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รายงานการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างประจ า  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ 
ครั้งที่  2/2562 

วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ 

ผู้มาประชุม 
1.  นายสมศักดิ์  สุภาจรูญ     สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ  
2.  นายอาคม  สวัสดิพละ     นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ 
3.  นายสุชาติ  แจ่มจ ารัส     เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
4.  นายสุทัน  หล้าแก้ว     นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
5.  นายมงคล ประทุมค า     นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
6.  นายเกรียงศกัดิ์ กุลชูศักดิ์   นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
7.  นายมงคล  สร้อยเพชร     นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
8.  นางสาวปรินยาพร  ทองรัศมี   นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ   
9. นายสุพัฒน์กาจ  เบ้าชัยภูมิ   นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
10. นางสาวฐิติกร เพียรหาผล  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
11. นายสุเมธ ชูรัตน์     นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
12. นางเมษยา สิงหาพรม      นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
13. นายเกื้อกูลวงศ์  วัฒนาสกุลลี   นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
14. นายทวีศักดิ์ แสงประจักษ์   เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
15.  นายสมบัติ มีใส     เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
16. นายศุภกิจ ช่างเรือ   เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
17. นายณรงค์ศักดิ์ แก้วลาดวงษ์       เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
18. นายมานะ พงศ์อุดม     เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
19. นายปัญญาวัฒน์ เปี่ยมคงสถิตย์   เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน 
20. นางสาวชนัญชิตา  เพียรทอง   นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  
21. นางสาวนิวรัตน์  โสมชาติ  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
22. นางรัตนพร มังธานี   นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
23. นายฐาปกรณ์ จงจัดกลาง  นิติกรปฏิบัติการ 
24. นายเอกวิทย์  ทิพย์รักษ์   นักวิชาการสหกรณ์ 
25. นางสาวรสลิน อินดอน     นักวิชาการสหกรณ์ 
26.นางสาวกุสุมา  ดีขุนทด     นักวิชาการสหกรณ์ 
27. นายธณา  บุญวัชราภัย     นักวิชาการมาตรฐานสินค้า 
28. นางสาวกษิรา  ผาละศรี   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
29. นางสาวศศิธร  หาญรบ     นักจดัการงานทั่วไป  
30.นางสาวยุวราศรี ศรีสุนทร   นิติกร 
31. นางปราติมา มีใส     เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
32. นางสาวสุพัตรา  ชนะหาญ   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
33. นางสาวธนชัพร พูนศิริ     เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
34. นางสาวนิรุบล ทองจ ารูญ   เจ้าพนักงานธุรการ 
35. นางสาวรุ่งทิวา ภาระจร   เจ้าพนักงานธุรการ    
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36. นางสาวสุพัตรา  ประกิจ   เจ้าพนักงานธุรการ 
37. นายชัยรัตน์ ระวิพันธ์     พนักงานขับรถยนต์ ส๒ 
38. นายสวง ผวิผา      พนักงานธุรการ ส๒ 
39. นายนู โตทองหลาง     พนักงานเก็บเอกสาร บ2 
40. นายสุดเขต พรแพงจันทร์   พนักงานขับรถยนต์ ส๒   
41. นายจ านงค์ พลตาล     พนักงานขับรถยนต์ ส๒   
ไปราชการ 
1. นายปรีชา  ลาภารัตน์     นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ 
2. นางสาวรัตติยา  ฤทธิ์ชัยภมูิ   นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
3. นายสุรสันต์  แดงสกุล     นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
4. นางสาววราภรณ์  ภิญโญฤทธิ์   นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
5. นางสาววนิดา  ยอดทุม      นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
6. นายบรรจุ ค าลอยฟ้า     เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
7. นายวีรชาติ ประสิทธิแสง     เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
8. นางสาวอัจฉราวดี  กุลวงศ์   นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
9. นางสาวชุติมา พลทยาน     นักวิชาการสหกรณ์ 
10. นางระเบียบ  หล่อเรืองศิลป์   นักวิชาการสหกรณ์ 
11. นางสาวดวงหทัย  บุญใจ   นักวิชาการสหกรณ์  
12. นางบุหลัน วชิัยสูง     เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
นายสมศักดิ์ สุภาจรูญ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและ 

ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี   1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 1.สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ กล่าวขอบคุณบุคลากรส านักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิทุกคนที่ร่วมแรง
ร่วมใจกัน  จัดกิจกรรมงานวันสหกรณ์ ให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 2.ขอความร่วมมือบุคลากรส านักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ  เข้าร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาที่
ก าหนด ในส่วนของสถานที่จัด ทางฝ่ายบริหารทั่วไป จะแจ้งให้ทราบเป็นครั้งๆไป 
  ก าหนดวันจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล 

แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ประจ าปี 2562 

                                    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.  ฝบท. 
 ครั้งที่ 4 วันอาทิตย์ ที่ 28 เมษายน 2562 เวลา 16.00 น.  กพส. 
 ครั้งที่ 5 วันอังคาร ที ่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 
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 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. กจส. 
 ครั้งที่ 12 วันเสาร์ ที่ 28 ธันวาคม 2562 เวลา 16.00 น.  กจส. 
 -ให้ทุกกลุ่มงานจัดท า KM (knowledge management) ซึ่งเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่
ในองค์กรมาพัฒนาให้เป็นระบบ เนื้อหาไม่เกิน 2 หน้า เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเอง
ให้เป็นผู้รู้รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนสถานที่ฝ่ายบริหารทั่วไปจะแจ้งให้ทราบเป็นครั้งๆไป  เพ่ือ
น าเสนอเป็นกลุ่มฯ 
ระเบียบวาระท่ี   2   รับรองรายงานการประชุมประจ าเดือน ครั้งที่ 1/2562  
  นางสาวฐิติกร เพียรหาผล  รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป แจ้งว่า รายงานการ
ประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2562 วันจันทร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562  ได้
ด าเนินการลง Website เรียบร้อยแล้ว ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี   3   เรื่องการติดตามผลการปฏิบัติงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 1.เรื่องการบริหารสินเชื่อ โดยเฉพาะสหกรณ์ที่มีดอกเบี้ยค้างนาน ส่งเสริมสหกรณ์ใน
ปีงบประมาณ 2562 
 -นางสาวชนัญชิตา  เพียรทอง  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  แจ้งว่า 
 การติดตามการช าระหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ครบก าหนดช าระ เดือนกุมภาพันธ์ 2562 
สหกรณฯ์ ไดด้ าเนินการช าระเงินแล้ว รายละเอียดดังนี้ 
  1. สหกรณ์การเกษตรชุมชนโนนตาด จ ากัด  จ านวน  2,200,000  บาท 
  2. สหกรณ์เพ่ือการเกษตรบ้านโนนโพธิ์ จ ากัด จ านวน  1,300,000  บาท 
 -นายสุทัน  หล้าแก้ว  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ แจ้งว่า ได้ติดตามการบริหารสินเชื่อของ
แต่ละสหกรณ์ในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เรื่องสมาชิกท่ีเข้ามาช าระในเดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม ทางสหกรณ์
ได้มีการเร่งรัดดอกเบี้ยค้าง การสรุปหนี้ค้างและดอกเบี้ยค้างจะมีข้อมูลชัดเจนในสิ้นเดือนมีนาคม 
 -นายมงคล ประทุมค า  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ  แจ้งว่า กรณีสหกรณ์ที่รับผิดชอบจะมี
ปัญหาเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร และหลังจากมีการจัดประชุมที่ท่านสหกรณ์จังหวัดได้แนะน าแนวทาง ท าให้สมาชิกมี
การตื่นตัวและมีแนวทางในการปฏิบัติงานมากขึ้น  
 -นายเกรียงศักดิ์ กุลชูศักดิ์  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ แจ้งว่าอ าเภอหนองบัวระเหว 
อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  อ าเภอจัตุรัส มีการปรับตัวดีขึ้นตามนโยบายของสหกรณ์จังหวัดที่ให้ความส าคัญเรื่องการ
บริหารสินเชื่อ โดยเฉพาะสหกรณ์ท่ีมีดอกเบี้ยค้างนาน  
 2.แบบติดตามผลการปฏิบัติงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
 นายอาคม  สวัสดิพละ  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ  แจ้งว่า  ตามข้อมูลที่ได้รับจาก
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ข้อมูลดังกล่าวที่ได้มา จะได้ข้อมูลสรุปแบบประเมินรายตัวสหกรณ์ 
ระเบียบวาระท่ี   4   รายงานผลการปฏิบัติงานปี งบประมาณ 2561 
          วาระท่ี 4.1  ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 นางสาวกษิรา  ผาละศรี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  แจ้งในที่ประชุมว่า 
 1.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2562 แยกตามงบรายจ่าย ดังนี้ 
 ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ภาพรวมเงินงบประมาณได้รับโอน ร้อยละ 100  
 งบบุคลากร ร้อยละ 49.92  
 งบด าเนินงาน ร้อยละ 38.41  
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 งบอุดหนุน ร้อยละ 6.88 
 งบลงทุน ร้อยละ 100.00  
 รวมทั้งสิ้น ร้อยละ 42.03 
 เป้าหมายการเบิกจ่ายในเดือนมีนาคม ร้อยละ 58  
ข้อสั่งการสหกรณ์จังหวัด  มอบหมายให้งานแผนและหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  สรุปและประมานการค่าใช้จ่ายเดือน
มีนาคม 2562 
 นางสาวฐิติกร เพียรหาผล นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ  แจ้งในที่ประชุมว่า 
 -ขอขอบคุณคณะท างานวันสหกรณ์ประจ าปี 2562 (รูปภาพสรุปงานลงเผยแพร่ Website 

