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รายงานการประชุมติดตามงานของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ 

ครั้งที ่12/2562 
วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562  เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ 

******************************** 
 
ผู้มาประชุม 
1. นายสมศักดิ์  สุภาจรูญ  สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ประธานในที่ประชุม 
2. นายปรีชา  ลาภารัตน์  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ 
3. นายอาคม  สวสัดิพละ  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ 
4. นายสุชาติ  แจ่มจำรัส  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
5. นายมงคล  ประทุมคำ  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ 
6. นายวีรชาติ  ประสิทธิแสง  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
7. นายสุทัน  หล้าแก้ว  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 
8. นายมงคล  สร้อยเพชร  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 
9. นายเกรียงศักดิ์  กุลชูศักดิ์  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 
10. นางสาวปรินยาพร  ทองรัศมี  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 
11. นายสุพัฒน์กาจ  เบ้าชัยภูมิ  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 
12. นางสาวรัตติยา  ฤทธิ์ชัยภูมิ  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 
13. นางสาวฐิติกร  เพียรหาผล  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 
14. นายสุรสันต์  แดงสกุล  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 
15. นายสุเมธ  ชูรัตน์  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 
16. นางสาววราภรณ์  ภิญโญฤทธิ์  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 
17. นางสาววนิดา  ยอดทุม  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 
18. นางเมษยา  สิงหาพรม  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 
19. นางสาวชนัญชิตา  เพียรทอง  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 
20. นายเกื้อกูลวงศ์  วัฒนาสกุลลี  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 
21. นายบรรจุ  คำลอยฟ้า  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
22. นายสมบัติ  มีใส  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
23. นายศุภกิจ  ช่างเรือ  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
24. นายณรงค์ศักดิ์  แก้วลาดวงษ์  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
25. นายปัญญาวัฒน์  เปี่ยมคงสถิตย์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน 
26. นางสาวอัจฉราวดี  กุลวงศ์  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
27. นางสาววิรัญญา  อุ่นเมือง  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
28. นางอุบลรัตน์  ฝ่ายสัจจา  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
29. นายฐาปกรณ์  จงจัดกลาง  นิติกรปฏิบัติการ 
30. นางสาวชุติมา  พลทยาน  นักวิชาการสหกรณ์ 
31. นายเอกวิทย์  ทิพย์รักษ์  นักวิชาการสหกรณ์ 
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32. นางระเบียบ  หล่อเรืองศิลป์  นักวิชาการสหกรณ์ 
33. นางสาวรสลิน  อินดอน  นักวิชาการสหกรณ์ 
34. นางสาวดวงหทัย  บุญใจ  นักวิชาการสหกรณ์ 
35. นางสาวกุสุมา  ดีขุนทด  นักวิชาการสหกรณ์ 
36. นายธณา  บุญวัชราภัย  นักวิชาการสหกรณ์ 
37. นางสาวกษิรา  ผาละศรี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
38. นางสาวจิตตานันท์  ท่าช้าง  นิติกร 
39. นางปราติมา  มีใส  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
40. นางบุหลัน  วชิัยสูง  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
41. นางสาวธนชัพร  พูนศิริ  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
42. นางสาวณัฐมน  รัตน์อ่อน  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
43. นางสาวสุพัตรา  ชนะหาญ  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
44. นางสาวนิรุบล  ทองจำรูญ  เจ้าพนักงานธุรการ  
45. นางสาวรุ่งทิวา  ภาระจร  เจ้าพนักงานธุรการ 
46. นางสาวสุพัตรา  ประกิจ  เจ้าพนักงานธุรการ 
47. นายชัยรัตน์ ระวิพันธ์  พนักงานขับรถยนต์ ส2 
48. นายสุดเขต  พรแพงจันทร์  พนักงานขับรถยนต์ ส2 
49. นายจำนงค์  พลตาล  พนักงานขับรถยนต์ ส2 
50. นายสวง  ผิวผา  พนักงานธุรการ ส2 
51. นายประยุทธ์  ประทุมมาลย์  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
52. นายธนารักษ์  โตทองหลาง  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
53. นางสาวอุดร  อ่อนแสงจันทร์  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
54. นางสาวมลรัตน์  พรมสุคนธ์  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
55. นายธงชัย  มุ่งกลาง  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
56. นายพยุงศักดิ์  วงศ์ษา  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
57. นายบุญสนอง  แอมประชา  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
58. นายอนุศักดิ์  รัตน์อ่อน  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
59. นายนู  โตทองหลาง  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายพีรพนธ์  กิจโกศล  ผู้ตรวจราชการกรมฯ เขตตรวจราชการที่ 13, 14  
 
ผู้ไม่มาประชุม  
1. นายมานะ  พงศ์อุดม  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส ลาพักผ่อน 
2. นางสาวนิวรัตน์  โสมชาติ  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ลาป่วย 
3. นางสาวศศิธร  หาญรบ  นักจัดการงานทั่วไป ลาคลอด 
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เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
 

 เมื่อครบองค์ประชุม นายสมศักดิ์ สุภาจรูญ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ประธานในที่ประชุมได้เรียนเชิญ 
นายพีรพนธ์ กิจโกศล ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 13, 14 กล่าวเปิดประชุมและ
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 ผู้ตรวจราชการกรมฯ เขต 13, 14 ตรวจติดตามงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ 
 

  นายพีรพนธ์ กิจโกศล ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่  13 , 14  
ขอบคุณที่ให้โอกาสไปดูงานสหกรณ์ทั้ง 2 แห่ง เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 ลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์            
2 แห่ง คือ สหกรณ์การเกษตรลำประทาว จำกัด ได้รับฟังปัญหาและแนะนำการบริหารงานเกี่ยวกับธุรกิจการ
รวบรวมข้าวเปลือกของสหกรณ์  ซึ่งสหกรณ์ใช้เงินทุนของสหกรณ์เองในการรวบรวม โดยฤดูกาลผลิตที่ผ่านมา
สหกรณ์สามารถรวบรวมข้าวเปลือกจากสมาชิกและบุคคลทั่วไปมูลค่า 36 ล้านบาท  และอีกแห่งหนึ่ง คือ 
สหกรณ์การเกษตรคอนสาร จำกัด  ลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการใช้ประโยชน์อาคารโรง
คลุมพร้อมเครื่องชั่งขนาด 80 ตัน และรถโฟล์คลิฟท์ ขนาด 3 ตัน ของสหกรณ์การเกษตรคอนสาร จำกัด  ที่
ได้รับงบประมาณสนับสนุนตามโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่ม
เกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบอุดหนุน)  เพื่อรวบรวมอ้อย จากสมาชิกและเกษตรกรทั่วไป  ปัจจุบัน
สามารถรวบรวมอ้อย ได้ จำนวน 135 ตัน  และติดตามการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ตามโครงการ
จัดหาแหล่งน้ำให้สมาชิกสหกรณ์ โดยการสนับสนุนเงินกู้ให้กับสมาชิกขุดบ่อบาดาลเพ่ือเป็นแหล่งน้ำในการทำ
การเกษตร พร้อมทั้งเยี่ยมชมสินค้าเกษตรของสมาชิกในตลาด Fresh Market และร้านค้าซุปเปอร์มาร์เก็ตของ
สหกรณ ์ และติดตามงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิในประเด็นดังนี้ 
 

  1.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2563 
   นางสาวฐิติกร  เพียรหาผล  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้า
ฝ่ายบริหารทั่วไป ได้สรุปรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี 
พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน) ข้อมูล ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ดังนี้ 
 

งบรายจ่าย ได้รับโอน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละเบิกจ่าย 
งบบุคลากร 2,215,900 1,115,460.00 1,100,440.00 50.34 

งบดำเนินงาน 2,201,700 831,318.63 1,370,381.37 37.75 
งบเงินอุดหนุน - - - - 

งบลงทุน - - - - 
งบรายจ่ายอื่น - - - - 
รวมท้ังสิ้น 4,417,600 1,946,778.63 2,470,821.37 44.07 

