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รายงานการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างประจำ  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ 

ครั้งที่  11/2562 
วันพุธ ที่  4  ธันวาคม  2562  เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ 
ผู้มาประชุม 
1.  นายสมศักดิ์  สุภาจรูญ     สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ  
2.  นายอาคม  สวัสดิพละ     นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ 
3.  นายสุชาติ  แจ่มจำรัส     เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
4.  นายมงคล ประทุมคำ     นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 
5.  นายสุทัน  หล้าแก้ว     นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 
6.  นายมงคล  สร้อยเพชร     นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 
7. นายวีรชาติ ประสิทธิแสง     เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
8. นางสาวปรินยาพร  ทองรัศมี   นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ   
9. นายสุพัฒน์กาจ  เบ้าชัยภูมิ   นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 
10. นางสาวรัตติยา  ฤทธิ์ชัยภูมิ   นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 
11. นางสาวฐิติกร เพียรหาผล  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 
12. นายสุรสันต์  แดงสกุล     นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 
13. นายสุเมธ ชูรัตน์     นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 
14. นางเมษยา สิงหาพรม      นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 
15. นายเกื้อกูลวงศ์  วัฒนาสกุลลี   นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 
16. นางสาวชนัญชิตา  เพียรทอง   นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 
17. นางสาวนิวรัตน์  โสมชาติ  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 
18. นางสาววราภรณ์  ภิญโญฤทธิ์   นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 
19. นางสาววนิดา  ยอดทุม    นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 
20. นายบรรจุ คำลอยฟ้า     เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
21. นายสมบัติ มีใส       เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
22. นายศุภกิจ ช่างเรือ   เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
23. นายณรงค์ศักดิ์ แก้วลาดวงษ์       เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
24. นายมานะ พงศ์อุดม     เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
25. นายปัญญาวัฒน์ เปี่ยมคงสถิตย์   เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน 
26. นางสาวอัจฉราวดี  กุลวงศ์   นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
27. นางรัตนพร มังธานี   นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
28. นางอุบลรัตน์ ฝ่ายสัจจา   นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
29. นางสาวชุติมา พลทยาน   นักวิชาการสหกรณ์ 
30. นายเอกวิทย์  ทิพย์รักษ์   นักวิชาการสหกรณ์ 
31. นางระเบียบ  หล่อเรืองศิลป์   นักวิชาการสหกรณ์ 
32. นางสาวรสลิน อินดอน     นักวิชาการสหกรณ์ 
33. นางสาวดวงหทัย  บุญใจ   นักวิชาการสหกรณ์ 
          /34.นางสาว... 
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34. นางสาวกุสุมา  ดีขุนทด     นักวิชาการสหกรณ์ 
35. นายธณา  บุญวัชราภัย     นักวิชาการมาตรฐานสินค้า 
36. นางสาวกษิรา  ผาละศรี   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
37. นางสาวศศิธร  หาญรบ     นักจัดการงานทั่วไป 
38. นางปราติมา มีใส     เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
39. นางบุหลัน วชิัยสูง     เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
40. นางสาวณัฐมน  รัตน์อ่อน  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
41. นางสาวสุพัตรา  ชนะหาญ   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
42. นางสาวนิรุบล ทองจำรูญ   เจ้าพนักงานธุรการ 
43. นางสาวรุ่งทิวา ภาระจร   เจ้าพนักงานธุรการ    
44. นางสาวสุพัตรา  ประกิจ   เจ้าพนักงานธุรการ 
45. นายสวง  ผิวผา    พนักงานธุรการ ส2 
46. นายสุดเขต  พรแพงจันทร์  พนักงานขับรถยนต์ ส2 
47. นายจำนงค์  พลตาล   พนักงานขับรถยนต์ ส2 
ไปราชการ 
1. นายฐาปกรณ์ จงจัดกลาง    นิติกรปฏิบัติการ 
2. นางสาวจิตตานันท์ ท่าช้าง  นิติกร 
3. นางสาวธนชัพร พูนศิริ     เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
4. นายชัยรัตน์  ระวิพันธ ์   พนักงานขับรถยนต์ ส2 
ลาพักผ่อน 
1. นายปรีชา  ลาภารัตน์     นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ 
2. นายเกรียงศักดิ์ กุลชูศักดิ์     นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
 

นายสมศักดิ ์สุภาจรูญ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและ 
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี   1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
 1. การจัดประชุมติดตามงานประจำเดือนให้จัดประชุมตามแผนที่กำหนดไว้  
 2. การประชุมทุกครั้งฝ่ายบริหารจัดสถานที่เพ่ือลงชื่อเข้าร่วมประชุม รวมทั้งอาหารว่างและ 
เครื่องดื่มไว้ที่หน้าห้องประชุม 
 3. ขอให้ทุกคนมีความสามัคคีกัน ร่วมมือร่วมใจกันแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 
 4. มอบหมายให้ฝ่ายบริหารทั่วไปจัดทำทะเบียนคุมการร่วมงานรัฐพิธี และกำชับบุคลากร 
เขา้ร่วมงานรัฐพิธีตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด 
     

