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รายงานการประชมุขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า และพนักงานราชการ 
ส านักงานสหกรณจ์งัหวดันครสวรรค ์ครัง้ที ่7/2561 

วนัพธุที ่8 สงิหาคม 2561 เวลา 09.00 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.รัชน ี  ฤทธิพิณ   นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
9. นายพิษณ ุ  รักษากลิ่น  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
10. นางอนุทิน  หอมเย็น   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. นางสาวดารณ ี  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. นายสมเจตน์  องอาจ   นักวิชาการมาตรฐานสินค้า 
45. น.ส.ศรัญญา  ธัญญะกิจ  นักวิชาการสหกรณ์ 
46. น.ส.ชนิดา  พันธุ์เจริญ  นักวิชาการสหกรณ์ 
47. น.ส.วลัยภรณ์  กบิลพัสดุ ์  นักวิชาการสหกรณ์ 
48. น.ส.รณิดา  กมณฒ์เปรม  นักวิชาการสหกรณ์ 
49. น.ส.กาญจนา    ศิริบุตร   เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ ์
50. น.ส.ธัญญาทิพย์   ทิศสุวรรณ์  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
51. น.ส.รวีวรรณ  มั่นม ี   เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
52. น.ส.อัจฉรา     ยะมก   นิติกร 
53. นางเนตรทราย  เปรมกมล  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
54. นายณรงค์พงษ ์  ไตยวงค ์  เจ้าพนักงานธุรการ 

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

ผู้ที่ไม่มาประชุม 

1. น.ส.สุพิชชา  ทิพย์กัณฑ ์  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ ไปราชการ 
2. นางนุศรา  วันจันทร์  นักวิชาการสหกรณ์  ไปราชการ 
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
นายไพบูลย์  จิรธานันท์  สหกรณ์ จังหวัดนคสวรรค์  เป็นประธานที่ประชุมข้าราชการ 

ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 7/2561 วันพุธที่ 8 สิงหาคม 
2561 ได้กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
1.1 การประชุมคณะกรมการจังหวัดนครสวรรค์ 

นายจอมชัย รอดทัดทาน นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ แทนสหกรณ์จังหวัด
นครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด แจ้งในที่ประชุม ดังนี้ 

1) โครงการหน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัด
นครสวรรค์ ประจ าปีงบประมาณ 2561 ประจ าเดือนสิงหาคม ก าหนดในวันที่ 23 สิงหาคม 2561 หมู่ที่ 3 บ้าน
บางตาหงาย ต าบลบางตาหงาย ณ วัดมงคลสถิต อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ โดยเริ่มเวลา 09.00 น. 
เป็นต้นไป และขอแจ้งให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมในพ้ืนที่เชิญชวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่ของท่าน หากประสงค์ที่
จะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวขอให้แจ้งความประสงค์มายังกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อติดต่อไปยังจังหวัดเพ่ือ
ขอพ้ืนที่และจัดเตรียมสถานที่เพ่ิมเติมต่อไป 

2) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป้าหมายการ
เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 96 และขอแจ้งเพ่ิมเติมมเรื่องการเตรียมการจัดหาวัสดุ 
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 11 ก าหนดว่า เมื่อหน่วยงานได้รับความเห็นชอบ
วงเงินงบประมาณตรงนี้ให้เตรียมด าเนินการ หลักการการได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณคือเมื่อคณะอนุ
กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ปี 62 รายหน่วยงาน พิจารณาแล้วเสร็จก่อนที่จะเข้า
สู่การพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ ตรงนี้ถือว่ารับทราบตัวรายการและยอดเงิน ให้ด าเนินการจัดท า
แผนการจัดซื้อจัดจ้างทั้งปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง หน่วยงานและ
ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน หลักจากนั้นให้รีบจัดซื้อจัดจ้างจนได้ตัวผู้รับจ้าง แต่ยังไม่ต้องลงนามในสัญญา เวลา
จัดซื้อจัดจ้างให้ระบุเงื่อนไขเลยว่าการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญา ข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อ 
พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี 62 มีผลบังคับและได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 62 จากส านักงบประมาณ
แล้ว กรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการจัดหาครั้งนั้น หน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิก
งานสรรหาดังกล่าวได้ นอกจากนี้ให้บันทึกในระบบ EGP โดยไม่ต้องระบุรหัสงบประมาณและแหล่งของเงิน แต่
ทั้งนี้ส่วนราชการจะต้องบันทึกรหัสงบประมาณ และรหัสแหล่งของเงินในระบบ EGP ให้เสร็จก่อนที่ลงนามสัญญา
ด้วย 

3) การเตรียมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
พระราชด าเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จึงขอให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการรับเสด็จฯ อาทิ เส้นทาง แขวงทางหลวงที่ 1 เทศบาลฯ ด้านความสะอาด และ
ประดับธงตามเส้นทาง ด้านความปลอดภัย และการจราจร ฯลฯ และหากประสงค์จะทูลเกล้าถวายเงินแจ้งความ
ประสงค์ได้ที่ส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดทูลเกล้ารายละ 10,000 บาท 
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4) การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 ประจ าปี 2562 
และกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ประจ าปี 2562 โดยจังหวัดนครสวรรค์ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 20 ประจ าปี 2562 ก าหนดแข่งขันระหว่างวันที่ 22-30 มกราคม 2562 
ในชื่อ “นครสวรรค์ศึกษาเกมส์” การแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 20  ประจ าปี 2562 
ก าหนดการแข่งขันระหว่างวันที่ 1-6 มีนาคม 2562 ชนิดกีฬาที่จัดการแข่งขัน 15 ชนิดกีฬา จึงขอเชิญชวน
บุคลากรทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์และเข้าร่วมงานกีฬาดังกล่าวในวันที่ 22-30 มกราคม 2562 
 1.2 สรุปการไปราชการประชุม/อบรม/สัมมนา ในเดือนที่ผ่านมา 
  นายไพบูลย์ จิรธานันท์ สหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ แจ้งในที่ประชุมดังนี้ 
  1) โครงการสัมมนาเชิง ปฏิบัติการเพ่ิมศักยภาพหัวหน้าส่วนราชการภูมิภาคกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์  ณ โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก ในเนื้อหาการประชุมกล่าวถึงความพอเพียง
โดยสรุปตามแบบแผนบันได 9 ขั้นสู่ความพอเพียง พอกิน พอใช้ พออยู่ พอร่มเย็น ท าบุญ ท าทาน เก็บไว้ เมื่อขาด 
ค้าขาย และสร้างเครือข่าย โดยชี้ให้เห็นถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวง
รัชกาลที่ 9 ถึงแปลงปรัชญาที่เป็นนามธรรมสู่การปฏิบัติ “เป็นขั้น เป็นตอน” จากภูผา สู่มหานที ต้นน้ า กลางน้ า 
ปลายน้ า อย่างแท้จริง มองไปถึงหลักการบริหารแบบคนจนมองเห็นถึงความขาดแคลนไม่เป็นปัญหา ถ้ามีปัญญา
และความอดทน แนวคิด ทฤษฎี กระบวนทัศน์ พร้อมทั้งการเสนอผลที่เกิดจากการปรับเปลี่ยนวิถีการท าเกษตร
โดยยกถึงตัวอย่างการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ถึงการ
ออกแบบพ้ืนที่เพ่ือการจัดการน้ า และโครงการ earthsafe พะกอยวา ผึ้งขาวในรางป่า เป็นอีกหนึ่งมาตรฐานของ
สินค้าท่ีได้รับการยอมรับเป็นอินทรีย์วิถีไทย ด้วย 
  นายกฤดากร กิ้มสวัสดิ์ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ แจ้งดังนี้ 
  2) เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการภายใต้โครงการขยายบทบาทส านักงานเศรษฐกิจการคลัง
สู่ภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุม Iyara Grand Ballroom โรงแรมไอยรา 
เลค โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี กองทุนการออมแห่งชาติ กองทุนเป็นนิติบุคคล มี
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิกและเพ่ือเป็นหลักประกันการจ่ายบ านาญและให้ประโยชน์ตอบ
แทนแก่สมาชิกเมื่อสิ้นสมาชิกภาพ คุณสมบัติสมาชิกต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ ากว่า 15 ปีบริบูรณ์
และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ และไม่เป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม เพื่อให้ได้รับประโยชน์ทดแทน
กรณีชราภาพ สมาชิกกองทุนบ าเหน็จ บ านาญข้าราชการ กรุงเทพ ท้องถิ่น กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ กองทุน
สงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนบุคคลที่มีคุณสมบัติสมัครเข้าเป็นสมาชิกโดยแสดงความจ านงค์
พร้อมจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนไม่น้อยกว่าเดือนละ 50 บาท และไม่เกินจ านวนที่ก าหนดในกฎกระทรวง 13,200 
บาท และให้รัฐบาลสมทบเงินจ านวนระดับอายุของผู้เป็นสมาชิกและเป็นอัตราสะสมกับจ านวนเงินตามบัญชี การ
บริหารจัดการทางการเงินส่วนบุคคลและการแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชน 
  นายธงชัย มากไหม นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ แจ้งว่าตามที่ได้รับมอบหมาย
ให้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
  3) ประชุมเชิงปฏิ บัติการมาตรการช่วยเหลือและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว                 
ณ โรงแรมแฟนตาซีรีสอร์ท จังหวัดชัยนาท โดยมีนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  ชี้แจง
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แนวทางการบริหารจัดการข้าวของสถาบันเกษตรกร และนายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน 
ชี้แจงแนวทางความร่วมมือในการด าเนินการตามมาตรการช่วยเหลือและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว แก่ผู้เข้า
ประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการมาตรการช่วยเหลือและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต 2561/62 
พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมด้วย 
  4) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง  
  นางสาวรัชนี ฤทธิพิณ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ จากที่ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วม
โครงการดังกล่าว ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมประกอบด้วย การรับฟังบรรยาย รับฟังการอภิปราย และการอภิปรายกลุ่มซึ่งมีเนื้อหา
เกี่ยวกับ วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมสหกรณ์ ,กลุ่มเกษตรกรประสบปัญหาอุปสรรค อย่างไร ,ปัจจัยความส าเร็จของกลุ่ม
เกษตรกรที่เห็นได้ชัดผ่านการรับฟังการอภิปราย คือการมีผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ มีทักษะของผู้ประกอบการ มีความรู้
ด้านการตลาด ขับเคลื่อนกลุ่มเกษตรกรภายใต้การพ่ึงพาตนเอง จนท าให้สามารถบริหารจัดการผลผลิตการเกษตร
ของสมาชิกได้ตลาดห่วงโซ่อุปทาน โดยมีการสรุปถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาในด้านการสนับสนุนเงินทุนแบบจ่าย
ขาดให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่ผ่านมาตรฐานเพ่ือใช้เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่ม และขอให้กรมส่งเสริมสหกรณ์
ประสานความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ในการท านิติกรรมสัญญาซื้อขายผลผลิตทางการเกษตรระหว่างกลุ่ ม
เกษตรกรกับผู้ประกอบการเพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการตลาดอย่างจริงจัง พร้อมทั้งผลักดันให้สหกรณ์หลักระดับ
อ าเภอเป็นกลไกหลักในการสนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรภายในอ าเภอเพ่ือสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งให้
เกิดข้ึนแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรต่อไปอีกด้วย 

