
รายงานการประชุม ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๐ 
เม่ือวันท่ี  ๒๔  กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 

ณ ห!องประชุมแก#งเพชรรีสอร&ท แอนด& เรสเตอรอง  
*********************** 

ผู!มาประชุม 
๑. นายสุวัฒน&   ขันเชื้อ    สหกรณ&จังหวัดประจวบคีรีขันธ& 
๒. นายโยธิน    นิลยกานนท&   ผอ.นิคมสหกรณ&บางสะพาน 
๓. นายประยูร   กังวล    ผอ.กลุ#มส#งเสริมและพัฒนา  

      การบริหารจัดการสหกรณ& 
๔. นายวงศ&ธารินทร&   พรหมรักษ&    ผอ.กลุ#มส#งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ& 
๕. นายประยูร  พะมะ   ผอ.กลุ#มจัดต้ังและส#งเสริมสหกรณ& 

    ๖.  นายบัลลังก&              สังขพิชัย  ผอ.กลุ#มตรวจการสหกรณ& 
๗.  นายสมยศ  คงสุขไทย  ผอ.กลุ#มส#งเสริมสหกรณ& ๒ 
๘.  นายฉัตรชัย    สิงห�สุทธิ์  นักวิชาการสหกรณ�ชํานาญการ 
๙.  นางสาววสันา   บริบูรณ&เกษตร  นักวิชาการสหกรณ&ชํานาญการ 
๑๐.  นางสาวสุพรรณี   ศรีรอด   นักวิชาการสหกรณ&ชํานาญการ 
๑๑. นางสาวภัทรารวีย& สุวรรณรัตน&  นักวิชาการสหกรณ&ชํานาญการ 
๑๒. นางเกสร    ศรีวิบูลย&เวช  นักวิชาการสหกรณ&ชํานาญการ 
๑๓. นายประยุทธ& ม่ันฑะกะ  นักวิชาการสหกรณ&ชํานาญการ 
๑๔. นางสาววชัรียา   เดือนฉาย  นักวิชาการสหกรณ&ปฏิบัติการ 
๑๕. นางสาวณัฐพร   สมทัศน&   นักวิชาการสหกรณ&ปฏิบัติการ 
๑๖. นางสาวกรภัค   คงกระพันธ&  เจ!าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
๑๗. นางสาวปBCนมนัส มณีประพันธ&  นักวิชาการสหกรณ&ปฏิบัติการ 
๑๘. นายเอกราช  ไพบูลย�   นักวิชาการสหกรณ�ปฏิบัติการ 
๑๙. นางสาวเพ็ญนภา   จีนสายใจ  นักวิเคราะห&นโยบายและแผน 
๒๐. นางสาวธีพิมล   คงแก!ว   นักวิชาการมาตรฐานสินค!า 
๒๑. นายนพรินทร&          สุวรรณรัตน&                 นิติกร 
๒๒. นางสาวอรุณวรรณ   พุ#มไสว   เจ!าพนักงานการเงินและบัญชี 
๒๓. นางสาวนริศรา   ชูแนม   นักวิชาการสหกรณ& 
๒๔. นางสาวนฤมล   แนวอุโล   นักวิชาการสหกรณ& 
๒๕.  นายอภิสิทธิ์   ตะลุ#มพุก  นักวิชาการสหกรณ&   
๒๖. นางสาวประยุดา หนูสวี    นักวิชาการสหกรณ& 
๒๗. นางสาวป%ณฑรา    หลิบนุกูล  นักวิชาการสหกรณ& 
๒๘. นางสาวอรจนา      สายสุข   นักวิชาการสหกรณ& 
๒๙. นางสาวป%ยะนุช     แปงเม   นักวิชาการสหกรณ& 
๓๐. นางสาวมธุรดา   พุ#มไสว   เจ!าพนักงานส#งเสริมสหกรณ& 
 
  
 



