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รายงานการประชมุขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า และพนักงานราชการ 
ส านักงานสหกรณจ์งัหวดันครสวรรค ์ครัง้ที ่8/2561 

วนัจนัทรท์ี ่3 กนัยายน 2561 เวลา 08.30 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.ดาริกา  จุฑานันท ์  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
25. น.ส.เทพสุดา  กงเดิน   นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
26. น.ส.นิชดา  เสนาป่า   นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
27. นายจักรพันธ์  เทียนทอง  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
28. น.ส.นันท์สินี  รัตนมงคล  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
29. น.ส.ชฎาพร  ว่องการไถย  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
30. นายณัฐพงศ ์  รอดทุกข์  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
31. น.ส.กานดาณภัทร กาญจนะเลขา  นิติกรปฏิบัติการ 
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ลูกจ้างประจ า 
32. นางสุชาดา  รัตนธงชัย  พนักงานพิมพ์ 
33. นางสมนึก  มังกรพิษม ์  พนักงานธุรการ 
34. นายวิเชียร  อินทร์สิงห์  พนักงานขับรถยนต์ 
35. นายสมชาย  เกษประทุม  พนักงานขับรถยนต์ 
36. นายประดิษฐ์  ครองยศ   พนักงานขับรถยนต์  
37. นายกสิน  เกตุเทียน  พนักงานขับรถยนต์   
38. นายสุภากร  ทองชื่น   พนักงานขับรถยนต์ 
39. นายกสิน  เกตุเทียน  พนักงานขับรถยนต์  
40. นายสุภากร  ทองชื่น   พนักงานขับรถยนต์  
41. นายมนตรี  บุญสุ่น   พนักงานขับรถยนต์   
42. นายธัมรงค ์  เพชรสัมฤทธิ์  ช่างซ่อมบ ารุง 
43. นายวิมล   อยู่สุข   พนักงานรักษาความปลอดภัย 

พนักงานราชการ 
44. น.ส.จีรภา   ไพรมุ้ย   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
45. นายสมเจตน์  องอาจ   นักวิชาการมาตรฐานสินค้า 
46. น.ส.ศรัญญา  ธัญญะกิจ  นักวิชาการสหกรณ์ 
47. น.ส.ชนิดา  พันธุ์เจริญ  นักวิชาการสหกรณ์ 
48. นางนุศรา  วันจันทร์  นักวิชาการสหกรณ์ 
49. น.ส.วลัยภรณ์  กบิลพัสดุ ์  นักวิชาการสหกรณ ์
50. น.ส.รณิดา  กมณฒ์เปรม  นักวิชาการสหกรณ์ 
51. น.ส.กาญจนา    ศิริบุตร   เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
52. น.ส.ธัญญาทิพย์   ทิศสุวรรณ์  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
53. น.ส.รวีวรรณ  มั่นม ี   เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
54. น.ส.อัจฉรา     ยะมก   นิติกร 
55. นางเนตรทราย  เปรมกมล  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
56. นายณรงค์พงษ ์  ไตยวงค ์  เจ้าพนักงานธุรการ 

พนักงานจ้างเหมาฯ 
57. นายนิธกิจฑ์  นิธิธนูเศรษฐ์  พนักงานขับรถยนต์    
58. นายจรวัตฒ์  ค าโบถ   พนักงานขับรถยนต์    
59. นายสุทธิชัย  แสนส าโรง  พนักงานขับรถยนต์ 
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เริ่มประชุมเวลา 08.30 น. 
นายไพบูลย์  จิรธานันท์  สหกรณ์ จังหวัดนคสวรรค์  เป็นประธานที่ประชุมข้าราชการ 

ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 8/2561 วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 
2561 ได้กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
1.1 การประชุมคณะกรมการจังหวัดนครสวรรค์ 

นายไพบูลย์ จิรธานันท์ สหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ แจ้งในที่ประชุม ดังนี้ 
1) โครงการหน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัด

นครสวรรค์ ประจ าปีงบประมาณ 2561 ประจ าเดือนกันยายน ก าหนดในวันที่ 20 กันยายน 2561 หมู่ที่ 2 
บ้านเขาชายธง ต าบลเขาชายธง วัดเขาชายธง อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ โดยเริ่มเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
และขอแจ้งให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมในพื้นที่เชิญชวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ของท่าน หากประสงค์ที่จะเข้าร่วม
กิจกรรมดังกล่าวขอให้แจ้งความประสงค์มายังกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เพ่ือติดต่อไปยังจังหวัดเพ่ือขอพ้ืนที่
และจัดเตรียมสถานที่เพ่ิมเติมต่อไป 

