
รายงานการประชุม ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๐ 
เม่ือวันท่ี  ๑  มิถุนายน   ๒๕๖๐ 

ณ ห!องประชุมสํานักงานสหกรณ$จังหวัดประจวบคีรีขันธ$ 
*********************** 

ผู!มาประชุม 
๑. นายสุวัฒน$   ขันเชื้อ    สหกรณ$จังหวัดประจวบคีรีขันธ$ 
๒. นายประยูร   กังวล    ผอ.กลุ0มส0งเสริมและพัฒนา  

      การบริหารจัดการสหกรณ$ 
๓. นายวงศ$ธารินทร$   พรหมรักษ$    ผอ.กลุ0มส0งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ$ 

    ๔.  นายประยูร  พะมะ   ผอ.กลุ0มจัดต้ังและส0งเสริมสหกรณ$ 
๕.  นายบัลลังก$              สังขพิชัย  ผอ.กลุ0มตรวจการสหกรณ$ 
๖.  นายสมเจตต$   แสนกล!า  ผอ.กลุ0มส0งเสริมสหกรณ$ ๑ 
๗.  นายสมยศ  คงสุขไทย  ผอ.กลุ0มส0งเสริมสหกรณ$ ๒ 
๘.  นายสมบัติ  ตันติสังวรากูร  ผอ.กลุ0มส0งเสริมสหกรณ$ ๓ 
๙.  นายมงคล    เกิดสินธุ$   นักวิชาการสหกรณ$ชํานาญการ 
๑๐. นางสาววัสนา   บริบูรณ$เกษตร  นักวิชาการสหกรณ$ชํานาญการ 
๑๑. นางสาวกันต$ลภัส   กระดังงา  นักวิชาการสหกรณ$ชํานาญการ 
๑๒. นางสาวสุพรรณี   ศรีรอด   นักวิชาการสหกรณ$ชํานาญการ 
๑๓. นางสาวภัทรารวีย$ สุวรรณรัตน$  นักวิชาการสหกรณ$ชํานาญการ 
๑๔. นางเกสร    ศรีวิบูลย$เวช  นักวิชาการสหกรณ$ชํานาญการ 
๑๕. นายยศวรรษ   ดํายศ   นักวิชาการสหกรณ$ชํานาญการ 
๑๖. นายประยุทธ ม่ันฑะกะ  นักวิชาการสหกรณ$ชํานาญการ 
๑๗. นางสาววชัรียา   เดือนฉาย  นักวิชาการสหกรณ$ปฏิบัติการ 
๑๘. นางสาวณัฐพร   สมทัศน$   นักวิชาการสหกรณ$ปฏิบัติการ 
๑๙. นางสาวกรภัค   คงกระพันธ$  เจ!าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
๒๐. นางสาวเบญญาทิพย$  ปลักปลา             นักวิชาการสหกรณ$ปฏิบัติการ 
๒๑. นางสาวปBCนมนัส มณีประพันธ$  นักวิชาการสหกรณ$ปฏิบัติการ 
๒๒.  นางสาวเพ็ญนภา   จีนสายใจ  นักวิเคราะห$นโยบายและแผน 
๒๓. นางสาวธีพิมล   คงแก!ว   นักวิชาการมาตรฐานสินค!า 
๒๔. นายนพรินทร$          สุวรรณรัตน$                 นิติกร 
๒๕. นางสาวอรุณวรรณ   พุ0มไสว   เจ!าพนักงานการเงินและบัญชี 
๒๖. นางบุปผา  ปานยิ้ม   นักจัดการงานท่ัวไป 
๒๗. นางสาวนริศรา   ชูแนม   นักวิชาการสหกรณ$ 
๒๘. นางสาวนฤมล   แนวอุโล   นักวิชาการสหกรณ$ 
๒๙. นายอภิสิทธิ์   ตะลุ0มพุก  นักวิชาการสหกรณ$   
๓๐. นางสาวประยุดา หนูสวี    นักวิชาการสหกรณ$ 
๓๑. นางสาวมธุรดา   พุ0มไสว   เจ!าพนักงานส0งเสริมสหกรณ$ 
๓๒. นางสาวอัมพร   กัลปาลี    เจ!าพนักงานส0งเสริมสหกรณ$ 