          -๒- 
 
๓๑. นางสาวอัมพร   กัลปาลี    เจ!าพนักงานส#งเสริมสหกรณ& 
๓๒. นางสาววิไล   ทับทิม                      เจ!าพนักงานส#งเสริมสหกรณ& 
๓๓. นายบรรจง  ตู.แก.ว   พนักงานขับรถยนต� 
๓๔. นายศักด์ิสิทธ&   อ#างแก!ว   พนักงานขับรถยนต& 
๓๕. นายมานพ    สุขวงษ&   พนักงานพิมพ& 
๓๖. นางสาวขนิษฐา   พันธ&สวัสด์ิ  พนักงานพิมพ& 
๓๗. นางสาวมณีรัตน&   รุ#งเรือง   พนักงานธุรการ 
๓๗. นายวีระ    แย!มศรี   พนักงานบริการเอกสารท่ัวไป 
๓๘. นายสุทัศน&    แสงสว#าง  พนักงานขับรถยนต& 
๓๙. นายไพฑูรย&       ภู#ระย!า   พนักงานขับรถยนต& 
๔๐. นายสุดใจ  ใหญ2ประเสริฐ  พนักงานขับรถยนต� 

 

ผู!ไม#มาประชุม 
๑. นายสมบัติ  ตันติสังวรากูร  ผอ.กลุ#มส#งเสริมสหกรณ&  
๒. นายมงคล    เกิดสินธุ&   นักวิชาการสหกรณ&ชํานาญการ 
๓. นายประสิทธิ์          เฮงดี                          เจ!าพนักงานส#งเสริมสหกรณ&อาวุโส 
๔. นายจะเลง  พละทรัพย&  เจ!าพนักงานส#งเสริมสหกรณ&อาวุโส  
๕. นางสาวกันต&ลภัส   กระดังงา  นักวิชาการสหกรณ&ชํานาญการ 
๖. นายยศวรรษ   ดํายศ   นักวิชาการสหกรณ&ชํานาญการ 
๗. นางสาวนันท&นภัส   แทนโป    นักวิชาการสหกรณ&ปฏิบัติการ  
๘. นางสาวเจนจิรา โคกเคียน  นักวิชาการสหกรณ&ปฏิบัติการ  
๙. นางสาวเบญญาทิพย&  ปลักปลา             นักวิชาการสหกรณ&ปฏิบัติการ 
๑๐. นางบุปผา  ปานยิ้ม   นักจัดการงานท่ัวไป 
๑๑. นายดนัย  พันธ&สวัสด์ิ  พนักงานสถานท่ี 
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.  

  เม่ือท่ีประชุมพร.อมแล.ว นายสุวัฒน� ขันเชื้อ  สหกรณ�จังหวัดประจวบคีรีขันธ&  ประธานในท่ี
ประชุม เริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่อง  ท่ีประธานแจ�งให�ทราบ 
   

ประธานฯ      ๑. ขอบมอบหมายผู!รับผิดชอบงานต#างๆ ดังนี้  
         - ฝOายแผน มอบหมาย น.ส.เพ็ญนภา จีนสายใจ  
         - ฝOายการเงิน มอบหมาย น.ส.กรภัค คงกระพันธ& เปPนผู!ติดตามงาน 
    ๒. ขอบคุณทุกท#านท่ีให!ความร#วมมือการจัดกิจกรรมงานวันเกษตรและ
สหกรณ&จังหวัดประจวบคีรีขันธ&  ให!ดําเนินการสําเร็จลุล#วงไปด!วยดี 
 
 



     -๓- 
 
    ๓. การจัดนิทรรศการคลินิกเกษตร วันท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เนื่องใน
โอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ!าอยู#หัวฯ ณ องค&การบริหาร
ส#วนตําบลเกาะหลัก ให!มีการนําเสนอความรู! และการตอบคําถาม พร!อมแจก
รางวัลแก#เด็กๆ และมีการสอนอาชีพแก#ประชาชนท่ัวไป  

      ๔. การเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ ให!เตรียมความพร!อมในการรับ
เสด็จท้ังเรื่องการจัดนิทรรศการและการจัดสถานท่ี และดําเนินการสํารวจ
จํานวนเด็กนักเรียนทุกโรงเรียน เพ่ือเตรียมกระปุกออมสินสนับสนุนให!นักเรียน
ส#งเสริมการออมต#อไป  
    ๕. เรื่องงานพัสดุ  ในแต#ละโครงการจะมีงบประมาณค#าวัสดุมาให! ขอให!
เจ!าของแต#ละโครงการดําเนินการจัดทําเอกสารจัดซ้ือจัดจ!าง พร!อมกับแต#งต้ัง
หัวหน!าเจ!าหน!าท่ีพัสดุ และเจ!าหน!าท่ีพัสดุของแต#ละโครงการ โดยใช!บุคลากร 
ในกลุ#มงานตนเอง  

