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รายงานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการและจ้างเหมาบริการ 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล าภู 

ครั้งที่ 8/25๖๑ 
ประจ าเดือนสิงหาคม 256๑ 

วันศุกร์ที ่๓๑ สิงหาคม ๒๕๖1 เวลา 1๔.๓0 น. 
ณ  ห้องประชุมนเรศวร  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล าภู 

...................................................... 
ผู้มาประชุม 
 
ที ่ ชื่อ - สกุล   ต ำแหน่ง/ระดับ    ลำยมือชื่อ 
 
1.   นำยกฤษฎำ  วรสถิตย์  สหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู  กฤษฎำ  วรสถิตย์ 
๒.   นำยสมเด็จ  บุญเดช  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สมเด็จ บุญเดช 
3.   นำงพรสถิตย์ ก ำไรทอง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำ พรสถิตย์  ก ำไรทอง 
     กำรบริหำรกำรจัดกำรสหกรณ์ 
4.   นำยประสิทธิ์        เทพมูณี  หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป   ประสิทธิ์  เทพมูณี 
5.   นำยขบวน   ทองดี  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ ขบวน  ทองดี 
6.   นำยจิตณรงค์ ลอยลม  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 จิตณรงค์  ลอยลม 
7.   นำยทว ี  ขวัญใจ  เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์อำวุโส  ทวี   ขวัญใจ 
8.   นำยประวัต ิ  หวำนนอก เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์ช ำนำญงำน ประวัติ   หวำนนอก 
9.   นำยพยนต์  รุ่งศร ี  เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์ช ำนำญงำน พยนต์  รุ่งศรี 
๑0. นำงสำวญำณินท ์ สุวรรณโค นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร  ญำณินท์  สุวรรณโค 
๑1. นำงสำวพิสมัย  แสงโทโพธิ์ นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร      พิสมัย  แสงโทโพธิ์ 
๑2. นำงสำวสิริเนตร โพระกัน  นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  สิริเนตร  โพระกัน 
๑3. นำงสำวชมพูเนกข์ พุทธิรัตน์ นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  ชมพูเนกข์  พุทธิรัตน์ 
๑4. นำงสำวอัษฏำพร พิบูลย์  นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  อัษฏำพร  พิบูลย์ 
๑5. นำยฉลำด  วัณณำ  นิติกรปฏิบัติกำร    ฉลำด  วัณณำ 
16. นำงสำวทิพวรรณ ทองดี  นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  ทิพวรรณ  ทองดี 
๑7. นำยยอดมนูญ ก้อนมณี  นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  ยอดมนูญ  ก้อนมณี 
18. นำงสำวปริยำกร ขำวนอก  นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  ปริยำกร ขำวนอก 
19 นำยชินวัฒน ์ ถิรโสตถินำนนท์  นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร        ชินวัฒน์ ถิรโสตถินำนนท์ 
20. นำยดุจบดินทร์ ลังกำฟ้ำ  นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  ดุจบดินทร์ ลังกำฟ้ำ 
๒1. นำยสำคร  ดำทุมมำ พนักงำนพิมพ์ ส3   สำคร ดำทุมมำ 
๒๒. นำยสมคิด  งำมดี  พนักงำนขับรถยนต์ ส2   สมคิด  งำมดี 
๒๓. นำงสำวช่อเพชร  ศรีบุญเรือง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน  ช่อเพชร  ศรีบุญเรือง 
๒๔. นำงสำวจันทร์เพ็ญ   ศรีลุนช่ำง นักวิชำกำรสหกรณ์   จันทร์เพ็ญ ศรีลุนช่ำง 
๒๕ นำงสำวนิลวรรณ ศรีหลง  นักวิชำกำรมำตรฐำนสินค้ำ  นิลวรรณ  ศรีหลง 
๒6. นำงสำวอัมพิกำ ฉิมมำ  นักวิชำกำรสหกรณ์   อัมพิกำ  ฉิมมำ 
๒7. นำงศรีสุนันท์   วงค์พันธุ์  นักวิชำกำรสหกรณ์   ศรีสุนันท์  วงศ์พันธุ์ 
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๒8. นำงสำวปวีณำ ชัชวำลย์  นักวิชำกำรสหกรณ์   ปวีณำ  ชัชวำล 
29. นำงสำวสุมำล ี อินทวิหค นักวิชำกำรสหกรณ์   สุมำลี อินทวิหค 
๓0. นำยธีรโชติ   มะลิวัน  นักจัดกำรงำนทั่วไป   ธีรโชติ มะลิวัน 
๓1. นำยภำณุพงษ์   เกตุไทย  นิติกร     ภำณุพงษ์  เกตุไทย 
๓2. นำงสำวรัดดำวรรณ ไชยช่วย  เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์  รัดดำวรรณ  ไชยช่วย 
๓๓. นำงสำวฐิตำภรณ ์ สอนเต็ม  เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์  ฐิตำภรณ์  สอนเต็ม 
๓๔. นำงสำวภำวิณี  บุญสุด  นักวิชำกำรเงินและบัญชี   ภำวิณี  บุญสุด 
๓๕. นำงสำวอรอุมำ  แพงวงษ์  นักวิชำกำรสหกรณ์   อรอุมำ  แพงวงษ์ 
๓6. นำงสำวเจนจิรำ สุวรรณพิมพ์ เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์  เจนจิรำ  สุวรรณพิมพ์ 
๓7. นำงสำววชิุดำวดี  ศรีสุทัศน์ เจ้ำพนักงำนธุรกำร   วิชุดำวดี  ศรีสุทัศน์ 
38. นำยเกษม    ปัจชัยโย  จ้ำงเหมำบริกำรขับรถยนต์  เกษม ปัจชัยโย 
39. นำยนิกร  วงศ์เครือศร จ้ำงเหมำบริกำรขับรถยนต์  นิกร  วงศ์เครือศร 
๔0. นำงนิภำพร  จันทร์มำลำ จ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำด  นิภำพร จันทร์มำลำ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1.  นำยวสันต์   สุขสมบัติ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มตรวจกำรสหกรณ์  ไปรำชกำร 
2.  นำยสุชำต ิ  งำมพิพัฒนกุล ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำ ไปรำชกำร 
     ธุรกิจสหกรณ์ 
3. นำวสำวเรณุกำ  จะมีพันธ์ นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  ไปรำชกำร 
4.  นำยสุทธิชัย   ถำวะโร  พนักงำนขับรถยนต์ ส2   ลำป่วย 
5.  นำยวิจิตร  บูระพันธุ์ พนักงำนขับรถยนต์ ส2   ลำป่วย 
๖. นำงสำวศศิธร  จันทร์สมัคร นักวิชำกำรสหกรณ์   ลำป่วย 
7. นำงสำวศิริรัตน์ จันทร์จ้อย เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี  ลำป่วย 
8. นำงสำวรุ่งนภำ   ขำวข ำ  เจ้ำพนักงำนธุรกำร   ลำพักผ่อน 
มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน ๔0 คน และมีผู้ไม่มาประชุม จ านวน 8 คน 
 

เริ่มประชุมเวลำ 1๔.๓0 น. 
 นำยกฤษฎำ   วรสถิตย์  สหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู ประธำนในที่ประชุมกล่ำวเปิดกำรประชุม            
และด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุม ดังนี้ 
 
 
  
 

ระเบียบวาระที่  ๑.๑  สรุปผลการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ 
หน่วยงานของรัฐ อ าเภอ องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์การภาคเอกชนจังหวัดหนองบัวล าภู 
ประจ าเดือนสิงหาคม 256๑ เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมภูพานค า ชั้น 4 
ศาลากลางจังหวัดหนองบัวล าภู ดังนี้ 

 ๑.๑.๑. แนะน าหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาด ารงต าแหน่งในจังหวัดหนองบัวล าภู ดังนี้ 
     ๑. นำงสำววิไลลักษณ์ ธรรมรำช รักษำกำรในต ำแหน่ง ผอ. สนง. คปภ.  
      จงัหวัดหนองบัวล ำภู 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ     
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     ๒. นำยสุทิน กำญจนรัช  รักษำรำชกำรในต ำแหน่งปศุสัตว์จังหวัด 
    หนองบัวล ำภู เลื่อนเป็น ปศุสัตว์ 

      จังหวัดหนองบัวล ำภู 
 

 ๑.๑.๒. การประกวดแต่งเพลงประจ าจังหวัดหนองบัวล าภู 
 จังหวัดหนองบัวล ำภู โดยส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวล ำภู ได้จัดพิธี
มอบเกียรติบัตรกำรประกวดแต่งเพลงประจ ำจังหวัดหนองบัวล ำภู  จ ำนวน 9 รำงวัล เพ่ือประชำสัมพันธ์ 
เผยแพร่ อัตลักษณ์ ควำมโดดเด่น แหล่งท่องเที่ยว ประวัติศำสตร์ ศิลปวัฒธรรมของจังหวัดหนองบัวล ำภูให้เป็น
ที่รู้จักของสำธำรณชนทั้งชำวไทยและชำวต่ำงชำติ และปลูกจิตส ำนึกควำมรัก ควำมหวงแหน ในมรดกทำง
ธรรมชำติ ประวัติศำสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำ ของประชำชนในจังหวัดหนองบัวล ำภู 

 

 ๑.๑.3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
          ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณปี ๒๕๖๑ จังหวัดหนองบัวล ำภู (ข้อมูล ณ วันที่ 3๐ 

สิงหำคม ๒๕๖๑) ในส่วนของส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู เบิกจ่ำยได้ ๙4.62 %  สำมำรถเบิกจ่ำย
ได้ตำมเป้ำหมำย อันดับที่ ๕3 จำกจ ำนวน ๖๑ หน่วยงำนในจังหวัดหนองบัวล ำภู (เรียงจำกเบิกจ่ำยน้อยที่สุด 
ไปหำมำกสุด) ในกำรนี้มอบหมำยให้ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่ม วำงแผนกำรเบิกจ่ำยค่ำวัสดุ ค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำรของเดือนกันยำยน ๒๕๖๑ ให้ส่งเอกสำรกำรยืมเงินทดรองไปรำชกำรล่วงหน้ำ ที่ฝ่ำยบริหำร
ทั่วไป ภำยในวันที่ 5 กันยำยน 2561 