      มติที่ประชุม รับทราบ และถือปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   
  นางรุจี อักนิษฐธีรพันธ์ หัวหน้าฝ่ายบริการทั่วไป แจ้งรับรองการประชุมว่า 
  ตามที่ฝ่ายเลขานุการ (ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์) ได้จัดท ารายงานการประชุม ฯ 
ครั้งที่ 7/2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้น าลงในหน้าเว็บไซต์ของส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ 
http://web.cpd.go.th/nakhonsawan ขอให้ผู้ เกี่ยวข้องตรวจสอบหากมีการแก้ไข ขอให้แจ้งฝ่ายเลขา
ด าเนินการแก้ไข ทั้งนี้ถือว่าที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2560 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องติดตาม 
 ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ 
 4.1 การสรปุผลงาน/โครงการตามตวัชีว้ดั ประจ าป ี2561 
      1. ฝ่ายบรหิารทัว่ไป 
    1) งานประชาสัมพันธ์  
      นายจอมชัย รอดทัดทาน ในฐานะประธานคณะท างานประชาสัมพันธ์ ชี้แจงว่า 
เนื่องจากมีการโยกย้ายของข้าราชการในส่วนของทีมงานประชาสัมพันธ์ ท าให้ปริมาณงานประชาสัมพันธ์ตามแผน
ตกหล่นไปบ้าง แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งานประชาสัมพันธ์ตามแผน เช่น ข่าวหนังสือพิมพ์ มีการจัดจ้าง
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น เป็นช่องทางการเผยแพร่ของส านักงานฯ อาทิ บทความ ข่าว ภาพข่าว หากท่านใดออกปฏิบัติ
หน้าที่สามารถส่งปริมาณการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ได้ทันที และต้องขอขอบคุณคณะท างานทุกท่านที่ด าเนินงาน
ตามแผนทั้งรายการวิทยุ อ่ืนๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จะขอจัดท าแผนการประชาสัมพันธ์พร้อมขอความ
ร่วมมือจากบุคลากรของทุกกลุ่มงาน ด้วย 

http://web.cpd.go.th/nakhonsawan
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   2) การเบิกจ่ายงบประมาณ 
     นางรุจี อักนิษฐธีรพันธ์ หัวหน้าฝ่ายบริการทั่วไป แจ้งการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ประจ าเดือนสิงหาคม 2561 (ผลงานสะสมตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 สิงหาคม 2561) ดังนี้ 
 งบประมาณได้รับทั้งสิ้น  21,419,126       บาท 
  เบิกจ่ายภาพรวม (สะสม)  19,979,950       บาท 
  ผลเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 93.09 บาท  เป้าหมายก าหนด ร้อยละ 95 
  ผลการเบิกจ่ายสะสมแต่ต้นปี ไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายที่กรมส่งเสริมสหกรณ์
ก าหนด จึงขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านจัดส่งใบส าคัญค้างจ่ายที่ยังไม่จัดส่งให้เจ้าหน้าที่การเงิน ช่วยจัดส่ง
ให้โดยด่วนด้วย 
  มติที่ประชุม รับทราบ และถือปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง  
  2) การตรวจรับพัสดุคงเหลือประจ าปี และการเบิกพัสดุ 
     นางรุจี อักนิษฐธีรพันธ์ หัวหน้าฝ่ายบริการทั่วไป แจ้งการการตรวจนับพัสดุคงเหลือ
ประจ าปี ว่าใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามระเบียบพัสดุก าหนดให้ส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ
นับพัสดุประจ าปี ภายในเดือนกันยายน 2561 และคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งต้องตรวจนับพัสดุ ณ ให้แล้ว
เสร็จภายใน 30 วัน จึงขอให้กลุ่มวิชาการ/กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจเช็ควัสดุครุภัณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้
คณะกรรมการตรวจนับพัสดุด้วย 
           นายไพบูลย์ จิรธานันท์ ประธานในการประชุม ได้เพ่ิมเติมเรื่องการเบิกพัสดุ ว่าที่ผ่าน
มาขอเบิกพัสดุบ่อยมาก จึงเป็นภาระเจ้าหน้าที่พัสดุต้องด าเนินการจัดหาตามระเบียบในแต่ละเดือนหลายครั้ง 
ดังนั้น จึงขอให้ผู้ที่ต้องการใช้พัสดุให้รวบรวมความต้องการใช้พัสดุในแต่ละคราวให้มีจ านวนมากก่อนจึงเสนอความ
ต้องการให้พัสดุ ควรมีการก าหนดแผนการขอเบิกพัสดุเป็นรายงวดเป็นคราว ๆ ไป เพ่ือแบ่งเบาภาระเจ้าหน้าที่
พัสดุ การจัดซื้อ/ประวัติการซ่อมเป็นเรื่องส าคัญ กลุ่มงาน/กลุ่มส่งเสริมต้อมมีประวัติการเบิกการซ่อม โดยเฉพาะ
รถยนต์ราชการจะต้องทราบว่าซ่อมอะไรไปบ้าง ระยะเวลาในการซ่อม ซึ่งต่อไปอาจจะให้ผู้ใช้ควบคุมประวัติการ
ซ่อมเอง ส่วนวัสดุสิ้นเปลืองก็ขอให้ใช้อย่างประหยัด ซึ่งในปีต่อไปอาจต้องให้มีการควบคุมการใช้วัสดุให้เป็นระบบ 

