
 

ระเบียบวาระการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว 

ครั้งที่ 8/2562 ในวันอังคารที่  15  ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. 

ณ ห้องประชุมสระขวัญ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น 3 

---------------------------------- 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

วาระท่ี 1.1 การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 27  กันยายน  2562   

วาระท่ี 1.2 การสรรหาคัดเลือกพนักงานราชการ 
 - นางสาวเกศกนก  เชื้อวงษ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562  

โดยแจ้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ เปิดดูรายละเอียดรายงานการ
ประชุมที่เว็บไซต์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว  
http://webhost.cpd.go.th/cpd_sakaeo 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

          วาระท่ี 3.1      - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เพื่อทราบ 

วาระที่ 4.1       ข้อสังเกตที่ตรวจพบแนวทางการแก้ไข และติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์/
    กลุ่มเกษตรกร ตามรายงานการบัญชีของผู้สอบบัญชีประจำปีทางบัญชี ในรอบ
เดือน   ตุลาคม 2562 (กตส) 

วาระท่ี 4.2  แผนการปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี พศ.2563 (ครั้งที่ 1) 
วาระท่ี 4.3  การติดตามเร่งรัดเงินกองทุน (กบส) 
วาระท่ี 4.4  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ แจ้งเรื่องสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ยังไม่ส่งงบการเงิน

   และรายละเอียดประกอบงบการเงิน จำนวน 14 แห่ง 

วาระท่ี 4.5  - สำเนาคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่กษ 2034/2562 เรื่อง มอบหมายให้รอง
   ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจ 

  - สำเนาคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ 2087/2562 เรื่อง มอบอำนาจใน
   การปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

วาระท่ี 4.6 สำนักงานเลขานุการกรม ส่งสำเนาหนังสือปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด่วนที่สุด
   ที่กษ0201.06/ว 7980ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2562 เรื่อง รายงานดัชนีความผาสุกของ
   เกษตรกรปี 2562 

วาระท่ี 4.7 การคัดเลือกนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่นและพนักงานราชการดีเด่นประจำปี พ.ศ.2562 
  1. นายสุรสิทธิ์  วงศ์กาวี ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ (ระดับหน่วยงาน) 
  2. นางโฉมนภา  เรืองทอง ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ (ระดับเขต) 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง เพื่อพิจารณา 
 ............................................................................................................................................. 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  
  ........................................................................................................................................... 



 

 
รายงานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว 
ครั้งที่ 8/2562 ในวันจันทรท์ี่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. 

ณ ห้องประชุมสระขวัญ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น 3 
---------------------------------- 

ผู้เข้าประชุม 
ข้าราชการ 

๑. นายพิษณ ุ คล้ายเจตน์ดี สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว 
๒. นายรัชพล วิทยประพัฒน์ รักษาการแทน ผู้อำนวยการนิคมวังฯ 
๓. นายสมรัก จันทร์ตะลิ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการจัดการฯ 
๔. นายอาทร ชัยยันต์ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 
๕. นางพรทิพย์ สงสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
๖. นางสุนีย์ วารุกะกุล ผู้อำนวยการกลุ่มเสริมสหกรณ์ 1 
๗. นายณรงค์ชัย     เทียนทอง ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ 
๘. ว่าที่ร้อยโทสราวุธ  นาคพงษ์ ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์สระแก้ว 
๙. นายสุรสิทธิ์   วงศ์กาวี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 
๑๐. นายธีรพงษ์  ทรัพย์ธานินทร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
๑๑. นางสมถวิล  มุกดาหาญ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
๑๒. นายมงคล ธัญญการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
๑๓. นายอุดม บุญสรวง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน 
๑๔. นางมนต์ธกานต์ วงศ์สุรินทร์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  
๑๕. นางสาวไฉไล   พงศ์อุดมกุล นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 
๑๖. นางสาวณิชากร  เสนาเดชสุริยะ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ   
๑๗. นางสาวสมัชญา ศิริเตชสิทธิ์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
๑๘. นางลัลส์ลลิต คำวิโส นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
๑๙. นายพงษ์ศิร ิ กุลสุทธิ์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  
๒๐. นายก้องเกียรติ เมืองน้อย นิติกรปฏิบัติการ 
๒๑. นายวีรยุทธ ประการระโพธิ์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
๒๒. นางสาวนิโลบล อุทัยรัตน์เจริญ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
๒๓. นางสาวมณีรัตน์ อรรคเศรษฐัง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

