
 
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ 
เมื่อวันที่  ๙  พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 

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

ผู้มาประชุม 
๑. นายสุวัฒน์   ขันเช้ือ    สหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
๒. นายประยูร   กังวล    ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา  

      การบรหิารจัดการสหกรณ ์
๓. นายประยูร  พะมะ   ผอ.กลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ 
๔.  นายสมบัติ  ตันติสังวรากูร  ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ ์๓ 
๕.  นายมงคล    เกิดสินธ์ุ   นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการ 
๖.  นางสาวสุพรรณี   ศรีรอด   นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการ 
๗. นายยศวรรษ   ดํายศ   นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการ 
๘. นายจะเลง  พละทรัพย์  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณอ์าวุโส  
๙. นางสาวภัทรารวีย์ สุวรรณรัตน์  นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการ 
๑๐. นางเกสร    ศรีวิบูลย์เวช  นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการ 
๑๑. นางสาววัชรียา   เดือนฉาย  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
๑๒. นางสาวณัฐพร   สมทัศน์   นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
๑๓. นางสาวกรภัค   คงกระพันธ์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
๑๔. นางสาวป่ินมนัส มณีประพันธ์  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
๑๕. นางอําไพ               พิมพะนิตย์                  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
๑๖. นางสาวเบญญาทิพย์  ปลักปลา             นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
๑๗. นายเอกราช  ไพบูลย์   นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
๑๘. นางสาวเพ็ญนภา   จีนสายใจ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๑๙. นางสาวธีพิมล   คงแก้ว   นักวิชาการมาตรฐานสินค้า 
๒๐. นายนพรินทร์          สุวรรณรัตน์                 นิติกร 
๒๑. นางบุปผา  ปานย้ิม   นักจัดการงานท่ัวไป 
๒๒. นางสาวอรุณวรรณ   พุ่มไสว   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
๒๓.  นางสาวนฤมล   แนวอุโล   นักวิชาการสหกรณ์ 
๒๔. นายอภิสิทธ์ิ   ตะลุ่มพุก  นักวิชาการสหกรณ์   
๒๕. นางสาวประยุดา หนูสวี    นักวิชาการสหกรณ์ 
๒๖.  นางสาวปิณฑิรา    หลิบนุกูล  นักวิชาการสหกรณ์ 
๒๗. นางสาวนริศรา   ชูแนม   นักวิชาการสหกรณ์ 
๒๘. นางสาวอรจนา      สายสุข   นักวิชาการสหกรณ์ 
๒๙. นางสาวรตันาพร     ติธาดา   นักวิชาการสหกรณ์ 
๓๐. นางสาวมธุรดา   พุ่มไสว   เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ ์  
๓๑. นางสาวอัมพร   กัลปาลี    เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ ์
๓๒. นายสุทัศน์    แสงสว่าง  พนักงานขับรถยนต์ 
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๓๓. นางสาวมณีรัตน์   รุ่งเรือง   พนักงานธุรการ 
๓๔. นายมานพ    สุขวงษ์   พนักงานพิมพ์ 
๓๕. นายดนัย  พันธ์สวัสด์ิ  พนักงานสถานที่ 
๓๖. นายไพฑูรย์       ภู่ระย้า   พนักงานขับรถยนต์ 
๓๗.  นายวีระ    แย้มศร ี   พนักงานบริการเอกสารทั่วไป                                 
๓๘.  นายสุดใจ  ใหญ่ประเสริฐ  พนักงานขับรถยนต์ 

 

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

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.  

  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายสุวัฒน์ ขันเช้ือ  สหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ประธานในที่ประชุม  
เริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี 

ระเบียบวาระที่ ๑   เรื่อง   ที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
   

ประธานฯ      ๑. แนะนําตัวพนักงานราชการ มาใหม่ ๑ ราย คือ  นางสาวรัตนาพร  ติธาดา
ตําแหน่งนักวิชาการสหกรณ์  สังกัดกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๓     

   

มตทิีป่ระชุม       รับทราบ 
   

ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐  
   

ฝ่ายเลขาฯ        ฝ่ายเลขาฯ  ได้บรรจุรายงานการประชุมไว้หน้าเว็บไซต์สํานักงานสหกรณ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือให้ทุกท่านได้ตรวจสอบเป็นการล่วงหน้าแล้ว  
ปรากฏว่าไม่มีผู้ขอแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด 

   

มติที่ประชุม      รับรองรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระที่ ๓   เรื่อง  ติดตามผลการปฏิบัติงาน 
   

นายประยูร  พะมะ 
ผอ.กจส. 