      -๒- 
 

๓๓. นางสาววิไล   ทับทิม                      เจ!าพนักงานส0งเสริมสหกรณ$ 
๓๔. นายไพฑูรย$       ภู0ระย!า   พนักงานขับรถยนต$ 
๓๕. นายศักด์ิสิทธ$   อ0างแก!ว   พนักงานขับรถยนต$ 
๓๖. นายมานพ    สุขวงษ$   พนักงานพิมพ$ 
๓๗. นางสาวขนิษฐา   พันธ$สวัสด์ิ  พนักงานพิมพ$ 
๓๘. นางสาวมณีรัตน$   รุ0งเรือง   พนักงานธุรการ 
๓๙. นายวีระ    แย!มศรี   พนักงานบริการเอกสารท่ัวไป 
๔๐. นายสุดใจ  ใหญ0ประเสริฐ  พนักงานขับรถยนต$ 
๔๑. นายสุทัศน$    แสงสว0าง  พนักงานขับรถยนต$ 
๔๒. นายดนัย    พันธ$สวัสด์ิ  พนักงานสถานท่ี 

 

ผู!ไม0มาประชุม 
๑. นายโยธิน    นิลยกานนท$   ผอ.นิคมสหกรณ$บางสะพาน 
๒. นายฉัตรชัย    สิงห$สุทธิ์  นักวิชาการสหกรณ$ชํานาญการ(ไปราชการ) 
๓. นายประสิทธิ์          เฮงดี                          เจ!าพนักงานส0งเสริมสหกรณ$อาวุโส 
๔. นายจะเลง  พละทรัพย$  เจ!าพนักงานส0งเสริมสหกรณ$อาวุโส (ลาพักผ0อน) 
๕. นางสาวนันท$นภัส   แทนโป    นักวิชาการสหกรณ$ปฏิบัติการ (ไปราชการ) 
๖. นางสาวเจนจิรา โคกเคียน  นักวิชาการสหกรณ$ปฏิบัติการ (ไปราชการ) 
๗. นายเอกราช  ไพบูลย$   นักวิชาการสหกรณ$ปฏิบัติการ (ไปราชการ) 
๘. นายสิทธิชัย  ผิวทอง   นักวิชาการสหกรณ$ปฏิบัติการ (ไปราชการ) 
๙. นายบรรจง  ตู!แก!ว   พนักงานขับรถยนต$ 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.  
  ก0อนเข!าระเบียบวาระการประชุม นางฐิรกาญจน$ อุดมศิลปM ผู!อํานวยการกลุ0มตรวจสอบภายใน 
ได!เข!าตรวจสอบการดําเนินงานของสํานักงานสหกรณ$จังหวัดประจวบคีรีขันธ$ และได!ให!คําแนะนําด!านการ
เบิกจ0ายงบประมาณดังนี้ 

๑. ให!ดําเนินการด!วยความถูกต!อง ตามระเบียบ หลักเกณฑ$ 
๒. ใบเสร็จรับเงินต!องมีสาระสําคัญอย0างน!อย ๕ รายการ คือ วันท่ี ชื่อ รายการ และจํานวน

เงิน (หากเปNนอังกฤษ ให!เขียนกํากับภาษาไทยไว!ในใบเสร็จด!วย) 
๓. การจัดซ้ือ-จัดจ!าง ไม0ควรให!บุคลากรในสํานักงานสหกรณ$ใช!เงินส0วนตัวทดรองจ0าย แต0ควร

นําเงินทดรองราชการมาใช!ในการดําเนินงาน 
๔. การแต0งต้ังผู!ทํางานในระบบฯ จะมี ๒ ลักษณะ คือ User Maker ต!องเปNนข!าราชการท่ีทํา

หน!าท่ีด!านการเงินระดับปฏิบัติการ และ User Authorizer ต!องเปNนข!าราชการระดับ
ชํานาญการข้ึนไป  โดยให!มีการแต0งต้ังผู!ทํางานสํารองไว!ด!วย 

๕. จัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวันทุกวัน เพ่ือเปNนการควบคุมการเบิกจ0ายงบประมาณ  
๖. หากจัดซ้ือจัดจ!างไม0เกิน ๕,๐๐๐ บาท ขอให!ดําเนินการจ0ายตรง เช0น ค0าน้ํามัน                     

ค0าโทรศัพท$ ค0าสาธารณูปโภคทุกชนิด เปNนต!น 



                          
                       -๓- 
      

๗. การตรวจรับน้ําด่ืมแต0ละครั้ง ให!แต0งต้ังเจ!าหน!าท่ีตรวจรับโดยทําตรายางประทับลงใน          
ใบส0งของทุกครั้งท่ีมีการตรวจรับ จึงสามารถรวบรวมใบเสร็จมาเบิกจ0ายได!   