   

มติท่ีประชุม       รับทราบ 
   

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม  
      ตามท่ีฝ:ายเลขาฯ  ได.บรรจุรายงานการประชุมไว.หน.าเว็บไซต�สํานักงาน

สหกรณ�จังหวัดประจวบคีรีขันธ� เพ่ือให.ทุกท2านได.ตรวจสอบเป?นการล2วงหน.า
แล.วปรากฏว2าไม2มีผู.ขอแก.ไขรายงานการประชุมแต2อย2างใด 

มติท่ีประชุม     รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่อง  ติดตามผลการปฏิบัติงาน 
   

ประธานฯ      ๓.๑ การทําเว็บไซต�สํานักงาน ขอให.ผู.เก่ียวข.องดําเนินการให.แล.วเสร็จก2อน
วันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

   

มติท่ีประชุม      รับทราบและถือปฏิบัติ 
   

ประธานฯ      ๓.๒ การบันทึก CPD CARD ONLINE 
         ให!ผู!เก่ียวข!องเข!าบันทึกในระบบก#อนสิ้นเดือนทุกเดือน หากผู!ใดไม#เข!า
บันทึกในระบบตามกําหนด จะมอบหมายให!คุณเพ็ญนภา จีนสายใจ เปPน
ผู!ติดตามงาน 

   

มติท่ีประชุม      รับทราบถือปฏิบัติ 
   
   

 
 
 

   



-๔- 
   
      ๓.๓ การรักษามาตรฐานสหกรณ&/กลุ#มเกษตรกร  
น.ส.วสันา บริบูรณ&เกษตร 
นวส.ชก. 

           -ขณะนี้สามารถรักษามาตรฐานสหกรณ&ได! ๕๓ แห#งจากเป]าหมาย          
๕๔ แห#ง (รอสหกรณ&สวนยางปราณบุรี จํากัด อีก ๑ แห#ง)  
          -กลุ#มเกษตรกร สามารถรักษามาตรฐานได!จํานวน ๑๑ แห#ง จาก        
๒๖ แห#ง  ซ่ึงมาตรฐานกลุ#มเกษตรกร จะมีเกณฑ& ๕ ข!อ ดังนี้ 
           ๑. จัดให!มีการทํางบดุลรอบ ๑๒ เดือนแล!วเสร็จ และจัดให!มีผู!ตรวจ
สอบได!ภายใน ๑๕๐ วันตามกฎหมาย  
           ๒. ไม#มีข!อสังเกตของผู!สอบบัญชีเก่ียวกับรายการข!อบกพร#องทาง 
การเงินและการบัญชีอย#างร!ายแรง 
           ๓. ประชุมใหญ#สามัญประจําป̀ ภายใน ๑๕๐ วัน ตามกฎหมาย 
           ๔. ทําธุรกิจหรือบริการอย#างน!อย ๑ อย#าง 
           ๕. มีกําไรสุทธิประจําป̀ และมีการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป̀ตาม
กฎหมาย 

   

ประธานฯ      ให!กลุ#มจัดต้ังและส#งเสริมสหกรณ& ทําหนังสือแจ!งกลุ#มส#งเสริมสหกรณ&
ผู!รับผิดชอบ ให!กํากับติดตามสหกรณ&/กลุ#มเกษตรกร ท่ียังไม#สามารถรักษา
มาตรฐานสหกรณ&/กลุ#มเกษตรกรได! และทําหนังสือแจ!งความคืบหน!าให!สหกรณ&
จังหวัดทราบด!วยว#าสหกรณ&/กลุ#มเกษตรกร นั้นๆ สามารถดําเนินการรักษา
มาตรฐานได!หรือไม#  

   

มติท่ีประชุม       รับทราบ 
   

   ๓.๔ การยกระดับชั้นสหกรณ& 
   

น.ส.วสันา บริบูรณ&เกษตร 
นวส.ชก. 

