอมร วงษ์สอาด พนักงานขับรถยนต์ 

       
ผู้ไม่มาประชุม 
 

๑. นายตฤณ     วงค์สุรินทร์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ   ลาพักผ่อน 
๒. นางสาวฐิตารีย์ ณธีนนท์ปิยวัฒน์ นักวิชาการสหกรณ์    ลาป่วย 
๓. นางศิริอร รักษาเมือง นักวิชาการสหกรณ์    ไปราชการ 
๔. นางปิยพร   แซ่สระน้อย นักวิชาการสหกรณ์    ไปราชการ 
๕. นางสาวสุขธานี ตินะน้อย เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์   ไปราชการ 
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายพิษณุ   คล้ายเจตน์ดี  ประธานในที่ประชุม แจ้งให้ทีป่ระชุมทราบดังนี้  

  1. ค า สั่ ง ก รมส่ ง เ ส ริ มสหกรณ์  ที่  256/2562  ล งวั นที่  27  พฤษภาคม  2562                                   
เรื่อง ย้ายข้าราชการ นางสาวณัฐนิช วรธรไชย ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ย้ายไปด ารงต าแหน่งที่ 
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา  

  2. ให้ข้าราชการศึกษา พ.ร.บ.สหกรณ์ (ฉบับที่ 3 2562)  อย่าเคร่งครัด 

  3. การเบิกเบี้ยเลี้ยงถ้าไปราชการเกิน 12 ชั่วโมง ให้เบิกเต็มวัน จ านวน 240.- บาท               
ถ้าไปราชการไม่เกิน 6 ชั่วโมง เบิกได้แค่ครึ่งวัน จ านวน 120.- บาท เขียนรายงานการเดินทางแนบเอกสาร        
ให้ถูกต้อง  

  4. กรมส่งเสริมสหกรณ์ให้จัดโครงการสหกรณ์รวมใจภักดิ์ พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อมน้อมน า      
พระราชปณิธานความดี เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ให้โครงการพ้ืนที่
ราบเขิงเขาท าโครงการปลูกต้นไม้ที่สหกรณ์การเกษตรคลองทราย จ ากัด 
   

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 62  
โดยแจ้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ เปิดดูรายละเอียดรายงานการ
ประชุมที่เว็บไซต์ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว (  26  หน้า) 
http://webhost.cpd.go.th/cpd_sakaeo 

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 62 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 - ไม่มี – 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง เพื่อทราบ 

 4.1 นายก้องเกียรติ  เมืองน้อย  ต าแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ข้อสังเกตที่ตรวจพบ
แนวทางการแก้ไข และติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ตามรายงานการบัญชีของผู้สอบ
บัญชีประจ าปีทางบัญชี ในรอบเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2562 ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว ได้ส่ง
รายงานผลการตรวจสอบบัญชี จ านวน 12 แห่ง ดังนี้   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

http://webhost.cpd.go.th/cpd_sakaeo
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1. การออกค าแนะน าให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์เข้าไปแก้ไขแล้วรายงานผลภายใน 15 วัน 
2. การสั่งการข้อเท็จจริง เช่น สัญญาเงินกู้ แก้ไขภายใน 80 วัน 
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มติที่ประชุม รับทราบ 

 4.3 นายอาทร  ชัยยันต์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

  1. เชิญร่วมกิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียน เป้าหมาย 140 คน เชิญสหกรณ์จังหวัดเป็นประธาน 
และเชิญคุณครู,นักเรียน,บุคลากรในส านักงานสหกรณ์จังหวัดทุกท่าน ในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียน
เทศบาล 2 บ้านลัดกะสัง 

      กิจกรรมสร้างสรรค์ 

  - มีการประกวดร้องเพลง เดอะวอยคิสโคออฟ 2019  นางสาวสมัชญา ศิริ เตชสิทธิ์                 
เป็นผู้ประสานงาน 

  - การลงทะเบียน ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ทีมงานคือ กพส,กบส,กสส.2  

  - ลงทะเบียนส่วนราชการผู้แทนสหกรณ ์ทีมงานคือ ฝบท 

  - ตอนรับแขกผู้มาร่วมงาน ทีมงานคือ นิคมสหกณ์วังฯ,นิคมสหกรณ์สระแก้ว,กสส.1,โครงการ
พ้ืนที่ราบ 

  - นิทรรศการของส านักงานสหกรณ์จังหวัด สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

