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รายงานการประชมุขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า และพนักงานราชการ 
ส านักงานสหกรณจ์งัหวดันครสวรรค ์ครัง้ที ่2/2562 

วนัจนัทรท์ี ่4 กมุภาพนัธ ์2562 เวลา 10.00 น. 
ณ หอ้งประชมุพทิยาลงกรณ ์ส านักงานสหกรณจ์งัหวดันครสวรรค์ 

************************** 

ผู้มาประชุม 
ข้าราชการ 

1. นายไพบูลย์  จิรธานันท์  สหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ 
2. นายธงชัย  มากไหม   นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ      
3. นายกฤดากร  กิ้มสวัสดิ์  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ      
4. นายจอมชัย  รอดทัดทาน  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ 
5. นางรุจี   อักนิษฐธีรพันธ์  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
6. นายวีระ   บุญประสงค ์  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
7. นายอาทิตย์  หอมเย็น   นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
8. น.ส.สุพิชชา  ทิพย์กัณฑ ์  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
9. น.ส.รัชน ี  ฤทธิพิณ   นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
10. นายพิษณ ุ  รักษากลิ่น  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
11. นางอนุทิน  หอมเย็น   นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
12. นางวิไลวรรณ  ฟ้าสูงเนิน  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
13. นางทิพย์สุคนธ์  เกษมสรวล  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
14. นางสุทินา  ไชยแก้ว   นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
15. นายสุวิทย์  ธาราภูมิ   เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
16. นายวรวิชญ์  ตรีทศ   เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน 
17. นางสิรภัทร  ยอดหงษ์  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน 
18. นางเปรมปรีดา  ประทีปแสง  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน 
19. น.ส.นริศสรา  แก้วก าพล  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ   
20. น.ส.วันเพ็ญ  เขตวิทย์   นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ   
21. นางสาวปาจรีย์  มธุรสาทิส  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
22. นางสาวดารณี  แสงแก้ว   นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
23. นางสาวอาภาพร  จุ้มเขียว   นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
24. น.ส.เทพสุดา  กงเดิน   นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
25. น.ส.ชฎาพร  ว่องการไถย  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
26. นายณัฐพงศ ์  รอดทุกข์  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
27. นางสาวเสาวลักษณ์ จิรกิตติ์สิริกุล  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
28. นายอุดม  กุศล   นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
29. น.ส.อัญญภรณ์  พงศ์จันทร์เขียว  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
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ลูกจ้างประจ า 
30. นางสมนึก  มังกรพิษม ์  พนักงานธุรการ 
31. นายวิเชียร  อินทร์สิงห์  พนักงานขับรถยนต์ 
32. นายสมชาย  เกษประทุม  พนักงานขับรถยนต์ 
33. นายประดิษฐ์  ครองยศ   พนักงานขับรถยนต์    
34. นายสุภากร  ทองชื่น   พนักงานขับรถยนต์ 
35. นายสุภากร  ทองชื่น   พนักงานขับรถยนต์  
36. นายมนตรี  บุญสุ่น   พนักงานขับรถยนต์   
37. นายธัมรงค ์  เพชรสัมฤทธิ์  ช่างซ่อมบ ารุง 
38. นายวิมล   อยู่สุข   พนักงานรักษาความปลอดภัย 

พนักงานราชการ 
39. น.ส.จีรภา   ไพรมุ้ย   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
40. นายสมเจตน์  องอาจ   นักวิชาการมาตรฐานสินค้า 
41. น.ส.ศรัญญา  ธัญญะกิจ  นักวิชาการสหกรณ์ 
42. น.ส.ชนิดา  พันธุ์เจริญ  นักวิชาการสหกรณ์ 
43. นางนุศรา  วันจันทร์  นักวิชาการสหกรณ์ 
44. น.ส.วลัยภรณ์  กบิลพัสดุ ์  นักวิชาการสหกรณ์ 
45. น.ส.รณิดา  กมณฒ์เปรม  นักวิชาการสหกรณ์ 
46. น.ส.รวีวรรณ  มั่นม ี   เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ ์
47. น.ส.กาญจนา    ศิริบุตร   เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ ์
48. น.ส.ธัญญาทิพย์   ทิศสุวรรณ์  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ ์
49. น.ส.อัจฉรา     ยะมก   นิติกร 
50. นางเนตรทราย  เปรมกมล  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
51. นายณรงค์พงษ ์  ไตยวงค ์  เจ้าพนักงานธุรการ 

พนักงานจ้างเหมาฯ 
52. นายนิธกิจฑ์  นิธิธนูเศรษฐ์  พนักงานขับรถยนต์    
53. นายจรวัตฒ์  ค าโบถ   พนักงานขับรถยนต์    
54. นายสุทธิชัย  แสนส าโรง  พนักงานขับรถยนต์ 
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เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
นายไพบูลย์  จิรธานันท์  สหกรณ์ จังหวัดนคสวรรค์  เป็นประธานที่ประชุมข้าราชการ 

ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 2/2562 วันจันทร์ที่ 4 
กุมภาพันธ์ 2562 ได้กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
 1.1 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด แจ้งว่าได้มีการจัดโครงการฝึกอบรม 
หลักสูตร “ผู้น าสหกรณ์ยุคใหม่พัฒนาก้าวไกลอย่างยั่งยืน” รุ่นที่ 68 ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 
2562 ณ โรงแรมแกรนฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดนครสวรรค์ จึงขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ส่งเสริมชวย
ประชาสัมพันธ์สหกรณ์ในความดูแล ประสานเข้าร่วมกับทางผู้จัด โดยมีเป้าหมายเป็นคณะกรรมการฝ่ายจัดการ 
 1.2 การประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 1/2562  
 นายกฤดากร กิ้มสวัสดิ์ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ แทนสหกรณ์จังหวัด เข้าร่วมการ
ประชุม แจ้งประเด็นการประชุม ดังนี้ 
    1. รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สริวัฒนาพรรณวดี 
    จังหวัดนครสวรรค์ ขอความร่วมมือส่วนราชการที่ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอเมืองนครสวรรค์ แต่ง
กายปฏิบัติราชการ (เครื่องแบบกากีคอพับแขนยาว หรือเครื่องแบบตามสังกัด เพ่ือเตรียมความพร้อมการรับเสด็จ
ฯ) ระหว่างวันที่ 11 - 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ จังหวัดนครสวรรค์  
    2. การรับสมัครการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการให้เป็นไปตามความเรียบร้อย ระหว่างวันที่ 4 - 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมบึงบอระเพ็ด 
    3. การเบิกจ่ายงบประมาณ ขอให้ส่วนราชการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเพ่ือเป็นการ
กระตุ้นเศรษฐกิจ และประเมินผลการการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนด้วย 
    4. โครงการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ 
ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ก าหนดในวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บ้านหนองกระทุ่ม ต าบล
ลาดยาว อ าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ได้ประสานสหกรณ์ในพ้ืนที่
ประชาสัมพันธ์แก่สมาชิกเพ่ือเข้ารับบริการจากหน่วยของส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ 
 มติที่ประชุม รับทราบ และถือปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   
  นางรุจี อักนิษฐธีรพันธ์ หัวหน้าฝ่ายบริการทั่วไป แจ้งรับรองการประชุมว่า 
  ตามที่ฝ่ายเลขานุการ (ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์) ได้จัดท ารายงานการประชุม ฯ 
ครั้งที่ 1/2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้น าลงในหน้าเว็บไซต์ของส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ 
http://web.cpd.go.th/nakhonsawan ขอให้ผู้ เกี่ยวข้องตรวจสอบหากมีการแก้ไข ขอให้แจ้งฝ่ายเลขา
ด าเนินการแก้ไข ทั้งนี้ถือว่าที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2562 
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ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องติดตาม 
นางรุจี อักกนิษฐธีรพันธ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ติดตามหารือผลการประชุมครั้งที่แล้ว ดังนี้ 

  ๑) การจัดท าโปรไฟลส์หกรณ ์กลุม่เกษตรกร กลุม่อาชีพ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป ขอหารือแนวทางการด าเนินการจากที่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมเป็นผู้เก็บข้อมูลตาม

แบบอยู่แล้ว ปรับเปลี่ยนแนวทางให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมเป็นผู้บันทึกข้อมูล หากเกิดข้อผิดพลาด จะช่วยให้การแก้ไข
ปรับปรุงได้ทันเวลาและข้อมูลถูกต้องได้ด้วย 

มติที่ประชุม  รับทราบ และรับไปพิจารณาก าหนดแนวทาง 

๒) การจัดท ารายงานผลปฏิบัติงานปี ๒๕๖๐ (Annual Report) 
  ฝ่ายบริหารทั่วไป แจ้งว่า ตามที่กลุ่มงานวิชาการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ได้ร่วมกกันจัดส่งข้อมูล
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดท ารายงานผลปฏิบัติงานปี ๒๕๖1 ด าเนินการจัดท าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และจัดส่งให้กรมฯ ตามก าหนดเวลาแล้ว 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

๓)  โครงการคลายหนาวให้น้องน้อยบนดอยสูง  
 ฝ่ายบริหารทั่วไป แจ้งว่า ตามที่ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ และขบวนการสหกรณ์ใน
จังหวัดนครสวรรค์ สมทบทุนทรัพย์ร่วมโครงการคลายหนาวให้น้องน้อยบนดอยสูง สหกรณ์จังหวัดตากได้ตอบ
ขอบคุณ และจะออกใบอนุโมทนาให้ในภายหลัง 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ 
 4.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานนิคมสหกรณ์ ประจ า 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ โรมแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ทแอนสปา อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 
 นายไพบูลย์ จิรธานันท์ สหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ แจ้งประเด็นที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
  1) อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ มอบนโยบาย สหกรณ์หลักระดับอ าเภอ ,การใช้อ านาจ
ของรองนายทะเบียน  
  2) โครงการไทยนิยม ยั่งยืน การขยายเวลาการก่อสร้างเพ่ืองดเว้นค่าปรับตามสัญญา
การก่อสร้าง ต้องไม่เอ้ือกับผู้รับประโยชน์ ในส่วนการท าแผนธุรกิจส าหรับการใช้ประโยชน์ของอุปกรณ์สิ่งก่อสร้าง 
ได้มอบหมายให้ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ วิเคราะห์การใช้แผนและขอให้
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมติดตามผลตามแผนด้วย หากสามารถใช้งานหรือด าเนินการได้แล้ว ขอให้ช่วยท าข่าว
ประชาสัมพันธ์การใช้งานเสนอต่อสื่อ เพ่ือสะท้อนภาพลบของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ถือเป็นการส าคัญที่สุดใน
ปีงบประมาณ 
 นายธงชัย มากไหม แจ้งเพ่ิมเติมว่า โครงการไทยนิยม ยั่งยืน สหกรณ์การเกษตรศาลเจ้าไก่ต่อ 
จ ากัด ได้ขยายเวลาก่อสร้างฉาง จึงขอให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ก าชับคณะกรรมการและฝ่ายที่เกี่ยวข้องเรื่อง
การให้ข้อมูลให้เป็นไปตามระเบียบ และให้สหกรณ์ที่ได้รับอุปกรณ์การตลาดจัดท าแผนการใช้ประโยชน์ทุกรายการ 
 นายสุวิทย์ ธาราภูมิ แจ้งเพ่ิมเติมว่า ในฐานะผู้สังเกตการณ์ผู้รับจ้าง ขาดเรื่องของการท า
เอกสารขอสงวนสิทธิ์ เนื่องจากพ้ืนที่ก่อสร้างไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานได้ 
 มติที่ประชุม มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ส่งเสริม เร่งด าเนินการติดตามผลตามแผนธุรกิจของ
อุปกรณ์การตลาดแต่ละชิ้นด้วย หากไม่มีให้ด าเนินการจัดท าแผนอย่างเร่งด่วน 
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 4.5 อัตราก าลังฝ่ายบริหารทั่วไปอัตราก าลังขาด ขอก าชับแนวทางการเสนอหนังสือผ่าน
ผู้อ านวยการกลุ่มทานตรวจให้เรียบร้อยด้วย 
 มติที่ประชุม รับทราบ 