     ๓.๑ การรักษามาตรฐานสหกรณ์/กลุม่เกษตรกร (กจส.) 
          ในปี ๒๕๖๐ มีสหกรณ์ทั้งสิ้น ๙๒ แห่ง มีสหกรณท์ี่นํามาเข้าร่วมจัด
มาตรฐาน จํานวน ๖๘ แห่ง และในปีน้ีมีสหกรณ์จัดต้ังขึ้นใหม่ ๖ แห่ง  

   

ประธานฯ      แจ้งกลุม่ส่งเสริมสหกรณ์ ๑-๓ ให้ติดตาม ดูแล สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้
รักษามาตรฐานเดิมไว้  

   

ประธานฯ       ๓.๒  การยกระดับช้ันสหกรณ์ (กจส.)  
            การยกระดับช้ันสหกรณ์  อยู่ในหมวดของการสร้างความเข้มแข็งของ
สหกรณ์ ให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ส่งเสริมสหกรณแ์ต่ละแห่งในความ
รับผิดชอบของตนเอง หากสหกรณ์ใดไม่สามารถดําเนินการได้ขอให้ทําหนังสือ
แจ้งให้สหกรณจ์ังหวัดทราบด้วย 

   

นายประยูร  พะมะ 
ผอ.กจส. 

     ๓.๓ โครงการ ๕ ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม ่(กจส.)  
          โครงการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีคณะทํางาน
หลายชุด  โครงการ ๕ ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม ่มีผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นประธานในระดับจังหวัด และในระดับอําเภอมีหัวหน้าส่วนราชการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน ดังน้ี  
          -อําเภอหัวหิน  สหกรณ์จังหวัดฯ เป็นประธานฯ 
          -อําเภอปราณบุรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดฯ เป็นประธานฯ 
          -อําเภอสามร้อยยอด พัฒนาที่ดินจังหวัดฯ เป็นประธานฯ 
          -อําเภอกุยบุรี ชลประทานจังหวัดฯ เป็นประธานฯ 
          -อําเภอเมือง  ประมงจังหวัดฯ เป็นประธานฯ 
          -อําเภอทับสะแก  เกษตรจังหวัดฯ เป็นประธานฯ 
          -อําเภอบางสะพาน ปศุสัตว์จังหวัดฯ เป็นประธานฯ 
          -อําเภอบางสะพานน้อย ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฯ เป็นประธานฯ 
ในทุกชุดจะมีเกษตรอําเภอแต่ละอําเภอเป็นเลขานุการฯ และมีผู้ประสาน
ราชการอําเภอเป็นกรรมการ ซึ่งขณะน้ีในส่วนของโครงการ ๕ ประสานสบืสาน
เกษตรทฤษฎีใหม่ ได้ดําเนินการประเมินศักยภาพของเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการฯ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยต้องรายงานวันที่ ๗  สําหรับการรับ
สมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ มีผู้สมัครทั้งสิ้น ๕๐๓ ราย  

   

ประธานฯ      ในส่วนที่เก่ียวข้องกับสํานักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบฯ คือมีผู้ประสาน
ราชการอําเภอร่วมเป็นคณะกรรมการทุกอําเภอ ขอให้ร่วมมือกับส่วนราชการ
อ่ืนในการดําเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย  
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น.ส.เบญญาทพิย์ ปลักปลา 
นวส.ปก. 

    ๓.๔ การรายงานปริมาณธุรกิจ (กพส.) 
         ตอนน้ีมีการปิดระบบการบันทึกข้อมูลปริมาณธุรกิจ ซึ่งในปีงบประมาณ 
๒๕๖๐ ข้อมูลปริมาณธุรกิจของสํานักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อยู่ใน
ระดับดี-ดีมาก ส่วนในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จะเปิดระบบให้บันทึกข้อมูลต้ังแต่
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  

   

น.ส.กรภัค  คงกระพันธ์  
จพง.ปก. 

     ๓.๕ รายงานผลการเบิกจา่ยงบประมาณ (ฝบท.) 
          งบประมาณที่ได้รับ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จํานวน 
๓,๑๖๑,๖๐๐ บาท  
          -งบลงทุน ๙๔,๐๐๐ บาท ดําเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 
          -งบบุคลากร ๑,๖๔๓,๐๐๐ บาท  
          -งบดําเนินงาน (งบอํานวยการ) ๑,๗๒๒,๖๐๐ บาท เบิกจ่าย ณ วันที่  
๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จํานวน ๘๙๓,๖๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๒๗ 
(เป้าหมายเบิกจ่ายงบประมาณเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ของกรมส่งเสริม
สหกรณ์ คือ เบิกจ่ายร้อยละ ๔๒) 

