
1 

รายงานการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างประจ า  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ 
ครั้งที่  3/2562 

วันศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ 

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

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
นายสมศักดิ์ สุภาจรูญ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและ 

ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี   1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 1.  การติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ส านักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิทุกคน สหกรณ์
จังหวัดชัยภูมิ ให้ความส าคัญและติดตามอย่างเคร่งครัด 
 2.  สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ กลา่วขอบคุณบุคลากรทกคนที่ช่วยกันท างานและให้ความส าคัญ  ใน
การติดตามหนี้  
 2.1  มีความพ่ึงพอใจในการท างานร่วมกันของทุกคน 
 2.2  ดอกเบี้ยของสหกรณ์ มีแนวโน้มลดลงทุกสหกรณ์ ขอให้ทุกคนมุ่งเน้นให้ทุกสหกรณ์ลด
ดอกเบ ี้ยค้าง เพ่ิมก าไร 
  -การเพ่ิมทุนของสหกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมการออม เริ่มโครงการในวันที่ 26 
กุมภาพันธ์ 2562 สิ้นสุดโครงการ 25 กุมภาพันธ์ 2563 
 2.3 การติดตาม ดูแล ระบบสินเชื่อทั้งหมด ลดต้นทุน ลดการให้สินเชื่อแบบคุณธรรม โดยการ
ติดตามการปฏิบัติงานในแบบติดตามผลการปฏิบัติงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
 นายสุชาติ  แจ่มจ ารัส  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส แจ้งว่า ตามท่ีได้รับมอบหมายจาก
สหกรณ์จังหวัดให้เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัด 3/2562 วันที่ 27 มีนาคม 2562 เรื่องแจ้งให้ทราบดังนี้  
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 1.  การเข้าร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ าจากแหล่งน้ าศักดิ์สิทธิ์จังหวัดชัยภูมิ  จ านวน 2 จุด จุดที่ 1 
วัดไพรีพินาศ อ าเภอเมืองชัยภูมิ  จุดที่ 2 ผาเทวดา อ าเภอหนองบัวแดง 
 2.  การจัดงานร าและถวายเจ้าพญาแล  ในเทศกาลประเพณีบุญเดือนหก ประจ าปี 2562  ใน
วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล เพ่ือถวายสักการะและแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีที่
ได้สร้างเมืองชัยภูมิ   
 3.  ประชาสัมพันธ์การสั่งจองเหรียญกษาปณ์ท่ีระลึกเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก ภายในวันที่ 4 เมษายน 2562 
 4. ขอเชิญร่วมงานบุญเดือน 4 ไทยคอนสาร ในวันที่ 4 เมษายน 2562  
ระเบียบวาระท่ี   2   รับรองรายงานการประชุมประจ าเดือน ครั้งที่ 2/2562  
  นางสาวฐิติกร เพียรหาผล  รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป แจ้งว่า รายงานการ
ประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ ครั้งที่ 2/2562 วันพฤหัสบดี ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562  ได้
ด าเนินการลง Website เรียบร้อยแล้ว ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี   3   เรื่องการติดตามผลการปฏิบัติงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 1.แบบติดตามผลการปฏิบัติงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
 นายสุชาติ  แจ่มจ ารัส  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส แจ้งว่า 
 -รายงานการติดตามผลการปฏิบัติงาน ส่งเสริมสหกรณ์ (สะสมตั้งแต่ต้นปี ต.ค.61 - ก.พ.62) 
82 แห่ง การด าเนินการของแต่ละแห่งเป็นรายเดือน  
 2.เรื่องการบริหารสินเชื่อ โดยเฉพาะสหกรณ์ที่มีดอกเบี้ยค้างนาน ส่งเสริมสหกรณ์ใน
ปีงบประมาณ 2562  
 นายปรีชา  ลาภารัตน์   นักวชิาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ  แจ้งว่า 
 การด าเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “สร้างความเข้าใจในแนวทางการแก้ปัญหาหนี้
ค้างช าระในสหกรณ์” ในวันที่ 4 – 5 เมษายน 2562 มีรายละเอียดดังนี้ 

