
รายงานการประชุมขาราชการ  และพนักงานราชการ 
ครั้งท่ี  10 / 2562 

 วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน  2562  
ณ.  หองประชุมสํานักงานสหกรณจังหวัดตรัง 

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

  ผูมาประชุม 

ที ่ ชื่อ – สกุล    ตําแหนง   หมายเหตุ 
1. นายชาย  คงแกว   สหกรณจังหวัดตรัง  เปนประธานในที่ประชุม 
2. นายปกาศิต  สมาธิ   นักวิชาการสหกรณชํานาญการ 
3. นางสาวโสภิญ จันทรสุข  นักวิชาการสหกรณชํานาญการ 
4. นายจรวย  ภูมิชาติ   นักวิชาการสหกรณชํานาญการพิเศษ 
5. นางสาวยุพเรศ จุงเจริญ  นักวิชาการสหกรณชํานาญการ 
6. นางสาวสดใส  พลสังข   นักวิชาการสหกรณชํานาญการ 
7. นางสาวเครือฟา  สงเนียม  นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
8. นางสาวอุไรรัตน  พรหมหนู  นักวิชาการสหกรณชํานาญการพิเศษ 
9. นางสาวณนงปรัชญ  อรามศักดิ์  นักวิชาการสหกรณชํานาญการ 
10. นายยุทธรัตน  ชวยนะ  นักวิชาการสหกรณชํานาญการ 
11. นายสุวัฒนชัย  สวุรรณเกษา  นักวิชาการสหกรณชํานาญการ 
12. นางสาวศิริวรรณ  ชูตรัง  นักวิชาการสหกรณชํานาญการ 
13. นางสาวธนฎัฐา  เดชอรญั  นักวิชาการสหกรณชํานาญการ 
14. นางสาวอมรรัตน  เกื้อนุน  นักวิชาการสหกรณชํานาญการ 
15. นายเสกสรรค  กาฬษร  เจาพนักงานสงเสริมสหกรณอาวุโส 
16. นายอรุณ  พวงพวา   เจาพนักงานสงเสริมสหกรณอาวุโส 
17. นายมีศักดิ์  พัวเจริญเกียรติ  นักวิชาการสหกรณชํานาญการ 
18. นายสงบ  เย็นใจ   นักวิชาการสหกรณชํานาญการ 
19. นายสิทธิรักษ  สมาธ ิ  เจาพนักงานสงเสริมสหกรณอาวุโส 
20. นายพงษพันธ  ขาวคง  นักวิชาการสหกรณชํานาญการ 
21. นางสาวพิมลรัตน  เชาวนวุฒิกุล นักวิชาการสหกรณชํานาญการ 
22. นางกุฎฐารัตน  เพชรสุทธิ์  นักวิชาการสหกรณ 
23. นางวิมลภัณฑ  ขวัญทอง  นักวิชาการสหกรณ 
24. นางสาวยลภลิักษณ  สุวรรณศิลป นักวิชาการสหกรณ 
25. นางสาววารินทร  สุขการ  นักวิชาการสหกรณ 
26. นางสาวจินตนา  แกวนุย  นักวิชาการสหกรณ 
27. นางสาวธารทิพย  ชูยัง  นักวิชาการสหกรณ 
28. นางมนตกานต  ตําเผือก  นักวิชาการมาตรฐานสินคา 
29. นายเจษฎา  ดํารงคด ี  นิติกร 
30. นางสาวกิตธิมนต  ศรีสัญจร  เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ 
31. นางสาวจิราภรณ  อรรถชัยยะ  เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ 
32. วาที่ ร.ต.ญ.จุไรรัตน  ชัยเดช  เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ 
33. นางจิราพร  โปซิว   เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ 
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34. นางสาวปรียานุช  เพชรชวย  เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ 
35. นางสาวณัฐนันท  ศรีวิรกัษ  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
36. นางทิพยรัตน  แซลี้   เจาพนักงานธุรการ 
37. นางนิชกานต  ชัยปน   เจาพนักงานธุรการ 
38. นางธิดาพร  พรหมชวย  เจาพนักงานธุรการ 
39. นางวิภาวรรณ  สัมพันธรัตน  นักจัดการงานทั่วไป  
40. นางสาวพัชราพันธุ  รุจิวรีาพร  เจาพนักงานการเงินและบัญชี 

ผูไมมาประชุม   

ที ่ ชื่อ – สกุล    ตําแหนง    หมายเหตุ 
1. นางสาวสุมาลี  มาสุวรรณ  นักวิชาการสหกรณชํานาญการ   ลาพักผอน 
2. นางสุภาพร  ทหารไทย   นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ   ลาปวย 
3. นางสาวสิริลักษณ นวลขาว  นิติกรปฏิบัติการ     ลาคลอด 

 มีผูมาประชุม  40 คน  และมีผูไมมาประชุม  3  คน 

เริ่มประชุมเวลา  09 .00 น.                                                                                                                             