http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/) 
 -สรุปค่าใช้ในการด าเนินการจัดงานวันสหกรณ์ประจ าปี 2562 
 รายรับ 
  1. เงินยืมทดรองราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 14,500 บาท 
  2. สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 10,000 บาท 
  3. ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดชัยภูมิ จ ากัด  15,000 บาท 
  4. เครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดชัยภูมิ 15,000 บาท 
  5. เครือข่ายการผลิตและการตลาดยางพาราจังหวัดชัยภูมิ 5,000 บาท 
 รวมรับ 55,000 บาท 
 รายจ่าย 
 1.สถานที่ 7,000 บาท 
 2.พิธีสงฆ์ 6,930  บาท 
 3.ปฏิคมและการส่งเสริมการออม 18,362 บาท 
 4.พิธีการ 1,000 บาท 
 5.พิธีกร 1,000  บาท 
 6.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 2,810  บาท 
 7.อ านวยความสะดวก 1,500 บาท 
 8.ค่าเช่าเต็นท์ 21,600  บาท 
 9.ค่าเช่าเก้าอ้ี 3,000 บาท  
 รวม 63,202 บาท 
          วาระท่ี 4.2   กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 
   นายอาคม  สวัสดิพละ  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ แจ้งในที่ประชุมว่า 
   1.มาตรฐานสหกรณ์ ขอให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ที่ดูแลสถาบันท าแบบประเมินมาตรฐานฯ 
ในระบบหลังจากประชุมใหญ่สามัญประจ าปีแล้วเสร็จภายใน 3 วัน    
   2.Smart Farmer เป้าหมายที่อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ 85 ราย ช่วงเวลาในการด าเนินการเดือน
มีนาคม 
   3.การจัดตั้งสหกรณ์จ านวน  1  แห่ง เกษตรกรที่ได้แจ้งความประสงค์ขอจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร
ไว้ ได้แจ้งทางโทรศัพท์ว่ายังไม่พร้อมด าเนินการในการยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งฯ เนื่องจากสมาชิกส่วนใหญ่ที่คาดว่าจะ
เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร ได้เดินทางไปท างานนอกพ้ืนที่อ าเภอหนองบัวแดงแล้ว 
   4.โครงการประยุกต์ใช้แนวพระราชด าริเป็นแนวทางการขับเคลื่อนเพ่ือพัฒนาสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกรอย่างยั่งยืน (บันได 7 ชั้น) 
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      ด าเนินการจัดโครงการ ณ สหกรณ์การเกษตรโครงการทุ่งลุยลาย จ ากัด ระหว่างวันที่ 28 
กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562 จากการวิเคราะห์สหกรณ์อยู่ในระดับขั้นบันไดที่ 5 ต้องท าแผนผลักดันไปสู่ขั้นที่ 6 
ตามตัวชี้วัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
   5.องค์กรหลักระดับอ าเภอ 12 แห่ง ด าเนินการแล้วทั้ง 12 แห่ง 
 