- วันที่ 4 เมษายน 2562 ชว่งเวลา 09.00  – 12.00 น. เป้าหมาย จ านวน 6 สหกรณ์ ดังนี้                                
1. สหกรณ์การเกษตรบ้านเขว้า จ ากัด    
2. สหกรณ์การเกษตรคอนสาร จ ากัด    
3. สหกรณ์การเกษตรบ าเหน็จณรงค์ จ ากัด    
4. สหกรณ์การเกษตรภูเขียว จ ากัด  
5. สหกรณ์การเกษตรเกษตรสมบูรณ์ จ ากัด   
6. สหกรณ์การเกษตรเมืองชัยภูมิ จ ากัด  

 วันที่ 4 เมษายน 2562 ช่วงเวลา 13.00  – 16.30 น.  เป้าหมาย จ านวน 4 สหกรณ์ ดังนี้
 1. สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินบ้านแท่น จ ากัด  
 2. สหกรณ์การเกษตรคอนสวรรค์ จ ากัด      
 3. สหกรณ์การเกษตรบ้านค่ายหมื่นแผ้ว จ ากัด 
 4. สหกรณ์การเกษตรบ้านแท่น จ ากัด 

- วันที่ 5 เมษายน 2562 ชว่งเวลา 09.00  – 12.00 น. เป้าหมาย จ านวน 5 สหกรณ์ ดังนี้ 
 1. สหกรณ์การเกษตรหนองบัวแดง จ ากัด     
  2. สหกรณ์การเกษตรล าประทาว จ ากัด        
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 3. สหกรณ์การเกษตรหนองบัวระเหว จ ากัด 
 4. สหกรณ์การเกษตรจัตุรัส จ ากัด 

5. สหกรณ์การเกษตรแก้งคร้อ จ ากัด 
 วันที่ 5 เมษายน 2562 ช่วงเวลา 13.00  – 16.30 น.  เป้าหมาย จ านวน 5 สหกรณ์ ดังนี้ 
 1.สหกรณ์โคนมจังหวัดชัยภูมิ จ ากัด        
 2.สหกรณ์การเกษตรภูเขียวพัฒนา จ ากัด    
  3.สหกรณ์การเกษตรตลาดแร้ง จ ากัด 
 4.สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคจังหวัดชัยภูมิ  จ ากัด 
 5.สหกรณ์การเกษตรนาฝาย  จ ากัด 
 โดยมีแนวทางการในน าเสนอการบริหารจัดการหนี้ค้างช าระของสหกรณ์  
 1.น าเสนอเนื้อหารูปแบบ Power Point ใช้เวลาประมาณ 20 นาที  
 2.ประเด็นการน าเสนอ ดังนี้ 

  2.1มูลเหตุของหนี้ค้างช าระ 
  - เกิดจากสหกรณ ์ 
  - เกิดจากสมาชิก (ลูกหนี้)  
  - เกิดจากนโยบายรัฐ  
  - อ่ืน ๆ  
  2.2ข้อมูลหนี้ค้างช าระ 3 ปี ย้อนหลัง 
  - แยกตามประเภทเงินกู้ 
  - แยกตามอายุหนี้ 
  - อ่ืน ๆ 
  2.3ผลกระทบที่เกิดจากหนี้ค้างช าระ 
  - ผลกระทบกับสมาชิก 
  - ผลกระทบกับสหกรณ์ 
  - อ่ืน ๆ 
  2.4แนวทางการแก้ไขหนี้ค้างช าระ 
  - ด้านสมาชิก (ลูกหนี้) 
  - ด้านสหกรณ ์
  - ด้านความร่วมมือระหว่างสหกรณ์กับลูกหนี้ 
  - อ่ืน ๆ 
  2.5 ผลของการด าเนินการแก้ไขหนี้ค้างช าระด้าน 
  - จ านวนหนี้ค้าง 
  - สมาชิก (ลูกหนี้) 
  - สหกรณ ์
  - อ่ืน ๆ 
  2.6ปัญหาอุปสรรคของการด าเนินการ  
  2.7แนวทางการปรับปรุงแก้ไข 
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ระเบียบวาระท่ี   4   รายงานผลการปฏิบัติงานปี งบประมาณ 2562 
          วาระท่ี 4.1  ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 นางสาวกษิรา  ผาละศรี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  แจ้งในที่ประชุมว่า 
 1.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2562 แยกตามงบประมาณรายจ่าย ดังนี้ 
 ข้อมูล ณ 28 มีนาคม 2562 ภาพรวมเงินงบประมาณได้รับโอน ร้อยละ 100  
 งบบุคลากร ร้อยละ 49.41  
 งบด าเนินงาน ร้อยละ 53.18  
 งบอุดหนุน ร้อยละ 85.14 
 งบลงทุน ร้อยละ 100.00  
 รวมทั้งสิ้น ร้อยละ 62.10 
 โดยมีเป้าหมายการเบิกจ่ายในเดือนมีนาคม ร้อยละ 60  
 2.แบบรายงาน E-Project รายงานกรมส่งเสริมสหกรณ์เรียบร้อยแล้ว  รวมทั้งสิ้น  22 
โครงการ โดยเก็บข้อมูลจาก google form และ แบบรายงานการติดตามผลการปฏิบัติงานของสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร 

