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 รายงานการประชุมประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ 8 /๒๕63 
วันอังคารที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น.  
ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร  

**************** 
ผู้มาประชุมจำนวน 47 คน 
ที ่  ชื่อ – สกุล     ตำแหน่ง/ระดับ    
1. นายชวลิต   รุ่งสถาพร  สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร 
2. นายอำพล   เนื้อไม้   ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 
3. นายศรชัย    บุญมี   ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์  
4. นางสาวมณฑาทิพย์     บัวเทศ   รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและ 
       พัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
5. นางรุ่งนภา   ยืนยง   ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1  
6. นางสาววิไล   ขัติมะ   ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2  
7. นางสาวรุ่งรัตน์  อินทร์อ่อน  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป   
8. นายไพรัช   โพธิ์ศรี   นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 
9. นายปราโมทย์  อ่อนอำไพ  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 
10. นางสุกัญญา   ล่องชูผล   เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
11. นางธัฐฌา   ดิษกร   เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน 
12. นางวันเพ็ญ   ภู่คง   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
13. นายสัญญา   ปาปัดถา  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
14. นางสาวธัญญรัตน์       กะเสมสุข           นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 
15. นางสาวพรพรรณ  แก้วเพชร  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ    
16. นางสาวศิรประภา  อัจฉริยะศักดิ์ชัย  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  
17. นางสาวปภาดา   จันโทสถ   นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
18. นายเปี่ยมศักดิ์  สันชุมภ ู  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
19. นางสาวนลินทิพย์  เปี่ยมสุข   นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
20. นางสาววันเพ็ญ  เขตวิทย์   นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
21. นางสาวภัทรา  ชัยแก้ว   นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
22. นางสาวเบญจวรรณ  สุทธดุก   นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
23. นายภูวนาท   คำปัน   นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
24. นางโกลัญญา  พร้อมสุข  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
25. นายธีรัช   ขอจิตต์   นิติกรปฏิบัติการ 
26. นางสุชาดา            เกตุสุวรรณ  พนักงานพิมพ์ ส 4 
27. นางยุภาพร   ศรทอง   พนักงานพิมพ์ ส 3    
28. นางสาวพัทธารี  พินธุ์โต   พนักงานทั่วไป บ 2 
29. นางกัลยารัตน์  บรรเลงกลอง  พนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ 1 
30. นายไพฑูรย์   เกตุมี   พนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง ช1 
31. นางสาวชญาดา  วิบูลย์ชาต ิ  พนักงานขับรถ ส 2 
32. นายเสนาะ   ธูปบูชา   พนักงานขับรถ ส 2 
33. นายสมคิด   อินทรศร  พนักงานขับรถ ส 2 
34. นางสาวตวงรัตน ์  ศรศรี   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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35. ว่าที่ ร.ต.หญิงณัฐกฤตา        ทองพุฒ    นักจัดการงานทั่วไป 
36. นางสาววชัราภรณ์  สีม่วง   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
37. นางสาวสมฤดี  ทองพุฒ   เจ้าพนักงานธุรการ 
38. นางสาวจิราพร         วงษ์มณี   เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
39. นางสาวพันวรรษา    ด้วงเนียม  นักวิชาการมาตรฐานสินค้า 
40. นางสาวกิ่งกานต์  ผาสุก   เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์  
41. นางสาวเนตรนภา     สิญจวัตร์  นักวิชาการสหกรณ์ 
42. นายวีระ   นาคบุตร  นักวิชาการสหกรณ์     
43. นางสาวจันทิมา  พิมจันทึก  นักวิชาการสหกรณ์ 
44. นางณัฐวรา   ณ ลำปาง           นักวิชาการสหกรณ์     
45. นางสาวอภิญญา  บุตรสีสวย  นิติกร      
46. นางสาวปวันรัตน ์  กำแพงเพชร  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์   
47. นางสาวสุวรรณณี  ศรีภุมมา  นักวิชาการสหกรณ์     
 