  - นิทรรศการสื่อการเรียนการสอน,การแปรรูปอาหาร,จัดแสดงสื่อการออม  

  - มีการแสดงตอนรับประธานและแขกผู้มีเกียรติ 

  - นายตฤณ วงศ์สุรินทร์และนายยุทนา อุทุมพร เป็นพิธีกร  

  - นายพงษ์ศิริ กุลสุทธิ์ และนายสมชาติ  กิจมานะ เป็นช่างภาพ 

  - เป้าหมายที่ร่วมสนับสนุนงบประมาณ 1 ) สหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้ว 2) สหกรณ์
การเกษตรวัฒนานคร จ ากัด  จ านวน 5,000.- บาท 3) สหกรณ์การเกษตรเพื่อเกษตรไทยต าบลสระขวัญ 

  - อาหารกลางวันเลี้ยงในงาน มีก๋วยเตี๋ยว จ านวน 150 ถ้วย ,ข้าวมันไก่ จ านวน 100 ถ้วย ,     
ชาไข่มุก นางมนต์ธกานต์  วงค์สุรินทร์ เป็นผู้ประสานงาน 
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 นายธีรพงษ ์  ทรัพย์ธานินทร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป แจ้งในที่ประชุมทราบ  
   1.กรมส่งเสริมสหกรณ์ส ารวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ฝ่ายบริหารได้ส ารวจภาพรวบของส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ดังนี้ 
   - คอมพิวเตอร์ที่ทแทน      จ านวน 23 เครื่อง 
   - โนัตบุ้ตที่ทดแทน    จ านวน  4  เครื่อง 
   - ขอเพ่ิมคอมพิวเตอร์     จ านวน  9  เครื่อง 
   กลุ่มงานที่ท าหนังสือแจ้งมาแล้ว คือ กพส,กบส,นิคมสหกรณ์สระแก้ว กลุ่มงานที่ยังไม่ได้
ท าหนังสือมา คือ นิคมวังฯ,กจส,กสส.2 กลุ่มงานที่ยังไม่ได้ส่งหนังสือขอเพ่ิมเติมให้ส่งได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป 
   2.ขอเชิญร่วมอนุโมทนาการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ประจ าปี 2562 ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ วัดกลางมิ่งเมือง ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง
ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 
   3. ทางคณะกรรมการขับเคลื่อน Coo แจ้งณรงค์ลดการป้องกันและเฝ้าระวังการเผาเศษ
ซากพ้ืนซากสัตวว์ัสดุการเกษตรในพื้นที ่ฝุ่นระอองขนาดเล็ก  
   - ลด ละ เลิก การเผาเศษซากพ้ืนซากสัตว์วัสดุการเกษตรในพ้ืนที่ ฝุ่นระอองขนาดเล็ก 
เป้าหมายสมาชิกสหกรณใ์นเขตนิคมสหกรณ์และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 
   4.ประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานของส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว   
ในวันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2562 ณ จ.ชลบุรี จ านวน 10 คน  
   1) ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของงาน/โครงการส าคัญ ซึ่งเป็น
ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
รวมถึงผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับ ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาในการด าเนินงาน/โครงการ 
ดังนี้  
  1.1 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน 
   - ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในสหกรณ์ในพื้นที่นิคมสหกรณ์ 
   - ส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
   - ส่งเสริมเกษตรผผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
  1.2 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
  1.3 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
  1.4 โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร 
  1.5 โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร 
  1.6 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  
  1.7 โครงการธนาคารสินค้าเกษตร 
  1.8 โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ 
  1.9 โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 
  1.10 โครงการพัฒนาพ้ืนที่โครงการหลวง 
  1.11 โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
  1.12 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร 
  1.13 โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
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 2) ผลการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตามโครงการไทยนิยม ยั่ งยืน ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
จ านวน 4 โครงการ ได้แก่ 
 2.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร 
 2.2 โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร 
 2.3 โครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
 2.4 โครงการเพิ่มศักยภาพการรวบรวมและแปรรูปยางพาราในสถาบันเกษตรกร 
 3) ผลการขับเคลื่อนงานตามนโยบายส าคัญของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ านวน 3 งาน/
โครงการ ได้แก่ 
 3.1 โครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูท านา 
 3.2 โครงการส่งเสริมปุ๋ยผสมใช้เองผ่านสหกรณ์การเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร 
 3.3 การขับเคลื่อนงานด้านเกษตรกรรมตามแนวทาง “การตลาดน าการผลิต” 
 4) ผลการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ได้แก่ 
 4.1 ผลส าเร็จของด้านการแก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
 4.2 ผลส าเร็จด้านพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
 4.3 ผลส าเร็จจากการแนะน า ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้แก่ ผลการปิดบัญชี ผลการประชุมใหญ่ และผลการจัดมาตรฐาน 

วาระท่ี 4.1       ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน 
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มติที่ประชุม  รับทราบ 
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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 
 

 

 

 

 

 


