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รายงานการประชมุขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า และพนักงานราชการ 
ส านักงานสหกรณจ์งัหวดันครสวรรค ์ครัง้ที ่9/2561 

วนัจนัทรท์ี ่8 ตลุาคม 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. 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 ์  นักวิชาการสหกรณ์ 
50. น.ส.รณิดา  กมณฒ์เปรม  นักวิชาการสหกรณ์ 
51. น.ส.กาญจนา    ศิริบุตร   เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ ์
52. น.ส.ธัญญาทิพย์   ทิศสุวรรณ์  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ ์
53. น.ส.รวีวรรณ  มั่นม ี   เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ ์
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 13.00 น. 
นายไพบูลย์  จิรธานันท์  สหกรณ์ จังหวัดนคสวรรค์  เป็นประธานที่ประชุมข้าราชการ 

ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 9/2561 วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 
2561 ได้กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
1.1 การประชุมคณะกรมการจังหวัดนครสวรรค์ 

นายไพบูลย์ จิรธานันท์ สหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ แจ้งในที่ประชุม ดังนี้ 
1) แนวทางการปฏิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ 

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เน้นย้ าในส่วนที่เกี่ยวข้อง ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บูรณาการใช้กลไกท่ีมีในพ้ืนที่สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยใช้เนื้อหาสื่อสารที่ประชาชนเข้าใจง่าย 
และน าเสนอแนวทางปรับเปลี่ยน สนับสนุนการด าเนินงานโครงการ โดยประชาสัมพันธ์การด าเนินงานโครงการฯ 
อย่างต่อเนื่อง และบริการจัดการภายใต้ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ไม่ก่อให้เกิดปัญหาขึ้นภายหลัง และเบิกจ่าย
งบประมาณให้แล้วเสร็จตามภารกิจ ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

2) รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ) มาติดตามราชการ พ้ืนที่
จังหวัดนครสวรรค์ ในวันที่ 11 ตุลาคม 2561 เพ่ือประชาสัมพันธ์ติดตามโครงการข้าวโพดหลังนา และจะมีการ
ประชุมข้าราชการในส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ด้วย ขอให้บุคลากรทุกท่านที่ไม่ติดภารกิจเตรียมความ
พร้อมเข้าร่วมรับฟังนโยบายจากรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ด้วย 

      มติที่ประชุม รับทราบ และถือปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   
  นางรุจี อักนิษฐธีรพันธ์ หัวหน้าฝ่ายบริการทั่วไป แจ้งรับรองการประชุมว่า 
  ตามที่ฝ่ายเลขานุการ (ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์) ได้จัดท ารายงานการประชุม ฯ 
ครั้งที่ 8/2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้น าลงในหน้าเว็บไซต์ของส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ 
http://web.cpd.go.th/nakhonsawan ขอให้ผู้ เกี่ยวข้องตรวจสอบหากมีการแก้ไข ขอให้แจ้งฝ่ายเลขา
ด าเนินการแก้ไข ทั้งนี้ถือว่าที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2560 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องติดตาม 
 ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ 
นายไพบูลย์ จิรธานันท์ สหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
4.1 ผลการประเมิน ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ 
ในปีงบประมาณที่ผ่านมาการท างานอาจจะมีขาดตกหล่น หรือความเข้มงวดจนเกินไปของ

บางส่วนบางกลุ่มงาน ในส่วนของผลการประเมินส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ ผลประเมินคะแนน
รายละเอียดถูกจัดอยู่ในกลุ่มปานกลาง แต่เรื่องรายละเอียดของผลการด าเนินการอยู่ในเกณฑ์ท่ีพอใช้ได้ และขอให้
บุคลากรทุกท่านเตรียมความพร้อมในส่วนของการด าเนินงานในปีงบประมาณต่อไป 