 
ลูกจ้างประจำ 

1. นางธัญญลักษณ์  บุญชู พนักงานพิมพ์ ส.3 
2. นางรวิษฎา เครืออนันต์ พนักงานพิมพ์ ส.3 
3. นายดำรงค ์ เข็มเพ็ชร์ พนักงานขับรถยนต์ ส.3 
4. นายไตรทศ ขุนสนิท พนักงานธุรการ ส.2 
5. นายประทวน ศรีทอง พนักงานขับรถยนต์ ส.2 
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พนักงานราชการ  
๑. นายพรชัย แก้วประพันธ์ นิติกร  
๒. นางศิริอร รักษาเมือง นักวิชาการสหกรณ์ 
๓. นางปิยพร   แซ่สระน้อย นักวิชาการสหกรณ์ 
๔. นางสาวดาราณ ี อุทรัง นักวิชาการสหกรณ์  
๕. นางสาววิภาภรณ์ ฉิมมาแก้ว นักวิชาการสหกรณ์ 
๖. นางโฉมนภา เรืองทอ’ นักวิชาการสหกรณ์ 
๗. นางสาวรัตติกาญจน์  พันจันทึก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๘. นางสาวสุขธานี ตินะน้อย เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์  
๙. นางสาวเกศกนก  เชื้อวงษ์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์     
๑๐. นางสาววรรณา แก้วอุดทา เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
๑๑. นางสาวหทัยทร หินโทน นักมาตรฐานสินค้าสหกรณ์  
๑๒. นางอรณิชชา     สมมิตต์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
๑๓.  นางสาววิมล ห่อทรัพย์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
๑๔. นางสาวนีรนุช  พูลเมือง เจ้าพนักงานธุรการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางดวงเนตร เนินบก พนักงานทำความสะอาด 
2. นายศรชัย ศรีแดง พนักงานขับรถยนต์              
3. นายธนวันต์ คะสุวรรณ์ พนักงานขับรถยนต์ 
4. นายธนพนธ์ สาพา พนักงานขับรถยนต์ 

       
ผู้ไม่มาประชุม 
 

๑. นายสมบัติ หุตะเจริญ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน  ไปราชการ 
๒. นายตฤณ วงค์สุรินทร์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ   ไปราชการ 
๓. นายกิติพันธ์ มณีโชติ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ   ไปราชการ 
๔. นางสาวมาลี หนุนนาค  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ   ไปราชการ 
๕. นางสาวพัชรียา เรืองจำรัส นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ   ไปราชการ 
๖. นางสาวรัตน์ติยา เพชรวิสิทธิ์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ   ไปราชการ 
๗. นางสาวฐิตารีย์ ณธีนนท์ปิยวัฒน์ นักวิชาการสหกรณ์    ลาพักผ่อน 
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายพิษณุ   คล้ายเจตน์ดี  ประธานในที่ประชุม แจ้งให้ทีป่ระชุมทราบดังนี้  

วาระท่ี 1.1 1. ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กำชับกรอบเวลาการเสนอหนังสือราชการถึงผู้ว่าฯ  

  2. โครงการกองทุนเงิน 10 บาท ช่วยบ้าน 10 หลัง จังหวัดสระแก้ว ช่วยกันซ่อมแซม บ้าน
หลายหลังแล้ว เหลือการสร้างคน มอบปลัดจังหวัดสระแก้วหารือกับพัฒนาสังคมและ  ความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดสระแก้ว ในการสร้างคนขึ้นมาร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพดำเนินการ จังหวัดจะได้ถอนตัวในเรื่องของการเป็น
เจ้าภาพหลัก แต่จะเป็นฝ่ายสนับสนุน สภาเด็กเข้าไป  ดูการทำงานหลายครั้งแล้ว สามารถทำได้หรือไม่ให้
ดำเนินการกันเอง สำรวจ ประสานงาน และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กันเอง จังหวัดก็สนับสนุนโดยการจัดหาเงินให้ 2 

  3. การดำเนินงานโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” และโครงการ 
“สระแก้วผูกใจประสานให้บริการประชาชน” ครั้งที่ 10/2562 กำหนดจัดกิจกรรมในวันพฤหัสบดี 17 ตุลาคม 
2562 ณ โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น สำหรับหน่วยงานที่จะเข้า
ร่วมโครงการฯ ขอให้แจ้งความประสงค์ตามแบบฟอร์ม ภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ส่งที่ทำการปกครองจังหวัด
สระแก้ว   

  4. คำสั่งจังหวัดสระแก้ว ที่ 2299/2562 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2562 เรื่อง การมอบอำนาจให้
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว  ซึ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว (นายวิทยา มากปาน) ดูแล
ทางด้านเศรษฐกิจ และรับผิดชอบตามส่วนราชการ ได้แก่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว 

  5. สำนักงานสหกรณ์มีคำสั่งจังหวัดสระแก้ว ที่2450/2562 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2562     
เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่  และคำสั่งจังหวัดสระแก้ว ที่2451/2562 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2562 เรื่อง ให้
พนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพ่ือแจ้งให้ข้าราชการและพนักงานราชการส่งมอบหมายงานในหน้าที่ และ
ให้ปฏิบัติราชการตามคำสั่ง ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2562 

  6. แจ้งผลการประเมินการปฏิบัติราชการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

วาระท่ี 1.2   - แนะนำตัวพนักงานราชการใหม่ คือ นางสาวเกศกนก  เชื้อวงษ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริม
  สหกรณ ์

