รายงานการประชุมขาราชการ และพนักงานราชการ
ครั้งที่ 11 / 2562
วันศุกรที่ 20 ธันวาคม 2562
ณ. หองประชุมสํานักงานสหกรณจังหวัดตรัง
---------------------------------------ผูมาประชุม
ที่
ชื่อ – สกุล
1. นางสาวอุไรรัตน พรหมหนู
2. นางสุภาพร ทหารไทย
3. นายปกาศิต สมาธิ
4. นางสาวโสภิญ จันทรสุข
5. นายจรวย ภูมิชาติ
6. นางสาวสดใส พลสังข
7. นางสาวเครือฟา สงเนียม
8. นายยุทธรัตน ชวยนะ
9. นายสุวัฒนชัย สุวรรณเกษา
10. นางสาวศิริวรรณ ชูตรัง
11. นายอรุณ พวงพวา
12. นายมีศักดิ์ พัวเจริญเกียรติ
13. นายสงบ เย็นใจ
14. นายสิทธิรักษ สมาธิ
15. นางกุฎฐารัตน เพชรสุทธิ์
16. นางสาวยลภิลักษณ สุวรรณศิลป
17 นางสาวจินตนา แกวนุย
18. นางสาวธารทิพย ชูยัง
19. นางมนตกานต ตําเผือก
20. นายเจษฎา ดํารงคดี
21. นางสาวกิตธิมนต ศรีสัญจร
22. นางสาวจิราภรณ อรรถชัยยะ
23. วาที่ ร.ต.ญ.จุไรรัตน ชัยเดช
24. นางจิราพร โปซิว
25. นางสาวปรียานุช เพชรชวย
26. นางทิพยรัตน แซลี้
27. นางนิชกานต ชัยปน
28. นางธิดาพร พรหมชวย
29. นางวิภาวรรณ สัมพันธรัตน
30. นางสาวพัชราพันธุ รุจิวรี าพร

ตําแหนง
นักวิชาการสหกรณชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ
นักวิชาการสหกรณชํานาญการ
นักวิชาการสหกรณชํานาญการ
นักวิชาการสหกรณชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสหกรณชํานาญการ
นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ
นักวิชาการสหกรณชํานาญการ
นักวิชาการสหกรณชํานาญการ
นักวิชาการสหกรณชํานาญการ
เจาพนักงานสงเสริมสหกรณอาวุโส
นักวิชาการสหกรณชํานาญการ
นักวิชาการสหกรณชํานาญการ
เจาพนักงานสงเสริมสหกรณอาวุโส
นักวิชาการสหกรณ
นักวิชาการสหกรณ
นักวิชาการสหกรณ
นักวิชาการสหกรณ
นักวิชาการมาตรฐานสินคา
นิติกร
เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ
เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ
เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ
เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ
เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ
เจาพนักงานธุรการ
เจาพนักงานธุรการ
เจาพนักงานธุรการ
นักจัดการงานทั่วไป
เจาพนักงานการเงินและบัญชี

หมายเหตุ
เปนประธานในที่ประชุม

ผูไมมาประชุม
ที่
ชื่อ – สกุล
1. นางสาวยุพเรศ จุงเจริญ
2. นางสาวณนงปรัชญ อรามศักดิ์
3. นางสาวธนัฏฐา เดชอรัญ
4. นางสาวอมรรัตน เกื้อนุน
5. นายเสกสรรค กาฬษร
6. นายพงษพันธ ขาวคง
7. นางวิมลภัณฑ ขวัญทอง
8. นางสาววารินทร สุขการ
9. นางสาวสุมาลี มาสุวรรณ
10. นางสาวณัฐนันท ศรีวิรักษ
11. นางสาวพิมลรัตน เชาวนวุฒิกุล
12. นางสาวสิริลักษณ นวลขาว

ตําแหนง
นักวิชาการสหกรณชํานาญการ
นักวิชาการสหกรณชํานาญการ
นักวิชาการสหกรณชํานาญการ
นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ
เจาพนักงานสงเสริมสหกรณอาวุโส
นักวิชาการสหกรณชํานาญการ
นักวิชาการสหกรณ
นักวิชาการสหกรณ
นักวิชาการสหกรณชํานาญการพิเศษ
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
นักวิชาการสหกรณชํานาญการ
นิติกรปฏิบัติการ
ลาคลอด

หมายเหตุ
ไปราชการ
ไปราชการ
ไปราชการ
ไปราชการ
ไปราชการ
ไปราชการ
ไปราชการ
ไปราชการ
ลาพักผอน
ลาพักผอน
ลาปวย