ผู้ไม่เข้ามาประชุมจำนวน 11 คน 
1. นางผ่องศรี  รวมสุข  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ติดราชการ 
2. นายนพดล  ภูมิประพัทธ์ ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์นครชุม   ติดราชการ 
3. นายพสิษฐ์  พรินทรากูล ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์คลองสวนหมาก  ติดราชการ 
4. นางกฤตวรรณ ชยุตรารัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3  ติดราชการ  
5. นายบรรเชิญ  ประคำมา เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน  ติดราชการ  
6. นางสายรุ้ง  ตู้แก้ว  พนักงานพิมพ์ ส 2    ติดราชการ  
7. นายวิเชียร  อินทร์โพธิ์ พนักงานขับรถยนต์ ส 2    ติดราชการ 
8. นายสันต ิ  อ่อนอยู่  พนักงานขับรถยนต์ ส 2    ติดราชการ 
9. นายประทีป  พุทธวงศ์  พนักงานขับรถยนต์ ส 2    ติดราชการ 
10. นายประภาส ดีกองสิน พนักงานสถานที่ บ 2    ติดราชการ 
11.นางยุภา  บุญราช  พนักงานเก็บเอกสาร บ 2    ติดราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
  

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 

 นายชวลิต  รุ่งสถาพร ตำแหน่ง  สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้   
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ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
     1. การเตรียมองค์ความรู้เพื่อเข้าร่วมประชุมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร โดยอ่านและทำความเข้าใจ
กฎหมายสหกรณ์ ระเบียบ และข้อบังคับสหกรณ์ เพ่ือใช้สำหรับชี้แจง หรือแนะนำส่งเสริมสหกรณ์  
     2. โครงการภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมตามบญัชีท้าย 
พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ชื่อ 
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากโดยระบบสหกรณ์ พื้นที่ดำเนินงานโครงการคือ สหกรณ์นิคมคลองสวนหมาก จำกัด 
อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร และสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคขุนในเขตปฏิรูปที่ดินปางศิลาทอง อำเภอปางศิลาทอง 
จังหวัดกำแพงเพชรโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งสอดคล้องกับกรอบนโยบายการฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคมในด้านแผนงานหรือโครงการลงทุนและกิจกรรมการพัฒนาที่สามารถพลิกฟื้นกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ เพิ่มศักยภาพและยกระดับการค้า การผลิต และการบริการในสาขาเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ โดย
ครอบคลุมภาคเกษตร อุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน ท่องเที่ยวและบริการเพ่ือสร้างรายได้จากภาคการผลิตและ
ภาคบริการที่ทันสมัย ในพ้ืนที่เป้าหมาย 
     3. การจัดลำดับความสำคัญของงาน เพื่อให้การดำเนินการต่าง ๆ รัดกุมมากขึ้น เช่น เจ้าหน้าที่
ส่งเสริมสหกรณ์ ต้องเข้าร่วมประชุมกรรมการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรทุกเดือน ตรวจบัญชีสหกรณ์ ตรวจนับเงินสด
คงเหลือของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร หากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเกิดปัญหาให้ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมเป็นผู้รับ
ประสานงานแก้ไข 
     4. การอยู่เวรยาม ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงาราชการ ที่ได้รับการแต่งตั้งมอบหมาย
ดูแลสำนักงาน ตามคำสั่งการอยู่เวรยามปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรและตรวจรักษาการณ์ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร และ
คำสั่งมอบหมายอื่นให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
     5. มาตรการต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน ให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 
     6. คำขอตั้งงบประมาณ (รายการปรับปรุงซ่อมแซม) แบบ ปร.4 , ปร.5 และ  ภาพถ่ายสภาพ
อาคารที่เสนอขอปรับปรุงซ่อมแซม ภาพสภาพชำรุดทรุดโทรม จัดเตรียมเอกสารให้ครบเพื่อความสะดวกตามขั้นตอน
การเบิกจ่ายงบประมาณ 
                          มติที่ประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
     นางสาวรุ่งรัตน์ อินทร์อ่อน  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เสนอในที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
ครั้งที่ 7/2563 วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม ๒๕63 ซึ่งได้แจ้งเวียนให้ทราบทางเว็บไซต์ของสำนักงานสหกรณ์
จังหวัดกำแพงเพชร http://cpd_kamphaengphet@cpd.go.th และช่องทางไลน์สำนักงาน แล้ว และหากต้องการ
แก้ไขรายงานการประชุม ขอให้ประสานงานกับฝ่ายเลขานุการที่ประชุม ภายในไม่เกิน 7 วัน หลังประชุมแล้วเสร็จ   
     มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2563 วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม ๒๕63 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องติดตามผลการปฏิบัติงาน 
    3.1 ผลการปฏิบัติงานจากการประชุมครั้งที่แล้ว (ฝ่ายบริหารฯ)  

