
รายงานการประชุมขาราชการ  และพนักงานราชการ 
ครั้งท่ี  1 / 2563 

 วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563  
ณ.  หองประชุมสํานักงานสหกรณจังหวัดตรัง 

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

  ผูมาประชุม 

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

ผูไมมาประชุม   

ที ่ ชื่อ – สกุล    ตําแหนง    หมายเหตุ 
1. นางสาวธารทิพย  ชูยัง   นักวิชาการสหกรณ    ลาปวย 
2. นางธิดาพร  พรหมชวย  เจาพนักงานธุรการ    ลาคลอด 

 มีผูมาประชุม  40 คน  และมีผูไมมาประชุม  2  คน 

เริ่มประชุมเวลา  09 .00 น.                                                                                                                             

  นายอภิเชษฐ พงศชู สหกรณจังหวัดตรัง เปนประธานในที่ประชุม กลาวเปดประชุมและ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี ้ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

  1.1 เรื่อง ยายขาราชการมาดํารงตําแหนง 
  ประธานในที่ประชุม แจงใหที่ประชุมทราบวา กอนอื่นตองขอแสดงความยินดีกับตัวเองที ่     
โชคดีไดยายมาดํารงตําแหนงตามคําสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณที่ 78/2563 ลงวันที่ 14 มกราคม 
2563 ในตําแหนงสหกรณจังหวัดตรัง ในการปฏิบัติงานขอใหผมไดมีสวนเปนผูสนับสนุนในการปฏิบัติงาน การ
แกไขปญหาตางๆ ในการสงเสริมสหกรณและกลุมเกษตรกรในจังหวัดตรังใหมีความกาวหนา พัฒนาสูดีเดน
แกปญหาปากทองทั้งทางดานเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดตรัง และหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความรวมมือ
ในการปฏิบัติงานของฝายฯ กลุมงานฯ และกลุมสงเสริมสหกรณตามภารกิจหนาที่ที่ไดรับภายใตองคกรความรู
ทั้งทางกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบและคําสั่งนายทะเบียนสหกรณที่เกี่ยวของอยางเต็มความรูความสามารถ
ของแตละคน  

  มติท่ีประชุม รับทราบ 

  1.2 เรื่อง แนวทางในการปฏิบัติงานและเปาหมาย 
  ประธานในที่ประชุม แจงใหที่ประชุมทราบวา แนวทางในการปฏิบัติงานและเปาหมาย         
“มุงสงเสริมและพัฒนาสหกรณ กลุมเกษตรกรเปนองคกรหลัก สูความเขมแข็งและยั่งยืน รูรักสามัคคี มีวินัย       
ใสใจ และอื้ออาทรเพื่อนรวมงาน สืบสานวัฒนธรรม” บทบาทในการสงเสริม และกํากับ ภายใตกรอบในการ
ปฏิบัติงานของขาราชการกรมสงเสริมสหกรณทุกคนคงจะเขาใจถึงบทบาทและหนาที่เปนอยางดีแยกเปน 2 
ลักษณะ ดังนี้ 
  1. บทบาทในฐานะนักสงเสริม ซึ่งหากเรามีความรูความเขาใจในการสงเสริมสหกรณอยาง
แทจริงจะทําใหเกิดปญหาในการดําเนินงานนอยที่สุดอาจตองใชความสามารถและทุมเททั้งแรงกายและแรงใจ
ในการปฏิบัติงานแตหากเมื่อสหกรณประสบผลสําเร็จและมีความเขมแข็งจะเปนผลงานที่นาภาคภูมิใจของผูให
การแนะนําสงเสริมอาจจะเปนการปดทองหลังพระโดยมีผูที่เห็นถึงคุณคาแตหากนําหลักการทํางานในหลวง    
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ร 9 มาปรับใชรวมกับการเขาใจ เขาถึง และพัฒนาในทางกลับกันหากเกิดปญหาขึ้นในสหกรณและกลุม
เกษตรกรที่เราสงเสริมก็จําเปนจะตองใชบทบาทที่สอง 
  2. บทบาทในฐานะกํากับซึ่งจําเปนตองบังคับใชกฎหมายตามบทบัญญัติสหกรณ ขอบังคับ
ระเบียบและคําสั่งนายทะเบียนตลอดจนกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของทําใหเกิดขอขัดแยงและสรางศัตรูไปโดยปริยาย 
ดังนั้นเราควรใชความรูที่มีอยูทั้งดานศิลปะและความจริงใจในการสงเสริมอันอาจจะลดปญหาในการทุจริตของ
สหกรณใหลดนอยลง หรือแทบไมมีเลยจะเปนการดีที่สุดจากอดีตจนถึงปจจุบันเราจะเห็นวามีปญหาเกิดการ
ทุจริตในสหกรณและกลุมเกษตรกรเพ่ิมมากขึ้นทําใหตองบังคับใชกฎหมายในฐานะรองนายทะเบียนเพิ่มมากขึ้น
ตามตัวไปดวยและหากไมบังคับใชอาจเขาขายละเลย ละเวน ตามมาตรา 157 แตหากเราบังคับใชและปฏิบัติ
หนาที่ตามกฎหมายที่เราไดมีอํานาจอาจตองขึ้นศาลปกครองแตขอหลังดีกวาการลงโทษตามมาตรา 157             
และศาลทานอาจยกฟองถือวาเราไดปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย 
  ความรักสามัคคี ในหมูเพื่อนรวมงาน ขอนี้ถือวาสําคัญถือวาเปนสวนดีของสํานักงานสหกรณ
จังหวัดตรังที ่ความมีวินัยในตัวเองในการปฏิบัติงาน ไมมาสาย ไมหายเวลางาน ปฏิบัติงานดวยความตั้งใจและ
มุงมั่นที่จะพัฒนาสหกรณและกลุมเกษตรกร เปาหมาย ตามแผนงานและโครงการตางๆ อยางตอเนื่อง ใสใจ
และเอ้ืออาทรเพื่อรวมงานอยางมีน้ําใจ ไมอิจฉาริษยา ชวยเหลือตามกําลังและความสามารถ สืบสานวัฒนธรรม 
ในการแตงกาย ตามวันที่กําหนดและกิจกรรมตางๆ เคารพธงชาติรวมกิจกรรมและประเพณีตางๆ ดวยความ
สํานึกรับผิดชอบ 

  มติท่ีประชุม รับทราบ  

  1.3 เรื่อง นโยบายของทานรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ            
(ทานมนัญญา ไทยเศรษฐ) 
  ประธานในที่ประชุม แจงใหที่ประชุมทราบวา สืบเนื่องจากการรับนโยบายของทานรัฐมนตรี
ชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (ทานมนัญญา ไทยเศรษฐ) ที่ไดมามอบนโยบาย ณ หองประชุม         
กรมสงเสริมสหกรณ โดยมีสหกรณจังหวัดที่ไดรับการแตงตั้งอํานวยการระดับสูงและอํานวยการระดับตน          
รองอธิบดี ผูตรวจราชการกรม เขารวมประชุม ดังนี้ 
  1. สหกรณมีรูปแบบที่ใหญและมีการพัฒนาอยางกาวกระโดดรวดเร็วแลวฉะนั้นการขับเคลื่อน
และการใหบริการประชาชนใหมีการเชื่อมโยงกับหนวยงานอื่นในกระทรวงเกษตรและสหกรณ ใหสามารถ
ตอบสนองตอนโยบายและแผนงานตางๆ 
  2. การลงพื้นที่ในการตรวจเยี่ยมของคณะทํางานรัฐมนตรีใหความสะดวกในการพบปะ
ประชาชนเปาหมายเปนนัยสําคัญ ไมรบกวนในเรื่องของการเลี้ยงดูและพิธีการตอนรับมากนักอยากพบปะ
ประชาชนมากกวา เนนวาใหทีมงานของสํานักงานสหกรณจังหวัดไดพบเปาหมายดวยกัน โดยเฉพาะสหกรณ
จังหวัด 
  3. มีการสื่อสารที่ดีทําความเขาใจและพูดคุยในแนวทางที่ถูกตองในทุกๆ เรื่องภายใน
หนวยงานเดียวกัน 
  4. ใหยึดนโยบายในการนําผลผลิตจากเกษตรกรสูผูบริโภค 
  5. การแบนสารอันตรายเพื่อการเกษตรทั้ง 3 ชนิด ยังคงตองใหความสําคัญในการลดมลพิษ
ทางเคมีและสิ่งแวดลอม ทั้งดวยกายภาพ และสุขภาพของพี่นองประชาชนเกษตรกร 
  6. โครงการนําเกษตรกรกลับบานใหดําเนินการอยางตอเนื่องและจริงจังในแตละจังหวัด 

  มติท่ีประชุม รับทราบ 
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  1.4 เรื่อง โครงการ “ลอมวง ชงความคิด เพื่อสรางมิตรและสรางงาน” 
  ประธานในที่ประชุม แจงใหที่ประชุมทราบวา ตามที่ผูวาราชการจังหวัดตรัง ไดมีดําริให
หัวหนาสวนราชการ หัวหนาหนวยงานเอกชน ไดมีโอกาสพบปะพูดคุยหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอยาง        
ไมเปนทางการ เพื่อประโยชนในการประสานงานโดยจัดกิจกรรม “ลอมวง ชงความคิด เพื่อสรางมิตรและ
สรางงาน” เปนประจําทุกเดือนๆ ละ 1 ครั้ง โดยมีสวนราชการ หนวยงานตางๆ ในสังกัดกระทรวงเดียวกันเปน
เจาภาพหมุนเวียนสลับกันไป ตั้งแตเดือนมกราคม 2563 เปนตนไป การจัดกิจกรรมประจําเดือน มกราคม 
2563 จังหวัดไดมอบหมายใหหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณรวมเปนเจาภาพจัดกิจกรรมใน
วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 17.30 น. ณ หองภัชรัตน โรงแรมวัฒนาพารค ถนนหวยยอด 
อําเภอเมือง จังหวัดตรัง 