มติที่ประชุม  รับทรำบ 
 

 
 
 
 
 

นำยธีรโชติ มะลิวัน นักจัดกำรงำนทั่วไป แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ รำยงำนกำรประชุมประจ ำเดือน
กรกฎำคม 2561 ครั้งที่  7/๒๕๖๑ ได้บรรจุในเว็บไซต์ของส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู 
http://web.cpd.go.th/nongbualamphu/ และลงไลน์กลุ่มส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด เพ่ือให้ทุกกลุ่ม/ฝ่ำย
บริหำรทั่วไป ได้รับทรำบและตรวจสอบควำมถูกต้อง รวมทั้งด ำเนินกำรตำมมติที่ประชุมในส่วนที่เกี่ยวข้อง  
และหำกท่ำนใดมีข้อแก้ไขเพ่ิมเติมภำยหลังขอให้แจ้งฝ่ำยบริหำรทั่วไป 

ประธำนในที่ประชุม ขอแก้ไขเพ่ิมเติมหน้ำ 5 ระเบียบวำระที่ ๔.2.1 กำรด ำเนินงำนโครงกำร
ไทยนิยม ยั่งยืน ว่ำ โครงกำรไทย นิยม ยังยืน (โครงกำรแก้มลิง) สหกรณ์ได้ด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. สหกรณ์กำรเกษตรโนนสัง จ ำกัด ด ำเนินกำรก่อสร้ำงโกดัง ขนำด ๒,๐๐๐ ตัน 
จ ำนวน ๗,๘๗๐,๐๐๐ บำท ได้ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเสร็จเรียบร้อยแล้ว เนื่องจำกสื่อมวลชนร้องเรียนให้
ตรวจสอบในกำรประกวดรำคำ จึงแจ้งให้สหกรณ์ชะลอกำรลงนำมในสัญญำไว้ก่อน 

๒. สหกรณ์กำรเกษตรเพ่ือกำรตลำดลูกค้ำ ธ.ก.ส. จ ำกัด  ด ำเนินกำรสร้ำงโกดัง 
ขนำด ๕๐๐ ตัน จ ำนวน ๒,๐๔๕,๐๐๐ บำท อยู่ระหว่ำงกำรท ำสัญญำจ้ำง 

๓. สหกรณ์กำรเกษตรหนองภัยศูนย์ จ ำกัด ได้ด ำเนินกำรจัดซื้อรถยนต์บรรทุกห้องเย็น 
จ ำนวน ๑ คัน จ ำนวน ๙๐๐,๐๐๐ บำท ได้ด ำเนินกำรเสร็จเรียบร้อยแล้ว และผู้ขำยได้ส่งมอบรถยนต์บรรทุก
ห้องเย็นเรียบร้อยแล้ว  

มติที่ประชุม  รับทรำบ /รับรองรำยงำนกำรประชุมประจ ำเดือนกรกฎำคม ๒๕๖1 

 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/๒๕๖1 วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

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


~ ๔ ~ 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ การแต่งตั้งคณะท างานแก้ไขสหกรณ์ที่มีผลการด าเนินงานขาดทุนสะสม 
ประธำนมอบให้นำยสมเด็จ บุญเดช ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ประธำน

คณะท ำงำนฯ รับผิดชอบ สหกรณ์กำรเกษตรสุวรรณคูหำ จ ำกัด และสหกรณ์กำรเกษตรต ำบลโนนม่วง ยำงหล่อ 
หนองกุงแก้ว จ ำกัด รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ คณะท ำงำนฯ ได้ลงพื้นที่สหกรณ์กำรเกษตรต ำบลโนนม่วง ยำงหล่อ 
หนองกุงแก้ว จ ำกัด เพ่ือศึกษำ วิเครำะห์ แนะน ำส่งเสริมสหกรณ์ที่มีปัญหำลูกหนี้ค้ำงนำน ปัจจุบันอยู่ระหว่ำง
กำรด ำเนินกำรแก้ไข ส่วนสหกรณ์กำรเกษตรสุวรรณคูหำ จ ำกัด ได้วำงแผนกำรลงพ้ืนที่ช่วงเดือนกันยำยน 2561 

 
ประธำนมอบให้คณะท ำงำนของนำยวสันต์ สุขสมบัติ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มตรวจกำรสหกรณ์    

ได้มอบให้นำยฉลำด วัณณำ นิติกรปฏิบัติกำร คณะท ำงำนฯ รับผิดชอบสหกรณ์กำรเกษตรนำกลำง จ ำกัด         
และสหกรณ์กำรเกษตรเมืองหนองบัวล ำภู จ ำกัด รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ ได้เข้ำไปตรวจสอบหนี้ค้ำงนำนของ 
สหกรณ์กำรเกษตรเมืองหนองบัวล ำภู จ ำกัด มีลูกหนี้ค้ำงนำนเกิน 10 ปี จ ำนวน 1,458 รำย และสหกรณ์
กำรเกษตรนำกลำง จ ำกัด มีลูกหนี้ค้ำงช ำระนำน จ ำนวน 736 รำย ทั้งนี้ได้แนะน ำให้สหกรณ์ท้ัง 2 แห่ง จัดท ำ
แบบรำยงำนกำรตรวจกำร ตำมแบบฟอร์มที่ก ำหนด แล้วรำยงำนให้ส ำนักงำนสหกรณ์หนองบัวล ำภูทรำบ   
เพ่ือประกอบกำรศึกษำ วิเครำะห์ปัญหำ และหำแนวทำงแก้ไขปัญหำลูกหนี้ค้ำงช ำระนำนต่อไป  

 
ประธำนมอบให้นำยประสิทธิ์ เทพมูณี  หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป ประธำนคณะท ำงำนฯ 

รับผิดชอบ สหกรณ์กำรเกษตรกุดดู่ จ ำกัด และสหกรณ์กำรเกษตรโนนสัง จ ำกัด รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ     
คณะท ำงำนฯ ได้ลงพื้นที่สหกรณ์กำรเกษตรกุดดู่ จ ำกัด มีลูกหนี้ค้ำงช ำระนำน ลดลง เมื่อปี 2561 มีลูกหนี้ค้ำง
ช ำระ 2 ล้ำนเศษ ลดลงเหลือ 5 แสนเศษ ส่วนสหกรณ์กำรเกษตรโนนสัง จ ำกัด ได้วำงแผนกำรลงพ้ืนที่  ช่วง
เดือนกันยำยน 2561 

มติที่ประชุม  รับทรำบ /มอบคณะท ำงำนฯ ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำย ศึกษำ 
วิเครำะห์ หำสำเหตุ แนะน ำส่งเสริม และหำแนวทำงแก้ไขให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ 
หำกมีปัญหำอุปสรรคขัดข้องประกำรใดให้ปรึกษำสหกรณ์จังหวัด 

 
ระเบียบวาระที่ ๓.2 การของบประมาณค่าใช้จ่าย (เพิ่มเติม) 

ประธำนมอบให้นำยประสิทธิ์  เทพมูณี หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ 
เนื่องจำกกรมส่งเสริมสหกรณ์ มีงบประมำณคงเหลือประมำณ ๔๗ ล้ำนบำทนั้น ในส่วนของส ำนักงำนสหกรณ์
จังหวัดหนองบัวล ำภูได้เสนอขอรับกำรจัดสรรงบประมำณกำรจัดโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรจ ำนวน  ๓ 
โครงกำร คือ  

๑. โครงกำรส่งเสริมอำชีพ จ ำนวน ๑ รุ่น 
๒. โครงกำรอบรมคณะกรรมกำรใหม่ จ ำนวน 2 รุ่น  
๓. โครงกำรอบรมประธำนกรรมกำรกลุ่มเกษตรกร จ ำนวน ๑ รุ่น 

อยู่ระหว่ำงกำรขอรับกำรจัดสรรงบประมำณจำกกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
  มติที่ประชุม  รับทรำบ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องติดตาม  



~ ๕ ~ 
 

 
 
 
 

   
 

 
    ระเบียบวาระที่ ๔.๑  ฝ่ายบริหารทั่วไป 

  ระเบียบวาระท่ี ๔.1.๑ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2561 
ประธำนมอบให้นำยประสิทธิ์ เทพมูณี หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป ไดร้ำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยเงิน

งบประมำณปี 2561 ประจ ำเดือนสิงหำคม 2561 ในส่วนของส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู ข้อมูล 
ณ วันที่ ๓0 สิงหำคม ๒๕๖1 เบิกจ่ำยเงินงบประมำณได้ 94.62 % 
  มติที่ประชุม รับทรำบ 

  ระเบียบวาระท่ี ๔.1.2 ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบส ารวจพฤติกรรมการออกก าลังกาย
และเล่นกีฬาของคนไทย แบบ online  
  ประธำนมอบให้นำยประสิทธิ์ เทพมูณี หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป ได้รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ ขอควำมอนุเครำะห์กรอกแบบส ำรวจพฤติกรรมกำรออกก ำลังกำย 
และเล่นกีฬำของคนไทย แบบ online ได้ทำง http://www.nspct.org/exercise รำยละเอียดเพ่ิมเติม      
ฝ่ำยบริหำรทั่วไปได้ปิดประกำศที่ป้ำยประชำสัมพันธ์ ของส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู และจะแจ้ง
เวียนให้กลุ่มทุกกลุ่มทรำบ 

มติที่ประชุม รับทรำบ 
 

  ระเบียบวาระที่ ๔.1.3 โครงการอุปสมบทเพื่อถวายพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
ระหว่างวันที่ 17 – 29 พฤศจิกายน 2561 