   

ประธานฯ      ให้กลุ่มงาน/กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ดําเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตาม
ระเบียบหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง และตามเป้าหมายที่กําหนด  

   

มติที่ประชุม      รับทราบและถือปฏิบัติ 
   

ระเบียบวาระที่ ๔   เรื่อง  เพ่ือทราบ/พิจารณา 
   

ประธานฯ      ๔.๑ การบันทึก CPD Card Online  
          ให้ผู้เก่ียวข้องดําเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ CPD Card Online  ใน
ระบบคงเดิม เพ่ือใช้ประกอบการเบิกจ่ายต่อไป  

   

มติที่ประชุม      รับทราบและถือปฏิบัติ 
   

น.ส.อัมพร  กัลป์ปาลี 
จพง.สส. 

     ๔.๒ การจัดทําข้อมูลโปร์ไฟล์สหกรณ ์
          รายงานความก้าวหน้าการบันทึกข้อมูลโปร์ไฟล์สหกรณ์ ณ วันที ่          
๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

๑. สหกรณ์ที่ต้องดําเนินการบันทึกโปร์ไฟล์สหกรณ์ทั้งสิ้น  ๗๙ แห่ง 
๑.๑ บันทึกโปร์ไฟล์ จํานวน ๔๘ แห่ง (ร้อยละ ๖๐.๗๖) 

                ๑.๒ ยังไม่ได้ดําเนินการบันทึกโปร์ไฟล์ จํานวน ๓๑ แห่ง              
(ร้อยละ ๓๙.๒๔)  
           ๒.  กลุ่มเกษตรกรที่ต้องดําเนินการบันทึกโปร์ไฟล์สหกรณ์ทั้งสิ้น ๓๘ แห่ง 
                ๑.๑ บันทึกโปร์ไฟล์ จํานวน ๒๕ แห่ง  
                ๑.๒ ยังไม่ได้ดําเนินการบันทึกโปร์ไฟล์ จํานวน ๑๓ แห่ง     
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           ๓.  กลุ่มอาชีพที่ต้องดําเนินการบันทึกโปร์ไฟล์สหกรณ์ทั้งสิ้น ๒๕ แห่ง 
                ๑.๑ บันทึกโปร์ไฟล์ จํานวน  ๑๓   แห่ง  
                ๑.๒ ยังไม่ได้ดําเนินการบันทึกโปร์ไฟล์ จํานวน ๑๒ แห่ง               

   

ประธานฯ      หากพ้ืนที่ใด ยังบันทึกข้อมูลโปร์ไฟล์สหกรณ์ไม่ครบ ขอให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริม
สหกรณ์ดําเนินการติดตามข้อมูลใหค้รบถ้วน 

   

มติที่ประชุม            รับทราบและถือปฏิบัติ 
   

ประธานฯ      ๔.๓  โครงการจัดที่ดินทํากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) (กจส.)      
           สืบเน่ืองจากการสัมมนา ณ โรงแรมปริ้นพาเลซ  กรุงเทพฯ สรุปได้ว่า 
ที่ดินทํากินแบ่งออกเป็น ๒ แบบ คือ ที่ดินของ ส.ป.ก. และที่ดินของกรมป่าไม้ 
ในส่วนที่เก่ียวข้องกับกรมส่งเสริมสหกรณ์คอื  บุคคลใดทีอ่ยู่ในที่ดินของ
สํานักงานปฏิรูปที่ดิน  มีเง่ือนไขว่าจะต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์        

   

นายประยูร  พะมะ 
ผอ.กจส. 

     จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ที่ดินที่อยู่ในความรับผิดชอบของสํานักงานปฏิรูป
ที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติกุยบุรี ได้แก่ พ้ืนที่หมู่
๗ บ้านรวมไทย , หมู ่๙ บ้านย่านซื่อ  ซึ่งกรมป่าไม้อนุญาตให้จังหวัดประจวบฯ  
จัดที่ดินพ้ืนที่ดังกล่าวให้กับเกษตรกรเรียบร้อยแล้ว จํานวน ๘,๑๑๔ ไร่ ๒๙ 
ตารางวา จากพ้ืนที่ทั้งหมด ๑๘,๗๔๒ ไร่ จดัสรรให้ประชากร ๙๔๗ ราย        

   

มติที่ประชุม      รับทราบและถือปฏิบัติ 
   

ประธานฯ      ๔.๔  การมอบหมายความรับผิดชอบการใช้รถยนต์ราชการ 
           ได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารทั่วไป จัดทําคําสั่งการมอบหมายความ
รับผิดชอบการใช้รถยนต์ราชการขึ้นใหม ่ขอให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ
ที่กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด   