http://web.cpd.go.th/nakhonsawan
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4.2 แผนปฏิบัติงาน ปี ๒๕๖๒ / แผนการแนะน าส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์ ให้จัดท าแผนปฏิบัติ
งานประจ าปี แผนรายเดือน จัดเก็บเป็นไฟล์โดยได้มอบหมายให้ นายสมเจตน์ องอาจ และนายณรงค์พงษ์ ไตยวงค์ 
ศึกษาการจัดเก็บไฟล์และบันทึกฐานข้อมูลกลางโดยให้บุคลากรทุกท่านรับทราบได้ทั่วกัน ส่วนรายละเอียดวิธีการ
ด าเนินการประสานผู้จัดท าภายหลัง เรื่องการส่งเสริมสหกรณ์ขอให้พนักงานราชการเข้าช่วยเหลือจัดท างบทดลอง 
ในช่วงวันที่ ๗-๑๕ ของเดือน และให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์แจ้งวันประชุมคณะกรรมการฯ สหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร ประจ าเดือน โดยขอให้วางแผนการเข้าปฏิบัติงานชัดเจน ในส่วนของพ้ืนที่อยู่ในส่วนของการพิจารณา
ปรับเปลี่ยนโยกย้ายพ้ืนที่และบุคลากรในส านักงาน จะแจ้งให้ทราบต่อไป 

4.3 การจัดประชุม ๑ สหกรณ์ ๑ อ าเภอ (แผนสร้างความเข้มแข็ง,แผนพัฒนาธุรกิจ) / การ
ส่งเสริมกลุ่มท่ีต้องแก้ไข  

4.4 การจัดท าค ารับรองปฏิบัติงาน ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๒ การรักษามาตรฐานฯ / งบทดลองเป็น
ปัจจุบัน / ปริมาณธุรกิจ / สภาพคล่อง / รายงานการใช้อุปกรณ์ตลาด/การก าหนดระเบียบจ าเป็น / การตรวจการ
สหกรณ์ / การแก้ไขข้อบกพร่อง,ข้อสังเกต / เงินกู้กองทุนฯ 

4.5 ให้ scan เอกสารแฟ้ม ๑๙ รายการ (ใบจดทะเบียน/ที่ตั้ง/ข้อบังคับ/ระเบียบ/รายงาน
สอบบัญชี) เพ่ือการเข้าดูและค้นหาด้วยความสะดวกมากยิ่งขึ้น  

4.6  การตรวจสอบรายงานปริมาณธุรกิจ ( การปรับสถานะหยุด) / การรายงานสภาพคล่อง 
นายธงชัย มากไหม ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ แจ้งซักซ้อมการ

รายงานปริมาณธุรกิจสหกรณ์และงบทดลอง การายงานสภาพคล่องขอให้ ส่งรายงานภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน 
ให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ส่งรายงานผ่านกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ เพ่ือตรวจสอบข้อมูลก่อนส่งมายังกลุ่มฯ 

การายงานเครื่องจักรพลทางการเกษตร ส่งแบบรายงานภายในวันที่ 30 ของทุกเดือน 
(ทุกสหกรณ์) ในส่วนของสหกรณ์การเกษตรลาดยาว จ ากัด งบปี 2561 ส่งแบบรายงานภายในวันที่ 25 ของทุก
เดือน 

การรายงานข้าวโพด / มันส าปะลัง ส่งแบบรายงานทุกวันศุกร์ 
4.7 การแก้ไขข้อบกพร่อง/ข้อสังเกต กลุ่มตรวจการสหกร์วางแผนการเข้าตรวจการตาม

ประเด็นดังนี้  การรับฝากเงินบุคคลภายนอก ลูกหนี้เงินยืมพนักงาน, ลูกหนี้การค้า เงินยืมทดรอง ลูกหนี้ปฏิเสธหนี้  
4.8 การจัดอัตราก าลัง ดังนี้ 
 - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ดูแลพ้ืนที่ อ าเภอเมือง ,อ าเภอชุมแสง ,อ าเภอเก้าเลี้ยว ,

อ าเภอพยุหะคีรี 
 - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 ดูแลพ้ืนที่ อ าเภอท่าตะโก ,อ าเภอตาคลี ,อ าเภอตากฟ้า ,

อ าเภอไพศาลี ,อ าเภอหนองบัว 
 - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 ดูแลพ้ืนที่ อ าเภอบรรพตพิสัย ,อ าเภอโกรกพระ ,อ าเภอ

ลาดยาว 
 - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 ดูแลพ้ืนที่ อ าเภอชุมตาบง ,อ าเภอแม่วงก์ ,อ าเภอแม่เปิน และ

กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่อ าเภอลาดยาว 
 มตทิีป่ระชมุ รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 

 ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ 
 ไม่มี 

เลิกประชุมเวลา 17.00 น. 

                               
นายณรงค์พงษ์ ไตยวงค ์
ผู้จดรายงานการประชุม 


