
(ส ำเนำ) 
รำยงำนกำรประชุมข้ำรำชกำร  ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนรำชกำร 

ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัเพชรบูรณ์ 
ครั้งที่  10/2559 

วันจันทร์ที่  31  ตุลำคม  2559 
ณ ห้องประชุมส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัเพชรบูรณ์ 

 

ผู้มำประชุม  46 คน 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

1 นางพชัรีพร สุวรรณหิตาทร นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ นางพชัรีพร สุวรรณหิตาทร 

2 นายประสิทธิ ์ พูลนาค นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ นายประสิทธิ ์ พูลนาค 

3 นายน าโชค ศิลกุล นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ นายน าโชค ศิลกุล 

4 น.ส.สุพิชญา บุญสูง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ น.ส.สุพิชญา บุญสูง 

5 นายนัฐพร รอดแป้น นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ นายนัฐพร รอดแป้น 

6 นายเชาวฤทธิ ์ พรหมค า นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ นายเชาวฤทธิ ์ พรหมค า 

7 นายสวาด เกสรทอง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ นายสวาด เกสรทอง 

8 นายพสิิษฐ ์ ธรรมโวหาร เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส นายพสิิษฐ ์ ธรรมโวหาร 

9 นายขจรศักดิ์ ไตรธรรม เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส นายขจรศักดิ์ ไตรธรรม 

10 นายสงบ ศรีสมบูรณ์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส นายสงบ ศรีสมบูรณ์ 

11 นายจรัลวทิย ์ อาชน ี เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส นายจรัลวทิย ์ อาชน ี

12 นางนิตยา มัจฉากล่ า นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ นางนิตยา มัจฉากล่ า 

13 นายเสร ี ฉิมพลี นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ นายเสร ี ฉิมพลี 

14 น.ส.สุวภางค ์ แสงลา นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ น.ส.สุวภางค ์ แสงลา 

15 น.ส.มณีวรรณ ปลัดท้วม นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ น.ส.มณีวรรณ ปลัดท้วม 

16 น.ส.ณัฐสุดา พรมสวย นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ น.ส.ณัฐสุดา พรมสวย 

17 น.ส.ชนัดดา กลมกลิ้ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ น.ส.ชนัดดา กลมกลิ้ง 

18 นายจิรวิทย์   แก้วก าพล เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน นายจิรวิทย์   แก้วก าพล 

19 นายคมสนั ซอนจ าปา เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน นายคมสนั ซอนจ าปา 

20 น.ส.ปานทิพย ์ พ่อค้าช้าง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน น.ส.ปานทิพย ์ พ่อค้าช้าง 

21 นายอมรินทร ์ วรบุตร นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ นายอมรินทร ์ วรบุตร 

22 น.ส.อนงค์ทิพย ์ คุปพงษ ์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ น.ส.อนงค์ทิพย ์ คุปพงษ ์

23 นายชวลิต ทองพวง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ นายชวลิต ทองพวง 

24 น.ส.ปุญชรสัมิ ์ ค าเพียร นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ น.ส.ปุญชรสัมิ ์ ค าเพียร 

25 น.ส.วริษา สุขสม นกัวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ น.ส.วริษา สุขสม 



ที ่       ชื่อ – สกุล  ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ  

26 น.ส.ไพรรินทร ์ แก้วดวงดี นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ น.ส.ไพรรินทร ์ แก้วดวงดี 

27 น.ส.ปาณสิรา ยะพลหา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ น.ส.ปาณสิรา ยะพลหา 

28 นางวรังษ ี เจริญยศ นักวิชาการสหกรณ์ นางวรังษ ี เจริญยศ 

29 น.ส.สุรีรัตน ์ ไชยา นักวิชาการสหกรณ์ น.ส.สุรีรัตน ์ ไชยา 

30 นางปรียาภรณ ์ ทักคุ้ม นักวิชาการสหกรณ์ นางปรียาภรณ ์ ทักคุ้ม 

31 นางสาวจิราพร          เหมสุทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นางสาวจิราพร          เหมสุทธิ์ 

