
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ 
เมื่อวันที่  ๓๐  พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 

ณ ห้องประชุมสํานักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   
*********************** 

ผู้มาประชุม 
๑. นายสุวัฒน์   ขันเช้ือ    สหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
๒. นายโยธิน    นิลยกานนท์   ผอ.นิคมสหกรณ์บางสะพาน  
๓. นายประยูร   กังวล    ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา  

      การบรหิารจัดการสหกรณ ์
๔. นายวงศ์ธารินทร์   พรหมรักษ์    ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ ์               
๕. นายประยูร  พะมะ   ผอ.กลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ 
๖. นายบัลลังก์   สังขพิชัย  ผอ.กลุ่มตรวจการสหกรณ ์ 
๗. นายสมบัติ  ตันติสังวรากูร  ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ ์๓ 
๘.  นายมงคล    เกิดสินธ์ุ   นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการ 
๙. นางสาวสุพรรณี   ศรีรอด   นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการ 
๑๐. นายยศวรรษ   ดํายศ   นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการ 
๑๑. นายจะเลง  พละทรัพย์  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณอ์าวุโส  
๑๒. นางสาวภัทรารวีย์ สุวรรณรัตน์  นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการ 
๑๓. นางเกสร    ศรีวิบูลย์เวช  นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการ 
๑๔. นางสาววัชรียา   เดือนฉาย  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
๑๕. นางสาวณัฐพร   สมทัศน์   นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
๑๖. นางสาวกรภัค   คงกระพันธ์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
๑๗.  นางสาวป่ินมนัส มณีประพันธ์  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
๑๘.  นางอําไพ               พิมพะนิตย์                  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
๑๙. นางสาวเบญญาทิพย์  ปลักปลา             นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
๒๐. นายเอกราช  ไพบูลย์   นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
๒๑. นางสาวเพ็ญนภา   จีนสายใจ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๒๒. นางสาวธีพิมล   คงแก้ว   นักวิชาการมาตรฐานสินค้า 
๒๓.  นายนพรินทร ์         สุวรรณรัตน์                 นิติกร 
๒๔. นางบุปผา  ปานย้ิม   นักจัดการงานท่ัวไป 
๒๕. นางสาวอรุณวรรณ   พุ่มไสว   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
๒๖.  นางสาวนฤมล   แนวอุโล   นักวิชาการสหกรณ์ 
๒๗. นายอภิสิทธ์ิ   ตะลุ่มพุก  นักวิชาการสหกรณ์   
๒๘. นางสาวประยุดา หนูสวี    นักวิชาการสหกรณ์ 
๒๙. นางสาวปิณฑิรา    หลิบนุกูล  นักวิชาการสหกรณ์ 
๓๐. นางสาวนริศรา   ชูแนม   นักวิชาการสหกรณ์ 
๓๑. นางสาวอรจนา      สายสุข   นักวิชาการสหกรณ์ 
๓๒. นางสาวรัตนาพร     ติธาดา   นักวิชาการสหกรณ์ 



-2- 
 

๓๓. นางสาวมธุรดา   พุ่มไสว   เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ ์  
๓๔. นางสาวอัมพร   กัลปาลี    เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ ์
๓๕. นายสุทัศน์    แสงสว่าง  พนักงานขับรถยนต์ 
๓๖. นางสาวมณีรัตน์   รุ่งเรือง   พนักงานธุรการ 
๓๗. นายมานพ    สุขวงษ์   พนักงานพิมพ์ 
๓๘. นายดนัย  พันธ์สวัสด์ิ  พนักงานสถานที่ 
๓๙. นายไพฑูรย์       ภู่ระย้า   พนักงานขับรถยนต์ 
๔๐.  นายวีระ    แย้มศร ี   พนักงานบริการเอกสารทั่วไป                                 
๔๑.  นายสุดใจ  ใหญ่ประเสริฐ  พนักงานขับรถยนต์ 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. นายวงศ์ธารินทร์   พรหมรักษ์    ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ (ลาพักผ่อน)            
๒. นายบัลลังก์   สังขพิชัย  ผอ.กลุ่มตรวจการสหกรณ ์(ลาพักผ่อน) 
๓. นายสมยศ  คงสุขไทย  ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ ์๑ (ไปราชการ) 
๔. นางสาววัสนา   บริบูรณ์เกษตร  รก.ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒ (ไปราชการ) 
๕. นายฉัตรชัย    สิงห์สุทธ์ิ   นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการ (ไปราชการ)  
๖. นายประยุทธ  มั่นฑะกะ  นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการ (ไปราชการ)  
๗. นางสาวกันต์ลภัส   กระดังงา  นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการ (ไปราชการ) 
๘. นางสาววิไล   ทับทิม                      เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ (ไปราชการ) 
๙. นางสาวเจนจิรา โคกเคียน  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (ลาคลอด) 
๑๐. นายบรรจง  ตู้แก้ว   พนักงานขับรถยนต์ (ไปราชการ) 
๑๑. นางสาวขนิษฐา   พันธ์สวัสด์ิ  พนักงานพิมพ์ )ลาพักผ่อน(  

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.  