     มติที่ประชุม รับทราบ และถือปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
  3) งานสาบรรณ รับ - ส่ง หนังสือราชการ 
     นางรุจี อักนิษฐธีรพันธ์ หัวหน้าฝ่ายบริการทั่วไป แจ้งปัญหาการการปฏิบัติงานสาร
บรรณ รับ - ส่ง หนังสือราชการ ว่าปัจจุบันส านักงานเรามีปริมาณเอกสารเข้า-ออก จ านวนเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะ
เอกสารส่งออกจะมีปริมาณเพ่ิมากขึ้นทุกเดือน ค่าบริการส่งเอกสารของทางราชการก็เพ่ิมมากเป็นเงินตามตัว     
จึงควรร่วมกันวางแนวทางแก้ไข  
       นายไพบูลย์ จิรธานันท์ ประธานในการประชุม ได้เพ่ิมเติมว่าต่อไปนี้หนังสือราชการ
ที่ส่งออกขอให้เจ้าของเรื่องรับผิดชอบการจัดส่ง หลังจากสหกรณ์จังหวัดลงนามหนังสือแล้ว ธุรการออกเลขหนังสือ
ส่งออก เจ้าของเรื่องต้องด าเนินการตรวจความเรียบร้อยเอกสารแนบ การจัดใส่ซอง แล้วส่งให้ธุรการน าส่งทาง
ไปรษณีย์ ถ้าเรื่องไม่ด่วนมากให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ถือหนังสือให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเอง หรือถ้าเป็นเรื่อง
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เร่งด่วนอาจจะจัดส่งทางไลน์ก่อน แล้วฉบับจริงตามไปในภายหลัง จึงอยากให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้น า
หนังสือดังกล่าวส่งมอบให้สหกรณ์ ในคราวที่ออกท้องที่ เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายและอาจเป็นการชี้แจงให้ผู้รับได้
ทราบถึงความในหนังสือเบื้องต้นได้อีกด้วย 

  มติที่ประชุม รับทราบ และถือปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
  3) มาตรการลดการใช้กระดาษของจังหวัด 
     นางรุจี อักนิษฐธีรพันธ์ หัวหน้าฝ่ายบริการทั่วไป แจ้งว่า จังหวัดมีแผนลดการใช้
กระดาษให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ และรายงานผลการใช้กระดาษให้จังหวัดทราบทุกเดือน ที่ผ่านมาส านักงาน
สหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ ไม่สามารถลดการใช้กระดาษได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่จังหวัดก าหนด จึงถูกท้วงติง
ตลอดมา ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2562 คงต้องก าหนดเกณฑ์การใช้กระดาษของพวกเรา เพ่ือให้เป็นไปตาม
มาตรการที่จังหวัดก าหนด 
  มตทิีป่ระชมุ รับทราบ และถือปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
  2. กลุ่มจดัตั้งและสง่เสริมสหกรณ ์        
  นายกฤดากร กิ้มสวัสดิ์ ผู้อ านวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ แจ้งผลการ
ด าเนินงานตามแผนประจ าเดือนของกลุ่มฯ ตาม Power Point ดังนี้ 

1. สหกรณ์ประชุมใหญ่ภายใน 150 วัน ตามแบบรายงาน CPS 1 สรุปรายกลุ่ม ดังนี้ 
- กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 แผน  29  แห่ง  ผล  29  แห่ง 
- กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 แผน  26  แห่ง  ผล  25  แห่ง 
- กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 แผน  11  แห่ง  ผล  11  แห่ง 
- กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 แผน  6  แห่ง  ผล  4  แห่ง 

    ภาพรวมจังหวัดสหกรณ์ 72 แห่ง ผล 69 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 95.83 โดยมีสหกรณ์ที่
ต้องประชุมใหญ่ภายในเดือนกันยายน 2561 โดยสรุป ดังนี้ 

ชื่อสหกรณ ์ กสส. 

