
 
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ 

เมื่อวันที่  ๙  ตุลาคม   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.  นายสมยศ  คงสุขไทย  ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ ์๑ 
๘.  นายสมบัติ  ตันติสังวรากูร  ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ ์๓ 
๙. นางสาววัสนา   บริบูรณ์เกษตร  รก.ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒ 
๑๐.  นายมงคล    เกิดสินธ์ุ   นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการ 
๑๑. นางสาวสุพรรณี   ศรีรอด   นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการ 
๑๒.  นายยศวรรษ   ดํายศ   นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการ 
๑๓. นายจะเลง  พละทรัพย์  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณอ์าวุโส  
๑๔. นางสาวกันต์ลภัส   กระดังงา  นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการ 
๑๕. นางสาวภัทรารวีย์ สุวรรณรัตน์  นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการ 
๑๖. นางเกสร    ศรีวิบูลย์เวช  นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการ 
๑๗. นายประยุทธ มั่นฑะกะ  นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการ 
๑๘. นางสาววัชรียา   เดือนฉาย  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
๑๙. นางสาวณัฐพร   สมทัศน์   นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
๒๐. นางสาวกรภัค   คงกระพันธ์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
๒๑. นางสาวป่ินมนัส มณีประพันธ์  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
๒๒. นางอําไพ               พิมพะนิตย์                  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
๒๓. นางสาวเบญญาทิพย์  ปลักปลา             นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
๒๔. นายเอกราช  ไพบูลย์   นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
๒๕. นางสาวเพ็ญนภา   จีนสายใจ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๒๖. นางสาวธีพิมล   คงแก้ว   นักวิชาการมาตรฐานสินค้า 
๒๗. นางบุปผา  ปานย้ิม   นักจัดการงานท่ัวไป 
๒๘. นางสาวอรุณวรรณ   พุ่มไสว   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
๒๙.  นางสาวนฤมล   แนวอุโล   นักวิชาการสหกรณ์ 
๓๐. นายอภิสิทธ์ิ   ตะลุ่มพุก  นักวิชาการสหกรณ์   
๓๑. นางสาวประยุดา หนูสวี    นักวิชาการสหกรณ์ 
๓๒.  นางสาวปิณฑรา    หลิบนุกูล  นักวิชาการสหกรณ์ 
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๓๓. นางสาวนริศรา   ชูแนม   นักวิชาการสหกรณ์ 
๓๔. นางสาวอรจนา      สายสุข   นักวิชาการสหกรณ์ 
๓๕. นางสาวปิยะนุช     แปงเม   นักวิชาการสหกรณ์ 
๓๖. นางสาวมธุรดา   พุ่มไสว   เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ ์  
๓๗. นางสาวอัมพร   กัลปาลี    เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ ์
๓๘. นางสาววิไล   ทับทิม                      เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
๓๙. นายสุทัศน์    แสงสว่าง  พนักงานขับรถยนต์ 
๔๐. นางสาวมณีรัตน์   รุ่งเรือง   พนักงานธุรการ 
๔๑. นายมานพ    สุขวงษ์   พนักงานพิมพ์ 
๔๒. นางสาวขนิษฐา   พันธ์สวัสด์ิ  พนักงานพิมพ์ 
๔๓.  นายดนัย  พันธ์สวัสด์ิ  พนักงานสถานที่ 
๔๔. นายไพฑูรย์       ภู่ระย้า   พนักงานขับรถยนต์ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นายฉัตรชัย    สิงห์สุทธ์ิ   นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการ 
๒. นางสาวเจนจิรา โคกเคียน  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  
๓. นายบรรจง  ตู้แก้ว   พนักงานขับรถยนต์ 
๔. นายวีระ    แย้มศร ี   พนักงานบริการเอกสารทั่วไป                                 
๕. นายสุดใจ  ใหญ่ประเสริฐ  พนักงานขับรถยนต์ 
๖. นายนพรินทร์          สุวรรณรัตน์                 นิติกร 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายศักด์ิสิทธ์   อ่างแก้ว   พนักงานจ้างเหมาขับรถยนต์ 
๒. นายพร้อมพงศ์ ครุฑเผือก  พนักงานจ้างเหมาขับรถยนต์ 
๓. นายจีระพล  หลักเมือง  พนักงานจ้างเหมาขับรถยนต์ 
๔. นายอรรถพล  ชูช่ืน   พนักงานจ้างเหมาขับรถยนต์ 
๕. นายธนะเมศ   ใกล้ชิด   พนักงานจ้างเหมาขับรถยนต์ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.  