มีผูมาประชุม 30 คน และมีผูไมมาประชุม 12 คน
เริ่มประชุมเวลา 09 .00 น.
นางสาวอุไรรัตน พรหมหนู นักวิชาการสหกรณชํานาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสหกรณ
จังหวัดตรัง เปนประธานในที่ประชุม กลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่อง ประชุมติดตามงานของผูตรวจราชการ เขตตรวจการที่ 3 4
ประธานในที่ประชุม แจงใหที่ประชุมทราบวา เนื่องในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ผูตรวจ
ราชการเขตตรวจราชที่ 3 4 (นายโสรัจ ออไอศูรย) ไดมาประชุมติดตามงานของผูตรวจราชการและไดให
นโยบายการทํางานกับขาราชการและพนักงานราชการของสํานักงานสหกรณจังหวัดตรัง ดังนี้
1. เรื่องการแกไขปญหาหนี้ของสหกรณ
2. เรื่องการทุจริตเงินฝาก เงินกูของสหกรณ
3. เรื่องการจัดโครงการอบรม ถามีงบประมาณใหสํานักงานสหกรณจังหวัดตรังจัดโครงการ
อบรมการอานงบการเงินของสหกรณ
4. เรื่องการพัฒนาการสรางมูลคาของสินคาสหกรณ
5. เรื่องการแกไขขอบกพรอง
6. เรื่องการใชรถยนตของทางราชการ
7. เรื่องการเบิกจายคาเชาบาน
8. เรื่องการจัดซื้อจัดจาง
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว
ตามที่ฝายเลขานุการที่ประชุม ไดสงรายงานการประชุม ครั้งที่ 10 /๒๕62 ซึ่งไดประชุม
เมื่อวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ใหขาราชการลูกจางและพนักงานราชการทุกทานไดทราบโดยสง
ใหกลุ มงานตางๆ ฝายบริ หารฯ และกลุมสงเสริมสหกรณ เพื่อใหขาราชการและพนั กงานราชการทุกทาน
ตรวจสอบความถูกตอง และหากตองการแกไขรายงานการประชุม ขอใหประสานงานกับฝายเลขานุการในที่ประชุม
ในวันศุกรที่ 20 ธันวาคม 2562
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2562 ประชุมในวันอังคารที่ 19
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องและติดตามผลการประชุมครั้งที่แลว
กลุมจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ
3.1 เรื่อง โครงการประกวดผลงานการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
สหกรณและกลุมเกษตรกร
นายจรวย ภูมิชาติ นักวิชาการสหกรณชํานาญการพิเศษ แจงใหที่ประชุมทราบวา ขอใหกลุม
ส ง เสริ มสหกรณ แจ ง รายชื่ อ สหกรณ/ กลุ ม เกษตรกรเป าหมาย ที่จ ะเข าร ว มโครงการประกวดผลงานการ
ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณและกลุมเกษตรกรในป 2563 ภายในวันประชุมครั้งถัดไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.2 เรื่อง การดําเนินการคัดเลือกสหกรณและกลุมเกษตรกรที่มีผลงานดีเดน เพื่อเสนอ
เขารับการคัดเลือกเปนสหกรณและกลุมเกษตรกรดีเดนแหงชาติ
นายจรวย ภูมิชาติ นักวิชาการสหกรณชํานาญการพิเศษ แจงใหที่ประชุมทราบวา ขอใหกลุม
สงเสริมสหกรณแจงรายชื่ อสหกรณ/กลุ มเกษตรกรเปาหมายที่จะเขารับการคัดเลื อกเปนสหกรณและกลุ ม
เกษตรกรที่มีผ ลงานดีเ ดน ในป 2563/2564 ซึ่งในการประชุมประจํ าเดือนครั้งที่ผ านมา กลุมจัด ตั้งและ
สงเสริมสหกรณไดขอความรวมมือกลุมสงเสริมสหกรณพิจารณาเสนอรายชื่อสหกรณ/กลุมเกษตรกรเปาหมาย
ทั้งในประเภทสหกรณในภาคการเกษตร สหกรณนอกภาคการเกษตรและกลุมเกษตรกร เพื่อเขารับการคัดเลือก
เปนสหกรณ/กลุมเกษตรกรดีเดนแหงชาติ ประจําป 2563/2564 ภายในวันประชุมประจําเดือนธันวาคม
2562 เพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการดําเนินการคัดเลือกสหกรณและกลุมเกษตรกรดีเดนแหงชาติ ระดับ
จังหวัดตอไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

กลุมสงเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ
3.3 เรื่อง การกําหนดวงเงินกูยืมหรือค้ําประกันของสหกรณ
นางสาวเครือฟา สงเนียม นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ แจงใหที่ประชุมทราบวา สหกรณที่
ยังไมไดสงขอความเห็นชอบการกําหนดวงเงินกูยืมหรือค้ําประกันประจําป 2563 ไดแก สหกรณการเกษตร
อุต สาหกรรมตรั ง จํ ากัด, สหกรณเครดิ ตยู เ นี่ ยนชุ มชนปะเหลี ย น จํ ากัด, ชุมนุ มสหกรณจั งหวัด ตรั ง จํ ากัด
และสหกรณกองทุนสวนยางบานคลองโตนพัฒนา จํากัด ฝากเจาหนาที่สงเสริ มสหกรณที่รับ ผิดชอบเรงให
สหกรณดังกลาวดําเนินการจัดสงภายในเวลาที่กําหนด
ประธานในที่ประชุม มอบกลุม กบส. ดําเนินการสงรายละเอียดสหกรณที่ยังไมไดดําเนินการ
จัดสงการกําหนดวงเงินกูยืมหรือค้ําประกันใหกับกลุมตรวจการสหกรณดําเนินการตอไป

มติที่ประชุม

รับทราบ

3.4 เรื่อง หนังสือค้ําประกันเงินกูกองทุนพัฒนาสหกรณ (เพิ่มเติม)
นางสาวเครือฟา สงเนียม นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ แจงใหที่ประชุมทราบวา สหกรณที่
ยังไมไดดําเนินการจัดสงสัญญาค้ําประกันฯ จํานวน 2 สหกรณ ไดแก สหกรณกองทุนสวนยางรวมใจ ต.บานนา
จํากัด และสหกรณกองทุนสวนยางบานคลองโตนพัฒนา จํากัด ฝากเจาหนาที่สงเสริมสหกรณที่รับผิดชอบเรง
ใหสหกรณดังกลาวดําเนินการจัดสงภายในเวลาที่กําหนด
มติที่ประชุม