  นายชาย  คงแกว ( สหกรณจังหวัดตรัง ) เปนประธานในที่ประชุม กลาวเปดประชุมและ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี ้ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
   1.1 เรื่อง เสนทางกาวหนาในสายงาน (Career Path) ของกรมสงเสริมสหกรณ 
   ประธานในที่ประชุม แจงใหที่ประชุมทราบวา ตามประกาศกรมสงเสริมสหกรณ ลงวันที่ 11 
ตุลาคม 2561 เรื่องเสนทางกาวหนาในสายงาน (Career Path) ของกรมสงเสริมสหกรณ กรมสงเสริมสหกรณ
ไดประกาศเสนทางกาวหนาในสายงาน (Career Path) จํานวน 8 เสนทาง เนื่องจาก อ.ก.พ.กรมสงแสริม
สหกรณ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2562 ลงวันที่ 9 กันยายน 2562 และ ครั้งที่ 4/2562 ลงวันที่ 21 
ตุลาคม 2562 เห็นชอบใหปรับปรุงเสนทางกาวหนาในสายงาน (Career Path) ของกรมสงเสริมสหกรณใหม 
เพื่อประโยชนในการจัดเตรียมพัฒนาคนทดแทนตําแหนงที่สําคัญทางยุทธศาสตร สรางและเพิ่มแรงจูงใจในการ
ทํางานของบุคลากร และเพื่อใหกรมฯ ใชเปนแนวทางในการบริหารงานบุคคล ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ และบรรลุ
เปาหมายตามภารกิจ และมอบใหกรมสงเสริมสหกรณประกาศถือใชตอไป อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ จึงให
ยกเลิกประกาศกรมสงแสริมสหกรณ ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2561 เรื่อง เสนทางกาวหนาในสายงาน (Career 
Path) ของกรมสงเสริมสหกรณ และประกาศเสนทางกาวหนาในสายงาน (Career Path) ของกรมสงเสริม
สหกรณใหมตามมติ อ.ก.พ.กรมสงเสริมสหกรณดังกลาวขางตน ดังนี้ 
   (1) เสนทางที่ 1 : ผูอํานวยการสํานัก/ผูอํานวยการกอง/ผูตรวจราชการกรม/เลขานุการกรม/
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (อํานวยการสูง) 
   (2) เสนทางที่ 2 : สหกรณจังหวัด/ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร
พื้นที่ 1 – 2 (อํานวยการสูง) 
   (3) เสนทางที่ 3 : ผูเชี่ยวชาญ (นักวิชาการสหกรณเชี่ยวชาญ) 
   (4) เสนทางที่ 4 : ผูเชียวชาญ (นักวิชาการตรวจสอบภายในเชี่ยวชาญ) 
   (5) เสนทางที่ 5 : สหกรณจังหวัด (อํานวยการตน) 
   (6) เสนทางที่ 6 : ผูอํานวยการกลุม/ผูอํานวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ/
หัวหนาฝายบริหารทั่วไป (ชํานาญการพิเศษ) ในสังกัดหนวยงานสวนกลาง (กอง,สํานัก ยกเวน สสพ.1 – 2) 
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   (7) เสนทางที่ 7 : ผูอํานวยการกลุม/ผูอํานวยการนิคมสหกรณ/ผูอํานวยการศูนยสิตฯ/     
หน.ฝายบริหารทั่วไป (ชํานาญการพิเศษ) (ในสังกัดหนวยงาน สสจ./สสพ. 1 – 2) 
   (8) เสนทางที่ 8 : ผูอํานวยการนิคมสหกรณ/ผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ (อาวุโส) 

   มติท่ีประชุม รับทราบ 

 ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
  ตามที่ฝายเลขานุการที่ประชุม ไดสงรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/๒๕62 ซึ่งไดประชุม          
เมื่อวันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562  ใหขาราชการลูกจางและพนักงานราชการทุกทานไดทราบโดยสงให              
กลุมงานตางๆ ฝายบริหารฯ และกลุมสงเสริมสหกรณ  เพื่อใหขาราชการลูกจางและพนักงานราชการทุกทาน
ตรวจสอบความถูกตอง และหากตองการแกไขรายงานการประชุม  ขอใหประสานงานกับฝายเลขานุการในที่ประชุม 
ในวันอังคารที ่15 ตุลาคม 2562 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2562 ประชุมในวันอังคารที่ 15
ตุลาคม พ.ศ. 2562 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องและติดตามผลการประชุมครั้งที่แลว 

   ไมม ี

 ระเบียบวาระที ่4 เรื่องการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน และตัวชี้วัด และการเบิกจาย  
                      งบประมาณ พ.ศ. 2563 
            4.1 การจัดทํารายงานประจําป 2562 ของสํานักงานสหกรณจังหวัดตรัง 
   นางสาวณัฐนันท  ศรีวิรักษ ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน แจงใหที่ประชุมและ
ผูเกี่ยวของทราบวา ฝายบริหารทั่วไป ไดจัดสงไฟลรูปแบบการจัดทํารายงานประจําป 2562 ในไลนกลุม  
“ชองทางการสงและติดตามรายงาน” ซึ่งกองแผนงานไดแจงใหจังหวัดดําเนินการจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงาน ประจําป พ.ศ. 2562 เปนรูปเลม จํานวน 1 เลม พรอมไฟลขอมูล word และ excel จํานวน 1 
แผน สงกองแผนงานภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 และ Up down ขึ้นเว็บไซตของหนวยงานภายในวันที่
ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 และฝายบริหารทั่วไปไดดําเนินการจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานการจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2562 (Annual Report) เสร็จเรียบรอยแลว ตามคําสั่งสํานักงาน
สหกรณจังหวัดตรัง ที่ 27/2562 สั่ง ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2562 ตามมติที่ประชุมเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 
2562 วาระท่ี 4.4  

