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รายงานการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างประจ า  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ 
ครั้งที่  1/2562 

วันจันทร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 พ.ศ. 2562  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ 

ผู้มาประชุม 
1.  นายสมศักดิ์  สุภาจรูญ     สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ  
2.  นายปรีชา  ลาภารัตน์     นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ 
3.  นายอาคม  สวัสดิพละ     นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ 
4.  นายสุทัน  หล้าแก้ว     นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
5.  นายมงคล ประทุมค า     นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
6.  นายเกรียงศักดิ์ กุลชูศักดิ์   นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
7.  นายมงคล  สร้อยเพชร     นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
8.  นางสาวปรินยาพร  ทองรัศมี   นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ   
9. นายสุพัฒน์กาจ  เบ้าชัยภูมิ   นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
10. นางสาวรัตติยา  ฤทธิ์ชัยภูมิ   นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
11. นางสาวฐิติกร เพียรหาผล  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
12. นายสุรสันต์  แดงสกุล     นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
13. นายสุเมธ ชูรัตน์     นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
14. นางสาววราภรณ์  ภิญโญฤทธิ์   นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
15. นางสาววนิดา  ยอดทุม    นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
16. นางเมษยา สิงหาพรม      นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
17. นายวีรชาติ ประสิทธิแสง   เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
18. นายทวีศักดิ์ แสงประจักษ์   เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
19. นายบรรจุ ค าลอยฟ้า     เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
20.  นายสมบัติ มีใส     เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
21. นายศุภกิจ ช่างเรือ   เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
22. นายณรงค์ศักดิ์ แก้วลาดวงษ์       เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
23. นางสาวชนัญชิตา  เพียรทอง   นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  
24. นางสาวนิวรัตน์  โสมชาติ  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
25. นางรัตนพร มังธานี   นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
26. นายฐาปกรณ์ จงจัดกลาง  นิติกรปฏิบัติการ 
27. นางสาวชุติมา พลทยาน   นักวิชาการสหกรณ์ 
28. นายเอกวิทย์  ทิพย์รักษ์   นักวิชาการสหกรณ์ 
29. นางระเบียบ  หล่อเรืองศิลป์   นักวิชาการสหกรณ์ 
30. นางสาวดวงหทัย  บุญใจ   นักวิชาการสหกรณ์ 
31. นางสาวกุสุมา  ดีขุนทด     นักวิชาการสหกรณ์ 
32. นางสาวกษิรา  ผาละศรี   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
33. นางสาวศศิธร  หาญรบ     นักจัดการงานทั่วไป  
34.นางสาวยุวราศรี ศรีสุนทร   นิติกร 
35. นางปราติมา มีใส     เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 



2 

36. นางบุหลัน วชิัยสูง     เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
37. นางสาวสุพัตรา  ชนะหาญ   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
38. นางสาวธนชัพร พูนศิริ     เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
39. นางสาวนิรุบล ทองจ ารูญ   เจ้าพนักงานธุรการ 
40. นางสาวรุ่งทิวา ภาระจร   เจ้าพนักงานธุรการ    
41. นางสาวสุพัตรา  ประกิจ   เจ้าพนักงานธุรการ 
42. นายชัยรัตน์ ระวิพันธ์     พนักงานขับรถยนต์ ส๒ 
43. นายสวง ผวิผา      พนักงานธุรการ ส๒ 
44. นายนู โตทองหลาง     พนักงานเก็บเอกสาร บ2 
45. นายสุดเขต พรแพงจันทร์   พนักงานขับรถยนต์ ส๒   
46. นายจ านงค์ พลตาล     พนักงานขับรถยนต์ ส๒   
 
ไปราชการ 
1. นายเกื้อกูลวงศ์  วัฒนาสกุลลี   นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
2. นายมานะ พงศ์อุดม     เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
3. นายปัญญาวัฒน์ เปี่ยมคงสถิตย์   เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน 
4. นางสาวรสลิน อินดอน     นักวิชาการสหกรณ์ 
 
ลาพักผ่อน 
1. นายสุชาติ  แจ่มจ ารัส     เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
 