 
  1.2 แผนขั้นตอนการปฏิบัติงานในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
   นางสาวฐิติกร  เพียรหาผล  แจ้งว่า สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ โดยได้รับงบประมาณ
จัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน จำนวน 721,500 บาท และมีแผนขั้นตอนการปฏิบัติงานฯ ดังนี้ 
   1) ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 666,500 บาท จัดซื้อจัดจ้างโดยใช้วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยกําหนดขอรับ/ซื้อเอกสาร ระหว่างวันที่  18 – 27  ธันวาคม  2562  
กําหนดวันเสนอราคา วันที่ 2  มกราคม  2563  และกําหนดวันตรวจสอบเอกสารเสนอราคา วันที่  3  
มกราคม  2563 
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   2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 55,000 บาท (คอมพิวเตอร์All-in-one 1 ชุด และ
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 1 ชุด) และงบดำเนินงาน 31,600 บาท เพ่ือจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการฯ 
จำนวน 2 ชุด และชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 1 ชุด  จัดซื้อจัดจ้าง
โดยใช้วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน
มกราคม 2563 
 

  1.3 ติดตามผลการดำเนินงานด้านสินเชื่อตามแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสหกรณ์  
          นายอาคม สวัสดิพละ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  สรุปผลการดำเนิน
โครงการ ดังนี้ 
      โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์การเกษตรให้มีศักยภาพในการดำเนิน
ธุรกิจให้ครอบคลุมทุกธุรกิจ 2) เพ่ือกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์ และ 
3) เพ่ือให้สหกรณ์ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระสมาชิกสหกรณ์สามารถลดจำนวนหนี้ค้าง  โดยมี
สหกรณ์เป้าหมาย รวม 20 แห่ง มีสมาชิกรวมทั้งหมด 31,424 ราย ประกอบด้วย  
เป้าหมาย 1 สหกรณ์การเกษตรองค์กรหลักระดับอำเภอ จำนวน 12 แห่ง จำนวนสมาชิก 25,475 ราย ดังน้ี 

ชื่อสหกรณ์ จำนวนสมาชิก (ราย) 
1. สหกรณ์การเกษตรเมืองชัยภูมิ จำกัด    4,313 
2. สหกรณ์การเกษตรบ้านเขว้า จำกัด    4,122 
3. สหกรณ์การเกษตรคอนสวรรค์ จำกัด    2,296 
4. สหกรณ์การเกษตรแก้งคร้อ จำกัด     2,051 
5. สหกรณ์การเกษตรบ้านแท่น จำกัด  1,032 
6. สหกรณ์การเกษตรภูเขียว จำกัด   2,587 
7. สหกรณ์การเกษตรหนองบัวแดง  จำกัด    1,726 
8. สหกรณ์การเกษตรเกษตรสมบูรณ์ จำกัด  3,286 
9. สหกรณ์การเกษตรคอนสาร จำกัด   1,509 
10. สหกรณ์การเกษตรจัตุรัส จำกัด  4,035 
11. สหกรณ์การเกษตรบำเหน็จณรงค์  จำกัด    1,452 
12. สหกรณ์การเกษตรหนองบัวระเหว จำกัด  1,379 

รวม  25,474 
 
เป้าหมาย 2  สหกรณ์เข้าร่วมโครงการ จำนวน 8 แห่ง จำนวนสมาชิก 5,945 ราย ดังนี้ 
 

ชื่อสหกรณ์ จำนวนสมาชิก (ราย) 
1. สหกรณ์การเช่าซื้อท่ีดินบ้านแท่น จำกัด  1,480 
2. สหกรณ์การเกษตรบ้านค่ายหมืน่แผ้ว จำกัด  1,415 
3. สหกรณ์การเกษตรลำปะทาว จำกัด  1,267 
4. สหกรณโ์คนมจังหวัดชัยภูมิ จำกัด  93 
5. สหกรณ์การเกษตรภเูขียวพัฒนา จำกัด   605 
6. สหกรณ์การเกษตรตลาดแร้ง  จำกัด   98 
7. สหกรณผ์ู้เลี้ยงโคจังหวัดชัยภูมิ จำกัด   191 
8. สหกรณ์การเกษตรนาฝาย จำกดั  800 

รวม  5,945 
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    ผลลัพธ์เชิงปริมาณ : สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการได้มีการกำหนดแผนแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้ค้าง  จำนวน 20 แห่ง 

    ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ : สหกรณ์เป้าหมายทั้ง 20 แห่ง สามารถดำเนินการตาม แผนแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้ แผนป้องกัน
การเกิดซ้ำ และแผนพัฒนาอาชีพ จำนวน 22 แผนงาน/โครงการ 
 

ติดตามผลการดำเนินงานด้านเงินให้กู้ยืมรายสหกรณ์ เป้าหมาย 1 (ปีบัญชีปัจจุบัน) 
ที ่ ชื่อสหกรณ์ ปีบัญชีสิ้นสุด เงินให้กู้ยืมต้นปี จ่ายเงินกู้ รับชำระ คงเหลือ 
1 สกก.เมืองชัยภูมิ  จำกัด     31 มี.ค.63   598,528,577   46,302,540   29,022,656   615,808,461  
2 สกก.บ้านเขว้า จำกัด     31 มี.ค.63   396,826,937   21,859,254   11,856,547   406,829,644  
3 สกก.คอนสวรรค์ จำกัด     31 มี.ค.63   184,647,379   9,264,670   10,226,809   183,685,240  
4 สกก.แก้งคร้อ จำกัด     31 มี.ค.63   218,587,242   18,947,420   10,221,058   227,313,604  
5 สกก.บ้านแท่น จำกัด     30 มิ.ย.63   35,243,462   3,115,000   2,789,011   35,569,451  
6 สกก.ภูเขียว จำกัด     30 มิ.ย.63   280,824,177   15,708,380   11,244,429   285,288,129  
7 สกก.หนองบัวแดง จำกัด     31 พ.ค.63   91,880,417   9,891,216   3,991,372   97,780,261  
8 สกก.เกษตรสมบูรณ์ จำกัด     30 มิ.ย.63   158,156,439   6,910,340   4,130,521   160,936,258  
9 สกก.คอนสาร จำกัด     30 เม.ย.63   202,774,279   19,818,953   7,470,640   215,122,591  

10 สกก.หนองบัวระเหว จำกัด     30 เม.ย.63   22,092,719   906,900   805,147   22,194,472  
11 สกก.บำเหน็จณรงค์ จำกัด     31 มี.ค.63   245,370,914   110,020,000   6,258,095   349,132,819  
12 สกก.จัตุรัส จำกัด     30 มิ.ย.63   276,327,280   10,291,000   6,837,645   279,780,635  

รวม  2,711,259,821.04   273,035,673.00   104,853,931.09   2,879,441,562.95  
 

ติดตามผลการดำเนินงานด้านเงินให้กู้ยืมรายสหกรณ์ เป้าหมาย 2 (ปีบัญชีปัจจุบัน) 
ท่ี ชื่อสหกรณ์ ปีบัญชีสิ้นสุด เงินให้กู้ยืมต้นปี จ่ายเงินกู้ รับชำระ คงเหลือ 
1 สก.เช่าซ้ือท่ีดินบ้านแท่น จำกัด   30 มิ.ย.63  84,955,286   10,966,260   12,785,081   83,136,465  
2 สกก.บ้านค่ายหมื่นแผ้ว จำกัด 30 มิ.ย.63  218,508,839   12,873,775   12,609,021   218,773,593  
3 สกก.ลำปะทาว จำกัด   31 มี.ค.63  52,437,740   2,059,000   2,779,430   51,717,310  
4 สกก.โคนมจังหวัดชัยภูมิ จำกัด   31 มี.ค.63  13,872,906   -     65,260   13,807,646  
5 สกก.ภูเขียวพัฒนา จำกัด 30 มิ.ย.63  1,978,346   221,000   176,729   2,022,617  
6 สกก.ตลาดแร้ง  จำกัด   31 มี.ค.63  2,749,412   200,000   -     2,949,412  
7 สก.ผู้เลี้ยงโคจังหวัดชัยภูมิ จก. 30 พ.ค.63  10,635,664   9,411,682   4,436,876   15,610,470  
8 สกก.นาฝาย จำกัด 29 ก.พ.63  7,349,314   5,335,555   165,996   12,518,873  

รวม  392,487,507.26   41,067,272.07   33,018,393.25   400,536,386.08  



-  6  - 
 

รับชำระดอกเบ้ียรายสหกรณ์เป้าหมาย 1 (ปีปัจจุบัน) 

