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รายงานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา  
ครั้งที่ 3/2562 

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 
ณ ห้องประชุมนนทรี ส านักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา 

…………………………………………… 
ผู้มาประชุม 
1. นางรุ่งนภา สุวรรณสุข นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ 
2. นางสาวศิริลักษณ์ ธรรมประไพ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ 
3. นางสาวทวีวรรณ อุพิณ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
4. นายสุรัตน์ ธวัชสานนท์ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
5. นางจินตนา ฟูุงเฟ่ือง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
6. นายจักรพรรดิ์ ศรีประเสริฐ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
7. นายสุชิน กลิ่นแก้ว นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
8. นางสาวสิริรัตน์ ยิ่งยง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
9. นายจิรวัฒน์ ไชยพุทธ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

10. นางสาวรุ่งนะภา กลัดเจริญ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
11. นางสาวขวัญตา บุญงาม นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ  
12. นายธรรมศักดิ์ พลอยเพ็ชร์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
13. นางสาวศศิวิมล ธรรมกิรติ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
14. นางสาวจุฑามาศ ตนะวรรณสมบัติ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
15. นางสาวสุภาลักษณ์ คูหา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
16. นางสาวสมหญิง รูปประดิษฐ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
17. นางสาวพัทธมน บุญสิทธิ์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
18. นายนพณพัชร ปันจุติ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
19. นางสาวรพีพร ตันประภาส นิติกรปฏิบัติการ 
20. นางสาวกนกอร สุขมอญ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
21. นางสาวสมคิด ประชุมสาร นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
22. นายภัฏชกุล มีเดช นักวิชาการมาตรฐานสินค้า 

23.  นางสาวดวงพร นิยมศักดิ์ นักวิชาการสหกรณ์ 
24. นางวันวิสา ทองใบ  นักวิชาการสหกรณ์ 
25. นางสาวกนกวรรณ ปัญจชัย นิติกร 
26. นางสาวกีรติยา จันทร์ดี นักวิชาการสหกรณ์ 
27. นางสาวปิยมาศ เมียงอารมณ์ เจ้าพนักงานธุรการ 
28. นางสาวเกวรินทร์ มณีฤทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
29. นางสาวสหฤทัย สมประเสริฐ นักวิชาการสหกรณ์ 
30. นางสาวฉวีวรรณ อ่องประเสริฐ นักวิชาการสหกรณ์ 
31. นางสาวนฤมล ภักดีอุดม นักวิชาการสหกรณ์ 
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32. นางสาวยุพาพร อาดี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
33. นางสาวมัลลิกา พรมทาระ นักวิชาการสหกรณ์ 
34. นางวงษ์มณี ทองมา พนักงานพิมพ์ ส3 
35. นายมานิจ โอสถานนท์ ผู้ช่วยช่างทั่วไป ช2 
36. นายเผด็จ ภู่โอภาสนันท์ พนักงานขับรถยนต์ ส2 
37. นายสุเทพ แก้วจินดา พนักงานขับรถยนต์ ส2 
38. นางสาวพิมพาพร สนิทธางกูร พนักงานขับรถยนต์ ส2 
39. นายโสภณ เอ่ียมพินิจ พนักงานขับรถยนต์ 
40. นายกฤษฎา สุนันโฉ พนักงานขับรถยนต์ 
41. นายวินัย แก้วค า พนักงานขับรถยนต์ 

    
ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายก่อเกียรติ   สวนศิริ  สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปราชการ 
2. นางสมศรี คนมั่น นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ ไปราชการ 
3. นายชัยธนันท์  วุฒิเรืองโรจน์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน ไปราชการ 
4. นางสาวทิพาภรณ์ เพียซ้าย นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ ไปราชการ 
5. นางสาวศิรินทร มาทอง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ไปราชการ 
6. นายชรินทร์ ไตรรัตน์วัฒนา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ไปราชการ 
7. นายวันชัย เบ้าทอง พนักงานขับรถยนต์ ส2 ไปราชการ 
8. นายปิยะพงค์ วงค์สินธ์ พนักงานขับรถยนต์ ลา 

…………………………………………… 
เริ่มประชุมเวลา   14.00 น. 