  มติท่ีประชุม รับทราบ 

 ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
  ตามที่ฝายเลขานุการที่ประชุม ไดสงรายงานการประชุม ครั้งที่ 11 /๒๕62 ซึ่งไดประชุม          
เมื่อวันศุกรที่ 20 ธันวาคม 2562  ใหขาราชการและพนักงานราชการทุกทานไดทราบโดยสงใหกลุมงานตางๆ 
ฝายบริหารฯ และกลุมสงเสริมสหกรณ  เพื่อใหขาราชการลูกจางและพนักงานราชการทุกทานตรวจสอบความ
ถูกตอง และหากตองการแกไขรายงานการประชุม  ขอใหประสานงานกับฝายเลขานุการในที่ประชุมในวันอังคารที่ 
28 มกราคม 2563 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2562 ประชุมในวันศุกรที่ 20
ธันวาคม พ.ศ. 2562 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องและติดตามผลการประชุมครั้งที่แลว 

  กลุมสงเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ 

  3.1 เรื่อง การกําหนดวงเงินกูยืมหรือค้ําประกันของสหกรณ 
  นางสาวเครือฟา สงเนียม นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ แจงใหที่ประชุมทราบวา สหกรณที่
ยังไมไดสงขอความเห็นชอบการกําหนดวงเงินกูยืมหรือค้ําประกันประจําป 2563 ไดแก สหกรณเครดิต        
ยูเนี่ยนชุมชนปะเหลียน จํากัด, ชุมนุมสหกรณจังหวัดตรัง จํากัด และสหกรณกองทุนสวนยางบานคลองโตน
พัฒนา จํากัด ฝากเจาหนาที่สงเสริมสหกรณที่รับผิดชอบเรงใหสหกรณดังกลาวดําเนินการจัดสงภายในเวลาที่
กําหนด 

  มติท่ีประชุม รับทราบ 

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

  มติท่ีประชุม รับทราบ 
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  กลุมสงเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ 

  3.3 เรื่อง รายงานการใชประโยชนจากอุปกรณที่ไดรับจากโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 
  นางสาวณนงปรัชญ อรามศักดิ์ นักวิชาการสหกรณชํานาญการ แจงใหที่ประชุมทราบวา 
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน กรมสงเสริมสหกรณ โครงการเพิ่มศักยภาพการรวบรวมและการแปรรูปยางพาราใน
สถาบันเกษตรกร ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สถาบันเกษตรกรในจังหวัดไดรับการสนับสนุนโครงสราง
พื้นฐานและอุปกรณการตลาด ตามโครงการเพิ่มศักยภาพการรวบรวมและการแปรรูปยางพาราในสถาบัน
เกษตรกร (ไทยนิยม ยั่งยืน กรมสงเสริมสหกรณ) จํานวน 17 แหง 49 รายการ แยกเปน ครุภัณฑ 38 รายการ 
สิ่งกอสราง 11 รายการ ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามโครงการแลวเสร็จทุกรายการ สหกรณไดใชประโยชนจาก
ปจจัยโครงสรางพื้นฐาน เครื่องมืออุปกรณที่ไดรับการอุดหนุนตามฤดูกาลผลิตทั้งนี้ในชวงเดือนมีนาคม – 
กลางเดือนพฤษภาคม สมาชิกจะหยุดกรีดยางพารา และชวงฤดูฝนก็ไมสามารถกรีดยางพาราได ในจํานวน
สหกรณ 17 แหง มีสหกรณท่ีไมไดใชประโยชนจากรายการที่รับสนับสนุน จํานวน 3 แหง คือ 
  1. ชุมนุมสหกรณจังหวัดตรัง จํากัด รายการที่ไมไดใชประโยชน จํานวน 9 รายการ เนื่องจาก
ชุมนุมขาดสภาพคลองทางธุรกิจ ไดแก 
   (1) เครื่องทดสอบความแข็ง 
   (2) เครื่องทดสอบความถวงจําเพาะ 
   (3) เครื่องทดสอบดัชนีความออนตัวของยาง 
   (4) เครื่องทดสอบความหนืด 
   (5) เครื่องทดสอบความตึง 
   (6) แมพิมพรองเทาบูธ เบอร 36 
   (7) แมพิมพรองเทาบูธ เบอร 38 
   (8) แมพิมพรองเทาบูธ เบอร 40 
   (9) โกดังรวบรวมและประมูลยาง 
  2. สหกรณกองทุนสวนยางบานคลองโตนพัฒนา จํากัด รายการที่ไมไดใชประโยชน จํานวน 1 
รายการ ไดแก แมพิมพแผนปูพื้น 
  3. สหกรณกองทุนสวนยางบานทุงไทรทอง จํากัด รายการที่ไมไดใชประโยชน จํานวน 1 
รายการ ไดแกจักรีดยาง เนื่องจากระบบไฟฟาของสหกรณมีปญหากําลังไฟไมเพียงพอ ตองใชไฟ 3 เฟส ขณะนี้
การไฟฟาไดขยายกําลังไฟใหแลว และอยูระหวางทดสอบระบบไฟฟา 
  สรุป สถาบันเกษตรกรไดใชประโยชนจากอุปกรณการตลาด จํานวน 38 รายการ         
จาก 49 รายการ คิดเปนรอยละ 78 
  ผลการรวบรวมยางพารา ตั้งแตเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562 จํานวน 4,592.48 ตัน 
มูลคา 169,426,608 บาท 
  ผลการแปรรูปยางพารา ตั้งแตเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562 จํานวน 3,448.56 ตัน 
มูลคา 140,655,802.50 บาท 

  มติท่ีประชุม รับทราบ 
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  กลุมตรวจการสหกรณ 

  3.4 เรื่อง การแกไขขอบกพรองของสหกรณ 
  นายปกาศิต สมาธิ ผูอํานวยการกลุมตรวจการสหกรณ แจงใหที่ประชุมทราบวา การแกไข
ขอบกพรองของสหกรณ สหกรณท่ีมีขอบกพรอง จํานวน 5 สหกรณ รายละเอียดดังนี้ 

ที ่ ชื่อสหกรณ ประเด็น ความเสยีหาย ผูตรวจการ
สหกรณ 

วันท่ีรับ
ชําระ 

รับชําระ(บาท) คงเหลือ สถานะ 

1 สหกรณเพาะเลีย้งสัตว
น้ําจังหวัดตรัง จํากัด 
 

ทาง
การเงิน 

464,640.00  30 ม.ค.
58 

10,000.00 454,640.00 เสร็จ/ยังตอง
ติดตาม 

2 ชุมนุมสหกรณจังหวัด
ตรัง จํากัด 
 

ทาง
การเงิน 

219,527,901.15    219,527,901.15 เสร็จ/ยังตอง
ติดตาม 

  นอก
กรอบ 

50,000,000.00    50,000,000.00 เสร็จ/ยังตอง
ติดตาม 
 
 

3 สหกรณการเกษตร
กนัตัง จํากัด 

นอก
กรอบ 

261,600.00  31 ต.ค.
62 

176,240.00 85,360.00 เสร็จ/ยังตอง
ติดตาม 
 

   590,000.00  31 ต.ค.
62 

538,160.00 51,840.00 เสร็จ/ยังตอง
ติดตาม 

4 สหกรณการเกษตรวัง
วิเศษ จํากัด 

ทาง
การเงิน 

3,624,912.62  29 พ.ค.
62 

100,000.00  เสร็จ/ยังตอง
ติดตาม 

5 สหกรณการเกษตร
อุตสาหกรรมตรัง จํากัด 

ทาง
การเงิน 

2,188,502.20  29 พ.ย.
62 

60,000.00 2,128,502.20 เสร็จ/ยังตอง
ติดตาม 

 รวม  274,469,053.77   824,400.00 270,119,741.15  
 

  มติท่ีประชุม  

  3.5 เรื่อง การชําระบัญชสีหกรณและกลุมเกษตรกร 
  นายปกาศิต สมาธิ ผูอํานวยการกลุมตรวจการสหกรณ แจงใหที่ประชุมทราบวา สรุปผลการ
ชําระบัญชีสหกรณและกลุมเกษตรกร ป 2562 จํานวน 18 แหง ถอนชื่อ 3 แหง ไดแก สกก.หวยตอ จํากัด,             
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           
และกลุมเกษตรกรทําสวนเขาปูน ซึ่งในการติดตามผลการปฏิบัติงานของทานอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณและ
ผูตรวจราชการกรม ไดกําชับใหจังหวัดติดตามผลการชําระบัญชีสหกรณและกลุมเกษตรกรอยางใกลชิด          
และตอเนื่อง 
  สําหรับการชําระบัญชีสหกรณและกลุมเกษตรกร ป 2563 : มีจํานวน 19 แหง 
ประกอบดวย สหกรณ 16 แหง กลุมเกษตรกร 3 แหง สถานะปจจุบัน เคลื่อนไหว 4 แหง ไมเคลื่อนไหว        
15 แหง รายละเอียดดังนี้ 
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ที ่ สหกรณ/กลุม คําสั่ง
เลิก 