นางสาวรุ่งรัตน์ อินทร์อ่อน  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้วดังนี้  
1. เรื่องแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ด้วยกรมส่งเสริม

สหกรณ์ได้ให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชรดำเนินการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล IDP คณะกรรมการฯ ได้
พิจารณาแล้วให้ข้าราชการเข้าเรียนออนไลน์ของ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) ตามคู่มือ e-
learning โดยให้ข้าราชการระดับปฏิบัติการ ลูกจ้างประจำและ พนักงาราชการเรียนในหลักสูตร A01, A02, A03, 
A04, PC16, D14 และE12 ในส่วนข้าราชการระดับชำนาญการ,ชำนาญการพิเศษและอาวุโส เรียนหลักสูตร PC16, 
D14 และE12 เมื่อเรียนจบแล้ว สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) จะออกใบรับรองผลการเรียนใน



๔ 
 
แต่ละหลักสูตร ทั้งนี้ขอให้ทุกท่านสมัครและเข้าเรียน โดยเปิดรับสมัครถึงเดือนธันวาคม 2563 และรายงานผลการ
เรียนให้สหกรณ์จังหวัดทราบภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2563 

2. การจัดฝึกอบรมโครงการพี่สอนน้อง (Unit school)กำหนดจัดอบรมระหว่าง เดือนมิถุนายน – 
สิงหาคม พ.ศ. 2563  จัดอบรม 3 หลักสูตรดังนี้ 

 2.1  เดือนมิถุนายน วันที่ 8 มิถุนายน 2563 กลุ่มตรวจการสหกรณ์ เป็นผู้ดำเนินการ 
- การแก้ไขข้อบกพร่อง 
- การชำระบัญชี 
- กฎหมายสหกรณ์ 

2.2 เดือนกรกฎาคม กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1-3 เป็นผู้ดำเนินการ 
 - การกำกับดูแลสหกรณ์ แนะนำ และส่งเสริมสหกรณ์  
2.3 เดือนสิงหาคม นิคมสหกรณ์นรคชุมและนิคมสหกรณ์คลองสวนหมาก เป็นผู้ดำเนินการ 
 - การจัดที่ดินในนิคมสหกรณ ์

3. คำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการอยู่ระหว่างการพิจารณาลงนามของคณะกรรมการจังหวัด ซึ่งประชุม
พิจารณาเมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2563 ในส่วนของลูกจ้างประจำรอหนังสือแจ้งจากสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร  

 
มติที่ประชุม รับทราบ 

    3.2  ติดตามผลการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 (ฝ่ายบริหารฯ) 
           แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2563) 
 

 เดือนพฤษภาคม 2563 
แผนการเบิกจ่ายของกรมฯ 71 % 
ผลการเบิกจ่ายจริง 73.96 % 

มติที่ประชุม รับทราบ 
3.2  ติดตามการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ  

                  นางสาวรุ่งรัตน์ อินทร์อ่อน  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป แจ้งในที่ประชุมดังนี้ 
            รายงานมาตรการลด แยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน ในเดือนพฤษภาคม 2563 ได้รับรายงาน

ไม่ครบยังขาดรายงานของกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์, กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และกลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ จึงขอให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเก็บข้อมูลของกลุ่มตนเอง ส่งรายงานให้ผ่าย
บริหารทั่วไป ภายในวันที่ 1 ของทุกเดือน      