ฝา่ยบรหิารทัว่ไป 
นางรุจี อักกนิษฐธีรพันธ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป แจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้ 

  1) ผลการเบกิจ่ายงบประมาณ 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าเดือนมกราคม 2562 
- งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 4,377,940.00 บาท 
- ผลการเบิกจ่าย   1,746,265.77 บาท 
- คงเหลือ   2,631,674.23 บาท 
คิดเป็นร้อยละ   39.89 
2) มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ 
จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) เริ่มส่งผลกระทบต่อ

สุขภาพของประชาชน และอาจขยายความรุนแรงขึ้น ตามข้อมูลรายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศของกรม
ควบคุมมลพิษ และเพ่ือเป็นการควบคุมและลดปัจจัยสาเหตุที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กในพ้ืนที่จังหวัด
นครสวรรค์ จึงก าหนดมาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ดังนี้ 

1. มาตรการควบคุมการเผา 
2. มาตรการควบคุมยานพาหนะ 
3. มาตรการควบคุมการก่อสร้าง 
4. มาตรการต่อภาคอุตสาหกรรม 
5. มาตรการท าความสะอาดผิวจราจร 

โดยรายละเอียดตามประกาศจังหวัดนครสวรรค์  ฝ่ายบริหารทั่ วไปจะปิดประกาศเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบโดยทั่วกัน 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 
นายกฤดากร กิ้มสวัสดิ์ ผู้อ านวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ แจ้งงานโครงการที่กลุ่มฯ 

รับผิดชอบและภารกิจงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 
๑. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ปิดบัญชี, ประชุมใหญ่) 

1.1 สหกรณ์ที่มีวันสิ้นปีทางบัญชีตั้งแต่ เม.ย. 61 – มี.ค. 62 สามารถประชุมใหญ่สามัญได้
ภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี ดังนี้ 

กลุม่สง่เสริมสหกรณ์ แผน ผล ร้อยละ 
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 31 แห่ง 9 แห่ง 29.04 
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 21 แห่ง 3 แห่ง 14.29 
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 13 แห่ง 1 แห่ง 7.70 
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 6 แห่ง - - 

ภาพรวมจังหวดั 71 แห่ง 13 แห่ง 18.31 
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1.2 กลุ่มเกษตรกรที่มีวันสิ้นปีทางบัญชีตั้งแต่ เม.ย. 61 – มี.ค. 62 สามารถจัดประชุมใหญ่
สามัญได้ภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี ดังนี้ 

กลุม่สง่เสริมสหกรณ์ แผน ผล ร้อยละ 
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 15 แห่ง 4 แห่ง 26.67 
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 21 แห่ง 3 แห่ง 14.29 
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3  12 แห่ง - - 
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 9 แห่ง 2 22.23 

ภาพรวมจังหวดั 57 แห่ง 9 แห่ง 15.79 

1.3 สหกรณ์จัดท างบการเงินส าเร็จ และส่งหนังสือพร้อมเข้ารับการตรวจให้ผู้สอบบัญชีแล้ว 
ภายใน 30 วัน ปีบัญชี ก.ย. 61 – ส.ค. 62 ภาพรวมทั้งจังหวัด ดังนี้ 

กิจกรรม แผน ผล ร้อยละ 
1 สหกรณ์ท่ีจัดส่งหนังสือฯ ปิดบัญชีได้ภายใน 30 
วัน  

71 แห่ง 21 แห่ง 29.58  

2. สหกรณ์ปิดบัญชีได้เกิน 30 วัน 
   

3. สหกรณ์ปิดบัญชีไม่ได้ 
   

4. ยังไม่ส่งส าเนาหนังสือฯ 
 

14 แห่ง 
 

 
1.4 รายชื่อสหกรณ์ที่ต้องจัดท างบการเงินส าเร็จ และส่งหนังสือพร้อมเข้ารับการตรวจให้

ผู้สอบบัญชีแล้ว ภายใน 30 วัน  ภายในเดือนมกราคม 2562 แบ่งเป็นรายกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ดังนี้ 
กลุม่สง่เสริมสหกรณ ์ ชื่อสหกรณ ์

กสส 1 สหกรณ์เดินรถนครสวรรค์ จ ากัด 

 
1.5 กลุ่มเกษตรกรจัดท างบการเงินส าเร็จ และส่งหนังสือพร้อมเข้ารับการตรวจให้ผู้สอบบัญชี 

ภายใน 30 วัน ดังนี้ 
กิจกรรม แผน ผล ร้อยละ 

1 กลุ่มเกษตรกรปิดบัญชีได้ภายใน 30 วัน 57 แห่ง 5 แห่ง 8.78 

2. กลุ่มเกษตรกรปิดบัญชีได้เกิน 30 วัน 
 

- - 

3. กลุ่มเกษตรกรปิดบัญชีไม่ได้ 
 

- - 
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1.6 รายชื่อกลุ่มเกษตรกรที่ต้องจัดท างบการเงินส าเร็จ และส่งหนังสือพร้อมเข้ารับการตรวจ
ให้ผู้สอบบัญชี ภายใน 30 วัน ภายในเดือนมกราคม 2562 ดังนี้ 

กลุม่สง่เสริมสหกรณ ์ ชื่อสหกรณ ์
กสส. 1 กลุมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เขากะลา 

  
  2. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป  (ตัวชี้วัดระดับ
กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัดที่ 6)  
  ตัวชี้วัดที่ 1  ประกอบด้วย 