นางรุ่งนภา  สุวรรณสุข นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ  เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวเปิด
ประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  1. ตามท่ีประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 
2561 ผู้ว่าราชการ จังหวัดฉะเชิงเทราได้ ขอความร่วมมือ ให้ส่วนราชการร่วมบริจาคเครื่องดื่มชูก าลัง ให้แก่ฝุาย
ปูองกันบรรเทาสาธารณภัย ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทราได้รวบรวม
เงินบริจาคเป็นจ านวนทั้งสิ้น 1,240 บาท 
  2..ขอเชิญบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทราร่วมท าบุญตักบาตร ในวันที่ 3 มกราคม 2562 
เวลา 07.00 น. และร่วมอวยพรแก่อธิบดีฯ เวลา 09.00 น. ณ กรมส่งเสริมสหกรณ ์ผู้ที่สนใจเข้าร่วมสามารถลงชื่อได้ที่
ฝุายบริหารทั่วไป 
  3. กล่าวแนะน าข้าราชการบรรจุใหม่ จ านวน 2 คน 
 1. นางสาวกนกอร  สุขมอญ  ต าแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
 2. นางสาวสมคิด  ประชุมสาร ต าแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
  มติ ที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม  
-ไม่มี- 

มติ ที่ประชุม –ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องติดตามผลการปฏิบัติงาน  
–ไม่มี- 

มติ ที่ประชุม –ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อทราบ  
  1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
 นางรุ่งนภา  สุวรรณสุข  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  ได้แ จ้งให้ที่
ประชุมทราบ ถึงการก าหนดแผนกิจกรรม เปูาหมายโครงการ และระยะเวลาในการกิจกรรมประจ าปี 2562 
จ านวน 5 โครงการหลัก ได้แก่ 
 1.1 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart farmer) ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 - จัดฝึกอบรมถ่ายทอดกระบวนการพัฒนาสมาชิกหรือทายาทสมาชิกเปูาหมายให้มีความพร้อม
ในการจัดท าแผนประกอบอาชีพด้านการสหกรณ์ และจัดท าแผนการเพิ่มรายได้ภายในครัวเรือน เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ 
Smart Farmer เปูาหมาย สหกรณ์ตามที่ก าหนด จ านวน 85 คน ระยะเวลาด าเนินการภายในเดือนมกราคม 2562 
 1.2 โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ปี 2562  
 - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกร และจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนพัฒนาธุรกิจและสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิก เปูาหมายคือกลุ่มเกษตรกรท า
สวนยางพาราคลองตะเกรา จ านวน 30 คน ระยะเวลาด าเนินการภายในเดือนมกราคม 2562 
 - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาและเชื่อมโยงธุรกิจกลุ่มเกษตรกร เปูาหมาย
คือ กลุ่มเกษตรกรท านาหมอนทอง จ านวน 30 คน ระยะเวลาด าเนินการภายในเดือนมกราคม 2562 
 1.3 โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรรูปแบบประชารัฐ  
 - โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนพัฒนาความเข้มแข็งและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
เปูาหมายคือสหกรณ์ท่ีก าหนด 11 สหกรณ์ จ านวนสหกรณ์ละ 30 คน ระยะเวลาด าเนินการ เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือน
เมษายน 2562 
 - โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาสหกรณ์รูปแบบ
ประชารัฐ (1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร) เปูาหมายคือสหกรณ์พืชผักผลไม้เกษตรปลอดภัยสูงจังหวัด
ฉะเชิงเทรา จ ากัด จ านวน 25 คน ระยะเวลาด าเนินการภายในเดือนมกราคม 2562 
 - โครงการศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ ( CDC) เปูาหมายคือสหกรณ์การเกษตรบางน้ า
เปรี้ยวจ ากัด และสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้วจ ากัด ระยะเวลาด าเนินการ เดือนมกราคม ถึงเดือนกรกฎาคม 2562 
 1.4 โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร  
 - คลัสเตอร์ (สินค้าประมง) เปูาหมาย สหกรณ์ 2 รุ่น รุ่นละ 50 คน ระยะเวลา
ด าเนินการ เดือนมีนาคม ถึงเดือนกรกฎาคม 2562 
 - คลัสเตอร์ (สินค้าปศุสัตว์) เปูาหมาย สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว จ ากัด จ านวน 50 คน 
ระยะเวลาด าเนินการ เดือนมีนาคม ถึงเดือนมิถุนายน 2562 
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 - จัดประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาดผลไม้คุณภาพของสถาบันเกษตรกร 
เปูาหมายคือสหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา จ ากัด จ านวน 30 ราย ระยะเวลาด าเนินการภายใน
เดือนเมษายน 2562 
 - จัดอบรมความรู้การบริหารสหกรณ์ฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
องค์กร และแผนธุรกิจสหกรณ์ฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสรุปและถอดบทเรียน เปูาหมายคือ สหกรณ์ปศุสัตว์
และสัตว์น้ าฉะเชิงเทรา จ ากัด จ านวน 30 คน ระยะเวลาด าเนินการ เดือนมีนาคม ถึงเดือนมิถุนายน 2562 
 1.5 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
 - จัดประชุมทบทวนแผนการตลาด/การซื้อขาย และการเชื่อมโยงตลาดกับสหกรณ์/
เอกชน ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด (แปลงใหญ่ปี 59) จ านวน 4 แห่ง แปลงละ 10 ราย ระยะเวลา
ด าเนินการ เดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน 2562 
 - จัดประชุมทบทวนแผนการตลาด/การซื้อขาย และการเชื่อมโยงตลาดกับสหกรณ์/
เอกชน ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด (แปลงใหญ่ปี 60) จ านวน 7 แห่ง แปลงละ 20 ราย ระยะเวลา
ด าเนินการ เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนมีนาคม 2562 
 - จัดประชุมทบทวนแผนการตลาด/การซื้อขาย และการเชื่อมโยงตลาดกับสหกรณ์/
เอกชน ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด (แปลงใหญ่ปี 61) จ านวน 9 แห่ง แปลงละ 30 ราย ระยะเวลา
ด าเนินการ เดือนมีนาคม ถึงเดือนมิถุนายน 2562 