ประธำนมอบให้นำยประสิทธิ์ เทพมูณี หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป ได้รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ  
กองกำรเจ้ำหน้ำที่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ขอเชิญชวนบุคลำกรในสังกัดเข้ำร่วมโครงกำรอุปสมบทเพ่ือถวำยเป็น
พระรำชกุศุลอุทิศถวำยพระบำทสมเด็จพระปรมินทร มหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร และถวำยพระพร
ชัยมงคลสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ ในรัชกำลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ 
บดินทรเทพยวรำงกูร ระหว่ำงวันที่ 17 – 29 พฤศจิกำยน 2561 หำกมีผู้ประสงค์จะเข้ำร่วมโครงกำร
อุปสมบทเพ่ือถวำยเป็นพระรำชกุศลฯ ให้ส่งรำยชื่อไปยังกลุ่มทะเบียนประวัติและบ ำเหน็จควำมชอบ กองกำร
เจ้ำหน้ำที่ ทำง  E- mail : supaporn_pa@cpd.go.th ภำยในวันที่ 21 สิงหำคม 2561 เพ่ือจะได้น ำเรียน
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์พิจำรณำคัดเลือกต่อไป รำยละเอียดเพ่ิมเติมฝ่ำยบริหำรทั่วไปได้ปิดประกำศที่ป้ำย
ประชำสัมพันธ์ ของส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู และได้แจ้งเวียนให้กลุ่มทุกกลุ่มทรำบแล้ว  
  มติที่ประชุม รับทรำบ 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อทราบ และถือปฏิบัติ 

http://www.nspct.org/exercise
mailto:supaporn_pa@cpd.go.th%20ภายในวันที่


~ ๖ ~ 
 

 
 
 
 

 
  ระเบียบวาระที่ ๔.1.4 แนวทางการพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ ภายหลังพ้นทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
  ประธำนมอบให้นำยประสิทธิ์ เทพมูณี หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป ได้รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ 
คณะกรรมกำรบริหำรกรมส่งเสริมสหกรณ์ พิจำรณำเห็นว่ำ ปัจจุบันกรมส่งเสริมสหกรณ์มีกำรบรรจุและแต่งตั้ง
ข้ำรำชกำรใหม่เป็นจ ำนวนมำก นับตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ.2556 –จนถึงปัจจุบัน จ ำนวนรวม 972 รำย  
เมื่อเทียบกับจ ำนวนข้ำรำชกำรที่มีทั้งหมด 2,955 รำย คิดเป็นร้อยละ 32.89  ที่ประชุมจึงมีมติเห็นสมควร
ก ำหนดวิธีกำรหรือแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรบรรจุใหม่ ภำยหลังพ้นทดลองงำนปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร     
เพ่ือกำรพัฒนำให้ข้ำรำชกำรบรรจุใหม่มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และได้เรียนรู้ ภำรกิจงำนของแต่ละกลุ่ม /ฝ่ำยใน
หน่วยงำน โดยให้ปฏิบัติหน้ำที่สับเปลี่ยนตำมกลุ่ม/ฝ่ำย เป็นเวลำ 1 เดือน นอกเหนือจำกกำรปฎิบัติภำรกิจใน
ต ำแหน่งตำมที่ได้รับแต่งตั้ง และเมื่อได้รับกำรพัฒนำ สำมำรถน ำควำมรู้ ที่ได้รับไปปรับใช้ ในกำรปฏิบัติงำน 
สร้ำงกำรเชื่อมโยงงำนระหว่ำงกลุ่ม/ฝ่ำย ได้ซึ่งจะท ำให้กำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำนบรรลุผลสัมฤทธิ์
และมีประสิทธิภำพ 
  มติที่ประชุม รับทรำบ /มอบฝ่ำยบริหำรทั่วไป ออกค ำสั่งฯ มอบหมำยให้ข้ำรำชกำรบรรจุใหม ่
ปฏิบัติงำนภำยหลังพ้นทดลองปฎิบัติหน้ำที่ รำชกำร ปฎิบัติตำมเจตนำรมณ์ของคณะกรรมกำรบริหำร        
กรมส่งเสริมสหกรณ ์
 
 ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
  ระเบียบวาระท่ี ๔.2.๑ การขับเคลื่อนงานพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ในส่วนภูมิภาค  

ประธำนมอบให้นำยยอดมนูญ  ก้อนมณี นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร ได้รำยงำนต่อที่
ประชุมว่ำ ได้เข้ำร่วมรับฟังกำรประชุมทำงไกล (Video Conference) เรื่อง กำรขับเคลื่อนงำนพัฒนำกำร
เกษตรและสหกรณ์ในส่วนภูมิภำค เมื่อวันที่ 2 สิงหำคม 2561 ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ซึ่งมี นำยกฤษฎำ  บุญรำช รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธำนในที่ประชุม ได้มอบหมำย
และสั่งกำร สรุปสำระส ำคัญในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 ๑. กำรเร่งรัดกำรปฏิบัติงำนตำมแผนกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีของประมำณ พ.ศ. 
2561 ให้ทุกหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งรัดกำรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติงำนฯ      
ให้แล้วเสร็จตำมเป้ำหมำย ส ำหรับส่วนภูมิภำคให้ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เร่งรัดงำนโครงกำรของ
กระทรวงฯ ทั้งในส่วนที่เป็นงำนปกติและงบพัฒนำจังหวัด หำกพบประเด็นปัญหำหรือคำดว่ำด ำเนินกำรไม่ทัน
ให้รำยงำนให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดทรำบและรำยงำนกระทรวงฯ ต่อไป  

 2. กำรส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชใช้น้ ำน้อยหลังนำ (ทดแทนกำรท ำนำปรัง)        
และส่งเสริมท ำกำรเกษตร (พืช สัตว์ หรือประมง) จะต้องมีกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน มีตลำดหรือคู่ค้ำ
รองรับผลผลิตของเกษตรกร โดยให้ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดรวบรวมข้อมูลผลผลิตทำงกำรเกษตร
ในพ้ืนที่ และร่วมกับส ำนักงำนเกษตรจังหวัด ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด โดยประสำนกับส ำนักงำนพำณิชย์
จังหวัด และภำคเอกชนหรือใช้กลไกประชำรัฐในกำรวำงแผนกำรผลิตและกำรตลำด 

๓. นโยบำยกำรปรับโครงสร้ำงภำคกำรเกษตรโดยกลไกลสหกรณ์ โดยพัฒนำสหกรณ์
กำรเกษตรที่มีศักยภำพในพ้ืนที่ในเป็นองค์กรที่ท ำหน้ำที่รับซื้อและรวบรวมผลผลิตจำกสมำกชิกเพ่ือน ำไปแปรรูป 
หรือจ ำหน่ำยให้แก่ผู้บริโภค 

๔. งบประมำณเพ่ิมเติมประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 โครงกำรไทยนิยม ยั่งยืน 
ขณะนี้ได้ขยำยระยะเวลำกำรท ำสัญญำให้ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2561 ขอให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเร่งรัดกำร
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เบิกจ่ำยงบประมำณให้ถูกต้องตำมระเบียบ โดยเฉพำะกำรจัดจ้ำงแรงงำนและกำรฝึกอบรมเกษตรกร ขอเน้นย้ ำ
กำรเบิกจ่ำยงบประมำณเกษตรกรต้องมีตัวตนและมีกำรอบรมจริง 

5. กำรสนับสนุนกำรเกษตรด้ำนยำงพำรำ ขอให้กรมส่งเสริมสหกรณ์คัดเลือกสหกรณ์
กำรเกษตรที่มีศักยภำพด้ำนยำงพำรำ เพ่ือพัฒนำและสนับสนุนให้เป็นผู้รวบรวมและแปรรูปยำงพำรำจนสำมำรถ 
ส่งออกต่ำงประเทศได้ ตัวอย่ำงควำมส ำเร็จคือ สหกรณ์กองทุนสวนยำงอ ำเภอบ่อทอง จ ำกัด จังหวัดชลบุรี  

6. กำรด ำเนินงำนโครงกำรหลวงในพ้ืนที่ภูมิภำคต่ำงๆ ให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ดูแลและติดตำมกำรด ำเนินงำนพัฒนำโครงกำรหลวงในพ้ืนที่ให้มีควำมเรียบร้อย 

7. แนวทำงกำรพัฒนำและแก้ไขปัญหำด้ำนกำรเกษตรในพ้ืนที่ ซึ่งก ำหนดให้มีกำร
ประชุมคณะอนุกรรมกำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (อ.พ.ก.) เพ่ือก ำหนดวิธีกำรและหน่วยงำนใน
กำรรับผิดชอบเรื่องต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ให้ชัดเจนเพ่ือผลสัมฤทธิ์ของงำน โดยให้หัวหน้ ำหน่วยงำนในสังกัด 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พัฒนำและแก้ไขปัญหำด้ำนกำรเกษตรที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่อย่ำงใกล้ชิด เพ่ือแก้ไข
ปัญหำควำมเดือนร้อนของเกษตรกร 

ในส่วนของส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด ขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
1. ขอให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรวำงแผนกำรผลิตและ

กำรตลำดผลผลิตทำงกำรเกษตรของเกษตรกร 
2. จังหวัดที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ิมเติมประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 

2561 โครงกำรไทยนิยม ยั่งยืน ให้ด ำเนินกำรอย่ำงเคร่งครัดและเบิกจ่ำยงบประมำณให้ถูกต้องตำมระเบียบ 
 3. ขอให้สหกรณ์จังหวัดร่วมกับ อ.พ.ก. ในกำรท ำงำนพัฒนำและแก้ไข

ปัญหำด้ำนกำรเกษตร หำกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/สมำชิกสหกรณ์ มีควำมเดือนร้อนขอให้เสนอบรรจุไว้ในแผน
ของ อ.พ.ก. ด้วย พร้อมทั้งให้มอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ประจ ำพ้ืนที่ให้ชัดเจนและปฏิบัติงำนตำมแผนที่ก ำหนดด้วย 
 มติที่ประชุม  รับทรำบ /มอบหมำยให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจสหกรณ์ ก ำกับ ดูแล แนะน ำ
สหกรณ์ในกำรด ำเนินงำน ทั้ง 3 สหกรณ์ พร้อมทั้งช่วยวำงแผนกำรผลิตและกำรตลำดผลผลิตทำงกำรเกษตร
โครงกำรดังกล่ำวด้วย 