รับทราบ

กลุมตรวจการสหกรณ
3.5 เรื่อง การแกไขขอบกพรองของสหกรณ
นายปกาศิต สมาธิ นั กวิ ช าการสหกรณ ชํ า นาญการ แจ ง ให ที่ ป ระชุ ม ทราบว า การแก ไ ข
ขอบกพรองของสหกรณ สหกรณที่มีขอบกพรอง จํานวน 5 สหกรณ รายละเอียดดังนี้
ที่

ชื่อสหกรณ

1 สหกรณเพาะเลีย้ งสัตว
น้ําจังหวัดตรัง จํากัด
2 ชุมนุมสหกรณจังหวัด
ตรัง จํากัด
3 สหกรณการเกษตร
กันตัง จํากัด

ประเด็น
ทาง
การเงิน
ทาง
การเงิน
นอก
กรอบ
นอก
กรอบ

ความเสียหาย
464,640.00

ทาง
การเงิน
ทาง
การเงิน

วันที่รับ รับชําระ(บาท)
ชําระ
30 ม.ค. 10,000.00
58

219,527,901.15
50,000,000.00
261,600.00
590,000.00

4 สหกรณการเกษตรวัง
วิเศษ จํากัด
5 สหกรณการเกษตร
อุตสาหกรรมตรัง จํากัด
รวม

ผูตรวจการ
สหกรณ

3,624,912.62
2,188,502.20
276,657,555.97

31 ต.ค.
62
31 ต.ค.
62
29 พ.ค.
62
29 พ.ย.
62

176,240.00
538,160.00
100,000.00
60,000.00
884,400.00

คงเหลือ

สถานะ

454,640.00 เสร็จ/ยังตอง
ติดตาม
219,527,901.15 เสร็จ/ยังตอง
ติดตาม
50,000,000.00 เสร็จ/ยังตอง
ติดตาม
85,360.00 เสร็จ/ยังตอง
ติดตาม
51,840.00 เสร็จ/ยังตอง
ติดตาม
เสร็จ/ยังตอง
ติดตาม
2,128,502.20 เสร็จ/ยังตอง
ติดตาม
272,248,243.35

มติที่ประชุม มอบผูตรวจการสหกรณติดตามผลการแกไขของสหกรณตอไป และใหบรรจุ
ในวาระติดตามในที่ประชุมประจําเดือนทุกครั้ง
3.6 เรื่อง การชําระบัญชีสหกรณและกลุมเกษตรกร
นายปกาศิต สมาธิ นักวิชาการสหกรณชํานาญการ แจงใหที่ประชุมทราบวา สรุปผลการชําระ
บัญชี ส หกรณและกลุมเกษตรกร ป 2562 จํ านวน 18 แห ง ถอนชื่ อ 3 แหง ไดแก สกก.ห วยต อ จํ ากัด ,
สกย.ตนปรง จํากัด, สกก.สิเกาวิเศษ จํากัด ไมเคลื่อนไหว 7 แหง ไดแก สผน.ปากหมัน จํากัด, สกย.นางอ
จํากัด, สกก.สิเกา จํากัด, สกย.โคกยาง จํากัด สกย.หนองยายแม็ม จํากัด, สบ.ไฟฟาพลังน้ําลําพิกุล จํากัด และ
กลุมเกษตรกรทําสวนเขาปูน ซึ่งในการติดตามผลการปฏิบัติงานของทานอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณและผูตรวจ
ราชการกรม ไดกําชับใหจังหวัดติดตามผลการชําระบัญชีสหกรณและกลุมเกษตรกรอยางใกลชิดและตอเนื่อง

สํ า หรั บ การชํ า ระบั ญ ชี ส หกรณ แ ละกลุ ม เกษตรกร ป 2563 : มี จํ า นวน 19 แห ง
ประกอบดวย สหกรณ 16 แหง กลุมเกษตรกร 3 แหง สถานะปจจุบัน เคลื่อนไหว 4 แหง ไมเคลื่อนไหว 15
แหง รายละเอียดดังนี้
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14

สหกรณ/กลุม
สหกรณ กรณีชําระบัญชีปกติ
สหกรณกองทุนสวนยางบาน
ไรพรุ จํากัด
สหกรณผูใชน้ําสถานีสูบน้ํา
ดวยไฟฟาบานปากหมัน จํากัด
สหกรณกองทุนสวนยางบาน
นางอ จํากัด
สหกรณการเกษตรสิเกา จํากัด
สหกรณกองทุนสวนยางโคกยาง
จํากัด
สหกรณกองทุนสวนยางหนอง
ยายแม็ม จํากัด
สหกรณบริการไฟฟาพลังน้ํา
ลําพิกุล
สหกรณบริการผูรักษปาตนน้ํา
ตรัง จํากัด
สหกรณกองทุนสวนยางทุงควน
จํากัด
สหกรณกองทุนสวนยาง
หนองมวง จํากัด
สหกรณการเกษตรศุภนิมิตวัง
วิเศษ จํากัด
สหกรณเลิกและชําระบัญชี
ระหวาง ป 62
สหกรณบริการโรงพยาบาล
หวยยอด จํากัด
สหกรณกองทุนสวยบาน
ยางงาม จํากัด
สหกรณเครดิตยูเนี่ยนทากลาง
ตรัง จํากัด