๘. การจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร$ ไม0ควรรับของแถม แต0หากจําเปNนต!องใช!ขอให!แจ!งความ
ประสงค$มาพร!อมกับการขอเครื่องคอมพิวเตอร$ 

๙. หลักฐานการจ0ายเงิน ต!องมีใบเสร็จรับเงินและลงวันท่ีกํากับพร!อมลงลายมือชื่อผู!จ0ายเงิน 
ทุกครั้ง  

๑๐. สัญญาการยืมเงินต!องทํา ๒ ฉบับ สําหรับเจ!าหน!าท่ีการเงิน ๑ ชุด และผู!ยืมเงิน ๑ ชุด            
เพ่ือจะได!ดําเนินการส0งใช!เงินยืมได!ตามกําหนด ซ่ึงการส0งใช!เงินยืมต!องมีใบสําคัญรับเงินแนบ  
มาด!วยทุกครั้ง หากไม0มีใบสําคัญรับเงิน เจ!าหน!าท่ีการเงินต!องออกใบรับใบสําคัญให! 

๑๑. การส0งใช!เงินยืม ให!ส0งใช!เงินยืมตามกําหนด ในกรณีท่ียืมเงินไปราชการให!ส0งใช!เงินยืม     
ภายใน ๑๕ วันนับต้ังแต0วันท่ีกลับถึงสํานักงานฯ 

๑๒. การจัดประชุม/จัดอบรม จะมีหลักเกณฑ$กําหนดการจัดโครงการอบรม/ประชุม               
การประชุม จะเบิกจ0ายค0าอาหารได! ๑๒๐ บาท/คน ส0วนโครงการอบรมจะเบิกจ0ายได!ตาม
จริง จะฝากเอกสารรายละเอียดไว!ท่ีเจ!าหน!าท่ีการเงิน 

๑๓. ค0าเช0าบ!าน มี ๒ ลักษณะ คือการเช0าอยู0 และการเช0าซ้ือ  
 -การเช0าบ!านอยู0 ต!องเช0าอยู0จริง จึงจะสามารถเบิกจ0ายค0าเช0าบ!านได! และแบบขอรับเงินจะ  
  มี ๒ แบบ คือ แบบขอรับเงินครั้งแรก และแบบขอเบิกค0าเช0าบ!าน ซ่ึงในข!อ ๒ จะเขียนว0า 
  อนุมัติให!เบิกได!ตามสิทธิ์ ต้ังแต0วันท่ี.............ให!ลงวันท่ีท่ีตรวจสอบเอกสารว0าครบถ!วนใน 
  แต0ละเดือน 
 -การเช0าซ้ือบ!านกับธนาคาร ต!องแนบโฉนดท่ีดิน สัญญาเงินกู!กับธนาคาร สัญญาเช0าซ้ือ  
  บ!านและท่ีดิน    

๑๔. การเบิกค0าพาหนะรับจ!าง (แท็กซ่ีในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล)  
 -ให!เบิกตามราคาท่ีจ0ายจริง เทียบกับตารางค0าโดยสารตามระยะทางท่ีกรมขนส0งทางบก  
  กําหนด 
 -การเบิกค0าพาหนะรับจ!างทุกครั้งให!ระบุระยะทาง ระหว0างต!นทางกับปลายทาง ว0ามี  
  ระยะทางก่ีกิโลเมตร 
 -ในการตรวจสอบค0าพาหนะรับจ!าง (แท็กซ่ี) เปรียบเทียบกับตารางค0าโดยสารตาม  
  ระยะทางท่ีกรมขนส0งทางบกกําหนด โดยจะบวกเผื่อระยะทาง ๑๐ กิโลเมตร  