ชมุนุมสหกรณ์การเกษตรนครสวรรค์ จ ากัด กสส. 1 
สหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ต าบลช่องแค จ ากัด กสส. 2 
สหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่อ าเภอตาคลี จ ากัด กสส. 2 

 
2. กลุ่มเกษตรกรประชุมใหญ่ภายใน  150  วัน สรุปรายกลุ่ม ดังนี้ 

- กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 แผน  18  แห่ง  ผล  18  แห่ง 
- กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 แผน  25  แห่ง  ผล  24  แห่ง 
- กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 แผน  12  แห่ง  ผล  12  แห่ง 
- กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 แผน  2  แห่ง  ผล  2  แห่ง 
 



6 
 

 ภาพรวมจังหวัดกลุ่มเกษตรกร 57 แห่ง ผล 56 แห่ง โดยมีรายชื่อกลุ่มเกษตรที่ต้องประชุมใหญ่ใน
เดือนกันยายน 2561 จ านวน 2 แห่ง โดยสรุปดังนี้ 

ชื่อกลุ่มเกษตรกร กสส. 
กลุ่มเกษตรกรท านายางขาว กสส. 1 
กลุ่มเกษตรกรท านาหนองโพ กสส. 2 
กลุ่มเกษตรกรท านาหัวถนน กสส. 2 

 
3. สหกรณ์จัดท างบการเงินส าเร็จ และส่งหนังสือพร้อมเข้ารับการตรวจให้ผู้สอบบัญชี

แล้ว ภายใน 30 วัน (CPS 1) ปีบัญชี ก.ย. 60- ส.ค. 61 
- สหกรณ์ปิดบัญชีได้ภายใน 30 วัน แผนจ านวน 72 แห่ง ผล 56 แห่ง 
4. รักษามาตรฐานสหกรณ์ ตัวชี้วัด (รักษาค่าเป้าหมายสหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานไม่

น้อยกว่าร้อยละ 80) ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 น ามาจัด จ านวน 69 แห่ง 
ผ่านมาตรฐานเกรด A จ านวน 29 แห่ง ผ่านมาตรฐานเกรด B จ านวน 21 แห่ง ผ่านมาตรฐานเกรด C จ านวน 6 
แห่ง ไม่ผ่านมาตรฐานเกรด F จ านวน 12 แห่ง รักษามาตรฐานได้ 46 แห่ง ผลักดันได้ 4 แห่ง 

ตัวชี้วัด (รักษาค่าเป้าหมายสหกรณ์ผ่านมาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) รายละเอียด
ตามกลุ่มส่งเสริม ดังนี้ 

- กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1  แผน  20  แห่ง  ผล  18  แห่ง 
- กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2  แผน  17  แห่ง  ผล  17  แห่ง 
- กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3  แผน  8  แห่ง  ผล  8  แห่ง 
- กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4  แผน  3  แห่ง  ผล  3  แห่ง 

5. รักษามาตรฐานกลุ่มเกษตรกร ตัวชี้วัด (รักษาค่าเป้าหมายกลุ่มเกษตรกรผ่าน
มาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) ผ่านมาตรฐาน จ านวน 28 แห่ง รักษาได้ 27 แห่ง ผลักดันได้ 1 แห่ง ไม่ผ่าน
มาตรฐาน 2 แห่ง 

ตัวชี้วัด (รักษาค่าเป้าหมายกลุ่มเกษตรกรผ่านมาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 
รายละเอียดตามกลุ่มส่งเสริม ดังนี้ 

- กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1  แผน  16  แห่ง  ผล  6  แห่ง 
- กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2  แผน  20  แห่ง  ผล  13  แห่ง 
- กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3  แผน  11  แห่ง  ผล  7  แห่ง 
- กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4  แผน  2  แห่ง  ผล  1  แห่ง 

6. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงให้มีประสิทธิภาพ 
 กลุ่มเป้าหมาย 