1.1 ร้อยละของสหกรณ์ท่ีน ามาจัดเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับดี (C) ไม่เกินร้อยละ 30 
1.2 ร้อยละของสหกรณ์ท่ีน ามาจัดเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับดีมาก (B) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
1.3 ร้อยละของสหกรณ์ท่ีน ามาจัดเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับดีเลิศ (A) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 

หมายเหตุ  ในปีงบประมาณ 2562 ต้องไม่มีสหกรณ์ อยู่ในระดับไม่ผ่านมาตรฐาน ( F ) 
ตัวชี้วัดที่ 2   :  รักษาค่าเป้าหมายสหกรณ์ผ่านมาตรฐานร้อยละ 100 

   จ านวนสหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ประจ าปี 2562 (ชื่อเดิม ปี 2561) x 100 
จ านวนสหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานประจ าปี 2561 

ตัวชี้วัดที่ 1 ผลการจัดมาตรฐานประจ าปีงบประมาณ 2561 (สหกรณ์ท้ังหมด 72 แห่ง น ามาจัด 69 แห่ง) 
ผลการจัดมาตรฐาน จ านวนแห่ง คิดเป็นร้อยละ 

ระดับดีเลิศ (A) 28 แห่ง 41.48 
ระดับดีมาก (B) 22 แห่ง 32.36 
ระดับดี (C) 5 แห่ง   7.36 
ระดับ (F) 13 แห่ง 19.12 
ไม่น ามาจัดมาตรฐาน 4 แห่ง - 
 
เป้าหมายปีงบประมาณ 2562 (สหกรณ์ท้ังหมด 71 แห่ง น ามาจัด 70 แห่ง) 

เป้าหมายในการจัดมาตรฐานประจ าปีงบประมาณ 2562 ผลการจัดมาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 
ต้องผ่านมาตรฐานระดับดีเลิศ (A) มากกว่า 28 แห่ง 5 7.15 
ต้องผ่านมาตรฐานระดับดีมาก (B) มากกว่า 22 แห่ง 6 8.58 
ต้องผ่านมาตรฐานระดับดี (C) น้อยกว่า 20 แห่ง - 

 

ระดับ (F)  ต้องไม่มี - 
 

ไม่น ามาจัดมาตรฐาน 1 แห่ง คือ สคย.ต าบลหนองบัว - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

2.2 รายชื่อสหกรณ์ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ปีงบประมาณ 2561 

ล าดบั สหกรณ ์
ผลการประเมนิ

มาตรฐาน 
ขอ้ทีไ่มผ่า่น หมายเหต ุ

1 
สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลกูค้า ธ.ก.ส.
นครสวรรค ์

ไม่ผา่น 4 นายวีระ บุญประสงค ์

2 สหกรณ์เดินรถนครสวรรค์ ไม่ผา่น 1,6 นายวรวิชย์ ตรีทศ 
3 สหกรณ์เคหสถานชุมชนรณชัย ไม่ผา่น 1,6 นายวรวิชย์ ตรีทศ 
4 สหกรณ์เคหสถานสวรรคเ์มืองใหม ่ ไม่ผา่น 1,4,6 นางเปรมปรดีา ประทีปแสง 
5 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านวังยาง 34 ไม่ผา่น 1,6 น.ส.วันเพ็ญ เขตวิทย ์
6 สหกรณ์เคหสถานชุมชนจ าลองวิทย์พัฒนา ไม่ผา่น 1,6 น.ส.วันเพ็ญ เขตวิทย ์
7 สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานสีูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านหัวดงเหนือ ไม่ผา่น 1,4,6 น.ส.อาภาพร จุ้มเขียว 
8 สหกรณ์ส่งเสรมิอาชีพเวสาล ี ไม่ผา่น 1,6 นายอาทิตย์ หอมเย็น 
9 สหกรณ์บริการเดินรถยนตโ์ดยสารตาคลีศรีเทพ ไม่ผา่น 1,6 นายสุวิทย์ ธาราภูม ิ

10 สหกรณ์โคนมตากฟ้า ไม่ผา่น 1,6 นางสิรภัทร ยอดหงษ์ 
11 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปท่ีดินหนองบัว ไม่ผา่น 1,6  

12 สหกรณ์การเกษตรแม่เปิน ไม่ผา่น 1,4,6 น.ส.รัชนี ฤทธิพิณ 
13 สหกรณ์กองทุนสวนยางนครสวรรค์ ไม่ผา่น 3,6 น.ส.รัชนี ฤทธิพิณ 

ตัวชี้วัดที่ 2 รักษามาตรฐานสหกรณ์ ตัวชี้วัด (รักษาค่าเป้าหมายสหกรณ์ผ่านมาตรฐานร้อยละ 100) 
  กลุม่สง่เสริมสหกรณ์ เป้าหมาย ผล ร้อยละ 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 20 แห่ง 9 แห่ง 45.00 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 17 แห่ง 3 แห่ง 17.65 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 10 แห่ง 1 แห่ง 10.00 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 3 แห่ง - - 

ภาพรวมจังหวัด 50 แห่ง 13 แห่ง 26.00 

2.3 สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดีเลิศ (A) จ านวน 5 แห่ง 
ชื่อสหกรณ ์ อ าเภอ วนัที่ประชุมใหญ ่ คะแนน ผลการ

ประเมนิ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกองบิน 4 ตาคลี 8/11/2561 96.5 ดีเลิศ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัด
นครสวรรค์ 

เมืองนครสวรรค์ 12/11/2561 98 ดีเลิศ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ 15/12/2561 96 ดีเลิศ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษานครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ 23/12/2561 96 ดีเลิศ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ 23/12/2561 98 ดีเลิศ 
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2.4 สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดีมาก (B) จ านวน 6 แห่ง 

ชื่อสหกรณ ์ อ าเภอ วนัที่ประชุมใหญ ่ คะแนน 
ผลการ
ประเมนิ 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรนครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ 24/9/2561 87.38 ดีมาก 

