
รายงานการประชุม 
เม่ือวันท่ี  ๒  พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 

ณ ห องประชุมสํานักงานสหกรณ#จังหวัดประจวบคีรีขันธ# 
*********************** 

ผู มาประชุม 
๑. นายสุวัฒน�    ขันเชื้อ   สหกรณ�จังหวัดประจวบคีรีขันธ� 
๒. นายประยูร   กังวล    ผอ.กลุ.มส.งเสริมและพัฒนา  
๓. นายโยธิน    นิลยกานนท#   ผอ.นิคมสหกรณ#บางสะพาน  
๔. นายวงศ�ธารินทร�   พรหมรักษ�    ผอ.กลุ*มจัดต้ังและส*งเสริมสหกรณ� 
๕. นายประยูร   พะมะ    ผอ.กลุ.มจัดต้ังและส.งเสริมสหกรณ# 

 ๖.  นายบัลลังก�    สังขพิชัย  ผอ.กลุ*มตรวจการสหกรณ� 
    ๗.  นายสมยศ  คงสุขไทย  ผอ.กลุ*มส*งเสริมสหกรณ� ๑ 

๘.  นายสมเจตต�   แสนกล2า  ผอ.กลุ*มส*งเสริมสหกรณ� ๒ 
๙.  นายสมบัติ    ตันติสังวรากูร  ผอ.กลุ*มส*งเสริมสหกรณ� ๓ 
๑๐.  นางสาววสันา   บริบูรณ�เกษตร  นักวิชาการสหกรณ�ชํานาญการ 
๑๑. นายฉัตรชัย    สิงห�สุทธิ์  นักวิชาการสหกรณ�ชํานาญการ 
๑๒. นายมงคล    เกิดสินธุ�   นักวิชาการสหกรณ�ชํานาญการ 
๑๓.  นางสาวภัทรารวีย� สุวรรณรัตน�  นักวิชาการสหกรณ�ชํานาญการ 

 ๑๔.  นางเกสร    ศรีวิบูลย�เวช  นักวิชาการสหกรณ�ชํานาญการ 
๑๕.  นางสาวกันต�ลภัส   กระดังงา  นักวิชาการสหกรณ�ชํานาญการ 
๑๖. นางสาวสุพรรณี   ศรีรอด   นักวิชาการสหกรณ�ชํานาญการ 
๑๗. นายยศวรรษ   ดํายศ   นักวิชาการสหกรณ�ชํานาญการ 
๑๘. นางสาวนันท�นภัส   แทนโป    นักวิชาการสหกรณ�ปฏิบัติการ 

 ๑๙. นายเอกราช  ไพบูลย�    นักวิชาการสหกรณ�ปฏิบัติการ 
๒๐. นายสิทธิชัย    ผิวทอง    นักวิชาการสหกรณ�ปฏิบัติการ 
๒๑. นางสาวเจนจิรา   โคกเคียน    นักวิชาการสหกรณ�ปฏิบัติการ 
๒๒. นางสาวเบญญาทิพย�  ปลักปลา             นักวิชาการสหกรณ�ปฏิบัติการ 
๒๓.  นางสาวป>?นมนัส      มณีประพันธ�  นักวิชาการสหกรณ�ปฏิบัติการ 
๒๔. นางสาวกรภัค   คงกระพันธ�  เจ2าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
๒๕. นางสาววชัรียา   เดือนฉาย  นักวิชาการสหกรณ�ปฏิบัติการ 
๒๖. นางสาวธีพิมล   คงแก2ว   นักวิชาการมาตรฐานสินค2า 
๒๗. นางสาวเพ็ญนภา   จีนสายใจ  นักวิเคราะห�นโยบายและแผน 
๒๘.  นายนพรินทร�         สุวรรณรัตน�                 นิติกร 

 ๒๙. นางบุปผา      ปานยิ้ม   นักจัดการงานท่ัวไป  
 ๓๐. นางสาววราพร ฤทธิ์เดช   นักวิชาการสหกรณ�  
 ๓๑. นางสาวอัมพร   กัลปาลี    เจ2าพนักงานส*งเสริมสหกรณ� 