          วาระท่ี 4.2   กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
 นายปรีชา  ลาภารัตน์   นักวชิาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ  แจ้งว่า 
 1.โครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูท านา พ้ืนที่ 9,479.50 ไร่ 
 จุดรับซื้อของสหกรณ์ จ านวน 7 แห่ง ดังนี้ 
 -สหกรณ์การเกษตรเมืองชัยภูมิ จ ากัด 
 -สหกรณ์การเกษตรล าประทาว จ ากัด 
 -สหกรณ์การเกษตรคอนสวรรค์ จ ากัด 
 -สหกรณ์การเกษตรบ าเหน็จณรงค์ จ ากัด 
 -สหกรณ์การเกษตรเกษตรสมบูรณ์ จ ากัด 
 -สหกรณ์การเกษตรหนองบัวแดง จ ากัด  
 -สหกรณ์การเกษตรคอนสาร จ ากัด 
 จุดรับซื้อของเอกชน  จ านวน 3 แห่ง ดังนี้ 
 -บริษัทตองเอ อกรี-เทรด จ ากัด อ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 
 -บริษัททีวาย ทรานสปอร์ต จ ากัด อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 
 -ห้างหุ้นส่วนจ ากัดจินดาวัฒนา  อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
 2. โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

กิจกรรม : ประชุมทบทวนแผนและจัดท าแผนการตลาด/การซื้อขาย และเชื่อมโยงการตลาด 
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           วาระท่ี 4.3   กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
   นายมงคล ประทุมค า  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ  แจ้งว่า 

       1.เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์  
1.1 ครบก าหนดช าระเงินเงินกู้ 30 เมษายน 2561  (3 แห่ง) 
- สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านกุดแดง จ ากัด จ านวนเงิน  430,000.-  บาท 
- สหกรณ์การเกษตรเกษตรสมบูรณ์ จ ากัด จ านวนเงิน  2,000,000.-  บาท 
- สหกรณ์การเกษตรแก้งคร้อพัฒนา จ ากัด จ านวนเงิน  1,930,000.-  บาท 
1.2ก าหนดส่งค าขอกูเ้งินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ภายในวันที่  5  เมษายน 2562 (ก าหนด 
จัดประชุมพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ ์ประมาณวันที่  19 เมษายน 2562) 

        2.เงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 
โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพ่ือเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิต

และการตลาดก าหนดส่งค าขอกู้ภายในวันที่   5 เมษายน  2562 (ก าหนดจัดประชุม
พิจารณาเงินกู้ฯ ประมาณวันที่  19 เมษายน 2562) 
- ส่งค าขอกู้แล้ว  กลุ่มเกษตรกรท าสวนชุมชนบ้านดินต าบลบ้านไร่   

         3.สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล 
ก าหนดประชุมชี้แจงโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ในวันที่  9  เมษายน 2562            
ณ  ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ เป้าหมายคือสหกรณ์หลัก
ระดับอ าเภอ  จ านวน 12 แห่ง 