           วาระท่ี 4.3   กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
   นายสุพัฒน์กาจ  เบ้าชัยภูมิ  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ  แจ้งว่า 
   1.การติดตามช าระหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ถึงก าหนดช าระเดือนมีนาคม 2562 จ านวน
8 สหกรณ ์ดังนี้ 
  -สหกรณ์การเกษตรบ้านแก้ง จ ากัด จ านวน 2,000,000 บาท 
  -สหกรณ์การเกษตรภูหยวก จ ากัด จ านวน 1,350,000 บาท 
  -สหกรณ์การเกษตรต าบลโนนแดง จ ากัด จ านวน 2,000,000 บาท 
  -สหกรณ์การเกษตรทุ่งซ าเสี้ยว จ ากัด จ านวน 350,000 บาท 
  -สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านทรายสะอาด จ ากัด จ านวน 180,517.81 บาท 
  -สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานีสูบน้ าบ้านท่าหว้า จ ากัด จ านวน 3,000,000 บาท 
  -สหกรณ์ผู้ใช้น้ าโนนคูณโคกสะอาด จ ากัด จ านวน 300,000 บาท 
  -สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านโจดโนนข่า จ ากัด จ านวน 480,000 บาท 
 นางสาวชนัญชิตา  เพียรทอง  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  แจ้งว่า 
  -การติดตามรายงานผลความก้าวหน้าการจัดเก็บข้อมูลการพักช าระหนี้ ของสถาบัน
เกษตรกรจ านวน 7 แห่งที่รับการชดเชยดอกเบี้ยข้าว  จัดเก็บฐานข้อมูลรายตัว  เพ่ือรายงานกรมส่งเสริมสหกรณ์  
ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2562 
          วาระท่ี 4.4   กลุ่มตรวจการสหกรณ์ 
   นายสุชาติ  แจ่มจ ารัส  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส แจ้งในทีป่ระชุมว่า 
   -ก าหนดการจัดการประชุมซักซ้อมผู้ตรวจการสหกรณ์  ในวันที่  19 มีนาคม 2562     
   -การตอบข้อหารือระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์เครือสมิติเวช จ ากัด ว่าด้วยการใช้ทุนป้องกัน
ความเสี่ยงจากการลงทุนเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง พ.ศ. 2560 ซึ่งไม่สามารถกระท าได้       
          วาระท่ี 4.5   กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 – 4 
   กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 
   นายสุทัน  หล้าแก้ว  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ  แจ้งในที่ประชุมว่า 
   -การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าและทบทวนแผนการตลาดซื้อ – ขาย และเชื่อมโยง
ตลาด ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป้าหมายปี 2560  จ านวน  22  กลุ่ม  ได้
ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ส าหรับเป้าหมายปี 2561 จ านวน 15 กลุ่ม อยู่ระหว่างการด าเนินการยืมเงินทดรอง
ราชการ คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จเดือนมีนาคม 2562 
   -ด าเนินการตามประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดกับ
สหกรณ์การเกษตรสมัชชาตาดโตน จ ากัด ซ่ึงมีการประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562                
ณ กองบังคับคดีล้มละลาย กรมบังคับคดี 
   -การบริหารธุรกิจสินเชื่อของสหกรณ์ ได้ด าเนินการชี้แจงเรื่องการบริหารสินเชื่อให้กับสหกรณ์
ในความรับผิดชอบ โดยให้สหกรณ์เร่งด าเนินการติดตามเร่งรัดหนี้ค้าง และค้างนาน 
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   นายสมบัติ มีใส  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส  แจ้งในที่ประชุมว่า 
   -ได้รับมอบหมายให้รายงานสินทรัพย์ของสหกรณ์การเกษตรสมัชชาตาดโตน จ ากัด ซึ่งได้
ด าเนินการถ่ายรูปและรายงานข้อมูลให้กับกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ เรียบร้อยแล้ว 
   กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 
   นายณรงค์ศักดิ์ แก้วลาดวงษ์   เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส แจ้งในที่ประชุมว่า 
   -การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าและทบทวนแผนการตลาดซื้อ – ขาย และเชื่อมโยง
ตลาด ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป้าหมายปี 2560  เดือน กุมภาพันธ์ 2562  
อ าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 
   กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 
   นายเกรียงศักดิ์ กุลชูศักดิ์  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ แจ้งในที่ประชุมว่า 
   -การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าและทบทวนแผนการตลาดซื้อ – ขาย และเชื่อมโยง
ตลาด ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป้าหมายปี 2560   ได้ด าเนินการเรียบร้อย 
   -การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าและทบทวนแผนการตลาดซื้อ – ขาย และเชื่อมโยง
ตลาด ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป้าหมายปี 2561 อยู่ระหว่างการด าเนินการยืมเงิน
ทดรองราชการ    
   -ได้ด าเนินการตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์ ปี 2562 จ านวน 3 แหง่    
   -การด าเนินการตามโครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูท านา  
ให้ทางกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เจาะลึกถึงรายละเอียด เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการค านวณ การด าเนินการกับทางสหกรณ์ 
   -ตามท่ีได้รับมอบหมายประชุมความร่วมมือสร้างนมอินทรีย์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
ของตลาดและสร้างแบรนด์นมอินทรีย์เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวในอ าเภอเทพสถิต ได้เข้าร่วมประชุมและเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 
ระเบียบวาระท่ี  6   เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

- โครงการบูรณาการข้อมูลสมาชิกสหกรณ์ระหว่างหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์และโครงการเชื่อมโยงระบบบูรณาการข้อมูลประชาชนของส่วนราชการ (Linkage)  
เป็นโครงสร้างที่มีส่วนราชการเชื่อมข้อมูลประชาชนจากกรมปกครอง เพื่ออ านวยความ
สะดวกในด้านต่างๆ ให้กับประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ซึ่งการเชื่อมต่อข้อมูลของ
ประชาชนข้างต้น ผู้ด าเนินการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ของประชาชน ต้องเป็นข้าราชการเท่านั้น 

- แนวทางการปฏิบัติ เรื่อง ลักษณะและวิธีการในการแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่   และ
เครื่องหมายเขตบุหรี่ พ.ศ. 2561 

- เรื่องแนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป 
- การด าเนินการแต่งตั้งคณะท างานประเมินธรรมาภิบาลสีขาว 

 
เลิกประชุมเวลา 16.00 น.    
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