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รายงานการประชมุขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า และพนักงานราชการ 
ส านักงานสหกรณจ์งัหวดันครสวรรค ์ครัง้ที ่10/2561 
วนัจนัทรท์ี ่12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 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. นางวิไลวรรณ  ฟ้าสูงเนิน  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
12. นางทิพย์สุคนธ์  เกษมสรวล  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
13. นางสุทินา  ไชยแก้ว   นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
14. นายสุวิทย์  ธาราภูมิ   เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
15. นายวรวิชญ์  ตรีทศ   เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน 
16. นางสิรภัทร  ยอดหงษ์  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน 
17. นางเปรมปรีดา  ประทีปแสง  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน 
18. น.ส.นริศสรา  แก้วก าพล  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ   
19. น.ส.วันเพ็ญ  เขตวิทย์   นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ   
20. นางสาวปาจรีย์  มธุรสาทิส  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
21. นางสาวดารณี  แสงแก้ว   นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
22. นางสาวอาภาพร  จุ้มเขียว   นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
23. น.ส.ดาริกา  จุฑานันท ์  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
24. น.ส.เทพสุดา  กงเดิน   นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
25. น.ส.นิชดา  เสนาป่า   นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
26. นายจักรพันธ์  เทียนทอง  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
27. น.ส.นันท์สินี  รัตนมงคล  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
28. น.ส.ชฎาพร  ว่องการไถย  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
29. นายณัฐพงศ ์  รอดทุกข์  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
30. น.ส.กานดาณภัทร กาญจนะเลขา  นิติกรปฏิบัติการ 
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ลูกจ้างประจ า 
31. นางสุชาดา  รัตนธงชัย  พนักงานพิมพ์ 
32. นางสมนึก  มังกรพิษม ์  พนักงานธุรการ 
33. นายวิเชียร  อินทร์สิงห์  พนักงานขับรถยนต์ 
34. นายสมชาย  เกษประทุม  พนักงานขับรถยนต์ 
35. นายประดิษฐ์  ครองยศ   พนักงานขับรถยนต์  
36. นายกสิน  เกตุเทียน  พนักงานขับรถยนต์   
37. นายสุภากร  ทองชื่น   พนักงานขับรถยนต์ 
38. นายกสิน  เกตุเทียน  พนักงานขับรถยนต์  
39. นายสุภากร  ทองชื่น   พนักงานขับรถยนต์  
40. นายมนตรี  บุญสุ่น   พนักงานขับรถยนต์   
41. นายธัมรงค ์  เพชรสัมฤทธิ์  ช่างซ่อมบ ารุง 
42. นายวิมล   อยู่สุข   พนักงานรักษาความปลอดภัย 

พนักงานราชการ 
43. น.ส.จีรภา   ไพรมุ้ย   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
44. น.ส.ศรัญญา  ธัญญะกิจ  นักวิชาการสหกรณ์ 
45. น.ส.ชนิดา  พันธุ์เจริญ  นักวิชาการสหกรณ์ 
46. นางนุศรา  วันจันทร์  นักวิชาการสหกรณ์ 
47. น.ส.วลัยภรณ์  กบิลพัสดุ ์  นักวิชาการสหกรณ์ 
48. น.ส.รณิดา  กมณฒ์เปรม  นักวิชาการสหกรณ์ 
49. น.ส.กาญจนา    ศิริบุตร   เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ ์
50. น.ส.ธัญญาทิพย์   ทิศสุวรรณ์  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ ์
51. น.ส.อัจฉรา     ยะมก   นิติกร 
52. นางเนตรทราย  เปรมกมล  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
53. นายณรงค์พงษ ์  ไตยวงค ์  เจ้าพนักงานธุรการ 

พนักงานจ้างเหมาฯ 
54. นายนิธกิจฑ์  นิธิธนูเศรษฐ์  พนักงานขับรถยนต์    
55. นายจรวัตฒ์  ค าโบถ   พนักงานขับรถยนต์    
56. นายสุทธิชัย  แสนส าโรง  พนักงานขับรถยนต์ 