ท่ี ชื่อสหกรณ ์ ปีบัญชีสิ้นสุด 
ดอกเบี้ย 
ค้างต้นปี 

ดอกเบี้ย 
ค้างรับชำระ 

คงเหลือ ร้อยละ 
ดอกเบี้ยพึงรับ 

ชำระ 
รวม 

1 สกก.เมอืงชยัภูมิ  จำกัด     31 มี.ค.63   12,241,609.95   1,875,455.00   10,366,154.95  15.32  1,274,556.00   3,150,011.00  
2 สกก.บ้านเขว้า จำกัด     31 มี.ค.63   16,649,462.84   1,220,298.22   15,429,164.62  7.33  1,329,761.56   2,550,059.78  
3 สกก.คอนสวรรค์ จำกัด     31 มี.ค.63   5,747,790.87   946,867.00   4,800,923.87  16.47  502,212.00   1,449,079.00  
4 สกก.แก้งครอ้ จำกัด     31 มี.ค.63   1,989,206.00   450,420.00   1,538,786.00  22.64  250,355.00   700,775.00  
5 สกก.บ้านแท่น จำกดั     30 มิ.ย.63   1,180,822.01   510,937.76   669,884.25  43.27  2,993,434.24   3,504,372.00  
6 สกก.ภเูขยีว จำกดั     30 มิ.ย.63   9,398,243.19   1,188,360.48   8,209,882.71  12.64  303,773.99   1,492,134.47  
7 สกก.หนองบัวแดง จำกัด     31 พ.ค.63   3,687,590.00   610,706.00   3,076,884.00  16.56  114,268.00   724,974.00  
8 สกก.เกษตรสมบรูณ์ จำกัด     30 มิ.ย.63   4,130,880.00   717,694.00   3,413,186.00  17.37  98,519.00   816,213.00  
9 สกก.คอนสาร จำกัด     30 เม.ย.63   4,001,133.00   633,716.57   3,367,416.43  15.84  2,827,620.07   3,461,336.64  

10 สกก.หนองบัวระเหว จำกัด     30 เม.ย.63   1,175,508.05   180,280.00   995,228.05  15.34  32,567.00   212,847.00  
11 สกก.บำเหน็จณรงค์ จำกัด     31 มี.ค.63   4,469,683.20   316,685.00   4,152,998.20  7.09  115,644.00   432,329.00  
12 สกก.จัตุรสั จำกัด     30 เม.ย.63   1,159,079.86   440,684.00   718,395.86  38.02  257,850.00   698,534.00  

รวม  65,831,008.97   9,092,104.03   56,738,904.94  13.81 10,100,560.86   19,192,664.89  
 

รับชำระดอกเบ้ียรายสหกรณ์เป้าหมาย 2 (ปีปัจจุบัน) 

ท่ี ชื่อสหกรณ ์ ปีบัญชีสิ้นสุด 
ดอกเบี้ย 
ค้างต้นปี 

ดอกเบี้ย 
ค้างรับชำระ 

คงเหลือ ร้อยละ 
ดอกเบี้ยพึงรับ 

ชำระ 
รวม 

1 สก.เช่าซ้ือที่ดนิบ้านแทน่ จก.  30 มิ.ย.63  3,680,187.95   569,379.00   3,110,808.95   15.47   1,255,923.00  1,825,302.00  
2 สกก.บ้านค่ายหมื่นแผ้ว จก.  30 มิ.ย.63  839,279.00   541,944.15   297,334.85   64.57   361,123.00   903,067.15  
3 สกก.ลำปะทาว จำกัด    31 มี.ค.63  2,867,969.79   296,580.46   2,571,389.33   10.34   321,685.94   618,266.40  
4 สก.โคนมจังหวดัชัยภมูิ จก.    31 มี.ค.63  3,148,665.16   16,005.79   3,132,659.37   0.51   4,243.09   20,248.88  
5 สกก.ภเูขยีวพัฒนา จำกัด  30 มิ.ย.63  167,644.61   49,673.42   117,971.19   29.63   3,869.38   53,542.80  
6 สกก.ตลาดแร้ง  จำกัด    31 มี.ค.63  119,951.65   500.00   119,451.65   0.42   -     500.00  
7 สก.ผู้เลีย้งโคจังหวัดชยัภูมิ จก.  30 พ.ค.63  577,792.93   34,758.21   543,034.72   6.02   569,792.91   604,551.12  
8 สกก.นาฝาย จำกัด  29 ก.พ.63  767,847.59   12,484.00   755,363.59   1.63   11,835.90   24,319.90  

รวม  65,831,008.97   9,092,104.03   56,738,904.94  13.81 10,100,560.86   19,192,664.89  
 

 ปัญหา/อุปสรรค  เนื่องจากเป็นปัญหาที่สะสมเป็นระยะเวลานาน  มีกลุ่มสมาชิกที่มีหนี้ค้างจากสภาพ
ปัญหาต่าง ๆ เช่น ประกอบอาชีพปกติ แต่มีเหตุจำเป็นหรือประสบภัยพิบัติ ชราภาพ/พิการ เสียชีวิต  ไม่อยู่ใน
พ้ืนที่ (หายสาบสูญ) ไปทำงานต่างถิ่นกลับมาบางครั้ง  อยู่นอกแดนสหกรณ์  ประกอบอาชีพปกติ แต่เหนียวหนี้ 
ฯ จึงจำเป็นต้องมีการติดตามผลการดำเนินงานหาแนวทางแก้ไขการอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง 

 แนวทางแก้ไข สหกรณ์ต้องนำเอาสภาพปัญหาที่พบจากการปฏิบัติงาน มาประมวล เพ่ือกำหนดวิธีการ 
และมาตรการต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับการแก้ไขตามสภาพปัญหา เช่น การให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออกไปเยี่ยมเยียน
สมาชิกบ่อย ๆ   ส่งชำระหนี้แล้วขอกู้กลับคืนเร็วๆ  ให้วงเงินกู้เพ่ิม (สอดคล้องกับการประกอบอาชีพ)   ส่งเสริม
การประกอบอาชีพเพ่ือให้มีรายได้เพ่ิม ขยายเวลาชำระหนี้ แบ่งชำระเป็นงวด ๆ พักชำระหนี้ ลดดอกเบี้ย    
ติดตามจากผู้ค้าประกัน ให้ทายาทมารับสภาพหนี้ ติดตามจากผู้ค้าประกัน ฯ เป็นต้น 

 นายพีรพนธ์ กิจโกศล กล่าวว่า อยากให้ผลักดันสหกรณ์สู่ดีเด่น ฝากนักการเงินของจังหวัด 3 คน ช่วย
ดูในเรื่องนี้ 
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  1.4 การชดเชยดอกเบี้ยตามโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
         นายมงคล ประทุมคำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์  
แจ้งในที่ประชุม ดังนี้  

ผลการเบิกจ่ายตามโครงการ 

สถาบัน 
จำนวน 
(แห่ง) 

ผลการเบิกจ่าย ปี 2562 ผลการเบิกจ่าย ปี 2563 
จำนวน (แห่ง) ดอกเบี้ยขอเบิกชดเชย (บาท) จำนวน (แห่ง) ดอกเบี้ยขอเบิกชดเชย (บาท) 

สหกรณ ์ 34 16 2,823,596.65 18 12,739,491.78 
กลุ่มเกษตรกร 3 3 25,887.66 - - 

รวม 37 19 2,849,484.31 18 12,739,491.78 
 

สรุปการติดตามลูกหนี้ผิดนัดชำระ 

ที ่ กองทุน สัญญา หนี้ตามสัญญา 
หนี้ผิดนัดชำระ 

ยกมา 1 ต.ค.62 

สถานะการดำเนินคดี (สัญญา) 
อยู่ระหว่าง

ดำเนินการฟ้อง 
พิพากษา สืบทรัพย ์ บังคับคดี 

1 กองทุนพัฒนาสหกรณ ์ 12    14,074,977.64  11,370,872.79 6 4 - 2 
2 กองทุนรวม 5 1,048,633.20 1,069,220.20 - - 1 3 
3 กองทุนสงเคราะห ์ 6 1,848,175.22 2,012,498.36 - - 2 3 

รวม 23 16,971,786.06 14,452,591.35 6 4 3 8 

 
  