  2. กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 
 นางสาวศิริลักษณ์ ธรรมประไพ ผู้อ านวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ชี้แจงดังนี้ 
 2.1 ในเดือนมกราคม 2562 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์จะมีการจัดอบรม จ านวนทั้งสิ้น 
5 โครงการ ได้แก่ 
 2.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการมีส่วนร่วม เรื่องแผนพัฒนาการเกษตรเขาหินซ้อน ในวันที่ 23 
มกราคม 2562 จ านวน 1 สหกรณ์ (30 ราย) 
 2.1.2  จัดอบรมเกษตรกร สมาชิกสหกรณ์ในพ้ืนที่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตรกร จ านวน 4 รุ่น รุ่นละ 8 ราย ได้แก่ 
 1) ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรกรอ าเภอเมือง 
 2) ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรกรอ าเภอคลองเข่ือน 
 3) ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรกรอ าเภอบางคล้า 
 4) ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรกรอ าเภอ พนมสารคาม 
 2.2 จากการจัดมาตรฐานการสหกรณ์ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด พบว่ามีสหกรณ์ที่ผ่าน
มาตรฐานระดับ A ขึ้นไป จ านวน 29 สหกรณ์ ทั้งนี้ได้ก าหนดรายชื่อสหกรณ์เปูาหมายแล้ว 