๑๕. การเบิกค0าน้ํามันเชื้อเพลิงในการเดินทางไปราชการ ให!คํานวณระยะทางในเว็บไซต$ และ  
 นําไปคูณกับ ๔  

๑๖. โครงการปูพ้ืนคอกวัว เหตุใดยังไม0มีการเบิกงบประมาณนี้ไปซ้ือยางแต0อย0างไร ซ่ึงเงินนี้ได!    
โอนไปแล!วต้ังแต0เดือนตุลาคม ขอให!ติดตามการปฏิบัติงานด!วย 

๑๗. การเบิกเบ้ียเลี้ยง ในการเดินทางไปราชการ ท้ังในจังหวัดและต0างจังหวัด ต!องเกิน                  
๑๒ ชั่วโมง จึงเบิกได!เต็มวัน แต0หากเดินทาง ๖ ชั่วโมง จะเบิกได!ครึ่งหนึ่ง และควรเบิกจ0าย
ตามจริง  

 



 
-๔- 

  หลังจากผู!อํานวยการกลุ0มตรวจสอบภายใน ได!ให!ข!อแนะนําเสร็จสิ้นแล!ว นายสุวัฒน	 ขันเชื้อ  
สหกรณ	จังหวัดประจวบคีรีขันธ$  ประธานในท่ีประชุม เริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่อง  ท่ีประธานแจ�งให�ทราบ 
   

ประธานฯ      ๑. สืบเนื่องเข!าร0วมประชุมหัวหน!าส0วนราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ$ เม่ือ
วันท่ี ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ มีเรื่องแจ!งให!ทราบดังนี้ 
       ๑.๑ มีข!าราชการย!ายมาดํารงตําแหน0งใหม0 คือ  
             -นายนิติพัฒน$  เตียนพลกรัง ประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ$  
             -นายอุดม  ศรีสมทรง  พาณิชย$จังหวัดประจวบคีรีขันธ$ 
    ๒. จังหวัดประจวบคีรีขันธ$ ขอความร0วมมือหน0วยงานภาครัฐภาคเอกชน และ
ประชาชนท่ัวไปปลูกดอกไม!สีเหลือง เพ่ือใช!ประดับสถานท่ีราชการ บริษัท ห!าง
ร!าน และบ!านเรือนประชาชน ในช0วงวันพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ระหว0างวันท่ี ๒๕-๒๙ 
ตุลาคม ๒๕๖๐) ซ่ึงสํานักงานสหกรณ$จังหวัดประจวบคีรีขันธ$ จะปลูกดอก
ดาวเรือง โดยรอบแรกจะดําเนินการปลูกเลย รอบท่ีสองจะดําเนินการปลูกดอก
ดาวเรืองในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ 
    ๓. แนะนําตัวข!าราชการ ๑ ราย  คือ น.ส.ณัฐพร  สมทัศน$ นักวิชาการ
สหกรณ$ปฏิบัติการ สังกัด กลุ0มส0งเสริมสหกรณ$ ๑ 
    ๔. การดูแลรักษาสถานท่ีราชการ ให!เวรรักษาการณ$และผู!ตรวจเวร
รักษาการณ$ ช0วยดูแลรักษาความปลอดภัยสํานักงานสหกรณ$อย0างเคร0งครัด  

   

มติท่ีประชุม      รับทราบและถือปฏิบัติ 
   

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล�ว เม่ือวันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐  
 

  

น.ส.กันต$ลภัส  กระดังงา 
นวส.ชก. 

     ตามท่ีฝ�ายเลขาฯ  ได บรรจุรายงานการประชุมไว หน าเว็บไซต	สํานักงาน
สหกรณ	จังหวัดประจวบคีรีขันธ	 เพ่ือให!ทุกท0านได!ตรวจสอบเปNนการล0วงหน!าแล!ว
ปรากฏว,าไม0มีผู!ขอแก!ไขรายงานการประชุมแต0อย0างใด  

   

มติท่ีประชุม      รับรองรายงานการประชุม 
   

ระเบียบวาระท่ี ๓     เรื่อง  ติดตามผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมครั้งท่ีผ,านมา 
   

น.ส.เบญญาทิพย$ ปลักปลา 
นวส.ปก. 