 
  ระเบียบวาระที่ ๔.2.๒ โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาอาชีพเพื่อจัดตั้งกลุ่มอาชีพ
ให้กับเกษตรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินท ากิน ปี ๒๕๖๑  
   ประธำนมอบให้นำงสำวทิพวรรณ ทองดี นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร ได้รำยงำน
ต่อที่ประชุมว่ำ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจสหกรณ์ จะจัดอบรม
โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพเพ่ือจัดตั้งกลุ่มอำชีพให้กับเกษตรกรที่ได้รับกำรจัดสรรที่ดินท ำกิน ปี ๒๕๖๑ 
ได้รับงบประมำณจำกส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวล ำภู จ ำนวน ๓๗,๙๕๐ บำท 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมกำรรวมกลุ่ม กำรจัดตั้งกลุ่มอำชีพของประชำชนภำยในพ้ืนที่ เป้ำหมำย         
กำรจัดที่ดินท ำกินให้ชุมชน ภำยใต้โครงกำรจัดที่ดินท ำกินให้ชุมชนตำมนโยบำยรัฐบำลในรูปแบบสหกรณ์หรือ
รูปแบบอ่ืนที่เหมำะสม และเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตให้มีควำมกินดี มีสันติสุข และสร้ำงควำมเข้มแข็งในชุมชน 
พ้ืนที่เป้ำหมำยคือประชำชนในเขตพ้ืนที่กรมป่ำไม้/ ส.ป.ก.  ป่ำห้วยส้ม และป่ำภูผำแดง ต ำบลนำกอก อ ำเภอ
ศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล ำภู จ ำนวน ๓๕ คน ระหว่ำงวันที่  ๔ – ๕ กันยำยน ๒๕๖๑ ซึ่งในวันที่ 5 
กันยำยน 2561 เดินทำงไปศึกษำดูงำนกลุ่มผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูปแม่อำรักษ์ บ้ำนสังคม ต ำบลสังคม อ ำเภอ
สังคม จังหวัดหนองคำย   
  มติที่ประชุม  รับทรำบ /มอบหมำยให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจสหกรณ์ด ำเนินกำร 
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ระเบียบวาระท่ี 4.3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนสิงหาคม 25๖1 
ระเบียบวาระท่ี ๔.3.๑ การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 

ระดับจังหวัดหนองบัวล าภู ครั้งท่ี 6/2561 
ประธำนมอบให้นำงพรสถิตย์  ก ำไรทอง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำร   

กำรจัดกำรสหกรณ์ ได้รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ ตำมมติที่ประชุมคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำเงินกู้พัฒนำสหกรณ์ 
ระดับจังหวัดหนองบัวล ำภู ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหำคม 2561 เห็นสมควรอนุมัติเงินกู้
กองทุนพัฒนำสหกรณ์ให้สหกรณ์จ ำนวน 1 แห่ง คือ สหกรณ์กำรเกษตรศุภนิมิตหนองบัวล ำภู จ ำกัด จ ำนวน 
1,000,0000 บำท (หนึ่งล้ำนบำทถ้วน)  

มติที่ประชุม รับทรำบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.3.2 การประชุมพิจารณาเงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการ

สร้างความเข้มแข็งให้กบักลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด ครั้งที่ 4/2561 
ประธำนมอบให้นำงพรสถิตย์  ก ำไรทอง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำร   

กำรจัดกำรสหกรณ์ ได้รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ กำรประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำเงินกู้ โครงกำรสร้ำงควำม
เข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพ่ือเข้ำถึงแหล่งเงินทุนในกำรผลิตและกำรตลำด ระดับจังหวัดหนองบัวล ำภู ครั้งที่ 
4/2561 เมื่อวันที่ 24 สิงหำคม 2561 ได้อนุมัติเงินกู้ให้กลุ่มเกษตรกร 2 แห่ง คือ  

1. กลุ่มเกษตรกรท ำนำโนนสัง     วงเงินกู้ 100,000 บำท 
2. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หนองภัยศูนย์     วงเงินกู้ 100,000 บำท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จ ำนวน 200,000 บำท เพื่อส่งเสริมกำรผลิตข้ำว 
   ภำพรวมในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดสรรเงินกู้ยืม
กองทุนสงเครำะห์เกษตรกร ได้แก่กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดหนองบัวล ำภู จ ำนวน 9,058,000 บำท ได้รับ
จัดสรรเพ่ิมเติม จ ำนวน 3,430,000 บำท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,488,000 บำท ทั้งนี้คณะกรรมกำร
พิจำรณำเงินกู้ ได้จัดสรรวงเงินกู้ยืม จ ำนวน 4 ครั้ง ให้กับกลุ่มเกษตรกร จ ำนวน 25 กลุ่ม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
9,325,000 บำท มีเงินคงเหลือจ ำนวน 3,163,000 บำท  

มติที่ประชุม รับทรำบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.3.3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการบริหารเงินทุน

หมุนเวียนให้กับสหกรณ์และกล ุ่มเกษตรกร ประจ าปี 2561 
ประธำนมอบให้นำงพรสถิตย์  ก ำไรทอง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำร   

กำรจัดกำรสหกรณ์ ได้รำยงำนต่อที่ประชุม ดังนี้ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู โดยกลุ่มส่งเสริม    
และพัฒนำกำรบริหำรกำรจัดกำรสหกรณ์ จะจัดโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร แนวทำงกำรบริหำรเงินทุน
หมุนเวียนให้กับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้จัดกำรสหกรณ์ เจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์ และข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร 
ของส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู ได้มีโอกำสแลกเปลี่ยนควำมรู้ ควำมคิดเห็น และประสบกำรณ์    
ในกำรบริหำรเงินทุนหมุนเวียน เพ่ือน ำมำปรับปรุงหรือร่วมกันแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ในกำรด ำเนินงำน ซึ่งจะท ำให้
กำรบริหำรจัดกำรกองทุนพัฒนำสหกรณ์ และกองทุนสงเครำะห์เกษตรกรให้มีประสิทธิภำพเป้ำหมำย จ ำนวน 
75 คน ก ำหนดจัดประชุมในวันที่ 5 กันยำยน 2561 ณ ห้องประชุมโรงแรมภูฟ้ำ รีสอร์ท อ ำเภอเมืองหนองบัวล ำภู 
จังหวัดหนองบัวล ำภู   

มติที่ประชุม รับทรำบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๔.3.4 วงเงินกู้ยืมประจ าปี 2561 ของเดือนสิงหาคม 2561  
ประธำนมอบให้นำงพรสถิตย์  ก ำไรทอง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำร   

กำรจัดกำรสหกรณ์ ได้รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ กำรขอควำมเห็นชอบและรับทรำบวงเงินกู้ยืมหรือกำรค้ ำประกัน
ของสหกรณ์ ประจ ำปี 2561 มีดังต่อไปนี้   
1. สหกรณ์ จ ำนวน 7 แห่ง ดังนี้   

ที ่ ชื่อสหกรณ์ วงเงินปีที่ผ่ำนมำ 
(บำท) 

วงเงินปีปัจจุบัน 
(บำท) 

หมำยเหตุ 

1 สคน. สุวรรณคูหำ จก. 20,000,000 20,000,000 รั บ ท ร ำบ เท่ ำ เดิ ม  ล งน ำม  
วันที่ 3 ส.ค. 2561 

2 ส.ก.ต. ธ.ก.ส. หนองบัวล ำภู จก.  100,000,000 100,000,00
0 

รั บ ท ร ำบ เท่ ำ เดิ ม  ล งน ำม  
วันที่ 9 ส.ค. 2561 

3 สกย. โนนทันยำงทอง จก. 5,000,000 5,000,000 รั บ ท ร ำบ เท่ ำ เดิ ม  ล งน ำม  
วันที่ 16 ส.ค. 2561 

4 สกย. ยำงหล่อ จก. 2,400,000  2,400,000 รับทรำบเท่ำเดิม ลงนำม วันที่ 
16 ส.ค. 2561 
 

5 สกย. สงเครำะห์นำวัง จก. 3,000,000   รับทรำบเท่ำเดิม ลงนำม วันที่ 
29 ส.ค. 2561 

6 ส.บุญทันยำงพำรำกำรเกษตร จก. 1,000,000 630,000 เห็นชอบลดลง ลงนำม วันที่ 
16 ส.ค.2561 

7 สกย. โนนสัง จก. 7,000,000 4,000,000 เห็นชอบลดลง ลงนำม วันที่ 
17 ส.ค.2561 

หมำยเหตุ : ๑. สหกรณ์กำรเกษตรศุภนิมิตหนองบัวล ำภู จ ำกัด ขอควำมเห็นชอบวงเงินจ ำนวน 35,000,000 
บำท อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรขอเอกสำรเพิ่มเติมในกำรพิจำรณำวงเงินกู้ยืม 
      ๒. สหกรณ์ส่งเสริมกำรเกษตรและปศุสัตว์หนองบัวล ำภู จ ำกัด อยู่ระหว่ำงกำรรวบรวมเอกสำรยื่น 
                   ให้ส ำนักงำนอัยกำรจังหวัด แต่งตั้งทนำยควำมฟ้องร้องด ำเนินคดีเพ่ือเรียกร้องให้สหกรณ์ส่งเสริม 
            กำรเกษตรและปศุสัตว์หนองบัวล ำภู จ ำกัด ช ำระหนี้กองทุนพัฒนำสหกรณ์ 
 
2. กลุ่มเกษตรกร  

ที ่ ชื่อกลุ่มเกษตรกร วงเงินปีที่ผ่ำนมำ วงเงินปีปัจจุบัน หมำยเหตุ 
1 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หนองภัย

