
(ส ำเนำ) 
รำยงำนกำรประชุมข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนรำชกำร 

ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัเพชรบูรณ์ 
ครั้งที่  11/2559 

วันอังคำรที่  8  พฤศจิกำยน  2559 
ณ ห้องประชุมส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัเพชรบูรณ์ 

 

  ผู้มำประชุม  44 คน 

ที ่ ชื่อ – สกุล            ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

1 นางพชัรีพร สุวรรณหิตาทร นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ นางพชัรีพร สุวรรณหิตาทร 

2 นายประสิทธิ ์ พูลนาค นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ นายประสิทธิ ์ พูลนาค 

3 นายน าโชค ศิลกุล นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ นายน าโชค ศิลกุล 

4 น.ส.สุพิชญา บุญสูง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ น.ส.สุพิชญา บุญสูง 

5 นายนัฐพร รอดแป้น นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ นายนัฐพร รอดแป้น 

6 นายเชาวฤทธิ ์ พรหมค า นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ นายเชาวฤทธิ ์ พรหมค า 

7 นายสวาด เกสรทอง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ นายสวาด เกสรทอง 

8 นายพสิิษฐ ์ ธรรมโวหาร เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส นายพสิิษฐ ์ ธรรมโวหาร 

9 นายขจรศักดิ์ ไตรธรรม เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส นายขจรศักดิ์ ไตรธรรม 

10 นายจรัลวทิย ์ อาชน ี เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส นายจรัลวทิย ์ อาชน ี

11 นางนิตยา มัจฉากล่ า นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ นางนิตยา มัจฉากล่ า 

12 น.ส.สุวภางค ์ แสงลา นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ น.ส.สุวภางค ์ แสงลา 

13 น.ส.มณีวรรณ ปลัดท้วม นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ น.ส.มณีวรรณ ปลัดท้วม 

14 น.ส.ณัฐสุดา พรมสวย นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ น.ส.ณัฐสุดา พรมสวย 

15 น.ส.ชนัดดา กลมกลิ้ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ น.ส.ชนัดดา กลมกลิ้ง 

16 นายจิรวิทย์   แก้วก าพล เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน นายจิรวิทย์   แก้วก าพล 

17 นายคมสนั ซอนจ าปา เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน นายคมสนั ซอนจ าปา 

18 น.ส.ปานทิพย ์ พ่อค้าช้าง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน น.ส.ปานทิพย ์ พ่อค้าช้าง 

19 นายอมรินทร ์ วรบุตร นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ นายอมรินทร ์ วรบุตร 

20 น.ส.อนงค์ทิพย ์ คุปพงษ ์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ น.ส.อนงค์ทิพย ์ คุปพงษ ์

21 นายชวลิต ทองพวง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ นายชวลิต ทองพวง 

22 น.ส.ปุญชรสัมิ ์ ค าเพียร นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ น.ส.ปุญชรสัมิ ์ ค าเพียร 

23 น.ส.วริษา สุขสม นกัวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ น.ส.วริษา สุขสม 

24 น.ส.ไพรรินทร ์ แก้วดวงดี นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ น.ส.ไพรรินทร ์ แก้วดวงดี 

25 น.ส.ปาณสิรา ยะพลหา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ น.ส.ปาณสิรา ยะพลหา 



 

ที ่       ชื่อ – สกุล          ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ  

26 นางวรังษ ี เจริญยศ นักวิชาการสหกรณ์ นางวรังษ ี เจริญยศ 

27 น.ส.สุรีรัตน ์ ไชยา นักวิชาการสหกรณ์ น.ส.สุรีรัตน ์ ไชยา 

28 น.ส.สุรีย ์ สุขทรัพย์ นักวิชาการสหกรณ์ น.ส.สุรีย ์ สุขทรัพย์ 

29 นางปรียาภรณ ์ ทักคุ้ม นักวิชาการสหกรณ์ นางปรียาภรณ ์ ทักคุ้ม 

30 นางสาวจิราพร          เหมสุทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นางสาวจิราพร          เหมสุทธิ์ 