   มตทิี่ประชุม รับทราบ 
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 4.2 เรื่อง การเบิกจายงบประมาณ พ.ศ. 2563  
  ประธานในที่ประชุม แจงใหที่ประชุมทราบเกี่ยวกับผลการเบิกจายเงินงบประมาณ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี ้

      สํานักงานสหกรณจังหวัดตรัง 
สรุปผลการเบิกจายเงินงบประมาณ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562   

หมวดรายจาย งบประมาณ 
ที่ไดรับ 

เบิกจายสะสม 
สะสม 

เบิกได 
รอยละ 

งบประมาณ
คงเหลือ 

หมาย
เหตุ 

งบบุคลากร 2,183,300.00 733,245.00 33.58 1,450,055.00  

คาตอบแทนพนักงานราชการและคา
ครองชีพ 

2,183,300.00 733,245.00 33.58 1,450,055.00  

งบดําเนินงาน (บุคลากร) 384,000.00 156,601.00 40.78 227,399.00  

-คาเชาบาน 304,300.00 128,495.00 42.23 175,805.00  

-เงินสมทบประกันสังคม 79,700.00 28,106.00 35.26 51,594.00  

      
งบดําเนินงาน (สงเสริมและพัฒนา
สหกรณ/กลุมฯ) 

1,169,300.00 295,128.25 25.24 874,171.75  

-คาใชจายในการปฏิบัติงาน 637,800.00 164,654.63 25.82 473,145.37  
-คาจางเหมา 6 อัตรา (หามถัวจาย) 388,800.00 64,800.00 16.67 324,000.00  
-คาสาธารณูปโภค (หามถัวจาย) 142,700.00 65,673.62 46.02 77,026.38  
      

รวมทั้งสิ้น 3,736,600.00 1,184,974.25 31.71 2,551,625.75  

   ที่ประชุม รับทราบ   

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ 
   กลุมสงเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ 
   5.1 เรื่อง กําหนดวงเงินกูยืมหรือค้ําประกันของสหกรณ 
   นางสาวเครือฟา สงเนียม นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ แจงใหที่ประชุมทราบวา สหกรณที่
ยังไมไดสงขอความเห็นชอบกําหนดวงเงินกูยืมหรือคํ้าระกันประจําป 2562 ดังนี้ 

กลุมสงเสริมสหกรณ 1 ไดแก สหกรณการเกษตรอุตสาหกรรมตรัง จํากัด  
กลุมสงเสริมสหกรณ 2 ไดแก สหกรณเครดิตยูเนี่ยนชุมชนปะเหลียน จํากัด, กลุมเกษตรกร

ทําสวนเกาะสุกร  
กลุมสงเสริมสหกรณ 3 ไดแก สหกรณกองทุนสวนยางบานคลองโตนพัฒนา จํากัด 
ฝากเจาหนาที่สงเสริมสหกรณที่ดูแลชวยติดตามใหสหกรณดําเนินการดวย  

   มติท่ีประชมุ รับทราบ 
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   5.2 เรื่อง หนังสือสัญญาค้ําประกันเงินกูกองพัฒนาสหกรณ (เพิ่มเติม) 
   นางสาวเครือฟา สงเนียม นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ แจงใหที่ประชุมทราบวา สหกรณที่
ยังไมไดดําเนินการจัดสงสัญญา ไดแก 

กลุมสงเสริมสหกรณ 2 สหกรณกองทุนสวนยางรวมใจ ต.บานนา จํากัด จํานวน 1 สัญญา 
กลุมสงเสริมสหกรณ 3 สหกรณกองทุนสวนยางบานคลองโตนพัฒนา จํากัด จํานวน 2  

       สัญญา, สหกรณกองทุนสวนยางหนองบัว จํากัด จํานวน 1 สัญญา    
       และ สหกรณกองทุนสวนยางคลองปาง จํากัด จํานวน 1 สัญญา 

   มติท่ีประชุม รับทราบ 

   5.3 เรื่อง โครงการลดดอกเบี้ยเงินกูใหเกษตรกร สมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรรอยละ 3 % 
   นางสาวเครือฟา สงเนียม นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ แจงใหที่ประชุมทราบวา                  
ขอความรวมมือเจาหนาที่สงเสริมสหกรณที่รับผิดชอบกลุมเกษตรกรทําสวนลิพัง ใหสหกรณดําเนินการจัดสงขอ
เบิกเงินโครงการลดดอกเบี้ยเงินกูใหเกษตรกรฯ  อนึ่งหากสหกรณไมประสงคจะขอเบิกเงินอุดหนุนจากโครงการ
ดังกลาว ขอใหสหกรณทําหนังสือแจงมายังสํานักงานสหกรณจังหวัดตรัง ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 