ศูนย์  
1,000,000 
 

1,000,000 
 

เห็นชอบเท่ำเดิม ลงนำม 14 
ส.ค. 2561 

2. กลุ่มเกษตรกรท ำนำนำมะเฟือง 1,000,000 
 

1,000,000 
 

เห็นชอบเท่ำเดิม ลงนำม 14 
ส.ค. 2561 

3 กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำงพำรำ
กุดจิก – เก่ำกลอย 

500,000 
 

500,000 
 

เห็นชอบเท่ำเดิม ลงนำม 14 
ส.ค. 2561 

4 กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำงพำรำ
ดงสวรรค์ 

500,000 
 

500,000 
 

เห็นชอบเท่ำเดิม ลงนำม 17 
ส.ค. 2561 
 



~ ๑๐ ~ 
 

 
 
 
 

5 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ด่ำนช้ำง 1,000,000 
 

1,000,000 
 

เห็นชอบเท่ำเดิม ลงนำม 17 
ส.ค. 2561 

6 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์นำกลำง 1,000,000 
 

1,000,000 
 

เห็นชอบเท่ำเดิม ลงนำม 17 
ส.ค. 2561 

7 กลุ่มเกษตรกรท ำนำวังปลำป้อม 3,000,000 
 

3,000,000 
 

เห็นชอบเท่ำเดิม ลงนำม 17 
ส.ค. 2561 

8 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อเมือง
ใหม ่

1,000,000 
 

1,000,000 
 

เห็นชอบเท่ำเดิม ลงนำม 17 
ส.ค. 2561 

9 กลุ่มเกษตรกรฝำยหินยำงพำรำ 1,000,000 
 

1,000,000 
 

เห็นชอบเท่ำเดิม ลงนำม 17 
ส.ค. 2561 

10 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อหนอง
เรือ 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

เห็นชอบเท่ำเดิม ลงนำม 20 
ส.ค. 2561 

11 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อ ต.นิคม
พัฒนำ 

3,000,000 
 

3,000,000 
 

เห็นชอบเท่ำเดิม ลงนำม 30 
ส.ค. 2561 

12 กลุ่มเกษตรกรท ำนำหนองภัย
ศูนย ์

3,000,000 
 

3,000,000 
 

เห็นชอบเท่ำเดิม ลงนำม 30 
ส.ค. 2561 

มีกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรขอเอกสำรเพิ่มเติมในกำรพิจำรณำวงเงินกู้ยืม มี 2 แห่ง ดังนี้ 
1. กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำงก้อนถ้วย ต. โนนทัน  วงเงินกู้ยืม 500,000 บำท 
2. กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำงพำรำกุดสะเทียน  วงเงินกู้ยืม 500,000 บำท   

 มติที่ประชุม รับทรำบ /มอบกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 และ 2 ช่วยตรวจสอบเอกสำร
ประกอบกำรขอควำมเห็นชอบวงเงินกู้ยืมให้ครบถ้วน เพ่ือควำมรวดเร็วในกำรด ำเนินกำร  

 
ระเบียบวาระท่ี 4.๔ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 
รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนสิงหาคม 25๖๑  
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔.1 การด าเนินงานของสหกรณ์บ้านม่ันคงโนนสูงเปลือย จ ากัด  
ประธำนมอบให้นำยสมเด็จ  บุญเดช ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ได้รำยงำนที่

ประชุมว่ำ สหกรณ์เคหสถำนบ้ำนมั่นคงโนนสูงเปลือย จ ำกัด ได้รับหนังสือจำกนำยทะเบียนสหกรณ์ แจ้งว่ำ 
หำกสหกรณ์ไมเริ่มด ำเนินกิจกำรภำยใน 1 ป นับแตวันที่จดทะเบียน หรือหยุดด ำเนินกิจกำรติดตอกันเปนเวลำ 
2 ปี นับตั้งแต่วันที่หยุดด ำเนินกิจกำร นำยทะเบียนสหกรณมีอ ำนำจสั่งเลิกสหกรณได้ นั้น ส ำนักงำนสหกรณ์
จังหวัดหนองบัวล ำภู โดยกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดประชุมเชิงปฎิบัติกำรโครงกำรพัฒนำกำรบริหำร
จัดกำรสหกรณ์เคหสถำนบ้ำนมั่นคงให้มีประสิทธิภำพ ปีงบประมำณ พ.ศ . 2561 ให้แก่ คณะกรรมกำร
ด ำเนินกำร และสมำชิกสหกรณ์บ้ำนมั่นคงโนนสูงเปลือย จ ำกัด เพ่ือส่งเสริมสหกรณ์บ้ำนมั่นคงโนนสูงเปลือย จ ำกัด        
ให้จัดท ำแผนพัฒนำ/แก้ไขปัญหำกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ ดังนี้ 

 ๑. กำรให้สินเชื่อแก่สมำชิกของสหกรณ์ 
 ๒. สหกรณ์ได้จ้ำงผู้จัดท ำบัญชี เรียบร้อยแล้ว โดยจ้ำงเหมำเป็นชิ้นงำน เดือนละ 

๑,๐๐๐ บำท  
 ๓. กำรเพ่ิมหุ้นของสมำชิก เดิมหุ้นละ ๕๐ บำท เพ่ิมเป็น ๑๐๐ บำท 

     พร้อมทั้งได้แนะน ำสหกรณ์ด ำเนินกำรตำมแผน คือ ท ำธุรกิจปล่อยเงินกู้ให้แก่สมำชิก 
จ ำนวน 100,000 บำท หำกไม่ด ำเนินกำรภำยในระยะเวลำ 1 ปี จะต้องเลิกสหกรณ์  



~ ๑๑ ~ 
 

 
 
 
 

มติที่ประชุม รับทรำบ /มอบกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของ
สหกรณ์ หำกสหกรณ์ไม่ด ำเนินกำรให้รำยงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภูทรำบ และมอบให้ผู้ตรวจกำรสหกรณ์ 
ด ำเนินกำรเพ่ือสั่งเลิกสหกรณ์ให้เป็นไปตำมกฎหมำยสหกรณ์และระเบียบนำยทะเบียนสหกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๔.2 ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรประจ าเดือนสิงหาคม 2561 
ประธำนมอบให้นำยพยนต์  รุ่งศรี เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์ช ำนำญงำน ได้รำยงำนต่อที่

ประชุม ดังนี้ 
1. กำรจัดมำตรฐำนสหกรณ์ประจ ำเดือน สิงหำคม 2561   
    มีกำรประเมินเขำ้สู่ระบบประเมินมำตรฐำน จ ำนวน 16 สหกรณ์ ระดับดีเลิศ

จ ำนวน 2 แห่ง  ดีมำก 7 แห่ง ดี  จ ำนวน 1 แห่ง  และไม่ผ่ำนจ ำนวน 6 แห่ง มีรำยชื่อต่อไปนี้ 
 
ล ำดับ สหกรณ ์ ประเภท อ ำเภอ คะแนน เกรด 

1 สกก. นำกลำง จก. สหกรณ์กำรเกษตร นำกลำง 97.85 ดีเลิศ 
2 สกก. ศรีบุญเรือง จก. สหกรณ์กำรเกษตร ศรีบุญเรือง 98.53 ดีเลิศ 
3 ส.ก.ต. ธ.ก.ส. หนองบัวล ำภู จก. สหกรณ์กำรเกษตร เมืองหนองบัวล ำภู  86.15 ดีมำก 
4 สกก. สกอ. ต ำบลบ้ำนโคก จก. สหกรณ์กำรเกษตร สุวรรณคูหำ 92.38 ดีมำก 
5 ส. ข้ำวฮำงงอกหนองบัวล ำภู จก.  สหกรณ์กำรเกษตร นำวัง 94.23 ดีมำก 
6 สกก. ศุภนิมติหนองบัวล ำภู จก. สหกรณ์กำรเกษตร เมืองหนองบัวล ำภ ู 86.47 ดีมำก 
7 สกก. กุดดู่ จก. สหกรณ์กำรเกษตร โนนสัง 88.40 ดีมำก 
8 สกก. บ้ำนกกค้อ จก. สหกรณ์กำรเกษตร นำกลำง 89.30  ดีมำก 
9 สคน. โนนสง่ำสำมัคคี จก. สคน. สุวรรณคูหำ 86.50  ดีมำก 

10 ส. โคนมในเขตปฏริูปที่ดินหนองบวัล ำภู จก. สหกรณ์กำรเกษตร นำวัง 76.11 ดี 
11 ส. ส่งเสริมกำรเกษตรและปศสุัตว์

หนองบัวล ำภู จก. 
สหกรณ์กำรเกษตร เมืองหนองบัวล ำภ ู 71.55 ไม่ผำ่น 

12 สผน.ฟ. บ้ำนโนนส ำรำญ จก. สหกรณ์กำรเกษตร ศรีบุญเรือง 71.71 ไม่ผำ่น 
13 สผน. ฟ. บ้ำนทรำยมูล กุดแข้ จก. สหกรณ์กำรเกษตร ศรีบุญเรือง 71.19 ไม่ผำ่น 
14 สกก. สกอ. สุวรรณคูหำ จก. สหกรณ์กำรเกษตร สุวรรณคูหำ 72.68  ไม่ผำ่น 
15 สกย. สงเครำะห์นำวัง จก. สหกรณ์กำรเกษตร นำวัง 64.88 ไม่ผำ่น 
16 สคน. ผำซ่อนมั่นคง จก. สคน. สุวรรณคูหำ 55.37 ไม่ผำ่น 

    
 - ผลงำนสะสมกำรรักษำมำตรฐำนสหกรณ์ ตั้งแต่เดือนตุลำคม ๒๕60 – สิงหำคม ๒๕61 

จ ำนวน 22 สหกรณ ์และไม่ผ่ำนกำรรักษำมำตรฐำน จ ำนวน 7 สหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 73.33 
 
- ผลงำนสะสมกำรยกระดับมำตรฐำนสหกรณ์ ตั้งแต่เดือนตุลำคม 2560 – สิงหำคม 2561 

จ ำนวน 2 สหกรณ์ 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๒ ~ 
 

 
 
 
 

 
๒. กำรจดัมำตรฐำนกลุ่มเกษตรกรประจ ำเดือนสิงหำคม 2561 

     กลุ่มเกษตรกรมกีำรประเมินเข้ำสู่ระบบประเมินมำตรฐำน จ ำนวน 24 กลุ่ม   
ผ่ำน จ ำนวน 16 กลุ่ม และไม่ผ่ำน จ ำนวน 8 กลุ่ม มีรำยชื่อดังต่อไปนี้  