ยกมา
ตนป
ขั้นที่ 

สถานะ 
ปจจุบัน
ขั้นที่ 

เคลื่อน
ไหว 

ไม 
เคลื่อน 
ไหว 

ปญหา
อุปสรรค 

ผูชําระบัญชี 
คนปจจุบัน 

 สหกรณ กรณีชําระบัญชีปกติ        
1 สหกรณกองทุนสวนยางบาน      

ไรพรุ จํากัด 
 8 10 /   นายปกาศิต สมาธ ิ

2 สหกรณผูใชน้ําสถานีสูบน้ํา       
ดวยไฟฟาบานปากหมัน จํากัด 

 4 5 /   นายปกาศิต สมาธิ 

3 สหกรณกองทุนสวนยางบาน
นางอ จํากัด 

 6 6  /  นส.เครือฟา สงเนียม 

4 สหกรณการเกษตรสิเกา จํากัด  6 6  /  นายมีศักดิ์ พัวเจริญเกียรต ิ

5 สหกรณกองทุนสวนยางโคกยาง 
จํากัด 

 6 6  /  นางฐิตารีย เสียมไหม 

6 สหกรณกองทุนสวนยางหนอง
ยายแม็ม จํากัด 

 6 6  /  นางสุภาพร ทหารไทย 

7 สหกรณบริการไฟฟาพลังน้ํา   
ลําพิกุล 

 6 6  /  นางสุภาพร ทหารไทย 

8 สหกรณบริการผูรักษปาตนน้ํา
ตรัง จํากัด 

 2 2  /  นางฐิตารีย เสียมไหม 

9 สหกรณกองทุนสวนยางทุงควน 
จํากัด 

 4 4  /  นายเสกสรรค กาฬษร 

10 สหกรณกองทุนสวนยาง           
หนองมวง จํากัด 

 6 6  /  น า ง ช มั ย พ ร  ข ว ย มั่ ง /         
นายสุวัฒนชัย สุวรรณเกษา 

11 สหกรณการเกษตรศุภนิมิตวัง
วิเศษ จํากัด 

 3 3  /  นายปกาศิต สมาธิ 

 สหกรณเลิกและชําระบัญชี
ระหวาง ป 62 

       

12 สหกรณบริการโรงพยาบาล 
หวยยอด จํากดั 

 3 4 /   นางสาวพิมลรัตน เชาวนวุฒิกุล 

13 สหกรณกองทุนสวยบาน         
ยางงาม จํากัด 

 3 4 /   นส.ศิริวรรณ ชูตรัง 

14 สหกรณเครดิตยูเนี่ยนทากลาง
ตรัง จํากัด 
 

 1 1  /  นายสุวัฒนชัย สุวรรณเกษา 

 กรณีรองขอตอศาลเพื่อใหศาล
สั่งลมละลาย 

       

15 สหกรณกองทนุสวนยางบานปะ
เหลียน จํากัด 

 6 6  /  นายปกาศิต สมาธิ 

16 สหกรณกองทุนสวนยางยานซื่อ 
จํากัด 

 6 6  /  นส.สุมาลี มาสุวรรณ 
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 กลุมเกษตรกร กรณชีําระบัญชี
ปกต ิ

       

17 กลุมเกษตรกรทําประมงบอหิน  6 6  /  น.ส.สุมาลี มาสุวรรณ 

18 กลุมเกษตรกรทําสวนเขาปูน  6 6  /  นายสุวัฒนชัย สุวรรณเกษา 

 กลุมเลิกและชําระบัญชี
ระหวางป 63 

       

19 กลุมเกษตรกรทําสวนหนองตรุด  - 1 /   น.ส.ธนัฏฐา เดชอรัญ 

 รวม  19      

 
  มติท่ีประชุม รับทราบ 

   3.6 เรื่อง การติดตามแกไขการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการของชุมนุมสหกรณ
จังหวัดตรัง จํากัด 
   นายสุวัฒนชัย สุวรรณเกษา ผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 1 ไดแจงตอที่ประชุมวา             
ไดติดตามเรื่องการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการของชุมนุมสหกรณจังหวัดตรัง จํากัด ในวันที่ 26 ธันวาคม 
2562 ซึ่งในวันนั้นมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการไดครบ 15 คน และคณะกรรมการดําเนินการ         
ไดดําเนินการแกไขปญหาตางๆ ของชุมนุมฯ ปญหาของชุมนุมฯ คือ มีการกลาวหาวาคณะกรรมการชุมนุมฯ 
เปนกรรมการที่ไมชอบดวยกฎหมาย หลังจากนั้นก็มีกระแสเปนที่วิพากษวิจารณกันมากมายจนประธาน        
ชุมนุมฯ ไดออกมาโพสตเฟสบุควาชุมนุมฯ ไดเลือกตั้งกรรมการถูกตองแลว แตหนวยงานของกรมสงเสริม
สหกรณและกรมตรวจบัญชีสหกรณไมพอใจและมีการแสดงตัวเปนปฏิปกษของสํานักงานสหกรณจังหวัดตรัง 
จึงออกใหรองนายทะเบียนสหกรณประสานงานกับชุมนุมฯ เพื่อใหการดําเนินงานการเลือกตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการใหถูกตองตามกฎหมายตอไป             

   มติท่ีประชุม มีมติรับทราบและดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป   

 ระเบียบวาระที ่4 เรื่องการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน และตัวชี้วัด และการเบิกจาย  
                      งบประมาณ พ.ศ. 2563 
            4.1 การจัดทํารายงานประจําป 2562 ของสํานักงานสหกรณจังหวัดตรัง 
  นางสาวณัฐนันท  ศรีวิรักษ นักวิเคราะหนโยบายและแผน แจงใหที่ประชุมและผูเกี่ยวของ
ทราบวา ตามที่กองแผนงาน แจงใหสํานักงานสหกรณจังหวัด (สสจ.) จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน ประจําป 
พ.ศ. 2562 (Annual Report) เพื่อใชเปนขอมูลในการรายงานความสําเร็จในการดําเนินงานของหนวยงาน                 
ในรอบป รวมถึงเปนสวนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงานสงเสริมสหกรณและกลุมเกษตรกร                       
โดยกําหนดใหจัดสงเปนรูปเลมใหกองแผนงาน จํานวน 1 เลม พรอมไฟลขอมูล word และ excel                 
ใน CD จํานวน 1 แผน ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 และใหนําขึ้นเผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน
ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 ฝายบริหารทั่วไป ในฐานะเลขานุการคณะทํางานการจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2562 (Annual Report) ไดดําเนินการรวบรวม และจัดทํารูปเลมสงกองแผนงาน 
ตามหนังสือที่ ตง 0010/125 ลงวันที่ 21 มกราคม 2563 และจะดําเนินการอัพโหลดขึ้นเว็บไซตสํานักงาน
ในวันที่ 31 มกราคม 2563  

   มตทิี่ประชุม รับทราบ 
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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 26 มกราคม 2563   
หมวดรายจาย งบประมาณ 

ที่ไดรับ 
เบิกจายสะสม 

สะสม 
เบิกได 
รอยละ 

งบประมาณ
คงเหลือ 

หมาย
เหตุ 

งบบุคลากร 2,183,300.00 1,465,795.00 67.14 717,505.00  

คาตอบแทนพนักงานราชการและคา
ครองชีพ 

2,183,300.00 1,465,795.00 67.14 717,505.00  

งบดําเนินงาน (บุคลากร) 384,000.00 252,707.00 65.81 131,293.00  

-คาเชาบาน 304,300.00 189,695.00 62.34 114,605.00  

-เงินสมทบประกันสังคม 79,700.00 63,012.00 79.06 16,688.00  

      
งบดําเนินงาน (สงเสริมและพัฒนา
สหกรณ/กลุมฯ) 

1,169,300.00 705,896.55 60.37 463,403.45  

-คาใชจายในการปฏิบัติงาน 637,800.00 409,039.99 64.13 228,760.01  
-คาจางเหมา 6 อัตรา (หามถัวจาย) 388,800.00 194,400.00 50.00 194,400.00  
-คาสาธารณูปโภค (หามถัวจาย) 142,700.00 102,456.56 71.80 40,243.44  
      

งบดําเนินงานโครงการคลินิกเกษตร
เคลื่อนที ่

25,100.00  0.00 25,100.00  

      

งบดําเนินงาน สงเสริมและพัฒนา
อาชีพเพื่อแกไขปญหาที่ดินทํากิน
ของเกษตรกร (คทช.) 