      มติที่ประชุม รับทราบ และถือปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   
  นางรุจี อักนิษฐธีรพันธ์ หัวหน้าฝ่ายบริการทั่วไป แจ้งรับรองการประชุมว่า 
  ตามที่ฝ่ายเลขานุการ (ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์) ได้จัดท ารายงานการประชุม ฯ 
ครั้งที่ 6/2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้น าลงในหน้าเว็บไซต์ของส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ 
http://web.cpd.go.th/nakhonsawan ขอให้ผู้ เกี่ยวข้องตรวจสอบหากมีการแก้ไข ขอให้แจ้งฝ่ายเลขา
ด าเนินการแก้ไข ทั้งนี้ถือว่าที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2560 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องติดตาม 
 ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 

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


6 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ 
 4.1 งานทีด่ าเนนิการแลว้และค้างด าเนนิการ 
  -กลุ่มจดัตัง้และสง่เสริมสหกรณ์ 
  นายกฤดากร กิ้มสวัสดิ์ ผู้อ านวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ แจ้งผลการ
ด าเนินงานตามแผนประจ าเดือนของกลุ่มฯ ดังนี้ 

1. สหกรณ์ประชุมใหญ่ภายใน 150 วัน ตามแบบรายงาน CPS 1 สรุปรายกลุ่ม ดังนี้ 
- กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 แผน  29  แห่ง  ผล  24  แห่ง 
- กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 แผน  26  แห่ง  ผล  20  แห่ง 
- กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 แผน  11  แห่ง  ผล  6  แห่ง 
- กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 แผน  6  แห่ง  ผล  1  แห่ง 

    ภาพรวมจังหวัดสหกรณ์ 72 แห่ง ผล 50 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 69.44 โดยมีสหกรณ์ที่
ต้องประชุมใหญ่ภายในเดือนสิงหาคม 2561 โดยสรุป ดังนี้ 