   
ล ำดับ กลุ่มเกษตรกร อ ำเภอ ผล 

1 กลุ่มเกษตรกรท ำนำต ำบลหันนำงำม ศรีบุญเรือง ผ่ำน 
2 กลุ่มเกษตรกรท ำนำหนองทุ่งมน ศรีบุญเรือง ผ่ำน 
3 กลุ่มเกษตรกรท ำนำโนนขมิ้น เมืองหนองบัวล ำภ ู ผ่ำน 
4 กลุ่มเกษตรกรท ำนำเก่ำกลอย นำกลำง ผ่ำน 
5 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์นำกลำง นำกลำง ผ่ำน 
6 กลุ่มเกษตรกรท ำนำกุดจิก เมืองหนองบัวล ำภ ู ผ่ำน 
7 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์จอมทอง ศรีบุญเรือง ผ่ำน 
8 กลุ่มเกษตรกรท ำนำหนองแก ศรีบุญเรือง ผ่ำน 
9 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ฝั่งแดง นำกลำง ผ่ำน 

10 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อวังทอง นำวัง ผ่ำน 
11 กลุ่มเกษตรกรท ำนำโนนสัง โนนสัง ผ่ำน 
12 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เก่ำกลอย นำกลำง ผ่ำน 
13 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อย่ำงหล่อ ศรีบุญเรือง ผ่ำน 
14 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์กุดแห่ นำกลำง ผ่ำน 
15 กลุ่มเกษตรกรท ำนำหนองภัยศนูย์ เมืองหนองบัวล ำภ ู ผ่ำน 
16 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อเมืองใหม่ ศรีบุญเรือง ผ่ำน 
17 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์อุทัยสวรรค์ นำกลำง ไม่ผ่ำน 
18 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อหันนำงำม ศรีบุญเรือง ไม่ผ่ำน 
19 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อโนนมว่ง ศรีบุญเรือง ไม่ผ่ำน 
20 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อโนนเมือง โนนสัง ไม่ผ่ำน 
21 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หนองบวัใต้ ศรีบุญเรือง ไม่ผ่ำน 
22 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ด่ำนช้ำง นำกลำง ไม่ผ่ำน 
23 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อต ำบลนิคมพัฒนำ โนนสัง ไม่ผ่ำน 
24 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อหนองเรือ โนนสัง ไม่ผ่ำน 

                 
    - มีผลงำนสะสมกำรรักษำมำตรฐำนกลุ่มเกษตรกร ตั้งแต่เดือนตุลำคม ๒๕60 – สิงหำคม 

๒๕61 ผ่ำน จ ำนวน 34 กลุม่  ไม่ผ่ำน จ ำนวน 7 กลุม่ คิดเป็นร้อยละ 82.34 
    - ผลงำนสะสมกำรยกระดับมำตรฐำนกลุ่มเกษตรกร ตั้งแต่เดือนตุลำคม 2560 – 

สิงหำคม 2561 จ ำนวน 2 กลุ่ม  
มติที่ประชุม รับทรำบ 
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  ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ การยกระดับช้ันสหกรณ์ 
  ประธำนมอบให้นำยพยนต์  รุ่งศรี เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์ช ำนำญงำน ได้รำยงำนต่อที่
ประชุมว่ำ กำรจัดกลุ่มเพ่ือท ำแนวทำงแนะน ำ ส่งเสริมและพัฒนำควำมเข้มแข็งสหกรณ์ของจังหวัด ส ำนักงำน
สหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู มีดังต่อไปนี้  
  1. กลุ่มเข้มแข็ง/พัฒนำ 
 1.1 สหกรณ์ที่ต้องพัฒนำให้เป็นองค์กรหลักระดับอ ำเภอ (เฉพำะสหกรณ์กำรเกษตร 
ประมง นิคม) มีจ ำนวน 4 แห่ง 
 1.2 สหกรณ์ที่ต้องกำรพัฒนำและเพ่ิมศักยภำพกำรด ำเนินธุรกิจ โดยกำรสนับสนุนจำก
ภำครัฐ มีจ ำนวน 24 แห่ง 
 1.3 สหกรณ์ที่เข้มแข็งสำมำรถพ่ึงตนเองได้ โดยให้ภำครัฐแนะน ำ ส่งเสริม และก ำกับ
ดูแลกำรด ำเนินงำนตำมปกติ มีจ ำนวน 3 แห่ง 
 2. กลุ่มที่ต้องแก้ไขปัญหำ 
  2.1 สหกรณ์ท่ีมีข้อบกพร่องต้องได้รับกำรแก้ไข/และเร่งรัดติดตำม มีจ ำนวน 2 แห่ง 
  2.2 กลุ่มสหกรณ์ที่มีปัญหำหนี้ค้ำงนำน มีจ ำนวน 5 แห่ง 
   2.3 สหกรณ์ท่ีมีปัญหำหนี้สูญ มีจ ำนวน มีจ ำนวน - แห่ง 
          2.4 สหกรณ์ท่ีจ ำเป็นต้องฟ้ืนฟูกิจกำร มีจ ำนวน 7 แห่ง 
 2.5 สหกรณท์ี่ควรควบกิจกำรกับสหกรณ์ มีจ ำนวน 1 แห่ง 
 2.6 สหกรณ์ท่ีควรเลิกกิจกำร มีจ ำนวน 3 แห่ง 
 2.7 สหกรณ์ท่ีมีปัญหำอ่ืน ๆ มีจ ำนวน - แห่ง   

มติที่ประชุม รับทรำบ /มอบเจ้ำหน้ำที่ ที่ได้รับมอบหมำย ร่วมแรง ร่วมใจกันด ำเนินงำน
วิเครำะห์หำสำเหตุ และหำแนวทำงแก้ไขให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.5 การจัดท าทะเบียนสมาชิกและหุ้นของกลุ่มเกษตรกร 
  ประธำนมอบให้นำยพยนต์  รุ่งศรี เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์ช ำนำญงำน ได้รำยงำนต่อที่
ประชุมว่ำ ตำมที่กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  ได้มอบเอกสำรกำรจัดท ำทะเบียนสมำชิกและหุ้นของ       
กลุ่มเกษตรกรแล้วนั้น ในกำรนี้จึงขอควำมร่วมมือกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 และ 2 รวบรวมแบบสอบถำมส่งคืน
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ภำยในวันที่ 20 กันยำยน 2561 ด้วย   

มติที่ประชุม รับทรำบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.5  กลุ่มตรวจการสหกรณ์ 
รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนสิงหาคม 25๖๑  
ระเบียบวาระท่ี 4.5.๑ รายงานผลการตรวจการสหกรณ์  
ประธำนมอบให้นำยฉลำด  วัณณำ นิติกรปฏิบัติกำร ได้รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ ในเดือน

สิงหำคม 256๑ มีรำยงำนผลกำรตรวจกำรสหกรณ์ ดังนี้ 
  ตรวจกำรตำมแผนงำนปกติ เป้ำหมำย 49 แห่ง ผลงำนสะสม 40 ผลงำนเดือนนี้ 9 แห่ง 

รวม 49 แห่ง คิดเป็น 100 %   
มติที่ประชุม รับทรำบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4.5.๒ รายงานผลความก้าวหน้าการช าระบัญชี 
ประธำนมอบให้นำยฉลำด  วัณณำ นิติกรปฏิบัติกำร ไดร้ำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำ ในกำรช ำระ

บัญชีประจ ำเดือนสิงหำคม 256๑ ต่อที่ประชุมดังนี้ 
ที ่ ชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ขั้นตอนเดือน 

ก.ค. ๖1 
ขั้นตอนเดือน   

ส.ค.6๑ 
ผู้ช ำระบัญชี 

๑ สอ.พนักงำนฝ่ำยปกครองอ ำเภอ 
นำกลำง จ ำกัด 

ขั้นที่ 3 
(26 ก.ย.59) 

ขั้นที่ 3 
(26 ก.ย.59) 

นำยวสันต์  สุขสมบัติ 

๒ สกก.ผำยำสำมัคคี จ ำกัด ขั้นที่ 3 
(21 ก.ค.59) 

ขั้นที่ 3 
(21 ก.ค.59) 

นำยขบวน   ทองดี 

๓ ร้ำนสหกรณ์อ ำเภอศรีบุญเรือง  
จ ำกัด 

ขั้นที่ 4   
(20 ม.ค.60) 

ขั้นที่ 6   
(4 มิ.ย.60) 

นำยสมเด็จ  บุญเดช 
 

4 สกก.นำกอกพัฒนำ  จ ำกัด ขั้นที่ 3 
(1 มิ.ย.59) 

ขั้นที่ 3 
(1 มิ.ย.59) 

น.ส.ศศิธร จันทร์สมัคร 
 

5 สกก.อนุรักษ์ธรรมชาติ จ ากัด ขั้นที่ ๗     
(2๔ มี.ค.๖๐) 

ขั้นที่ ๗     
(2๔ มี.ค.๖๐) 

นายขบวน  ทองดี 

6 สกก.บ้านกุดดินจ่ี –ดงสวรรค์  

จ ากัด 
ขั้นที่ 3        

(6 มิ.ย.60) 
ขั้นที่ 4   

(6 มิ.ย.60)  
นายจิตณรงค ์ ลอยลม 

 
7 ร้านสหกรณ์โนนสัง  จ ากัด ขั้นที่ 6         

 (19 ธ.ค.59) 
ขั้นที่ 6         

 (19 ธ.ค.59) 
น.ส.ญำณินท์ สุวรรณโค 

 
๘  สหกรณผ์ู้ใช้น้ ำโคกนกสำริกำ  

จ ำกัด  
ขั้นที่ 7 

(30 มิ.ย.59) 
ขั้นที่ 7 

(30 มิ.ย.59) 
น.ส. ฐิตำภรณ์  สอนเต็ม 

๙  สก.ผู้เลี้ยงสุกรศรีบุญเรือง  จ ำกัด   
(กลุ่มมีปัญหำ)  