1,000.00  0.00 1,000.00  

รวมทั้งสิ้น 3,736,600.00 2,424,398.55 64.43 1,338,301.45  

  มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ 

   ฝายบริหารทั่วไป 
 5.1 การปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินการตามขอรองเรียน รองทุกข กรมสงเสริมสหกรณ 

  นางสุภาพร ทหารไทย นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ แจงใหที่ประชุมทราบวา จากที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารกรมสงเสริมสหกรณ ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562          
มีมติเห็นชอบใหปรับเปลี่ยนขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินตามขอรองเรียน รองทุกข กรมสงเสริม
สหกรณ ทั้ง 4 แนวทาง สรุปไดดังนี ้
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  แนวทางที่ 1 การดําเนินงานของสหกรณ/กลุมเกษตรกร เงินทุน หนี้สิน ที่ดิน การจัดซื้อ             
จัดจาง และอ่ืนๆ ที่รองเรียนมายังสวนกลาง (ยกเวนเรื่องรองเรียนบุคลากรของกรมสงเสริมสหกรณ) ขยายเวลา
แลวเสร็จครั้งแรกจาก 15 วันทําการ เปน 30 วันทําการ 
  แนวทางที่ 2 การปฏิบัติหนาที่ในการสงเสริม แนะนําและกํากับดูแลสหกรณ/กลุมเกษตรกร 
(สหกรณ/กลุมเกษตรกรรองเรียนบุคลากรของกรม) ขยายเวลาแลวเสร็จครั้งแรกจาก 15 วันทําการ               
เปน 30 วันทําการ 
  แนวทางที่ 3 การปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน (รองเรียน
บุคลากรของกรม) คงระยะเวลาไวเชนเดิม (สืบสวนขอเท็จจริงใหแลวเสร็จ ภายใน 30 วันทําการ หากไมแลว
เสร็จสามารถขยายเวลาได 2 ครั้ง ๆ ละ 45 วัน) แตปรับรายละเอียดวิธีปฏิบัติใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น 
  แนวทาง 4 การดําเนินงานของสหกรณ/กลุมเกษตรกร (รองเรียนไปยังสวนภูมิภาค คือ                                                            
สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1  2 และสํานักงานสหกรณจังหวัด) ขยายเวลาแลวเสร็จจาก 
15 วันทําการ เปน 30 วันทําการ 

  มติท่ีประชุม รับทราบ 

  5.2 เรื่อง ขอความอนุเคราะหใหขาราชการในสังกัดตอบแบบสํารวจความคิดเห็นและ
ความพึงพอใจของขาราชการพลเรือนสามัญที่มีตอการบริหารทรัพยากรบุคคลของหนวยงานราชการ 
ประจําป พ.ศ. 2562 
  นางสุภาพร ทหารไทย นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ แจงใหที่ประชุมทราบวา ดวยสํานักงาน 
ก.พ. ไดดําเนินการติดตามและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยสํารวจความคิดเห็นและความพึง
พอใจของขาราชการพลเรือนสามัญที่มีตอการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ผานระบบออนไลนทางเว็บไซต http://survey.ocsc.go.th/emp62 หรือตาม QR Code          
และขอความอนุเคราะหขาราชการกรมสงเสริมสหกรณรวมใหขอมูลความคิดเห็นและความพึงพอใจ เพื่อใหผล
การสํารวจมีความนาเชื่อถือและนําไปใชประโยชนตอไปไดอยางแทจริงใหขาราชการที่ไดรับการบรรจุกอนวันที่ 
1 ตุลาคม 2561 ทุกรายตอบแบบสํารวจ ตั้งแตบัดนี้จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2563 

  มติท่ีประชุม รับทราบ 

  5.3 เรื่อง การคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป พ.ศ. 2562 
  นางสุภาพร ทหารไทย นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ แจงใหที่ประชุมทราบวา จังหวัดตรังขอ
ความรวมมือใหพิจารณาคัดเลือกขาราชการ และลูกจางประจําในสังกัด เพื่อเขารับการคัดเลือกเปนขาราชการ
พลเรือนดีเดน ประจําป พ.ศ. 2562 และเมื่อดําเนินการคัดเลือกแลวเสร็จใหดําเนินการจัดทํารายงานการ
คัดเลือก (แบบ 1) แบบประวัติ (แบบ 2) แบบประเมินการคัดเลือกขาราชการ (แบบ 3) และแบบกรอกประวัติ 
(แบบ 4) อยางละ 10 ชุด (ตัวจริง 1 ชุด / สําเนา 9 ชุด) พรอมสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ             
และลูกจางประจํา ผูที่ไดรับคัดเลือกสงใหสํานักงานจังหวัดตรัง ภายในวันศุกรที่ 31 มกราคม 2563           
ทั้งนี้ หากพนกําหนด จังหวัดจะถือวาสวนราชการไมประสงคสงขาราชการและลูกจางประจําในสังกัดเขารวม
พิจารณาคัดเลือกฯ ผูที่ไดรับคัดเลือกของหนวยงานเขารวมการนําเสนอผลงานดวยวาจาตอคณะกรรมการฯ        
ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ 2563 เวลา 13.30 น. ณ หองศรีตรัง ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น 3 

  มติท่ีประชุม รับทราบ 
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  5.4 เรื่อง ขอรับพระราชทานผาพระกฐิน ประจําป 2563 
  นางสุภาพร ทหารไทย นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ แจงใหที่ประชุมทราบวา ดวยกรม
สงเสริมสหกรณมีความประสงคจะขอรับพระราชทานผาพระกฐินเพื่อนําไปถวายพระสงฆจําพรรษา ประจําป 
2563 ณ วัดกะพังสุรินทร ตําบลทับเที่ยง อําเภอเมือง จังหวัดตรัง ในวันเสารที่  17 ตุลาคม 2563            
เวลา 10.00 น. นั้น กรมการศาสนาไดรับทราบแลว และจะไดดําเนินการขอรับพระราชทานผาพระกฐินให
ตามความประสงคของกรมสงเสริมสหกรณตอไป 

  มติท่ีประชุม รับทราบ 

  5.5 เรื่อง โครงการมาตรการลด และคัดแยกขยะในหนวยงานภาครัฐ  
  นางสุภาพร ทหารไทย นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ แจงใหที่ประชุมทราบวา สํานักงาน
สหกรณจังหวัดตรังไดเขารวมโครงการมาตรการลด และคัดแยกขยะในหนวยงานภาครัฐ ซึ่งเปนตัวชี้วัดของ  
ผูวาราชการจังหวัดตรัง โดยไดเขารวมประชุมเพ่ือรับทราบมาตรการในการดําเนินการและแนวทางการประเมิน 
แนวทางปฏิบัติในการดําเนินโครงการ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 และใหจัดเก็บขอมูล รวบรวมละบันทึก
รายงานทุกวันที่ 7 ของเดือน สงใหสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมจังหวัดตรัง ทางไลนกลุม 
Mr.Clean 
  มติท่ีประชุม รับทราบ 

  กลุมสงเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ 

   5.6 เรื่อง แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563        
ครั้งที่ 7 แผนงานบูรณาการพัฒนาและสงเสริมเศรษฐกิจฐานราก โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อ
แกไขปญหาที่ดินทํากินของเกษตรกร 
   นางสาวเครือฟา สงเนียม นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ แจงใหที่ประชุทราบวา กรมสงเสริม
สหกรณไดอนุมัติแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 7 แผนงาน
บูรณาการพัฒนาและสงเสริมเศรษฐกิจฐานราก โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแกไขปญหาที่ดินทํากิน
ของเกษตรกร กิจกรรมหลักสงเสริมและพัฒนาอาชีพภายใตโครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล เปนลักษณะ
งบดําเนินการสําหรับเปนคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม และคาใชจายใน
การประชุมราชการ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 โดยแยกการใชจายงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 1) กอนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จะถือใช ใหเบิกจายจากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562      
ไปพลางกอน จากแผนงานยุทธศาสตรสรางความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ําทางดานเศรษฐกิจและสังคม 
โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแกไขปญหาที่ดินทํากินของเกษตรกร กิจกรรมหลักสงเสริมและพัฒนา
อาชีพภายใตโครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล 2) เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรานจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ถือใชแลว และสํานักงบประมาณไดโอนจัดสรรงบประมาณใหแกกรมสงเสริมสหกรณ        
ใหเบิกจายจากแผนบูรณาการพัฒนาและสงเสริมเศรษฐกิจฐานราก โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อ
แกไขปญหาที่ดินทํากินของเกษตรกร กิจกรรมหลักสงเสริมและพัฒนาอาชีพภายใตโครงการจัดที่ดินตาม
นโยบายรัฐบาล 

   มติท่ีประชุม รับทราบ 
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5.7 เรื่อง แผนการบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการปกติ  
นางสาวเครือฟา สงเนียม นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ แจงใหที่ประชุทราบวา กรมสงเสริม

สหกรณแจงวามติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร กพส. เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ไดอนุมัติแผนการ

บริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 วงเงินทั้งสิ้น 4,500 ลานบาท ซึ่งจังหวัด

ตรังไดรับจัดสรรวงเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ เพื่อนําไปใหสหกรณกู ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563           

โครงการปกติ (อัตราดอกเบี้ยตามชั้นลูกหนี้) ในวงเงินจํานวน 70 ลานบาท จํานวน 25 สหกรณ ตามแผนการ

เบิกจายเงินกูกองทุนพัฒนาสหกรณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในการพิจารณาเงินกูกองทุนพัฒนาสหกรณ     

ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกรมสงเสริมสหกรณ วาดวยการบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ (กพส.) พ.ศ. 2557 

รวมทัง้ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑท่ีเกี่ยวของ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.8 เรื่อง จัดสรรเงินกูกองทุนพัฒนาสหกรณ ตามโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการพัฒนา

อาชีพสมาชิกสหกรณ 

นางสาวเครือฟา สงเนียม นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ แจงใหที่ประชุทราบวา กรมสงเสริม

สหกรณแจงวามติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร กพส. เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ไดอนุมัติปรับ

แผนการบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามโครงการพิเศษ โดยไดอนุมัติ

ใหมีการปรับรายละเอียดการดําเนินโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อทําการเกษตรแบบผสมผสาน เปนโครงการ

สนับสนุนเงินทุนเพื่อการพัฒนาอาชีพสมาชิกสหกรณ กรอบวงเงิน 600 ลานบาท ประกอบดวย  

1. จัดสรรกรอบวงเงิน 500 ลานบาท เพื่อใหสมาชิกกูยืม ปลุกพืชเสริม-พืชแวมในสวน        

การทําการเกษตรแบบผสมผสาน และการประกอบอาชีพเสริมอื่น เปนการสงเสริมและพัฒนาอาชีพทาง

การเกษตรเพื่อเพิ่มรายไดอยางยั่งยืนในการประกอบอาชีพใหแกสมาชิก โดยวงเงินกูไมเกินสหกรณละ 

