
รายงานการประชุมบุคลากรสํานักงานสหกรณจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๑ 

เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ น. 
ณ หองประชุมสํานักงานสหกรณจังหวัดประจวบคีรีขันธ     

*********************** 

ผูมาประชุม 
๑. นายสุวัฒน   ขันเชื้อ    สหกรณจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
๒. นายประยูร   กังวล    ผอ.กลุมสงเสริมและพัฒนา  

      การบริหารจัดการสหกรณ 
๓. นายบัลลังก   สังขพิชัย  ผอ.กลุมตรวจการสหกรณ  
๔. นายยศวรรษ  ดํายศ   นักวิชาการสหกรณชํานาญการ  
๕. นายจะเลง  พละทรัพย  เจาพนักงานสงเสริมสหกรณอาวุโส  
๖. นายมงคล    เกิดสินธุ   นักวิชาการสหกรณชํานาญการ 
๗.  นางเกสร    ศรีวิบูลยเวช  นักวิชาการสหกรณชํานาญการ 
๘.  นางสาวสุพรรณี   ศรีรอด   นักวิชาการสหกรณชํานาญการ 
๙.  นางสาวณัฐพร   สมทัศน   นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
๑๐. นางอําไพ               พิมพะนิตย                 นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
๑๑. นางสาวปนมนัส มณีประพันธ  นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
๑๒. นางสาวออมใจ  สมพืช   นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
๑๓  นางสาวเบญญาทิพย  ปลักปลา             นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
๑๔. นางจิราวรรณ เพ็งเรือง   นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
๑๕. นางสาวกรภัค   คงกระพันธ  เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

๑๖. นางสาวเพ็ญนภา   จีนสายใจ  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
๑๗. นายนพรินทร          สุวรรณรัตน                 นิติกร 
๑๘. นางบุปผา  ปานยิ้ม   นักจัดการงานท่ัวไป 
๑๙. นางสาวประยุดา หนูสวี    นักวิชาการสหกรณ   
๒๐. นางสาวอรจนา  สายสุข   นักวิชาการสหกรณ 
๒๑. นายอภิสิทธิ์   ตะลุมพุก  นักวิชาการสหกรณ                                         
๒๒. นางสาวปณฑิรา      หลบินุกูล  นักวชิาการสหกรณ 
๒๓. นางสาวรัตนาพร     ติธาดา   นักวชิาการสหกรณ 
๒๔. นางสาวฐาปน ี เจริญชื่น   เจาพนักงานการเงินและบัญชี 
๒๕. นายณัฐกร  วงศนิ่ม    นักวิชาการมาตรฐานสินคา 
๒๗. นางสาวมธุรดา   พุมไสว   เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ 
๒๘. นางสาวมณีรัตน   รุงเรือง   พนักงานธุรการ 
๒๙. นางสาวขนิษฐา   พันธสวัสดิ์  พนักงานพิมพ                                            
๓๐. นายสุดใจ  ใหญประเสริฐ  พนักงานขับรถยนต 
๓๑. นายวีระ    แยมศรี   พนักงานบริการเอกสารท่ัวไป                                 
๓๒. นายไพฑูรย       ภูระยา   พนักงานขับรถยนต  
๓๓. นายสุทัศน   แสงสวาง  พนักงานขับรถยนต  
๓๔. นายดนัย  พันธสวัสดิ์  พนักงานสถานท่ี 



 
-๒- 

 
 