 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562  
โดยแจ้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ เปิดดูรายละเอียดรายงานการ
ประชุมที่เว็บไซต์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว  
http://webhost.cpd.go.th/cpd_sakaeo 

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 - ไม่มี – 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง เพื่อทราบ 

 วาระที่ 4.1 นายก้องเกียรติ  เมืองน้อย  ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ข้อสังเกตที่
ตรวจพบแนวทางการแก้ไข และติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ตามรายงานการบัญชี
ของผู้สอบบัญชีประจำปีทางบัญชี ในรอบเดือน ตุลาคม 2562 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว ได้ส่ง
รายงานผลการตรวจสอบบัญชี จำนวน 1 แห่ง ดังนี้   

 

                   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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 วาระท่ี 4.2 นายธีรพงษ์   ทรัพย์ธานินทร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป แจ้งในที่ประชุมทราบ  

แผนการปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 1) 
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แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที1่) 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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  วาระท่ี 4.3 นายสมรัก จันทร์ตะลิ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 

แจ้งในที่ประชุมทราบ 
การติดตามเร่งรัดเงินกู้กองทุนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 

  วาระท่ี 4.4 นายพิษณุ  คล้ายเจตน์ดี ประธานในที่ประชุม  แจ้งในที่ประชุมทราบ 

  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ แจ้งเรื่องสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ยังไม่ส่งงบการเงินและ
รายละเอียดประกอบงบการเงิน จำนวน 14 แห่ง 
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มติที่ประชุม รับทราบ 

วาระท่ี 4.5  นายพิษณุ  คล้ายเจตน์ดี ประธานในที่ประชุม  แจ้งในที่ประชุมทราบ  

   1. สำเนาคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่กษ 2034/2562 เรื่อง มอบหมายให้
รอปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจ เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนของผู้บริหารภายใน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บุคคลที่เกี่ยวข้อง คือ นายวราวุธ  ชูธรรมธัช ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมและพัฒนา
เกษตรกรและระบบสหกรณ์ ประกอบด้วย กรตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์   

  2. สำเนาคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ 2087/2562 เรื่อง มอบอำนาจใน
การปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้กา นายสำราญ  สารายรรณ์  อธิบดีกรมส่งเสริม
การเกษตร รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

มติทีป่ระชุม  รับทราบ 

วาระท่ี 4.6  นายพิษณุ  คล้ายเจตน์ดี ประธานในที่ประชุม  แจ้งในที่ประชุมทราบ  

สำนักงานเลขานุการกรม ส่งสำเนาหนังสือปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด่วนที่สุด           
กษ 0201.06/ว 7980ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2562 เรื่อง รายงานดัชนีความผาสุกของเกษตรกรปี 2562  
ซึ่งมีค่าอยู่ที่ระดับ 80.29 เป็นการพัฒนาอยู่ในระดับดี เพิ่มข้ึนจากปีก่อน   

มติที่ประชุม  รับทราบ 

วาระท่ี 4.7  นายพิษณุ  คล้ายเจตน์ดี ประธานในที่ประชุม  แจ้งในที่ประชุมทราบ  

การคัดเลือกนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่นและพนักงานราชการดีเด่นประจำปี พ.ศ.2562  
 1. นายสุรสิทธิ์  วงศ์กาวี ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ (ระดับหน่วยงาน) 

  2. นางโฉมนภา  เรืองทอง ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ (ระดับเขต)                   
 และมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการและพนักงานราชในที่ ประชุมฯ เพ่ือเป็นขวัญ

กำลังใจในการทำงาน  
มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง การพิจารณาสั่งการ 
   นายพิษณุ  คล้ายเจตน์ดี ประธานในที่ประชุม  แจ้งในที่ประชุมทราบ 
   1. แจ้งให้ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ ผู้อำนวยการนิคมฯ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม ทำ
หนังสือมอบหมายงานในหน้าที่ของแต่และกลุ่ม ส่งมาที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว 
   2. แจ้งนโยบายของกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ ที่ร่วมบูรณการกับหน่วยงานใน
จังหวัดสระแก้ว ได้แก่ 1) สหกรณ์ปศุสัตว์โคบาลบูรพา 2) โครงการจัดที่ดินทำกิน 3) โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ  ให้แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 

    - ไม่มี - 

 

 

ปิดประชุม เวลา 16.00 น. 
 

 

     (ลงชื่อ)    พิษณุ    คล้ายเจตน์ดี   ประธานในที่ประชุม 
               (นายพิษณุ    คล้ายเจตน์ดี)  
        สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว 
 

(ลงชื่อ)   ธีรพงษ์  ทรัพย์ธานินทร์  ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
                       (นายธีรพงษ์  ทรัพย์ธานินทร์)    

            หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
    
 

(ลงชื่อ     ดาราณี  อุทรัง  ผู้จดรายงานการประชุม     
                         (นางสาวดาราณี  อุทรัง                                                              
                  นักวิชาการสหกรณ์ 
 

 

 

 

 

 
 

 