          วาระท่ี 4.4   กลุ่มตรวจการสหกรณ์ 
   นางรัตนพร มังธานี  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  แจ้งในที่ประชุมว่า 
  -ซักซ้อมแนวทางการจัดการข้อสังเกตท่ีตรวจพบจากการสอบบัญชี  ปัจจุบันมีการน าข้อสังเกต
เข้าระบบของทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ท้ังหมด ทางกลุ่มตรวจการสหกรณ์จะท าหน้าที่จ าแนกประเภทเพ่ือน าเสนอ
คณะท างานและด าเนินการต่อไป ผังแสดงการจัดการข้อสังเกตท่ีตรวจพบจากการสอบบัญชี ดังนี้ 
 -การรายงานข้อสังเกต 
 -จัดท าทะเบียนคุมข้อสังเกต 1 วัน 
 -จ าแนกประเด็นข้อสังเกต 5 วัน 
 -สั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพ่ิมเติม 2 วัน 
 -ตรวจสอบข้อเท็จจริง 5 วัน 
 -รายงานการตรวจสอบผ่านกลุ่มตรวจการสหกรณ์ 3 วัน 
 -เสนอความเห็นประกอบการใช้อ านาจ 
 -ค าสั่ง/ค าแนะน า 3 วัน 
 -ส าเนาค าสั่ง/ค าแนะน า 7 วัน และแจ้งค าสั่งไปที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 -อุทธรณ์/รายงาน 

-แนะน าและติดตามการแก้ไข  เจ้าหน้าที่ส่งเสริม/ผู้ตรวจการสหกรณ์ จัดท ารายงานเป็นลาย
ลักษณ์อักษรเสนอรองนายทะเบียนสหกรณ์ 
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นางสาวกุสุมา  ดีขุนทด  นักวิชาการสหกรณ์  แจ้งว่า 
-ทะเบียนหุ้นสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ทะเบียนหุ้นของสหกรณ์ ส่งให้กลุ่มตรวจการสหกรณ์หลัง
ปิดบัญชี 30 วัน / ทะเบียนหุ้นกลุ่มเกษตร และให้ด าเนินการบันทึกในระบบให้เป็นปัจจุบัน 

 -ประชุมชี้แจงการซักซ้อมการตรวจการสหกรณ์แบบมีคุณภาพ วันที่ 3 เมษายน 2562 
          วาระท่ี 4.5   กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 – 4 
   กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 
   นายสุทัน  หล้าแก้ว  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ  แจ้งในที่ประชุมว่า 

1.เรื่องการจัดมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร การปิดบัญชีและประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 
2562 

  1.1สหกรณ ์
สหกรณ์ วันสิ้นปีทาง

บัญชี 
วันประชุมใหญ่ ระดับมาตรฐาน 

1.สหกรณ์การเกษตรบ้านค่ายหมื่นแผ้ว จ ากัด 30 มิ.ย. 61 8 พ.ย. 61 A 
2.สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคจังหวัดชัยภูมิ จ ากัด 30 มิ.ย. 61 6 พ.ย. 61 B 
3.สหกรณ์บริการและจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค
จังหวัดชัยภูมิ จ ากัด 

30 มิ.ย. 61  B 

4.สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ จ ากัด 30 ก.ย. 61 2 พ.ย. 61 A 
5.สหกรณ์ออมทรัพย์เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์
ชัยภูมิ จ ากัด 

30 ก.ย. 61 2 พ.ย. 61 A 

6.สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยภูมิ จ ากัด 30 ก.ย. 61 4 พ.ย. 61 A 
7.สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด 30 ก.ย. 61 23 ต.ค. 61 A 
8.สหกรณ์ออมทรัพย์ อปท. ชัยภูมิ จ ากัด 31 ธ.ค. 614 2 มี.ค. 61 A 
9.ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดชัยภูมิ จ ากัด 31 ธ.ค. 61 - - 
10.สหกรณ์กองทุนสวนยางพาราล าประทาว จ ากัด ก.พ. 62 ส่งผู้สอบบัญชีแล้ว - 
11.สหกรณ์การเกษตรนาฝาย จ ากัด ก.พ. 62 ส่งผู้สอบบัญชีแล้ว - 
    1.2กลุ่มเกษตรกร 