ขั้นที่ 6 
(21 ธ.ค.53) 

ขั้นที่ 6 
(21 ธ.ค.53) 

นำยจิตณรงค์ ลอยลม 
 

1๐ สกก.สร้ำงสรรค์ศรีบุญเรือง จ ำกัด  
(กลุ่มมีปัญหำ)  

ขั้นที่ 6                
(7 พ.ค.52)  

ขัน้ที่ 6                
(7 พ.ค.52) 

น.ส. ญำณนิท์  สุวรรณโค 
 

11 กลุ่มเกษตรท ำนำฝั่งแดง ขั้นที่ 7    
(30 ก.ย.59) 

ขั้นที่ 10    
(7 พ.ค.61) 

นำยพยนต์ รุ่งศร ี

12  กลุ่มเกษตรเลี้ยงโคเนื้อบ้ำนถิ่น  ขั้นที่ ๖  
 (1 มี.ค.๖๐)  

ขั้นที่ 7           
(8 มิ.ย.60)  

น.ส.ศศิธร จันทร์สมัคร 
 

13  กลุ่มเกษตรเลี้ยงสัตว์นำแก  ขั้นที่ ๖  
(7 เม.ย.60)   

ขั้นที่ ๖  
(7 เม.ย.60)  

น.ส.จันทร์เพ็ญ ศรีลุนช่ำง 
 

14  กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์นำค ำไฮ 
 

ขั้นที่ 3 
(16 ก.พ.60) 

ขั้นที่ 3 
(16 ก.พ.60) 

น.ส.จันทร์เพ็ญ ศรีลุนช่ำง 
 

๑5 สกก.มหำชนสุวรรณคูหำ จ ำกัด  ขั้นที่ 2 
(20 เม.ย.๖๐) 

ขั้นที่ 3 
(11 ส.ค.๖๐) 

น.ส.ฐิตำภรณ์ สอนเต็ม 
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16 สบ.ชุมชนบ้ำนเอื้ออำทร
หนองบัวล ำภู จ ำกัด 

 ขั้นที่ 2 
(2๖ เม.ย.๖๐) 

ขั้นที่ ๓ 
(๖ ก.ค.๖๐) 

น.ส.รัดดำวรรณ ไชยช่วย 

๑7 สกก.บ้ำนเพ็กเฟ้ือย-หว้ยเตย 
จ ำกัด 

ขั้นที่ ๒ 
(1๐ มี.ค.60)  

ขั้นที่ 3 
(1๐ ต.ค.60) 

นำงพรสถิตย์ ก ำไรทอง   

18 สกก.โนนเมือง จ ำกัด ขั้นที่ 2 
(26 พ.ค.60)  

ขั้นที่ 3 
(21 ก.ค. 60) 

น.ส.จันทร์เพ็ญ  ศรีลุนช่ำง 

๑9 สกก.โอทอปศรีบุญเรือง จ ำกัด ขั้นที่ ๓ 
(28 มิ.ย. ๖๐)  

ขั้นที่ 4 
(21 มี.ค.61) 

น.ส.อรอุมำ แพงวงษ์ 

20 สหกรณ์สวนป่ำภำคเอกชน จ ำกัด ขั้นที่ 2 
(26 พ.ค.60)  

ขั้นที่ 2 
(26 พ.ค.60) 

นำยวสันต์  สุขสมบัติ 

๒1 สกก.นำวัง จ ำกัด ขั้นที่ ๑  
(6พ.ย.60) 

ขั้นที่ ๒  
(6พ.ย.60) 

น.ส.ญำณินท์ สุวรรณโค 
 

22 สกก.ผลิตปุ๋ยอินทรีย์คลองเจริญ 
จ ำกัด 

ขั้นที่ 1  
(2๗พ.ย.60) 

ขั้นที่ 2  
(14 มี.ค.61) 

นำยพยนต์  รุ่งศรี 

23 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อบ้ำนค้อ ขั้นที่ ๒  
(16พ.ย.60) 

ขั้นที่ ๔  
(๒3 ม.ค.6๑) 

นำยสมเด็จ  บุญเดช 

มติที่ประชุม  รับทรำบ  / กรณีมีกำรเปลี่ยนตัวผู้ช ำระบัญชี ขอให้ผู้ช ำระบัญชีคนเดิมมอบ
เอกสำรต่ำงๆ ให้แก่ผู้ช ำระบัญชีคนใหม่ด้วย 

 
ระเบียบวาระท่ี 4.5.3 รายงานความคืบหน้าข้อบกพร่องประจ าเดือนสิงหาคม 25๖1 
ประธำนมอบให้นำยฉลำด  วัณณำ นิติกรปฏิบัติกำร ได้รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ ได้รับแจ้งผล

กำรรำยงำนกำรแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ ์ดังนี้ 
สหกรณ์กำรเกษตรเมืองหนองบัวล ำภู จ ำกัด รำยงำนควำมคืบหน้ำว่ำ ได้รับช ำระหนี้จำกโรงสี

อุดรฯ เลี่ยงฮงไถ่ (1992) จ ำกัด เดือนละ 5๐,000 บำท คงเหลือยอดมูลค่ำควำมเสียหำย 3,049,701 บำท 
และลูกหนี้สินค้ำขำดบัญชีอยู่ในควำมรับผิดชอบของนำยนำวำ ใจสะอำด อดีตผู้จัดกำร จ ำนวน 5,000 บำท 
คงเหลือมูลค่ำควำมเสียหำย จ ำนวน 137,192 บำท 

สหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวล ำภู  จ ำกัด รำยงำนควำมคืบหน้ำว่ำ ศำลได้นัด
ไต่สวนเจ้ำหนี้ คือบริษัทกรุงไทย จ ำกัด แต่เจ้ำหนี้ไม่ได้มำตำมศำลนัด ส่วนจ ำเลยนำงอันนำ ก็ไม่ได้มำรำยงำน
ตัวตำมศำลนัด ศำลจึงได้ออกหมำยจับนำงอันนำ และสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวล ำภู      
ไดข้อให้ศำลพิพำกษำให้จ ำเลยล้มละลำย 
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สหกรณ์กองทุนสวนยำงนำวัง จ ำกัด รำยงำนควำมคืบหน้ำว่ำ พบข้อบกพร่องจำกตรวจสอบ
บัญชีประจ ำปีสิ้นสุด วันที่ 28 กุมภำพันธ์2561 ดังนี้ 

1. สหกรณ์มีลูกหนี้ปฏิเสธหนี้ จ ำนวน 768,781.25 บำท 
2. พบว่ำสหกรณ์มีเงินสดขำดบัญชียอดใหม่ จ ำนวน 40,000.-บำท อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร 

ของกลุ่มตรวจกำรสหกรณ์แจ้งให้ผู้ตรวจกำรเข้ำรวบรวมเอกสำรประกอบกำรสั่งกำรของนำยทะเบียนสหกรณ์ 
มติที่ประชุม  รับทรำบ /มอบหมำยให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 และ 2 และเจ้ำหน้ำที่ที่

รับผิดชอบติดตำมกำรด ำเนินงำนสหกรณ์ที่มีข้อบกพร่อง และให้รำยงำนผลควำมคืบหน้ำของสหกรณ์ที่มี
ข้อบกพร่องทุกเดือน 

 
ระเบียบวาระท่ี 4.6 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1  

รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนสิงหาคม 25๖๑  
ระเบียบวาระท่ี 4.6.1 ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ภายใน 150 วัน ส าหรับปีบัญชีสิ้นสุด 

31 มีนาคม 2561  
ประธำนมอบให้นำยขบวน  ทองดี  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ได้รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ 

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจัดประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี ภำยใน 150 วัน ส ำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 31 มีนำคม 
2561 มีดังต่อไปนี้ 
 1. สหกรณ์ จ ำนวน 5 แห่ง  
  1. สหกรณ์กำรเกษตรนำกลำง จ ำกัด 
  2. สหกรณ์กำรเกษตรศุภนิมิต จ ำกัด 
  3. สหกรณ์กำรเกษตร สกอ. ต ำบลบ้ำนโคก จ ำกัด  
  4. สหกรณ์กำรเกษตร สกอ. สุวรรณคูหำ จ ำกัด 
  5. สหกรณ์กำรเกษตรบ้ำนกกค้อ จ ำกัด  
 2. กลุ่มเกษตรกร จ ำนวน 9 แห่ง  
  1. กลุ่มเกษตรกรท ำนำหนองภัยศูนย์ 2. กลุ่มเกษตรกรท ำสวนหนองภัยศูนย์ 
  3. กลุ่มเกษตรกรท ำนำโนนขมิ้น 4. กลุ่มเกษตรกรท ำนำเก่ำกลอย 
  5. กลุ่มเกษตรกรท ำนำกุดจิก  6. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เก่ำกลอย 
  7. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์อุทัยสวรรค์ 7. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ฝั่งแดง 
  9. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์กุดแห่ 
 มติที่ประชุม  รับทรำบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.6.2 ประชุมใหญ่วิสามัญ 
ประธำนมอบให้นำยขบวน  ทองดี  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ได้รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ 

สหกรณ์จัดประชุมใหญ่วิสำมัญ จ ำนวน 5 แห่ง มีดังต่อไปนี้  
  1. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนำไร่ จ ำกัด  
  2. สหกรณเ์ครดิตยูเนี่ยนโนนสง่ำสำมัคคี จ ำกัด 
  3. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสุวรรณคูหำ จ ำกัด 
  4. สหกรณ์โคเนื้อคุณภำพหนองบัวล ำภู จ ำกัด 
  5. ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู จ ำกัด 
 มติที่ประชุม  รับทรำบ 



~ ๑๗ ~ 
 

 
 
 
 

 ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖.3  สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรปิดบัญชีภายใน 30 วัน ปีบัญชีสิ้นสุด 30 
มิถุนายน 2561 
 ประธำนมอบให้นำยขบวน  ทองดี  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ได้รำยงำนต่อที่
ประชุมว่ำ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรปิดบัญชีภำยใน 30 วัน ปีบัญชีสิ้นสุด 30 มิถุนำยน 2561  สหกรณ์ 
จ ำนวน 2 แห่ง และกลุ่มเกษตรกร จ ำนวน 1 แห่ง ดังนี้  