คําสั่ง
เลิก

ยกมา
ตนป
ขั้นที่

สถานะ เคลื่อน
ปจจุบัน ไหว
ขั้นที่

ไม
เคลื่อน
ไหว

ปญหา
อุปสรรค

ผูชําระบัญชี
คนปจจุบัน

8

10

/

นายปกาศิต สมาธิ

4

5

/

นายปกาศิต สมาธิ

6

6

/

นส.เครือฟา สงเนียม

6
6

6
6

/
/

นายมีศักดิ์ พัวเจริญเกียรติ
นางฐิตารีย เสียมไหม

6

6

/

นางสุภาพร ทหารไทย

6

6

/

นางสุภาพร ทหารไทย

2

2

/

นางฐิตารีย เสียมไหม

4

4

/

นายเสกสรรค กาฬษร

6

6

/

3

3

/

น า ง ช มั ย พ ร ข ว ย มั่ ง /
นายสุวัฒนชัย สุวรรณเกษา
นายปกาศิต สมาธิ

3

3

/

นส.พิมลรัตน เชาวนวุฒกุล

3

4

1

1

นส.ศิริวรรณ ชูตรัง

/
/

นายสุวัฒนชัย สุวรรณเกษา

ที่

15
16

17
18
19

สหกรณ/กลุม

คําสั่ง
เลิก

กรณีรองขอตอศาลเพื่อใหศาล
สั่งลมละลาย
สหกรณกองทุนสวนยางบานปะ
เหลียน จํากัด
สหกรณกองทุนสวนยางยานซื่อ
จํากัด
กลุมเกษตรกร กรณีชําระบัญชี
ปกติ
กลุมเกษตรกรทําประมงบอหิน
กลุมเกษตรกรทําสวนเขาปูน
กลุมเลิกและชําระบัญชี
ระหวางป 63
กลุมเกษตรกรทําสวนหนองตรุด
รวม
มติที่ประชุม
ประจําเดือนตอไป

ยกมา
ตนป
ขั้นที่

สถานะ เคลื่อน
ปจจุบัน ไหว
ขั้นที่

ไม
เคลื่อน
ไหว

ปญหา
อุปสรรค

ผูชําระบัญชี
คนปจจุบัน

6

6

/

นายปกาศิต สมาธิ

6

6

/

นส.สุมาลี มาสุวรรณ

6
6

6
6

/
/

นส.สุมาลี มาสุวรรณ
นายสุวัฒนชัย สุวรรณเกษา

19

1

/

นส.ธนัฏฐา เดชอรัญ

ให ผู ชํ าระบั ญชี เ ร งดํ าเนิ น การให แ ล ว เสร็ จ และติ ด ตามผลในการประชุ ม

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน และตัวชี้วัด และการเบิกจาย
งบประมาณ พ.ศ. 2563
4.1 การจัดทํารายงานประจําป 2562 ของสํานักงานสหกรณจังหวัดตรัง
นางนิชกานต ชัยปน ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ แจงใหที่ประชุมและผูเกี่ยวของทราบวา
ฝายบริหารทั่วไป ไดรับไฟลขอมูลการจัดทํารายงานประจําป 2562 ในสวนที่กลุมงานและกลุมสงเสริมสหกรณ
1 – 3 รับผิดชอบเปนเจาภาพหลัก เรียบรอยแลว และขณะนี้ ฝายบริหารทั่วไป กําลังดําเนินการรวบรวมขอมูล
เป น รู ป เล ม ฉบั บ ที่ส มบู ร ณ คาดว าจะสามารถส งรู ป เล มภาพรวมให คณะทํ างานการจั ด ทํา รายงานผลการ
ดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2562 (Annual Report) ตามคําสั่งสํานักงานสหกรณจังหวัดตรัง ที่ 27/2562
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2562 ภายในวันที่ 10 มกราคม 2563 เพื่อรวมกันตรวจสอบ ความถูกตอง ครบถวน
ของขอมูลและรูปแบบรายงาน และรวมกันพิจารณาตรวจทานการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําป
พ.ศ. 2562 ในภาพรวมใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.2 เรื่อง การเบิกจายงบประมาณ พ.ศ. 2563
นางสุภาพร ทหารไทย นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ แจงใหที่ประชุมทราบเกี่ยวกับผลการ
เบิกจายเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้
สํานักงานสหกรณจังหวัดตรัง
สรุปผลการเบิกจายเงินงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2562
หมวดรายจาย
งบประมาณ
เบิกจายสะสม
เบิกได
งบประมาณ
หมาย
ที่ไดรับ
สะสม
รอยละ
คงเหลือ
เหตุ
งบบุคลากร
2,183,300.00 1,099,520.00 50.36
1,083,780.00
คาตอบแทนพนักงานราชการและคา 2,183,300.00 1,099,520.00 50.36
1,083,780.00
ครองชีพ
งบดําเนินงาน (บุคลากร)
384,000.00 170,654.00 44.44
213,346.00
-คาเชาบาน
304,300.00 128,495.00 42.23
175,805.00
-เงินสมทบประกันสังคม
79,700.00
42,159.00 52.90
37,541.00
งบดําเนินงาน (สงเสริมและพัฒนา
สหกรณ/กลุมฯ)
-คาใชจายในการปฏิบัติงาน
-คาจางเหมา 6 อัตรา (หามถัวจาย)
-คาสาธารณูปโภค (หามถัวจาย)
รวมทั้งสิ้น
ที่ประชุม