ชื่อสหกรณ ์ กสส. 
คาดการณว์นัประชมุ

ใหญ ่
สหกรณ์การเกษตรเมืองนครสวรรค์ กสส. 1  17 ส.ค. 61 
สหกรณ์การเกษตรเก้าเลี้ยว กสส. 1  28 ส.ค. 61 
สหกรณ์การเช่าที่ดินเก้าเลี้ยว กสส. 1  15 ส.ค. 61 
สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านหัวดงเหนือ กสส. 1  14 ส.ค. 61 
สหกรณ์การเกษตรโกรกพระ กสส. 1 - 
สหกรณ์การเกษตรชุมแสง กสส. 2  24 ส.ค. 61 
สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินหนองบัว กสส. 2  28  ส.ค. 61 
สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรนครสวรรค์ กสส. 2  28 ส.ค. 61 
สหกรณ์การเกษตรตาคลี กสส. 2  27 ส.ค. 61 
สหกรณ์การเกษตรท่าตะโกพัฒนา กสส. 2  24 ส.ค. 61 
สหกรณ์ส่งเสริมอาชีพเวสาลี กสส. 2 28 ส.ค. 61 
สหกรณ์การเกษตรบรรพตพิสัย กสส 3  24 ส.ค. 61 
สหกรณ์การเกษตรบึงพิมพา กสส 3  20 ส.ค. 61 
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนต าบลหนองกรด กสส 3 28 ส.ค. 61 
สหกรณ์การเกษตรลาดยาว กสส 3 28 ส.ค. 61 
สหกรณ์การเกษตรศาลเจ้าไก่ต่อ กสส 3 27 ส.ค. 61 
สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินชุมตาบง กสส 4 24 ส.ค. 61 
สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีดินแม่วงก์ กสส 4 28 ส.ค. 61 
สหกรณ์กองทุนสวนยางนครสวรรค์ กสส 4  
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2. กลุ่มเกษตรกรประชุมใหญ่ภายใน  150  วัน สรุปรายกลุ่ม ดังนี้ 

- กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 แผน  18  แห่ง  ผล  7  แห่ง 
- กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 แผน  25  แห่ง  ผล  15  แห่ง 
- กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 แผน  12  แห่ง  ผล  8  แห่ง 
- กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 แผน  2  แห่ง  ผล  1  แห่ง 

    ภาพรวมจังหวัดกลุ่มเกษตรกร 57 แห่ง ผล 31 แห่ง โดยมีรายชื่อกลุ่มเกษตรที่ต้อง
ประชุมใหญ่ในเดือนสิงหาคม 2561 จ านวน 2 แห่ง โดยสรุปดังนี้ 

ชื่อกลุ่มเกษตรกร กสส. คาดการณว์นัประชมุใหญ่ 
กลุ่มเกษตรกรท านาต าบลบ้านมะเกลือ กสส. 1 17  ส.ค.  61 
กลุ่มเกษตรกรท านาหนองกระโดน กสส. 1 14  ส.ค. 61 
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคพระนอน กสส. 1 24  ส.ค.  61 
กลุ่มเกษตรกรท านาโกรกพระ กสส. 1 24  ส.ค.  61 
กลุ่มเกษตรกรท านานากลาง กสส. 1 23  ส.ค.  61 
กลุ่มเกษตรกรท านายางตาล กสส. 1 16  ส.ค.  61 
กลุ่มเกษตรกรท าไร่บางประมุง กสส. 1 15  ส.ค.  61 
กลุ่มเกษตรกรท าสวนบางมะฝ่อ กสส. 1 22  ส.ค.  61 
กลุ่มเกษตรกรท านาพยหุะ กสส. 1 17   ส.ค.  61 
กลุ่มเกษตรกรท านาม่วงหัก กสส. 1 28  ส.ค.  61 
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะนครสวรรค ์ กสส. 1 27  ส.ค.  61 
กลุ่มเกษตรกรท านาบางเคียน กสส. 2 17  ส.ค.  61 
กลุ่มเกษตรกรท านาไผส่ิงห ์ กสส. 1 15  ส.ค. 61 
กลุ่มเกษตรกรท านาต าบลวังบ่อ กสส. 2  24  ส.ค.  61 