     1. สหกรณ์เคหสถานชุมชนรณชัย จ ากัด 
  2. สหกรณ์เคหสถานชุมชนจ าลองวิทย์ จ ากัด 

   3. สหกรณ์ประชารัฐนครสวรรค์หนองน้ าบางไซ จ ากัด 
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   4. สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมแสง จ ากัด 
  5. สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงตาคลี จ ากัด 
 ตัวชี้วัด 

     1. สามารถแก้ไขปัญหาของตนเองได้อย่างน้อย 1 เรื่อง 
     2. ร้อยละ 70 ของสหกรณ์กลุ่มเป้าหมายปิดบัญชีเป็นปัจจุบันและจัดท างบ
ทดลองหรืองบการเงินได ้
    7. ทะเบียนคุมทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้นของสหกรณ์ที่ยังไม่ได้จัดส่ง ข้อมูล ณ 
วันที่ 2 กรกฎาคม 2561  
ทะเบียนคุมทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้นของสหกรณ์ 

ล าดับ ชื่อสหกรณท์ัว่ไป ประเภท 
วนัสิน้ปีทาง

บัญช.ี 
วดป.ทีส่่ง หมายเหต ุ

1  สหกรณ์กองทุนสวนยางนครสวรรค์ จ ากัด  การเกษตร 31-มี.ค.  ไม่ได้ส่ง 
2  สหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ต าบลช่องแค จ ากัด การเกษตร 30-เม.ย.  ไม่ได้ส่ง 
3  สหกรณ์ผู้ปลูกหัวหอมหัวใหญ่อ าเภอตาคลี จ ากัด การเกษตร 30-เม.ย.  ไม่ได้ส่ง 
4  สหกรณ์ออมทรัพย์รวมผล จ ากัด ออมทรัพย์ 31-ก.ค.   
5  สหกรณ์ออมทรัพย์กลุม่เกษตรกรไทย จ ากัด ออมทรัพย์ 31-ส.ค.  ยังไม่สิ้นปี

บัญช ี
6  สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกองบิน 4 จ ากัด ออมทรัพย์ 30-ก.ย.  ยังไม่สิ้นปี

บัญช ี
7  สหกรณ์เคหสถานชุมชนจ าลองวทิย์พัฒนา จ ากัด  บริการ 30-ก.ย.   ยังไม่สิ้นปี

บัญช ี
8  สหกรณ์เครดิตยเูนี่ยนตาคลี จ ากดั เครดติยูเนี่ยน 31-ต.ค.   ยังไม่สิ้นปี

บัญช ี
9  สหกรณ์เครดิตยเูนี่ยนพุทธนิมิต จ ากัด เครดติยูเนี่ยน 31-ต.ค.   ยังไม่สิ้นปี

บัญช ี
10  สหกรณ์เครดิตยเูนี่ยนอ าเภอหนองบัว จ ากัด เครดติยูเนี่ยน 31-ธ.ค.   ยังไม่สิ้นปี

บัญช ี
11  สหกรณ์การเกษตรบ้านต้นโพธ์ิ จ ากัด การเกษตร 30-ก.ย. 15-พ.ค.-

61 
ยังไม่สิ้นปี
บัญช ี

12  สหกรณ์ออมทรัพย์เจา้หน้าท่ีสหกรณ์นครสวรรค์ 
จ ากัด 

ออมทรัพย์ 30-ก.ย. 24-ม.ค.-
61 

ยังไม่สิ้นปี
บัญช ี

13  สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ 
จ ากัด 

ออมทรัพย์ 30-ก.ย. 8-ก.พ.-61 ยังไม่สิ้นปี
บัญช ี
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ทะเบยีนคุมวาระการด ารงต าแหนง่คณะกรรมการด าเนนิการ 