ลาป่วย 
1. นางสาวอัจฉราวดี  กุลวงศ์   นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
2. นายธณา  บุญวัชราภัย     นักวิชาการมาตรฐานสินค้า 
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
นายสมศักดิ์ สุภาจรูญ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและ 

ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี   1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 -นโยบายกรมส่งเสริมสหกรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  เรื่องการพัฒนาสหกรณ์ให้เข้มแข็ง
การด าเนินธุรกิจสหกรณ์ให้เข้มแข็ง  
 -เรื่องการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูท านาให้แก่เกษตรกร  ให้ทางส านักงานสหกรณ์จังหวัด
ชัยภูมิเตรียมการในการรับซื้อข้าวโพด 
 -โครงการไทยนิยมยั่งยืน ให้เตรียมการทางด้านเอกสารเพื่อการตรวจสอบทางด้านการเงินและ
พัสดุ 
 นายอาคม  สวัสดิพละ  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ  แจ้งว่า 
 -ตามท่ีได้รับมอบหมายเข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 2/2562 แทนสหกรณ์
จังหวัดมีเรื่องแจ้งให้ทราบดังนี้ 
 1.เรื่องการใช้จ่ายเงินพัฒนาจังหวัด แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเบิกจ่ายในส่วนของงบอบรม 
 2.แจ้งให้หน่วยงานต่างๆ กรอกแบบสอบถามป่าโล่ใหญ่ชัยภูมิ 
ระเบียบวาระท่ี   2   รับรองรายงานการประชุมประจ าเดือน ครั้งที่ 12/2561 วันพฤหัสบดี  27 ธันวาคม 2561   
   ซึ่งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ http://web.cpd.go.th/chaiyaphum 
   มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ 12/2561 วันพฤหัสบดี  27 ธันวาคม 2561   
ระเบียบวาระท่ี   3   เรื่องการติดตามผลการปฏิบัติงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 3.1แบบติดตามผลการปฏิบัติงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  ข้อมูลส่งภายในวันที่  10 
กุมภาพันธ์ 2562 
                   3.2.เรื่องการบริหารสินเชื่อ โดยเฉพาะสหกรณ์ที่มีดอกเบี้ยค้างนาน ส่งเสริมสหกรณ์ใน
ปีงบประมาณ 2562 ในอ าเภอแก้งคร้อ คอนสาร 
 นายมงคล ประทุมค า นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ  แจ้งว่ามี 2 กรณี หนี้ค้างนาน กับ หนี้
ค้างมาก มีวิธีแก้ปัญหาแตกต่างกัน 
สหกรณ์จังหวัดมอบหมาย กลุ่มตรวจการสหกรณ์ออกแบบการติดตามดังกล่าว ให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลง การ
คงเหลือของดอกเบี้ยค้าง 
 3.๓เรื่องการส่งเสริมการออมอยู่ในกิจกรรมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ เพื่อกระตุ้นเรื่องการออม
เพ่ือลดปัญหาสหกรณ์ท่ีมีดอกเบี้ยค้างนาน ส่งเสริมสหกรณ์ในปีงบประมาณ 2562 เพ่ือการเพิ่มรายได้การบริหาร
ต้นทุนลดต้นทุน  
ระเบียบวาระท่ี   4   รายงานผลการปฏิบัติงานปี งบประมาณ 2562 
          วาระท่ี 4.1  ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 นางสาวกษิรา  ผาละศรี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  แจ้งในที่ประชุมว่า 
 1.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2562 แยกตามงบรายจ่าย ดังนี้ 
 งบบุคลากร 32.74 เปอร์เซ็นต์  
 งบด าเนินงาน 26.68 เปอร์เซ็นต ์
 งบอุดหนุน 6.88 เปอร์เซ็นต์ 
 งบลงทุน 100.00 เปอร์เซ็นต ์
 รวมทั้งสิ้น 34.34 เปอร์เซ็นต ์
 2.การรายงานแบบระบบ CPS โดยใช้ระบบ Google Form จะมีการประชุมติดตามอีกครั้ง 

