
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ 
เมื่อวันที่  ๙  กันยายน    ๒๕๖๐ 

ณ ห้องประชุมละมัย  ซีวิว  รสีอร์ท  อําเภอสามร้อยยอด  
*********************** 

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

      การบรหิารจัดการสหกรณ ์
๓. นายวงศ์ธารินทร์   พรหมรักษ์    ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ ์
๔. นายบัลลังก์   สังขพิชัย  ผอ.กลุ่มตรวจการสหกรณ ์

    ๕.  นายสมยศ  คงสุขไทย  ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ ์๑ 
๖.  นายสมบัติ  ตันติสังวรากูร  ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ ์๓ 
๗.  นายฉัตรชัย    สิงห์สุทธ์ิ   นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการ 
๘.  นางสาววัสนา   บริบูรณ์เกษตร  นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการ 
๙. นายมงคล    เกิดสินธ์ุ   นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการ 
๑๐. นางสาวสุพรรณี   ศรีรอด   นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการ 
๑๑. นายจะเลง  พละทรัพย์  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณอ์าวุโส  
๑๒. นางสาวกันต์ลภัส   กระดังงา  นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการ 
๑๓. นางสาวภัทรารวีย์ สุวรรณรัตน์  นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการ 
๑๔. นางเกสร    ศรีวิบูลย์เวช  นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการ 
๑๕. นายประยุทธ์ มั่นฑะกะ  นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการ 
๑๖. นางสาววัชรียา   เดือนฉาย  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
๑๗. นางสาวณัฐพร   สมทัศน์   นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
๑๘. นางสาวกรภัค   คงกระพันธ์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
๑๗. นางสาวเบญญาทิพย์  ปลักปลา             นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
๑๘. นางสาวป่ินมนัส มณีประพันธ์  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
๑๙. นายเอกราช  ไพบูลย์   นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
๒๐. นางสาวเพ็ญนภา   จีนสายใจ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๒๑. นางสาวธีพิมล   คงแก้ว   นักวิชาการมาตรฐานสินค้า 
๒๒. นายนพรินทร์          สวุรรณรัตน์                 นิติกร 
๒๓. นางบุปผา  ปานย้ิม   นักจัดการงานท่ัวไป 
๒๔. นางสาวอรุณวรรณ   พุ่มไสว   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
๒๕. นางสาวนฤมล   แนวอุโล   นักวิชาการสหกรณ์ 
๒๖.  นายอภิสิทธ์ิ   ตะลุ่มพุก  นักวิชาการสหกรณ์   
๒๗. นางสาวประยุดา หนูสวี    นักวิชาการสหกรณ์ 
๒๘. นางสาวปิณฑรา    หลิบนุกูล  นักวิชาการสหกรณ์ 
๒๙. นางสาวอรจนา      สายสุข   นักวิชาการสหกรณ์ 
๓๐. นางสาวปิยะนุช     แปงเม   นักวิชาการสหกรณ์ 
๓๑. นางสาวมธุรดา   พุ่มไสว   เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ ์



 

          -๒- 

๓๒. นางสาวอัมพร   กัลปาลี    เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ ์
๓๓. นางสาววิไล   ทับทิม                      เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
๓๔. นายบรรจง  ตู้แก้ว   พนักงานขับรถยนต์ 
๓๕. นายศักด์ิสิทธ์   อ่างแก้ว   พนักงานขับรถยนต์ 
๓๖. นายมานพ    สุขวงษ์   พนักงานพิมพ์ 
๓๗. นางสาวขนิษฐา   พันธ์สวัสด์ิ  พนักงานพิมพ์ 
๓๘. นายวีระ    แย้มศร ี   พนักงานบรกิารเอกสารทั่วไป 
๓๙. นายไพฑูรย์       ภู่ระย้า   พนักงานขับรถยนต์ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นายโยธิน    นิลยกานนท์   ผอ.นิคมสหกรณ์บางสะพาน 
๒. นายประยูร  พะมะ   ผอ.กลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ 
๓. นายประสิทธ์ิ          เฮงดี                          เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
๔. นายยศวรรษ   ดํายศ   นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการ 
๕. นางสาวเจนจิรา โคกเคียน  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  
๖. นางสาวป่ินมนัส มณีประพันธ์  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
๗. นางสาวนริศรา   ชูแนม   นักวิชาการสหกรณ์ 
๘. นายสุทัศน์    แสงสว่าง  พนักงานขับรถยนต์ 
๙. นางสาวมณีรัตน์   รุ่งเรือง   พนักงานธุรการ 
๑๐. นายบรรจง  ตู้แก้ว   พนักงานขับรถยนต์ 
๑๑. นายดนัย  พันธ์สวัสด์ิ  พนักงานสถานที่ 
๑๒. นายสุดใจ  ใหญ่ประเสริฐ  พนักงานขับรถยนต์ 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.  