กลุ่ม วันสิ้นปีทาง
บัญชี 

วันประชุมใหญ่ ระดับมาตรฐาน 

1.กลุ่มเกษตรกรท านาห้วยบง 30 มิ.ย. 61 6 พ.ย. 61 ผ่านเกณฑ์ 
2.กลุ่มเกษตรกรท านาบ้านเล่า 31 ก.ค. 61 31 พ.ย. 61 ไมผ่่านเกณฑ์ 
3.กลุ่มเกษตรกรท านาห้วยชัน ก.พ. 61 ส่งผู้สอบบัญชีแล้ว - 
      ๒. เรื่อง การจัดแผนและทบทวนแผนการซื้อขายและเชื่อมโยงการตลาด “ ภายใต้โครงการ
ระบบส่งเสริมการเกษตร แปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๒ 

๒.๑ เป้าหมายแปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๒ จ านวน  ๒๒ กลุ่ม  ได้ด าเนินกาเสร็จแล้ว 
๒.๒ เป้าหมายแปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๒  จ านวน ๑๕ กลุ่ม ด าเนินการไปแล้ว ๔  กลุ่ม คงเหลือ  

๑๑ กลุ่ม  ด าเนินการในเดือน เมษายน  ๒๕๖๒ 
๓. เรื่อง การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ที่รับผิดชอบ 
 ๓.๑ สหกรณอ์อมทรัพย์สาธารณสุขชัยภูมิ จ ากัด  ชี้แจ้งประเด็นสหกรณ์ขอหาหารือแนว 
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ทางการปฏิบัติกรณีสมาชิกผิดนัดรับช าระหนี้ ซึ้งส านักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ  ได้ตอบข้อหารือไปแล้ว  ซึ้งปฏิบัติ
ตามระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์  ว่าด้วยข้อหารือการด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศกรมส่งเสริม
สหกรณ์  หรือนายทะเทียนสหกรณ์  ข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์  พ.ศ ๒๕๖๒ 
                               ๓.๒ สหกรณ์โคนมจังหวัดชัยภูมิ  จ ากัด  

-สหกรณ์ได้ยืมรถบรรทุกน้ ามันดิบ จาก สหกรณ์โคนมพัฒนานิคม จ ากัด  จังหวัดลพบุรี  ค่า 
เช่ายังไม่มีการเจรจากัน ได้ก าชับให้สหกรณ์ด าเนินการโดยเร็ว ปีนี้ยังไม่มีการเทนมทิ้ง 

-สหกรณ์ประสบปัญหาน้ านมไม่ได้คุณภาพ  สาเหตุจาก  การไม่สมดุลกันระหว่างอาหารข้น    
กับ อาหารหยาบและการเลี้ยงดูของแก่ละฟาร์ม 

-ปัญหาการติดตามเร่งรัดหนี้  ได้รับมาบางส่วน 
-เงินกองทุนสะสมเพ่ือเป็นทุนบริหารจัดการอาหารสัตว์และเวชภัณฑ์ พ.ศ  ๒๕๖๑ จ านวน   

๑๓๔,๐๐๐  บาท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรรมการด าเนินการ จะให้สะสมให้ได้ ประมาณ  ๓๐๐,๐๐๐ บาท ถึงจะน าเงิน
ส่วนนี้ด าเนินการระเบียบต่อไป 

-สหกรณ์ออมทรัพย์ไม้อัดไทย จ ากัด ได้ด าเนินคดีกับสหกรณ์โคนมจังหวัดชัยภูมิ  จ ากัด  ได้ 
แต่งตั้งกรรมการไปไกล่เกลี่ย  ที่ศาลจังหวัดชัยภูมิ  ในเดือนพฤษภาคม  ๒๕๖๒ 

๔. เรื่อง  การตรวจสอบความพร้อม ในการรับซื้อข้าวโพดหลังนา  ของสหกรณ์การเกษตร 
เมืองชัยภูมิ  จ ากัด  และสหกรณ์การเกษตรล าประทาว จ ากัด  มีความพร้อมด้านสถานที่และเงินรับซื้อ คาดว่าจะรับ
ซื้อได้ในเดือน เมษายน  ๒๕๖๒     (หลังสงกรานต์) 