     กลุ#มจัดต้ังและส#งเสริมสหกรณ& ได!ตั้งเป]าหมายสหกรณ&ท่ีคาดการณ&ว#าจะ
สามรถยกระดับชั้นได! จํานวน ๑๙ แห#ง ดังนี้ 
     - สหกรณ&การเกษตรหนองพลับรุ#งเรือง จํากัด  
     - สหกรณ&กองทุนสวนยางบางสะพาน จํากัด  
     - สหกรณ&บ!านทุ#งทรายทอง จํากัด (พว.) 
     - สหกรณ&ผู!ผลิตยางบางสะพานน!อย จํากัด  
     - สหกรณ&กองทุนสวนยางพงศ&ประศาสน&พัฒนา จํากัด  
     - สหกรณ&ชาวสวนยางปราณบุรี จํากัด  
     - สหกรณ&เครดิตยูเนี่นสวนส!ม จํากัด   
     - สหกรณ&เครดิตยูเนี่ยนสวนขวัญ จํากัด  
     - สหกรณ&เครดิตยูเนี่ยนพัฒนาประชาราษฎร& จํากัด  
     - สหกรณ&ผู!ผลิตยางสามร!อยยอด จํากัด  
     - สหกรณ&เครดิตยูเนี่ยนหนองพลับพัฒนา จํากัด  
     - สหกรณ&ออมทรัพย&โรงพยาบาลหัวหิน จํากัด 

   



   -๕- 
 

     - สหกรณ&เครดิตยูเนี่ยนราชประสงค&พัฒนา จํากัด 
     - สหกรณ&เครดิตยูเนี่ยนบ!านปรือน!อย  จํากัด  
     - สหกรณ&เครดิตยูเนี่ยนหนองเกด-กุยบุรี จํากัด 
     - สหกรณ&ชาวไร#สับปะรดหัวหิน จํากัด 
     - สหกรณ&หมู#บ!านศูนย&การทหารราบเขาควง จํากัด  
     - สหกรณ&ชาวไร#หนองปุหลก จํากัด  
     - สหกรณ&ออมทรัพย&ประจวบคีรีขันธ&  จํากัด  
และได!ส#งรายชื่อให!กรมส#งเสริมสหกรณ&ทราบแล!ว  

   

มติท่ีประชุม       รับทราบ 
   

      ๓.๕ การชําระบัญชี 
นายบัลลังก&  สังขพิชัย 
ผอ.กตส. 

           มีสหกรณ&ท่ีอยู#ในความรับผิดชอบอีก ๒ แห#ง คือ สหกรณ&บริการชุมชน
ธงชัย จํากัด และสหกรณ&ประมงประจวบคีรีขันธ& จํากัด จะรีบดําเนินการให!แล!ว
เสร็จโดยเร็ว 

   

มติท่ีประชุม       รับทราบ 
   

นายวงศ&ธารินทร& พรหมรักษ& 
ผอ.กจส. 

     ในส#วนของสหกรณ&ปศุสัตว&ทับสะแก จํากัด ได!ประสานงานขอเอกสารจาก
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ& เรียบร!อยแล!ว ซ่ึงจะรีบดําเนินการให!เสร็จสิ้น
โดยเร็ว  ในส#วนของสหกรณ&ผู!เลี้ยงไก#ประจวบคีรีขันธ& จํากัด  และสหกรณ&         
ปศุสัตว&บางสะพานน!อย จํากัด จะดําเนินการทําหนังสือแจ!งสหกรณ&ให!นํา
เอกสารมาเพ่ิมเติม และประสานงานขอเอกสารจากสํานักงานตรวจบัญชี
สหกรณ&เพ่ิมเติม 

   

ประธานฯ      ให!รีบดําเนินการติดตามเอกสารให!ครบโดยเร็วท่ีสุด 
   

น.ส.ภัทรารวีย& สุวรรณ&รัตน& 
นวส.ชก. 

     สหกรณ&เดินรถประจวบฯ ขณะนี้อยู#ในข้ันตอนท่ี ๖ จัดการทรัพย&สิน หนี้สิน 
และเตรียมรายงานย#อ มาตรา ๘๗  คาดว#าจะเสร็จเรียบร!อยภายในเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๐  

   

น.ส.สุพรรณี ศรีรอด 
นวส.ชก.  