  3. กลุ่มตรวจการสหกรณ ์
 นางสาวทวีวรรณ  อุพิณ ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
 3. 1 เรื่อง การจัดท าทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้นของสหกรณ์ 
 ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์  ได้มีหนังสือเร่งรัดจัดส่งข้อมูลทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้น
ของสหกรณ์ ตามหนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ท่ี กษ 1108/1197 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เพ่ือปฏิบัติให้
เป็นไปตามความในมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 โดยจัดส่งทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้น
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ของสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีทุกปีของสหกรณ์ ซึ่งกลุ่มตรวจการได้มีหนังสือแจ้งไปยัง
สหกรณ์ทุกสหกรณ์แล้ว ตามหนังสือที่ ฉช 0010/1867 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2561 จึงขอความร่วมมือให้กลุ่ม
ส่งเสริมสหกรณ์ประสานงานกับสหกรณ์ให้จัดส่งทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้นของสหกรณ์ มายังส านักงาน
สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทราด้วย เพื่อจะได้รวบรวมรายงานกรมฯ ทราบต่อไป  
 ทั้งนี ้ผลการรายงานการจัดท าทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้นของสหกรณ์ของปี 2561  
ส านักงานสหกรณ์ได้รายงานให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ครบถ้วนแล้ว จ านวน 81 สหกรณ ์
 3.2  เรื่อง รายงานผลการติดตามการแก้ไขข้อสังเกตที่ตรวจพบจากการตรวจสอบบัญชี 
 ตามท่ีผู้สอบบัญชีได้เข้าตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์/  กลุ่มเกษตรกรประจ าปี พบว่า 
ตรวจพบข้อสังเกตจากการตรวจสอบบัญชีประจ าปีของสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกร และส่งรายงานผลการตรวจสอบให้
สหกรณ์จังหวัดทราบ และได้มีหนังสือแจ้งสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ที่รับผิดชอบทราบแล้ว 
กลุ่มตรวจการสหกรณ์ได้สรุปข้อสังเกตที่ตรวจพบจากการตรวจบัญชีของผู้สอบบัญชีสหกรณ์/  กลุ่มเกษตรกร ตั้งแต่
รอบบัญชี 31  มีนาคม 2560 ถึงปัจจุบัน เพ่ือเป็นข้อมูลให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ใช้ในการแนะน า ส่งเสริมสหกรณ์/  
กลุ่มเกษตรกร และติดตาม รายงานผลการแก้ไขข้อสังเกตดังกล่าวให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัดทราบทุกวันที่ 25  
ของเดือน จึงขอความร่วมมือให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ติดตาม รายงานผลการแก้ไขข้อสังเกตด้วย 
 3.3  เรื่อง การจัดประชุมคณะท างานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการด าเนินงานของ
สหกรณ/์ กลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 ตามแผนงานก ากับดูแลตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ ประจ าปี 2562 มีกิจกรรม
จัดประชุมคณะท างานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (จกบ.) จ านวน 4 ครั้ง 
ซึ่งได้ด าเนินการไปแล้ว 1 ครั้ง ในวันที่ 26 ธันวาคม 2561   
 3.4 เ รื่อง แผนการตรวจการ ประจ าเดือนมกราคม 2562 
 ในเดือนมกราคม 2562 แผนการเข้าตรวจการสหกรณ์ของผู้ตรวจการสหกรณ์ ทีมตรวจ
การสหกรณ์ ชุดที่ 1–3 และตรวจการตามค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ มีดังนี้ 
 3. 4.1 แผนตรวจการของผู้ตรวจการสหกรณ์รายคน (แนะน าปูองกันการเกิดข้อบกพร่อง)  
จ านวน 14 สหกรณ์ ได้แก่ 
 1) สอ.ต ารวจฉะเชิงเทรา จ ากัด (นายสุรัตน์   ธวัชสานนท์) 
 2) สอ.ก านันผู้ใหญ่บ้านเมืองฉะเชิงเทรา จ ากัด (นายชัยธนันท์  วุฒิเรืองโรจน์) 
 3) สอ.สายไฟฟูาบางกอกเคเบิ้ลฉะเชิงเทรา จ ากัด (นายชัยธนันท์  วุฒิเรืองโรจน์) 
 4) สกก.บางปะกง จ ากัด (นายชัยธนันท์  วุฒิเรืองโรจน์) 
 5) สก.เคหสถานบ้านใหม่นากุ่ม  จ ากัด (นายชัยธนันท์  วุฒิเรืองโรจน์) 
 6) สอ.เซ็มไทย จ ากัด (นางสาวพัทธมน  บุญสิทธิ์) 
 7) สอ.โทคิน จ ากัด (นางสาวพัทธมน  บุญสิทธิ์) 
 8) สกก.คลองเขื่อน จ ากัด (นางจินตนา  ฟูุงเฟ่ือง) 
 9) สกก.บางคล้า จ ากัด (นางจินตนา  ฟูุงเฟ่ือง) 
 10) สกก.บางน้ าเปรี้ยว จ ากัด (นางจินตนา  ฟูุงเฟ่ือง) 
 11) สก.มะม่วงบางคล้า จ ากัด (นายนพณพัชร  ปันจุติ) 
 12) สกป.หนองไม้แก่น จ ากัด (นายจักรพรรดิ  ศรีประเสริฐ) 
 13) สอ.กองก ากับการ 2 กองบังคับการฝึกพิเศษ จ ากัด (นายธรรมศักดิ์  พลอยเพ็ชร์) 
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 14) สก.ปศุสัตว์และสัตว์น้ าฉะเชิงเทรา  จ ากัด (นายธรรมศักดิ์  พลอยเพ็ชร์) 
 3. 4.2 แผนตรวจการสหกรณ์ของทีมตรวจการสหกรณ์ ทั้งปี จ านวน 25 สหกรณ์ แผน
เดือนมกราคม 2562 จ านวน 5 สหกรณ์ ได้แก่ 
 ชุดที่ 1 แผนทั้งปี 9 สหกรณ์ แผนเดือนมกราคม 2562 จ านวน 2 สหกรณ์ ได้แก่ 
 1 ) สกก.บางน้ าเปรี้ยว  จ ากัด 
 2 ) สก.มะม่วงบางคล้า  จ ากัด 
 ชุดที่ 2 แผนทั้งปี 10 สหกรณ์ แผนเดือนมกราคม 2562 จ านวน 2 สหกรณ์ ได้แก่ 
 1 ) สกป.หนองไม้แก่น  จ ากัด 
 2 ) สก.ปศุสัตว์และสัตว์น้ าฉะเชิงเทรา  จ ากัด 
 ชุดที่ 3 แผนทั้งปี 6 สหกรณ์ แผนเดือนมกราคม 2562 จ านวน 1 สหกรณ์ ได้แก่ 
สหกรณ์การเกษตรบางปะกง  จ ากัด 
 3. 4.3 แผนตรวจการสหกรณ์ตามค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ แผนทั้งปี 13 สหกรณ์ 
แผนเดือนมกราคม 2562 จ านวน 2 สหกรณ์  ได้แก ่
 1 ) สก.ปลาสลิดละสัตว์น้ าฉะเชิงเทรา จ ากัด 
 2 ) สกก.แปลงยาว จ ากัด 
  ทั้งนี้ การประชุมซักซ้อมการตรวจการสหกรณ์ จ านวน 1 ครั้งซึ่งจะด าเนินการในเดือนมกราคม 
2562 กลุ่มตรวจการจะแจ้งวันเวลาให้ทราบอีกครั้ง 