ผู้ที่ไม่มาประชุม 
1. นางอนุทิน   หอมเย็น   นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ ลาพักผ่อน 
2. นายสมเจตน์  องอาจ   นักวิชาการมาตรฐานสินค้า ลากิจ 
3. น.ส.รวีวรรณ  มั่นม ี   เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ ์ ลาคลอดบุตร 
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เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 
นายไพบูลย์  จิรธานันท์  สหกรณ์ จังหวัดนคสวรรค์  เป็นประธานที่ประชุมข้าราชการ 

ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 10/2561 วันจันทร์ที่ 12 
พฤศจิกายน 2561 ได้กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
1.1 ซักซ้อมแผนงาน/โครงการ การด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

นายไพบูลย์ จิรธานันท์ สหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ แจ้งเป็นไฟล์ PowerPoint ดังนี้ 
งาน/ โครงการ การด าเนนิการ ระยะเวลา ผูร้บัผดิชอบ 

๑.BiG  DATA    

   ๑) ระบบทะเบียน สก./ ก. อบรมให้ จนท. ๓ คน ธ.ค.๖๑ กจส./กตส. 

     -ใบจดทะเบียน ข้อบังคับ ระเบียบ - งานระบบจดทะเบียน   

 - การจัดท าเวปไซต ์   

     -แฟ้ม๑๙(รายงานกิจการ/รายงานสอบ - จัดเก็บใน Google Drive   

บัญชี,วงเงนิกู้ยืม.วาระกรรมการ)    

   ๒) ระบบทะเบียนสมาชิกและหุ้น เชื่อมโยงกรมการปกครอง ธ.ค.61 กสส./กจส. 

     -ข้อมูลเลข ๑๓ หลัก - ไม่พบข้อมูล,ตาย,หลายสหกรณ์   

   ๓) รายงานข้อมูลทางการเงินของสอ. 
๕,๐๐๐ ล้านบาท ( ๘ แบบ ) 

สถานะต้องสีเขียว ทุกวันที่ 25 ของ
เดือน 

กบส. 

   ๔) ระบบรายงานปริมาณธุรกิจ  ทุกวันที่ 25 ของ
เดือน 

กสส./กพส. 

   ๕) ระบบโปรไฟล์สก./ก./กลุม่อาชีพ  ธ.ค.๖๑ กสส./กจส./
กพส./ฝบท. 

   ๖) ระบบข้อมูลอุปกรณ์การตลาด อุปกรณ์ของ สก./กรมฯ/มหาดไทย ม.ค.ทุกปี กสส./กบส. 

๒.การจัดท า Action Plan งานโครงการ จัดเตรียมไว้ (ยังไม่ได้รับแผน)   

๓.การจัดท าแผนปฏิบัตงิานรายเดือน - จัดเก็บใน Google Drive   

  
 มติที่ประชุม รับทราบ และถือปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
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ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   
  นางรุจี อักนิษฐธีรพันธ์ หัวหน้าฝ่ายบริการทั่วไป แจ้งรับรองการประชุมว่า 
  ตามที่ฝ่ายเลขานุการ (ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์) ได้จัดท ารายงานการประชุม ฯ 
ครั้งที่ 9/2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้น าลงในหน้าเว็บไซต์ของส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ 
http://web.cpd.go.th/nakhonsawan ขอให้ผู้ เกี่ยวข้องตรวจสอบหากมีการแก้ไข ขอให้แจ้งฝ่ายเลขา
ด าเนินการแก้ไข ทั้งนี้ถือว่าที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2560 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องติดตาม 
 3.1 ขอให้กลุ่มส่งเสริมจัดท ารายงานโปรไฟล์ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ส่งให้กลุ่มจัดตั้งและ
ส่งเสริมสหกรณ์ ภายในเดือน พฤศจิกายน 2561 เพ่ือตรวจสอบและส่งมอบให้ฝ่ายบริหารทั่วไปจัดท าบันทึกเข้า
ระบบให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ 
นายไพบูลย์ จิรธานันท์ สหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ แจ้งการส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