สหกรณ์ออมทรัพย์รวมผล เมืองนครสวรรค์ 19/10/2561 90.59 ดีมาก 

สหกรณ์ผู้ใช้น้ าบ้านท่าจันทร์ บรรพตพิสัย 26/10/2561 95.58 ดีมาก 

สหกรณ์การเกษตรบ้านหาดเสลา เก้าเลี้ยว 26/10/2561 89.18 ดีมาก 

สหกรณ์การเกษตรพยุหะคีรี พยุหะคีรี 23/11/2561 92 ดีมาก 

สหกรณ์ออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์
นครสวรรค์ 

เมืองนครสวรรค์ 17/12/2561 93.78 ดีมาก 

 
3. ตัวชี้วัดระดับกิจกรรมหลัก ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละของกลุ่มเกษตรกรที่น ามาจัดเกณฑ์มาตรฐาน

อยู่ในระดับมาตรฐาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 
3.1 ผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร ข้อมูล ณ วันที่  31  สิงหาคม  2561 

จ านวนกลุ่มเกษตรกรทั้งหมด 57 แห่ง 
น ามาจัดมาตรฐาน 57 แห่ง 
ผ่านมาตรฐาน 6 แห่ง 
ไม่ผ่านมาตรฐาน 1 แห่ง 
     รักษาได้ 6 แห่ง 
     รักษาไม่ได้ - แห่ง 
     ผลักดันได้ - แห่ง 

 
3.2 ตัวชี้วัด ร้อยละของกลุ่มเกษตรกรที่น ามาจัดเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับมาตรฐาน      

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
กลุม่สง่เสริมสหกรณ์ แผน ผล ร้อยละ 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 15 แห่ง 3 แห่ง 20.00 
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 21 แห่ง 3 แห่ง 14.29 
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 12 แห่ง - - 
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 9 แห่ง - - 

ภาพรวมจังหวดั 57 แห่ง 6 แห่ง 10.53 
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3.3 รายชื่อกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านมาตรฐาน จ านวน 6 แห่ง 
ชื่อกลุ่มเกษตรกร อ าเภอ วนัที่ประชุมใหญ ่

กลุ่มเกษตรกรท านายางขาว พยุหะคีรี 14/9/2561 

กลุ่มเกษตรกรท านาต าบลพิกุล ชุมแสง 17/10/2561 

กลุ่มเกษตรกรท านาหัวดง เก้าเลี้ยว 26/11/2561 

กลุ่มเกษตรกรท านาหนองโพ ตาคลี 18/9/2561 

กลุ่มเกษตรกรท านาหัวถนน ท่าตะโก 18/9/2561 

กลุ่มเกษตรกรท านาพนมรอก ท่าตะโก 17/10/2561 

 
3.4 กลุ่มเกษตรกรที่ต่ ากว่ามาตรฐาน จ านวน 1 แห่ง  

ชื่อกลุ่มเกษตรกร อ าเภอ วนัที่ประชุมใหญ่ ข้อทีไ่มผ่า่น 
กลุ่มเกษตรกรท านาหนองกระเจาพัฒนา ชุมแสง 25/10/2561 5 

  4. แผน/ผลโครงการหน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ 
 

 วนัที ่
สถานที ่

ผลการเขา้รว่มกจิกรรม 
จ านวนผู้เขา้รว่มฯ กิจกรรม 

31 ต.ค. 61 วัดโคกกร่าง อ.ตาคลี 78 ราย 
สอนอาชีพ ท าน้ ายาล้างจาน ตอบปัญหา

ชิงรางวัล 

30 พ.ย. 61 โรงเรียนพนาสวรรค์ อ.แม่เปิน 120 ราย 
สอนอาชีพท าโดนัทจิ๋ว  ตอบปัญหาชิง

รางวัล 

13 ธ.ค. 61 อบต.แม่วงก์ อ.แม่วงก์ 136 ราย 
สอนอาชีพท าโดนัทจิ๋ว  ตอบปัญหาชิง

รางวัล 

17 ม.ค. 62 
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง อ.ชุม
ตาบง 

270 ราย 
สอนอาชีพท าโดนัทจิ๋ว  ตอบปัญหาชิง

รางวัล 
 14 ก.พ. 62 วัดหนองกระทุ่ม อ.ลาดยาว   

14 มี.ค. 62 
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อ.หนอง
บัว 

  

18 เม.ย. 62 วัดเขาช้างฟุบ อ.ไพศาลี   

16 พ.ค. 62 โรงเรียนบ้านตุ๊กแก อ.ท่าตะโก   

13 มิ.ย. 62 วัดเนินสะเอา อ.ชุมแสง   

14 ก.ค. 62 วัดพระปรางเหลือง อ.พยุหะคีรี   

15 ส.ค. 62 วัดบางมะฝ่อ อ.โกรกพระ   

12 ก.ย. 62 วัดเนินมะขาม อ.เมือง   

   
5. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 

บดินทรเทพยวรางกูร จากการประสานงานเบื้องต้นส านักงานเกษตรจังหวัดฯ แจ้งก าหนดการจัด กิจกรรมเพียง 1 
ครั้ง คือในเดือน กรกฎาคม 2562 เป้าหมายของกรมฯ จ านวน 4 ครั้ง จึงก าหนดแผนเข้าปฏิบัติพร้อมกับ
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โครงการหน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดนครสวรรค์ โดยก าหนดเป้าหม ายท า
พร้อมร่วมกับตามไตรมาสละ 1 ครั้ง 

6. พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา/ประชาชนทั่วไป (7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน) 
ก าหนดจัดประชุมคณะท างาน ประกอบด้วย ผู้แทนจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 – 3 
หน่วยงานราชการ ธนาคาร เพ่ือร่วมก าหนดกิจกรรมในการด าเนินการ จ านวน 1 ครั้ง เป้าหมายการจัดกิจกรรม 
จ านวน 140 คน อาจใช้เวทีการอบรมครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์  จัดโดยศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 
14 จ. ชัยนาท ซึ่งก าหนดจัดช่วงปลายเดือนเมษายน 2592 

7. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร ด าเนินการส ารวจร่วมกับโรงเรียนเทวฤทธิ์พันลึก อ.ตากฟ้าซึ่งเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ฯ  

8. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง อยู่ระหว่างการด าเนินการจัดท าโครงการและท าหนังสือ
ประสานสหกรณ์ ก าหนดจัดอบรมในเดือนมีนาคม 2562 

9. การส่งเสริมน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในการด าเนินกิจการของสหกรณ์/ การประกวดการ
ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ระหว่างรอแผนงานและคู่มือการด าเนินงาน 

10. การช าระบัญชี ด าเนินการจัดท าข้อมูลการช าระบัญชีเพ่ือบันทึกลงในระบบฐานข้อมูล
ทะเบียนเกษตรกร โดยส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์มีสถาบันที่อยู่ระหว่างการช าระบัญชี จ านวน 10 แห่ง 
คือ สหกรณ์จ านวน 6 แห่ง และ กลุ่มเกษตรกร จ านวน 4 แห่ง ได้ด าเนินการบันทึกข้อมูลเป็นปัจจุบันแล้ว และได้
มีหนังสือถึงผู้ช าระบัญชีในการให้ด าเนินการส่งแผนการช าระบัญชีแต่ละแห่งให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัดทราบ โดย
ให้ส่งถึงส านักงานสหกรณ์จังหวัดภายในวันที่ 4 มกราคม 2562 อยู่ระหว่างการ ด าเนินการรวบรวมข้อมูลเพ่ือ
เสนอสหกรณ์จังหวัดเพื่อทราบ 

นายไพบูลย์ จิรธานันท์ สหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ แจ้งเพิ่มเติม ขอให้ผู้รับผิดชอบเรื่องการช าระ
บัญชี ปรับปรุงแผนการช าระบัญชีให้เหมาะสมกับระยะเวลาด้วย 

11. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ก าหนดแผนงานและกิจกรรมรับสมัครเกษตรกรรายใหม่เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 102 ราย ในพ้ืนที่รับผิดชอบอ าเภอพยุหะคีรี  

12. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ประสานงาน แนะน าส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/
เกษตรกรเป้าหมายในการส่งเสริมพัฒนาอาชีพฯ ตามที่กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์และหนังสือข้อสั่ง
การอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องก าหนด  

13. โครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร สนับสนุนการพัฒนาอาชีพ
ของเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ใน ศพก. จ านวน 6 ศูนย์ ศูนย์ ละ 8 คน กิจกรรมสนับสนุนวิทยากรถ่ายทอดความรู้
เรื่องการสหกรณ์ การรวมกลุ่มแบบสหกรณ์ ได้มีหนังสือแจ้งกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ในการวางแผนการด าเนินกิจกรรม
เพ่ือแจ้งเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแล้วเพ่ือก าหนดแผนในการบูรณาการร่วมกัน 

มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 

นายธงชัย มากไหม ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ แจ้งผลการด าเนินงานของ
กลุ่ม ดังนี้ 

1. ผลการส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีปริมาณธุรกิจ เพ่ิมขึ้น/ลดลง ตั้งแต่เดือนกันยายน 
61 ถึงเดือนธันวาคม 61 (4 เดือน) สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีปริมาณธุรกิจทั้งสิ้น 4,374.79 ล้านบาท ลดลง
จากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 12.76 
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2. งบทดลองประจ าเดือนธันวาคม 2561 ที่ไม่ได้ส่ง จ านวน 7 แห่ง ดังนี้ 
 1) สหกรณ์ออมทรัพย์รวมผล จ ากัด 
 2) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนชุมชนมหาโพธิ จ ากัด 
 3) สหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มเกษตรไทย จ ากัด 
 4) สหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ต าบลช่องแค จ ากัด 
 5) สหกรณ์โคนมตากฟ้า จ ากัด 
 6) สหกรณ์กองทุนสวนยางนครสวรรค์ จ ากัด 
 7) สหกรณ์การเกษตรแม่เปิน จ ากัด 
 3. เครื่องจักรกลและอุปกรณ์การตลาด ตามตารางทะเบียนคุมการรายงานเครื่องจักรกลและ

อุปกรณ์ การตลาด ของเจ้ าหน้ าที่ ส่ งเสริมสหกรณ์ ส านั กงานสหกรณ์ จั งหวัดนครสวรรค์  ปี  2562
31 30 26 29
ต.ค. คะแนน พ.ย. คะแนน ธ.ค. คะแนน ม.ค. คะแนน

1 สกต.ธกส.นครสวรรค์ จ ำกัด 24 5 22 5 27 2 28 4
2 สกก.บ้ำนต้นโพธ์ิ จ ำกัด 30 4 22 5 - - - -
3 สกป.หนองบัว จ ำกัด 31 3 27 5 - - 30 2
4 สกก.ตำกฟ้ำ จ ำกัด 30 4 29 4 * - 30 2
5 สก.โคนมตำกฟ้ำ จ ำกัด 30 4 29 4 * - 30 2
6 สกก.ท่ำตะโกพัฒนำ จ ำกัด 30 4 27 5 28 1 30 2
7 สกก.ไพศำลี จ ำกัด 30 4 26 5 28 1 30 2
8 สกป.ไพศำลี จ ำกัด 31 3 26 5 28 1 30 2
9 สกก.ตำคลี จ ำกัด 31 3 14 5 * - 30 2
10 สกก.ลำดยำว จ ำกัด 26 5 27 5 26 3 28 4
11 สกก.ศำลเจ้ำไก่ต่อ จ ำกัด 26 5 27 5 28 1 30 2
12 สกป.ชุมตำบง จ ำกัด 31 3 29 4 28 1 30 2
13 สกป.แม่วงก์ จ ำกัด 31 3 29 4 28 1 30 2
14 สกก.บรรพตพิสัย จ ำกัด 30 4 27 5 28 1 31 1
15 สกก.บึงพิมพำ จ ำกัด - - - - 28 1 28 4
16 ก.ท ำนำไพศำลี 31 3 26 5 28 1 30 2
17 ก.ท ำไร่โพธ์ิประสำท 31 3 26 5 28 1 30 2
18 ก.ท ำนำม่วงหัก 24 5 22 5 * - - -

