
รายงานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานราชการ 
ครั้งท่ี 10/2561 

เม่ือวันท่ี 29  ตุลาคม  2561   
เวลา 09.30  น. 

ณ  ห้องประชุมสํานักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง 
********************************** 

ผู้มาประชุม 
ท่ี ช่ือ – สกุล  ตําแหน่ง 
1. นายกฤษฎา  จันทน์แดง สหกรณ์จังหวัดระนอง 
2. นายจิรศักดิ์  บริบูรณ์ นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการ 
3. นายสุเทพ  ทองคํา เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส 
4. นางสุธิดา  ศรีวิไล นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการ 
5. นายจักรวาล  คเชนทร เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
6. นางณัชกช  นามจันทน ์ นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการ 
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9. 
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นางสาวดวงรัตน์  เมฆพยับ 
นางสาวอตกิานต์  วงษณรัตน ์
นางสาวปัณฑิตา  บัวฉิม 
นางสาวปัทมา  รัตนวรรณ 
นางสาวจิรายุ  ศรีใส 
นางสาวจรรยาวรรณ พูลสวน 
นางสาวนภาพร  มณีฉาย 
นายจิตรวิระ  หีตดาษ 
นายธีระทัศน์ ควรวินิจ 
นายสุนทร  พยัฆยุทธิ ์
นางสาวเจสิญา  เกษแก้ว 
นางสาวบุษรา  ช่วยพัฒน ์

นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
พนักงานพิมพ์ 
พนักงานขับรถยนต ์
พนักงานขับรถยนต ์
นักวิชาการมาตรฐานสินค้า 
นักวิชาการสหกรณ์ 

19. นายสุนทร  โนรัตน ์ นักวิชาการสหกรณ์ 
20. นางสาวหทัยกาญจน์  เลิศไกร นักวิชาการสหกรณ์ 
21. นายอาคม  มีมาก  นิติกร 
22. นางสาวนิพาภรณ์  ทําทอง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
23. นางกาญจนา  ว่าวทอง เจ้าพนักงานธุรการ 
24. นางสาวพัฑฒิดา  มณีโชต ิ เจ้าพนักงานธุรการ 
25. นางสาวสุฑามาศ  กุลมะลิวัน เจ้าพนักงานการเงินและบัญช ี
26. นายณรงค์ศักดิ์ ไชยวงศ์เหล็ก พนักงานขับรถยนต ์
24. นายชัยวัฒน์  เต็มพร้อม พนักงานขับรถยนต ์
28. นางสุนิสา  ดารา แม่บ้าน 
29. นายนาคพันธ์ นาควิเชยีร พนักงานรักษาความปลอดภัย 
30. นายสรายุทธ์  สุขุมาภิรมย ์ พนักงานรักษาความปลอดภัย 
 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
1 
2 
3 
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นายชัชวาล  เจนวิพากษ์ 
นายสมพร  กลับหลังสวน 
นางสาวนิภาพร  มีศร ี
นางสุวรรณดี  เชื่องช้าง 

เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
พนักงานบริการเอกสารท่ัวไป 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
  นายกฤษฎา จันทน์แดง  สหกรณ์จังหวัดระนอง ประธานในท่ีประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี ้
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  นายกฤษฎา จันทน์แดง สหกรณ์จังหวัดระนอง แจ้ง ร่วมทําบุญกฐนิกรมฯ และกฐินสํานักสงฆ์ซอย 
15 ให้ฝ่ายบริหารรวบรวมเงินทําบุญแล้วนําส่ง 
  - ฝ่ายบริหารให้ดําเนินการสํารวจครุภัณฑ์ โดยแต่งตั้งกรรมการและดําเนินการให้แล้วเสร็จให้ทัน
ตามเวลา 
  - แจ้งเรื่องการทําลายหนังสือ กําหนดส่งเอกสารท่ีจําทําลายภายในเดือนพฤศจิกายน 2561 เพ่ือ
ฝ่ายบริหารจะได้รวบรวมและดําเนินการต่อไป 
  - แจ้งผู้ดูแล เว็บไซต์สํานักงานให้ นําข้อมูลเก่ียวกับกลุ่มงานต่างๆ ข้ันตอน และการให้บริการของ
สํานักงานข้ึนเว็บไซต์ เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วของผู้ท่ีจะมาติดต่อราชการและเพ่ือให้งายต่อการค้นหาข้อมูลเพ่ือ
นํามาประกอบการทํางาน  
 
  จึงขอแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  มติท่ีประชุม รับทราบ  
   