 1.5 โครงการไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2562 
         นายปรีชา ลาภารัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ แจ้งผลการดำเนิน
โครงการในที่ประชุม ดังนี้ 

โครงการ / สหกรณ์ 
รายการที่ได้รับการ

สนับสนุน 
ชนิดสนิค้า 

ปริมาณการรวบรวม  
(ต.ค.- พ.ย.62) 

ตัน บาท 
โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร (แก้มลิง) 
    สหกรณ์การเกษตรเมืองชัยภูมิ จำกัด โกดัง ขนาด 500 ตัน ข้าว       45.30        608,033.00  
โครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
    1. สหกรณ์การเกษตรเมืองชัยภูมิ จำกัด เครื่องสับมันสำปะหลัง* มันสำปะหลัง           -                      -    
    2. สหกรณ์โคนมเทพสถิต จำกัด เครื่องตรวจวิเคราะห์นม น้ำนมดิบ  1,734.53    30,354,268.00  
โครงการเพ่ิมศักยภาพการรวบรวมและการแปรรูปยางพาราในสถาบันเกษตรกร 
 สหกรณ์กองทุนสวนยางพาราเกษตรสมบูรณ์ จำกัด รถโฟล์คลิฟ ขนาด 3 ตัน ยางพารา     408.03     7,264,243.00  
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  1.6 โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร 2562 
         นายปรีชา ลาภารัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ แจ้งผลการดำเนิน
โครงการในที่ประชุม ดังนี้ 

ที ่ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
แผนการรวบรวม (ตัน) 

รวมซื้อ (ตัน) 
เทียบกับแผน (%) 

เพื่อขาย เพื่อแปรรูป เพื่อขาย เพื่อแปรรูป 
1 สกก.คอนสวรรค์ จำกัด      
2 สกก.คอนสาร จำกัด 1,050.00 300.00 256.50 24.43 - 
3 สกก.บำเหน็จณรงค์ จำกัด 700.00 300.00 135.57 19.37  
4 สกก.หนองบัวแดง จำกัด   28.25   
5 สกก.เกษตรสมบูรณ์ จำกัด 1,000.00 100.00 13.20 1.32  
6 สกก.บ้านค่ายหมื่นแผ้ว จำกัด 170.00     
7 สกก.ลำประทาว จำกัด 4,000.00  777.40 19.44  
8 สกก.เมืองชัยภูมิ จำกัด 2,10000 900.00    
9 สกก.เพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ชัยภูมิ จำกัด 2,000.00 500.00    

รวม 11,020 1,800.00 1,210.92 10.99  
 

  1.7 โครงการส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร ปี 2563
         นายปรีชา ลาภารัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ แจ้งในที่ประชุม ดังนี้ 

ที ่ สหกรณ์ ชนิดพันธุ ์
จำนวน 

สมาชกิผู้ผลิต 
พ้ืนที่ 

การผลิต 
ช่วงเวลาที่ 
ออกสู่ตลาด 

ปริมาณ
ผลผลิต 

ราคาขาย 
(บาท/ก.ก.) 

1 สหกรณ์ การเกษตร
เกษตรสมบูรณ์ จำกัด 

กข.6 40 191 มี.ค. – ส.ค.63 124.15 30.00 
ขาวดอกมะลิ 105 19 83 มี.ค. – ส.ค.63 45.65 32.00 

รวม 59 274 
 

169.8 
 

2 สหกรณ์ การเกษตร
เมืองชัยภูมิ จำกัด 

กข.6 26 79 เม.ย. – มิ.ย.63 20 28.00 
ขาวดอกมะลิ 105 79 326 เม.ย. – มิ.ย.63 40 30.00 

รวม 105 405 
 

60 
 

 นายพีรพนธ์ กิจโกศล กล่าวว่า อยากให้ผลักดันให้สหกรณ์ทั้ง 2 แห่งนั้นให้ใช้สมรรถนะที่มีอยู่ให้เป็น
ประโยชน์ที่สุด 
 
 
 

  1.8 โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหลังนาผ่านระบบสหกรณ์ ปีการผลิต 2562/63 
         นายปรีชา ลาภารัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ แจ้งในที่ประชุม ดังนี้ 

ที ่ สหกรณ์ จำนวนสมาชกิ พ้ืนที่ปลูก (ไร่) วงเงินกู้ กพส. (บาท) 
1 สหกรณ์การเกษตรคอนสาร จำกัด 250     1,500.0   2,250,000  
2 สหกรณ์การเกษตรเกษตรสมบูรณ์ จำกัด 83        428.5   612,375  
3 สหกรณ์การเกษตรเมืองชัยภูมิ จำกัด*     ไม่ขอรับการสนับสนนุเงนิทนุฯ 

1 สหกรณ์การเกษตรหนองบัวแดง จำกัด 25  100.0  
2 สหกรณ์การเกษตรลำประทาว จำกัด 83        428.5   
 รวม 333     1,928.5   2,862,375  

 *สหกรณ์การเกษตรเมืองชัยภูมิ จำกัด  ไม่ประสงค์ขอรับการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการพัฒนาอาชีพสมาชิกสหกรณ์  
เนื่องจากไม่มีปริมาณน้ำเพียงพอในการเพาะปลูกข้าวโพด แต่สหกรณ์ยังคงเปิดจุดรับซื้อข้าวโพด 
 
 นายพีรพนธ์ กิจโกศล กล่าวว่า สำหรับปีนี้ โครงการนี้เป็นโครงการเฉพาะของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ต้องประสานงานกับหน่วยงานในพื้นท่ีเพ่ือส่งเสริมเกษตรกรให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น  
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  1.9 โครงการมาตรการเยียวยาสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากการแบนสารเคมีกำจัดวัชพืช
ด้วยเครื่องจักรกลการเกษตร 
         นายปรีชา ลาภารัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ แจ้งในที่ประชุมว่า มี
สหกรณ์ท่ีขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์กำจัดวัชพืช ดังนี้ 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง อ้อย ยางพารา ปาล์มน้ำมัน 
1. สหกรณ์การเกษตรหนองบัวแดง จำกัด 
2. สหกรณ์การเกษตรแก้งคร้อ จำกัด 
3. สหกรณ์การเกษตรคอนสาร จำกัด 
4. สหกรณ์การเช่าซื้อท่ีดินบ้านแท่น จำกัด 
5. สหกรณ์โคนมเทพสถิต จำกัด 

1. สหกรณ์การเกษตรโครงการทุ่งลุยลาย จำกัด 
2. กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางสะพานยาว 

 

 
  1.10 การส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 
          นายปรีชา ลาภารัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ แจ้งในที่ประชุม ดังนี้ 

ที ่ สหกรณ ์ ปีท่ีเข้าแปลงใหญ ่ ผลผลติ พื้นที่ (ไร่) สมาชิก (คน) 
1 สหกรณ์การเกษตรคอนสวรรค์ จำกัด 2560 ข้าว 555 32 
2 สหกรณ์กองทุนสวนยางพาราเกษตรสมบูรณ์ จำกัด 2562 ยางพารา 494 32 
3 สหกรณ์กองทุนสวนยางพาราลำประทาว จำกัด 2562 ยางพารา 568 32 
4 สหกรณ์การเกษตรเกษตรสมบูรณ์ จำกัด 2563 ข้าว 365 73 

รวม 1,982 169 
 

 
  1.11 Super Market สหกรณ์ 
          นายปรีชา ลาภารัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ แจ้งเป้าหมาย
โครงการ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่  สหกรณ์การเกษตรคอนสาร จำกัด   สหกรณ์การเกษตรโครงการทุ่งลุยลาย 
จำกัด  สหกรณ์การเกษตรบ้านเขว้า จำกัด และสหกรณ์การเกษตรบำเหน็จณรงค์ จำกัด 
 

 
  1.12 เครือข่ายสหกรณ์ 
          นายปรีชา ลาภารัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธรุกิจสหกรณ์ แจ้งในที่ประชุม ดังนี ้