32 นายแสงสุรีย ์ ค าลา นักวิชาการมาตรฐานสนิค้า นายแสงสุรีย ์ ค าลา 

33 นายสวุรรณชัย หม่ืนราม นิติกร นายสวุรรณชัย หม่ืนราม 

34 นางเสาวณิต อภิสุข เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ นางเสาวณิต อภิสุข 

35 น.ส.จุฑามาศ อินมา เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ น.ส.จุฑามาศ อินมา 

36 น.ส.ชนนภา พิณเทพ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ น.ส.ร าไพ แก้วสระ 

37 น.ส.นิภาภัทร แก้วคง เจ้าพนักงานธุรการ น.ส.นิภาภัทร แก้วคง 

38 น.ส.พัชรินทร ์ สุวรรณอินทร์ เจ้าพนักงานธุรการ น.ส.พัชรินทร ์ สุวรรณอินทร์ 

39 น.ส.อนุสรา ธรรมสนองคุณ เจ้าพนักงานการเงินและบัญช ี น.ส.อนุสรา ธรรมสนองคุณ 

40 นางนุชจนาถ จันทร พนักงานพิมพ ์ นางนุชจนาถ จันทร 

41 นางชาติยา  จินตกะวงส ์ พนักงานธุรการ นางชาติยา  จินตกะวงส ์

42 นายดิเรก พุฒตรง พนักงานขับรถยนต ์ นายดิเรก พุฒตรง 

43 นายสมบูรณ ์ อินมา พนักงานขับรถยนต ์ นายสมบูรณ ์ อินมา 

44 นายทวีศักดิ ์ มลิดล พนักงานขับรถยนต ์ นายทวีศักดิ ์ มลิดล 

 45    นายสมบัต ิ ภักดี   พนักงานขับรถยนต ์     นายสมบัต ิ   ภักด ี
 46    นายทนงค์ศักดิ์ พรมแก้ว   พนักงานขับรถยนต ์     นายทนงค์ศักดิ ์ พรมแก้ว 
 
ผู้ไม่มำประชุม  3  คน 
 

1. นายคมสนั  ซอนจ าปา    เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน   
2. น.ส.อนงค์ทิพย์  คุปพงษ ์  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  
3. น.ส.กันนิกา นาขนัด ี  นักจัดการงานทั่วไป  

 
 
 
 
 
 
 

 



เริ่มประชุมเวลำ 09.00 น. 
 

นางพัชรีพร  สุวรรณหิตาทร  ต าแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ   รักษาราชการแทนสหกรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์  ท าหน้าทีป่ระธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังนี้ 

ฯลฯ 
 

ระเบียบวำระท่ี 6 เรื่องพิจำรณำ 
วำระท่ี 6.1  กำรปฏิบัติงำนตำมค ำรับรองของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2560 กำรส่งเสริมสหกรณ์

ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน  
 

นำงสำวชนัดดำ  กลมกลิ้ง  ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร  ได้แจ้งต่อที่ประชุมดังนี้  
สืบเนื่องจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ส่งหนังสือที่ กษ ๑๑๐๖/๑๒๐๕๘ ลงวันที่ ๒๐ ตลุาคม ๒๕๕๙ เรื่อง 

การปฏิบัติงานตามค ารับรองของกรมส่งเสริมสหกรณ์ปี ๒๕๖๐ การส่งเสริมสหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งแนะน า
กิจกรรมส่งเสริมเพ่ือรักษาและผลักดันสหกรณ์เป้าหมายสู่ผลสัมฤทธิ์ให้มีความเข้มแข็งให้สามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ต่อไป โดยมีขั้นตอนการด าเนินการจัดมาตรฐานสหกรณ์ ดังนี้ 

ข้อที่ ๑ สหกรณ์จังหวัดเสนอค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือจัดมาตรฐานสหกรณ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
ระดับจังหวัด หรือใช้คณะท างานระดับจังหวัดที่เคยแต่งตั้งเกี่ยวกับระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (CPS) ต่อผู้ว่าราชการ
จังหวัด โดยองค์ประกอบคณะท างานประกอบด้วย สหกรณ์จังหวัด เป็นประธานคณะท างาน ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริม
สหกรณ์และพัฒนาธุรกิจสหกรณ์, ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์, ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจ
การสหกรณ์, ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ทั้งหมด, หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เป็นกรรมการ และผู้อ านวยการกลุ่ม
จัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ และนักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ/นักวิชาการสหกรณ์
ปฏิบัติการ เป็นกรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่ ดังนี้ 