ระเบียบวาระท่ี   2   รับรองรายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 10/2562  
  นางสาวฐิติกร เพียรหาผล  รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป แจ้งว่า รายงานการ
ประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ 10/2562 วันอังคาร ที่  29  ตุลาคม  2562 ได้ดำเนินการ
ลง Website เรียบร้อยแล้ว ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 
           /ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระท่ี   3 เรื่องสืบเนื่อง/ติดตาม 
 1.  ขอขอบคุณบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ และขบวนการสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ   
ที่ร่วมถวายปัจจัยเนื่องในงานกฐินพระราชทานกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2562 ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 
ณ วัดกลางมิ่งเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด และกฐินสามัคคีขบวนการสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562  
ณ วัดโนนสง่า บ้านหนองผักชี อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 

2. ขอขอบคุณบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิที่ร่วมบริจาคเงินเพ่ือโครงการน้องน้อย 
บนดอยสูง ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 1 – 2 ธันวาคม 2562 จังหวัดตาก 

 

ระเบียบวาระท่ี   4   รายงานผลการปฏิบัติงานปี งบประมาณ 2563 
          วาระท่ี 4.1  ฝ่ายบริหารทั่วไป 
  1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2563 
นางสาวกษิรา  ผาละศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน แจ้งในที่ประชุม ดังนี้ 

 
       /ตารางต่อ... 
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  2. ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานแนะนำส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (CPM - Report) 
     2.1 ข้อมูลที่นำเข้าในระบบเป็นข้อมูลเฉพาะของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ และ 

เฉพาะบุคลากรภายในสำนักงานฯ เท่านั้น 
      2.2 ขอความร่วมมือในการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 
  3. กำหนดการตรวจสุขภาพประจำปี   

- วันที่ 10 มกราคม 2563 ตรวจเลือดที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ (แต่ละกลุ่มรับ 
อุปกรณ์ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป) 
      - วันที่ 13 - 17 มกราคม 2563 พบแพทย์ทีห่้องตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลชัยภูมิ 
 
       /4. กีฬาสหกรณ์... 
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  4. กีฬาสหกรณ์สัมพันธ์ ครั้งที่ 24 “เนินสง่าเกมส์” วันที่ 13 ธันวาคม 2562 
  - ขอให้บุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิร่วมงานกีฬาทุกท่าน 
  - การแต่งกาย : เสื้อโทนสีส้ม 
  - ขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ โดยฝ่ายบริหารทั่วไป 
  5. กำหนดการจัดงานปีใหม่  วันที่  25 ธันวาคม 2562 
  6. การกำหนดตัวชี้วัด ข้าราชการ พนักงานราชการ กำหนดส่งภายใน 26 ธันวาคม 2562 
  ตัวชี้วัด : การชำระบัญชี ดำเนินการวัดผล โดยการหักเงินยอดรวมของจังหวัดไว้เพ่ือเป็นเงิน
รางวัลให้แก่บุคคลที่ดำเนินการแล้วเสร็จ   
  7. งานรวมใจกาชาดจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2563 ในวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ณ จวนผู้ว่า
ราชการจังหวัดชัยภูมิ 
  8. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดจ้างพนักงานราชการ 
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 จำนวน 1 อัตรา 
  9. ขอให้บุคลากรทุกท่านอยู่เวรยามตามคำสั่งเวรยามอย่างเคร่งครัด 

          วาระท่ี 4.2  กลุ่มตรวจการสหกรณ์ 

 การระดมความคิดเห็นกระบวนการตรวจการสหกรณ์ เพ่ือดำเนินการจัดประชุมส่งกรมฯ ภายใน
วันท่ี 13 ธันวาคม 2562  

          วาระท่ี 4.3  กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 
 1. จังหวัดเคลื่อนที่อำเภอหนองบัวระเหว วันที่ 25 ธันวาคม 2562 

 2. ข้อสั่งการ : ให้ดำเนินการติดตามข้อมูลการบริหารหนี้ค้างชำระของสหกรณ์  สถานการณ์ 
ด้านเศรษฐกิจที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 

          วาระท่ี 4.4  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
 1. การดำเนินคดีเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

1.1 การดำเนินคดีกับสหกรณ์  
ข้อสั่งการ : มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 

ประสานงานกับ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1-4 (ท่ีเกี่ยวข้อง) 
1.2 แจ้งใหก้ลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 – 4  แจ้งสหกรณ์ในความรับผิดชอบส่งข้อมูลจัดชั้น 

ลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ เพ่ือขอกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
 2. โครงการชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จำนวน 17 
สหกรณ์ สมาชิก 5,503 ราย ดอกเบี้ยเป็นเงิน 9,529,214.91 บาท 

 3. ข้อสั่งการ :  
  3.1 สรุปรายงานสถานการณ์ดำเนินคดี อายุสัญญาที่ฟ้องร้องทั้งหมด ภายในวันที่  
                 13 ธันวาคม 2562 
  3.2 รายงานสถานการณ์ดำเนินคดีในวาระประชุมประจำเดือนทุกเดือน 
 
 
 
             /วาระท่ี 4.5... 
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          วาระท่ี 4.5   ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม ปี 2563 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 - 4  
 

  - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 
1. การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2 แห่ง 
2. รายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฎ 

ชัยภูมิ จำกัด กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ติดตาม ตรวจสอบการแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ฯ อย่างใกล้ชิด 
3. สรุปรายงานคณะกรรมการขับเคลื่อนสหกรณ์โคนมจังหวัดชัยภูมิ 

3.1 ยกร่างแผนฟื้นฟูสหกรณ์โคนมจังหวัดชัยภูมิ วันที่ 13 ธันวาคม 2562 และ  
ประชุมหารือในวันที่ 24 ธันวาคม 2562 

3.2 การดำเนินการประสานความร่วมมือ พร้อมทั้งร่วมกันหาแนวทางแก้ไข กับ 
สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์พ้ืนที่ 2 กรณี สหกรณ์ไม้อัดไทย จำกัด ฟ้องร้องสหกรณ์โคนมจังหวัดชัยภูมิ จำกัด  

3.3 ยกเลิกการจำหน่ายนมหน้าศูนย์ เพ่ือเป็นการป้องกันความเสียหายอันอาจจะ 
เกิดข้ึนกับนม เช่น ไม่สะอาด ไม่ผ่านมาตรฐาน  

3.4 การเดินทางไปศึกษาดูงานสหกรณ์โคนมในจังหวัดลพบุรี เพ่ือหาแนวทาง 
การแก้ไขปัญหา (ขอความอนุเคราะห์ถังนมจากสหกรณ์ที่ไม่ใช้ประโยชน์) 
     3.5 การตัง้กองทุนบำรุงนม ของสหกรณ์โคนมจังหวัดชัยภูมิ จำกัด 
   3.6 คณะทำงานร่วมกันออกแบบ วางแผนในการติดตามการดำเนินงานของ
สหกรณ์โคนมจังหวัดชัยภูมิ จำกัด 
  ข้อสั่งการ : วางแผนในการติดตามการดำเนินงานของสหกรณ์ ดังนี้ 

1. สหกรณ์การเกษตรนาฝาย จำกัด 
2. สหกรณ์การเกษตรคอนสวรรค์ จำกัด 
3. สหกรณ์โคนมจังหวัดชัยภูมิ จำกัด 
 

   - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 
1. การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2 แห่ง 
2. การติดตามเร่งรัดหนี้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรสามารถ 

ชำระหนี้ได้ตามกำหนดสัญญา 
3. การติดตามตรวจสอบการใช้เงินกู้ให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์โดยการสุ่มตรวจ  

ผลปรากฏว่าสหกรณ์ท่ีกู้เงินกรมส่งเสริมสหกรณ์ ใช้เงินได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์แห่งการกู ้
ข้อสั่งการ : แนวทางการช่วยเหลือสหกรณ์เช่าซื้อที่ดินบ้านแท่น จำกัด โดยการ 

พยายามผลักดันให้สหกรณ์บริหารจัดการหนี้ และเพ่ิมการออม มอบหมายนางอุบลรัตน์ ฝ่ายสัจจา กำกับดูแลสหกรณ์
อย่างใกล้ชิด 

 

   - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 
   1. ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 
    กลุ่มเกษตรกร 1 แห่ง มีกำไรสุทธิ 
    สหกรณ์ 1 แห่ง ขาดทุน คือ สหกรณ์ชาวไร่อ้อยหนองบัวแดง จำกัด 
   2. การตรวจติดตามการรวบรวมผลผลิต การเปิดรับซื้อสินค้าเกษตร สหกรณ์
จำนวน 3 แห่ง ทั้ง 3 แห่งดำเนินการเรียบร้อย 

 

         /3.ติดตามหนี้ค้าง... 
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   3. การติดตามหนี้ค้างสหกรณ์  สหกรณ์มีมติให้แก้ไขปัญหาโดยการแบ่งหน้าที่ให้
กรรมการแต่ละคนติดตามหนี้ 
   4. ปัญหาการปิดบัญชีภายใน 30 วัน ไม่ได้รับร่วมมือจากผู้สอบบัญชีในเร่งรัดให้
สหกรณ์ส่งงบภายใน 30 วัน ซ่ึงเป็นปัญหาของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ด้านปัจจัยภายนอก 
   5. การติดตามการใช้เงินกูก้องทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการระบบน้ำในไร่นา 
สหกรณส์ามารถดำเนินการได้ตามข้ันตอนของกองทุนฯ 
   - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 
   ข้อสั่งการ : หากเกิดปัญหาในการปฏิบัติงานในการจัดงานแข่งขันกีฬาสหกรณ์
สัมพันธ์ ครั้งที่ 24 “เนินสง่าเกมส์” ให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 แจ้งสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิเพ่ือให้การช่วยเหลือ 
 

ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 - งานวันดินโลก (World Soil Day) จังหวัดชัยภูมิ 13 ธันวาคม 2562 (อัจฉราวดี/ชุติมา) 
 - ประชาสัมพันธ์งานวิจัยเพื่อการนำไปใช้  
 

เลิกประชุมเวลา 16.00 น.    
 
 

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

 
          

                          
 
           
 
 
 