กลุ่มเกษตรกรท านาห้วยถั่วใต ้ กสส. 2   28  ส.ค.  61 

กลุ่มเกษตรกรท าไรส่ร้อยทอง กสส. 2 28  ส.ค.  61 

กลุ่มเกษตรกรท านาวังน้ าลัด กสส. 2  24  ส.ค.  61 

กลุ่มเกษตรกรท านาส าโรงชัย 313 กสส. 2 28  ส.ค.  61 

กลุ่มเกษตรกรท าไรโ่พธิ์ประสาท กสส. 2 25  ส.ค.  61 

กลุ่มเกษตรกรท าไรล่ าพยนต ์ กสส. 2  21  ส.ค.  61 

กลุ่มเกษตรกรท าไร่หนองพิกุล กสส. 2 23  ส.ค.  61 

กลุ่มเกษตรท านาบางแกว้ กสส. 3  17  ส.ค.  61 

กลุ่มเกษตรกรท านาศาลเจ้าไกต่่อ กสส. 3  8  ส.ค.  61 

กลุ่มเกษตรกรท านาสร้อยละคร กสส. 3 15  ส.ค.  61 

กลุ่มเกษตรกรท าไรล่าดยาว กสส. 3 17  ส.ค.  61 

กลุ่มเกษตรกรท าไร่แม่เปิน กสส. 4 
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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 53 แห่ง 
4. รักษามาตรฐานสหกรณ์ ตัวชี้วัด (รักษาค่าเป้าหมายสหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานไม่

น้อยกว่าร้อยละ 80) ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561 น ามาจัด จ านวน 69 แห่ง 
ผ่านมาตรฐานเกรด A จ านวน 19 แห่ง ผ่านมาตรฐานเกรด B จ านวน 18 แห่ง ไม่ผ่านมาตรฐานเกรด F จ านวน 
8 แห่ง รักษามาตรฐานได้ 35 แห่ง ผลักดันได้ 2 แห่ง 

ตัวชี้วัด (รักษาค่าเป้าหมายสหกรณ์ผ่านมาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) รายละเอียด
ตามกลุ่มส่งเสริม ดังนี้ 

- กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1  แผน  20  แห่ง  ผล  17  แห่ง 
- กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2  แผน  17  แห่ง  ผล  13  แห่ง 
- กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3  แผน  8  แห่ง  ผล  4  แห่ง 
- กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4  แผน  3  แห่ง  ผล  1  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 
   4. สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมแสง จ ากัด 

  5. สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงตาคลี จ ากัด 
 ตัวชี้วัด 

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

ล าดับ ชื่อสหกรณท์ัว่ไป ประเภท  
วนัสิน้ปีทาง
บัญชเีดือน 

วดป.ที่ส่ง 

1  สหกรณ์เดินรถนครสวรรค์ จ ากัด บริการ 31-ม.ค.   
2  ร้านสหกรณ์วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ จ ากัด ร้านค้า 28-ก.พ.   
3  สหกรณ์การเกษตรเมืองนครสวรรค์ จ ากัด การเกษตร 31-มี.ค.   
4  สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.นครสวรรค์ จ ากดั การเกษตร 31-มี.ค.   
5  สหกรณ์การเกษตรเก้าเลี้ยว จ ากัด การเกษตร 31-มี.ค. 21-มิ.ย.-61 
6  สหกรณ์การเช่าที่ดินเก้าเลี้ยว จ ากัด นิคม 31-มี.ค. 23-พ.ค.-61 
7  สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานีสูบไฟฟ้าบ้านหัวดงเหนือ จ ากัด การเกษตร 31-มี.ค.   
8  สหกรณ์การเกษตรชุมแสง จ ากัด การเกษตร 31-มี.ค.   
9  สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินหนองบัว จ ากัด การเกษตร 31-มี.ค. 5-มิ.ย.-61 

10  สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรนครสวรรค์ จ ากัด การเกษตร 31-มี.ค.   
11  สหกรณ์การเกษตรตาคลี จ ากัด การเกษตร 31-มี.ค.   
12  สหกรณ์การเกษตรท่าตะโกพัฒนา จ ากัด การเกษตร 31-มี.ค. 4-พ.ค.-61 
13  สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินท่าตะโก จ ากัด การเกษตร 31-มี.ค.   
14  สหกรณ์การเกษตรไพศาลี จ ากัด การเกษตร 31-มี.ค. 12-มิ.ย.-61 
15  สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินไพศาลี จ ากัด การเกษตร 31-มี.ค. 10-เม.ย.-61 
16  สหกรณ์ส่งเสริมอาชีพเวสาลี จ ากัด การเกษตร 31-มี.ค.   
17  สหกรณ์การเกษตรตากฟ้า จ ากัด  การเกษตร 31-มี.ค. 11-มิ.ย.-61 
18  สหกรณ์การเกษตรตากฟ้า (กรุงเทพ) จ ากัด  การเกษตร 31-มี.ค.   
19  สหกรณ์การเกษตรลาดยาว จ ากัด  การเกษตร 31-มี.ค. 22-พ.ค.-61 
20  สหกรณ์การเกษตรศาลเจ้าไก่ต่อ จ ากัด  การเกษตร 31-มี.ค. 30-เม.ย.-61 
21  สหกรณ์การเกษตรบรรพตพิสัย จ ากัด  การเกษตร 31-มี.ค. 24-เม.ย.-61 
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ล าดับ ชื่อสหกรณท์ัว่ไป ประเภท  
วนัสิน้ปีทาง
บัญชเีดือน 