http://web.cpd.go.th/chaiyaphum
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 3.เรื่องด าเนินการขายรถยนต์ราชการทอดตลาด จ านวน 5 คัน ด าเนินงานเรียบร้อย พร้อม
น าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน เป็นจ านวนเงิน 346,000 บาท 
ข้อสั่งการสหกรณ์จังหวัด 1.กิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียน สหกรณ์จังหวัดมอบหมายกลุ่มกบส. เป็นกลุ่มงานหลักใน
การรับผิดชอบ โดยให้บุคลากรทุกท่านมีส่วนร่วมในการด าเนินการจัดงาน  2.ให้คณะท างานประชาสัมพันธ์ 
ด าเนินการจัดประชุมโดยด่วน 
 นางสาวฐิติกร เพียรหาผล  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ  แจ้งในที่ประชุมว่า 
 -การจัดกิจกรรมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจ าปี 2562 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิเป็น
เจ้าภาพหลัก ตามมติที่ประชุมร่วมกับเครือข่ายสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิและสันนิบาตสหกรณ์การแบ่งภารกิจหน้าที่
ร่วมกับสันนิบาตสหกรณ์ชัยภูมิและเครือข่ายสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ  ในงานจะมีการตั้งกองทุนพระบิดาสหกรณ์จังหวัด
ชัยภูมิ และจัดจัดท าโครงการส่งเสริมการออม พร้อมแจ้งค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานต่างๆ เพ่ือด าเนินการให้ภารกิจลุล่วง
เรียบร้อย 
          วาระท่ี 4.2   กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 
   นายอาคม  สวัสดิพละ  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ แจ้งในที่ประชุมว่า 
   1.แผนงานส่งเสริมสหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 34 แห่ง รวมแล้ว  มี 4 ระดับ ระดับ A B C 
F เงื่อนไขตามเป้าหมาย 100 %  คิดเป็นร้อยละ ระดับ A 40 % B 30 %  C 30%  F – ภาพรวม  83  แห่ง สรุป 
ระดับ A 34 แห่ง %  B 25 แห่ง  C 24 แห่ง  F – 
   - กลุ่มเกษตรกร 63 แห่ง เป้าหมายเพิ่ม 7 แห่ง 
   -Smart  Farmer เป้าหมาย 85 ราย ที่อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ การอบรมเพ่ือต่อยอด
แนวความคิด 
   -การจัดตั้งกลุ่มสหกรณ์และเกษตรกร จ านวน 2 แห่ง 
   -งบพัฒนาจังหวัด จ านวน 3 แห่ง อบรมถ่ายทอดความรู้และศึกษษดูงานเศรษฐกิจพอเพียงที่
อ าเภอแก้งคร้อ คอนสาร เกษตรสมบูรณ์ ด าเนินการเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2562 
          วาระท่ี 4.3   กลุ่มพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
   นายปรีชา  ลาภารัตน์  นักวชิาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ  แจ้งในที่ประชุมว่า 
   1.เรื่องการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูท านาให้แก่เกษตรกร แบ่งกลุ่มเป้าหมาย 7 กลุ่ม 
รวม 9,500 ตัน 
   2.ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ได้ด าเนินการยืมเงินทดรองราชการ ของปี 60 
เรียบร้อยและแจ้งเป้าหมายปี 61  
           วาระท่ี 4.4  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
  นายสุพัฒน์กาจ  เบ้าชัยภูมิ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ แจ้งในที่ประชุมว่า 
   -ครบก าหนดช าระหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ช าระภายใน 28 
กุมภาพันธ์ 62 
   -กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 ได้มีการติตตาม 
          วาระท่ี 4.5   กลุ่มตรวจการสหกรณ์ 
   นางสาวปรินยาพร  ทองรัศมี นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ  แจ้งในที่ประชุมว่า 
   -  ก าหนดเข้าตรวจการสหกรณ์มีรายละเอียดดังนี้ 
   1.วันที่ 6-7 ก.พ. สกก.เกษตรสมบูรณ์ จ ากัด  
   2. วันที่ 8 ก.พ. ส.กองทุนสวนยางพาราชัยภูมิ จ ากัด  
   3. วันที่ 11 ก.พ. สกก.โครงการทุ่งลุยลาย จ ากัด  
   4. วันที่ 12 ก.พ. ส.โคนมจังหวัดชัยภูมิ จ ากัด  
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   5. วันที่ 13 ก.พ. ส.ผู้เลี้ยงโคจังหวัดชัยภูมิ จ ากัด  
   6. วันที่ 14 ก.พ. สกก.นาฝาย จ ากัด  
   7. วันที่ 15 ก.พ. ส.บริการและจ าหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภคจังหวัดชัยภูมิ จ ากัด  
   8. วันที่ 18 ก.พ. สค.นาสมบูรณ์พัฒนา จ ากัด 
          วาระท่ี 4.6   กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 – 4 
   กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 
   นายสุทัน  หล้าแก้ว นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ  แจ้งในที่ประชุมว่า 
   -สหกรณ์การเกษตรโคนมชัยภูมิ จ ากัด ได้เข้าร่วมแก้ไขปัญหาเรื่องธรรมมาภิบาล  
   กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 
   นายมงคล ประทุมค า นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ  แจ้งในที่ประชุมว่า 