     สหกรณ&ชาวไร#สับปะรดบ!านสําโหรง  ได!ส#งงบมาตรา ๘๐ ไปแล!วแต#ผู!สอบ
บัญชียังไม#ได!รับรอง และจากการประสานงานเบ้ืองต!นผู!สอบบัญชีแจ!งว#ามี
ปaญหา/อุปสรรคเล็กน!อย  คาดว#าจะเสร็จเรียบร!อยเร็วๆนี้ 
    กลุ#มเกษตรกรทําไร#ปราณบุรี ทํางบตามมาตรา ๘๗ เรียบร!อยแล!ว คาดว#าจะ
ส#งสํานักงานตรวจบัญชีได!ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ นี้  

   

นายสมยศ  คงสุขไทย 
ผอ.กสส.๑ 

     สหกรณ&ออมทรัพย&วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ&  การจําหน#ายสินค!า
ควบคุมการสตbอกหน#วยไม#ได! จึงทําเปPนสต็อกจํานวนเงิน ขณะนี้ผู!ตรวจสอบ
บัญชีได!เข!าตรวจสอบเรียบร!อยแล!ว และได!ออกหนังสือติดตามหนี้เรียบร!อยแล!ว 

  
 



                                                     -๖- 
 
นายเอกราช  ไพบูลย& 
นวส.ปก. 

       กลุ#มทําไร#กุยบุรี  ได!ประสานงานกับสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ&แล!ว ซ่ึง
สํานักงานตรวจบัญชีกําลังดําเนินการแต#งต้ังผู!ตรวจบัญชีคนใหม#  

   

ประธานฯ      มอบหมายสหกรณ&ท่ีชําระบัญชีของ ผอ.สมเจตต& แสนกล!า ให!               
น.ส.ภัทรารวีย& สุวรรณรัตน& รบัผิดชอบกลุ#มเกษตรกรทําสวนอ#างทอง และ           
นายเอกราช ไพบูลย& รับผิดชอบกลุ#มเกษตรกรทําสวนนาหูกวาง 

   

นายบัลลังก&  สังขพิชัย 
ผอ.กตส. 

     การแก!ไขข!อบกพร#อง ตามแบบประเมินผล SAR จะมีอยู# ๔ ข!อดังนี้ 
    ๑. การตรวจการของคณะตรวจการสหกรณ&ต!องดําเนินการครบตามแผนท่ี
กําหนดไว! ซ่ึงได!ประสานกับคณะตรวจการสหกรณ&แล!วว#าต!องดําเนินการให!ครบ 
    ๒. วาระการดํารงตําแหน#งของคณะกรรมการ ต!องรายงานวาระการดํารง
ตําแหน#งเปPนลายลักษณ&อักษร 
    ๓. จัดทํางบดุลของผู!สอบบัญชีภายใน ๑๕๐ วัน  
    ๔. ดําเนินการประชุมใหญ#ภายใน ๑๕๐ วัน   
มี ๒ แห#งท่ีไม#สามารถรับรองงบได!ภายใน ๑๕๐ วัน คือ สหกรณ&การเกษตรบาง
สะพานน!อย จํากัด สหกรณ&บ!านม่ันคงชุมชนเขาพิทักษ& จํากัด และสหกรณ&
การเกษตรบางสะพาน จํากัด จึงขอฝากเจ!าหน!าท่ีส#งเสริมสหกรณ& ช#วยเร#งรัด 
ติดตาม ให!สหกรณ&ท่ียังไม#ดําเนินการประชุมใหญ#สามัญประจําป̀ ตามกําหนด
โดยให!ประชุมฯ แล!วเสร็จภายในวันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ประกอบด!วย 
(ข!อมูลรายงานจาก E Project เม่ือเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ ป̀บัญชี มีนาคม) 
    ๑. สหกรณ&ผู!เลี้ยงกุ!งลุ#มน้ําสามร!อยยอด จํากัด    
    ๒. สหกรณ&การเกษตรหมู#บ!านรวมไทย จํากัด  
    ๓. สหกรณ&ชาวสวนยางพาราประจวบฯ จํากัด  
    ๔. สหกรณ&การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค!า ธ.ก.ส. ประจวบฯ จํากัด  
    ๕. สหกรณ&กองทุนสวนยางร#อนทองพัฒนา จํากัด  
    ๖. สหกรณ&กองทุนสวนยางพงศ&ประศาสน& จํากัด  
    ๗. สหกรณ&ผู!ผลิตยางบางสะพานน!อย  จํากัด  
    ๘. สหกรณ&การเกษตรบางสะพาน จํากัด  
    ๙. สหกรณ&การเกษตรห!วยสัตว&ใหญ# จํากัด  
    ๑๐. สหกรณ&การเกษตรหนองพลับรุ#งเรือง จํากัด  
    ๑๑. สหกรณ&โรงสีข!าวพระราชทานอ#าวน!อย จํากัด  
    ๑๒. กลุ#มเกษตรกรผู!ปลูกสับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ& จํากัด  
    ๑๓. สหกรณ&ชาวสวนยางหัวหิน จํากัด 
    ๑๔. สหกรณ&สวนยางปราณบุรี จํากัด 
    ๑๕. สหกรณ&โรงเรียนบ!านวังน้ําเขียว จํากัด 
    ๑๖. สหกรณ&เคหะสถานบ!านม่ันคงหนองหิน จํากัด  
    ๑๗. สหกรณ&บ!านทุ#งทรายทอง จํากัด (พว.)  