ผูไมมาประชุม 
๑. นายโยธิน    นิลยกานนท   ผอ.นิคมสหกรณบางสะพาน(ไปราชการ) 
๒. นายประยูร  พะมะ   ผอ.กลุมจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ (ไปราชการ) 
๓. นายวงศธารินทร   พรหมรักษ    ผอ.กลุมสงเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ(ไปราชการ)                
๔. นายสมยศ  คงสุขไทย  ผอ.กลุมสงเสริมสหกรณ ๑ (ไปราชการ) 
๕. นางสาววัสนา   บริบูรณเกษตร  ผอ.กลุมสงเสริมสหกรณ ๒ (ไปราชการ) 
๖. นายฉัตรชัย    สิงหสุทธิ์  นักวิชาการสหกรณชํานาญการ (ไปราชการ) 
๗. นางสาวกันตลภัส กระดังงา  นักวิชาการสหกรณชํานาญการ (ไปราชการ) 
๘. นายสมบัติ  ตันติสังวรากูร  ผอ.กลุมสงเสริมสหกรณ ๓ (ไปราชการ) 
๙. นางสาววัชรียา   เดือนฉาย  นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ (ลาคลอด) 
๑๐. นายเอกราช  ไพบูลย   นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ (ไปราชการ) 
๑๑. นายชาตรี  แกวเกือบ  นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ (ไปราชการ) 
๑๒. นายฏติภณ     สังขรัตน   นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ (ไปราชการ) 
๑๓. นายบรรจง  ตูแกว   พนักงานขับรถยนต (ไปราชการ) 
๑๔. นางสาวอัมพร   กัลปาลี    เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ (ไปราชการ) 
๑๕. นางสาวนฤมล   แนวอุโล   นักวชิาการสหกรณ (ไปราชการ) 
๑๖. นางสาวชุลีพร ยิ้มอ่ิม   นักวชิาการสหกรณ (ไปราชการ) 
๑๗. นางสาววิไล   ทับทิม                      เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ (ไปราชการ) 
๑๘. นายมานพ     สุขวงษ   พนักงานพิมพ (พักผอน) 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.  

  เม่ือท่ีประชุมพรอมแลว นายสุวัฒน ขันเชื้อ  สหกรณจังหวัดประจวบคีรีขันธ  ประธานในท่ีประชุม 
เริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่อง   ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
ประธานฯ  ๑. พิธีเจริญพระพุทธมนตถวายพระพรชัยมงคลแดสมเด็จพระเจาอยูหัว 

มหาวิชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร และสมเด็จพระนางเจาสิริกิตติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี ๙  ในวันท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ตั้งแตเวลา 
๑๖.๐๐ น. ณ วัดคลองวาฬพระอารามหลวง อําเภอเมือง จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ มอบหมายกลุมสงเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ เขารวมพิธี
ดังกลาวจํานวน ๕ คน  

     ๒.  กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัว ๖๖ 
พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ มีกําหนดการดังนี้ 

           - เวลา ๐๖.๓๐ น. พิธีทําบุญตักบาตร ณ บริเวณหนาศาลหลักเมือง
ประจวบคีรีขันธ 
 
 



 
                                   -๓- 
 

                - เวลา ๐๘.๐๐ น. พิธีถวายสัตยปฏิญาณเพ่ือเปนขาราชการท่ีดี 
และพลังของแผนดิน ณ หองประชุมเกาะหลัก  ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ 

            - เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระ
เจาอยูหัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัว ๖๖ พรรษา 
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ  หองประชุมเกาะหลัก ชั้น ๕  ศาลากลางจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ 

             - เวลา ๑๗.๐๐ น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียน
ถวายพระพรชัยมงคล ณ  บริเวณลานพิธีเอนกประสงคศาลากลางจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ มอบหมายกลุมตรวจการสหกรณและกลุมสงเสรมิและพัฒนา 
การบริหารจัดการสหกรณ พรอมบุคลากรสํานักงานสหกรณจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ เขารวมพิธี  
    ๓.  แนะนําตัวพนักงานราชการใหม จํานวน ๑ ราย คือ นางสาวฐาปนี 
เจริญชื่น ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชี สังกัดฝายบริหารท่ัวไป  
    ๔.  โครงการเชื่อมโยงเครือขายตลอดหวงโซคุณคาของสินคาในระบบ
สถาบนัเกษตรกร มีกลุมเปาหมายจํานวน ๙ แหง ในจังหวัดประจวบฯ มี
กิจกรรมการติดตามการดําเนินงาน งบประมาณ ๑๙,๘๐๐ บาท 
    ๕. การเบิกจายงบประมาณ ตองดําเนินการใหถูกตอง โดยมีเอกสาร
หลักฐานประกอบการเบิกจายชัดเจน  

   

มติท่ีประชุม            รับทราบ 
   

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๑                                      
        เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๕ กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 

   

ฝายเลขาฯ        ฝายเลขาฯ ไดเสนอรายงานการประชุมไวหนาเว็บไซตสํานักงานสหกรณ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ เพ่ือใหทุกทานไดตรวจสอบเปนการลวงหนาแลวปรากฏ

วาไมมีผูขอแกไขรายงานการประชุมแตอยางใด 
   

มติท่ีประชุม      มติเปนเอกฉันท รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี            
๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

   

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่อง  ติดตามผลการปฏิบัติงาน 
   

น.ส.ปณฑิรา  หลิบนุกูล 
นวส. 