  หลังจากประชุม conference เรื่องแผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจําปี ของกองแผนงาน 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ เรียบรอ้ยแล้ว นายสวัุฒน์ ขันเช้ือ  สหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ประธานในที่ประชุม  
เริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี 

ระเบียบวาระที่ ๑   เรื่อง   ที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
              -ไมม่ี- 
   
ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐  
   

ฝ่ายเลขาฯ        ฝ่ายเลขาฯ ได้บรรจุรายงานการประชุมไว้หน้าเว็บไซต์สํานักงานสหกรณ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือให้ทุกท่านได้ตรวจสอบเป็นการล่วงหน้าแล้ว  
ปรากฏว่าไม่มีผู้ขอแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด 

มติที่ประชุม      รับรองรายงานการประชุม 



   
ระเบียบวาระที่ ๓   เรื่อง  ติดตามผลการปฏิบัติงาน 
   

นางเกสร ศรีวิบูลย์เวช 
นวส.ชก. 

     ๓.๑ การรักษามาตรฐานสหกรณ์/กลุม่เกษตรกร (กจส.) 
          ตอนน้ีระบบเปิดให้กรอกข้อมูลแล้ว และกลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์
ได้แจ้งมอบหมายหน้าที่ให้แก่ผู้รับผิดชอบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ในแต่ละแห่ง
ทราบแล้ว  

   

นางเกสร ศรีวิบูลย์เวช 
นวส.ชก. 

      ๓.๒  การยกระดับช้ันสหกรณ์ (กจส.)  
            การประเมินผลการยกระดับช้ันสหกรณ์ ปี ๒๕๖๐ เป็นการรายงาน
การคาดการณ์ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์แต่ละท่าน ซึง่ในปีน้ีกรมส่งเสริม
สหกรณ์ยังคงให้ดําเนินการเหมือนปีที่ผ่านมา เป้าหมายคือ สหกรณท์ี่จะ
สามารถยกระดับช้ันจากระดับ ๒ ไประดับ ๑ ได้ ในส่วนของสํานักงานสหกรณ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีสหกรณ์ที่อยู่ระดับ ๑ จํานวน ๑๘ แห่ง และจาก
ระดับ ๓ ไประดับ ๑ จํานวน ๑ แห่ง รวมทั้งสิ้น ๑๙ แห่ง จากระดับ ๓ ไป
ระดับ ๒ จํานวน ๒ แห่ง  

   

นางเกสร ศรีวิบูลย์เวช 
นวส.ชก. 

     ๓.๓ โครงการ ๕ ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม ่(กจส.)  
          ของจงัหวัดประจวบคีรีขันธ์ อยู่ที่อําเภอหัวหิน เป้าหมายคือเกษตรกร
รายเดิม ๔๘ รายโดยแบ่งเป็นระดับดังน้ี   
          ระดับ  A จํานวน  ๘ ราย 
          ระดับ B จํานวน ๒๕ ราย 
          ระดับ C จํานวน  ๕ ราย  
ในส่วนของเกษตรกรรายใหม่ ๖๔ ราย อยู่ในพ้ืนที่ตําบลหนองพลับ ๔๘ ราย 
ตําบลห้วยสัตว์ใหญ ่๑๕ รายและตําบลทับใต้ ๑ ราย ซึ่งจะมีการพบปะ
เกษตรกร ในเดือนธันวาคมน้ี 

   

น.ส.เบญญาทพิย์ ปลักปลา 
นวส.ปก. 

    ๓.๔ การรายงานปริมาณธุรกิจ (กพส.) 
         การรายงานผลการดําเนินงานของเดือนกันยายน-ตุลาคม ๒๕๖๐ 
เรียบร้อยแล้ว   

   

น.ส.กรภัค  คงกระพันธ์  
จพง.ปก. 

     ๓.๕ รายงานผลการเบิกจา่ยงบประมาณ (ฝบท.) 
          งบประมาณที่ได้รับ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ภาพรวม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จํานวน ๓.๒  ล้านบาทเศษ ดําเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณแล้วประมาณ ๑,๒๐๙,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๒๒ จาก
เป้าหมายร้อยละ ๔๒  

   

น.ส.อัมพร  กัลป์ปาลี 
จพง.สส. 

     ๓.๖ การจัดทําข้อมูลโปร์ไฟล์สหกรณ ์
          คงเหลอืสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนบ้านมัน่คงหนองหิน จํากัด สหกรณอ์อม
ทรัพย์ครูประจวบคีรีขันธ์ จํากัด  สหกรณ์ออมทรพัย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 
จํากัด  



   
   

น.ส.เพ็ญนภา  จีนสายใจ 
นวผ. 