5,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 1 ตอป ใหสมาชิกกูไมเกินรายละ 50,000 บาท ทั้งนี้ สหกรณ

จะตองคิดดอกเบี้ยจากสมาชิกไมเกินรอยละ 1 ตอปเชนกัน ระยะเวลาใหกู 5 ป โดยใหทําสัญญาปตอป และให

สมาชิก/สหกรณสงชําระหนี้สัญญา   ปแรกใหเสร็จสิ้นกอนพิจารณาใหกูและทําสัญญาเบิกรับเงินกูปถัดไป       

ซึ่งจังหวัดตรังไดรับจัดสรรวงเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ เพื่อนําไปใหสหกรณกูจํานวน 4 สหกรณ ตามโครงการ

สนับสนุนเงินทุนเพื่อการพัฒนาอาชีพสมาชิกสหกรณ กรอบวงเงิน 2,700,000.- บาท (สองลานเจ็ดแสน         

บาทถวน)  ดังนี้ 

 1. สหกรณกองทุนสวนยางไทรบวง จํากัด  จํานวน   700,000 บาท 

 2. สหกรณการเกษตรเมืองตรัง จํากัด จํานวน   200,000 บาท 

 3. สหกรณการเกษตรปะเหลียน จํากัด จํานวน 1,400,000 บาท  

 4. สหกรณกองทุนสวนยางคลองปาง จํากัด จํานวน   400,000 บาท 

 2. จัดสรรกรอบวงเงิน 100 ลานบาท สนับสนุนเงินกูใหสหกรณที่เขารวมโครงการสงเสริม

การปลูกขาวโพดหลังนาผานระบบสหกรณ ปการผลิต 2562/63 ในวัตถุประสงคเพื่อจัดหาปจจัยการผลิต       

มาจําหนายใหกับสมาชิก ระยะเวลาใหสหกรณกูไมเกิน 4 เดือน ซึ่งสหกรณในจังหวัดตรังไมไดเขารวม   

โครงการ ฯ ดังกลาว 
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มติที่ประชุม รับทราบ 

5.9 เรื่องแผนการบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการ
พิเศษ (อัตราดอกเบี้ยต่ํา) 

นางสาวเครือฟา สงเนียม นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ แจงใหที่ประชุมทราบวา           

กรมสงเสริมสหกรณแจงวามติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร กพส. เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562        

ไดอนุมัติปรับแผนการบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามโครงการพิเศษ

ตาง ๆ จํานวน 14 โครงการ จํานวนวงเงิน 2,260.- ลานบาท (สองพันสองรอยลานบาทถวน) และกรม

สงเสริมสหกรณไดคัดเลือกรายชื่อสหกรณเสร็จสิ้นแลว จํานวน 12 โครงการ ซึ่งสหกรณในจังหวัดตรังไดรับ

จัดสรรวงเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ จํานวน 3 สหกรณ กรอบวงเงิน 6,300,000 บาท (หกลานสามแสนบาท

ถวน) ดังนี้ 

1. สหกรณการเกษตรยานตาขาว จํากัด โครงการพัฒนาศักยภาพการดําเนินงานศูนยกระจาย

สินคาสหกรณ จํานวน 3,000,000 บาท 

2. สหกรณการเกษตรเพื่อเกษตรกรจังหวัดตรัง จํากัด โครงการสนับสนุนการเขาถึงแหลง

เงินทุนของสหกรณ (ปที่4) จํานวน 1,500,000 บาท 

3. สหกรณกองทุนสวนยางไทรบวง จํากัด โครงการสนับสนุนการเขาถึงแหลงเงินทุนของ

สหกรณ (ปที่4) จํานวน 1,800,000 บาท 

มติที่ประชุม รับทราบ 

  5.10 เรื่อง เงินกองทุนสงเคราะหกลุมเกษตรกร 
  นางสาวเครือฟา สงเนียม นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ แจงใหที่ประชุมทราบวา เงินกองทุน
สงเคราะหกลุมเกษตรกร โครงการสรางความเขมแข็งใหกับกลุมเกษตรกรเพื่อเขาถึงแหลงเงินทุนในปผลิตและ
การตลาด ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2563 วงเงินจัดสรร 2,612,000 บาท มติคณะกรรมการกลางกลุม
เกษตรกร ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 จัดสรรใหกลุมเกษตรกร 2 แหง ดังนี้ 
  1. กลุมเกษตรกรทําสวนลิพัง 1 ลานบาท 
  2. กลุมเกษตรกรทําสวนนาวง  6 ลานบาท 

  มติท่ีประชุม รับทราบ 
  5.11 เรื่อง โครงการลดดอกเบี้ยเงินกูใหเกษตรกรสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกร 
ปงบประมาณ 2563 
  นางสาวเครือฟา สงเนียม นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ แจงใหที่ประชุทราบวา โครงการลด
ดอกเบี้ยเงินกูใหเกษตรกรสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกร ปงบประมาณ 2563 สหกรณและกลุมเกษตรกรเขา
รวมโครงการ 114 แหง จํานวนสมาชิก 699 คน ตนเงินกูที่ขอเบิกชดเชย จํานวน 62,293,932.65 บาท 
ดอกเบี้ยที่ขอเบิกชดเชย จํานวน 1,478,645.32 บาท 

  มตทิี่ประชุม รับทราบ 
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  5.12 โครงการสงเสริมปุยผสมใชเองผานสหกรณการเกษตร เพื่อลดตนทุนการผลิตใหแก
เกษตรกร ป 2563 
  นางสาวเครือฟา สงเนียม นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ แจงใหที่ประชุมทราบวา โครงการ
สงเสริมปุยผสมใชเองผานสหกรณการเกษตร เพื่อลดตนทุนการผลิตใหแกเกษตรกร ป 2563 สหกรณเขารวม 
โครงการ 3 สหกรณ ไดแก สหกรณการเกษตรปะเหลียน จํากัด, สหกรณการเกษตรวังวิ เศษ จํากัด             
และสหกรณการเกษตรปากอ จํากัด และมีกรรมการ/เจาหนาที่ เขารวมโครงการ จํานวน 3 สหกรณ ๆ           
ละ 1 ราย สมาชิกสนใจและมีความพรอมเขารวมโครงการอบรมและวิเคราะหดิน 135 ราย จํานวน           
3 สหกรณ ๆ ละ 45 ราย 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.13 เรื่อง โครงการสหกรณสีขาวดวยธรรมาภิบาล 
นางสาวเครือฟา สงเนียม นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ แจงใหที่ประชมุทราบวา โครงการ 

สหกรณสีขาวดวยธรรมาภิบาล ประกอบดวยสหกรณนอกภาคการเกษตรและสหกรณในภาคการเกษตร 
สหกรณนอกภาคการเกษตร ไดแก สหกรณออมทรัพยสาธารณาสุขตรัง จํากัด และสหกรณออมทรัพยครูตรัง 
จํากัด สวนสหกรณในภาคการเกษตรระดับอําเภอ จํานวน 10 แหง สหกรณรูปแบบพิเศษ จํานวน 2 แหง 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

  5.14 โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแกไขปญหาที่ดินทํากินของเกษตรกร 
  นางสาวเครือฟา สงเนียม นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ แจงใหที่ประชุมทราบวา โครงการ
สงเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแกไขปญหาที่ดินทํากินของเกษตรกร กลุมเปาหมาย 6 แหง ไดแก 
  1. ปาสงวนแหงชาติปาควนบาหวี 
  2. ปาชายแลน ชุมชนบานตะเสะทาเรือใหม 
  3. ปาชายแลน ชุมชนบานตะเละ 
  4. ปาชายเลน ชุมชนทาเรือบางคางคาว 
  5. ปาชายเลน ชุมชนหัวสะพานคลองสิเกา 
  6. ปาชายเลน ชุมชนบอปู 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

  5.15 เรื่อง การขอความเห็นชอบกําหนดวงเงินการกูยืมหรือค้ําประกันของสหกรณ 
  นางสาวเครือฟา สงเนียม นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ แจงใหที่ประชุมทราบวา              
ตามหลักเกณฑระเบียบนายทะเบียนสหกรณวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาใหความเห็นชอบวงเงินการกูยืม
หรือการค้ําประกันของสหกรณ พ.ศ. 2561 วิธีปฏิบัติใหสหกรณยื่นเสนอขอความเห็นชอบตอนายทะเบียน
สหกรณภายใน 30 วัน นับแตวันประชุมใหญ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

  5.16 เรื่อง การปดบัญชีและสงงบการเงินใหผูสอบบัญชีภายใน 30 วัน 
  นางสาวเครือฟา สงเนียม นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ แจงใหที่ประชุมทราบวา ใหสหกรณ
จัดทํางบแสดงฐานะทางการเงิน งบกําไรขาดทุน และรายละเอียดประกอบงบการเงินใหผูสอบบัญชีภายใน 30 
วัน ตามแบบที่กรมตรวจบัญชีสหกรณกําหนด 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
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              กลุมสงเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ 
  5.17 เรื่อง โครงการนําลูกหลานเกษตรกรกลับบาน สานตออาชีพการเกษตร 