วดป.ที่ส่ง 

22  สหกรณ์การเกษตรบึงพิมพา จ ากัด การเกษตร 31-มี.ค. 14-มิ.ย.-61 
23  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนต าบลหนองกรด จ ากัด เครดิตยูเนี่ยน 31-มี.ค. 26-เม.ย.-61 
24  สหกรณ์การเกษตรโกรกพระ จ ากัด  การเกษตร 31-มี.ค.   
25  สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินแม่วงก์ จ ากัด  การเกษตร 31-มี.ค. 2-พ.ค.-61 
26  สหกรณ์กองทุนสวนยางนครสวรรค์ จ ากัด  การเกษตร 31-มี.ค.   
27  สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินชุมตาบง จ ากัด การเกษตร 31-มี.ค. 9-เม.ย.-61 
28  ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรนครสวรรค์ จ ากัด การเกษตร 30-เม.ย.   
29  สหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ต าบลช่องแค จ ากัด การเกษตร 30-เม.ย.   
30  สหกรณ์ผู้ปลูกหัวหอมหัวใหญ่อ าเภอตาคลี จ ากัด การเกษตร 30-เม.ย.   
31  สหกรณ์การเกษตรหาดเสลา จ ากัด การเกษตร 31-พ.ค.   
32  สหกรณ์ผู้ใช้น้ าบ้านท่าจันทร์ จ ากัด การเกษตร 31-พ.ค.   
33  สหกรณ์การเกษตรพยุหะคีรี จ ากัด  การเกษตร 30-มิ.ย.   
34  สหกรณ์การเกษตรแม่เปิน จ ากัด การเกษตร 30-มิ.ย.   
35  สหกรณ์ออมทรัพย์รวมผล จ ากัด ออมทรัพย์ 31-ก.ค.   
36  สหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มเกษตรกรไทย จ ากัด ออมทรัพย์ 31-ส.ค.   
37  สหกรณ์การเกษตรบ้านต้นโพธิ์ จ ากัด การเกษตร 30-ก.ย. 15-พ.ค.-61 
38  สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกองบิน 4 จ ากัด ออมทรัพย์ 30-ก.ย.   
39  สหกรณ์ออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์นครสวรรค์ จ ากัด ออมทรัพย์ 30-ก.ย.   
40  สหกรณ์เคหสถานชุมชนจ าลองวิทย์พัฒนา จ ากัด  บริการ 30-ก.ย.   
41  สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ จ ากัด ออมทรัพย์ 30-ก.ย.   
42  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตาคลี จ ากัด เครดิตยูเนี่ยน 31-ต.ค.   
43  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพุทธนิมิต จ ากัด เครดิตยูเนี่ยน 31-ต.ค.   
44  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพยุหะคีรี จ ากัด เครดิตยูเนี่ยน 31-ต.ค. 7-มิ.ย.-61 
45  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จ ากัด ออมทรัพย์ 30-พ.ย.   
46  สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษานครสวรรค์ จ ากัด ออมทรัพย์ 30-พ.ย.   
47  สหกรณ์โคนมตากฟ้า จ ากัด  การเกษตร 30-พ.ย.   
48 สหกรณ์บ้านแหลมยางหูกวาง จ ากัด การเกษตร 30-พ.ย. 30-พ.ย.-61 
49  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จ ากัด ออมทรัพย์ 30-พ.ย.   
50 สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ฝึกอบรมตรวจภูธรภาค 6 จ ากัด ออมทรัพย์ 31-ธ.ค. 28-มี.ค.-61 
51 สหกรณ์ออมทรัพย์ส านักงานประปาเขตนครสวรรค์  ออมทรัพย์ 31-ธ.ค.   
52 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค ์ ออมทรัพย์ 31-ธ.ค.   
53  สหกรณ์เคหสถานสวรรค์เมืองใหม่ จ ากัด บริการ 31-ธ.ค.   
54  สหกรณ์เคหสถานชุมชนรณชัย จ ากัด บริการ 31-ธ.ค.   
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ล าดับ ชื่อสหกรณท์ัว่ไป ประเภท  
วนัสิน้ปีทาง
บัญชเีดือน 