  หลังจากรับฟังการช้ีแจงนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน  จากอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
เรียบร้อยแล้ว นายสุวัฒน์ ขันเช้ือ  สหกรณ์จงัหวัดประจวบคีรีขันธ์  ประธานในที่ประชุม  เริ่มประชุมตาม
ระเบียบวาระ ดังน้ี 

 

  

 

 



-3- 
 

ระเบียบวาระที่ ๑   เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
   

ประธานฯ      ๑. ให้พนักงานขับรถยนต์ทุกท่าน ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การใช้รถยนต์ อย่าง
เคร่งครัด  
    ๒. พนักงานราชการ ให้ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามระเบียบ และทํางานของ
ตนเองตามที่ได้รับมอบหมาย          

   

มตทิีป่ระชุม       รับทราบ 
   

ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม  
   

ฝ่ายเลขาฯ        ตามท่ีฝ่ายเลขาฯ  ได้บรรจุรายงานการประชุมไว้หน้าเว็บไซต์สํานักงาน
สหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือให้ทุกท่านได้ตรวจสอบเป็นการล่วงหน้า
แล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ขอแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด 

   

มติที่ประชุม      รับรองรายงานการประชุม 
   

ระเบียบวาระที่ ๓   เรื่อง  ติดตามผลการปฏิบัติงาน 
   

       -ไม่ม-ี 
   

ระเบียบวาระที่ ๔   เรื่อง  เพ่ือทราบ/พิจารณา 
   

ประธานฯ  ประธานฯ แจ้งเน้นการปฏิบัติงานตามนโยบาย ดังน้ี 
    ๑. เป้าหมายการขับเคลื่อน“Smart Agricultural Curve” ของกรมส่งเสริม
สหกรณ์  ในปี  2561  คือ 
        ๑.๑ สรา้งความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
        - สหกรณ์มีการกํากับ ตรวจสอบอย่างเข้มข้นและแก้ปัญหาได้ทันท่วงที 
        - สหกรณ์บริหารงานโปร่งใส ไร้ทุจรติ  มีธรรมาภิบาล 
        - สหกรณ์บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีข้อบกพร่อง  
        - สหกรณ์สามารถดําเนินธุรกิจสนองตอบความต้องการของสมาชิกได้ทุกมิติ 
        - มีเครือข่ายเช่ือมโยงกับภาคเอกชน นําเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ 
        - สมาชิกมีรายได้  ลดค่าใช้จ่าย มีเงินออม และลดภาระหน้ีสิน 
        ๑.๒ ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  ให้มีบทบาทขบัเคลื่อนนโยบายรัฐ/
ยกกระดาษ A4  เป้าหมาย คือพัฒนา Smart Coop tor,  Manager, 
Inspector, Member ให้เป็นมืออาชีพ รองรับการเกษตร 4.0 
        - สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรมีบทบาทในการขับเคลื่อนงาน    
ด้านการเกษตร ส่งผลในการเพ่ิมรายได้และลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรสมาชิก 
        ๑.๓ ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้า/สร้างมลูค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร 
         -  ผลิตผลเกษตรของสมาชิก ได้รับการยกระดับคุณภาพให้มีมาตรฐาน 
และเพ่ิมมูลค่าจากการแปรรูป และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
         -  เกษตรกรมีช่องทางการจําหน่ายสินค้าการเกษตรมากขึ้นและย่ังยืน 
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        ๑.๕ พัฒนาคน 
        - บุคลากรของกรมเป็นที่ยอมรับของสหกรณ์/กลุม่เกษตรกรและสมาชิก 
        - คณะกรรมการบริหารงานโดยยึดประโยชน์ของสมาชิกเป็นสําคัญ  
        - ฝ่ายจัดการบริการสมาชิกด้วยความสุจริตโปร่งใส  
        - สมาชิกสหกรณ์/กลุม่เกษตรกรมีจติสํานึกและรู้บทบาทหน้าที ่