     ๓.๗ Action Plan ประชาสัมพันธ์ 
          การดําเนินงานเหมือนปีที่ผ่านมา แต่ได้รับงบประมาณลดลง และใน
ธันวาคม ๒๕๖๐ ขอให้แต่ละกลุ่มงาน ส่งบทความให้กับคณะทํางาน
ประชาสัมพันธ์ตามกําหนดด้วย 

   

มติที่ประชุม      รับทราบ 
   

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่อง  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
    ๔.๑  แผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

ประธานฯ         ๑. แผนการปฏิบัติราชการ 
            ให้พิจารณาว่า ปีก่อนได้ดําเนินการในเรื่องได้บ้าง แล้วร่างแผนฯ  เพ่ือ
จัดทําแผนฯ ในปีน้ี ซึ่งงานตามแผนฯ ประกอบด้วย 
        ๑.๑ แผนงานการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ําและสร้าง
ความเติบโตจากภายใน มีงบประมาณ ๒ สว่นคือ งบดําเนินงานและ  งบอุดหนุน 
เมื่องบประมาณมาถึงจะมอบหมายผู้เก่ียวข้อง ซึ่งงบอุดหนุนในส่วนน้ีจะมอบให้
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ดําเนินการต่อไป  
        ๑.๒ การส่งเสริมการดําเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง งบประมาณ ๑,๖๒๑,๖๐๐ บาท ประกอบด้วย โครงการส่งเสริมการ
ดําเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ และงบอุดหนุน จํานวน๑๖๕,๐๐๐ บาท 
เป็นค่าจ้างพนักงานของสหกรณ์การเกษตรหนองพลับรุ่งเรือง จํากัด และเงิน
อุดหนุนเพ่ือสนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์การผลิต การตลาด และการแปรรูปฯ 
จํานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท  เป็นของสหกรณ์โรงสีข้าวพระราชทานอ่าวน้อย 
จํากัด  
        ๑.๓ ขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีงบดําเนินงาน ๓๙,๘๐๐ บาทจัด
อบรม สัมมนาและฝึกอบรม ๓๕ คน งบประมาณมาแล้วรอ้ยละ ๕๐ 
        ๑.๔ โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพสร้างมูลค่าเพ่ิมในสงักัดในสถาบัน
เกษตรกร งบประมาณจํานวน ๑๐๒,๖๐๐ บาท เป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ เป็นเงิน ๓,๒๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายในการประชุม สัมมนา ๗,๖๐๐ บาท เงิน
อุดหนุน ๙๑,๘๐๐ บาท  
         ๑.๕ แผนการจัดการปัญหาที่ดินทํากิน มีงบประมาณค่าตอบแทน ใช้
สอยและวัสดุ  ค่าใช้จ่ายการประชุม สัมมนาและฝึกอบรม   
        ๑.๖ การพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร  
        - ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร งบอุดหนุน ซึ่งต้องติดตาม
สหกรณ์ที่ได้รบังบประมาณน้ีว่ามีการดําเนินการเรียบร้อยหารือไม่ เช่น มี
ระเบียบเก่ียวกับการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรหรือไม่  
        ๑.๗ ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในสหกรณ์ในพ้ืนที่นิคมสหกรณ์ เป้าหมายการ
ฝึกอบรม ๖๐ คน  
    ในทกุโครงการเมื่อดําเนินการร่างโครงการเรียบร้อยแลว้ ให้คํานวณคา่ใช้จ่าย



ให้เรียบร้อยด้วย  
   
ระเบียบวาระที่ ๕     เรื่อง  เสนอให้ที่ประชุมรับทราบ 
   

นายบัลลังก์  สงัขพิชัย 
ผอ.กจส. 

     ๕.๑ Cpd Unit School จาการประชุม conference เมื่อเช้าน้ี กรมสง่เสริม
สหกรณ์ แจ้งว่าจะให้สํานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นผู้ประสานกับ
จังหวัด ซึ่งผู้เก่ียวข้องอาจจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลจากสหกรณ์เพ่ิมเติม  

   

ประธานฯ       ขอฝากเจ้าของโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้ดําเนินงานสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี  
หากมีปัญหา อุปสรรค สามารถปรึกษาหารือได้ 

   

มติที่ประชุม        รับทราบ 
   

ระเบียบวาระที่ ๖     เรื่อง  อ่ืนๆ (ถา้มี) 
       -ไม่ม-ี 
   
ปดิประชุม  เวลา  ๑๖.๐๐ น. 

 

(ลงช่ือ)       บุปผา   ปานย้ิม     ผู้บันทึกการประชุม 
  ( นางบุปผา   ปานย้ิม )    

                  นักจัดการงานทั่วไป 
 
    (ลงช่ือ)     กรภัค    คงกระพันธ์  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
            ( นางสาวกรภัค  คงกระพันธ์ ) 
                เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
 

 