ที ่ เครือข่าย จำนวนสหกรณส์มาชิก จำนวนครั้ง จำนวนคน/ครั้ง 
1 เครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดชัยภูมิ 7 4 27 
2 เครือข่ายการผลิตและการตลาดยางพาราจังหวัดชัยภูมิ 7 4 22 
3 เครือข่ายสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจังหวัดชัยภูมิ 7 4 20 
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  1.13 การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ 2563 
     นายสุชาติ แจ่มจำรัส ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ แจ้งในที่ประชุมดังนี้ 
                สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ มีแผนดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 จำนวน 5 แห่ง สรุปผลความก้าวหน้าของการแก้ไขสหกรณ์ ดังนี้ 
     1) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด  
         - สหกรณ์ยื่นฟ้องความแพ่งบริษัทเทวาสิทธิ พิฆเนศและพวก 30 คน  ปัจจุบัน
ดำเนินการสืบทรัพย์บังคับคดีอยู่ 
          - สหกรณ์ยื่นฟ้องความอาญาบริษัทฯกับพวก 22 คน ฐานความผิดระเมิด ศาลชั้นต้น
พิพากษาแล้ว ปัจจุบันศาลอุทธรณ์ภาค3 ให้พิพากษาใหม่ในส่วนจำเลยที่ 1 
          - สหกรณ์ยื่นฟ้องความอาญา และความแพ่งผู้ทุจริตเงินรับฝาก กับพวกรวม 3 คน 
ศาลฎีกาพิพากษา จำเลยที่1และที่2 ให้จำคุกและชดใช้ความเสียหาย แล้วยกฟ้องจำเลยที่ 3 ปัจจุบัน
ดำเนินการสืบทรัพย์บังคับคดีอยู่ 
     2) สหกรณ์การเกษตรเนินสง่า จำกัด  สหกรณ์ยื่นฟ้องความอาญา ปัจจุบัน คดีอยู่ระหว่าง
การยื่นคำฟ้องต่อศาลของพนักงานอัยการแต่ผู้กระทำความผิดหลบหนี ยังไม่สามารถนำตัวมาฟ้องได้ 
     3) สหกรณ์การเกษตรหนองบัวแดง จำกัด  สหกรณ์ยื่นฟ้องความอาญารวมแพ่ง ศาล
พิพากษาแล้ว ปัจจุบัน ดำเนินการสืบทรัพย์บังคับคดีแต่ผู้กระทำความผิดไม่มีทรัพย์ใดๆ ให้สหกรณ์บังคับได้ 
     4) สหกรณ์การเกษตรคอนสวรรค์ จำกัด  สหกรณ์ยื่นฟ้องบริษัทคู่สัญญา และได้มีการ
ประนีประนอมยอมความปัจจุบัน สหกรณ์ได้รับปุ๋ยแล้ว จำนวน 2,018.50ตัน คงเหลือปุ๋ยรอการจำหน่าย 
1,015.60 ตัน มูลค่า 8,632,600.-บาท  
     5) สหกรณ์กองทุนสวนยางพาราชัยมงคลเทพสถิต จำกัด  สหกรณ์ ให้น.ส.ณัฐณิชา กลม
จัตุรัส ประธาน เป็นผู้รับผิดชอบ ทำหนังสือรับสภาพหนี้ ชำระภายใน 5 ปี 
    นายพีรพนธ์ กิจโกศล กล่าวว่า พวกเราต้องคอยระมัดระวังติดตามข้อบกพร่องที่อาจจะ
เกิดขึ้นและเกิดความเสียหายในอนาคต อยากทราบข้อมูลสหกรณ์ 2 แห่งตามที่กลุ่มตรวจการสหกรณ์ได้
รายงานข้อบกพร่อง คือ  สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินบ้านเป้าหนองโพนงาม จำกัด และสหกรณ์เครดิตยู
เนี่ยนอำเภอแก้งคร้อ จำกัด 
       นายมงคล ประทุมคำ กล่าวว่า  สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินบ้านเป้าหนองโพนงาม จำกัด 
ปัจจุบันสหกรณ์ไม่ได้ดำเนินธุรกิจแล้ว อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพ่ือยื่นฟ้องบังคับคดีเงินกองทุนพัฒนา
สหกรณ ์ 
   นายพีรพนธ์ กิจโกศล กล่าวว่า ให้ดูอายุความและหลักฐานที่มใีห้ดีและรอบคอบ  
       นายมงคล สร้อยเพชร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 กล่าวว่า สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
อำเภอแก้งคร้อ จำกัด คณะกรรมการหมดสมาชิกภาพแล้ว ไม่ได้ประชุมใหญ่หลายปี ปิดบัญชีไม่ได้ ใกล้จะเข้า
เงื่อนไขกระบวนการที่นายทะเบียนสั่งเลิก  
    นายพีรพนธ์ กิจโกศล กล่าวว่า สำหรับสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินบ้านเป้าหนองโพนงาม 
จำกัด และ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอำเภอแก้งคร้อ จำกัด รวมไปถึงสหกรณ์การเกษตรเนินสง่า จำกัด ด้วย หาก
ครบกำหนดที่ต้องดำเนินการหรือเข้าเงื่อนไขสั่งเลิกเพ่ือเข้าสู่กระบวนการชำระบัญชี สามารถดำเนินการตาม
อำนาจนายทะเบียนสหกรณ์ได้เลย 
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  1.14 การชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร   
     นายสุชาติ แจ่มจำรัส ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ แจ้งในที่ประชุมดังนี้ 

สรุปผลการชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตร ปีงบประมาณ 2562 
ที ่ ชื่อสถาบัน ผู้ชำระบัญช ี วันที่เลิก สถานะปัจจุบัน หมายเหตุ 
1 สกก.สมัชชาตาดโตน นายสุทัน หล้าแก้ว 27 ก.ค. 47 ขั้น 6 จัดการทรัพย์สิน ฟ้องล้มละลาย 
2 สก.พัฒนาชนบทเมืองชัยภูม ิ นายสมบตัิ มีใส 19 ก.ย. 48 ขั้น 6 จัดการทรัพย์สิน   
3 สกก.โนนทอง น.ส.รตัติยา ฤทธิ์ชัยภูม ิ 10 ต.ค. 48 ขั้นที่ 7 ส่งงบ ม.87   
4 สกก.ปฏิรปูท่ีดินชุมชนมั่นยืน นายสุชาติ แจ่มจำรสั 5 ต.ค. 49 ขั้นที่ 6   
5 สก.พัฒนาคุณภาพชีวิตครูและ

คนชัยภูม ิ
นายสุทัน หล้าแก้ว 26 มิ.ย. 51 ถอนช่ือ 6 ธ.ค.62   

6 สก.พัฒนาครูคณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษาชัยภูม ิ

นายบรรจุ คำลอยฟ้า 26 มิ.ย. 52 ขั้นที่ 2 จัดทำงบ  แก้ไขงบ ม.80 ส่ง
ผู้สอบบญัช ี

7 ก.ทำนาดงบัง นายณรงค์ศักดิ์ แก้วลาดวงษ์ 27 ต.ค. 52 ขั้น 5 ขออนุมตัิงบต่อ นทส.   
8 ก.ทำสวนทุ่งลุยลาย นายณรงค์ศักดิ์ แก้วลาดวงษ์ 28 ต.ค. 52 ขั้น 3 ส่งงบ ม.80 แก้ไขงบให้ถูกต้อง 
9 สกก.ธรรมชาติชัยภมู ิ นายบรรจุ คำลอยฟ้า 6 ก.ย. 53 ขั้น 6 จัดการทรัพย์สิน ฟ้องล้มละลาย 