มติที่ประชุม รับทราบ 
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3.3  ติดตามผลการปฏิบัติงาน ตป.  
 นางสาวตวงรัตน์  ศรศรี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน แจ้งในที่ประชุมว่าผลการปฏิบัติงาน 

(ต.ป.) ปี 2563 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ส่งรายงายครบทุกสหกรณ์ สรุปภาพรวม
ประจำเดือน มีนาคม 2563 ดังนี้ 

ลำดับ รายการ 

เพ่ิมขึ้น/ลดลง : หน่วย 

ภาคการเกษตร นอกภาค
การเกษตร 

กลุ่มเกษตร 

1 ให้การศึกษาอบรมสมาชิกสหกรณ/์กรรมการ (ครั้ง) -28 0 +2 

2 สมาชิกสหกรณ์ (ราย) -10 -47 +191 

3 สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิก (บาท) -440,144,054.46 -378,349,656.15 +170,000.00 

4 ทุนเรือนหุ้น (บาท) -8,483,790.00 +64,658,340.00 -119,950.00 

5 เงินฝากประจำ (สัจจะ) (บาท) -2,816,142.65 -21,403,463.89 0 

6 เงินฝากออมทรัพย์ (บาท) -50,604,800.25 +232,670,656.34 0 

7 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (บาท) -34,150,227.03 -244,840,376.93 0 

8 จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ (บาท) +473,661,066.66 +9,458.00 +334,495.00 

9 รวบรวมผลติผลเพื่อจัดจำหน่าย (บาท) -123,842,789.85 0 0 

10 ให้บริการซื้อขายผลติผลการเกษตรตามโครงการจัดตั้งตลาดกลาง 
(บาท) 

+988,991.68 0 0 

11 แปรรูปผลิตผล (บาท) -1,917,342.89 0 0 

12 ธุรกิจให้บริการ (บาท) +323,362.05 -66,350.00 +1,056.00 

 
 มติที่ประชุม  รับทราบ  

3.4 ติดตามการวิเคราะห์งบการเงินของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
                 นางสาวสิริกุลพันธุ์  ภูเขา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ แจ้งในที่ประชุมว่า ได้ดำเนินการ
วิเคราะห์งบการเงินของสหกรณ์ภาคการเกษตรแล้ว และกำลังดำเนินการวิเคราะห์งบของสหกรณ์ออมทรัพย์ให้
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ส่งรายงานธุรกรรมทางการเงินตามกำหนด 
        มติที่ประชุม  รับทราบ 
     ๓.5 ติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง  
        นายศรชัย  บุญมี ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ แจ้งในที่ประชุม ดังนี้  

1. กำหนดจัดประชุม (จกบ.) ครั้งที่ 2/2563 ในวันอังคาร 23 มิ.ย. 2563  ณ ห้องประชุม
ซุ้มกอ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร 
        2. รายงานตรวจการสหกรณ์ ให้ส่งรายงานผลการตรวจการสหกรณ์ภายในเดือนสิงหาคม 
2563 เพื่อส่งรายงานให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
   มติที่ประชุม  รับทราบ 
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     3.6 ติดตามการชำระบัญชี   
          นายศรชัย  บุญมี ผู ้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ แจ้งในที่ประชุมว่าให้ผู ้ชำระบัญชี
รายงานผลการชำระบัญชีเป็นไปตามท่ีกฎหมายกำหนด 
   มติที่ประชุม  รับทราบ 

  3.7 ติดตามมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (กจส)  
         -ไม่มี- 

   3.8 ติดตามงานทีมเข้มแข็ง  
        -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา  
4.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป  

    นางสาวรุ่งรัตน์ อินทร์อ่อน  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เสนอในทีป่ระชุมดังนี้ 
   1. ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลประวัติของตนเอง กพ.7 พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบส่ง

ฝ่ายบริหารทั่วไปภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2563  
   2. การตรวจสุขภาพประจำปี 2563 ขอให้สำรวจรายชื่อผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับการตรวจ   

ส่งภายในวันที่ 5 มิ.ย. 2563 โรงพยาบาลทหารผ่านศึก ผู้ที่จะเข้ารับการตรวจสุขภาพในวันที่  12 มิถุนายน 2563 
เวลา 07.30 น. ขอให้ทุกท่านงดน้ำ งดอาหาร วันที่ 11 มิถุนายน 2563 หลังเวลา 22.00 น.  