 4. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 
 นางจินตนา ฟุูงเฟ่ือง ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 ได้ชี้แจงในที่ประชุม ดังนี้ 
 4.1 การจัดประชุมใหญ่กลุ่มท านาบางคา ในวันที่ 11 มกราคม 2562 และหลังจากนั้นจะมี
การหารือกระบวนการเลิกสหกรณ์ เนื่องจากต้องเคลียร์ทรัพย์สินก่อนที่จะถึง 31 มีนาคม 2562 
 2. เนื่องด้วยมีภาระงานถูกส่งมายังกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เป็นจ านวนมาก อาจมีความล่าช้าและ
ผิดพลาดในการด าเนินงาน หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นขอให้ทุกส่วนงานส่งสัญญาณเพ่ือจะได้น าไปปรับปรุง 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
  มติที่ประชุม –ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
  กรมส่งเสริมสหกรณ์อนุมัติให้เบิกโทรศัพท์ให้แก่ผู้อ านวยการกลุ่มงานทุกกลุ่ม ฝุายบริหารทั่วไปได้
ด าเนินการมอบโทรศัพท์เคลื่อนที่และหมายเลขโทรศัพท์ยี่ห้อ Huawei รุ่น Y5 ให้แก่หัวหน้ากลุ่มงาน เพื่อความ
สะดวกในการติดต่อสื่อสาร จ านวน 8 เครื่อง ดังนี้ 
  1) ผู้อ านวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ได้รับเบอร์โทรฯ 063-5159856 
  2) ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ได้รับเบอร์โทรฯ  063-5159853 
  3) ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ ได้รับเบอร์โทรฯ 063-5159855 
  4) ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ ได้รับเบอร์โทรฯ 063-5159857 
  5) ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ได้รับเบอร์โทรฯ  063-5159851 
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  6) ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 ได้รับเบอร์โทรฯ  063-5159852 
  7) ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 ได้รับเบอร์โทรฯ  063-5159850 
  8) ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 ได้รับเบอร์โทรฯ  063-5159854 
  มติที่ประชุม รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา  14.30 น. 
 
     
    (ลงชื่อ)       ผู้จดรายงานการประชุม  
     (นางสาวกนกอร  สุขมอญ) 
                     นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
 
    (ลงชื่อ)    ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
     (นางสาวสิริรัตน์  ยิ่งยง) 
          นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 