นางสาวอุไรรัตน  พรหมหนู ผูอํานวยการกลุมสงเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ แจงใหที่
ประชุมทราบวา กรมสงเสริมสหกรณมีแนวทางจะดําเนินงานโครงการนําลูกหลานกลับบาน สานตออาชีพ
เกษตรกร ทั้งนี้โครงการดังกลาว มีหลักการดําเนินการเบื้องตนที่จะรวมกับสหกรณสนับสนุนองคความรู 
อุปกรณ เงินทุน เพื่อประกอบอาชีพแกลูกหลานเกษตรกรและบุคคลทั่วไปที่สมัครใจจะเริ่มตนอาชีพ
เกษตรกรรม กําหนดรับสมัครระหวางวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 โดยใหจังหวัด
ประชาสัมพันธโครงการทางเว็บไซตและบอรดประชาสัมพันธของสํานักงานสหกรณจังหวัด พรอมอํานวยความ
สะดวกในการรับสมัครดวยการติด    QR Code ที่สํานักงานสหกรณจังหวัดและสหกรณในพื้นที่ในชวงเวลาที่
สมัคร และเชิญชวนใหสหกรณที่มีคุณสมบัติเขารวมโครงการประชาสัมพันธใหสมาชิก ลูกหลานเกษตรกร         
และบุคคลทั่วไปทราบ 

จังหวัดตรัง มีสหกรณสมัครเขารวมโครงการ 1 แหง คือ สหกรณการเกษตรยานตาขาว จํากัด 
และมีจํานวนลูกหลานสมาชิกที่สมัครเขารวมโครงการ จํานวน 36 คน ประกอบดวย 

1. อําเภอเมืองตรัง  จํานวน 7  คน 
2. อําเภอกันตัง   จํานวน 3  คน 
3. อําเภอนาโยง   จํานวน 4  คน 
4. อําเภอปะเหลียน  จํานวน 2  คน 
5. อําเภอยานตาขาว  จํานวน 3  คน 
6. อําเภอรัษฎา   จํานวน 3  คน 
7. อําเภอวังวิเศษ  จํานวน 7  คน 
8. อําเภอหวยยอด  จํานวน 6  คน 
9. อําเภอหาดสําราญ  จํานวน 1  คน 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.18 เรื่อง โครงการวจิัยพรอมขยายผล ป 2563 
นางสาวอุไรรัตน  พรหมหนู ผูอํานวยการกลุมสงเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ แจงใหที ่
ประชุมทราบวา  กรมสงเสริมสหกรณ ไดจัดประชุมขาราชการกรมสงเสริมสหกรณประจําป 

พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมเพชรรัตน จังหวัดรอยเอ็ด และไดเชิญสํานักงาน
พัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคกรมหาชน) บรรยายเรื่อง การนําผลวิจัยไปขยายผล จํานวน 26 โครงการ           
ซึ่งผลงานวิจัยดังกลาวมีสหกรณสนใจคือสหกรณกองทุนสวนยางบานไชยภักดี จํากัด จํานวน 2 โครงการ           
คือ โครงการ “การผลิตปุยอินทรียอัดเม็ดจากทะลายเปลาปาลมน้ํามันผสมขนไก” กรณีศึกษา ชุมชนบานกูเล็ง 
จังหวัดนราธิวาส  และโครงการ “การพัฒนากลุมเกษตรกรรายยอยอยางมีสวนรวม ในการผลิตปาลมน้ํามัน
อยางยั่งยืนตามมาตรฐาน GAP และ RSPO” 

หลักเกณฑ/คุณสมบัติในการเขารวมโครงการสงเสริมและขยายผลโครงการผลงานวิจัย 
สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 

1. มคีวามประสงคจะเขารวมโครงการอยางแทจริง (สนใจ/สมัครใจ) 
2. พิจารณาตามหลักเกณฑการคัดเลือกกลุมเกษตรกร (เบื้องตน) โดยตองมีความพรอมและ

ศักยภาพในการนํา เทคโนโลยีไปปฏิบัติได ทั้งในแงของการยอมรับเทคโนโลยี การยินดีปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติ 
(อาจจะมีเพียงบางสวน) และปจจัยการลงทุน-การเงิน 
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3. ควรมีตัวแทนเกษตรกร Smart farmer เขารวมทุกครั้ง เพื่อชวยสนับสนุนหรือเปน
ตัวอยางกลุมผูนําในการนําเทคโนโลยีมาปฏิบัติ/ปรับใชงาน 

4. ในกรณีที่มีการทําแปลงสาธิต เกษตรกรเจาของแปลงสาธิตควรมีลักษณะเปนผูนําและ
ถายทอดองคความรูได หรือเปนเกษตรกร Smart farmer/Smart farming 

คาใชจายในการฝกอบรม  
     - สวก. สนับสนุนคาตอบแทนวิทยากร คาเดินทางวิทยากร คาที่พักวิทยากร คาเอกสาร

ประกอบการบรรยาย คาวัสดุอุปกรณและสารเคมี คาแผนพับ roll up ปายประชาสัมพันธ และคาวัสดุ
สิ้นเปลือง เชน เมล็ดพันธุ/กลาพันธุจากผลงานวิจัย   

     - สหกรณ สนับสนุนคาคาอาหารกลางวัน และเครื่องดื่ม คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม          
คาเชาสถานที่ในการจัดฝกอบรม และคาเดินทางของผูเขารวมโครงการ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.19 เรื่อง งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564 (เฉพาะงบลงทุน) 
นางสาวอุไรรัตน  พรหมหนู ผูอํานวยการกลุมสงเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ แจงใหที่

ประชุมทราบวา กรมสงเสริมสหกรณ ไดจัดทําขอเสนองบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(เฉพาะงบลงทุน) ในสวนของงบเงินอุดหนุนในลักษณะรายจายเพื่อการลงทุน (ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง) 
ใหเปนไปตามกรอบแนวทางและระยะเวลาที่กรมสงเสริมสหกรณกําหนดซึ่งมีสหกรณขอรับการสนับสนุน 
จํานวน 11 สหกรณ ไดแก  

1. สหกรณการเกษตรนาโยง จํากัด     จํานวน   1,293,300.00 บาท  
2. สหกรณกองทุนสวนยางบานน้ําผุด จํากัด จํานวน   1,170,580.00 บาท 
3. สหกรณการเกษตรบานปากอ จํากัด  จํานวน   1,900,000.00 บาท 
4. สหกรณการเกษตรทุงยาว จํากัด  จํานวน   2,451,490.10 บาท  
5. สหกรณการเกษตรปะเหลียน จํากัด  จํานวน 21,887,000.00 บาท 
6. สหกรณกองทุนสวนยางบานหนองครก จํากัด  จํานวน      300,000.00 บาท 
7. สหกรณกองทุนสวนยางบานหนองศรีจันทร จํากัด จํานวน    115,000.00 บาท 
8. สหกรณการเกษตรวังเจริญ จํากัด  จํานวน      310,000.00 บาท 
9. สหกรณกองทุนสวนยางหนองคลา จํากัด  จํานวน      440,000.00 บาท 
10. สหกรณกองทุนสวนยางบานทุงตอ จํากัด จํานวน   1,860,000.00 บาท 
11. สหกรณกองทุนสวนยางทุงใหญพัฒนา จํากัด จํานวน   1,000,000.00 บาท 
แยกเปน สิ่งกอสราง 6 รายการ (วงเงิน 18,425,490.10 บาท)  ครุภัณฑ  52 รายการ 

(วงเงิน 14,301,880 บาท)  รวมเปนเงินทั้งสิ้น 32,727,370.10 บาท 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.20 เรื่อง โครงการสงเสริมการดําเนินธุรกิจรานคาสหกรณ ในรูปแบบซูเปอรมาเก็ต 

สหกรณ 
  นางสาวอุไรรัตน  พรหมหนู ผูอํานวยการกลุมสงเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ แจงใหที่
ประชุมทราบวา กรมสงเสริมสหกรณไดมีนโยบายพัฒนาสหกรณใหเปนจุดจําหนายสินคาเกษตรของสหกรณที่มี
คุณภาพจากจังหวัดตางๆ โดยเริ่มที่รานสหกรณพระนคร จํากัด เพื่อขยายผลรานซูเปอรมาเก็ตของสหกรณให
เปนการกระจายสินคาจากผูผลิตสูผูบริโภคใหมากข้ึน จึงขอสํารวจขอมูลรานสหกรณที่มีความพรอม 
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  สหกรณท่ีเขารวมโครงการ จํานวน 3 สหกรณ 
  1. สกก.ยานตาขาว จํากัด 
  2. สกก.นาโยง จํากัด 
  3. สกก.หวยยอด จํากัด 

  มติท่ีประชุม รับทราบ 

  5.21 เรื่อง โครงการพัฒนาสหกรณภาคการเกษตรใหเปนองคกรหลักระดับอําเภอ 
นางสาวอุไรรัตน  พรหมหนู ผูอํานวยการกลุมสงเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ แจงใหที่

ประชุมทราบวา สํานักงานสหกรณจังหวัดตรัง ไดดําเนินการโครงการพัฒนาสหกรณภาคการเกษตรใหเปน
องคกรหลักระดับอําเภอ โดยคัดเลือกสหกรณการเกษตรระดับอําเภอ จํานวน 10 สหกรณ และสหกรณ
รูปแบบพิเศษ จํานวน 2 สหกรณ ดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสหกรณภาคการเกษตรใหเปน
องคกรหลักระดับอําเภอ เพื่อจัดทําแผนพัฒนาความเขมแขงและแผนพัฒนาธุรกิจสหกรณ  ทั้ง 12 สหกรณ 
โดยใชเครื่องมือ 1) SWOT analysis 2) มาตรฐานสหกรณ 3) อัตราสวนทางการเงิน 4) คุณภาพการควบคุม
ภายใน ไดผลการวิเคราะหศักยภาพสหกรณ ดังนี้ 

กลุมที่ 1 สหกรณที่มีศักยภาพในการดําเนินธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลผลิตสูง จํานวน          
1 สหกรณ คือ สหกรณกองทุนสวนยางบานหนองครก จํากัด 