   มติท่ีประชุม รับทราบ 

   กลุมสงเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ 
  5.4 เรื่อง โครงการนําลูกหลานเกษตรกรกลับบาน สานตออาชีพการเกษตร พลิกชีวิต       
คนเมือง สู อาชีพเกษตรกรรมในบานเกิด 
  นางสาวอุไรรัตน พรหมหนู นักวิชาการสหกรณชํานาญการพิเศษ แจงใหที่ประชุมทราบวา 
โครงการนําลูกหลานเกษตรกรกลับบาน สานตออาชีพการเกษตร พลิกชีวิตคนเมือง สู อาชีพเกษตรกรรมใน
บานเกิด  
  หลักการและเหตุผล 
  1. ปจจุบันแรงงานภาคเกษตรของไทยกําลังเขาสูผูสูงอายุอยางสมบูรณหรือมีประชากร
ผูสูงอายุมากกวา 60 ป ถึงรอยละ 20 ในอีก 2 – 3 ป ขางหนา เกิดปญหาทําใหแรงงานภาคเกษตรขาดแคลน 
  2. กรมสงเสริมสหกรณจึงไดจัดทําโครงการนําลูกหลานเกษตรกรกลับบานสานตออาชีพ
การเกษตร โดยสนับสนุนใหลูกหลานสมาชิกสหกรณหรือบุคคลทั่วไปที่จากบานไปประกอบอาชีพในกรุงเทพฯ 
หรือในตางจังหวัด กลับมาทําการเกษตรที่บานเกิด 
  3. กรมสงเสริมสหกรณรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของจะทําหนาที่เปนพี่เลี้ยงใหคําปรึกษาและ
ใหแนะนําแกสหกรณและสมาชิกเกษตรกร พรอมทั้งสงเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการประกอบ
อาชีพและดํารงชีวิต สงผลใหเกษตรกรไดมีอาชีพที่ยั่งยืนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
  วัตถุประสงคของโครงการฯ 
  1. เพื่อสนับสนุนใหลุกหลานสมาชกิสหกรณ หรือบุคคลทั่วไปกลับมาทําอาชีพเกษตรกรรมใน
บานเกิดของตนเอง และมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพการเกษตร 
  2. เพื่อใหสหกรณการเกษตรเปนศูนยกลางในการสรางอาชีพทางเกษตรที่มั่นคง ละมีการ
บริหารจัดการครบวงจรตั้งแตการผลิตจนถึงการจัดหาชองทางการจําหนาย รวมทั้งสามารถยกระดับสหกรณให
เปนที่พึ่งของสมาชิกอยางแทจริง 
 
 
 
 



 

 

�

  กระบวนการดําเนินงานโครงการนําลูกหลานเกษตรกรกลับบาน สานตออาชีพการเกษตร 
 

ธ.ค.62 ม.ค.63 ม.ค.63 ก.พ.63 ก.พ.63 ก.พ.63 ก.ย.63 
ชี้แจงโครงการ 
- กรมฯ ช้ีแจง
แนวทางขับเคลื่อน
โครงการแก
ขาราชการจังหวัด
และสหกรณ
การเกษตรทราบ
และประชาสัมพันธ
เปนตัวโครงการ 
(kick off) 
 

รับสมคัรบุตร
หลานเกษตรกร
หรือบุคคลทั่วไป
เพื่อเขารวม
โครงการ 

สํานักงานสหกรณ
จังหวัดตรังรับ
สมัครสหกรณ
การเกษตรที่จะ
เขารวมโครงการ 

จัดใหมี
คณะกรรมการ
คัดเลือกผูสมัคร
จากหนวยงานที่
เกี่ยวของโดยใหมี
ผูแทนสหกรณ
ภาคการเกษตร
รวมเปนกรรมการ 

ดําเนินการ
คัดเลือกผูสมัคร
เขารวมและ
ประกาศผลการ
คัดเลือกผูเขารวม
โครงการ 

การขับเคลื่อน
โครงการ 

ติดตามประเมินผล
โครงการทุก 2 
เดือนทุกสิ้น
ปงบประมาณและ
เมื่อสิ้นสุด
โครงการ 

 
  คุณสมบัติบุคคลเปาหมาย 
  บุตรหลานเกษตรกร หรือบุคคลทั่วไปเพ่ือเขารวมโครงการในปแรก จํานวน 500 คน โดย
กําหนดคุณสมบัติ ดังนี้ 
  1. เปนผูบรรลุนิติภาวะ และมีอายุไมเกิน 50 ป 
  2. เปนบุคคลที่มีความมุงมั่น ตั้งใจ มีความพรอมที่จะทําอาชีพเกษตรกรรมเพื่อพัฒนาบานเกิด 
  3. ไมเปนบุคคลลมละลาย ไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ 
  4. สมัครใจและสมัครเขารวมโครงการไวกับกรมสงเสริมสหกรณหรือสหกรณการเกษตร
ภายในระยะเวลาและชองทางการรับสมัครเขารวมโครงการที่กําหนด 
  ปจจัยแหงความสําเร็จ 
  1. ตองมุงมั่นตั้งใจ ตองมีใจรักทําการเกษตร 
  2. ตองมีเงินทุนเริ่มตนจํานวนหนึ่ง และตองไมพกหนี้กลับบาน 
  3. จะตองมีที่ดินหรือท่ีเชา และระบบน้ําบนดิน/ใตดิน 
  4. ใฝหาความรู 
  5. อาจตองแบกรับภาระความเสี่ยงในอาชีพการเกษตร ควรเตรียมแผนรองรับในกรณี
เจ็บปวยหรือเกิดภัยพิบัติ โดยการประกันชีวิตและประกันภัยพิบัติไว 
  6. ในชวง 3 เดือนแรกจะสับสนในอาชีพใหม 
  7. ตองมีการวางที่ดี เชน ศึกษาทิศทางการตลาดสินคาเกษตร หรือประสานการตลาดกอน
การผลิต 
  8. เตรียมวางแผนรองรับ โดยเตรียมพื้นที่/เพาะปลูก/ลงทุนฟารมหรือความพรอมอยางนอย 
30 % กอนลาออกจากงาน 
  9. ตองใชเทคโนโลยีชวยในการผลิต เพื่อจะไดมีเวลาไปวางแผน/พัฒนางานและการตลาด 
  10. ระหวางการทําเกษตรเริ่มตน ตองหาชองทางทําอยางอื่นควบคูไปดวย (การแปรรูปการ
ใชสื่อออนไลน สรางกลุมเพื่อรอบรับตลาดที่กวางขึ้น/ความตองการสินคาของตลาดที่เพ่ิมขึ้น) 
  11. ควรเชื่อมโยงความรู/ความสัมพันธระหวางสมาชิกผูเขารวมโครงการกับสหกรณ 