   3. แจ้งสงวนตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ระดับปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน 
ตำแหน่งเลขที่ 1725 สังกัดกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอคลองขลุง ขาณุวรลักษบุรี ทรายทองวัฒนา บึงสามัคคี 
คลองลาน และปางศิลาทอง) 

   4. ข้าราชการบรรจุใหม่ (เลือกจังหวัดกำแพงเพชร) นางสาวณัฐานต์  ใจมาตุ่น บรรจุใน
ตำแหน่งที่ว่างอยู่ของกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ รายงานตัวและปฐมนิเทศในวันที่ 18-19 มิถุนายน 2563 

   5. เขตตรวจราชการที่ 18 นายสมศักดิ์ กรีธาธร ได้แจ้งผลการประชุมในกลุ่มไลน์ ของ
ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2563 ขอให้ทุกท่านดำเนินการภายในกำหนด 

   6. กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้กำหนดกรอบการประเมินการปฏิบัติงาน ขอให้ทุกท่าน
ดำเนินการจัดทำประเมินผลตัวชี้วัดของสหกรณ์จังหวัด รอบการประเมินครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ส่งฝ่ายบริหารทั่วไปภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 
    

   มติที่ประชุม รับทราบ   
  4.2 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 

  -ไม่มี- 
  4.3  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์   

         นางสาวพรพรรณ  แก้วเพชร นักวิชาสหกรณ์ชำนาญการแจ้งในที่ประชุมดังนี้ 
 1. รายงานปริมาณธุรกิจสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร โดยเดือนพฤษถาคม 2563 ปริมาณธุรกิจ
เพ่ิมข้ึนคิดเป้น ร้อยละ 19.34 ส่วนปริมาณธุรกิจกลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.50 
 2. รายงานสินทรัพย์สภาพคล่อง ให้ส่งรายงานทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน โดยส่งรายงานครั้ง
แรกเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป 
 3. โครงการนำลูกหลานกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร มีผู ้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ
จำนวน 87 ราย 10 อำเภอ ยกเว้นอำเภอบึงสามัคคี ดำเนินการสำรวจผู้ที่เต็มใจทำอาชีพเกษตรกร จำนวน 72 ราย
ผู้ที่สนใจทำเป็นอาชีพสำรอง จำวน 13 ราย ติดต่อไม่ได้ จำนวน 1 ราย และย้ายไปจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 1 ราย  
เมื่อสำรวจความพร้อมการเกษตรเกษตรกรมีผู้ที่พร้อม จำนวน 42 ราย มีผู้สนใจโครงการโคกหนองนาโมเดล จำนวน 
2 ราย  
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 4. โครงการปรับปรุงโครงสร้างการผลิต การรวบรวมและการแปรรูปของสถาบันเกษตร
รองรับผลผลิตทางการเกษตร (งบกลาง)  มีสหกรณ์เข้าร่วมโครงการ 8 แห่ง และได้ดำเนินการของบฯ ไปยังกรม
ส่งเสริมสหกรณ์แล้วประมาณ 50 ล้านบาทเศษ 

  มติที่ประชุม รับทราบ 
   4.4  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 