-เรื่องการลดดอกเบี้ยค้าง ได้มีการประชุมกลุ่ม มี 3 สหกรณ์ ในสถานการณ์ปีนี้รายได้ 
เกษตรกรลดลง เนื่องจากราคาอ้อยลดลงจ านวนมาก ท าให้รายได้เกษตรกรลดน้อยลงกระทบกับรายได้ จึงแนะน าให้
ติดต่อสหกรณ์เพ่ือหาแนวทางเพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาเนื่องจากมีผลกระทบดอกเบี้ยค้าง 
   -สหกรณ์การเกษตรบ้านแท่น จ ากัด ได้ผสานงานกับกลุ่มที่ปลูกส้มโอในพ้ืนที่ เนื่องจากมี
ปัญหาส้มโอราคาตกต่ า การสร้างโรงเย็นเพื่อชลอการขายสินค้า 
   กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 
   นายวีรชาติ ประสิทธิแสง  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส แจ้งในที่ประชุมว่า  
   -สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาสมบูรณ์ส่งงบเรียบร้อยภายในเวลาที่ก าหนด 
   -ปิดบัญชี 1 แห่ง กองทุนสวนยางโคกสง่า 
   -เดือนมีนาคม มีอบรมแปลงใหญ่ปี 2560 
   -วันที่ 28 มกราคม 2562 ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากขอนแก่น โครงการข้าวโพดหลังนา 
   -เรื่องสหกรณ์การเกษตรคอนสาร จ ากัด จะขอรับการรับรองในการปลุกผักที่ได้มาตรฐาน จึง
แนะน าสหกรณ์ด าเนินการท าแปลงปลูก เพ่ือขอรับการรับรองการปลูกผัก และท าเป็นแปลงสาธิตที่สหกรณ์ พัฒนา
เป็นแหล่งศึกษาดูงานได้ 
   กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 
   นายเกรียงศักดิ์ กุลชูศักดิ์ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ  แจ้งในที่ประชุมว่า 
   -การประชุมทบทวนแผนการผลิตการการตลาดปี 60  จ านวน 19 กลุ่ม เริ่มประชุม 1 
กุมภาพันธ์ 
   -โครงการ 1 อ าเภอ 1 สหกรณ์ การเกษตรขับเคลื่อนแผนพัฒนาสหกรณ์ 3   แห่ง จัตุรัส 
หนองบัวระเหว บ าเหน็จณรงค์ 
   -ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาธุรกิจประมงจัตุรัส มอบหมาย นายทวีศักดิ์ แสงประจักษ์ เข้า
ร่วม 
   -ติดตามงานสหกรณ์ 3 แห่ง สหกรณ์การเกษตรจัตุรัส จ ากัด 
ระเบียบวาระท่ี  6   เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 1.พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ประจ าปี 2562 

ก าหนดวันจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล 
แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ประจ าปี 2562 
ณ วัดทรงศิลา พระอารามหลวง ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
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                                                 วันที่ - เวลา                                 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
  