1,169,300.00

295,128.25

25.24

874,171.75

637,800.00
388,800.00
142,700.00

297,949.63
129,600.00
65,673.62

46.72
33.33
46.02

339,850.37
259,200.00
77,026.38

3,736,600.00 1,763,397.25

47.19

1,973,202.75

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ
ฝายบริหารทั่วไป
5.1 คําสั่งกรมสงเสริมสหกรณ
นางสุภ าพร ทหารไทย นั กวิช าการสหกรณป ฏิ บัติ การ แจ งให ที่ประชุ มทราบว า กองการ
เจาหนาที่ไดสงสําเนาคําสั่งกรมสงเสริมสหกรณ จํานวน 2 คําสั่ง ดังนี้
1. คํ า สั่ งกรมส ง เส ริ ม ส หกรณ ที่ 600/2 562 ล งวั นที่ 9 ธั นว าค ม 256 2
เรื่ อง มอบหมายให ข า ราชการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ร าชการ เนื่ อ งจากมีก ารเปลี่ ย นแปลงผู ดํ า รงตํ าแหน ง ผู ต รวจ
ราชการกรม ดังนั้น เพื่อประโยชนและความเหมาะสมในการปฏิบัติราชการ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา 32 ประกอบมาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และที่แกไข
เพิ่มเติม และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 อธิบดีกรมสงเสริมจึงมีคําสั่ง
ดังนี้
1. ใหยกเลิกคําสั่งกรมสงเสริมสหกรณ ที่ 466/2562 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562
เรื่อง มอบหมายใหขาราชการปฏิบัติหนาที่ราชการ

2. ใหผูต รวจราชการกรม มีอํานาจหน าที่ โดยจะตองปฏิ บัติห นาที่ใหเ ปนไปตาม
กฎหมาย ระเบี ย บ คํ าสั่ ง นโยบาย มติ คณะรั ฐ มนตรี และข อกํ าหนดชองทางราชการโดยเคร ง ครั ด และ
รับผิดชอบเขตตรวจราชการ
ผูตรวจราชการกรมที่รับผิดชอบการตรวจราชการเขตตรวจราชการที่ 6 และเขต
ตรวจราชการที่ 10 คือ นายคํารณ พวงมณี
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.2 เรื่อง ขอสั่งการของรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
นางสุภาพร ทหารไทย นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ แจงใหที่ประชุมทราบวา สํานักงาน
เลขานุการกรม ขอสงสําเนาหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่ กษ 0201.06/ว10104
ลงวัน ที่ 12 ธั นวาคม 2562 เรื่อง ขอสั่งการของรั ฐมนตรีว าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยขอให
กรมส งเสริ มสหกรณเ ปน พี่เ ลี้ย งสนั บสนุน สหกรณในการดํ าเนิ นงาน และแกไขป ญหาที่สหกรณไมสามารถ
ดําเนินการไดรวมทั้งสงเสริมสนับสนุนในสวนที่สหกรณยังขาดอยู หนวยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณที่
เกี่ยวของมี กรมสงเสริมสหกรณและกรมตรวจบัญชีสหกรณ
มติที่ประชุม

รับทราบ

กลุมสงเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ
5.3 เรื่อง โครงการการสงเสริมการใชยางในภาครัฐ
นางสาวอุไรรัตน พรหมหนู นักวิชาการสหกรณชํานาญการพิเศษ แจงใหที่ประชุมทราบวา
ดวยกรมสงเสริมสหกรณจัดประชุมชี้แจงโครงการสงเสริมการใชยางในภาครัฐ เพื่อสรางการรับรูและความ
เขาใจในการดําเนินโครงการสงเสริมการใชยางในภาครัฐ ในวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ หองประชุมสุวรรณ
มัจฉา โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอรเมด จังหวัดสงขลา เนื่องจากไดเขารวมประชุมในครั้งนี้ดวย มีผูเขารวม
การประชุมประกอบดวย ผูแทนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งสิ้น 70 คน
และสถาบันเกษตรกรที่เขารวมประชุม จํานวน 18 แหง 8 จังหวัด ผูแทนสถาบันเกษตรกรในจังหวัดตรังที่เขา
ร ว มประชุ ม ขี้ แ จงโครงการฯ จํ า นวน 4 แห ง ได แ ก สหกรณ ก องทุ น สวนยางบ า นหนองครก จํ า กั ด ,
ชุมนุมสหกรณจังหวัดตรัง จํากัด, สหกรณกองทุนสวนยางบานหนองคลา จํากัด และสหกรณกองทุนสวนยาง
บานคลองโตนพัฒนา จํากัด
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.4 เรื่อง การจัดทําขอเสนองบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
(เฉพาะงบลงทุน)
นางสาวจินตนา แกวนุย นักวิชาการสหกรณ แจงใหที่ประชุมทราบวา ดวยกองพัฒนาสหกรณ
ภาคการเกษตรและกลุ ม เกษตรกรได รั บ การประสานจากกองแผนงานกรณี แ นวทางการจั ด ทํ า ข อ เสนอ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เฉพาะงบลงทุน) ของกรมสงเสริมสหกรณ
กองพัฒนาสหกรณภาคการเกษตรและกลุมเกษตรกรพิจารณาแลว เพื่อการจัดทําขอเสนอ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในสวนของงบเงินอุดหนุนในลักษณะรายจายเพื่อการ
ลงทุน (ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง) ที่เกี่ยวของกับกองพัฒนาสหกรณภาคการเกษตรและกลุมเกษตรกร
เปนไปตามกรอบแนวทางและระยะเวลาที่กรมฯ กําหนด จึงขอใหสํานักงานสหกรณจังหวัดดําเนินการ ดังนี้
1. จัดทํารายละเอียดขอเสนองบประมาณฯ ภายใตแผนงาน/โครงการ ตามนโยบายของกรมฯ
ตามแบบ วงป.007 – วงป.009 (ตามเอกสารแนบ 1 – 3)