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ี
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ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
- มีการใส่ตัวเลขผลการใช้ประโยชน์จ านวนตันทวีคูณ เนื่องจากรับเงินเป็นรายเดือน อาทิ รายการฉาง  
- มีการกรอกรายละเอียดผิดพลาดในรายงาน อาทิ การลดต้นทุนเมื่อตรวจสอบกลับพบว่าไม่สอดคล้องกับ

ข้อเท็จจริง  
- ข้อมูลในรายงานที่ส าคัญไม่สมบูรณ์ อาทิ ขาดจ านวนราย ขาดผลการให้บริการเป็นจ านวนบาท 
- เครื่องจักรกลที่มีการน าผลผลิตมาแปรรูปขอให้ก าชับให้ใส่ข้อมูลที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง  
- ให้ติดตามเครื่องจักรกลในโครงการไทยนิยมยั่งยืน ด้วย ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ และรายงานให้สอดคล้อง

กับข้อเท็จจริง 
- ขอให้ก าหนดระเบียบวาระติดตามเครื่องจักรกล/อุปกรณ์การตลาด และโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (แยกกัน) 

ในที่ประชุมทุกเดือน 
1) เครื่องจักรกลและอุปกรณ์การตลาดที่ยังไม่เคยใช้ประโยชน์(ตั้งแต่ต.ค.2561-ปัจจุบัน) 
2) สหกรณ์การเกษตรลาดยาว จ ากัด รายการ รถไถนา ,เครื่องพ่นยา 
3) สหกรณ์การเกษตรบ้านต้นโพธิ์ จ ากัด รายการ รถด านา 2 คัน ,รถตัก ,รถเก่ียวข้าว 
4) สหกรณ์การเกษตรตากฟ้า จ ากัด รายการ  เครื่องหยอดข้าวโพด 
5) สหกรณ์การเกษตรบรรพตพิสัย จ ากัด รายการ รถตักล้อยาง 
6) สกหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีดินหนองบัว จ ากัด รายการ เครื่องสับมันส าปะหลัง   
7) สกหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีดินชุมตาบง จ ากัด รายการ ฉาง 
8) สหกรณ์การเกษตรไพศาลี จ ากัด รายการ โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ 

  4. โครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูท านา ปี 2561/62 
จังหวัดนครสวรรค์ 

ผูร้บัซือ้ 
การรบัซือ้ ราคา ณ วนัที่ 7 มกราคม 2562 การจา่ยเงนิ 

หมายเหต ุ
ฝกั 

% 
ความชื้น 

ราคา 
(บาท) 

% 
ความชื้น 

ราคา 
(บาท) 

สด เชื่อ 
ผูข้าย
โดยตรง 

สหกรณ์รวบรวมผลผลิต                   
สกก.ลาดยาว จ ากัด       25%  7-7.20  /    /    

      14.50% 8  /    /   
สกก.ศาลเจ้าไก่ต่อ จ ากัด       30.00% 7  /    /   
สกป.แม่วงก ์จ ากัด       14.50% 8  /    /   
สกป.ชุมตาบง จ ากัด       30% 7.3  /    /   
เอกชนรวบรวมผลผลิต                   
หจก.ท.เจรญิลานสัก                   
  1. ลานสกก.บรรพตพิสัย 

จ ากัด 
      30% 7.33  /    /   

  2. ลานสกก.บรรพตพิสัย 
จ ากัด 

      30% 7.33  /    /   

หจก.ศรสีุวรรณ ์       30% 7.50  /    / เงินสด/
เช็ค ธ.
กรุงไทย 

หจก.ป.ทรัพย์เกดิผล       30% 7.30 /    /   
หจก.ศรสีุวรรณ์ (ลานอ้วน

เจริญพืชผล) 
      30% 7.50  /    /   
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หจก.ไพโรจน์พืชผล  / 30% 5 14.50% 8  /    /   
หจก.ธีระพานิชย ์  / 30% 5 30% 7.40   1  / โอนเข้า

บัญช ี(ทุก
ธนาคาร) 

หจก.เกษตร 2 ก.  / 30% 5 30% 7.40   1  / โอนเข้า
บัญช ี(ทุก
ธนาคาร) 

1. อ.ไพศาลี ปลูกในพ้ืนท่ี ต.โคกเดือ, ต.ส าโรงชัย, ต.วังน้ าลดั, ต.วังข่อย พ้ืนท่ีปลูก รวม 90 ไร่ สามารถจ าหน่ายผลผลติได้ท่ี 
หจก.ศีสุวรรณ์ ระยะทางประมาณ 50 กม. 

2. อ.ชุมแสง ปลูกในพ้ืนท่ี ต.ท่าไม,้ ไผส่ิงห์ พ้ืนท่ีปลูกรวม 43.75 ไร่ สามารถจ าหน่ายผลผลิตได้ที่ ธนาพรรณ อ.เมือง หรือห
จก.ไพโรจน์พืชผล อ.หนองบัว 

3. อ.เมือง ปลูกในพ้ืนท่ี ต.แควใหญ่, ตะเคียนเลื่อน, นครสวรรคต์ก, บ้านมะเกลือ, พระนอน, หนองกรด, หนองกระโดน, หนอง
ปลิง พ้ืนท่ีปลูกรวม 881 ไร่ สามารถจ าหน่ายผลผลิตได้ท่ี ธนาพรรณ อ.เมือง หรือหจก.ธีระพานิชย์ อ.โกรกพระ ระยะทาง
ประมาณ 25 กม. 