  ๒. การขับเคลื่อนนโยบายรัฐ /ยกกระดาษ A4 
        ๒.๑ การขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ ่  มีปัจจัย          
สนับสนุน เงินอุดหนุนสนับสนุนเคร่ืองจักรกลในแปลงใหญ ่ 58  สหกรณ์              
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  มีกลุม่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่  จํานวน ๑ แห่ง คอื กลุ่มเกษตรกรทําสวนอ่าวน้อย  
           กิจกรรมดําเนินการ 
        1. ส่งเสริมการผลิตใหม้ีมาตรฐานรับรอง เช่น GAP 
        2. บริหารจัดการแปลงโดยใช้เทคโนโลยี/เครื่องจักรกลร่วมกัน 
        3. ส่งเสริมผลักดันให้สหกรณ์เข้าไปมบีทบาทในการรับซื้อผลผลิตจาก
แปลงใหญ ่
        ๒.๒ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ตัวช้ีวัด 
        - ร้อยละ 40 ของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร
(ศพก.) มีการรวมกลุ่มและดําเนินกิจกรรมกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์ 
        - ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จํานวน 
882  แห่ง  ได้รับการเรียนรู้การสหกรณ์ การรวมกลุ่ม และการดําเนินกิจกรรม
รวมกลุ่มรูปแบบสหกรณ ์
        ๒.๓ ธนาคารสินค้าเกษตร  ได้แก่ 
        - ธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร เป้าหมาย  คือ  สนับสนุนปัจจัยการผลิต     
การเก็บรักษา  และรวบรวมผลผลิตจากเกษตรกร  
       - ธนาคารโคนมทดแทนฝูง  เป้าหมาย คือ ให้ความรู้ด้านการผลิต/สนับสนุน
ปัจจัยการผลิต  และสนับสนุนการแปรรูปผลผลิต 
    ๒.๔ การสง่เสริมการเกษตรผลิตสินค้าด้วยระบบเกษตรกรรมแบบย่ังยืนใน
นิคมสหกรณ์และสหกรณ์การเกษตร/กลุ่มเกษตรกร  โดยขบัเคลื่อนภายใต้
แนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
         - การสง่เสริมการผลิตของสมาชิกสหกรณ์ /กลุม่เกษตรกร ภายใต้
เกษตรทฤษฎีใหม่ และเกษตรผสมผสาน 
         - การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Agri - Map ใน
พ้ืนที่นิคมสหกรณ์  
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    ๒.๕ มาตรการกํากับดูแลสหกรณ์                                                  
มาตรการกํากับสหกรณ์ออมทรัพย์/เครดิตยูเน่ียน                                      
        1. กําหนดกรอบการใช้อํานาจของรองนายทะเบียนสหกรณ ์
        2. ออกเกณฑ์กํากับ ความเสี่ยง 4 ด้าน                                          
        3. สร้างเคร่ืองมือกํากับตามเกณฑ์   
        4. ใหส้หกรณ์รายงานข้อมูลทางการเงิน (off-site) 
        5. จัดต้ังศูนย์วิเคราะห์การเงินฯ  
        6. พัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้   ความเช่ียวชาญด้านการเงิน 
       7. ให้สหกรณ์ขนาดใหญ่จัดทํารายงานย่อสินทรัพย์/หน้ีสิน เผยแพร่ให้
สมาชิกทราบทกุเดือน 
             

ระเบยีบวาระที่ ๕  เรื่อง  อ่ืนๆ (ถ้ามี) 
   

        ไม่ม ี
 

เลกิประชุมเวลา  ๑๕.๐๐  น. 

(ลงช่ือ)       บุปผา   ปานย้ิม     ผู้บันทึกการประชุม 
  ( นางบุปผา   ปานย้ิม )    

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