     ๓.๑ งบกลางป  
      ขณะนี้สหกรณท้ัง ๕ แหงไดทําสัญญาเรียบรอยแลว และกรมสงเสริม
สหกรณใหดําเนินการสงเอกสารท่ีเก่ียวของตั้งแตการดําเนินการครั้งแรกท่ีขอ
งบประมาณใหกรมสงเสริมสหกรณทราบ ซ่ึงประกอบดวย 
      -แบบตอบรับของสหกรณท่ีแจงขอรับการสนับสนุน 
      -แบบยืนยันความเห็นชอบในการใหการสนับสนุนของสหกรณจังหวัด 



                         -๔- 
 
      -แบบยืนยันความเห็นชอบในการใหการสนับสนุนของสหกรณ ใหสมทบไม
เกินกวารอยละ ๓๐  
      -โครงการของสหกรณแตงละแหง 
      -แบบวิเคราะหของสหกรณจังหวัด 
      -ใบเสนอราคา ๓ บริษัท 
กลุมสงเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณไดจัดสงเอกสารใหกรมสงเสริมสหกรณ 
ทราบแลว  

   

ประธานฯ       ขอขอบคุณทีมงานกลุมสงเสริมและพัฒนาธุรกิจ ท่ีชวยดําเนินงานในครั้งนี้ 
   

มติท่ีประชุม      รบัทราบ 
   

นางเกสร ศรีวิบูลยเวช 
นวส.ชก.  

     ๓.๒ การรักษามาตรฐานสหกรณ/กลุมเกษตรกร  (กจส.นําเสนอ) 
มีสหกรณท่ีนํามาจัดมาตรฐานสหกรณ จํานวน ๗๕ แหง จาก ๙๒ แหง ประเมิน
ในระบบแลวประกอบดวย 
    -ระดับ A  จํานวน  ๓๙  แหง   
    -ระดับ B  จํานวน    ๗  แหง   
    -ระดับ C  จํานวน    ๕  แหง   
    -ระดับ F  จํานวน    ๘  แหง    
รวม ๔๖ แหง เหลืออีก ๑๕ แหงยังไมไดดําเนินการประเมินมาตรฐานสหกรณ 
และกลุมเกษตรท่ีนํามาจัดมาตรฐาน ๓๗ แหง ประเมินแลวผานเกณฑมาตรฐาน 
๑๖ แหง (ผานเกณฑมาตรฐาน ๑๓ แหง ไมผานเกณฑมาตรฐาน ๓ แหง) เหลือ
อีก ๒๑ แหงยังไมไดประเมินมาตรฐาน   

   

ประธานฯ      สหกรณท่ียังไมไดประเมินมาตรฐานสหกรณท้ัง ๑๕ แหง ใหกลุมจัดตั้งและ
สงเสริมสหกรณสอบถามรายละเอียดจากเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบแตละสหกรณ 
และรายงานสหกรณจังหวัดประจวบฯ ทราบ ภายในวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
และใหบันทึกขอมูลเปนประจําทุกเดือน  

   

มติท่ีประชุม      รับทราบ 
   

นางเกสร ศรีวิบูลยเวช 
นวส.ชก.  

    ๓.๒ การยกระดับชั้นสหกรณ 
         -สืบเนื่องจากการประชุม conference โครงการพัฒนาความเขมแข็งเพ่ือ
ยกระดับชั้นสหกรณ  เม่ือวันท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ กรมสงเสริมสหกรณ
กําหนดกิจกรรมท่ีตองดําเนินงาน ๖ กิจกรรม คือ  
          ๑. ประสานงาน ชี้แจง ใหคําแนะนําและติดตาม ใหสหกรณเปาหมาย 
จํานวน ๔๑ แหงตอบแบบประเมินและเก็บรวบรวมขอมูลใหเปนไปตามรูปแบบท่ี
กรมสงเสริมสหกรณกําหนด   
          ๒. จัดเก็บขอมูล รวบรวม ประมวลสรุปผลและปรับปรุงขอมูลพ้ืนฐาน
รายสหกรณ ๗๗ แหงใหเปนปจจุบัน 
 
 