     ๑. การรายงานปริมาณธุรกิจ 
        จํานวนสหกรณ$ในปbงบประมาณ ๒๕๖๐ (ก.ย.๕๙-เม.ย.๖๐)   

(๑) จํานวนสหกรณ$ท้ังหมด ๗๙ แห0ง                                                
        (๒) จํานวนสหกรณ$ท่ีมีปริมาณธุรกิจเพ่ิมข้ึนอย0างน!อย 1 ธุรกิจ                 
(เทียบจํานวนเงิน) 61  แห0ง                 
  

 



            -๕- 
 

            (2.1) ปริมาณธุรกิจรวม เพ่ิมข้ึนจากปbก0อน (เทียบจํานวนเงิน)  ๔๒ แห0ง                                                                          
            (2.2)  รับฝากระหว0างเดือน เพ่ิมข้ึนจากปbก0อน (เทียบจํานวนเงิน) ๒๑ แห0ง                                                                             
            (2.3)  ให!กู!ระหว0างเดือนเพ่ิมข้ึนจากปbก0อน (เทียบจํานวนเงิน) ๓๘ แห0ง     
            (2.4)  จัดหาสินค!า/อุปกรณ$มาจําหน0าย เพ่ิมข้ึนจากปbก0อน (เทียบ
จํานวนเงิน)  18   แห0ง 
            (2.5)  การรวบรวม เพ่ิมข้ึนจากปbก0อน (เทียบจํานวนเงิน) ๑๓ แห0ง         
            (2.6)  การแปรรูป เพ่ิมข้ึนจากปbก0อน (เทียบจํานวนเงิน) ๔ แห0ง                                       
            (2.7)  ให!บริการอ่ืนๆ เพ่ิมข้ึนจากปbก0อน (เทียบจํานวนเงิน) ๖ แห0ง                                                          
สูตรการคํานวณ  
                  จํานวนสหกรณ$ท่ีมีปริมาณธุรกิจเพ่ิมข้ึน   X  100 
                  จํานวนสหกรณ$ท่ีมีสถานะดําเนินธุรกิจ 

   

มติท่ีประชุม      รับทราบ 
   

ประธานฯ      ๒. การรักษามาตรฐานสหกรณ$/กลุ0มเกษตรกร 
       มาตรฐานของสหกรณ$ท่ีดําเนินการประชุมใหญ0สามัญประจําปbแล!ว
ผู!เก่ียวข!องสามารถบันทึกข!อมูล และเตรียมการประเมินผลไว!ได!เลย ในปb ๒๕๖๐ 
กรมฯ กําหนดเปnาหมายสหกรณ$ต!องผ0านเกณฑ$มาตรฐานในภาครวม คือ ร!อยละ 
๘๒ ซ่ึง เปNนเปnาหมายรวมของทุกจังหวัดท่ีผ0านมาตรฐาน จังหวัดจึงต!องพัฒนา
สหกรณ$ให!ผ0านมาตรฐานเพ่ิมข้ึนร!อยละ 3 ของ ปbท่ีผ0านมา และกําหนดเปnาหมาย
ให!สอดคล!องกับเปnาหมายรวมของกรมฯ 

   

นายประยูร พะมะ 
ผอ.กจส. 

     ขณะนี้การรักษามาตรฐานสหกรณ$/กลุ0มเกษตรกร มีการประเมินแล!วจํานวน 
๕๒ แห0ง รักษามาตรฐานไม0ได!จํานวน ๒ แห0ง และมีสหกรณ$/กลุ0มเกษตรกร ท่ีตก
มาตรฐานคือ สหกรณ$ทําสวนมะพร!าวประจวบคีรีขันธ$ จํากัด สหกรณ$โคนมไทย
เดนมาร$คอ0าวน!อยจํากัด สหกรณ$โคนมภาคตะและภาคตะวันตก จํากัด  

   

น.ส.วสันา บริบูรณ$เกษตร 
นวส.ชก.  