วดป.ที่ส่ง 

55  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านวังยาง 34  จ ากัด เครดิตยูเนี่ยน 31-ธ.ค.   
56  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพัฒนาโชติรว ีจ ากัด เครดิตยูเนี่ยน 31-ธ.ค.   
57  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนชุมชนมหาโพธิ์ จ ากัด เครดิตยูเนี่ยน 31-ธ.ค.   
58  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอ าเภอหนองบัว จ ากัด เครดิตยูเนี่ยน 31-ธ.ค.   
59  สหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานซีเมนต์ตาคลี จ ากัด ออมทรัพย์ 31-ธ.ค.   
60  สหกรณ์เดินรถยนต์โดยสารตาคลีศรีเทพ จ ากัด บริการ 31-ธ.ค.   
61  สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงตาคลี จ ากัด บริการ 31-ธ.ค. 30-พ.ค.-61 
62  สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเกษตรชัยพัฒนา จ ากัด  บริการ 31-ธ.ค. 21-มิ.ย.-61 
63  สหกรณ์ครูประถมศึกษาอ าเภอลาดยาว จ ากัด  บริการ 31-ธ.ค.   
64  สหกรณ์ต ารวจภูธรลาดยาว จ ากัด  บริการ 31-ธ.ค. 19-เม.ย.-61 
65  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านบางตาหงาย จ ากัด เครดิตยูเนี่ยน 31-ธ.ค.   
66  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหูกวางพัฒนา จ ากัด เครดิตยูเนี่ยน 31-ธ.ค. 18-พ.ค.-61 
67  สหกรณ์ขนส่งทางบก จ ากัด  บริการ 31-ธ.ค.   
68  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองแบ่ง จ ากัด เครดิตยูเนี่ยน 31-ธ.ค. 26-มิ.ย.-61 
69  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวังซ่าน จ ากัด เครดิตยูเนี่ยน 31-ธ.ค.   
70 สหกรณ์เทพฤทธิ์บ้านมั่นคงเก้าเลี้ยว จ ากัด บริการ 31-ธ.ค. 8-มิ.ย.-61 
71 สหกรณ์บ้านมั่นคงชุมแสง จ ากัด บริการ 31-ธ.ค.   
72 สหกรณ์ประชารัฐนครสวรรค์หนองน้ าบ้านบางไซ จ ากัด บริการ 31-ธ.ค.   