๑) ด าเนินการตามขั้นตอนเกี่ยวกับการจัดมาตรฐานสหกรณ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้แก่ ก าหนด
เป้าหมายการส่งเสริมสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมดภายใน ๕ ปี ของสหกรณ์ที่น ามาจัดมาตรฐาน การแนะน า 
ส่งเสริม และตรวจสอบผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

๒) แจ้งผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้สหกรณ์ภายในจังหวัดทราบเป็นราย
สหกรณ์ เป็นประจ าทุกเดือนให้ครบถ้วนหลังจากท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์ลงประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ใน Website ของ
กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า กลุ่มวิจัยและพัฒนาสหกรณ์นอกภาคการเกษตร มาตรฐานสหกรณ์ 

๓) จัดเอกสารหลักฐาน เช่น รายงานการประชุมคณะท างานฯ ประจ าทุกเดือน หรือรายงานการประชุม
ข้าราชการประจ าเดือน หรือรายงานการประชุมข้าราชการเพ่ือติดตามงาน แล้วแต่กรณี 

๔) จัดท าทะเบียนคุมการจัดการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ โดยเรียงล าดับสหกรณ์ที่ปิดบัญชีตั้งแต่เดือน
เมษายนเป็นล าดับแรก ต่อไปก็คือพฤษภาคม เรียงล าดับไป พร้อมเร่งรัดการจัดวันประชุมใหญ่ก่อน ๖๐ วัน และเข้าร่วม
ประชุมใหญ่ไม่เกิน ๑๕๐ วัน  

๕) จัดท าทะเบียนคุมผลการประเมินมาตรฐานสหกรณ์เปรียบเทียบอย่างน้อย ๒ ปี เป็นรายสหกรณ์ 
๖) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการท างานตามความเหมาะสม 
๗) อ่ืน ๆ ตามที่เห็นสมควร 
ข้อที่ ๒ ประชุมคณะท างานฯ เพ่ือท าความเข้าใจตัวชี้วัดการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์และก าหนด

เป้าหมายรวมทั้งการบริหารการเสี่ยงให้ได้เป้าหมายตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ก าหนด และประชุมแจ้งข้าราชการทุกท่าน
ทราบและมีแนวทางการเข้าไปแนะน าส่งเสริมสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ส าหรับเป้าหมายสหกรณ์
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในปี ๒๕๖๐ คือ ให้รักษาระดับมาตรฐานสหกรณ์เดิมในปี ๒๕๕๙ สว่นหนึ่ง และสามารถยกระดับ
การผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๓ อีกส่วนหนึ่ง และในส่วนที่ก าหนดเป็นเป้าหมายในปี ๒๕๖๐ ให้
ยกระดับมาตรฐานสหกรณ์จาก C หรือ F ให้เป็น A หรือ B เท่านั้น  



ข้อที่ ๓ ให้คณะท างานข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรทุกแห่ง ณ ที่ตั้ง
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายแห่งละ ๒๐ คน/ครั้ง/แห่ง เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ประเมินสถานภาพและผลการด าเนิน 
ปัญหาผลการด าเนินงานร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาการ ส านักงานสหกรณ์จังหวัด โดยเน้นสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรที่ไม่
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานไปสู่มาตรฐานเป็นหลักในปี ๒๕๖๐ เอกสารการประชุมขอให้ลงใน Website ของส านักงานสหกรณ์
จังหวัด องค์ความรู้ประจ าปี ๒๕๖๐ 

ข้อที่ ๔ ให้คณะท างานประชุมข้าราชการภายในจังหวัดเพ่ือระดมปัญหา เรียนรู้และ/หรือ น าองค์ความรู้
แนวทางพัฒนาสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ก าหนดแนวทางปฏิบัติงานให้ข้าราชการ
ผู้รับผิดชอบรับไปปฏิบัติตาม เอกสารการประชุมขอให้ลง Website ของส านักงานสหกรณ์จังหวัด องค์ความรู้ประจ าปี 
๒๕๖๐  