      การรักษามาตรฐานสหกรณ$/กลุ0มเกษตรกร ปb ๒๕๖๐ ต!องผ0านร!อยละ ๘๒   
คือต!องอยู0ในระดับ A  B C จึงจะถือว0าผ0านมาตรฐาน และการประเมินผล SAR 
ต!องอยู0ในระดับ A  B เท0านั้น จึงจะถือว0าผ0านมาตรฐาน และตามคู0มือของกรม
ส0งเสริมสหกรณ$ ได!แจ!งสูตรการคํานวณไว! ๒ แบบ ดังนี้ 
     แบบท่ี ๑  
 จํานวนสหกรณ$ท่ีผ0านเกณฑ$มาตรฐานประจําปb ๒๕๖๐ x ๑๐๐   
 จํานวนสหกรณ$ท่ีผ0านเกณฑ$มาตรฐานประจําปb ๒๕๕๙  
                             (ต!องรักษา ๕๔ แห0ง) 
    แบบท่ี ๒  กรมส0งเสริมกําหนดเปnาหมายในภาพรวมคือร!อยละ ๘๒  
 จํานวนสหกรณ$ท่ีผ0านเกณฑ$มาตรฐานประจําปb ๒๕๖๐        × ๑๐๐ 
 จํานวนสหกรณ$ท่ีนํามาจัดมาตรฐานสหกรณ$ประจําปb ๒๕๖๐  

   



                            -๖- 
   
   

ประธานฯ      พิจารณาความสําเร็จตามตัวชี้วัด ผ0านเกณฑ$มาตรฐานเม่ือเทียบกับปb ๒๕๕๙ 
คือรักษามาตรฐานต!องได!ร!อยละ ๑๐๐ ซ่ึงปb ๒๕๕๙ ผ0านเกณฑ$มาตรฐานจํานวน                 
๕๔ แห0ง  

   

น.ส.วสันา บริบูรณ$เกษตร 
นวส.ชก. 

     กลุ0มเกษตรกรท่ีผ0านมาตรฐานปb ๒๕๕๙ คือ  
    ๑. กก.ทํานาสามร!อยยอด 
    ๒. กก.ทํานาห!วยยาง (ตกข!อ ๕) 
    ๓. กก.ทําไร0สับประรดปากน้ําปราณ 
    ๔ กก.ทําไร0ทรายทอง 
    ๕. กก.ทําไร0สามร!อยยอด 
    ๖. กก.ทําไร0ทับใต!    
    ๗. กก.ทําไร0ทองมงคล (ตกข!อ ๕)  
    ๘. กก.ทําไร0พงศ$ประศาสน$  
    ๙. กก.ทําไร0เขาน!อย  
    ๑๐. กก.ทําไร0ห!วยทราย (ตกข!อ ๔) 
    ๑๑. กก.ทําสวนธงชัย 
    ๑๒. กก.ทําสวนทับสะแก  
    ๑๓. กก.ทําสวนทองมงคล  
    ๑๔. กก.ทําสวนร0อนทอง 
    ๑๕. กก.ทําสวนสามกระทาย 
    ๑๖. กก.ทําสวนกุยบุรี 
    ๑๗. กก.ทําสวนชัยเกษม 
    ๑๘. กก.ทําสวนชัยราช (ตกข!อ ๕) 
    ๑๙. กก.ทําสวนปากแพรก 
    ๒๐  กก.ทําสวนแม0รําพึง  
    ๒๑.  กก.ทําสวนเขาล!าน 
    ๒๒.  กก.ทําสวนอ0าวน!อย 
    ๒๓.  กก.ทําสวนแสงอรุณ 
    ๒๔.  กก.เลี้ยงสัตว$ไร0ใหม0  
    ๒๕.  กก.เลี้ยงสัตว$กุยบุรี 
    ๒๖.  กก.เลี้ยงสัตว$ปราณบุรี 
    ๒๗.  กก.เลี้ยงสัตว$ห!วยสัตว$ใหญ0 (ไม0ผ0าน) 
    ๒๘.  กก.เลี้ยงสัตว$บ0อนอก  
    ๒๙.  กก.เลี้ยงสัตว$หาดขาม  
    ๓๐. กก.เลี้ยงสัตว$หนองตาแต!ม 
    ๓๑. กก.เลี้ยงสัตว$แม0รําพึง 
    ๓๒. กก.เลี้ยงสัตว$อ0าวน!อย 



               -๗- 
   

 

มติท่ีประชุม      รับทราบ 
   

นายประยูร พะมะ 
ผอ.กจส. 