31 นายแสงสุรีย ์ ค าลา นักวิชาการมาตรฐานสนิค้า นายแสงสุรีย ์ ค าลา 

32 นายสวุรรณชัย หม่ืนราม นิติกร นายสวุรรณชัย หม่ืนราม 

33 น.ส.กันนิกา นาขันด ี นักจัดการงานทั่วไป น.ส.กันนิกา นาขันด ี

34 นางเสาวณิต อภิสุข เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ นางเสาวณิต อภิสุข 

35 น.ส.จุฑามาศ อินมา เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ น.ส.จุฑามาศ อินมา 

36 น.ส.นิภาภัทร แก้วคง เจ้าพนักงานธุรการ น.ส.นิภาภัทร แก้วคง 

37 น.ส.พัชรินทร ์ สุวรรณอินทร์ เจ้าพนักงานธุรการ น.ส.พัชรินทร ์ สุวรรณอินทร์ 

38 น.ส.อนุสรา ธรรมสนองคุณ เจ้าพนักงานการเงินและบัญช ี น.ส.อนุสรา ธรรมสนองคุณ 

39 นางนุชจนาถ จันทร พนักงานพิมพ ์ นางนุชจนาถ จันทร 

40 นางชาติยา  จินตกะวงส ์ พนักงานธุรการ นางชาติยา  จินตกะวงส ์

41 นายดิเรก พุฒตรง พนักงานขับรถยนต ์ นายดิเรก พุฒตรง 

42 นายสมบูรณ ์ อินมา พนักงานขับรถยนต ์ นายสมบูรณ ์ อินมา 

 43    นายทนงค์ศักดิ์ พรมแก้ว   พนักงานขับรถยนต ์     นายทนงค์ศักดิ ์ พรมแก้ว 
 

 44    นายทวีศักดิ ์ มลิดล   พนักงานขับรถยนต ์     นายทวีศักดิ ์ มลิดล 
 
 
ผู้ไม่มำประชุม  3  คน 
 

1. นายสงบ  ศรีสมบูรณ์    เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส   
2. นายเสรี  ฉิมพล ี   นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ  
3. นายสมบัติ  ภักด ี   พนักงานขับรถยนต ์

 
 
 
 
 
 
 

 



เริ่มประชุมเวลำ 09.00 น. 
 

       นางพัชรีพร  สุวรรณหิตาทร  ต าแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ   รักษาราชการแทน
สหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์  ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ 
ดังนี้ 

ฯลฯ 

ระเบียบวำระท่ี 6 เรื่องพิจำรณำ 
  วำระท่ี 6.1  มำตรฐำนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
 

นำงสำวชนัดดำ  กลมกลิ้ง  ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร  ได้กล่าวทบทวนการปฏิบัติงาน
ตำมค ารับรองของกรมส่งเสริมสหกรณ์ปี ๒๕๖๐ การส่งเสริมสหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และแผนปฏิบัติงานและ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งมีตัวชี้วัดของส านักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ คือ 
 

สหกรณ์ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนเพิ่มข้ึน    1   แห่ง 
กลุ่มเกษตรกรผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนเพิ่มข้ึน    2   แห่ง 
 

เป้ำหมำยสหกรณ์ที่ต้องกำรส่งเสริมให้ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน ภำยใน ๕ ปี ดังนี้ 
 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

สหกรณ์ยางพารา  
วังชมพู จ ากัด  

สหกรณ์เลี้ยงสัตว์
วิเชียรบุรี จ ากัด 

สหกรณ์การเกษตร  
บึงสามพัน จ ากัด 

สหกรณ์การเกษตร   
เขาค้อพัฒนา จ ากัด  

สหกรณ์การเกษตร
ปฏิรูปท่ีดินบึงสามพัน 

จ ากัด  

สหกรณ์โคนม     
นครบาลเพชรบูรณ์ 

จ ากัด  

สหกรณ์เครดิตยู
เนี่ยนนาเฉลียง 

จ ากัด  

สหกรณ์ยางพารา
ไทยเพชรบูรณ์ 

จ ากัด  

สหกรณ์เกษตร
อินทรีย์เพชรบูรณ์ 

จ ากัด  

สหกรณ์การเกษตร   
ลาดแค จ ากัด 

สหกรณ์การเกษตรเพื่อ
การตลาดลูกค้า ธกส.