                         -๕- 
 
          ๓. ประชุมเชิงปฏิบัติการภายในหนวยงาน  เพ่ือรวมวิเคราะหขอมูลราย
สหกรณ สรางองคความรูในการจัดทําแผนงานประจําป แผนกลยุทธของสหกรณ
และจัดทําแผนการแนะนําสงเสริม และพัฒนาความเขมแข็งของสหกรณ ตาม
บริบทและศักยภาพของสหกรณเปนรายสหกรณ กําหนด ๑ ครั้ง จํานวน ๓๐ คน  
         ๔. ประชุมเชิงปฏิบัติการกับสหกรณเปาหมายเพ่ือสรางความเขาใจและ
นําเสนอแผนการแนะนําสงเสริมและพัฒนาสหกรณ พรอมรวมกับสหกรณ
ขับเคลื่อนแผนงานประจําป แผนกลยุทธสหกรณไปสูการปฏิบัติ กําหนด ๑ ครั้ง  
         ๕  จัดทําแผนการแนะนํา สงเสริมและพัฒนาความเขมแข็งรายสหกรณ 
จํานวน ๗๗ แหง สิ่งท่ีตองจัดสงกองแผนงาน ประกอบดวย 
           -แผนของสหกรณตองดําเนินงานในป ๒๕๖๒ (ท้ัง ๗๗ แหง)  
           -แผนการดําเนินงานแนะนํา และสงเสริมสหกรณ ของสํานักงานสหกรณ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ  
         ๖.  สรุปรูปแบบ/วิธีการ การเขาแนะนํา สงเสริมและพัฒนาสหกรณตาม
แผนการสงเสริมฯ (ตามขอ ๕) เปนรูปเลม จํานวน ๒ ชุดจัดสงใหกองแผนงาน   

   

ประธานฯ      ขอใหกลุมจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ เก็บขอมูลตามหลักเกณฑโครงการพัฒนา
ความเขมแข็งเพ่ือยกระดับชั้นสหกรณ ท้ัง ๔ ดานดังนี้   
    -อัตราสวนทางการเงิน  
    -การควบคุมภายในของสหกรณ 
    -ขอบกพรองของสหกรณ 
    -การมีสวนรวมในการดําเนินธุรกิจ 
เพ่ือประกอบการวิเคราะหขอมูลและรายงานใหสหกรณจังหวัดประจวบคีรีขันธ
ทราบ 

   

มติท่ีประชุม      รับทราบ 
   

ประธานฯ      ๓.๓ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม  
      ขอใหกลุมจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ หาสถานท่ีตัวอยาง ท่ีสามารถลงไป
ศึกษาดูงานได   

   

มติท่ีประชุม      รับทราบ 
   

น.ส.เบญญาทิพย ปลักปลา 
นวส.ปก. 

     ๓.๔ รายงานปริมาณธุรกิจสหกรณ 
      ขณะนี้อยูระหวางการบันทึกขอมูลปริมาณธุรกิจ  

   

มติท่ีประชุม      รับทราบ 
   

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่อง   เสนอท่ีประชุมทราบ/ถือปฏิบัติ 
      ๔.๑ แผน-ผลการปฏิบัติงาน 
นางเกสร ศรีวิบูลยเวช 
นวส.ชก. 

       ๔.๑.๑ กลุมจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ     
       -โครงการสงเสรมิกิจกรรมสหกรณในโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมรา
ชูปถัมป สํานักงานสหกรณจังหวัดประจวบฯ มีกิจกรรมท่ีตองดําเนินการ คือ 



                            -๖- 
 
กิจกรรมประชุมคณะกรรมการชุดการขับเคลื่อนรานคาสหกรณ  กําหนด ๒ ครั้ง  
คือวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และกําหนดแผนงานการประชุมใหญสามัญ
ประจําป ๒๕๖๐ ในวันท่ี ๓ สงิหาคม ๒๕๖๑  
       -โครงการอาสาสมัครเกษตรกร งบประมาณ ๙,๑๐๐ บาท กิจกรรมคือ 
อบรมใหความรูอาสาสมัครเกษตรกร จํานวน ๑๖ คน  และกิจกรรมการจัด
ปรับปรุงบัญชีใหเรยีบรอย ภายในวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑  

   

ประธานฯ      ในการอบรมฯ อาสาสมัครเกษตร ใหมีการสอนวิชาการทําบัญชีดวย  
   

มติท่ีประชุม      รับทราบ 
   

นายประยูร  กังวล 
ผอ.กบส. 