  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายสุวัฒน์ ขันเช้ือ  สหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ประธานในที่
ประชุม เริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี 

ระเบยีบวาระที่ ๑   เรื่อง  ทีป่ระธานแจ้งใหท้ราบ 
   

ประธานฯ      ๑. สืบเน่ืองจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มี
เรื่องแจ้งให้ทราบ ดังน้ี  
         - ข้าราชการย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่ ได้แก่ นายด่านศุลกากรจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ และผู้จัดการศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบ
เบ็ดเสร็จประจวบคีรีขันธ์ ( OSS ) 
         - กําหนดพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร .ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น.  
         - การเบิกจ่ายงบประมาณ สํานักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ดําเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ อยู่ในระดับดีมาก  



          
                      -๓- 
 
    ๒. งานพิธีต่างๆ ขอความร่วมมือกลุ่มงาน/กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมงาน
พิธีต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย  
    ๓. ขอเชิญชวนบุคลากรสังกัดสํานักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ร่วมกันปลูกต้นดาวเรือง ในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ โดยพร้อมเพรียงกัน 

   

มตทิีป่ระชุม       รับทราบ 
   

ระเบยีบวาระที่ ๒   เรื่อง  รบัรองรายงานการประชุม  
   

ฝ่ายเลขาฯ        ตามท่ีฝ่ายเลขาฯ  ได้บรรจุรายงานการประชุมไว้หน้าเว็บไซต์สํานักงาน
สหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือให้ทุกท่านได้ตรวจสอบเป็นการล่วงหน้า
แล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ขอแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด 

ประธานฯ       รายงานการประชุม ผู้ที่ไม่มาประชุมให้เขียนเหตุผลใหชั้ดเจน เช่น ลาป่วย 
ลากิจ เป็นต้น  

มตทิีป่ระชุม     รบัรองรายงานการประชุม 

ระเบยีบวาระที่ ๓   เรื่อง  ตดิตามผลการปฏบิตังิาน 
   

ประธานฯ      ๓.๑ การบันทึก CPD CARD ONLINE 
         ขอขอบคุณผู้รับผิดชอบ ได้ดําเนินการบันทึกข้อมลูได้ครบถ้วนตาม
กําหนด ขอให้ปฏิบัติเช่นน้ีต่อไป  

   

มตทิีป่ระชุม      รับทราบ 
   

      ๓.๒ การรักษามาตรฐานสหกรณ์/กลุม่เกษตรกร  
น.ส.วัสนา บริบูรณ์เกษตร 
นวส.ชก. 

           -เป้าหมายกําหนดไว้ ๕๔ แห่ง ขณะน้ีสามารถรักษามาตรฐานสหกรณ์
ระดับ A ได้ ๔๓ แห่ง ระดับ B จํานวน ๙ แห่ง  รวม ๕๒ แห่ง 
          -กลุ่มเกษตรกร สามารถรักษามาตรฐานได้จํานวน ๑๑ แห่ง จาก        
๒๘ แห่ง   

   

มตทิีป่ระชุม      รับทราบ 
      ๓.๓ การยกระดับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
น.ส.วัสนา บริบูรณ์เกษตร 
นวส.ชก. 

       ในแผนฯ กําหนดเป้าหมายการยกระดับสหกรณ์ไว้ดังน้ี 
            ๑. จากช้ัน ๒ ไปช้ัน ๑ เป้าหมาย ๒๙ แห่ง ผ่าน ๑๖ แห่ง   
            ๒. จากช้ัน ๓ ไปช้ัน ๒ เป้าหมาย ๓  แห่ง ผ่าน  ๒ แห่ง   

   

ประธานฯ      การรักษามาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร การยกระดับมาตรฐานสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร ต้องอยู่ระดับ A หรือ B ขอฝากกลุ่มส่งเสริมสหกรณ ์๑-๓ ดูแล 
และคาดการณ์ความเป็นไปได้ของสหกรณ์ พร้อมจัดเตรียมข้อมูลที ่
 



             
                      -๔- 
 
เก่ียวกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในความรับผิดชอบของตัวเอง และ โดยเริ่ม
ต้ังแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ทั้งน้ีขอให้ฝ่ายแผนงาน ติดตามผล SAR เป็น
ประจําทุกเดือน   

   

มตทิีป่ระชุม      รับทราบ 
   

น.ส.กรภัค  คงกระพันธ์ 
จพง. 