10 ก.ทำไร่บ้านดอน นายมงคล ประทุมคำ   ขั้น 6 จัดการทรัพย์สิน   
11 สก.ปศุสตัว์ชัยภูม ิ นายสุทัน หล้าแก้ว 15 พ.ย. 53 ขั้น 3 ส่งงบ ม.80 แก้ไขงบให้ถูกต้อง 
12 สกก.กุดจอก นายศุภกิจ ช่างเรือ 15 พ.ย. 53 ขั้น 6 จัดการทรัพย์สิน ฟ้องล้มละลาย 
13 สกก.ภูนกแซว นายมงคล สร้อยเพชร 15 พ.ย. 53 ขั้น 6 จัดการทรัพย์สิน ฟ้องล้มละลาย 
14 สกก.สมัชชาเกษตรสมบูรณ ์ น.ส.อัจฉราวดี กุลวงศ ์ 15 พ.ย. 53 ขั้น 6 จัดการทรัพย์สิน ฟ้องล้มละลาย 
15 สก.ผู้เลี้ยงสุกรภักดีบูรพา นายเกรียงศักดิ์ กุลชูศักดิ ์ 29 พ.ย. 53 ขั้น 6 จัดการทรัพย์สิน   
16 ก.ทำสวนเจาทอง นายมานะ พงศ์อุดม 12 ก.ย. 54 ขั้น 5   
17 สก.ก่องข้าวชัยภูม ิ นายวีรชาติ ประสิทธิแสง 23 ม.ค. 55 ขั้น 6 จัดการทรัพย์สิน   
18 ก.ทำนาหนองแวง นายณรงค์ศักดิ์ แก้วลาดวงษ์ 9 เม.ย. 56 ขั้น 2   
19 ก.ทำนาวังชมภู นายปัญญาวัฒน ์ 27 ต.ค. 57 ขั้น 3 ส่งงบม.80   
20 สกก.ลุ่มนำ้พรม นางเมษยา สิงหาพรม 26 ก.พ. 58 ขั้น 6 จัดการทรัพย์สิน   
21 ก.ทำนาบ้านยาง นายณรงค์ศักดิ์ แก้วลาดวงษ์ 8 ก.ย. 58 ขั้น 6 จัดการทรัพย์สิน   
22 สกก.โนนสะอาดคอนสาร นายมานะ พงศ์อุดม 15 ก.ย. 58 ขั้น 6 จัดการทรัพย์สิน   
23 ก.ทำนาโอโล นายมงคล,เอกวิทย ์ 5 พ.ค. 60 ขั้น 7 ส่งงบ ม.87   
24 ก.ทำไร่กวางโจน นายมงคล,เอกวิทย ์ 15 พ.ค. 60 ขั้น 7 ส่งงบ ม.87   
25 สผน.เพื่อการเกษตรตำบลบ้านหัน นายปัญญาวัฒน์ เปีย่มคงสถิตย ์ 6 ก.ย. 60 ขั้น 6 จัดการทรัพย์สิน   
26 ก.ทำนาโนนสะอาด นายวีรชาต ิประสิทธิแสง 12 ก.ย. 60 ขั้น 6 จัดการทรัพย์สิน   
27 สกก.สำเภาทอง นายมงคล ประทุมคำ 23 ม.ค. 61 ขั้น 2 จัดทำงบ ม.80 แก้ไขงบให้ถูกต้อง 
28 ก.ทำไร่เจาทอง นายเกื้อกูลวงศ ์วัฒนาสกลุล ี 25 ก.ค. 61 ขั้น 6 จัดการทรัพย์สิน   
29 สผน.บ้านนาร ี นายสุรสันต์ แดงสกุล 31 ก.ค. 61 ขั้น 7 ส่งงบ ม.87   
30 สก.กองทุนสวนยางท่าหินโงม นายสุเมธ ชูรัตน ์ 26 ก.ย. 61 ขั้น 6 จัดการทรัพย์สิน จัดทำงบ ม.87 
31 สอ.ชัยยงค์พัฒนา นายปัญญาวัฒน์ เปีย่มคงสถิตย ์ 12 มิ.ย. 62 ขั้น 1 รับมอบทรัพยส์ิน สหกรณ์รวบรวมเอกสาร 
32 สก.บริการและจำหน่ายสินค้า

อุปโภค-บริโภคจังหวัดชัยภูม ิ
นายปัญญาวัฒน์ เปีย่มคงสถิตย ์ 13 ก.ย. 62 ขั้น 1 รับมอบทรัพยส์ิน สหกรณ์รวบรวมเอกสาร 

33 ก.ทำสวนไมเ้ศรษฐกิจจังหวดัชัยภูม ิ นายเกื้อกูลวงศ ์วัฒนาสกลุล ี 26 ก.ย. 62 ขั้น 1 รับมอบทรัพยส์ิน สหกรณ์รวบรวมเอกสาร 
34 ก.ทำนาละหาน นายมานะ พงศ์อุดม 27 ก.ย. 62 ขั้น 1 รับมอบทรัพยส์ิน สหกรณ์รวบรวมเอกสาร 
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   นายสุชาติ แจ่มจำรัส  กล่าวว่า สถาบันที่คาดว่าจะถอนชื่อได้  จำนวน 4 แห่ง คือ สหกรณ์
การเกษตรโนนทอง จำกัด  กลุ่มเกษตรกรทำนาโอโล  กลุ่มเกษตรกรทำไร่กวางโจน  และสหกรณ์ผู้ใช้น้ำเพ่ือ
การเกษตรตำบลบ้านหัน จำกัด 
   นายพีรพนธ์ กิจโกศล กล่าวว่า ในการดำเนินการชำระบัญชีในแต่ละขั้นตอนนั้น ดูว่าแต่ละ
ขั้นตอนมีปัญหาและอุปสรรคอะไร และต้องมีหลักฐานให้ชัดเจน 
 
  1.15 ทบทวนผลการประเมินการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรของสำนักงาน
สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ 
     นางสาวกษิรา ผาละศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน แจ้งในที่ประชุมว่า ผลการประเมิน
การปฏิบัติงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ  ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่ม
มาตรฐานระดับด ีสรุปรายละเอียด 3 องค์ประกอบ ดังนี้ 
 
องค์ประกอบท่ี 1 ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานตามภารกิจพ้ืนฐาน งานยุทธศาสตร์ และนโยบายสำคัญเร่งด่วน  (60 
คะแนน) 
1.1 ผลการแนะนำ

ส่งเสริม พัฒนา และแกไ้ข
ปัญหาการดำเนินงานของ 
สก/กก ( 30 คะแนน) 

1.2 ผลการปฏิบตัิงานและผล
การใช้จ่ายงบประมาณของงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติงาน ปี

62 (18 คะแนน) 

1.3 ผลการกำกับและ
ติดตามการดำเนินงาน
ตามโครงการไทยนิยม

ยั่งยืน (6 คะแนน) 

1.4 ผลการขับเคลื่อน
งานตามนโยบาย

สำคัญของรัฐบาลและ 
กษ. (6 คะแนน) 

รวมคะแนน
องค์ประกอบท่ี 

1 
(60 คะแนน) 

คุณภาพ ดี ปานกลาง คุณภาพ ดี 
 
องค์ประกอบท่ี 2 ประสิทธิภาพในการบริหารการจัดการและพัฒนากระบวนงานในการปฏิบัติราชการ (25 คะแนน) 

2.1 กระบวนการวางแผนการ
ปฏิบัติงานและการกำหนด
เป้าหมายของงาน/โครงการ 
(Action Plan) (5 คะแนน) 

2.2 กระบวนการติดตาม/
เร่งรัดการดำเนินงานให้

บรรลเุป้าหมายที่หน่วยงาน
ได้รับ (10 คะแนน) 

2.3 การจัดทำแผนแนะนำ 
ส่งเสริม และแผนพัฒนา
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปี 

2563  (10 คะแนน) 

รวมคะแนน 
องค์ประกอบท่ี 2 

(25 คะแนน) 

คุณภาพ ปานกลาง ดี ดี 
 
องค์ประกอบท่ี 3 ประสิทธิภาพของการจัดส่งรายงานข้อมูลและจดัทำฐานข้อมลูสำคัญ (15 คะแนน) 

3.1 การจัดส่ งข้อมู ล
รายงาน และเอกสาร
สำคัญต่างๆที่กำหนด  
(6 คะแนน) 

3.2 การจัดทำรายงานผลการ
ดำเนิ นงานประจำปี ของ
หน่วยงาน(Annual Report) 
(3 คะแนน) 

3.3 การรายงานและ
จั ด ท ำ ฐ า น ข้ อ มู ล /
สารสนเทศที่ สำคัญ (3 
คะแนน) 

3.4 รายงานข้อมูลการติดตามการ
ใช้ ป ระโยชน์ จากอุ ปกรณ์ /
สิ่งก่อสร้างที่ สก/กก ที่ได้รับการ
สนับสนุนจากภาครัฐ (3 คะแนน) 

รวมคะแนน 
องค์ประกอบท่ี 

3 
(15 คะแนน) 

ปานกลาง คุณภาพ ปานกลาง คุณภาพ ปานกลาง 
 

   นายพีรพนธ์ กิจโกศล กล่าวว่า สำหรับผลการปฏิบัติงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด
ชัยภูมิ จัดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ส่วนงานที่มีผลงานอยู่ในระดับปานกลาง อยากให้ปรับปรุงและผลักดันงานนั้นๆ 
เพ่ือให้อยู่ในระดับที่ดีข้ึน 
 