  มติท่ีประชุม รับทราบ 
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   กลุมจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ 
  5.5 เรื่อง โครงการประกวดผลงานการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน

สหกรณและกลุมเกษตรกร 

  นางสาวสดใส พลสังข นักวิชาการสหกรณชํานาญการ แจงใหที่ประชุมทราบวา ในป 2562           

มีสหกรณ/กลุมเกษตรกรเขารวมโครงการประกวดผลงานการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน

สหกรณและกลุมเกษตรกร จํานวน 5 แหง ประกอบดวย 

1. สหกรณการเกษตรนาโยง จํากัด 

2. สหกรณกองทุนสวนยางวังคีรี จํากัด  

3. สหกรณออมทรัพย ร. 15 พัน 4 จํากดั 

4. กลุมเกษตรกรทําสวนนาวง 

5. สหกรณการเกษตรยานตาขาว จํากัด 

โดยมีกิจกรรมประกวดภายใตโครงการดังกลาว 2 กิจกรรม คือ การประกวดผลงานการ
ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณและกลุมเกษตรกร และการประกวดกิจกรรมจิตอาสาดีเดน 
ผลการคัดเลือกผลงานการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณและกลุมเกษตรกรระดับจังหวัด 
ประเภทสหกรณภาคการเกษตร ไดแก  สหกรณการเกษตรนาโยง จํากัด ประเภทสหกรณนอกภาคการเกษตร 
ไดแก สหกรณออมทรัพย ร.15 พัน 4 จํากัด และประเภทกลุมเกษตรกร ไดแก กลุมเกษตรกรทําสวนนาวง 

สําหรับผลการคัดเลือกโครงการ/กจิกรรมจิตอาสาดีเดน ไดแก สหกรณการเกษตรยานตาขาว จํากัด 

เพื่อเตรียมความพรอมในการดําเนินงานโครงการในป พ.ศ. 2563  กลุมจัดตั้งและสงเสริม
สหกรณ จึงขอความรวมมือกลุมสงเสริมสหกรณคัดเลือกและแจงรายชื่อสหกรณ/กลุมเกษตรกรเปาหมาย
ภายในวันประชุมประจําเดือนในเดือนธันวาคม 2562 ซึ่งสหกรณ/กลุมเกษตรกรที่เขารับการประกวด       
ตองมีคุณสมบัติ ดังนี ้ 

- สมัครใจที่จะเขารับการประกวด  
- ไดรับการจัดตั้งมาไมนอยกวา 3 ป และงบการเงินไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญภายใน

ระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดมาแลวไมนอยกวา 2 ปบัญชตีิดตอกันจนถึงปจจุบัน  
- ไมเคยไดรับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดนี้ในรอบ 2 ปบัญชีที่ผานมา  
- ในรอบ 3 ปบัญชีที่ผานมาจนถึงปจจุบัน สหกรณ/กลุมเกษตรกรไมไดรับคําสั่งจากนายทะเบียน

สหกรณ/นายทะเบียนกลุมเกษตรกรประจําจังหวัดใหแกไขขอบกพรอง 
- สหกรณ/กลุมเกษตรกร ผานเกณฑมาตรฐานสหกรณ/กลุมเกษตรกรของกรมสงเสริมสหกรณปลาสุด

กอนการสมัครเขารับการประกวด 
- เปนสหกรณและกลุมเกษตรกรที่ไดนอมนําแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการ

บริหารองคกร พรอมทั้งแนะนําสงเสริมใหสมาชิกนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตประจําวันไดอยางโดดเดน 
- การประกวดผลงานการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณและกลุมเกษตรกร

สหกรณ/กลุมเกษตรกรที่สงเขารับการคัดเลือก จะตองมีคะแนนผลการประเมินตามแบบการประเมินในระดับ
องคกร ไมนอยกวารอยละ 60 และในระดับสมาชิก ไมนอยกวารอยละ 60 โดยคะแนนรวมทั้งสองระดับ    
ตองไมนอยกวารอยละ 80 โดยเกณฑการประกวดผลงานการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
สหกรณและกลุมเกษตรกร มีคะแนนรวม 500 คะแนน แบงเปน 2 ระดับ คือ ระดับองคกร 300 คะแนน 
และระดับสมาชิก 200 คะแนน การประเมินระดับองคกร ประกอบดวยหัวขอ การนอมนําปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช การบริหารจัดการโดยใชทุนภายใน การเผยแพรประชาสัมพันธการประยุกตใช
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การจัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนสํารอง การสรางความเชื่อมั่นและศรัทธากับสมาชิก
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และการจัดสวัสดิการสนับสนุนกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สําหรับการประเมินระดับ
สมาชิก ประกอบดวย หัวขอ กิจกรรมลดรายจาย สรางรายได การรวมกลุมเพื่อการพัฒนาอาชีพหลักของ
สมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกร การมีสวนรวมในการทํากิจกรรมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ของชุมชนและการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการดํารงชีวิต  

- การประกวดกิจกรรมจิตอาสาดีเดน สหกรณ/กลุมเกษตรกรที่จะเขารวมประกวด ตองมีคุณสมบัติ
ของสหกรณ/กลุมเกษตรกรเหมือนกับการประกวดผลงานการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง          
ในสหกรณและกลุมเกษตรกร ซึ่งสหกรณ/กลุมเกษตรกรที่คัดเลือกอาจไมไดเปนสหกรณ/กลุมเกษตรกร        
ที่เขาประกวดผลงานการขับเคลื่อนประกวดผลงานการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก็ได  

 การคัดเลือกสหกรณ/กลุมเกษตรกรในโครงการฯ มี 3 ระดับ คือ ระดับจังหวัด ระดับเขต        
(ทั่วประเทศมี 9 เขต) และระดับกรม(หรือระดับประเทศ) ทั้งนี้ เกณฑการคัดเลือกและรายละเอียดโครงการ
ตามขอมูลขางตนเปนของปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เนื่องจากกรมฯ ยังไมไดแจงรายละเอียดโครงการ        
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหสํานักงานสหกรณจังหวัดทราบ 

 มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

5.6 เรื่อง การดําเนินการคัดเลือกสหกรณและกลุมเกษตรกรที่มีผลงานดีเดน เพื่อเสนอ 

เขารับการคัดเลือกเปนสหกรณและกลุมเกษตรกรดีเดนแหงชาติ   

 นางสาวสดใส พลสังข นักวิชาการสหกรณชํานาญการ แจงใหที่ประชุมราบวา ตามที่กระทรวง
เกษตรและสหกรณ มีนโยบายใหสวนราชการในสังกัดดําเนินการคัดเลือกสหกรณและกลุมเกษตรกรที่มีผลงาน
ดีเดนในแตละประเภทที่กําหนดเปนสหกรณและกลุมเกษตรกรดีเดนแหงชาติ เพื่อประกาศเกียรติคุณและ
เผยแพรผลงานใหสาธารณชนไดรูจักและยึดถือเปนแบบอยางทั้งเสริมสรางขวัญกําลังใจในการสรางผลงานที่
เปนประโยชนตอสวนรวม โดยใชหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกสหกรณและกลุมเกษตรกรดีเดนแหงชาติของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนแนวทางในการพิจารณา 5 หมวด ประกอบดวย ความคิดริเริ่ม ความสามารถ  
ในการบริหารจัดการ บทบาทและการมีสวนรวมของสมาชิกตอสหกรณ ความมั่นคงและฐานะทางเศรษฐกิจของ
สหกรณ และการทํากิจกรรมดานสาธารณประโยชนและการอนุรักษธรรมชาติ ในป พ.ศ. 2562 มีสหกรณ/
กลุมเกษตรกรเขารับการคัดเลือก จํานวน 6 แหง ประกอบดวย 

1. สหกรณการเกษตรนาโยง จํากัด 

2. สหกรณการเกษตรเมืองตรัง จํากัด 

3. สหกรณออมทรัพย ร.15 พัน 4 จํากัด 

4. สหกรณออมทรัพยนักสหกรณตรัง จํากัด 

5. กลุมเกษตรกรทําสวนลิพัง 

6. กลุมเกษตรกรทําสวนนาวง 

 ผลการพิจารณาคัดเลือกสหกรณ/กลุมเกษตรกรดีเดนแหงชาติระดับจังหวัด คะแนน         
ผานเกณฑรอยละ 80 ประกอบดวย 

1. สหกรณการเกษตรนาโยง จํากัด 

2. สหกรณการเกษตรเมืองตรัง จํากัด 

3. สหกรณออมทรัพย ร.15 พัน 4 จํากัด 

สําหรับสหกรณออมทรัพยนักสหกรณตรัง จํากัด กลุมเกษตรกรทําสวนลิพังและกลุมเกษตรกร     
ทําสวนนาวง ไมผานเกณฑการคัดเลือกเนื่องจากคะแนนรวมทุกหมวดนอยกวารอยละ 80 
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เพื่อเตรียมความพรอมในการดําเนินการคัดเลือกสหกรณและกลุมเกษตรกรดีเดนแหงชาติ ระดับ
จังหวัด ประจําป 2563/2564 จึงขอความรวมมือกลุมสงเสริมสหกรณพิจารณาเสนอรายชื่อสหกรณ/      
กลุมเกษตรกรเปาหมายในประเภทสหกรณในภาคการเกษตร สหกรณนอกภาคการเกษตรและกลุมเกษตรกร 
เพื่อเขารับการคัดเลือกเปนสหกรณ/กลุมเกษตรกรดีเดนแหงชาติ ประจําป 2563/2564 ภายในวันประชุม
ประจําเดือนธันวาคม 2562 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.7 เรื่อง โครงการฝกงานผูนําเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุน ประจําป 2563 