ล าดับ ช่ือสหกรณ์ทั่วไป ประเภท 
วันสิ้นปีทาง
บัญชีเดือน 

วันท่ีประชุมใหญ ่ วดป.ที่ส่ง 

1  สหกรณ์เครดิตยเูนี่ยนพุทธนิมิต จ ากัด เครดติยูเนี่ยน 31-ต.ค. 21-มี.ค.-61 ไม่ได้ส่ง 
2  สหกรณ์เครดิตยเูนี่ยนพัฒนาโชตริวี จ ากัด เครดติยูเนี่ยน 31-ธ.ค. 23-เม.ย.-61  
3  สหกรณ์เครดิตยเูนี่ยนอ าเภอหนองบัว จ ากัด เครดติยูเนี่ยน 31-ธ.ค.    
4  สหกรณ์เครดิตยเูนี่ยนวังซ่าน จ ากัด เครดติยูเนี่ยน 31-ธ.ค.    
5  สหกรณ์การเกษตรแมเ่ปิน จ ากัด การเกษตร 30-มิ.ย.    
6  สหกรณ์การเกษตรเกา้เลีย้ว จ ากัด การเกษตร 31-มี.ค. 24-ส.ค.-61  
7  สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานสีูบไฟฟ้าบ้านหัวดงเหนือ จ ากัด การเกษตร 31-มี.ค. 21-ส.ค.-61  
8  สหกรณ์การเกษตรชุมแสง จ ากัด การเกษตร 31-มี.ค. 27-ส.ค.-61  
9  สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปท่ีดินหนองบัว จ ากัด การเกษตร 31-มี.ค. 27-ส.ค.-61  
10  สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรนครสวรรค์ จ ากัด การเกษตร 31-มี.ค. 28-ส.ค.-61  
11  สหกรณ์การเกษตรตาคลี จ ากดั การเกษตร 31-มี.ค. 27-ส.ค.-61  
12  สหกรณ์การเกษตรท่าตะโกพัฒนา จ ากัด การเกษตร 31-มี.ค. 24-ส.ค.-61  
13  สหกรณ์ส่งเสริมอาชีพเวสาลี จ ากดั การเกษตร 31-มี.ค. 27-ส.ค.-61  
14  สหกรณ์การเกษตรลาดยาว จ ากดั  การเกษตร 31-มี.ค. 28-ส.ค.-61  
15  สหกรณ์การเกษตรศาลเจา้ไก่ต่อ จ ากัด  การเกษตร 31-มี.ค. 28-ส.ค.-61  
16  สหกรณ์การเกษตรบรรพตพสิัย จ ากัด  การเกษตร 31-มี.ค. 24-ส.ค.-61  
17  สหกรณ์การเกษตรบึงพิมพา จ ากดั การเกษตร 31-มี.ค. 21-ส.ค.-61  
18  สหกรณ์เครดิตยเูนี่ยนต าบลหนองกรด จ ากัด เครดติยูเนี่ยน 31-มี.ค. 23-ส.ค.-61  
19  สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปท่ีดินแมว่งก์ จ ากัด  การเกษตร 31-มี.ค. 28-ส.ค.-61  
20  สหกรณ์กองทุนสวนยางนครสวรรค์ จ ากัด  การเกษตร 31-มี.ค. 28-ส.ค.-60  
21  สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปท่ีดินชุมตาบง จ ากัด การเกษตร 31-มี.ค. 24-ส.ค.-61  
22  ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรนครสวรรค์ จ ากัด การเกษตร 30-เม.ย.   
23  สหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ต าบลช่องแค จ ากัด การเกษตร 30-เม.ย.   
24  สหกรณ์ผู้ปลูกหัวหอมหัวใหญ่อ าเภอตาคลี จ ากัด การเกษตร 30-เม.ย.   
 
โครงการสง่เสริมและพฒันาอาชีพ (คทช.)  