2. จัดทําเอกสารประกอบการเสนอคําของบประมาณตามที่ระบุไวในหนังสือกองแผนงาน
ดังกลาวในขอ 2)
3. จัดทําแบบยืนยันความตองการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (เอกสารแนบ 4) และสรุป
เอกสารคําของบประมาณ (เอกสารแนบ 5)
กลุมสงเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ ไดทําหนังสือถึงสหกรณเปาหมายเรียบรอยแลว และให
สหกรณดําเนินการจัดทํารายละเอียดเสนองบประมาณฯ ตามขอ 1 -36 สงใหกลุมสงเสริมและพัฒนาธุรกิจ
สหกรณภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2562 และทางกลุมฯ จะไดดําเนินการจัดสงเอกสารตาม ขอ 1 – 3 ถึง
กองพั ฒ นาสหกรณ ภ าคการเกษตรและกลุ ม เกษตรกรพร อ มไฟล ข อ มู ล ทางไปรษณี ย อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
: cpdcbdo@mail.com ภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 เพื่อจะไดดําเนินการรวบรวมและสรุปสงใหกอง
แผนงานตามกรอบระยะเวลาตอไป
สหกรณที่แจงความประสงคของบประมาณฯ จํานวน 11 สหกรณ 19 รายการ
กสส. 1
จํานวน 2 สหกรณ
1. สกก.นาโยง จํากัด
2. สกย.บานน้ําผุด จํากัด
กสส.2
จํานวน 3 สหกรณ
1. สกก.ปะเหลียน จํากัด
2. สกก.ทุงยาง จํากัด
3. สกก.บานปากอ จํากัด
กสส.3
จํานวน 6 สหกรณ
1. สกย.บานหนองศรีจันทร จํากัด
2. สกย.บานหนองครก จํากัด
3. สกก.วังวิเศษ จํากัด
4. สกย.หนองคลา จํากัด
5. สกย.บานทุงตอ จํากัด
6. สกย.ทุงใหญพัฒนา จํากัด
* ขอความรวมมือกลุมสงเสริมสหกรณ ประสานสหกรณในความรับผิดชอบจัดสงเอกสาร
ประกอบคําของบประมาณเงินอุดหนุนฯ ในวันจันทรที่ 23 ธันวาคม 2562 นี้
มติที่ประชุม
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กลุมจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ
5.5 เรื่อง อาสาสมัครสหกรณ
นายจรวย ภูมิชาติ นักวิชาการสหกรณชํานาญการพิเศษ แจงใหที่ประชุมทราบวา ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัดตรัง ทางจังหวัดตรังไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
บริ ห ารงานอาสาสมั ค รเกษตรจั ง หวั ด ตรั ง โดยมี หั ว หน า หน ว ยงานราชการ/รั ฐ วิ ส าหกิ จ ประจํ า จั ง หวั ด
เปนกรรมการ และรายงานสรุปจํานวนอาสาสมัครเกษตร (อกษ.) ตามสาขา จํานวน 16 สาขา ไดแก ครูบัญชี
หมอดิ น อาสา ประมงอาสา เศรษฐกิ จ การเกษตรอาสา ครู ย าง อาสาสมั ค รปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม
อาสาสมัครเกษตรและสหกรณ อาสาปศุสัต ว อาสาฝนหลวง อาสาสมัครสหกรณ อาสาสมัครชลประทาน
ชาวนาอาสา เกษตรหมูบาน สารวัตรเกษตรอาสา ไหมอาสา และ Q อาสา และมีการกระจายอยูทุกอําเภอ
ที่เกี่ยวของกับสํานักงานสหกรณจังหวัดตรัง ไดแก อาสาสมัครสหกรณซึ่งมีจํานวน 46 ราย ไดแก อําเภอเมือง