๕.  เรื่องการทดสอบการเครื่องคัดเมล็ดพันธ์ข้าวของสหกรณ์การเกษตรเมืองชัยภูมิ จ ากัด  
ยังไม่ได้ข้อสรุป 
         กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 
         นายมงคล  สร้อยเพชร  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ  แจ้งในที่ประชุมว่า 
         -การด าเนินการเรื่องการเช่าที่ดินของสหกรณ์การเกษตรทุ่งลุยลาย จ ากัด ด าเนินการส่งเสริม
สหกรณ์เรียบร้อย 
         -ขอเชิญร่วมงานบุญเดือน 4 ไทยคอนสาร ในวันที่ 4 เมษายน 2562  
   กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 
   นางระเบียบ  หล่อเรืองศิลป์   นักวิชาการสหกรณ์  แจ้งในที่ประชุมว่า 
   1.การย้ายที่ตั้งส านักงานจากอ าเภอหนองบัวแดงไปอ าเภอเกษตรสมบูรณ์ ตามค าสั่งกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ด าเนินการเรียบร้อย    
   2.การประชุมใหญ่ สหกรณ์เคหะสถานหนองบัวแดง ในวันที่ 27 มีนาคม 2562 
   3.ปิดบัญชีปีบัญชีสิ้นสุด  28 กุมภาพันธ์ 2562 มี 3 แห่ง ด าเนินการส่งงบการเงินภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 
   กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 
   นายเกรียงศักดิ์ กุลชูศักดิ์  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ แจ้งในที่ประชุมว่า 
   1.การติดตามงานแนะน าส่งเสริม ปีบัญชีสิ้นสุด 28 กุมภาพันธ์ 2562 สหกรณ์กองทุนสวน
ยางชัยมงคลเทพสถิต จ ากัด กลุ่มท านาเจียงทอง ได้ส่งงบภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
   2.การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  1 แห่ง สหกรณ์โคนมเทพสถิต จ ากัด ผลการด าเนินงาน
สหกรณ์มีก าไรสุทธิ 5.2 ล้าน 
   3.การจัดประชุมเกษตรแปลงใหญ่ปี 2561  จ านวน 16 แปลง ด าเนินการเรียบร้อย 
   4.การส่งช าระหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 1 แห่ง คือ สหกรณ์ผู้ใช้น้ าบ้านท่าหว้า จ ากัด ส่ง
ช าระหนี้ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
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   5.การตรวจการสหกรณ์ ตามแผนงาน จ านวน 6 แห่ง ด าเนินการตามแผนงานเรียบร้อย 
   6.การรับซื้อข้าวโพดหลัง ได้ประสานงานสหกรณ์การเกษตรบ าเหน็จณรงค์ จ ากัด เพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการตั้งเป็นจุดรับซื้อ เพื่อไปด้วยความเรียบร้อย 
ระเบียบวาระท่ี  6   เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

1.การจัดงานร าและถวายเจ้าพญาแล เนื่องในเทศกาลประเพณีบุญเดือนหก ประจ าปี 2562  
ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล เพ่ือถวายสักการะและ
แสดงถึงความกตัญญูกตเวทีที่ได้สร้างเมืองชัยภูมิ  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ส่งบุคลากร
เข้าร่วม กิจกรรม จ านวน 10 คน 
2.โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ และโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่อง
ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
-โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ  2-16 พฤษภาคม 2562 
-โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 1- 7 พฤษภาคม 2562 
-แจ้งความประสงค์ขอรับเป็นเจ้าภาพ ถวายภัตตาหารและน้ าปานะ และอ่ืนๆ ในกิจกรรม
จนกว่าจะสิ้นสุดโครงการ 
3.แจ้งส ารวจความต้องการใช้งานเว็บไซต์ของสหกรณ์ท่ีเข้าร่วมโครงการ 1 อ าเภอ 1 สหกรณ์
การเกษตร (สหกรณ์ที่เป็นองค์กรหลักระดับอ าเภอ) 12 แห่ง ที่ต้องการมี Website ร่วมกับ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ แจ้งความจ านง 
4.แนะน าพนักงานราชการ นางสาวณัฐมน  รัตน์อ่อน  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์  สังกัด 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
5.ก าหนดการเปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ พนักงานรักษาความปลอดภัย จ านวน 1 
ต าแหน่ง 
6.ก าหนดการจัดงานรดน้ าด าหัว เนื่องในงานวันสงกรานต์ ประจ าปี 2562 ในวันที่ 11 
เมษายน 2562 

เลิกประชุมเวลา 16.00 น.    
   

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

 
          

                          
 
           
 
 
 