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 

ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอให้ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานราชการ ครั้งท่ี 9/2561 เม่ือวันท่ี 27 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น.โดยนําลงเว็บไซต์สํานักงาน
สหกรณ์จังหวัดระนอง ในบล็อกรับรองรายงานการประชุม เพ่ือให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานราชการ 
ตรวจสอบความถูกต้องและรับรองรายงานการประชุม หลังจากดําเนินการประชุมไปแล้ว 15 วัน จึงจะสามารถ
รับรองรายงานการประชุมได้ และหากต้องการแก้ไขหรือเพ่ิมเติม ขอให้ประสานกับฝ่ายเลขานุการฯ เพ่ือจะได้
ดําเนนิการต่อไป หากพ้นกําหนดถือว่ารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 

 
  มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานราชการ    
ครั้งท่ี 9/2561 เม่ือวันท่ี 27 กันยายน 2561   
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งท่ีผ่านมา 
  ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
  นางสาวจิรายุ   ศรีใส  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ฝ่ายบริหารท่ัวไป แจ้งว่า การยืมเงินเพ่ือทํา
โครงการ ค่าวัสดุท่ีมียอด 5,000 บาท ข้ึนไป ระเบียบใหม่ไม่ให้ทําเงินยืม แต่ ให้เข้าระบบ EG-P เพ่ือจ่ายตรงให้กับ
ผู้ขายเท่านั้น  และการส่งเอกสารเพ่ือยืมเงิน ให้ส่งก่อนการใช้เงินอย่างน้อย 3 วันทําการ ในกรณีเร่งด่วนให้พิจารณา
เป็นกรณีไป และการส่งเอกสารเพ่ือใช้เงินยืมนั้น ให้ตรวจสอบเอกสารใหเ้รยีบร้อย ครบถ้วนก่อนนําส่งฝ่ายบริหาร 
 
  จึงขอแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  มติท่ีประชุม รับทราบ 
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กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ ์
  นางสุธิดา  ศรีวิไล นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการ ผู้อํานวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์   
แจ้งว่า เรื่อง คทช. ในปี งบประมาณ 2561 พ้ืนท่ีป่าหมายคือ ลําเลียง-ละอุ่น ทางสํานักงานท่ีดินจังหวัดได้
ดําเนินการแจกจ่ายเอกสารหลักฐานผู้ครอบครองท่ีดินแล้ว คือสมุดประจําตัว และในส่วนของสํานักงานสหกรณ์
จังหวัดระนองและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะดําเนินการในส่วนการส่งเสริมอาชีพ โดยมีการ
รวมกลุ่มเพ่ือดําเนินโครงการ 3 กลุ่ม 3 โครงการ กลุ่มละ 20 คน หากกําหนดวันจัดโครงการได้แล้วจะแจ้งกลุ่ม
ส่งเสริมสหกรณ์เข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วย  
   
   จึงขอแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 นายจิรศักดิ ์  บริบูรณ์ นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการ ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์    
แจ้งว่า  เรื่องบจังหวัด จะมีการจัดอบรมเรื่องกาแฟ และจัดอบรมเครือข่ายผู้ประกอบการกาแฟและสหกรณ์ผู้ผลิต
กาแฟ ในวันท่ี 31 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนกระบุรีวิทยา โดยมีเป้าหมายเป็นสมาชิกผู้ปลูกกาแฟ จํานวน 100 
คน และในวันท่ี 9 พ.ย. 61 เป็นการจัดอบรมเครือข่ายผู้ประกอบการกาแฟ ณ กิน นอน สเตชั่น โดยมี เป้าหมาย 
จํานวน  150 คน 
 เรื่อง 1 สหกรณ์ 1 หอการค้า กรมฯให้สํารวจ สหกรณ์ท่ีต้องการเข้าร่วม สําหรับของจังหวัดระนอง มี
สหกรณ์กองทุนสวนยางคอคอดกระ จํากัด ประสงค์เข้าร่วม โดยจะจัดทําในเรื่องของปุ๋ยสั่งตัด ซึ่งเป็นการทําตาม
ความต้องการของเกษตรกร และในส่วนของ 1 สหกรณ์ 1 หอการค้า เดิมท่ีได้แจ้งกับทาง สกต.ธกส.ไว้ จะไปช่วย
ประชาสัมพันธ์บทูท่ีเกาะสองนั้น จะดําเนินการในวันท่ี 13-19 พ.ย. 61  
 
  จึงขอแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ ์
  นางณัชกช  นามจันทร์  นักวิชการสหกรณ์ชํานาญการ ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ
บริหารการจัดการสหกรณ์  แจ้งว่า แผนบริหารเงิน กพส. ได้รับมาแล้ว 30 ล้านบาท และจัดทําแผนแล้ว มีสหกรณ์
ท่ีดําเนินธุรกิจรวบรวมกาแฟ 3 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรกระบุรี จํากัด ,สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตกระบุรี 
จํากัด , สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ระนอง จํากัด จึงขอแจ้งให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์แจ้งสหกรณ์ใน
ความรับผิดชอบว่ามีความประสงค์จะรับเงินช่วงไหนให้ทําคําขอกู้มา เงินจะได้ออกทันใช้ดําเนินธุรกิจ เพ่ือช่วง 
ตุลาคม – พฤศจิกายน เป็นช่วงท่ีผลผลิตกาแฟ เริ่มมีผลผลิตแล้ว และในส่วนของการชําระคืนนั้นข้ึนอยู่กับการทํา
แผนในคําขอกู้ของสหกรณ์ ท้ังนี้การส่งคําขอกู้ของสหกรณ์ให้กลุ่มส่งเสริม พิจารณาและวิเคราะห์มาด้วยในเบื้องต้น 
 
  จึงขอแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  มติท่ีประชุม รับทราบ 
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กลุ่มตรวจการสหกรณ ์
  นายอาคม  มีมาก นิติกร กลุ่มตรวจการสหกรณ์  แจ้งว่า  กรมฯ ขอให้จัดเก็บใบสําคัญจดทะเบียน
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ลงระบบภายใน 31 ธันวาคม 2561 ในส่วนของใบสําคัญจดทะเบียนสหกรณ์ให้ลง
ระบบตั้งแต่ ปี 2558 - จนถึงปัจจุบัน และใบสําคัญจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกรในลงระบบท้ังหมด แต่ในส่วนนี้ของ
กลุ่มเกษตรกรในบางส่วนตกลงหรือสูญหายไป ให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ติดตามเอกสารดังกล่าวของกลุ่มเกษตรกรท่ี
ตนรับผิดชอบ หากมีให้แสกนและส่งให้กลุ่มตรวจการเพ่ือลงระบบต่อไป หากสูญหาย ให้แจ้งความลงบันทึก
ประจําวนัแล้วแจ้งกลุ่มตรวจการเพ่ือดําเนินการขอเอกสารใบแทนใหม่จากนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกร 
 
  จึงขอแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1  
  นายจักรวาล  คเชนทร แจ้งว่า คําสั่งเจ้าหน้าท่ีส่งเสริม กลุ่ม 1 ออกแล้ว จึงขอแจ้งเพ่ือ             
จะได้ดําเนินการในส่วนของการผลักดันมาตรฐานและเรื่องของการตรวจการสหกรณ์ 
  สหกรณ์ภาคออมทรัพย์ ประชุมใหญ่ในช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์
โรงพยาบาลระนอง จํากัด ได้จัดประชุมไปแล้ว เม่ือ 28 ตุลาคม 2561  สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจจังหวัดระนอง 
จํากัด ประชุมในวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2561 และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระนอง จํากัด ประชุมในวันท่ี               
24 พฤศจิกายน 2561 และยังมีอีก 2 แห่งท่ียังไม่กําหนดวันประชุม 
  การจัดทําแผนการอบรม ซึ่งทางศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี 20 ได้สํารวจข้อมูล       
การจัดอบรมของสหกรณ์จังหวัด ทางกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ได้แจ้งไป 2 เรื่อง คือ  
  - อบรมคณะกรรรมการสหกรณ์การเกษตรปาล์มน้ํามันกะเปอร์ จํากัด เป้าหมาย 20 คน 
  - อบรมผูป้ระกอบการกิจการสหกรณ์ท้ังภาคเกษตรและภาคออมทรัพย์ 
 
  จึงขอแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีเสนอให้ท่ีประชุมทราบ 
  - ไม่มี – 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
   - ไม่มี – 
 

จึงขอแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ 
  - ไม่มี – 
 

จึงขอแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
 



 
 

๕

 
 
 
เลิกประชุมเวลา 16.00 น. 
 
    
       (ลงชื่อ)        พัฑฒิดา มณีโชต ิ    ผู้จดรายงานการประชุม 

              (นางสาวพัฑฒิดา  มณีโชต)ิ 
                  เจ้าพนักงานธุรการ 

 

 
       (ลงชื่อ)       สุเทพ  ทองคํา        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

               (นายสุเทพ  ทองคํา) 
            เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส 


