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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
  นายกฤษฎา จันทน์แดง  สหกรณ์จังหวัดระนอง ประธานในท่ีประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี ้
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  นายกฤษฎา จันทน์แดง สหกรณ์จังหวัดระนอง แจ้งว่า สืบเนื่องจากการเข้าร่วมประชุมคณะ
กรมการจังหวัดระนอง ครั้งท่ี 1/2561 ณ ศาลากลางจังหวัดระนอง  ผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้แจ้งว่า 
กําหนดให้มีมาตรการลดกระดาษและน้ํามันเชื้อเพลิงท่ีใช้ในทุกหน่วยงาน และให้รายงานปริมาณการใช้เข้าระบบทุก
วันท่ี 19 ของทุกเดือน โดยของสํานักงานสหกรณ์จังหวัดระนองมอบหมายฝา่ยบริหารท่ัวไปรับผิดชอบในส่วนนี ้
  เรื่องจังหวัดเคลื่อนท่ีและคลินิกเกษตร กําหนดจัดพร้อมกันในวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ 
ศาลาประจําหมูบ้าน หมู่ท่ี 8 ต. จ.ป.ร. อ.กระบุร ี
  งานอาบน้ําแร่ แล ระนอง  กําหนดจัดข้ึนในวันท่ี 22 – 30 มีนาคม 2561 ณ ลานอเนกประสงค์
หน้าสํานักงานเทศบาลเมืองระนอง โดยในการจัดงานดังกล่าวกําหนดให้มีการออกร้าน “นาวากาชาด” ซึ่งให้ส่วน
ราชการแจ้งความประสงค์บริจาคสิ่งของให้เหล่ากาชาดเพ่ือนําไปเป็นรางวัลในการออกร้านดังกล่าว สามารถแจ้ง
ความประสงค์ได้ท่ีห้องเสมียนตราจังหวัดระนองภายในวันท่ี 1 มีนาคม 2560 
  งาน PMQA ทางผู้ว่าราชการจังหวัดได้ขอความร่วมมือส่วนราชการส่งผู้แทนเข้าร่วมทํางาน
ดังกล่าว ในช่วงบ่ายของทุกวันจนกว่าจะแล้วเสร็จ ซึ่งสํานักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง มอบหมายให้ นางสาว    
จรรยาวรรณ พูนสวน นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์         
ไปปฏิบัติงานดังกล่าว 
    
  จึงขอแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 

ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอให้ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานราชการ ครั้งท่ี 9/2560 เม่ือวันท่ี 14 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น.โดยนําลงเว็บไซต์สํานักงาน
สหกรณ์จังหวัดระนอง ในบล็อกรับรองรายงานการประชุม เพ่ือให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานราชการ 
ตรวจสอบความถูกต้องและรับรองรายงานการประชุม หลังจากดําเนินการประชุมไปแล้ว 15 วัน จึงจะสามารถ
รับรองรายงานการประชุมได้ และหากต้องการแก้ไขหรือเพ่ิมเติม ขอให้ประสานกับฝ่ายเลขานุการฯ เพ่ือจะได้
ดําเนนิการต่อไป หากพ้นกําหนดถือว่ารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 

 
  มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานราชการ    
ครั้งท่ี 9/2560 เม่ือวันท่ี 14 ธันวาคม 2560   
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งท่ีผ่านมา 

    - ไม่มี เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งท่ีผ่านมา- 
จึงขอแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

  มติท่ีประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีเสนอให้ท่ีประชุมทราบ        
ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
  นางสาวจิรายุ ศรีใส นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ แจ้งว่า  ผลการเบิกจ่ายประจําเดือน มกราคม 
2561 กรมฯ มีเปา้หมาย 66 % สํานักงานสหกรณ์จังหวดัระนองดําเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว 66.34% และในเดือน
กุมภาพันธ์มีเป้าหมาย 87%   
  นายจักรวาร  คเชนทร เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส แจ้งว่า ให้ฝ่ายบริหารดําเนินการแจ้งใน
ครั้งต่อไป เก่ียวกับรายละเอียดการเบิกจ่ายของแต่ละกลุ่มงาน/กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ว่ามีการดําเนินการเบิกไปเท่าไร 
และเหลือเบิกอีกเท่าไร  
  นายกฤษฎา จันทน์แดง สหกรณ์จังหวัดระนอง แจ้งว่า ในการประชุมครั้งต่อไปในกลุ่มงาน/กลุ่ม
ส่งเสริมทํางานนําเสนอ(Power Point) ของกลุ่มตนเอง เก่ียวกับผลการดําเนินงานแล้วรวบรวมส่งให้ฝ่ายบริหารเพ่ือ
รวบรวมนําเสนอต่อท่ีประชุม 
 
  จึงขอแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ ์
  นางสาวปัทมา รัตนวรรณ  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
แจง้ว่า  ในส่วนของงาน มีแปลงใหญ่ 20 แปลง กรมกําหนดให้จัดอบรมแปลงละ 2 ครั้ง ยกเว้นแปลงปี 2559 ซึ่งมี 
2 แปลง โดยให้จัดอบรมเก่ียวกับการจัดการปลูก 1 ครั้ง และ การตลาด 1 ครั้ง ซึ่งได้ดําเนินการไปแล้ว ท้ังสิ้น 27 
ครั้ง  
  เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ มีการติดตามการวาดผังแปลง ของเกษตรกรรายใหม่ 2ราย และได้รายงาน
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์ทราบแล้ว ซึ่งจะมีการประชุมประมาณเดอืนมีนาคม  2561 
  เรื่อง 1 สหกรณ์ 1 หอการค้า และการจัดตลาดกลางการเกษตร เม่ือวันท่ี 30 มกราคม 2561 
ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ได้นําเรื่องดังกล่าวเข้าท่ีประชุม สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาด
ลูกค้า ธ.ก.ส.ระนอง จํากัด แล้ว เพราะสหกรณ์ดังกล่าวเป็นเป้าหมายของการจัดโครงการ 
  เรื่องการพัฒนาธุรกิจกาแฟ ได้ดําเนินการจัดกิจกรรม ท่ีโรงเรียนกระบุรีวิทยาไปแล้ว 
 
  จึงขอแจ้งใหท่ี้ประชุมทราบ 
  มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ ์
  นางณัชกช  นามจันทร์  ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ แจ้ง
ว่า แผนยกระดับชั้นทางกลุ่มได้ทําแผนออกไปแล้ว โดยมีกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 จํานวน 8 แห่ง และกลุ่มส่งเสริม
สหกรณ์ 2 จํานวน 2 แห่ง คือ เป็นสหกรณ์ท่ีให้รักษาระดับชั้นไว้  และการยกระดับชั้นจาก 2 สู่ 1 ในกลุ่มส่งเสริม
สหกรณ์ 1 มีจํานวน 11 แห่ง และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 มี 6 แห่ง โดยทางกลุ่มงานได้ทําแผนเดือนมกราคม 
2561 ออกไปแล้วและขอให้ส่งการมีส่วนร่วมกลับมายังกลุ่มงานด้วยเพ่ือรวบรวมทําข้อมูลเสนอต่อไป และในส่วน
ของโครงการ 1 อําเภอ 1 สหกรณ์นั้น ได้จัดประชุมหาแนวทางครบท้ัง 5 อําเภอแล้ว ในขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวม
จัดทําแผนหากแล้วเสร็จจะจัดส่งให้กลุ่มส่งเสริมเพ่ือดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป  และโครงการส่งเสริมธรร
มาภิบาลในสหกรณ์ ต้องมีการปรับแผนให้ตรงกับสหกรณ์สีขาว ซึ่งส่งรายชื่อสหกรณ์รายงานกรมไป ได้แก่ สหกรณ์
กองทุนสวนยางคอคอดกระ และสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง คณะทํางานส่งเสริมระดับจังหวัดได้แก่- 
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สหกรณ์จังหวัดระนองและผู้อํานวยการกลุ่มงานทุกกลุ่ม ดําเนินการประเมินภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 และ
คณะทํางานระดับจังหัด ได้แก่ ธ.ก.ส.  หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ และอีกหนึ่งท่านเดิมเป็น ผู้อํานวยการ
ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดระนอง แต่เนื่องจากท่านเกษียณอายุราชการ จึงรอพิจารณาผู้ท่ีจะมาแทนและดําเดินการทํา
คําสัง่ใหม่อีกครั้ง 
  โครงการกํากับ ตรวจสอบและแก้ไขสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรอย่างเร่งด่วน มีสหกรณ์ 5 แห่ง คือ 
สหกรณ์ประมงบ้านบางเบน จํากัด สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบางแก้ว จํากัด  สหกรณ์การเกษตรปาล์มน้ํามัน
กะเปอร์ จํากัด สหกรณ์ชาวสวนกาแฟกะเปอร์จํากัด และสหกรณ์การเกษตรลพอุ่นจํากัด ในส่วนของกุ่มเกษตรกรมี 
1 แห่ง ได้แก่ กลุ่มเกษตรทําสวน จ.ป.ร. ได้กําหนดแผนท่ีจะลงพ้ืนท่ีในเดอืนกุมภาพันธ์แล้ว โดยลงไปพบสหกรณ์นั้น 
เพ่ือดูปัญหาท่ีเกิดข้ึนและหาแนวทางแก้ไขต่อไป 
 