ข้อที่ ๕ ให้คณะท างานเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายตามข้อ 
๓ ณ ที่ท าการสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายแห่งละ ๒๐ คน/ครั้ง/แห่ง จัดท าเป็นแผนพัฒนาสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกรเป้าหมายทุกแห่ง และลงใน Website ของส านักงานสหกรณ์จังหวัด องค์ความรู้ประจ าปี ๒๕๖๐ ให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๙  

ข้อที่ ๖ แนะน า ส่งเสริมสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ โดยท าการประเมินผลการจัดระดับ
มาตรฐานสหกรณ์ ครั้งที่ ๑ เมื่อท าการเปิดระบบ ครั้งที่ ๒ เมื่อสหกรณ์ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีแล้ว 

ข้อที่ ๗ ข้าราชการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ท าการประเมินตามแบบการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ทุก
สหกรณ์เข้าระบบ โดยก าหนดผู้รับผิดชอบดูแลสหกรณ์ทุกสหกรณ์ให้ครบถ้วน ๑๐๐% ของปีนั้น ๆ ในครั้งแรกที่เปิด
ระบบ 

เมื่ออธิบายค าแนะน าการปฏิบัติตามค ารับรองของกรมส่งเสริมสหกรณ์ปี ๒๕๖๐ การส่งเสริมสหกรณ์
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ แผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรมส่งเสริม
สหกรณ ์ของส านักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
กิจกรรมรอง ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามระบบ CPS ก าหนดตัวชี้วัดระดับกิจกรรมหลัก สหกรณ์ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานเพ่ิมขึ้น จ านวน ๑ แห่ง และกลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมข้ึน จ านวน ๒ แห่ง จึงขอให้ที่ประชุม
พิจารณากลุ่มเป้าหมายเพ่ือจัดท าแผนการส่งเสริมสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ท้ังหมดภายใน ๕ ปีของสหกรณ์
ที่น ามาจัดมาตรฐาน และแผนมาตรฐานของกลุ่มเกษตรกรจ านวน ๓ ปี พร้อมเป้าหมายของปี ๖๐ ด้วย โดยมีสหกรณ์ท่ีไม่
ผ่านมาตรฐานในปี ๒๕๕๙ ดังนี้ 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๓ 
สหกรณ์ยางพาราวังชมพู จ ากัด 
สกต.เพชรบูรณ์ จ ากัด 
สหกรณ์โคนมนครบาลเพชรบรูณ์ จ ากัด 

สหกรณ์การเกษตรเขาค้อพัฒนา จ ากัด 
 
 
 

สหกรณ์เลี้ยงสัตว์วิเชียรบุรี จ ากัด 
สหกรณ์การเกษตรบึงสามพัน จ ากัด 
สหกรณ์การเกษตรลาดแค จ ากัด 
สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปท่ีดินบึงสามพัน จ ากัด 
สหกรณ์โคนมศรีเทพ จ ากัด 
สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปท่ีดินศรมีงคล จ ากัด 
สหกรณ์บ้านมั่นคงหนองไผ่ จ ากัด 

และมีสหกรณ์ท่ีตั้งใหม่ไม่ถึง ๒ ปี ดังนี้ 
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๓ 

สหกรณ์เกษตรอินทรีย์เพชรบูรณ์ 
จ ากัด 
 

สหกรณ์ผลิตผักน้ าดุกใต้ จ ากัด 
สหกรณ์ผักปลอดภัยภูทับเบิก จ ากัด 
สหกรณ์รวมกลุ่มการเกษตรน้ าหนาว จ ากัด 
สหกรณ์พืชผักปลอดภัยเขาค้อ จ ากัด 
สหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรดเพชรบูรณ์ จ ากัด 

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาเฉลียง จ ากัด 
สหกรณ์ยางพาราไทยเพชรบูรณ์ จ ากัด 
 

 