     ๓.๔ การเบิกจ่ายงบประมาณ 
           ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ สํานักงานสหกรณ์ได้ดําเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณได้ร้อยละ ๙๖ ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์กําหนดเป้าหมายไว้ร้อยละ 
๙๕  และ ณ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๙๙.๒๗ 

   

มตทิีป่ระชุม      รับทราบ 
   

น.ส.เบญญาทพิย์  ปลักปลา 
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

     ๓.๕ รายงานปริมาณธุรกิจ 
          ขณะน้ียอดปริมาณธุรกิจเป็นยอดสะสม ๑๑ เดือน ต้ังแต่เดือนกันยายน 
๒๕๕๙ ถึง กรกฎาคม ๒๕๖๐ ได้ผ่านตัวช้ีวัดแล้ว อยู่ในระดับที่ ๕  สําหรับวิธี
คํานวณปริมาณธุรกิจคือ  
จํานวนสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรที่มีปริมาณธุรกิจประจําปีปัจจุบันสูงกว่าปีก่อนX๑๐๐  
จํานวนสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร ที่มสีถานะดําเนินธุรกิจประจําปีปัจจุบัน 

   

ประธานฯ       ฝากกลุม่ส่งเสริมสหกรณ์ ๑-๓ ติดตามการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร ใหม้ผีลการดําเนินธุรกิจทุกๆเดือน 

   

มตทิีป่ระชุม      รับทราบ 
   

น.ส.เกสร  ศรวิีบูลย์เวช 
นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการ 

     ๓.๖ โครงการ ๕ ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหมถ่วายในหลวง 
    สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์แจ้งว่า การลงพ้ืนที่
ตรวจเย่ียมเกษตรกรกลุ่มความพร้อม ๕ รายน้ัน สํานักงานสหกรณ์จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ สามารถดําเนินการตรวจเย่ียมและบันทกึมูล พร้อมรายงานผล
การปฏิบัติงานให้สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบฯ และกอง
ประสานงานโครงการพระราชดําริทราบ 

   

ประธานฯ       รายงานความก้าวหน้าโครงการ ๕ ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่           
ถวายในหลวง ให้สหกรณ์จังหวัดทราบด้วย 

   

มตทิีป่ระชุม      รับทราบ 
   

ระเบยีบวาระที่ ๔   เรื่อง  เพื่อทราบ/พจิารณา 
   

นายบัลลังก์  สงัขพิชัย 
ผอ.กตส. 

     ขอเชิญทุกท่านร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการชําระบัญชีตาม
นโยบายของสหกรณ์จังหวัด  ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ ณ คลองวาฬบีช      
รีสอร์ท  อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ต้ังแต่เวลา ๙.๐๐ น.เป็นต้นไป  



   
   
                  -๕- 

 
นายฉัตรชัย  สงิห์สุทธ์ิ  
นวส.ชก. 

     ขอแนะนําเรื่อง การปฏิบัติงานว่า เมื่อมีแผนฯ ออกมาแล้วควรมีการประชุม
และกําหนดงานแต่ละส่วนให้ชัดเจนก่อนถือปฏิบัติต้ังแต่ต้นปีงบประมาณ   

   

ประธานฯ      เมื่อมีแผนงานที่ชัดเจน จะเชิญกลุ่มงาน/กลุ่มส่งเสริม ๑-๓ มาร่วมประชุม 
อีกคร้ัง เพ่ือเป็นการซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานต้ังแต่ต้นปีงบประมาณ 

   

มตทิีป่ระชุม      รับทราบ 
   

ระเบยีบวาระที่ ๕  เรื่อง  อ่ืนๆ (ถ้ามี) 
   

        ไม่ม ี
 

เลกิประชุมเวลา  ๑๕.๐๐  น. 

(ลงช่ือ)       บุปผา   ปานย้ิม     ผู้บันทึกการประชุม 
  ( นางบุปผา   ปานย้ิม )    

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