กลุ่มตรวจการสหกรณ ์ 
  นายอาคม  มีมาก  นิติกร แจ้งว่า เนื่องจากคําสั่งตรวจการเพ่ิงออกรายบุคคล นั้นจะต้องมีการปรับ
แผนให้กลุ่มส่งเสริม อาจจะมีการปรับแผนในทุกกิจกรรมและทุกโครงการ 
  การตรวจสอบประกันภัยของสหกรณ์ให้รายงานส่งภายใน 31 มกราคม 2561 และเรื่อง ปปง. ท่ี
ประชุมทางไกลของเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์จํานวน 10 รายและสหกรณ์ท่ีมีทุนเรือนหุ้นจํานวน 12 แห่งนั้น ให้
รายงานภายในวันท่ี 31 มกราคม 2561  
 
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ ์
  นางสาวสุดา  มาคะทาน นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ แจ้งว่า กรมฯได้ส่งเกณฑ์มาตรฐานของปี 
2561 มา มี 7 ข้อ และเพ่ิมเติมข้ันตอนการดําเนินงานเพ่ิมมา 1 ข้อ คือให้ข้าราชการท่ีรับผิดชอบกลุ่มส่งเสริม
สหกรณ์เข้าปรินซ์ผลการประเมินแบบย่อออกมาและตรวจสอบ พร้อมท้ังเซ็นรับรอง และส่งกลับมายงัผู้ดูแลระบบ 
  กรมฯ ให้จัดทําแผน 5 ปี โดยให้รายงานภายใน 25 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งในปี 2562 ท่ีจะ
ผลักดัน คือ สหกรณ์การเกษตรปาล์มน้ํามันกะเปอร์ จํากัด ปี 2563 สหกรณ์การเกษตรสุขสําราญ จํากัด ปี 2564 
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบางแก้ว จํากัด ปี 2565 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอามานะห์สุขสําราญ จํากัดและสหกรณ์
การเกษตรละอุ่น จํากัด 
 

จึงขอแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1  
  นายจักรวาล  คเชนทร ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 แจ้งว่า หนังสือเก่ียวกับระเบียบต่างๆ
ท่ีจะแจ้งเวียนให้ส่งให้กลุ่มส่งเสริมแล้วกําหนดให้ส่งให้สหกรณ์ด้วย และเรื่องตรวจสอบการทําประกับภัยของสหกรณ์
นั้น ตรวจสอบแล้วมี 4 สหกรณ์ อยูร่ะหว่างการรวบรวมข้อมูลแล้วจะรายงานให้ทราบต่อไป  
  การปิดบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  31 ธันวาคม 2560 มีสหกรณ์ประมงบ้านบางเบน 
จํากัด ยังไม่แล้วเสร็จ ,สหกรณ์รถยนต์โดยสารระนอง จํากัด ส่งเอกสารให้ผู้สอบบัญชีแล้ว , สหกรณ์บริการผู้ใช้น้ํา
เกาะพยาม จํากัด อยู่ระหว่างดําเนินการ , สหกรณ์ร้านค้าโรงพยาบาลระนอง จํากัด ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว , 
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทองหลางรวมใจพัฒนา จํากัด ยังไม่แล้วเสร็จ , สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอามานะห์สุขสําราญ 
จํากัด ยังไม่แล้วเสร็จ , และ สหกรณ์การเกษตรสุขสําราญ ดําเนินการแล้วเสร็จ  ในส่วนของกลุ่มเกษตรกร ได้แก่ 
กลุ่มเกษตรเลี้ยงสัตว์น้ําทรายแดง ,กลุ่มเกษตรกรทําสวนเกาะพยาม , กลุ่มเกษตรกรทําสวนเกาะช้าง  ได้ดําเนินการ
แล้วเสร็จท้ังสิ้น 
 
  



 
 

๕

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
   - ไม่มี – 
 

จึงขอแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ 
  - ไม่มี – 
 

จึงขอแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา 16.00 น. 
 
 
    
       (ลงชื่อ)        พัฑฒิดา มณีโชต ิ    ผู้จดรายงานการประชุม 

              (นางสาวพัฑฒิดา  มณีโชต)ิ 
                  เจ้าพนักงานธุรการ 

 

 
       (ลงชื่อ)       สุเทพ  ทองคํา        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

               (นายสุเทพ  ทองคํา) 
            เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส 