5 ราย, กันตัง 3 ราย, ยานตาขาว 6 ราย, ปะเหลียน 4 ราย, สิเกา 3 ราย, หวยยอด 17 ราย, วังวิเศษ 5
ราย, นาโยง 2 ราย, รัษฎา 6 ราย และหาดสําราญ 2 ราย และจะมีการนัดประชุมคณะทํางานฯ ในวันพุธที่ 8
มกราคม 2563 ในสวนของรายละเอียดตางๆ จะแจงใหกลุมสงเสริมสหกรณ 1 – 3 ทราบอีกครั้งหนึ่ง
มติที่ประชุม
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5.6 เรื่อง โครงการเกษตรทฤษฎีใหม
นายจรวย ภู มิ ช าติ นั ก วิ ช าการสหกรณ ชํ า นาญการพิ เ ศษ แจ ง ให ที่ ป ระชุ ม ทราบว า
แผนการปฏิ บั ติ ง านโครงการเกษตรทฤษฎี ใ หม (5 ประสาน สื บ สานเกษตรทฤษฎี ใ หม ถวายในหลวง)
จังหวัดตรัง เปาหมายที่สํานักงานสหกรณจังหวัดตรังรับผิดชอบ 111 ราย และนํามาประเมินจัดกลุมทั้ง 111
ราย และใหประเมินตามแนวทางการดําเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม ป 2563 ตามที่กระทรวงเกษตร
และสหกรณกําหนด คือ
1) การคั ด เลื อ กจุ ด เรี ย นรู เ กษตรทฤษฎี ใหม ตํ าบลละ 1 กลุ ม ตามหลั กเกณฑที่ กํา หนด
จํานวน 14 ขอ และเสนอคณะทํางานฯ ระดับจังหวัดพิจารณาใหความเห็นชอบ กอนสงใหกระทรวงเกษตร
และสหกรณภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2562
2) การประเมินศักยภาพเกษตรกรป 2560 – 2562 ทุกรายเพื่อจัดกลุมเกษตรกรเปนกลุม
A, B, C, D ตามแนวทางที่กําหนด สรุปจํานวนเกษตรกรสงใหสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดตรัง ภายใน
วันที่ 10 มกราคม 2563 เพื่อนําสงกระทรวงเกษตรและสหกรณภายในวันที่ 15 มกราคม 2563
มติที่ประชุม
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5.7 เรื่อง ประชุมคณะกรรมการกลางกลุมเกษตรกรระดับจังหวัด
นายจรวย ภู มิ ช าติ นั ก วิ ช าการสหกรณ ชํ า นาญการพิ เ ศษ แจ ง ให ที่ ป ระชุ ม ทราบว า
กลุมเกษตรกรทําสวนควนเมา ไดทําหนังสือขอใชหองประชุมสํานักงานสหกรณจังหวัดตรัง เพื่อดําเนินการ
ประชุมคณะกรรมการกลางกลุมเกษตรกรระดับจังหวัด ในวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น.
ณ หองประชุมสํานักงานสหกรณจังหวัดตรัง ขอความรวมมือกลุมสงเสริมและพัฒนาการบริการการจัดการ
สหกรณ และกลุมสงเสริมสหกรณ 1 – 3 เขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว
มติที่ประชุม

รับทราบ

กลุมสงเสริมสหกรณ 1 – 3
5.8 เรื่อง ปญหาการเรียกประชุมใหญวิสามัญ ของชุมนุมสหกรณจังหวัดตรัง จํากัด
นายสุ วั ฒ น ชั ย สุ ว รรณเกษา ผู อํา นวยการกลุ มส ง เสริ ม สหกรณ 1 ได แ จ งต อ ที่ป ระชุ มว า
จากการประชุมใหญสามัญประจําปของชุมนุมสหกรณจังหวัดตรัง จํากัด เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
ซึ่งมีประชุมใหญจ ะมีการเลื อกคณะกรรมการดํ าเนิ น การแต ผ ลปรากฏว าประธานกรรมการและกรรมการ
ไดลาออกตอที่ประชุมใหญ โดยหนังสือและไมมีผูแทนสหกรณคนใดเปนคณะกรรมการเพียงคนเดียว ทําให
ชุมนุมสหกรณจังหวัดตรัง จํากัด ไมมีกรรมการ และมติที่ประชุมใหญในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ไดเลือก
ใหนายสมพร เต็งรัง ผูแทนสหกรณการเกษตรนาโยง จํากัด และคณะ 20 คน เปนผูมีอํานาจในการเบิกจายเงิน
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับการเปนหนี้สหกรณสมาชิก และเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 นายสมพร เต็งรัง ไดนัด
สหกรณ ส มาชิ ก ทั้ ง หมดหารื อ เพื่ อ เรี ย กประชุ ม ใหญ วิ ส ามั ญ จากผู แ ทนสหกรณ ทั้ ง หมด เพื่ อ เลื อ กตั้ ง
คณะกรรมการดําเนินการซึ่งการที่สมาชิกเรียกประชุมใหญไมสามารถกระทําได โดยสมาชิกทําไดโดยการรองขอ
ตอคณะกรรมการดําเนินการ สําหรับชุมนุมสหกรณจังหวัดตรัง จํากัด สามารถกระทําไดโดยใหผูมีสวนไดเสีย