ด าเนินการจัดประชุมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้การจัดที่ตามนโยบายรัฐบาลจังหวัด
นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ผู้เข้ารับการอบรม 90 ราย และได้ด าเนินการจัดประชุมโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร จังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 213 ราย        
(ไทยนิยมยั่งยืน) จ านวน 3 รุ่น วันที่ 27,28 มิถุนายน และ 17 กรกฎาคม 2560 รวมทั้งสิ้น จ านวน 213 ราย     
น าผลการประชุมตามโครงการฯ เข้าที่ประชุมคณะท างานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายในเดือนกันยายน 2561 
รายงานกรมส่งเสริมสหกรณ ์
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โครงการส่งเสริมการออม 
 ด าเนินการจัดอบรมโครงการส่งเสริมการออมในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ในการส่งเสริมให้สหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรมีการออมในสถาบัน จ านวน 120 แห่ง ผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 153 ราย แบ่งเป็น 2 รุ่น วันที่  
เมื่อวันที่ 19 และ 20 มิถุนายน 2561 การด าเนินการตามตัวชี้วัด อัตราส่วนเงินออมต่อหนี้สินเป็นอัตราส่วนที่
ค านวณโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ซึ่งเป็นการค านวณในภาพรวมทั้งประเทศปีละ 1 ครั้ง โดย กพร. แจ้งว่าให้
จังหวัดแนะน าแนวทางให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมการออม เพ่ือด าเนินการในปีถัดไป 
โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง 
 ตามที่รับมอบหมายจากส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์  ให้ด าเนินโครงการฯ ในพ้ืนที่
อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ โดยเป็นผู้ประสานงานในระดับอ าเภอในการแจกปัจจัย (ต้นไม้ ไก่ ปลา เมล็ด
พันธุ์) เป้าหมายใหม่ปี 2561 จ านวน 102 ราย ได้ด าเนินการแจกครบถ้วน และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ 
ขั้นที่ 2 สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จ านวน 102 โดยเป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรพยุหะคีรี จ ากัด 
  มตทิีป่ระชมุ รับทราบ 
 3. กลุ่มสง่เสริมและพัฒนาธรุกิจสหกรณ ์
 นายธงชัย มากไหม ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ แจ้งภารกิจงานของ
กลุ่มดังนี้  
 1. สหกรณ์ที่ไม่มีปริมาณธุรกิจเดือนกันยายน 2560 – กรกฎาคม 2561 ได้แก่ 
  - สหกรณ์เคหสถานชุมชนจ าลองวิทย์พัฒนา จ ากัด 
  - สหกรณ์เคหสถานสวรรค์เมืองใหม่ จ ากัด 
  - สหกรณ์บ้านมั่นคงชุมแสง จ ากัด 
  - สหกรณ์ประชารัฐนครสวรรค์หนองน้ าบ้านบางไซ จ ากัด 
  - สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอ าเภอหนองบัว จ ากัด 
  - สหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่อ าเภอตาคลี จ ากัด 
 2. กลุ่มเกษตรกรที่ไม่มีปริมาณธุรกิจเดือนกันยายน 2560 – มิถุนายน 2561 ได้แก่ 
  - กลุ่มเกษตรกรท านาทุ่งทอง 
  - กลุ่มเกษตรกรท านาห้วยถั่วใต้ 
  - กลุ่มเกษตรกรท านาส าโรงชัย 313 
  - กลุ่มเกษตรกรท านาวังเมือง 
 โดยทางกลุ่มฯ แจ้งให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ด าเนินการชี้แจงเหตุผลที่ไม่มีผลการด าเนิน
ธุรกิจแล้ว พร้อมทั้งแนะน าแนวทางวิธีการที่สามารถให้สหกรณ์มีปริมาณธุรกิจเพ่ิมข้ึนได้ อาทิ เช่นการซื้อขาย 
จ าหน่ายสินค้า ให้แก่สมาชิก เช่น ข้าวสาร อาหาร เครื่องใช้อุปโภค บริโภค เป็นต้น 
 3. การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องสหกรณ์ที่ไม่ได้รายงานประจ าเดือนเมษายน – กรกฎาคม 
2561 จ านวน 5 แห่ง ได้แก่ 1) สหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มเกษตรไทย จ ากัด 2) สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
ชลประทานซีเมนต์ตาคลี จ ากัด 3) สหกรณ์ผู้ใช้น้ าบ้านท่าจันทร์ จ ากัด 4) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคล่องแบ่ง จ ากัด 
5) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนต าบลวังซ่าน จ ากัด 
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 4. งบทดลองประจ าเดือนกรกฎาคม 2561 ที่ไม่ได้รายงาน จ านวน 9 แห่ง ได้แก่ 
  1) สหกรณ์เครดิตยูเนียนอ าเภอหนองบัว จ ากัด 
  2) สหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มเกษตรไทย จ ากัด 