๓๒. นางสาวอรุณวรรณ   พุ*มไสว   เจ2าพนักงานการเงินและบัญชี 
๓๓. นางสาวนริศรา   ชูแนม   นักวิชาการสหกรณ� 
๓๔. นางสาวนฤมล   แนวอุโล   นักวิชาการสหกรณ# 
๓๕. นายอภิสิทธิ์   ตะลุ.มพุก  นักวิชาการสหกรณ# 



                                                -๒- 
 
๓๖. นางสาวประยุดา หนูสวี    นักวิชาการสหกรณ# 
๓๗. นางสาวมธุรดา   พุ.มไสว   เจ าพนักงานส.งเสริมสหกรณ# 
๓๘. นางสาววิไล   ทับทิม                      เจ าพนักงานส.งเสริมสหกรณ# 
๓๙. นายศักด์ิสิทธ#   อ.างแก ว   พนักงานขับรถยนต# 
๔๐. นายไพฑูรย#       ภู.ระย า   พนักงานขับรถยนต# 
๔๑. นายมานพ    สุขวงษ#   พนักงานพิมพ# 
๔๒. นางสาวขนิษฐา   พันธ#สวัสด์ิ  พนักงานพิมพ# 
๔๓. นางสาวมณีรัตน#   รุ.งเรือง   พนักงานธุรการ 
๔๔. นายวีระ    แย มศรี   พนักงานบริการเอกสารท่ัวไป 
๔๕. นายสุดใจ  ใหญ.ประเสริฐ  พนักงานขับรถยนต# 
๔๖. นายดนัย    พันธ#สวัสด์ิ  พนักงานสถานท่ี 

ผู เข าร.วมประชุม 
๑. นายพร อมพงศ#   ครุฑเผือก  พนักงานจ างเหมาบริการ 
๒. นายอรรถพล    ชูชื่น   พนักงานจ างเหมาบริการ 
๓. นายจีระพล     หลักเมือง  พนักงานจ างเหมาบริการ 

ผู ไม.มาประชุม 
๑. นายจะเลง              พละทรัพย�  เจ2าพนักงานส*งเสริมสหกรณ�อาวุโส (ไปราชการ) 

 ๒.  นายประยุทธ#  มัณฑะกะ   นักวิชาการสหกรณ�ชํานาญการ (ไปราชการ) 
 ๓.  นายบรรจง  ตู แก ว   พนักงานขับรถยนต#  
 ๔.  นายสุทัศน�    แสงสว*าง  พนักงานขับรถยนต� 
 ๕.  นายประสิทธิ์           เฮงดี                          เจ าพนักงานส.งเสริมสหกรณ#อาวุโส 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.  

  เม่ือท่ีประชุมพร อมแล ว นายสุวัฒน� ขันเชื้อ  สหกรณ�จังหวัดประจวบคีรีขันธ#  ประธานในท่ีประชุม 
เริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่อง  ท่ีประธานแจ�งให�ทราบ 
   

ประธานฯ      ๑. งานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ#/กรมส.งเสริมสหกรณ#/
รัฐบาล และงานโครงการต.างๆ ขอให ผู เก่ียวข องปฏิบัติตามข อสั่งการให เสร็จสิ้น
โดยเร็ว  
    ๒. การบันทึก Cpd Card Online ขอให2ผู2เก่ียวข2องดําเนินการบันทึกผลการ
ปฏิบัติงานอย*างต*อเนื่อง และให2เข2าระบบรายงานเพ่ือบันทึกข2อมูล ไม*เกิน                      
๒ เดือน/ครั้ง รวมท้ังรายงานผลการปฏิบัติงานเรื่องการรักษามาตรฐานสหกรณ� 
    ๓. การเบิกจ*ายงบประมาณ ให2ตรวจสอบการโอนงบประมาณ และการ
เบิกจ*ายให2ได2ตามเปUาหมายท่ีกรมส*งเสริมสหกรณ�กําหนดไว2 
    ๔. การชําระบัญชี ให2ผู2เก่ียวข2องดําเนินการบันทึกข2อมูลการชําระบัญชีให2
เรียบร2อย และถูกต2อง 
        

   



                                -๓- 
   
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล�ว เม่ือวันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐  
 

  

น.ส.กันต#ลภัส  กระดังงา 
นวส.ชก. 