รองต อศาลเพื่อเปดประชุมใหญวิส ามัญ ในการนี้ขอใหที่ป ระชุมพิจารณาหาแนวทางการประชุมใหญ ซึ่งที่
ประชุมไดแสดงความคิดเห็นกันแลวมีมติใหปฏิบัติตามหนังสือ แนะนํากรมสงเสริมสหกรณเทานั้น
มติที่ประชุม
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5.9 เรื่อง โครงการแผนฟนฟูและพัฒนาสหกรณกองทุนสวนยางบานไชยภักดี จํากัด
นายสงบ เย็ น ใจ ผู อํานวยการกลุ มส งเสริ มสหกรณ 3 แจ งให ที่ป ระชุ มทราบว า สหกรณ
ประสบปญหาขาดทุนจากการดําเนินงานมาเปนระยะเวลา 3 ปติดตอกัน โดยขาดทุนสะสม 39 ลานบาทเศษ
ซึ่งเปนผลมาจากการดําเนินธุรกิจอันเนื่องมาจากการผลิตและจัดตั้งโรงสกัดน้ํามันปาลมของสหกรณ สงผลตอ
การขาดสภาพคลองทางการเงินของสหกรณ และกระทบตอความเชื่ อมั่นของสมาชิกสหกรณและเจาหนี้ ที่
สหกรณไดกูเงิน โดยสํานักงานสหกรณจังหวัดตรังไดขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อการฟนฟูสหกรณสรางความเขาใจ
สรางการมีสวนรวมแกสมาชิกสหกรณ และยกระดับสหกรณใหเปนศูนยกลาง ยกระดับรายไดแกสมาชิกภายใต
ยุทธศาสตรและแผนกลยุทธเพื่อการฟนฟูและพัฒนาสหกรณกองทุนสวนยางบานไชยภักดี จํากัด ประจําป
2562 – 2563 (ระยะที่ 1) เพื่อฟนฟูการดําเนินธุรกิจของสหกรณ โดยสหกรณไดกําหนดแนวทางแกไขและ
พัฒนาสหกรณดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 สหกรณเปนศูนยกลางของการพัฒนาอาชีพสมาชิกสรางทางเลือกใหมในการ
สงเสริมการเกษตรในพื้นที่
ยุทธศาสตรที่ 2 เพิ่มทุนภายในเพิ่มสภาพคลอง
ยุทธศาสตรที่ 3 ปรับโครงสรางหนี้
ยุทธศาสตรที่ 4 แกไขเชิงระบบของโรงงานสกัดน้ํามันปาลม
จากยุทธศาสตรจํานวน 4 ดาน สหกรณไดกําหนดกลยุทธเพื่อการรองรับตามแผนกลยุทธเพื่อ
การฟน ฟูและพัฒ นาสหกรณกองทุนสวนยางบานไชยภั กดี จํ ากัด ประจําป 2562 – 2563 (ระยะที่ 1)
ประกอบดวยกลยุทธจํานวน 1 กลยุทธและมีโครงการรองรับตามแผนกลยุทธในแตละกลยุทธดังนี้
กลยุทธที่ 1 พัฒนาระบบการควบคุมภายในของสหกรณ
เปาหมาย : เพื่อสรางมาตรฐานการดําเนินงานสหกรณที่มีศักยภาพในการวิเคราะหตนทุนการ
ผลิตและการดําเนินการผลิตตอรอบการผลิตในทุกธุรกิจของสหกรณ ประกอบดวยโครงการและกิจกรรมที่
เกี่ยวของที่ตองดําเนินการ
กลยุทธที่ 2 พัฒนาประสิทธิภาพทางธุรกิจของสหกรณและเพิ่มทุนดําเนินงาน
เปาหมาย : เพื่อสรางชองทางการมีสวนรวมของสมาชิกในการรวมใจกันเพื่อชวยยกระดับการ
ดํ าเนิ น งานสหกรณให ผ านพน ในช ว งวิ ก ฤตตามอุ ด มการณ และวิ ธี การสหกรณ คือ ช ว ยเหลื อตนเองและ
ชวยเหลือซึ่งกันและกันโดยการรวมแรง และการรวม คือ แรงกาย แรงความคิด แรงทรัพย การเสียสละ ความ
สามัคคี ความมีวินัย ความเห็นอกเห็นใจกันประกอบดวยโครงการและกิจกรรม
กลยุทธที่ 3 การสรางความศรัทธาและเชื่อมันตอสหกรณ
เปาหมาย : เพื่อสรางใหสมาชิกเกิดความเชื่อมั่นตอสหกรณ เรียนรูในขอเท็จจริงและขอมูล
ขาวสารที่ถูกตองของสหกรณ และปลุกพลังจากสมาชิกตระหนักในคุณคาและวิถีทางที่สมาชิกสหกรณไดรวมกัน
ตัดสินใจภายใตแนวทางสหกรณ โดยเชิดชูเกียรติสมาชิกใหคุณคาแกสมาชิกที่มอบความจงรักภักดีตอสหกรณ
ประกอบดวยโครงการและกิจกรรม
กลยุทธที่ 4 สรางแนวรวมเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของสหกรณ
เปาหมาย : เพื่อขอรับการสนับสนุนจากภายนอกในการปรับโครงสรางหนี้และการปรับปรุงใน
สวนของโรงงานสกัดน้ํามันปาลม

พาคณะกรรมการและผูแทนสมาชิกดูงานพื้นที่ที่พัฒนาตนแบบดานการเกษตรเพื่อยกระดับ
สหกรณเป น ศูน ยกลางส งเสริ มอาชี พสมาชิ กปลู กพืช แซมสวนยางและสวนปาล มน้ํ ามัน ณ สวนนัน ประภา
อําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง ในวันที่ 6 มกราคม 2563
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเพื่อพิจารณา
ไมมี
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
7.1 เรื่อง การเขียนขออนุญาตไปราชการ
ประธานในที่ประชุม แจงใหที่ประชุมทราบวาในการเขียนขออนุญาตไปราชการในแตละครั้ง
ขอความรวมมือขาราชการและพนักงานราชทุกทานใหแนบสมุดขออนุญาตไปราชการควบคูกับสมุดขออนุญาต
ใชรถยนตราชการทุกครั้งในการไปราชการ
เลิกประชุม

เวลา 12.00 น.
ลงชื่อ

ลงชื่อ

นิชกานต ชัยปน
( นางนิชกานต ชัยปน )
เจาพนักงานธุรการ
ผูจดรายงานการประชุม

สุภาพร ทหารไทย
( นางสุภาพร ทหารไทย )
นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ
ผูตรวจสอบรายงานการประชุม