     ๒. การยกระดับชั้นสหกรณ$  
        -จํานวนสหกรณ$ ยกระดับชั้นจากชั้น ๒ เปNน ชั้น ๑ จํานวน ๒๙ แห0ง 
        -จํานวนสหกรณ$ ยกระดับชั้นจากชั้น ๓ เปNน ชั้น ๒ จํานวน  ๓  แห0ง คือ 
สหกรณ$การเกษตรหมู0บ!านรวมไทย จํากัด สหกรณ$ผู!ปลูกสับปะรดสามร!อยยอด 
จํากัด สหกรณ$ออมทรัพย$โรงพยาบาล จํากัด  

   

น.ส.วสันา บริบูรณ$เกษตร 
นวส.ชก. 

       นายสมยศ คงสุขไทย ผอ.กสส. ๒ แจ!งว0าสหกรณ$เคหะสถานบ!านม่ันคง
หนองหิน จํากัด สหกรณ$ชาวสวนยางประจวบคีรีขันธ$ จํากัด  สหกรณ$เครดิตยู
เนี่ยนบ!านหนองเกด-กุยบุรี จํากัด สหกรณ$ชาวไร0หนองปุหลก จํากัด  ไม0สามารถ
ยกระดับชั้นได! ซ่ึงปbนี้เปnาหมายตามแผนต!องได!  ๑๖  แห0ง 

   

ประธานฯ          สหกรณ$/กลุ0มเกษตรกร จะยกระดับได!หรือไม0 สามารถดูได!จากโปร$ไฟล$
สหกรณ$ ซ่ึงการยกระดับชั้นสหกรณ$ควรมีรายชื่อสหกรณ$เปnาหมาย และให!กลุ0ม
ส0งเสริมสหกรณ$ ๑-๓ เข!าไปกํากับ ดูแลสหกรณ$/กลุ0มเกษตรกร ในเขตพ้ืนท่ีความ
รับผิดชอบของแต0ละกลุ0มว0าจะสามารถผลักดันข้ึนสู0ชั้นท่ีสูงกว0าได!หรือไม0  หาก
สหกรณ$ใด ไม0สามารถผลักดันให!ยกระดับชั้นได! ให!แจ!งเหตุผลประกอบมาด!วย 

   

มติท่ีประชุม      รับทราบ 
   

นายอภิสิทธิ์ ตะลุ0มพุก 
นวส. 

     ๓. การทําเว็บไซต$สํานักงานสหกรณ$จังหวัดประจวบคีรีขันธ$ 
        งบประมาณประชาสัมพันธ$คงเหลือ ๓๓,๔๐๐ บาท  ต!องดําเนินการถ0าย
ทําเคเบ้ิล ๓ ครั้งและค0าใช!จ0ายในการออกอากาศวิทยุ FM  

   

มติท่ีประชุม      รับทราบ 
   

ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่อง  อ่ืนๆ (ถ�ามี) 
   

นายประยูร พะมะ 
ผอ.กจส. 

     โครงการวันกิจกรรมสหกรณ$นักเรียน ๗ มิถุนายน กลุ0มจัดต้ังและส0งเสริม
สหกรณ$ ได!สําเนาคําสั่งแจ!งทุกกลุ0มงานทราบแล!ว การเข!าร0วมกิจกรรมขอให!
แต0งกายด!วยเสื้อสีขาว กางเกง/กระโปรงสีดํา และรถออกจากสํานักงาน
สหกรณ$เวลา ๐๖.๓๐ น.  

   

มติท่ีประชุม      รับทราบ 
 

 

 

 

 

 

 



                                                             -๘- 
 

 

เลิกประชุมเวลา  ๑๗.๓๐  น. 

 

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

                  นักจัดการงานท่ัวไป 
 

    (ลงชื่อ)     กันต$ลภัส   กระดังงา  ผู!ตรวจรายงานการประชุม 
          ( นางสาวกันต$ลภัส   กระดังงา ) 
              นักวิชาการสหกรณ$ชํานาญการ  
 

 