  ครั้งที่ 1 วันจันทร์ ที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 16.00 น.  สกจ. 
    ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดี ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.00 น.  ฝบท. 
    ครั้งที่ 3 วันพฤหัสบดี ที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 16.00 น.  กจส. 
    ครั้งที่ 4 วันอาทิตย์ ที่ 28 เมษายน 2562 เวลา 16.00 น.  กพส. 
    ครั้งที่ 5 วันอังคาร ที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.00 น.  กบส. 
    ครั้งที่ 6 วันศุกร์ ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 16.00 น.   กตส. 
    ครั้งที่ 7 วันพฤหัสบดี ที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.00 น.  กสส.1 
  ครั้งที่ 8 วันพุธ ที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 16.00 น.   กสส.2 
  ครั้งที่ 9 วันเสาร์ ที่ 28 กันยายน 2562 เวลา 16.00 น.  กสส.3 
  ครั้งที่ 10 วันจันทร์ ที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 16.00 น.  กสส.4 
  ครั้งที่ 11 วันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.00 น. ฝบท. 
  ครั้งที่ 12 วันเสาร์ ที ่28 ธันวาคม 2562 เวลา 16.00 น.  กจส. 
 2.รายการบริจาคเงินและสิ่งของรางวัลร้านหรรษากาชาดวันรวมน้ าใจให้กาชาดส าหรับงานเจ้า
พ่อพญาแล ประจ าปี 2562 

บัญชีรายการบริจาคเงินและสิ่งของรางวัลร้านหรรษากาชาด 
วันรวมน้ าใจให้กาชาดส าหรับงานเจ้าพ่อพญาแล ประจ าปี 2562 

ที ่ รายการ จ านวน 
ราคา
ต่อ คิดเป็นมูลค่า 

หน่วย (บาท) 

1 สหกรณ์การเกษตรภูเขียว จ ากัด(พัดลม Hatari ตั้งโต๊ะขนาด14นิ้ว)       2.00     -  

2 สหกรณ์การเกษตรคอนสววรค์ จ ากัด (เงินสด) 
 

1,000.00     -  

3 สหกรณ์ออมทรัพย์รพ.ชัยภูมิ จ ากัด 
 

1,000.00     -  

4 สหกรณ์การเกษตรล าประทาว จ ากัด 
   

500.00     -  

5 สหกรณ์การเกษตรโครงการทุ่งลุยลาย จ ากัด 
 

1,000.00     -  

6 สหกรณ์การเกษตรคอนสาร จ ากัด 
 

2,000.00     -  

7 สหกรณ์การเกษตรเกษตรสมบูรณ์ จ ากัด 
 

1,000.00     -  

8 สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้าธกส.ชัยภูมิจก.(ปลากระป๋อง) 
   

100.00  
  

15.00  
   

1,500.00  

9 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด  
 

5,000.00      
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 3.โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “สร้างผู้น าสหกรณ์รุ่นใหม่” (Yong Coopertive Leader) โดยมี
กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้น ากลุ่ม/สมาชิกชั้นน าของสหกรณ์ในโครงการ  1 สหกรณ์ 1 อ าเภอ และต้องเป็นผู้น ารุ่นใหม่ มี
ก าหนดจัดฝึกอบรม มีนาคม 2562 1 รุ่น อบรม 3 วัน ให้สหกรณ์จังหวัดคัดเลือกเป้าหมาย 10 คน ณ ศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี 5 โดย สหกรณ์จังหวัดมอบหมายผอ.กสส.1 คัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าร่วมการ
เข้ารอบรม 

เลิกประชุมเวลา 13.00 น.    
   

 
ลงชื่อ       ศศิธร  หาญรบ    ผู้จดรายงานการประชุม   ลงชื่อ   ฐิติกร เพียรหาผล   ผูต้รวจรายงานการประชุม 
       (นางสาวศศิธร   หาญรบ)         (นางสาวฐิติกร เพียรหาผล) 
          นักจัดการงานทั่วไป                         นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

 
          

                          
 
           
 
 
 

10 สหกรณ์การเกษตรเมืองชัยภูมิ จ ากัด 
 

3,000.00      

11 สหกรณ์การเกษตรออมทรัพย์สาธารณสุขชัยภูมิ จ ากัด 
 

2,000.00      

12 สหกรณ์การเกษตรแก้งคร้อ จ ากัด 
 

2,000.00      

13 สหกรณ์การเกษตรบ าเหน็จณรงค์ จ ากัด 
 

1,000.00      

14 สอ.สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จ ากัด 
 

1,000.00      

รวม     
 

20,500.00  