  1.16 ผลการคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ 
     นายพีรพนธ์ กิจโกศล กล่าวว่า คณะกรรมการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น
แห่งชาติได้พิจารณาคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติเบื้องต้นแล้ว ปรากฏว่า สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล
ชัยภูมิ จำกัด ได้รับคัดเลือกเข้าประกวดสหกรณ์ดีเด่น ขอให้จัดเตรียมข้อมูลและหลักฐานต่างๆ เพ่ือให้
คณะทำงานฯพิจารณาต่อไป 
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  1.17 ผู้ประสานงานสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด 
     นายพีรพนธ์ กิจโกศล กล่าวว่า ขอให้นางสาวฐิติกร เพียรหาผล ซึ่งผู้ประสานงานสหกรณ์
ออมทรัพย์ฯ ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ศึกษาระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของสหกรณ์ให้ดี และควรแจ้ง
เวียนให้สมาชิกสหกรณ์รับทราบโดยทั่วกัน 
     นายพีรพนธ์ กิจโกศล กล่าวเพ่ิมเติมอีกว่า ท้ายนี้ อยากให้บุคลากรทุกท่านใช้เครื่องมือใน
การส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพ่ือผลักดันให้มีทิศทางที่ชัดเจน ส่งเสริมการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ ได้แก่  
การยกระดับมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  การยกระดับชั้นสหกรณ์ให้ดีกว่าเดิม และผลักดันสหกรณ์ให้
เป็นสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลโดยให้สร้างเป้าหมาย และกำหนดติดตามงานครั้งต่อไป ในไตรมาส 3 ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  มติที่ประชุม  รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี 2 ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
  1. การสอบพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน 1 อัตรา กำหนด
สอบข้อเขียนในวันที่ 2 มกราคม 2563  และประกาศผลสอบข้อเขียนในวันที่ 3 มกราคม 2563  ขอให้
คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร ดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และยุติธรรม 
  2. การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ไม่จำเป็นต้องใช้ร้านเดิม 
  3. ข้าราชการย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ จำนวน 1 คน คือ นางสาววิรัญญา อุ่นเมือง ตำแหน่ง 
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ย้ายจาก กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี ย้ายมาดำรง
ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ สังกัดกลุ่มตรวจการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ 
  4. การจัดกิจกรรมงานเลี้ยงปีใหม่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งกำหนดจัดในวันที่ 26 
ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ สวนอาหารทิดธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ขอความ
ร่วมมือบุคลากรในหน่วยงานร่วมงาน 
  5. ขอให้ทุกคนให้ความสำคัญในการอยู่เวรรักษาการณ์ พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่
อย่างเคร่งครัด 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   
 นางสาวฐิติกร เพียรหาผล อ่านเอกสารสำเนารายงานการประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 4 
ธันวาคม 2562  ตามเอกสารสำเนารายงานการประชุม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอขอแก้ไขรายงานการประชุม  
ประธานฯ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 11/2562 
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องสืบเนื่อง  
 4.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการระบบการรายงานผล CPM Report  
        ประธานฯ แจ้งในที่ประชุมว่า กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
แนะนำส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (CPM Report) ในวันที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 – 
16.30 น. ขอให้ทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน และหากจังหวัดใดสนใจระบบการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานฯ ให้ทำเป็นหนังสือแจ้งความประสงค์มาทางสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องติดตามผลการปฏิบัติงาน  
 5.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2563   
  นางสาวกษิรา ผาละศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 (ณ 20 ธันวาคม 2563) งบประมาณที่ได้รับโอน 4,417,600 บาท เบิกจ่ายแล้ว 1,946,600 
บาท คงเหลือ 2,470,821.37 บาท คิดเป็นร้อยละเบิกจ่ายเท่ากับ 44.07   สำหรับงานโครงการตามแผนฯ 
ได้อัพโหลดขึ้นเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว 
  ประธาน กล่าวว่า ขอให้กำชับให้เบิกจ่ายงบประมาณให้ไดต้ามแผนที่กรมฯ กำหนด 
  มติที่ประชุม  รับทราบ  
 
 5.2 การจัดระดับช้ันสหกรณ์ 
  ประธานฯ แจ้งในที่ประชุมว่า มอบกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ช่วยติดตามเรื่องการจัด
ระดับชั้นสหกรณ์ ตามนโยบายท่านผู้ตรวจการราชกรมฯ  และให้สรุปผลการปฏิบัติงานในการประชุมครั้งหน้า 
  นายอาคม สวัสดิพละ กล่าวว่า จะจัดทำสรุปผลการจัดระดับชั้นสหกรณ์แต่ละสหกรณ์เพ่ือนำเข้า
ที่ประชุม 
  มติที่ประชุม  รับทราบ  
 
 5.3 โครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล 
  ประธานฯ แจ้งในที่ประชุมว่า ตามนโยบายท่านผู้ตรวจการราชกรมฯ ให้ผลักดันสหกรณ์ เพ่ือ
พัฒนาเข้าสู่เกณฑ์สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล  สำหรับปีนี้ขอให้คณะทำงานฯ ส่งเข้าประเมินสหกรณ์สีขาวฯ 
  นายมงคล ประทุมคำ กล่าวว่า ในการประเมินเบื้องต้น มีเป้าหมายแล้ว กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ละ 
1 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรลำประทาว จำกัด  สหกรณ์การเกษตรแก้งคร้อ จำกัด  สหกรณ์การเกษตร
คอนสาร จำกัด และสหกรณ์การเกษตรบำเหน็จณรงค์ จำกัด  สำหรับปีที่ผ่านมาไม่ได้ส่งเข้าประเมิน เนื่องจาก
ไม่มีสหกรณ์ใดประเมินผ่านตามเกณฑ์ 
  มติที่ประชุม  รับทราบ  
 
 5.4 ปัญหาสหกรณ์โคนมจังหวัดชัยภูมิ 
  ประธานฯ มอบให้นายสุทัน หล้าแก้ว แจ้งที่ประชุมทราบ 
  นายสุทัน หล้าแก้ว แจ้งในที่ประชุมว่า สหกรณ์โคนมจังหวัดชัยภูมิถูกฟ้องร้องและบังคับคดี 
เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ อยู่ระหว่างการเจรจาต่อรองของดดอกเบี้ย/ค่าปรับ 10 ปี ให้สหกรณ์ทำแผนฟ้ืนฟู
เพ่ือหาเงินชำระหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ กำหนดจัดประชุมสมาชิกสหกรณ์รายคน ในวันที่ 6 มกราคม 2563 
เพ่ือนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ โดยจะหารือกับนายปรีชา ลาภารัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ อีกครั้งหนึ่ง  
  มติที่ประชุม  รับทราบ  
 
 5.5 การบังคับคดีกลุ่มเกษตรกรทำไร่บ้านชวน 
  ประธานฯ แจ้งในที่ประชุมว่า กลุ่มเกษตรกรทำไร่บ้านชวนอยู่ระหว่างบังคับคดี เงินกองทุน
สงเคราะห์เกษตรกรกร ซึ่งได้ขยายระยะเวลาการชำระคืนเงินยืมกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ชำระหนี้แล้ว
ครึ่งหนึ่ง หนี้ครบกำหนดชำระเดือนกุมภาพันธ์ 2563  มอบนางสาวชนัญชิตา เพียรทอง ติดตามเร่งรัดหนี้
ภายในกำหนด 
  มติที่ประชุม  รับทราบ  
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 5.6 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 1/2563 
  ประธานฯ แจ้งในที่ประชุมว่า สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมิน 
1/2563  มอบ นายปรีชา ลาภารัตน์, นายอาคม สวัสดิพละ, นายสุทัน หล้าแก้ว และนางสาวฐิติกร เพียรหา
ผล ออกแบบตัวชี้วัดสำหรับการประเมินในรอบนี้ของข้าราชการและพนักงานราชการ ซึ่งจะต้องมีตัวชี้วัด เรื่อง
การชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรด้วย กำหนดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 6 มกราคม 2563 โดยให้อยู่
บนหลักความยุติธรรม 
  มติที่ประชุม  รับทราบ  
 