ปีงบประมาณ 2562 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ ดังนี้ 
4.1 พฒันาบุคลากร 

1.ประชุมกลุ่ม,ประชุม/ให้ความรู้กรรมการ มอบ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 
2.อบรมโดยโครงการของสหกรณ์ มอบ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 
3.ส่งเสริมอาชีพสหกรณ์ มอบ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 
4.ประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร มอบ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 
5.เกษตรปราดเปรื่อง มอบ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
6.ศาสตร์พระราชา  บันได 7 ชั้น (อบรม ผอ. + ลูกกลุ่ม) , เกษตรทฤษฏีใหม่ มอบ 

กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 
7.ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการออม,อบรมให้ความรู้ประกอบอาชีพ,ประกวด

เศรษฐกิจพอเพียง มอบ  กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 
8.อนุรักษ์พันธุกรรมพืช  มอบ  กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 

4.2 องค์กรเขม้แขง็ 
1.การตรวจการทีม (30% ปี 2559) วิเคราะห์สหกรณ์/ข้อสังเกตผู้สอบบัญชี มอบ 

กลุ่มตรวจการสหกรณ์ 
2.ตรวจการสหกรณ์ท่ีมีปัญหาร้องเรียน 15% มอบ กลุ่มตรวจการสหกรณ์ 
3.ประชุม จกบ. มอบ กลุ่มตรวจการสหกรณ์ 
4.การติดตามจัดท าแผนฟื้นฟูสหกรณ์กรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสม มอบ กลุ่มส่งเสริม

สหกรณ์ 
5.การติดตามสหกรณ์หยุดด าเนินงาน มอบ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มส่งเสริมและ

พัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
6.การช าระบัญชี มอบ  กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 

4.3 การบรหิารจัดการ 
1.โครงการสหกรณ์สีขาว (ในสหกรณ์หลัก) มอบ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการ

จัดการสหกรณ์ 

http://web.cpd.go.th/nakhonsawan


5 
 

2.การเชื่อมโยงหน้าที่/การจัดจ้างพนักงาน มอบ กลุ่มส่งเสรมิและพัฒนาการบริหารการ
จัดการสหกรณ์ 

4.4 การสรา้งความเข้มแข็ง 
1.การเชื่อมโยงเงินทุน,ธุรกิจ มอบ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
2.สนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ า มอบ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการ

สหกรณ์ 
4.5 สง่เสริมด าเนนิธรุกจิ 

1.ส่งเสริมการด าเนินธุรกิจ มอบ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
สหกรณ์ 

2.การใช้อุปกรณ์การตลาด มอบ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
สหกรณ์ 

3.ตลาดน าการผลิต มอบ กลุม่ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
4.โครงการพัฒนาศักยภาพ สกต. มอบ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
5.พัฒนาศักยภาพการด าเนินงานกลุ่มเกษตรกร (คัดเลือกกลุ่ม) มอบ  กลุ่มจัดตั้งและ

ส่งเสริมสหกรณ์ 
6.โครงการแปรงใหญ่ มอบ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
7.ธนาคารสินค้าเกษตร มอบ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
8.ตลาดสินค้าเกษตร มอบ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
9. 1 สหกรณ์ 1 หอการค้า มอบ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
 
10.พัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมทั้งระบบ มอบ กลุ่มส่งเสริม

และพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
 มตทิีป่ระชมุ รับทราบ และมอบหมายให้กลุ่มงาน/กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เตรียมวางแผน
ด าเนินงาน (Action plan) 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 

 ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ 
 ไม่มี 

เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 

                               
นายณรงค์พงษ์ ไตยวงค ์
ผู้จดรายงานการประชุม 