     ๔.๑.๒  กลุมสงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ 
       -โครงการสหกรณและกลุมเกษตรกร ไดรับการแนะนําและกํากับเรื่อ
กองทุนสงเคราะหเกษตรกร  มีเพียงกิจกรรมการติดตามการใชเงินกู  และการ
ติดตามเรงรัดการชําระหนี้  ขณะนี้อยูในข้ันตอนติดตามการชําระเงินกู ซ่ึง กลุม
สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ. กําลังดําเนินการ 
      -โครงการชวยเหลือดานหนี้สินของสมาชิกสหกรณและกลุมเกษตรกร 
ชดเชยดอกเบี้ย กิจกรรมคือ ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบการใชจายเงินอุดหนุน การ
ตรวจสอบเอกสาร การแนะนําการเบิกจายเงินอุดหนุน และการติดตามผลการ
เบิกจาย ซ่ึงดําเนินการเรียบรอยทุกข้ันตอนแลว    
      -โครงการธรรมาภิบาลสหกรณสีขาว กิจกรรมหลักคือ การสงเสริมการ
ตรวจประเมิน ขณะนี้มีสหกรณเขารวมโครงการเพ่ิมอีก ๑ แหงคือสหกรณออม
ทรัพย ตชด.๑๔ จํากัด ดําเนินการตรวจประเมินเรียบรอยแลว 
      -โครงการสงเสริมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนเปนสถาบันการเงินและบริการ
ชุมชน เปนโครงการใหม ไดดําเนินการจัดประชุมเพ่ือทําความเขาใจกับสหกรณ
เครดิตยูเนียนจังหวัดประจวบคีรีขันธ  ตอนนี้อยูในข้ันตอนตอบแบบการประเมิน
ตนเองของสหกรณท่ีเขารวมโครงการฯ    

   

มติท่ีประชุม      รับทราบ 
   

นายบัลลังก  สังขพิชัย 
ผอ.กตส.  

     ๔.๑.๓ กลุมตรวจการสหกรณ  
       - การชําระบัญชี ขอขอบคุณผูชําระบัญชีทุกทานท่ีมีความกาวหนาการชําระ
บัญชีทุกแหง ตามกรอบระยะเวลา  
      - ดําเนินการจัดประชุม จกบ. แลวจํานวน ๓ ครั้ง 
       - การตรวจการสหกรณ ขอใหผูเก่ียวของรายงานผลการตรวจการสหกรณ 
และดําเนินการเบิกจายงบประมาณตามเปาหมายท่ีกรมสงเสริมสหกรณกําหนด 
       -สืบเนื่องจากการประชุม conference เรื่อง           ในสวนท่ีเก่ียวของกับ
การตรวจการสหกรณคือ  
         ๑. ขอบกพรองของ สนม. คือการจายคืนเงินคาหุนคืนใหแกสมาชิกท่ีมีคา
หุนติดลบ ซ่ึงในสวนของสํานักงานสหกรณจังหวัดประจวบคีรีขันธ มีขอบกพรอง
ในสวนนี้ 



                       -๗- 
 
         ๒. ใหทําเกณฑสํารองไวเม่ือมีสหกรณมีผลประกอบการลดลง  
         ๓. มีการปลอมแปลงเอกสารตางๆ ของกองทุนฟนฟูสหกรณ ณ จังหวัด
เพชรบูรณ  จึงขอใหเจาหนาท่ีผูเก่ียวของชวยตรวจสอบ ดูแล  

   

ประธานฯ       -มอบหมายกลุมสงเสริมสหกรณชวยกํากับ ดูแลเอกสารตางๆของสหกรณดวย 
   

มติท่ีประชุม      รับทราบ 
   

น.ส.สุพรรณี  ศรีรอด 
นวส.ชก. 
 

         ๔.๑.๔ กลุมสงเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ  
       -โครงการตลาดเกษตรกร คาดวาจะกําหนดจัดตั้งตลาดเกษตรกรในวันท่ี  
๑๔ สิงหาคม ๒๒๕๖ บริเวณสหกรณนิคมบางสะพาน จํากัด  

         - โครงการสงเสริมการเกษตรเพ่ือตลาดลูกคา ธกส. มีกิจกรรม ๓ กิจกรรมคือ 
จัดประชุมระดมสมอง กําหนดจดักิจกรรมวันท่ี ๙ , ๒๘  สิงหาคม ๒๕๖๑    
       -โครงการประชารัฐ    เปาหมาย ๕ สหกรณ  

   

มติท่ีประชุม      รับทราบ 
   

น.ส.ออมใจสมพืช 
นวส.ปก. 