     ตามท่ีฝWายเลขาฯ  ได2บรรจุรายงานการประชุมไว2หน2าเว็บไซต�สํานักงาน
สหกรณ�จังหวัดประจวบคีรีขันธ� เพ่ือให ทุกท.านได ตรวจสอบเปIนการล.วงหน าแล ว
ปรากฏว*าไม.มีผู ขอแก ไขรายงานการประชุมแต.อย.างใด  

   

มติท่ีประชุม      รับรองรายงานการประชุม 
   

ระเบียบวาระท่ี ๓     เรื่อง  ติดตามผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมครั้งท่ีผ,านมา 
   

ประธานฯ      ๑. มาตรฐานสหกรณ# 
        - ให กลุ.มจัดต้ังและส.งเสริมสหกรณ# รายงานผลการดําเนินงานการยกระดับชั้น 
และการรักษามาตรฐานสหกรณ# ให สหกรณ#จังหวัดทราบ เปIนประจําทุกเดือน 
    ๒. การทําเว็บไซต#สํานักงานสหกรณ#จังหวัดประจวบคีรีขันธ# 
        - ให ผู รับผิดชอบในการจัดทําเว็บไซต#สํานักงานสหกรณ#จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ# ดําเนินการให แล วเสร็จตามท่ีกรมส.งเสริมสหกรณ#กําหนด                 
( ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ) 
    ๓. การรายงานเรื่องปริมาณธุรกิจ ให  กพส.รายงานผลปริมาณธุรกิจ ให ท่ี
ประชุมทราบทุกครั้ง 
    ๔. โครงการ ๕ ส. ขอให ฝOายบริหารท่ัวไปแต.งต้ังคณะทํางาน ๕ ส เพ่ือจะได 
ดําเนินการโครงการต.อไป  
    ๕. การประชุม cps ต2องกําหนดเปUาหมายการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน และ
ดําเนินการให2ได2ตามเปUาหมาย 
    ๗. การรายงาน E-Project ขอให มีการรายงานอย.างสมํ่าเสมอ  
    ๘. การยกระดับชั้นสหกรณ# ฝากลุ.มส.งเสริมสหกรณ# ๑-๓ ติดตามการ
ดําเนินงานของสหกรณ#ในเขตพ้ืนท่ีความรับผิดชอบของตนเอง  

   

มติท่ีประชุม      รับทราบ 
   

ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่อง  เพ่ือทราบ 
      ๔.๑ รายงานผลการเบิกจ.ายงบประมาณ ณ วันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐                

มีผลการเบิกจ.ายงบประมาณร อยละ ๗๗ จากเปXาหมายท่ีกรมส.งเสริมกําหนดไว 
ร อยละ ๖๕ 
    ๔.๒ รายงานแผน-ผล การปฏิบัติงาน (ฝบท.) 

       กลุ.มจัดต้ังและส.งเสริมสหกรณ# 
นายประยูร  พะมะ  
ผอ.กจส. 

       - โครงการส*งเสริมการสหกรณ�ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริผล
การเบิกจ.าย ร อยละ 85.81  
      - การส.งเสริมสหกรณ#ตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพฯ ผลการเบิกจ.าย 
ร อยละ ๙๗ 
      - คลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีในพระราชนุเคราะห#สมเด็จพระบรมโอรสาธริาชฯ 
ผลการเบิกจ.าย ร อยละ ๕๐ 
 



                         -๔- 
 
      - อนุรักษ#พันธุกรรมพืช ผลการเบิกจ.าย ร อยละ ๗๙.๘๘ 
      - พัฒนาเกษตรกรสู.เกษตรกรปราดเปรื่อง ผลการเบิกจ.าย ร อยละ ๗๕.๘๑ 
      - ส.งเสริมบริหารจัดการธุรกิจการผลิตไฟฟXาจากพลังงานแสงอาทิตย# 
ในสหกรณ#ภาคการเกษตร ผลการเบิกจ.าย ร อยละ ๕๐ 
      - โครงการศูนย#เรียนรู การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค าเกษตร(ศพก.)  
ผลการเบิกจ.าย ร อยละ ๗๓.๖๒ 
      - โครงการเพ่ิมศักยภาพของศูนย#เรียนรู การสหกรณ# ผลการเบิกจ.าย ร อยละ ๙๗ 
      - โครงการพัฒนาสหกรณ#ภาคการเกษตรให เปIนองค#กรหลักระดับอําเภอผล
การเบิกจ.าย ร อยละ ๒๗.๘๙ 
      - คณะกรรมการกลางกลุ.มเกษตรกร ผลการเบิกจ.าย ร อยละ ๖๘.๙๘ 
      - โครงการยกระดับชั้นสหกรณ# ผลการเบิกจ.าย ร อยละ ๔๐.๕๙ 
      - โครงการพัฒนากลุ.มผู ผลิตสินค าเกษตรในสหกรณ#การเกษตร ผลการ
เบิกจ.าย ร อยละ ๘๒.๗๙ 
       - โครงการประกวดขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผลการเบิกจ.าย 
ร อยละ ๙๗  
      - โครงการพัฒนาสหกรณ#เครดิตยูเนี่ยนเปIนสถาบันการเงินชุมชนผลการ
เบิกจ.าย ร อยละ ๒๔.๔๔ 