  3) สหกรณ์เครดิตยูเนียนอ าเภอตาคลี จ ากัด 
  4) สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานชลประทานซีเมนต์ จ ากัด 
  5) สหกรณ์ผู้ใช้น้ าบ้านท่าจันทร์ จ ากัด 
  7) สหกรณ์กองทุนสวนยางนครสวรรค์ จ ากัด 
  8) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองแบ่ง จ ากัด 
   9) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนต าบลวังซ่าน จ ากัด 
 ตั้งแต่เดือนมกราคม 61 ถึง เดือนกรกฎาคม 61 ไม่ได้มีการจัดส่งงบทดลองเลย 
 5. โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ด าเนินการเสร็จสิ้นตามเป้าหมายภายในเดือน
สิงหาคม แผน 1,230 ราย จ านวน 41 แปลง คิดเป็นร้อยละ 100  
 6. โครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ได้
ด าเนินการเสร็จสิ้นตามเป้าหมายแล้ว 
 มตทิีป่ระชมุ รับทราบ 
 4.กลุ่มสง่เสริมและพฒันาการบรหิารการจดัการสหกรณ์ 
 นายจอมชัย รอดทัดทาน ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
แจ้งผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 1. เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์  
 ติดตามเร่งรัดหนี้สิน  
  - สหกรณ์ 22 แห่ง จ านวน 34 สัญญา เงิน 50.120 ล้านบาท ผล 20 แห่ง จ านวน 
32 สัญญา เงิน 47.620 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90.91 ตรวจสอบการใช้เงินกู้ 24 แห่ง จ านวน 38 สัญญา 
เงิน 107.280 ล้านบาท ผล 13 แห่ง จ านวน 16 สัญญา เงิน 47.080 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43.89
สหกรณ์โคนมตากฟ้า จ ากัด ขอยายเวลาช าระหนี้ 3 สัญญา เป็นเงิน 3.240 ล้านบาท 
  - กลุ่มเกษตรกร 37 แห่ง จ านวน 36 สัญญา เงิน 16.233 ล้านบาท ผล 36 แห่ง 
จ านวน 36 สัญญา เงิน 16.033 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.77  กลุ่มเกษตรกรท านาห้วยถั่วใต้ ผิดนัดช าระ
หนี้ จ านวน 1 สัญญา เป็นเงิน 200,000 บาท 
 2. ส่งเสริมสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล เป้าหมาย 9 แห่ง แยกเป็นเป้าหมายเดิม จ านวน  
2 แห่ง เป้าหมายใหม่ จ านวน 7 แห่ง คณะกรรมการตรวจประเมินระดับจังหวัด ก าหนดเข้าตรวจสอบ ส.ค. – 
ก.ย. 2561 
 3. การพัฒนาความเข้มแข็งเพ่ือยกระดับชั้นสหกรณ์ เป้าหมาย 46 แห่ง ประเมินผลการ
ด าเนิน (ออนไลน์) ภายใน 31 กรกฎาคม 2561 (50%) แผน 23 แห่ง ผล 33 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 143.48 
ภายใน 15 สิงหาคม 2561 (100%) แผน 46 แห่ง ผล 33 คิดเป็นร้อยละ 71.74 มีแผนเข้าแนะน าส่งเสริม
รายสหกรณ์ในปีงบประมาณ 2562  
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 5. กลุ่มตรวจการสหกรณ์ 
 นายพิษณุ รักษากลิ่น ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ รายงานกิจกรรมตามแผนงาน 
ประจ าเดือนพฤษภาคม ดังนี้ 
 1. ตรวจการสหกรณ์โดยทีมตรวจสอบ โดยในการตรวจสอบสหกรณ์แต่ละครั้งให้ตรวจครบทุก
ประเด็นตามรายการที่ก าหนดในแนวทางการตรวจการสหกรณ์ ซึ่งไม่ซ้ ากับเป้าหมาย ปี 2560 เป้าหมาย   
จ านวน 27 แห่ง ผลการด าเนินงาน จ านวน 23 แห่ง ค้าง 4 แห่ง 
 2. การตรวจการสหกรณ์ตามค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ (ตามความจ าเป็น/ความเห็นการสั่ง
การของนายทะเบียนสหกรณ์) เฉลี่ยร้อยละ 15 ของสหกรณ์ทั้งหมด เป้าหมาย 11 แห่ง เหตุที่ต้องตรวจตามข้อ
ร้องเรียน จ านวน 1 แห่ง สหกรณ์การเกษตรลาดยาว จ ากัด  ตรวจตามข้อสังเกต จ านวน 1 แห่ง สหกรณ์
การเกษตรโกรกพระ จ ากัด ตรวจตามข้อบกพร่อง 1 แห่ง สหกรณ์การเกษตรเก้าเลี้ยว จ ากัด ค้างรายงาน 1 แห่ง 
ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรโกรกพระ จ ากัด 
 3. จัดประชุมคณะท างานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) เป้าหมาย 2 ครั้ง ผลงาน จ านวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ขอหารือ
การจัดครั้งที่ 2 
 4. การตรวจการสหกรณ์ cps โดยผู้ตรวจการสหกรณ์ที่แต่งตั้งจากข้าราชการกลุ่มส่งเสริม
สหกรณ์ เป้าหมาย 72 แห่ง ผลงาน จ านวน 62 แห่ง คงเหลือ 10 แห่ง ในความดูแลของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 
จ านวน 8 แห่ง (พ้ืนที่เดิมของคุณนักรบ แก่นจันทร์) 
 มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ 
 ไม่มี 

เลิกประชุมเวลา 12.30 น. 

                               
นายณรงค์พงษ์ ไตยวงค ์
ผู้จดรายงานการประชุม 