 5.7 ผู้ประสานงานสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด 
  ประธานฯ กล่าวว่า ขอให้นางสาวฐิติกร เพียรหาผล ซึ่งเป็นผู้ประสานงานของสหกรณ์ข้าราชการ
สหกรณ์ จำกัด ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ศึกษาระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของสหกรณ์ และแจ้งเวียนให้
สมาชิกสหกรณ์รับทราบโดยทั่วกัน 
  มติที่ประชุม  รับทราบ  
 

 5.8 การจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
  นายอาคม สวัสดิพละ แจ้งให้ที่ประชุมว่า กลุ่มเกษตรกรที่อยู่ระหว่างขั้นตอนกระบวนการจัดตั้ง 
จำนวน 1 แห่ง คือ กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง คาดว่าจะดำเนินการแล้ว
เสร็จเดือนมกราคม 2563  
  กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางที่ทางสำนักงานการยางแห่งประเทศไทย สาขาชัยภูมิ แนะนำให้จัดตั้ง
เป็นกลุ่มเกษตรกร มีอีก 2 แห่ง คือ 
  1) กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางบ้านโหล่น อำเภอหนองบัวแดง 
  2) กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว 
  ซึ่งทั้งสองแห่งนี้ยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการขั้นตอนการจัดตั้ง คาดว่าจะเริ่มดำเนินการตามขั้นตอน
การจัดตั้งประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2563 
  มติที่ประชุม  รับทราบ  
 

 5.9 การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง 
  ประธานฯ ขอให้ติดตามเรื่องการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง 
  นายสุพัฒน์กาจ เบ้าชัยภูมิ กล่าวว่า ได้บันทึกข้อมูลเข้าระบบ CPM Report เรียบร้อยแล้ว 
สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ท่ี เมนูฐานข้อมูลกลาง “การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง” 
  นายสุเมธ ชูรัตน์ กล่าวว่า จะปรับปรุงระบบ CPM Report เพ่ือออกแบบรายงานให้ครอบคลุม
และตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน 
  มติที่ประชุม  รับทราบ  
 
 5.10 ติดตามการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์ 
   นายสุชาติ แจ่มจำรัส ได้สรุปผลการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อระเบียบบังคับของสหกรณ์ ดังนี้ 
  1  สหกรณ์การเกษตรบ้านแท่น จำกัด นายทะเบียนสหกรณ์พิจารณาแล้ว ให้สหกรณ์ทบทวน
ระเบียบใหม่ จำนวน 4 ระเบียบ เนื่องจากผิดระเบียบการดำเนินงานของสหกรณ์ ได้ทำหนังสือแจ้งสหกรณ์แล้ว 
  2. สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินบ้านแท่น จำกัด นายทะเบียนไม่รับจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ
บางข้อความ  
  มติที่ประชุม  รับทราบ  
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 5.11 การทำวันเพจ (One page) 
    ประธานฯ แจ้งในที่ประชุมว่า ให้แต่ละกลุ่มงาน/ฝ่ายฯ/กลุ่มส่งเสริมฯ จัดทำวันเพจเป็นไฟล์
รูปภาพอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ชิ้น โดยจัดส่งให้ไฟล์ทางไลน์ของนางสาวฐิติกร เพียรหาผล เพ่ือคัดเลือกส่งให้
สหกรณ์จังหวัดต่อไป 
  มติที่ประชุม  รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องเพื่อพิจารณา 
 6.1 การเข้าร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี ในการเดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ 
  ประธานฯ แจ้งในที่ประชุมว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีกำหนดเดินทางมา
ตรวจราชการติดตามสถานการณ์ และการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพ้ืนที่อำเภอเมืองชัยภูมิ และอำเภอภูเขียว 
จังหวัดชัยภูมิ ในวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องนี ้
 

  มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 
จุดเตรียมต้อนรับ ผู้เข้าร่วมต้อนรับ 

จุดที่ 1 ณ คลองเทา บ้านหนองแหน ต.หนองไผ่ อ.เมือง
ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 
 

1. สหกรณ์จังหวัดชัยภูม ิ
2. นายสุชาติ แจ่มจำรัส 
3. นางสาวฐิติกร เพียรหาผล 

จุดที่ 2 ณ ไร่กุดจอก (ไร่อ้อย) ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว จ.
ชัยภูมิ 

1. นายมงคล ประทุมคำ 
2. นายมงคล สร้อยเพชร 
3. นายอาคม สวัสดิพละ 

การแต่งกาย : ข้าราชการใส่ชุดกากี คอพับ แขนยาว 
ถ่ายรูป : นายสุพัฒน์กาจ เบ้าชัยภูมิ 

 

 
ระเบียบวาระท่ี  7   เรื่องอ่ืน ๆ 
 7.1 งานทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2563 
  ประธานฯ แจ้งในที่ประชุมว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนดจัดงานทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาส
วันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2563 ในวันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563 ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์
กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ และลานหน้าอาคาร 3 ดังนี้ 
  เวลา 06.00 น. - ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์วัดนรนาถสุนทริการาม จำนวน 26 รูป 
    - ท่านอธิบดีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (ไหว้ศาล) 
  เวลา 06.30 น.  - ผู้บริหารกรม ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ร่วมกัน 
       ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ 
  เวลา 07.00 น.  เสร็จพิธี 
  มอบ ฝ่ายบริหารทั่วไป เตรียมของใส่บาตรตามสมควร และจัดรถตู้ 1 คัน โดยผู้ที่จะร่วมงาน    
ให้แต่งกายชุดผ้าไทย  
  มติที่ประชุม  รับทราบ  
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 7.2 การฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนาผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน” 
  นายสุชาติ แจ่มจำรัส ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ ขอความอนุเคราะห์กลุ่มส่งเสริม
สหกรณ์ 1 - 4 คัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนาผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ขั้นพ้ืนฐาน”               
โดยส่งข้อมูลภายในวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562  
  มติที่ประชุม  รับทราบ  
 
 7.3 การประชุมคณะกรรมการบริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 12/2562 ผ่านระบบประชุม
ทางไกล (Web Conference) 
  นางสาวฐิติกร เพียรหาผล แจ้งในที่ประชุมว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ กำหนดวันประชุมในวัน
พฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 
  ประธานฯ มอบนายอาคม สวัสดิพละ เข้าร่วมรับฟังเป็นหลัก เนื่องจากสหกรณ์จังหวัดติดภารกิจ 
  มติที่ประชุม  รับทราบ  
 
 7.4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการยกระดับคุณภาพการบริการเข้าสู่เกณฑ์์รางวัลเลิศรัฐ 
  นางสาวฐิติกร เพียรหาผล แจ้งในที่ประชุมว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้กำหนดจัดโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการการยกระดับคุณภาพการบริการเข้าสู่เกณฑ์รางวัลเลิศรัฐ ในวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 
2562 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุม 226 ชั้น 2 กรมส่งเสริมสหกรณ์  และถ่ายทอดไปยังส่วน
ภูมิภาค ผ่านระบบ Video Conference 
  ประธานฯ มอบฝ่ายบริหารฯ ผอ.แต่ละกลุ่ม และผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง  
  มติที่ประชุม  รับทราบ  
 
 7.5 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ปี พ.ศ. 2564 
  นายปรีชา ลาภารัตน์ แจ้งในที่ประชุมว่า กรมฯ ให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจัดทำรายละเอียด
เสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในส่วนของงบเงินอุดหนุนในลักษณะการจ่าย
เพ่ือการลงทุน (ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ภายในแผนงาน/โครงการตามนโยบายของกรมฯ ตามแบบ วงป.
007-วงบ.009  โดยมีสหกรณ์ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 3 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรคอนสาร 
จำกัด  สหกรณ์การเกษตรเกษตรสมบูรณ์ จำกัด  และสหกรณ์การเกษตรหนองบัวแดง จำกัด 
  มติที่ประชุม  รับทราบ  
 
เลิกประชุมเวลา  15.55 น. 
 

ฐิติกร เพียรหาผล 
(นางสาวฐิติกร เพียรหาผล) 

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
รุ่งทิวา  ภาระจร 

(นางสาวรุ่งทิวา  ภาระจร) 
เจ้าพนักงานธุรการ 

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 