   



                                                 -๗- 
 
   

น.ส.วสันา บริบูรณ&เกษตร 
นวส.ชก. 

     มีสหกรณ&ท่ีดําเนินการประชุมใหญ#ไปแล!ว มีดังนี้ 
    ๑. สหกรณ&เครดิตยูเนี่ยนวังน้ําเขียวพัฒนา จํากัด   
    ๒. ชุมนุมสหกรณ&โคนมภาคใต!และภาคตะวันตก จํากัด  
    ๓. สหกรณ&ชาวสวนยางพงศ&ประศาสน&พัฒนา จํากัด 
    ๔. สหกรณ&การเกษตรบางสะพาน จํากัด   
    ๕. สหกรณ&การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค!า ธ.ก.ส. ประจวบฯ จํากัด 

   

ประธานฯ       หลังจากสหกรณ&ดําเนินการการประชุมใหญ#สามัญประจําป̀แล!ว  ขอให!
เจ!าหน!าท่ีผู!เก่ียวข!อง แจ!งให!กลุ#มตรวจการสหกรณ&ทราบด!วย 

   

นายบัลลังก&  สังขพิชัย 
ผอ.กตส. 

     ขอให!กลุ#มส#งเสริมสหกรณ& ๑-๓ เข!ากํากับ ให!แต#ละสหกรณ&ดําเนินการ
รายงานวาระการดํารงตําแหน#งของคณะกรรมการเปPนลายลักษณ&อักษรทุกครั้ง  

   

ประธานฯ       ฝากกลุ#มส#งเสริมสหกรณ& ๑-๓  ช#วยดูแลในเรื่องการดํารงตําแหน#งของ
คณะกรรมการ โดยไปรวบรวมจากรายงานประจําป̀ของแต#ละสหกรณ&และ
รายงานให!กลุ#มตรวจการสหกรณ&ทราบ  

   

มติท่ีประชุม       รับทราบและถือปฏิบัติ 
   

นางเกสร  ศรีวิบูลย&เวช 
นวส.ชก. 

     ๓.๖  โครงการ ๕ ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม#ถวายในหลวง 
สํานักงานสหกรณ&จังหวัดประจวบคีรีขันธ& รับผิดชอบอําเภอหัวหิน มี
กลุ#มเป]าหมายต!องดําเนินการท้ังสิ้น  ๔๘ ราย โดยแบ#งความรับผิดชอบเปPน         
๒ ส#วน คือ สํานักงานสหกรณ&จังหวัดประจวบฯ รับผิดชอบ ๓๘ ราย และ
สํานักงานพัฒนาท่ีดินหนองพลับ-กลัดหลวง จํานวน ๑๐ ราย มีกิจกรรมท่ีต!อง
ดําเนินการคือ การเข!าแนะนําส#งเสริมเกษตรกร ซ่ึงจะแบ#งกลุ#มเกษตรกรเปPน           
๓ กลุ#มคือ 
    -กลุ#มความพร!อมมาก มีจํานวน ๑๔ ราย 
    -กลุ#มความพร!อมปานกลาง มีจํานวน ๒๙ ราย 
    -กลุ#มความพร!อม  มีจํานวน ๕ ราย  
ซ่ึงตอนนี้ เปPนการขับเคลื่อนแผนกิจกรรมการผลิตและหาตลาดในกลุ#มเกษตรกร
ความพร!อมมาก และเจ!าหน!าท่ีสํานักงานสหกรณ&จังหวัดประจวบฯ จะเข!าตรวจ
เยี่ยมเกษตรกร ในวันท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

   

นายประยูร  พะมะ 
ผอ.กจส. 