เพชรบูรณ์ จ ากัด  

สหกรณ์โคนม        
ศรีเทพ จ ากัด  

 

 สหกรณ์ผลิตผัก    
น้ าดุกใต้ จ ากัด  

สหกรณ์ผักปลอดภัย 
ภูทับเบิก จ ากัด  

สหกรณ์พืชผัก
ปลอดภัยเขาค้อ 

จ ากัด  

สหกรณ์บ้านมั่นคง  
หนองไผ่ จ ากัด  

สหกรณ์การเกษตร
ปฏิรูปท่ีดินศรีมงคล 

จ ากัด  

   
  

สหกรณ์รวมกลุ่ม
การเกษตรน้ าหนาว 

จ ากัด 

สหกรณ์ผู้ปลูก
สับปะรดเพชรบูรณ์ 

จ ากัด  
   

 

เป้ำหมำยกลุ่มเกษตรกรที่ต้องกำรส่งเสริมให้ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน ภำยใน ๓ ปี ดังนี้ 
 

แผนปี 2560 แผนปี 2561 แผนปี 2562 แผนปี 2563 

กลุ่มเกษตรกร 
ท านาดงขุย  

กลุ่มเกษตรกร 
ท าไร่พุเตย 

กลุ่มเกษตรกร 
ท านาบุ่งน้ าเต้า 

กลุ่มเกษตรกร 
เลี้ยงสัตว์ท่าอิบุญ 

กลุ่มเกษตรกร 
เลี้ยงสัตว์ชนแดน  

กลุ่มเกษตรกร 
ท านาหนองแจง 

กลุ่มเกษตรกร 
ท าไร่ตาดกลอย 

    
 กลุ่มเกษตรกร 
ท านาวังท่าดี  

  กลุ่มเกษตรกร 
ท านานาป่า 

 



 

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามค าแนะน าการปฏิบัติงานตามค ารับรองของกรมส่งเสริมสหกรณ์ปี 
๒๕๖๐ การส่งเสริมสหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จึงขอให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ที่ไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานในการประชุมคณะกรรมการประจ าเดือนของสหกรณ์ให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ และส าเนา
รายงานการประชุมคณะกรรมการครั้งดังกล่าวมาให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลและจัดท าเป็นองค์
ความรู้ในการด าเนินงานประจ าปี ๒๕๖๐ ต่อไป 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ท่ีดูแล และรับผิดชอบสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่านเกณฑ์เข้าไปแนะน าและส่งเสริม พร้อมวิเคราะห์สถานภาพการด าเนินงาน แนะน าการด าเนินงาน
ตามเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ในข้อที่ไม่ผ่าน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

 
                   วำระที่ 6.2  ผลกำรประเมินมำตรฐำนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ประชุมใหญ่ 

นำงสำวชนัดดำ  กลมกลิ้ง นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร แจ้งผลการประเมินมาตรฐานสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรที่ไดป้ระชุมใหญ่ในเดือนพฤศจิกายน ดังนี้   

- สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ จ ากัด  รักษามาตรฐานได้ ในระดับ ดีเลิศ 
- กลุ่มเกษตรกรท าไร่คลองกระจัง      รักษามาตรฐานได้ 
- กลุ่มเกษตรกรท านาสระประดู่    รักษามาตรฐานได้ 
- กลุ่มเกษตรกรท านาสระกรวด    รักษามาตรฐานได้ 
- กลุ่มเกษตรกรท านาบ้านกล้วย    ไม่สามารถรักษามาตรฐานได้ 
- กลุ่มเกษตรกรท านาวังศาล    ไม่สามารถรักษามาตรฐานได้               

                  มติที่ประชุม  พิจารณาเห็นชอบตามที่เสนอ 
                               

ฯลฯ 
 

  เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอ่ืนใดอีก ประธำนในที่ประชุมจึงกล่ำวขอบคุณ และกล่ำวปิดประชุม 
 

เลิกประชุมเวลำ 17.00 น. 
 

      (ลงช่ือ)        นิภำภัทร แก้วคง       ผู้จดรำยงำนกำรประชุม 
                                              (นำงสำวนิภำภัทร  แก้วคง) 
               เจ้ำพนักงำนธุรกำร 

 
        (ลงชื่อ)        สุพิชญำ  บุญสูง        ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 

                                             (นำงสำวสุพิชญำ  บุญสูง) 
               นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร 
 
 
  

 

 