กลุมที่ 2 สหกรณที่มีศักยภาพในการดําเนินธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลผลิตปานกลาง 
จํานวน  5 สหกรณ 1) สหกรณการเกษตรปะเหลียน จํากัด 2) สหกรณการเกษตรยานตาขาว จํากัด 3) 
สหกรณกองทุนสวนยางบานโคกแตว จํากัด 4) สหกรณการเกษตรอุตสาหกรรมตรัง จํากัด 5) สหกรณ
การเกษตรวังวิเศษ จํากัด 

กลุมที่ 4 สหกรณที่ตองไดรับการผลักดันใหดําเนินธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลผลิต จํานวน      
6 สหกรณ1) สหกรณการเกษตรหวยยอด จํากัด 2) สหกรณการเกษตรกันตัง จํากัด 3) สหกรณการเกษตร
เมืองตรัง จํากัด 4) สหกรณการเกษตรหาดสําราญ จํากัด 5) สหกรณการเกษตรนาโยง จํากัด 6) สหกรณ
การเกษตรรัษฎา จํากัด 

สํานักงานสหกรณจังหวัดตรัง ไดดําเนินการจัดประชุมขับเคลื่อนแผนพัฒนาความเขมแข็งและ
แผนพัฒนาธุรกิจสหกรณ  โดยไดรับจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริมสหกรณในการพัฒนาตามแผนพัฒนา
ความเขมแข็งและแผนพัฒนาธุรกิจสหกรณ จํานวน 5 โครงการ  

แผนพัฒนาความเขมแข็ง 
           1. โครงการสงเสริมอาชีพ (การปลูกพืชหลังฤดูทํานาและหลังโคนยาง) 
           2. โครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการ 

แผนพัฒนาธุรกิจสหกรณ 
           1. โครงการรวบรวมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในสหกรณ 
           - ยางพารา 
           - กาแฟ 
           2. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑสรางมูลคาเพิ่มสูการรับรองมาตรฐาน 
           - พัฒนาผลิตภัณฑ 
           - สินคาไดรับการรับรองมาตรฐาน 
           3. โครงการพัฒนาศูนยกระจายสินคาสหกรณสูรานคาชุมชน 

ผลการประเมินศักยภาพการดําเนินธุรกิจสหกรณ สหกรณไดรับการพัฒนาจากกลุมที่ 4       
มาอยูกลุมที่ 3 จํานวน 2 สหกรณ คือ สหกรณการเกษตรนาโยง จํากัด และสหกรณการเกษตรรัษฎา จํากัด  
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มติท่ีประชุม  รับทราบ 

  5.22 เรื่อง โครงการสงเสริมการใชยางภาครัฐ (ผลิตเสาหลักนําทางยางพารา) 
นางสาวอุไรรัตน  พรหมหนู ผูอํานวยการกลุมสงเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ แจงใหที่

ประชุมทราบวา กรมสงเสริมสหกรณ จัดประชุมชี้แจงโครงการสงเสริมการใชยางภาครัฐ เพื่อสรางการรับรูและ
ความเขาใจในการดําเนินโครงการสงเสริมการใชยางภาครัฐ (ผลิตเสาหลักนําทางยางพารา) มีสหกรณในจังหวัด
ตรังเขารวมประชุม จํานวน 4 สหกรณ คือ 1) สหกรณกองทุนสวนยางบานหนองครก จํากัด 2) สหกรณ
กองทุนสวนยางบานคลองโตนพัฒนา จํากัด 3) สหกรณกองทุนสวนยางหนองคลา จํากัด 4) สหกรณกองทุน
สวนยางทุงใหญพัฒนา จํากัด ซึ่งผลการประชุมสรุปวา ในการผลิตเสาหลักนําทางใหใชวัตถุดิบน้ํายางสดเทานั้น 
โดยกรมทางหลวงชนบทจะเปนผูรับซื้อจากสถาบันเกษตรกรโดยตรง ซึ่งมีสหกรณที่สนใจเขารวมผลิตเสาหลัก
นําทาง ประกอบดวย สหกรณกองทุนสวนยางบานหนองครก จํากัด และเครือขายสหกรณในจังหวัดตรัง กลุม
เกษตรกรทําสวนถ้ําทะลุ จังหวัดยะลา สหกรณการเกษตรบานแพรกหา จํากัด จังหวัดพัทลุง สหกรณในจังหวัด
ตราด และสหกรณในจังหวัดระยอง เปาหมายการผลิต จํานวน 274,490 ตัน 

ขบวนการสหกรณในจังหวัดตรัง ไดรวมกันจัดตั้งเครือขายสหกรณกองทุนสวนยางตรังรวม
ใจ โดยดําเนินการขับเคลื่อนโครงการเพื่อยกระดับรายไดเกษตรกรชาวสวนยาง ผลิตเสาหลักนําทางยางพารา
มาตรฐาน ภายใตโครงการสงเสริมการใชยางในภาครัฐ ประจําป 2563 – 2565 จํานวน 11 สหกรณ ดังนี ้

     1. สหกรณกองทุนสวนยางบานหนองครก จํากัด  
     2. สหกรณกองทุนสวนยางบานคลองโตนพัฒนา จํากัด 
     3. สหกรณกองทุนสวนยางบานบางดี จํากัด 
     4. สหกรณกองทุนสวนยางบานทุงตอ จํากัด 
     5. สหกรณกองทุนสวนยางโพธิ์โทน จํากัด 
     6. สหกรณกองทุนสวนยางวังคีรี จํากัด 
     7. สหกรณกองทุนสวนยางบานหนองศรีจันทร จํากัด 
     8. สหกรณกองทุนสวนยางหนองบัว จํากัด 
     9. สหกรณกองทุนสวนยางอุตสาหกรรมตรัง จํากัด 
     10. สหกรณกองทุนสวนยางรัษฎา จํากัด 
     11. สหกรณกองทุนสวนยางบานน้ําผุด จํากัด 

  มติท่ีประชุม รับทราบ 

  กลุมจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ 

  5.23 เรื่อง มาตรฐานสหกรณ ป 2562  

  นายจรวย ภูมิชาติ ผูอํานวยการกลุมจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ แจงใหที่ประชุมทราบวา          

ป 2562 สหกรณท่ีนํามาจัดมาตรฐานสหกรณท้ังหมด 71 สหกรณ  

  ป 2562 สหกรณท่ีผานเกณฑมาตรฐานสหกรณท้ังหมด 60 แหง ประกอบดวย 

- เกรด A จํานวน 31 แหง 

- เกรด B จํานวน 10 แหง 

- เกรด C จํานวน 19 แหง 

- เกรด F  (ไมผานมาตรฐาน) จํานวน 11 แหง 

 มตทิี่ประชุม รับทราบ 
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 5.24 เรื่อง ระดับชั้นสหกรณ ณ 30 กันยายน 2562 

 นายจรวย ภูมิชาติ ผูอํานวยการกลุมจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ แจงใหที่ประชุมทราบวา               
ผลการจัดระดับชั้นสหกรณ ณ 30 กันยายน 2562 สหกรณทั้งหมด 90 สหกรณ แบงเปน  
   - สหกรณชั้น 1 จํานวน 29 สหกรณ 

   - สหกรณชั้น 2 จํานวน 44 สหกรณ 

   - สหกรณชั้น 3 จํานวน 1 สหกรณ 

   - สหกรณชั้น 4 จํานวน 16      สหกรณ  

  มติท่ีประชุม รับทราบ 

  5.25 เรื่อง โครงการสงเสริมกิจกรรมสหกรณนักเรียนในโรงเรียน ตามพระราชดําริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี       
  นายจรวย ภูมิชาติ ผูอํานวยการกลุมจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ แจงใหที่ประชุมทราบวา  
โครงการสงเสริมกิจกรรมสหกรณนักเรียนในโรงเรียน ตามพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีจํานวน 2 โรงเรียน      
  1. โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนสันติราษฎรประชาบํารุง ตําบลปะเหลียนอําเภอปะเหลียน 
จังหวัดตรัง 
  2. โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานหินจอก ตําบลลิพัง อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง   
  มติท่ีประชุม รับทราบ 

  5.26 เรื่อง โครงการการจัดงาน “7 มิถุนายน วันสหกรณนักเรียน”   

   นายจรวย ภูมิชาติ ผูอํานวยการกลุมจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ แจงใหที่ประชุมทราบวา 
โครงการการจัดงาน “7 มิถุนายน วันสหกรณนักเรียน” ไดประสานงานกับโรงเรียนที่จะใชเปนสถานที่จัดงาน 
ประจําป 2563 คือ โรงเรียนวัดไทรงาม   
  มติท่ีประชมุ รับทราบ 
  5.27 เรื่อง โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะหฯ สมเด็จพระเจาอยูหัว          
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร   
   นายจรวย ภูมิชาติ ผูอํานวยการกลุมจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ แจงใหที่ประชุมทราบวา 
โครงการคลินิก เกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุ เคราะหฯ สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพวรางกูร  กําหนดจัดในป 2563 จํานวน 4 ครั้ง   
 

ครั้งที่ 1 วัน เดือน ป อําเภอ สถานที่จัดงาน 

1 22 – 23 ม.ค.63 ปะเหลียน โรงเรียนหาดทราบทอง หมูที่ 4 ตําบลเกาะสุกร 

2 11 – 12 มี.ค.63 หวยยอด โรงเรียนบานควนเลียบ หมูที่ 4 ตําบลหนองชางแลน 

3 8 – 9 เม.ย.63 วังวิเศษ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ หมูที่ 4 ตําบลเขาวิเศษ 