           นางสาวมณฑาทิพย์  บัวเทศ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ
บริหารการจัดการสหกรณ์ แจ้งในที่ประชุมดังนี้  
   1. รายงานการสำรวจเงินทุนดอกเบี้ยต่ำโตรงการปรับโครงสร้างหนี้ ASPL ให้ส่งภายใน 12 
มิ.ย.2563 เป้าหมายคือสหกรณ์ที่เคยได้รับอุปกรณ์ทางการตลาดแล้วคือชุมนุมสหกรณ์การเกษตรกำแพงเพชร จำกัด  
สหกรณ์การเกษตรไทรงาม จำกัด สหกรณ์การเกษตรคลองลาน จำกัด และสหกรณ์นิคมคลอนสวนหมาก จำกัด 
   วัตถุประสงค์เพ่ือสำรวจความต้องการ 2 ด้านคือ 
       1.1 ความต้องการเงินทุนดอกเบี้ยต่ำร้อยละ 1 เพื่อฟื้นฟูอุปกรณ์การตลาดที่เคยได้รับ
ไปแล้ว ตามโครงการฯ 
       1.2 สนับสนุนเป็นเงินทุนหมุนเวียนอัตราดอกเบี้ยต่ำ ASPL สามารถขอสนับสนุนด้าน
การรวบรวมผลผลิต การแปรรูป และการจัดหาปัจจัยการผลิต ซึ่งจะต้องหารือกันอีกครั้ง สำหรับกลุ่มที่เกี่ยวข้องคือ 
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 และนิคมสหกรณ์คลองสวนหมาก  
   2. โครงการสร้างความยั่งยืนในอาชีพของเกษตรกร งบประมาณ ปีพ.ศ. 2564-2569 
เป็นโครงการต่อเนื่องของการสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ซึ่งมีกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ              
9 แห่ง จำนวนเงินกู้ 7.436 ล้านบาท และมีผู ้ประสงค์จะขอกู ้เง ินต่ออีก 10 แห่ง จำนวนเงินขอกู ้จำนวน                   
10.385 ล้านบาท กรมส่งเสริมสหกรณ์แจ้งปรับลดเงินกู้เหลือ 9 ล้านบาท โดยกลุ่มส่งเสริมและการบริหารการ
จัดการสหกรณ์ ได้ดำเนินการยืนยันกับกรมส่งเสริมฯ แล้ว จะมีการพิจารณาการจัดสรรจากปริมาณธุรกิจของปีที่ผ่าน
มา และโครงการสร้างความเข้มแข็ง ฯ มีกลุ่มเกษตรกรทำสวนโกสัมพี ขอขยายสัญญาตามมาตรการโควิด 2019 แต่
กรมพิจารณาแจ้งว่าไม่ได้เนื่องจากกลุ่มฯ ขอขยายปกติไปแล้ว แต่สามารถขอขยายสัญญากับคณะกรรมการกลุ่ม
เกษตรกรจังหวัดให้พิจารณาได้ ในส่วนของการจัดอบรมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 
   3. กลุ่มส่งเสริมและการบริหารการจัดการสหกรณ์ ได้ดำเนินการจัดทำแบบตรวจสอบคำขอ
และบันทึกข้อบกพร่อง ดังนั้นจึงขอประชาสัมพันธ์ให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร แนบแบบตรวจสอบคำขอและบันทึก
ข้อบกพร่องมาพร้อมกับเอกสารการของบทุกครั้ง กรณีท่ีกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ได้รับเอกสารจากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
แล้วพบว่าเอกสารไม่ครบให้บันทึกในชุดข้อบกพร่องก่อนส่งกลับให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรนำไปแก้ไข สำหรับขั้นตอน
การส่งคำขอเงินกู้ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรส่งคำขอเงินกู้ได้ที่กลุ่มเสริมสหกรณ์ 1-3 และนิคมสหกรณ์ภายในวันที่ 1-5 
ของเดือน ส่วนกลุ่มเสริมสหกรณ์และนิคมสหกรณ์ส่งคำขอเงินกู้ดังกล่าว ให้กลุ่มส่งเสริมและการบริหารการจัดการ
สหกรณ์ ทุกวันที่ 10 ของเดือน 
   4. แบบสรุปข้อมูลของกลุ่มส่งเสริมและการบริหารการจัดการสหกรณ์ ขอแก้ไขลำดับที่
50,62-64,68 และ87-88 ที ่ขอขยายตามมาตรการโควิด หมายเหตุ ว ันที ่30/5/2563 ขอแก้ไขเป็น 
30/10/2563 
   มติที่ประชุม รับทราบ  
 4.5  กลุ่มตรวจการสหกรณ์  
   -ไม่มี- 
 