     สํานักงานสหกรณ&จังหวัดประจวบคีรีขันธ& เปPนหน#วยงานท่ีคอยประสานงาน 
ส#วนเกษตรอําเภอเปPนผู!รับผิดชอบโดยตรง สิ่งสําคัญท่ีต!องแนะนําเกษตรกรคือ 
การทําแผนการผลิต การจัดทําบัญชีครัวเรือน และจัดทําบัญชีเก่ียวกับอาชีพ  
ซ่ึงเกษตรกรยังไม#มีการดําเนินการในเรื่องนี้มากนัก  

   

มติท่ีประชุม       รับทราบ 
 
 



       - ๘ - 
 

      ๓.๗ การรายงานปริมาณธุรกิจ 
   

ประธานฯ        ให!กลุ#มส#งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ& ติดตามการเพ่ิมปริมาณธุรกิจอย#าง
ต#อเนื่อง ขอให!ผู!เก่ียวข!องสํารวจการทําบัญชีของสหกรณ&ด!วย หากมีปaญหาจะ
ได!ช#วยกันแก!ไข  

   

มติท่ีประชุม       รับทราบ 
   

      ๓.๘ งบประมาณ  
   

ประธานฯ       ขอให!กลุ#มงาน/กลุ#มส#งเสริมสหกรณ&  ประมาณการงบประมาณของตนเอง
ให!เรียบร!อยแล!ว และแจ!งให! น.ส.กรภัค  คงกระพันธ& ทราบด!วย 

   

มติท่ีประชุม       รับทราบ 
   

ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่อง  เพ่ือทราบ/พิจารณา 
   

           ไม.มี 
   

ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่อง  อ่ืนๆ (ถ�ามี)  
   

นางเกสร  ศรีวิบูลย&เวช 
นวส.ชก. 

    การจัดอบรม smart  ในวันท่ี ๒-๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย&ถ#ายทอด ๑๕ 
ซ่ึงได!แจ!งรายชื่อให!กลุ#มส#งเสริมสหกรณ& ๑-๓ ทราบเรียบร!อยแล!ว 

   

นายประยูร กังวล 
ผอ.กบส. 

     เรื่องเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจสอบหนี้สิน  ในส#วนของกองทุนฟnoนฟู
และพัฒนาเกษตรกร ในคณะรัฐบาลชุดนี้ได!ใช! มาตรา ๔๔ สั่งการเร#งด#วน ซ่ึง
ผู!แทนของสํานักงานสหกรณ&จังหวัดประจวบฯ ได!อยู#ในคณะกรรมการชุดนี้ด!วย 
มีกิจกรรมท่ีต!องดําเนินการ คือ ตรวจสอบหนี้สินของเกษตรกรในเขตความ
รับผิดชอบของสํานักงานสหกรณ&จังหวัดประจวบฯ  ท่ีข้ึนทะเบียนไว!กับกองทุน
ฟnoนฟู เพ่ือให!เกษตรกรยืนยันหนี้ ว#าเปPนลูกหนี้ของสํานักงานสหกรณ&จังหวัด
ประจวบฯ จริง หลังจากนั้นจะเปPนเรื่องของการจัดการหนี้ของคณะกรรมการ
อีกชุด  

   

มติท่ีประชุม       รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา  ๑๗.๐๐  น. 

(ลงชื่อ)       บุปผา   ปานยิ้ม     ผู!บันทึกการประชุม 
  ( นางบุปผา   ปานยิ้ม )    

                  นักจัดการงานท่ัวไป 
 
    (ลงชื่อ)     กรภัค    คงกระพันธ&  ผู!ตรวจรายงานการประชุม 
            ( นางสาวกรภัค  คงกระพันธ& ) 
               เจ!าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
 