 นางสาวสดใส พลสังข นักวิชาการสหกรณชํานาญการ แจงใหที่ประชุมราบวา กรมสงเสริม
สหกรณไดดําเนินโครงการฝกงานผูนําเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุนรวมกับหนวยงานฝายไทย เพื่อรับ
สมัครและคัดเลือกเยาวชนจากสหกรณภาคการเกษตรยกเวนสหกรณประมงและกลุมเกษตรกรทั่วประเทศไป
ฝกงานดานการเกษตรในครอบครัวเกษตรกรญี่ปุน ซึ่งเปนโครงการความรวมมือ   กับสภาการแลกเปลี่ยนทาง
การเกษตรแหงประเทศญี่ปุน (Japan Agricultural Exchange Council: JAEC) และขอใหสํานักงานสหกรณ
จังหวัดพิจารณาจัดสงผูสมัครที่ผานการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องตนแลวถึงกองแผนงาน กรมสงเสริมสหกรณ 
ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2562 สํานักงานสหกรณจังหวัดตรัง จึงขอความรวมมือกลุมสงเสริมสหกรณ
ประชาสัมพันธใหสหกรณภาคการเกษตรยกเวนสหกรณประมงและกลุมเกษตรกรในความรับผิดชอบทราบ โดย
ใหสหกรณภาคการเกษตร/กลุมเกษตรกรคัดเลือกผูสมัครที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนด พรอมมีมติที่ประชุม
คณะกรรมการสหกรณในการสงตัวแทนสหกรณ/กลุมเกษตรกรซึ่งเปนสมาชิกสหกรณหรือบุตรของสมาชิก
สหกรณภาคการเกษตร/ กลุมเกษตรกร ซึ่งมีอายุระหวาง 21-27 ป สมัครเขารับการคัดเลือกโดยระบุขอความ
ที่สหกรณ/กลุมเกษตรกรยอมรับและสนับสนุนใหผูสมัครทําการเกษตรภายหลังสําเร็จโครงการฯ การฝกงานใน
ประเทศญี่ปุน แลวสงเอกสารหลักฐานการสมัคร และสําเนามติที่ประชุมถึงสํานักงานสหกรณจังหวัดตรัง 
ภายในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เพื่อสํานักงานสหกรณจังหวัดตรัง ทําการตรวจสอบคุณสมบัติ
และคัดเลือกเสนอรายชื่อพรอมแนบเอกสารการสมัครสงใหกองแผนงาน กรมสงเสริมสหกรณพิจารณาคัดเลือก
ตอไป ทั้งนี้ การฝกอบรมมี 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ฝกอบรมในประเทศไทย 90 วัน และระยะท่ี 2 ฝกงาน        
ในประเทศญี่ปุน 11 เดือน ระหวางเดือนมกราคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564 ขอใหกลุมสงเสริมสหกรณ          
ใชใบสมัครและเอกสารประกอบฉบับแกไข เนื่องจากกรมสงเสริมสหกรณไดมีการแกไขเอกสารโครงการฯ            
เพื่อความเหมาะสมซึ่งกลุมจัดตั้งและสงเสริมสหกรณไดแจงกลุมสงเสริมสหกรณแลว ตามบันทึกสํานักงาน
สหกรณจังหวัดตรัง ที่ ตง 0010/ว2485  ลงวันที่  14 พฤศจิกายน 2562 อนึ่ง ผูสนใจสามารถ              
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่เว็บไซดกรมสงเสริมสหกรณ        