     ๔.๑.๕ นิคมสหกรณบางสะพาน 
      -โครงการปรับเปลี่ยนการเกษตรตามแผน Agree map  ในเขตนิคมสหกรณ 
ประจาํปงบประมาณ ๒๕๖๑  ไดดําเนินการจัดประชุมเรียบรอยแลวเม่ือวันท่ี           
๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เปาหมายจํานวน ๓๕ คน  ณ  หองประชุมสหกรณนิคม
บางสะพาน จํากัด  

   

มติท่ีประชุม      รับทราบ 
   

นายจะเลง พละทรัพย 
จพง.สงเสริมสหกรณอาวุโส 

     ๔.๑.๕ กลุมสงเสริมสหกรณ ๒ 
      -การสงแบบประเมินการยกระดับชั้น  ตามท่ีกลุมจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ
ไดมีการติดตามนั้น คาดการวาจะดําเนินการเสร็จสิ้นภายในวันนี้ 
      -การติดตามเรงรัดสหกรณท่ีจายคืนเงินคาหุนคืนใหแกสมาชิกท่ีมีคาหุน            
ติดลบ รับผิดชอบดูแลสหกรณผูผลิตยางสะพานนอย จํากัด  และสหกรณ
การเกษตรบางสะพานนอย จํากัด  ซ่ึงในท่ีประชุมคณะกรรมการฯ ไดดําเนินการ
ติดตามแลวแตยังไมมีการเคลื่อนไหวแตอยางใด จึงไดรวมปรึกษาหารือกับ
คณะกรรมการสหกรณท้ัง ๒ แหงแลว คณะกรรมการฯจะดําเนินการติดตามตอไป 

   

ประธานฯ      ใหสํารวจดวยวามีการอนุมัติใหจายจริงหรือไม  โดยใหกลุมสงเสริมสหกรณ 
เขาไปแนะนํา และแกไข สหกรณท่ีมีปญหา  

   

มติท่ีประชุม      รับทราบ 
   

ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่อง  อ่ืนๆ (ถามี) 
   

นายยศวรรษ  ดํายศ 
นจก.ชก. 

 ๑. ฝายบริหารท่ัวไปไดทําคําสั่งมอบหมายใหเจาหนาท่ีรวมพิธี/กิจกรรม ใน
วันสําคัญ ข้ึนใหมและขอยกเลิกคําสั่งเดิม โดยหมุนเวียนกันตามลําดับดังนี้ 

 



         -๘- 
 
-ขาราชการ ลูกจาง และพนักงานราชการ ฝายบริหารท่ัวไป 
-ขาราชการ ลูกจาง และพนักงานราชการ กลุมจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ 
-ขาราชการ ลูกจาง และพนักงานราชการ กลุมสงเสริมและพัฒนาธุรกิจ
สหกรณ 
-ขาราชการ ลูกจาง และพนักงานราชการ กลุมสงเสริมและพัฒนาการ
บริหารจัดการสหกรณ 
-ขาราชการ ลูกจาง และพนักงานราชการ กลุมสงเสริมและพัฒนาการ
บริหารจัดการสหกรณ 
-ขาราชการ ลูกจาง และพนักงานราชการ กลุมตรวจการสหกรณ 
-ขาราชการ ลูกจาง และพนักงานราชการ กลุมสงเสริมสหกรณ ๑ 
-ขาราชการ ลูกจาง และพนักงานราชการ กลุมสงเสริมสหกรณ ๒ 
-ขาราชการ ลูกจาง และพนักงานราชการ กลุมสงเสริมสหกรณ ๓ 
-ขาราชการ ลูกจาง และพนักงานราชการ นิคมสหกรณบางสะพาน 

   

มติท่ีประชุม      รับทราบ 
   
เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๐๐ น.   

 
(ลงชื่อ)      บุปผา   ปานยิ้ม     ผูบันทึกการประชุม 

     ( นางบุปผา   ปานยิ้ม ) 
           นักจัดการงานท่ัวไป 

(ลงชื่อ)    ยศวรรษ  ดํายศ  ผูตรวจรายงานการประชมุ 
    ( นายยศวรรษ  ดํายศ ) 

                                         นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 

 

 