        - โครงการพัฒนาสหกรณ�ออมทรัพย�เป\นสถาบันการเงินชุมชน  ผลการ
เบิกจ.าย ร อยละ ๙๗ 
      - โครงการเกษตรทฤษฎีใหม* ผลการเบิกจ.าย ร อยละ ๙๗ 
      - พัฒนาและส*งเสริมสหกรณ�/กลุ*มเกษตรกรสู*ดีเด*น ผลการเบิกจ.ายร อยละ ๒.๒๒  
      -ระบบการส*งเสริมสหกรณ�  : CPS แบบ ๑ ผลการเข2าแนะนําส*งเสริม ผล
การเบิกจ.ายร อยละ ๔๗.๐๑ 
      - CPS แบบ ๒ การประชุมเชิงปฏิบัติการ/การตรวจการสหกรณ� ผลการ
เบิกจ.ายร อยละ ๔๖.๖๓ 
      - CPS แบบ ๓ ผลสําเร็จงานส*งเสริมสหกรณ�และกลุ*มเกษตรกร  
         ๑.สหกรณ�สามารถป>ดบัญชีได2 ภายใน ๓๐ วัน จํานวน ๔๖ แห*ง 
         ๒.สหกรณ�สามารถป>ดบัญชีได2 เกิน ๓๐ วัน  จํานวน ๑ แห*ง 

   

ประธานฯ  ให2กลุ*มส*งเสริมสหกรณ� ๑-๓ ร*วมติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการต*างๆ
ร*วมกับกลุ*มงานด2วย 

   

มติท่ีประชุม      รับทราบ 
   

      กลุ*มส*งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ�  
นายวงศ#ธารินทร#  พรหมรักษ#  
ผอ.กพส. 

       - โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนสหกรณ�ประมงผ*านกลไกชุมนุมสหกรณ�ประมง
ผลการเบิกจ.ายร อยละ ๙๗ 
      - โครงการพัฒนาการดําเนินธุรกิจและสินค2าของสหกรณ�ผู2เลี้ยงโคนมภายใต2
การเชื่อมโยงเครือข*ายธุรกิจและการตลาดภายในห*วงโซ*การผลิตนมท้ังระบบ ผล
การเบิกจ.ายร อยละ ๙๑.๘๒  



                         -๕- 
 
      - โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการผักปลอดภัยในสหกรณ�และ
กลุ*มเกษตรกรปb ๒๕๖๐ ผลการเบิกจ.ายร อยละ ๙๕.๒๙ 
      - โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจจัดหาสินค2ามาจําหน*ายและศูนย�
กระจายสินค2าสหกรณ� ผลการเบิกจ.ายร อยละ ๕๐.๙๔ 
      - โครงการยกระดับธุรกิจการรวมซ้ือ - รวมขายของกลุ*มส*งเสริม ผลการ
เบิกจ.ายร อยละ ๕๐  
      - โครงการส*งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ*ในส*วนของกรมส*งเสริมสหกรณ�
ผลการเบิกจ.ายร อยละ ๖๐  
      - โครงการธนาคารสินค2าเกษตร (ธนาคารโคนมทดแทนฝูง) ผลการเบิกจ.าย
ร อยละ ๘๑.๘๒ 
      - โครงการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงโคนมของสหกรณ�ด2วยการใช2แผ*นยางพารา
ปูพ้ืนคอกโคนม ผลการเบิกจ.ายร อยละ ๑๐๐  
      - โครงการพัฒนากลุ*มอาชีพสร2างมูลค*าเพ่ิมในสังกัดสถาบันเกษตรกร ผลการ
เบิกจ.ายร อยละ ๙๗.๔๖ 

   

น.ส.สุพรรณี ศรีรอด 
นวส.ชก. 

       โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการผักปลอดภัยในสหกรณ#และ
กลุ.มเกษตรกร ซ่ึงกลุ.มสมาชิกเกษตรกรธรรมชาติอยู.ในสังกัดสหกรณ#เครดิต           
ยูเนี่ยนบ านหนองเกด-กุยบุรี จํากัด ได รับงบประมาณอุดหนุนในการก.อสร าง
โรงเรือนพลาสติกแบบพืชผักอินทรีย# จํานวน ๑๓๕,๐๐๐ บาท และสหกรณ#
สมทบอีก  ๑๕,๐๐๐ บาท รวมเปIนเงินท้ังสิ้น ๑๕๐,๐๐๐ บาท ซ่ึงกรมฯ ได อนุมัติ
ให เปลี่ยนแปลงขนาดเปIน ๑๔X๓๒X๖ เมตร แต.ขณะนี้ได รับการประสานจาก
สหกรณ#เครดิตยูเนี่ยนบ านหนองเกด-กุยบุรี จํากัด ขอคืนเงินอุดหนุนดังกล.าวท้ัง
จํานวน ทาง กพส. จึงประสานให สหกรณ#ทําหนังสือแจ งเหตุผลในการคืนเงิน
อุดหนุนให ทราบด วย 

ประธานฯ      หากมีการเปลี่ยนแปลงแบบ ไม.ทําตามแบบท่ีของบประมาณไปแล ว ให กลุ.มทํา
หนังสือชี้แจงและทําเรื่องขอคืนงบประมาณให กรมส.งเสริมสหกรณ#ทราบ 

มติท่ีประชุม      รับทราบ 
   

      กลุ*มส*งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ�  
นายประยูร  กังวล 
ผอ.กบส. 

       - สร2างความเข2มแข็งให2กับกลุ*มเกษตรกรเพ่ือเข2าถึงแหล*งเงินทุนในการผลิต 
และการตลาดและการติดตามหนี้ค2างชําระเงินอ ื่นของสหกรณ�และกลุ*มเกษตรกร
ผลการเบิกจ.ายร อยละ ๕๘.๕๗ 

   

มติท่ีประชุม      รับทราบ 
   

      กลุ*มตรวจการสหกรณ�  
นายบัลลังก#  สังขพิชัย 
ผอ.กตส. 

     - มาตรการ กํากับ ดูแล คุ2มครอง  ระบบสหกรณ� ผลการเบิกจ.ายร อยละ ๕๑.๙๗ 
    - การชําระบัญชีสหกรณ�และกลุ*มเกษตรกร ผลการเบิกจ.ายร อยละ ๕๐.๒๙ 

   



-๖- 
   

ประธานฯ      ในการเข2าแนะนํา ส*งเสริม สหกรณ�นั้น ฝากเจ2าหน2าท่ีส*งเสริมนําหลักการต*างๆ
เข2าไปแนะนํา ส*งเสริมให2สหกรณ�ทราบด2วย สําหรับเรื่องการชําระบัญชี ให2มี             
การถอนชื่อสหกรณ�ให2เสร็จสิ้นก*อน ๓๑ มีนาคม (กรณีสหกรณ�ไม*มีปcญหา) และ
ขอให2ผู2ชําระบัญชีรายงานผลการปฏิบัติงาน ให2กลุ*มตรวจการสหกรณ�ทราบทุก
วันท่ี ๒๕ ของเดือน  

   

มติท่ีประชุม      รับทราบและถือปฏิบัติ 
   

นายบัลลังก#  สังขพิชัย 
ผอ.กตส. 

     ๔.๓  แนวทางปฏิบัติในการจ.ายคืนค.าหุ นกรณีเกษตรกรขาดทุนสะสม               
    ขณะนี้กลุ.มเกษตรกรส.วนใหญ.ป`ดบัญชีแล ว ในการประชุมใหญ.ท่ีกําลังจะ
เกิดข้ึนขอให กลุ.มส.งเสริมสหกรณ#และนิคมสหกรณ#เข าไปแนะนําเรื่องการแก ไข
เพ่ิมเติมข อบังคับ ในส.วนของการจ.ายคืนค.าหุ นกรณีกลุ.มเกษตรกรขาดทุนสะสม
ด วย ท้ังนี้ได แจ งไปยังทุกส.วนท่ีเก่ียวข องแล ว  

   

มติท่ีประชุม      รับทราบ 
   

นายบัลลังก#  สังขพิชัย 
ผอ.กตส. 