มติท่ีประชุม รับทราบ 

กลุมตรวจการสหกรณ 

   5.8 เรื่อง ซักซอมการตรวจสอบธุรกิจรับฝากเงินจากสมาชิกสหกรณ 
   นายปกาศิต สมาธิ นักวิชาการสหกรณชํานาญการ แจงใหที่ประชุมทราบวา เนื่องจากปจจุบัน
สหกรณการเกษตรขนาดใหญที่ดําเนินธุรกิจรับฝากเงินจากสมาชิกบางแหงมีขอบกพรองที่เกิดจากการทุจริต 
สงผลใหสหกรณและสมาชิกไดรับความเสียหาย กรมสงเสริมสหกรณแจงใหจังหวัดมอบหมายใหผูตรวจการ
สหกรณตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเงินฝากทุกขั้นตอน และมีการสอบทานยืนยันยอดเงินฝากของสมาชิก
เพิ่มเติมจากการสอบทานยืนยันยอดเงินฝากของสมาชิกประจําของสหกรณ โดยใหดําเนินการดังนี้ 
   1. ใหผูตรวจการสหกรณตรวจสอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับเงินฝากทุกขั้นตอน อยาง
นอยในประเด็นดังตอไปนี ้
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    1.1 การถือใชระเบียบและการปฏิบัติตามระเบียบ 
    1.2 ระเบียบไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 
    1.3 คําขอเปดบัญชีเงินฝาก/บัตรตัวอยางลายมือชื่อ 
    1.4 ตรวจสอบลายมือชื่อในใบถอนเงินฝาก 
    1.5 ใบฝากเงิน ใบถอนเงิน มีรอยขูดลบ แกไขหรือไม 
    1.6 วงเงินที่ถอนแตละครั้งเปนไปตามระเบียบที่กําหนดหรือไม 
    1.7 สมาชิกตองถอนหรือฝากเงินดวยตนเอง เงินแตมีความจําเปนตองมีใบมอบฉันทะ 
    1.8 สมุดคูฝากเงินตองอยูที่สมาชิก ไมใชฝากไวกับพนักงาน 
    1.9 การบันทึกบัญชีแยกประเภทและบัญชียอยเปนปจจุบัน 
    1.10 ผูรับผิดชอบลงลายมือชื่อครบถวน 
   2. ใหผูตรวจการสหกรณสอบทานยืนยันยอดเงินฝากของสมาชิกรายคนวามียอดคงเหลือตาม
สมุดคูบัญชีตรงกับบญัชีของสหกรณหรือไม โดยประสานผูสอบบัญชีหรือเจาหนาที่สหกรณ เพื่อขอยอดเงินฝาก
ของสมาชิกรายคน (ปจจุบัน) โดยใตองแจงลวงหนาเพื่อปองกันการแกไขขอมูลเงินฝากในระบบโปรแกรมบัญชี
ของสหกรณ 
   3. กรณีมีสัญญาณวาจะมีการทุจริต ใหจังหวัดประสานกับสํานักตรวจบัญชีรวมกันสอบทาน
ยืนยันยอดเงินฝากของสมาชิก และใชอํานาจสั่งการ 
   4. เมื่อตรวจพบความผิดปกติ ใหบันทึกถอยคําของสมาชิกไวเปนหลักฐาน 
   5. พิจารณาดําเนินการกับผูที่ทําใหสหกรณเสียหาย 
   ทั้งนี้ผูตรวจการสหกรณรายงานผลการตรวจสอบตอนายทะเบียนสหกรณพิจารณาสั่งการตาม
อํานาจหนาที่และติดตามการแกไขความเสียหายใหเสร็จโดยเร็ว 

   มติท่ีประชุม รับทราบ 

 ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเพื่อพิจารณา 
  6.1 เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานพัฒนาความเขมแข็งของสหกรณภาคการเกษตร 
  ประธานในที่ประชุม แจงใหที่ประชุมทราบวา  มอบฝายบริหารทั่วไปออกคําสั่งแตงตั้ ง
คณะทํางานพัฒนาความเขมแข็งของสหกรณภาคการเกษตร โดยพัฒนาสหกรณการเกษตรใหมีความพรอมในการ
ขับเคลื่อนนโยบายปรับโครงสรางการผลิตภาคการเกษตร และพัฒนาสูความเปนศูนยกลางในการรับซื้อผลผลิตใน
ชุมชน โดยมีคณะทํางาน 3 ชุด ประกอบดวย 
  1. คณะทํางานชุดที่ 1 ประกอบดวยผูอํานวยการกลุมสงเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการ
สหกรณเปนประธานคณะทํางานและผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 1 เปนเลขานุการคณะทํางาน ใหมีหนา
ขับเคลื่อนการพัฒนาความเขมแข็งของสหกรณภาคการเกษตร ในพื้นที่อําเภอเมืองตรัง อําเภอกันตัง อําเภอสิเกา 
และอําเภอนาโยง ไดคัดเลือกสหกรณการเกษตรนาโยง จํากัด ในรูปแบบเชิงพัฒนา 
  2. คณะทํางานชุดที่ 2 ประกอบดวยผูอํานวยการกลุมจัดตั้งและสงเสริมสหกรณเปนประธาน
คณะทํางานและผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 2 เปนเลขานุการคณะทํางาน ใหมีหนาขับเคลื่อนการพัฒนา
ความเขมแข็งของสหกรณภาคการเกษตร ในพื้นที่อําเภอยานตาขาว อําเภอปะเหลียน และอําเภอหาดสําราญ         
ไดคัดเลือกสหกรณการเกษตรปะเหลียน จํากัด ในรูปแบบเชิงพัฒนาและแกไขปญหา 
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  4. คณะทํางานชุดที่ 3 ประกอบดวยผูอํานวยการกลุมสงเสริมและพัฒนาธุรกิจเปนประธาน
คณะทํางานและผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 3 เปนเลขานุการคณะทํางาน ใหมีหนาขับเคลื่อนการพัฒนา
ความเขมแข็งของสหกรณภาคการเกษตร ในพื้นที่อําเภอหวยยอด อําเภอวังวิเศษ และอําเภอรัษฎา ไดคัดสหกรณ
กองทุนสวนยางบานไชยภักดี จํากัด ในรูปแบบเชิงพัฒนาและแกไขปญหา 

  มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที ่7 เรื่องอื่นๆ 

   ไมมี 

เลิกประชุม เวลา    16.30    น. 

                                                     
        ลงชื่อ      นิชกานต ชัยปน 
                 ( นางนิชกานต ชัยปน )  
                   เจาพนักงานธุรการ 
                ผูจดรายงานการประชุม 
  
                 ลงชื่อ   จรวย ภูมิชาต ิ
                 (นายจรวย ภูมิชาติ) 
               นักวิชาการสหกรณชํานาญการพิเศษ  
             ผูตรวจรายงานการประชุม 

     
    