4 29 ก.ค.63 เมืองตรัง องคการบริหารสวนตําบลโคกหลอ หมูที่ 10 ตําบลโคกหลอ 

  มติท่ีประชุม รับทราบ 
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  5.28 เรื่อง โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม ถวายในหลวง ประจําป 
2563 
  นายจรวย ภูมิชาติ ผูอํานวยการกลุมจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ แจงใหที่ประชุมทราบวา 
เปาหมายเกษตรกรอําเภอหวยยอด จํานวน 3 ป รวมจํานวน 111 ราย 
  ป 2560 จํานวน  37 ราย 
  ป 2561 จํานวน  37 ราย 
  ป 2562 จํานวน  37 ราย 
  แนวทางการดําเนินงานโครงการ ป 2563 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ มีดังนี ้
  1. คัดเลือกจุดเรียนรูเกษตรทฤษฎีใหม ตําบลละ 1 กลุม ตามหลักเกณฑที่กระทรวงเกษตร
และสหกรณกําหนด และเสนอคณะทํางาน 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม ระดับ จังหวัดพิจารณาให
ความเห็นชอบ 
  2. ประเมินศักยภาพเกษตรกร ป 2560 – 2562 ทุกราย เพื่อจัดกลุมเกษตรกรเปนกลุม        
A B C D ตามแนวทางที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
  สํานักงานสหกรณจังหวัดตรัง คัดเลือกเกษตรกร จํานวน 4 ราย และผลการพิจารณาของ
คณะทํางานฯ คือ 
  1. เกษตรกรที่เขาหลักเกณฑเกษตรทฤษฎีใหม จํานวน 1 ราย 
   นายวิรัตน หลักเพชร ตําบลวังคีรี อําเภอหวยยอด 
  2. เกษตรกรที่เขาหลักเกณฑเกษตรผสมผสาน จํานวน 3 ราย 
   นางอําไพ ไชยภักดี ตําบลหนองชางแลน อําเภอหวยยอด 
   นางเปมรินทร อักษร ตําบลทางิ้ว อําเภอหวยยอด 
   นายธรรมพร บรรจงการ ตําบลนาวง อําเภอหวยยอด 
  มติทีประชุม รับทราบ 

  กลุมสงเสริมสหกรณ 1 – 3  

 5.29 เรื่อง ขอหารือกรณีผูจัดการสหกรณที่อายุครบเกษียณแลว 
 นางสาวศิริวรรณ ชูตรัง แจงใหที่ประชุมทราบวา ขอหารือกรณีผูจัดการสหกรณอายุครบ

เกษียณแลว แตยังไมไดพนจากตําแหนง เชน สกย.บานหนองคลา จํากัด, สกย.บานน้ําผุด จํากัด, สกย.วังวน 
จํากัด, เปนตน จึงขอหารือเกี่ยวกับการดําเนินการใหเปนรูปแบบเดียวกันทั้งจังหวัด วาควรใหพนจากตําแหนง
หรือมีการตอสัญญาจางแบบใด เพื่อใหเปนแนวทางเดียวกัน 

 มติท่ีประชุม มอบ กตส.ศึกษารายละเอียด 

  5.30 เรื่อง การดําเนินการสงเสริมแนะนําและแกไขปญหาใหกับสหกรณ 
    นายพงษพันธ ขาวคง นักวิชาการสหกรณชํานาญการ ชี้แจงที่ประชุมเกี่ยวกับการดําเนินการ

สงเสริมแนะนําและแกไขปญหาใหกับสหกรณในความรับผิดชอบของกลุมสงเสริมสหกรณ 3 จํานวน           
2 แหง คือ    

 1. สหกรณกองทุนสวนยางบานไชยภักดี จํากัด 
    สหกรณฯ มีปญหาผลกระทบจากการขาดทุนอยางตอเนื่อง รวมเปนเงินประมาณ 39 ลาน

บาท ซึ่งสงผลกระทบใหสหกรณขาดสภาพคลองในการดําเนินธุรกิจ มีหนี้สินที่ไมสามารถชําระหนี้ไดและ
สมาชิกสหกรณขาดความเชื่อม่ันตอสหกรณ ซึ่งจากการประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเมื่อวันที่ 
11 ตุลาคม 2562 มีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตรเพื่อการฟนฟูและพัฒนาสหกรณ โดยรวมบูรณาการกับ
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สํานักงานสหกรณจังหวัดตรัง ซึ่งไดแตงตั้งคณะทํางานในการขับเคลื่อนการพัฒนาและฟนฟูสหกรณโดย
แผนยุทธศาสตรการแกไขปญหาสหกรณ จํานวน 4 ยุทธศาสตร คือ 

  ยุทธศาสตรที่ 1 สหกรณเปนศูนยกลางของการพัฒนาอาชีพสมาชิกสรางทางเลือก
ใหมในการสงเสริมการเกษตรในพ้ืนที ่

  ยุทธศาสตรที่ 2 เพิ่มทุยภายในเพิ่มสภาพคลองทางการเงิน 
  ยุทธศาสตรที่ 3 ปรับโครงสรางหนี ้
  ยุทธศาสตรที่ 4 แกไขเชิงระบบของโรงงานสกัดน้ํามันปาลม 
  โดยกําหนดแผนกลยุทธ จํานวน 4 กลยุทธ (โดยมีโครงการตางๆ รองรับตามแผน 

กลยุทธ) คือ 
  กลยุทธที่ 1  พัฒนาระบบการควบคุมภายในของสหกรณ 
  กลยุทธที่ 2  พัฒนาประสิทธิภาพทางธุรกิจของสหกรณและเพิ่มทุนดําเนินงาน 
  กลยุทธที่ 3  การสรางความศรัทธาและเชื่อมั่นตอสหกรณ 
  กลยุทธที่ 4  สรางแนวรวมเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานสหกรณ 
 2. สหกรณกองทุนสวนยางคลองปาง จํากัด 
     สหกรณฯ มีการจัดทําสัญญาจางผลิตยางรมควัน Rss1 – Rss3 และอัดกอนกับบริษัทนิติ

บุคคลภายนอก (บริษัท เอ็มเท็คไคเซ็น จํากัด) กําลังการผลิตวันละ 30 ตัน หากสหกรณฯ ไมสามารถ      
สงน้ํายางสดไดยินยอมใหผูรับจางหาวัตถุดิบน้ํายางสดมาผลิต และสามารถนํายางแผนที่แปรรูปไป
จําหนายแกผูใดก็ได โดยสหกรณฯสามารถรวบรวมผลผลิตน้ํายางจากสมาชิกปริมาณน้ํายาง 7 ตันตอวัน
ซึ่งไมเปนไปตามวัตถุประสงคของสหกรณตามที่ระบุในขอบังคับของสหกรณและพระราชบัญญัติสหกรณ 
เนื่องจากเห็นไดวาสหกรณมีเจตนาที่จะดําเนินธุรกิจหรือดําเนินกิจการกับบุคคลภายนอกซึ่งมิใชสมาชิก
ของสหกรณเปนหลัก และเปนการเอื้อประโยชนใหแกบุคคลภายนอกมิใชสมาชิกสหกรณและอาจ
กอใหเกิดความเสียหายตอระบบสหกรณโดยรวม ซึ่งมิไดเปนไปตามมาตรา 33 แหงพระราชบัญญัติ
สหกรณ พ.ศ. 2542 

 สํานักงานสหกรณจังหวัดตรัง มีหนังสือถึงสหกรณฯ จํานวนหลายฉบับ เชน 
 - หนังสือสํานักงานสหกรณจังหวัดตรัง ที่ ตง 0010/2190 ลงวันที่ 25 กันยายน 2562 
 - หนังสือสํานักงานสหกรณจังหวัดตรัง ที่ ตง 0010/2563 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 

2562 เรื่อง ขอตกลงการวาจางผลิตยางแผนรมควัน Rss1 – Rss3 และอัดกอน 

 - คําสั่ งรองนายทะเบียนสหกรณ  ที่  ตง 55/2562 ลงวันที่  4 ธันวาคม 2562             
เรื่อง เพิกถอนมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ และมติที่ประชุมใหญวิสามัญ ซึ่งสหกรณฯ ได
อุทธรณคําสั่งดังกลาว และอยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ 

 มติท่ีประชุม รับทราบ 

  ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเพื่อพิจารณา 
   ไมม ี  
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ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ 

  7.1 เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อติดตามความกาวหนาผลการปฏิบัติงาน 
  ประธานในที่ประชุม แจงใหที่ประชุมทราบวา ไดรับแจงจากผูตรวจราชการกรม เขตตรวจ
ราชการที่ 6 และ 10 จะมาตรวจติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายกรมสงเสริมสหกรณ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ของสํานักงานสหกรณจังหวัดตรัง ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ 2563 เวลา 09.00 น.       
ณ หองประชุมสํานักงานสหกรณจังหวัดตรัง ขอใหขาราชการและพนักงานราชการเขารวมประชุมตามวัน เวลา 
และสถานที่ดังกลาวโดยพรอมเพรียง 

  มติท่ีประชุม รับทราบ 
   

เลิกประชุม เวลา    16.30    น. 

                                                     
        ลงชื่อ      นิชกานต ชัยปน 
                 ( นางนิชกานต ชัยปน )  
                   เจาพนักงานธุรการ 
                ผูจดรายงานการประชุม 
 

        ลงชื่อ    สุภาพร  ทหารไทย 
                          ( นางสุภาพร ทหารไทย  ) 
                     นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
              ผูตรวจสอบรายงานการประชุม 

           

     
    