 
  5. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 

5.1 จัดประชุมทบทวนแผนการตลาด/การซื้อขาย และเชื่อมโยงตลาดกับสหกรณ์/เอกชน ให้
สอดคล้องกับแผนการผลิตและความต้องการของตลาด แปลงใหญ่ปี 2559 แผน 11 แปลง/110 ราย แปลง
ใหญ่ปี 2560 แผน 72 แปลง/640 ราย ผล 4 แปลง/80 ราย 

5.2 จัดประชุมถ่ายทอดความรู้การจัดท าแผนการตลาด/การซื้อขาย และการเชื่อมโยงตลาด
แปลงใหญ่ปี 2561 แผน 17 แปลง/510 ราย 

5.3 ประสานงาน ติดตามผลการด าเนินงานโครงการ ติดตามแก้ไขปัญหา ประมวลผลส าเร็จ
ของแผนการตลาดที่ร่วมด าเนินการกับสหกรณ์/เอกชน แยกเป็นรายแปลง แผน 60 แปลง 
  สหกรณ์จังหวัดฯ เพ่ิมเติมข้าวโพดหลังนา ได้รับประสานจากเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ ว่า รมว.
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพ้ืนที่ติดตามโครงการ Fielday ที่ ต าบลศาลเจ้าไก่ต่อ อ าเภอลาดยาว มอบหมาย
ให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ประสานกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ เรื่องการเตรียมการรับซื้อข้าวโพด 

มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
นายจอมชัย รอดทัดทาน ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและบริหารการจัดการสหกรณ์ แจ้งแผน/ผลการ

ปฏิบัติราชการของกลุ่ม ดังนี้ 
1. เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
 1.1 การเบิกจ่ายเงินกู้ 

- วงเงินกู้โครงการปกติ เป้าหมาย 55 ล้านบาท ผลงาน 3.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.36 
- วงเงินกู้โครงการพิเศษ เป้าหมาย 3 ล้านบาท (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 

1.2 การติดตาม/ตรวจสอบการใช้เงินกู้ 
- ติดตามเร่งรัด เป้าหมาย 40 สัญญา  จ านวนเงิน 101.860 ล้านบาท ผลงาน 7 สัญญา 
- ตรวจสอบการใช้เงินกู้ เป้าหมาย 28 สัญญา จ านวน 58 ล้านบาท 

1.3 ครบก าหนดช าระเดือนกุมภาพันธ์ 2562 
  สหกรณ์การเกษตรชุมแสง จ ากัด  ครบก าหนด 7 ก.พ.2562 
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สหกรณ์การเกษตรบ้านต้นโพธิ์ จ ากัด  ครบก าหนด  7 ก.พ.2562 
สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินท่าตะโก จ ากัด  ครบก าหนด  15 ก.พ.2562 
สหกรณ์การเกษตรตากฟ้า จ ากัด  ครบก าหนด 22 ก.พ.2562 

2. เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 
 2.1 โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพ่ือเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและ

การตลาด เป้าหมาย 35 สัญญา จ านวน 19.233 ล้านบาท 
 2.2 โครงการสนับสนุนเงินทุนเพ่ือสร้างระบบน้ าในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ติดตาม

เร่งรัด เป้าหมาย 7 สัญญา จ านวนเงิน 2.13 ล้านบาท 
3. ส่งเสริมสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล เป้าหมาย จ านวน 18 แห่ง 
สหกรณ์จังหวัดฯ แจ้งเพ่ิมเติมว่า โครงการสนับสนุนเงินทุนเพ่ือสร้างระบบน้ าในไร่นาของสมาชิก

สถาบันเกษตรกร ให้กลุ่มส่งเสริม ติดตามเป้นรายๆ สมาชิกด้วย 
 
กลุ่มตรวจการสหกรณ์ 
นายพิษณุ รักษากลิ่น ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ ได้แจ้งแผนปฏิบัติงานประจ าปี

งบประมาณ 2562 งานก ากับดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มตรวจการ
สหกรณ์ ดังนี้ 

1. หนังสือเวียน ค าสั่งผู้ตรวจการสหกรณ์ได้แจ้งให้ผู้ที่มีรายชื่อในค าสั่งทราบแล้ว 
2. ตรวจการสหกรณ์ตามข้อสังเกต ร้อยละ 15 

สหกรณ์จังหวัดฯ กรมส่งเสริมสหกรณ์ แจ้งแผนการตรวจการสหกรณ์ ร้อยละ 30 แผน 33 แห่ง 
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ  

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 
นายวีระ บุญประสงค์ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 แจ้งผลการปฏิบัติราชการ ดังนี้ 
1. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จ ากัด จากการประชุมกรรมการเมื่อวันที่ 22 มกราคม 

2562 การขายที่ดินต่ ากว่าราคาทุนได้ติดตามให้ที่ประชุมกรรมการเป็นประจ าอยู่ และได้แนะน าเรื่องการแก้ไข
ระเบียบด้วยการพูดคุย จ านวน 7 ระเบียบ 

2. สหกรณ์การเกษตรพยุหะคีรี จ ากัด ได้ให้สหกรณ์แก้ไขระเบียบว่าด้วยเงินกู้ ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับ และไม่ขัดต่อกฎหมาย 

3. ทราบข่าวมาว่า ธกส. มีการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขึ้นจากเดิม ร้อยละ 1.25 ซึ่งเป็นการเพ่ิม
ต้นทุนแก่สหกรณ์ค่อนข้างมาก 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 
นายอาทิตย์ หอมเย็น ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 แจ้งดังนี้ 
1. ขอความอนุเคราะห์ฝ่ายบริหารทั่วไป จัดท าค าสั่งมอบหมายงานให้ข้าราชการบรรจุใหม่ 

จ านวน 2 ราย  
  มติที่ประชุม มอบหมาย ฝ่ายบริหารทั่วไป ด าเนินการจัดท าค าสั่งข้าราชการใหม่ 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ 
        ไม่มี 

เลิกประชุมเวลา 17.15 น. 

                               
นายณรงค์พงษ์ ไตยวงค ์
ผู้จดรายงานการประชุม 