     ๔.๔   แนวทางการกําหนดข อบังคับเก่ียวกับผู ตรวจสอบกิจการ    
    ตามท่ีนายทะเบียนได กําหนดระเบียบว.าด วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ# 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ขณะนี้กรมส.งเสริมสหกรณ#ได จัดทําร.างตัวอย.างสําหรับเจ าหน าท่ี
ส.งเสริมสหกรณ# เพ่ือใช แนะนําสหกรณ#ในการกําหนดข อบังคับเก่ียวกับการ
ตรวจสอบกิจการ              

   

มติท่ีประชุม      รับทราบ 
   

นายบัลลังก#  สังขพิชัย 
ผอ.กตส. 

     ๔ .๕ การให ความรู ความเข าใจเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว.าด วยการ
ปXองกันและปราบปรามการฟอกเงิน )กตส(.  
        ๑. สํานักงานปXองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได จัดทําสรุปหน าท่ี        
ท่ีสหกรณ#ต องปฏิบัติตามกฎหมายว.าด วยการปXองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
และกฎหมายว.าด วยการสนับสนุนทางการเงินแก.การก.อการร าย และการแพร.ขยาย
อาวุธท่ีมีอนุภาพทําลายล างสูง เอกสารฉบับนี้เจ าหน าท่ีส.งเสริมสหกรณ# สามารถ
นําไปแนะนําให สหกรณ#ถือปฏิบัติ ท้ังนี้ขอให นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการด วย เนื่องจากกรมส.งเสริมสหกรณ#ได กําชัดให รองนายทะเบียน
สหกรณ# กํากับ แนะนําให สหกรณ#ถือปฏิบัติตามกฎหมายดังกล.าวอย.างเคร.งครัด  
        ๒. กรมส.งเสริมสหกรณ# ได มอบหมายให เจ าหน าท่ีส.งเสริมสหกรณ# 
ดําเนินการจัดทําแบบสอบถามเบ้ืองต นแก.สหกรณ#ทุกประเภทท่ีมีทุนเรือนหุ น
ต้ังแต. ๒ ล านบาทข้ึนไป และส.งแบบสอบถามให สํานักงานปXองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ตามท่ีอยู.แนบท ายแบบสอบถาม ท้ังนี้เม่ือดําเนินการแล ว
ขอให รายงานสหกรณ#จังหวัดทราบทุกเดือน จนกว.าจะดําเนินการครบตาม
เปXาหมายของสหกรณ#ท่ีอยู.ในข.ายงานภายใต กฎหมายท้ัง ๒ ฉบับ 

   

มติท่ีประชุม      รับทราบ 
   
   



   
-7- 

   

ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่อง  เพ่ือพิจารณา 
   

น.ส.กันต#ลภัส  กระดังงา 
นวส.ชก. 

 .     ๑.การตอบแบบสํารวจภาวะผู นํา ซ่ึง กพ.ได เข าร.วมโครงการภาวะผู นําของ
ไทยในระดับ  โดยขอให ข าราชการ  กรอกแบบสํารวจจํานวน ๔ ท.าน 
ประกอบด วย สหกรณ#จังหวัด เจ าพนักงานส.งเสริมสหกรณ#อาวุโส และ
นักวิชาการสหกรณ#ชํานาญการพิเศษ 

    

มติท่ีประชุม      มอบหมาย ผอ.นิคม  ผอ.กบส. และ ผอ.กพส. 
   
   

ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่อง  อ่ืนๆ (ถ�ามี) 
   

  -ไม.มี- 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๔๐  น. 

 

(ลงชื่อ)       บุปผา   ปานยิ้ม     ผู บันทึกการประชุม 
  ( นางบุปผา   ปานยิ้ม )    

                  นักจัดการงานท่ัวไป 
 

    (ลงชื่อ)     กันต#ลภัส   กระดังงา  ผู ตรวจรายงานการประชุม 
          ( นางสาวกันต#ลภัส   กระดังงา ) 
              นักวิชาการสหกรณ#ชํานาญการ  
 

 