 
 
      



๘ 
 

             4.6  นิคมสหกรณ์นครชุม  
   นายนพดล  ภูมิประพัทธ์ ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์นครชุม แจ้งในที่ประชุมว่านิคมสหกรณ์
นครชุมสามารถออกหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ที่ดินทำกิน จำนวน 57 ราย และมีสมาชิกที่ยังไม่ได้อีก 20 ราย 
เนื่องจากส่งเอกสารไม่ครบ คาดว่าจะออกหนังสือรับรอง ฯ ครบทุกรายภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 
   มติที่ประชุม รับทราบ 
      4.7  นิคมสหกรณ์คลองสวนหมาก   
            -ไม่มี- 

  4.8  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1  
             นางรุ่งนภา  ยืนยง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 แจ้งในที่ประชุม ดังนี้ 
   1. สหกรณ์ลำไยกำแพงเพชร จำกัด มีปัญหาเอกสารไม่เรียบร้อย ซึ่ง เจ้าหน้าที่ส่งเสริม
สหกรณเ์ข้าไปแนะนำการจัดทำเอกสาร  
   2. สหกรณ์การเกษตรท่าขุนรามและไม้ผลจังหวัดกำแพงเพชร จำกัด ดำเนินการจำหน่าย
ปุ๋ย ซ่ึงมีปุ๋ยคงเหลือประมาณ 12,000 กระสอบ และจัดทำแผนฟ้ืนฟูตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์แ 
   3. สหกรณ์การเกษตรชากังราว จำกัด ยังไม่สามารถจัดประชุมใหญ่ได้เนื่องจาก และสมาชิก
สหกรณ์ย้ายออกไปจากพ้ืนที่ 
   4. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ไทรงาม จัดทำรายงานประชุมใหญ่ส่งให้ผู ้สอบบัญชีสหกรณ์
เรียบร้อยแล้ว 
   5. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หนองแม่แตง ปิดบัญชี และรับรองงบการเงินแล้ว 
   6. กลุ่มเกษตรกรทำนาไทรงาม เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ช่วยปิดบัญชี ส่งรายงานการปิด
บัญชี และผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินเรียบร้อยแล้ว 
   มติที่ประชุม รับทราบ 
 4.9  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2   
    นางสาววิไล  ขัติมะ  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 แจ้งในที่ประชุมเรื่องการปิดบัญชี
ของกลุ่มเกษตรกรเริ่มปิดบัญชี เพ่ือให้ผ่านมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร  
   มติที่ประชุม รับทราบ 

 4.10 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3  
   นายภูวนาท  คำปัน  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ แจ้งในที่ประชุม ดังนี้ 
   1. สหกรณ์ในความดูแล ได้ดำเนินการปิดบัญชีแล้ว 3 แห่ง คือสหกรณ์การเกษตรโกสัมพี
นคร จำกัด สหกรณ์การเกษตรเขาชัยโพธิ์ จำกัด และสหกรณ์การเกษตรเขตปฏิรูปที่ดินท่าพุทรา จำกัด 
   2. โครงการส่งเสริมอาชีพสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งสหกรณ์การเกษตร
โกสัมพีนคร จำกัด มีสหกรณ์เข้าร่วมโครงการ 2 แห่ง คือ สหกรณ์การเกษตรเขตปฏิรูปที ่ดินท่าพุทรา จำกัด                  
และสหกรณ์การเกษตรเขาชัยโพธิ์ จำกัด 
   มติที่ประชุม รับทราบ 

      4.11  พนักงานราชการ     

          -ไม่มี- 
ระเบียบวารที่ 5   เรื่องอ่ืน ๆ  
   -ไม่มี-  
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       ปิดประชุมเวลา 12.00 น.    
        

 
  
         ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                                  (นางสาวตวงรัตน์   ศรศรี)   
 
 
          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
              (นางสาวรุ่งรัตน์   อินทร์อ่อน)    