 
เพ่ือให้การประเมินมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรในปี ๒๕๖๐ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงขอให้ที่ประชุมร่วม

พิจารณาเป้าหมายการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายใน ๓ ปีด้วย ซึ่งมีกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานปี ๒๕๕๙ จ านวน ๙ แห่ง ดังนี้ 

๑) กลุ่มเกษตรกรท านาดงขุย 
๒) กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ชนแดน 
๓) กลุ่มเกษตรกรท าไร่พุเตย 
๔) กลุ่มเกษตรกรท านาบุ่งน้ าเต้า 
๕) กลุ่มเกษตรกรท านาหนองแจง 
๖) กลุ่มเกษตรกรท าไร่ตาดกลอย 
๗) กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ท่าอิบุญ 
๘) กลุ่มเกษตรกรท านาวังท่าดี 
๙) กลุ่มเกษตรกรท านานาป่า 

 

มติที่ประชุม การด าเนินงานตามค ารับรองมอบกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ด าเนินการภายในก าหนด
และการก าหนดเป้าหมายสหกรณ์ที่ต้องการส่งเสริมให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมดภายใน ๕ ปี รวมถึงเป้าหมายในปี 
๒๕๖๐ ด้วย ผลการพิจารณา ดังนี้ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

สหกรณ์ยางพาราวังชมพู 
จ ากัด 

สหกรณ์เลี้ยงสตัว์วิเชียร
บุรี จ ากัด 

สหกรณ์การเกษตร     
บึงสามพัน จ ากัด 

สหกรณ์การเกษตร    
เขาค้อพัฒนา จ ากัด 

สหกรณ์การเกษตร
ปฏิรูปท่ีดินบึงสามพัน 
จ ากัด 

สหกรณ์โคนมนครบาล
เพชรบูรณ์ จ ากัด 

สหกรณ์ผลิตผักน้ าดุกใต้ 
จ ากัด 

สหกรณ์ยางพาราไทย
เพชรบูรณ์ จ ากัด 

สหกรณ์เกษตรอินทรีย์
เพชรบูรณ์ จ ากัด 

สหกรณ์การเกษตร   
ลาดแค จ ากดั 

สกต.เพชรบรูณ์ จ ากัด 
สหกรณ์โคนมศรีเทพ 
จ ากัด 

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน    
นาเฉลียง จ ากัด  

สหกรณ์ผักปลอดภัย     
ภูทับเบิก จ ากัด 

สหกรณ์พืชผัก
ปลอดภัยเขาค้อ จ ากัด 

สหกรณ์บ้านมั่นคง  
หนองไผ่ จ ากัด 

สหกรณ์การเกษตร
ปฏิรูปท่ีดินศรีมงคล 
จ ากัด 

      
สหกรณ์รวมกลุ่ม
การเกษตรน้ าหนาว 
จ ากัด 

สหกรณ์ผู้ปลูกสบัปะรด
เพชรบูรณ์ จ ากัด 

  

 

และก าหนดเป้าหมายกลุ่มเกษตรกรที่ต้องการส่งเสริมให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายใน ๓ ปี พร้อม
เป้าหมายปี ๖๐ ผลการพิจารณา ดังนี้ 
                          

แผนปี 2560 แผนปี 2561 แผนปี 2562 แผนปี 2563 

กลุ่มเกษตรกร 
ท านาดงขุย 

กลุ่มเกษตรกร 
ท าไร่พุเตย 

กลุ่มเกษตรกร 
ท านาบุ่งน้ าเต้า 

กลุ่มเกษตรกร 
ท าไร่ตาดกลอย 

กลุ่มเกษตรกร 
เลี้ยงสัตว์ชนแดน  

กลุ่มเกษตรกร 
ท านาหนองแจง 

กลุ่มเกษตรกร 
เลี้ยงสัตว์ท่าอิบุญ 

  
กลุ่มเกษตรกร 
ท านาวังท่าดี  

  
กลุ่มเกษตรกร 
ท านานาป่า 

 



 
ฯลฯ 

 
  เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอ่ืนใดอีก ประธำนในที่ประชุมจึงกล่ำวขอบคุณ และกล่ำวปิดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลำ 17.00 น. 
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