   

มติที่ประชุม      รับทราบและถือปฏิบัติ 
   

ประธานฯ      ๔.๕  สืบเน่ืองจากการเข้าร่วมประชุมช้ีแจงนโยบายและแนวทางการ
ปฏิบัติงาน ปี ๒๕๖๑  เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมปร้ิน  กรุงเทพฯ 
สรุปประเด็นสําคัญดังน้ี 
          -ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้า/สร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร 
ได้แก่ ข้าว โคนม โคเน้ือ   ปาล์มนํ้ามัน ยางพารา ประมง  ผัก ผลไม้ สมนุไพร 
กาแฟ  โดยมีเป้าประสงค์คือ 
           ๑  ผลิตผลเกษตรของสมาชิก ได้รับการยกระดับคุณภาพ 
ให้มีมาตรฐาน และเพ่ิมมูลค่าจากการแปรรูป และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
           ๒  เกษตรกรมีช่องทางการจําหน่ายสินค้าการเกษตรมากขึ้นและย่ังยืน 
        -Cpd Unit School คือระบบพ่ีสอนงานน้อง อยากเรียนรู้งานใดนํามา
ปรึกษาหารือกัน  
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        -ส่งเสริมสหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกรให้มีบทบาทขับเคลื่อนนโยบายรัฐ/ยก
กระดาษ A4 (Agenda) ใหส้หกรณ์ดําเนินการขับเคลื่อนฯตามนโยบายรัฐบาล
ได้โดยสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ดังน้ี 
          1. สหกรณ์มีการกํากับ ตรวจสอบอย่างเข้มข้นและแก้ปัญหาได้ทันท่วงที 
          2. สหกรณ์บริหารงานโปร่งใส ไร้ทุจริต มีธรรมาภิบาล 
          3. สหกรณ์บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีข้อบกพร่อง 
          4. สหกรณส์ามารถดาเนินธุรกิจสนองตอบความต้องการของสมาชิกได้ทุกมิติ 
          5. มีเครือข่ายเช่ือมโยงกับภาคเอกชน นาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร
จัดการ 
          6. สมาชิกมีรายได้ ลดค่าใช้จ่าย มีเงินออม และลดภาระหน้ีสิน 
ดังน้ันจึงแต่งต้ังคณะทํางานขับเคลื่อนนโยบายกรมส่งเสริมสหกรณ์ของสํานักงาน
สหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เพ่ือให้การขับเคลื่อนฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

   

มติที่ประชุม      รับทราบ 
   

ประธานฯ       ๔.๖ ร่าง Action Plan (รอแผนฯจากกรมส่งเสริมสหกรณ์) 
          -ส่งเสริมและพัฒนาการดําเนินงานสหกรณ์/กลุม่เกษตรกร ใหร้ายงาน
การชําระบัญชีอย่างต่อเน่ือง  

   

มติที่ประชุม      รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๕    เรื่อง  อ่ืนๆ (ถา้มี) 
   

นายประยูร  กังวล 
ผอ.กบส. 

     สืบเน่ืองจากการเข้ารับการอบรมแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์สู่
ธรรมาภิบาลเมื่อวันที่ ๖-๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ขอสรุปประเด็นสําคัญดังน้ี 
    -ในส่วนของสํานักงานสหกรณ์จังหวัด อาจจะลดบทบาทลงไป ตามนบาย
ของกระทรวงเกษตรแลสหกรณ์ และในส่วนของสหกรณ์ออมทรัพย์น้ันยังต้อง
กํากับ ติดตาม ดูแลต่อไป ซึ่งปัญหาของสหกรณ์ออมทรัพย์น้ันมีการขยายตัวเพ่ิง
ขึ้น จึงทําให้การกํากับ ติดตามน้ันยากขึ้น ภาครัฐเกรงว่าความรู้และ
ประสบการณ์ ของเจ้าหน้าที่อาจมีไม่เพียงพอ อาจจะมีแบงค์ชาติเข้ามาช่วย
ดูแลอีกทางหน่ึง   ซึ่งภาครัฐจะมีแนวทางแจ้งให้ทราบต่อไป  

   

มติที่ประชุม      รับทราบและถือปฏิบัติ 
   

เลิกประชุม  เวลา  ๑๖.๐๐ น.   

(ลงช่ือ)       บุปผา   ปานย้ิม     ผู้บันทึกการประชุม 
  ( นางบุปผา   ปานย้ิม )    

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