 
 นายกฤดากร กิ้มสวัสดิ์ แจ้งเพ่ิมเติมเรื่อง รายงานประจ าปี และการจัดท าทะเบียนสมาชิก ใน
หัวข้อการมีส่วนร่วม เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ ในงบการเงินไม่ฝาก/ก็กู้ ให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมเก็บข้อมูลจากธุรกิจใด
ธุรกิจหนึ่งที่สูงสุด 
 -กลุ่มสง่เสริมและพฒันาธรุกจิสหกรณ์ 
 นายธงชัย มากไหม ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ แจ้งภารกิจงานของ
กลุ่มดังนี้  
 1. สหกรณ์ท่ีไม่มีปริมาณธุรกิจเดือนกันยายน 2560 – มิถุนายน 2561 ได้แก่ 
  - สหกรณ์เคหสถานชุมชนจ าลองวิทย์พัฒนา จ ากัด 
  - สหกรณ์เคหสถานสวรรค์เมืองใหม่ จ ากัด 
  - สหกรณ์บ้านมั่นคงชุมแสง จ ากัด 
  - สหกรณ์ประชารัฐนครสวรรค์หนองน้ าบ้านบางไซ จ ากัด 
  - สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอ าเภอหนองบัว จ ากัด 
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  - 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 – มิถุนายน 
2561 จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ 1) สหกรณ์การเกษตรโกรกพระ จ ากัด 2)สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองแบ่ง 3) 
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนต าบลวังซ่าน จ ากัด 
 4. งบทดลองประจ าเดือนมิถุนายน 2561 ที่ไม่ได้รายงาน จ านวน 9 แห่ง ได้แก่ 
  1) สหกรณ์การเกษตรโกรกพระ จ ากัด 
  2) สหกรณ์เครดิตยูเนียนอ าเภอหนองบัว จ ากัด 
  3) สหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มเกษตรไทย จ ากัด 
  4) สหกรณ์เครดิตยูเนียนอ าเภอตาคลี จ ากัด 
  5) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหูกวางพัฒนา จ ากัด 
  6) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านบางตาหงาย จ ากัด 
  7) สหกรณ์กองทุนสวนยางนครสวรรค์ จ ากัด 
  8) สหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองแบ่ง จ ากัด 
   9) สหกรณ์เครดิตยูเนียนต าบลวังซ่าน จ ากัด 
 โดยสรุปผลการจัดท างบทดลองประจ าเดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 2561 ดังนี้ 
 ภาพรวมการส่งงบทดลอง  ร้อยละ 89.15 
 แยกสหกรณ์    ร้อยละ 81.94 
 กลุ่มเกษตรกร    ร้อยละ 98.25 
 5. โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ด าเนินการเสร็จสิ้นตามเป้าหมายภายในเดือน
สิงหาคม แผน 1,230 ราย จ านวน 41 แปลง คิดเป็นร้อยละ 100  
 6. โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร แผน 1 สหกรณ์ 
74,900 บาท ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เป้าหมายสหกรณ์การเกษตรลาดยาว จ ากัด 
 7. โครงการ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร ด าเนินการเสร็จสิ้นตามแผน เป้าหมาย
สหกรณ์การเกษตรศาลเจ้าไก่ต่อ จ ากัด 
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 นายไพบูลย์ จิรธานันท์ สหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ แจ้งเพ่ิมเติม เรื่องการรายงานการด ารง
สินทรัพย์สภาพคล่อง ขอให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมก าชับสหกรณ์ด าเนินการตามกฎกระทรวงด้วย และการรายงาน
ปริมาณธุรกิจ กรณีท่ีสหกรณ์ไม่เคลื่อนไหว เจ้าหน้าที่ส่งเสริมช่วยเช็คสถานะของสหกรณ์ด้วย 
 เรื่องอุปกรณ์การตลาด กรณีรายงานไม่ตรงกันระหว่าง สหกรณ์และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมขอให้
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมซักซ้อมกับกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เพ่ือหาแนวทางร่วมกันถึงการตรวจทานข้อมูล
เพ่ือความถูกต้องแม่นย าด้วย หรือจะด าเนินการตามแนวทางที่เคยซักซ้อมคือให้ข้อมูลผ่านไปยังผู้อ านวยการกลุ่ม
ส่งเสริมเพ่ือตรวจทานก่อนที่จะรายงานมายังกลุ่มวิชาการทุกครั้ง ฝากกลุ่ม กพส. เก็บข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการใช้
อุปกรณ์การตลาดเรื่องการลดต้นทุน ว่าจากเท่าไร ลดลงไปเท่าไร และเพ่ิมรายได้อย่างไร ไว้ด้วย 
 -กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
 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  
 นายจอมชัย รอดทัดทาน แจ้งที่ประชุมเพ่ิมเติมเรื่องก่อนการประชุมใหญ่วิเคราะห์ตัวเลขการ
ขอวงเงินกู้ยืม พร้อมแผนขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ต่อที่ประชุมด้วย 
 -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 8 แห่ง 
 2. การตรวจการสหกรณ์ตามค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ (ตามความจ าเป็น/ความเห็นการสั่ง
การของนายทะเบียนสหกรณ์) เฉลี่ยร้อยละ 15 ของสหกรณ์ทั้งหมด เป้าหมาย 11 แห่ง เหตุที่ต้องตรวจตามข้อ
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ร้องเรียน จ านวน 1 แห่ง สหกรณ์การเกษตรลาดยาว จ ากัด  ตรวจตามข้อสังเกต จ านวน 1 แห่ง สหกรณ์
การเกษตรโกรกพระ จ ากัด 
 3. จัดประชุมคณะท างานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) เป้าหมาย 2 ครั้ง ผลงาน จ านวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 
 4. การตรวจการสหกรณ์ cps โดยผู้ตรวจการสหกรณ์ที่แต่งตั้งจากข้าราชการกลุ่มส่งเสริม
สหกรณ์ เป้าหมาย 72 แห่ง ผลงาน จ านวน 45 แห่ง 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 4.2 การใช้จ่ายงบประมาณ (ฝบท.) 
  - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าเดือนกรกฎาคม 2561 งบประมาณตามแผน 
21,195,244.54 บาท ผลการเบิกจ่าย 18,562,623.67 บาท งบประมาณคงเหลือ 2,632,620.87 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 87.58 
 4.3 งานส่งเสรมิสหกรณ์ 
  1) กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 
  นายวีระ บุญประสงค์ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 แจ้งว่า ขอความอนุเคราะห์
เรื่องรถยนต์ราชการ เนื่องจากพ้ืนที่กลุ่มฯรับผิดชอบ จ านวนเพิ่มมากข้ึนพร้อมทั้งมีกิจกรรมประชุมใหญ่ ติดต่อกัน
ในช่วงเดือนสิงหาคม นี้จึงขอความอนุเคราะห์จัดรถยนต์ให้เจ้าหน้าที่เพ่ือใช้เดินทางไปราชการด้วย 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ 
 ไม่มี 

เลิกประชุมเวลา 12.30 น. 

                               
นายณรงค์พงษ์ ไตยวงค์ 
ผู้จดรายงานการประชุม 