 1. สหกรณ์กำรเกษตรเมืองหนองบัวล ำภู จ ำกัด 
 2. สหกรณ์กำรเกษตรหนองภัยศูนย์ จ ำกัด  
 3. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคโนนขมิ้น 

 มติที่ประชุม  รับทรำบ 
      

ระเบียบวาระท่ี 4.7 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2  
รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนสิงหาคม 25๖๑  
ระเบียบวาระท่ี 4.6.1 ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ภายใน 150 วัน ส าหรับปีบัญชีสิ้นสุด 

31 มีนาคม 2561  
ประธำนมอบให้นำยจิตณรงค์  ลอยลม ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 ได้รำยงำนต่อที่

ประชุมว่ำ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจัดประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี ภำยใน 150 วัน ส ำหรบัปีบัญชีสิ้นสุด 31 
มีนำคม 2561 มีดังต่อไปนี้ 

1. สหกรณ์จ ำนวน 6 แห่ง 
 1. สหกรณ์ผู้ใช้น้ ำสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำบ้ำนทรำยมูล กุดแข้ จ ำกัด 
 2. สหกรณ์ผู้ใช้น้ ำสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำบ้ำนโนนส ำรำญ จ ำกัด  
 3. สหกรณ์กำรเกษตรต ำบลโนนม่วง ยำงหล่อ หนองกุงแก้ว จ ำกัด 
 4. สหกรณ์กำรเกษตรศรีบุญเรือง จ ำกัด  
 5. สหกรณ์โคนมในเขตปฏิรูปที่ดินหนองบัวล ำภู จ ำกัด 
 6. สหกรณ์กำรเกษตรกุดดู่ จ ำกัด 
   2. กลุ่มเกษตรกร จ ำนวน 13 แห่ง  
      1.  กลุ่มเกษตรกรโคเนื้อโนนม่วง 
  2.  กลุ่มเกษตรกรโคเนื้อหันนำงำม 
      3.  กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อยำงหล่อ 
  4.  กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อเมืองใหม่ 
  5.  กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อโนนเมือง 
  6.  กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อวังทอง 
  7.  กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อหนองเรือ 
  8. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อ ต ำบลนิคมพัฒนำ 
  9.  กลุ่มเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เมืองใหม่ 
  10.  กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์จอมทอง 
  11. กลุ่มเกษตรกรท ำนำหนองแก 
  12. กลุ่มเกษตรกรท ำนำโนนสัง 
  13. กลุ่มเกษตรกรท ำนำต ำบลหันนำงำม 



~ ๑๘ ~ 
 

 
 
 
 

  ส่วนกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อโนนสะอำด จะจัดประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี
ภำยใน 150 วัน นัดครั้งที่ 2 วันที่ 7 กันยำยน 2561 

มติที่ประชุม  รับทรำบ /มอบหมำยให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 และ 2 ก ำกับ ดูแล ให้สหกรณ์/
กลุ่มเกษตร ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมระเบียบฯ ข้อบังคับ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด 

 

 
 
 
 

 ระเบียบวาระท่ี 5.๑ การด าเนินงานโครงการไทย นิยม ยั่งยืน 
 ประธำน แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ โครงกำรไทย นิยม ยังยืน มี 2 ส่วน มีดังต่อไปนี้ คือ  
 1. จังหวัดหนองบัวล ำภู  ได้จัดสรรงบประมำณให้แก่หมู่บ้ ำน/ชุมชน ๆ ละ 

200,000 บำท จังหวัดหนองบัวล ำภูได้มีค ำสั่งมอบหมำยให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรเป็นคณะท ำงำน และร่วม
ติดตำม ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนโครงกำรดังกล่ำว  

      มอบ หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป ร่วมติดตำม ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของ
หมู่บ้ำน 

 2. ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู โครงกำรไทย นิยม ยังยืน (โครงกำรแก้มลิง) 
สหกรณ์ได้ด ำเนินกำร ดังนี้  

       2.๑ สหกรณ์กำรเกษตรโนนสัง จ ำกัด ด ำเนินกำรก่อสร้ำงโกดัง ขนำด ๒,๐๐๐ ตัน 
จ ำนวนเงิน ๗,๘๗๐,๐๐๐ บำท  

      2.๒ สหกรณ์กำรเกษตรเพ่ือกำรตลำดลูกค้ำ ธ.ก.ส. จ ำกัด  ด ำเนินกำรสร้ำง
โกดัง ขนำด ๕๐๐ ตัน จ ำนวนเงิน ๒,๐๔๕,๐๐๐ บำท 

      2.๓ สหกรณ์กำรเกษตรหนองภัยศูนย์ จ ำกัด ได้ด ำเนินกำรจัดซื้อรถยนต์บรรทุก
ห้องเย็น จ ำนวน ๑ คัน จ ำนวนเงิน ๙๐๐,๐๐๐ บำท 
 มติที่ประชุม  รับทรำบ /มอบหมำยให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจสหกรณ์  กลุ่มส่งเสริม
สหกรณ์ ๑ และ ๒  แนะน ำ ส่งเสริมกำรท ำแผนธุรกิจ  แผนด ำเนินงำน  พร้อมทั้ง ก ำกับ ดูแล ติดตำมกำร
ด ำเนินงำนของสหกรณ์ท้ัง 3 แห่ง ให้เป็นไปตำมค ำแนะน ำ และเงื่อนไขของกรมส่งเสริมสหกรณ์ด้วย 
 
 ระเบียบวาระท่ี 5.2 การแก้ไขและพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง 
 ประธำน แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ ตำมที่กรมส่งเสริมสหกรณ์มีแนวทำงในกำรส่งเสริมสหกรณ์ให้มี
ควำมเข้มแข็ง มีกำรก ำกับ ตรวจสอบอย่ำงเข้มข้นและแก้ไขปัญหำได้ทันท่วงที มีกำรบริหำรงำนโปร่งใส ไร้ทุจริต 
มีธรรมำภิบำล บริหำรงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ ไม่มีข้อบกพร่อง สหกรณ์สำมำรถด ำเนินงำนธุ รกิจสนองตอบ
ควำมต้องกำรของสมำชิกได้ทุกมิติ ในส่วนของส ำนักงำนสหกรณ์หนองบัวล ำภู มีสหกรณ์ในกำรแนะน ำ ส่งเสริม 
ก ำกับ ดูแล ที่มีผลกำรด ำเนินกำรขำดทุนสะสมจ ำนวน 6 แห่ง  และมีสหกรณ์ที่มีปัญหำหนี้ค้ำงช ำระถึงขั้น
จะต้องตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจ ำนวน 2๖ แห่ง ในกำรนี้มอบหมำยให้คณะท ำงำนแก้ไขสหกรณ์ที่มีผล
ด ำเนินงำนขำดทุนสะสม ด ำเนินกำร ศึกษำ วิเครำะห์ หำสำเหตุ ข้อบกพร่อง แนะน ำส่งเสริมสหกรณ์ท่ีมีปัญหำ
ลูกหนี้ค้ำงนำนและสหกรณ์ที่มีผลกำรด ำเนินงำนขำดทุนสะสม เพ่ือให้สำมำรถลดหนี้ค้ำงนำน และให้มีผลกำร
ด ำเนินงำนมีก ำไรต่อไป พร้อมทั้งให้คัดเลือกสหกรณ์ท่ีมีควำมเข้มแข็ง เพ่ือพัฒนำสหกรณ์ภำคกำรเกษตรให้เป็น
องค์หลักในระดับอ ำเภอ เพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรที่จะพัฒนำศักยภำพสหกรณ์กำรเกษตรระดับอ ำเภอให้มี
ควำมพร้อมในกำรขับเคลื่อนนโยบำยฯ และพัฒนำสู่กำรเป็นศูนย์กลำงเศรษฐกิจระดับฐำนรำก  

ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องพิจารณา     



~ ๑๙ ~ 
 

 
 
 
 

ทั้งนี้ จึงได้ออกค ำสั่งส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู แต่งตั้งคณะท ำงำนแก้ไขปัญหำ
สหกรณ์ที่มีหนี้ค้ำงนำนและสหกรณ์ที่ขำดทุนสะสม เพ่ือเข้ำไปช่วยเหลือสหกรณ์ที่มีปัญหำลูกหนี้ค้ำงนำน      
และสหกรณ์ท่ีมีผลกำรด ำเนินงำนขำดทุนสะสม มอบหมำยให้คณะท ำงำนที่ดูแลสหกรณ์เป้ำหมำย ปฏิบัติหน้ำที่
ตำมที่ได้รับมอบหมำย วิเครำะห์หำสำเหตุ และหำแนวทำง แก้ไขให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุ
วัตถุประสงค์ หำกมีปัญหำอุปสรรคขัดข้องประกำรใดให้ปรึกษำสหกรณ์จังหวัด 

มติที่ประชุม  รับทรำบ 
   

ระเบียบวาระท่ี 5.2 การแจ้งความประสงค์ขอย้ายของข้าราชการ 
  ประธำนมอบให้นำยประสิทธิ์ เทพมูณี หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป ได้รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ   
กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยกองกำรเจ้ำหน้ำที่ ให้หน่วยงำนในสังกัดส ำรวจควำมประสงค์ย้ำยของข้ำรำชกำร   
หำกมีข้ำรำชกำรมีประสงค์ย้ำย โดยข้ำรำชกำร 1 รำย สำมำรถระบุสังกัดที่ประสงค์จะย้ำยไปปฏิบัติรำชกำรได้
ไม่เกิน 3 แห่ง เรียงล ำดับควำมส ำคัญ พร้อมเหตุผลเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำ สำมำรถDownload แบบฟอร์ม
ได้ที่เว็บไซต์ กองกำรเจ้ำหน้ำที่ http:// office.cpd.go.th/personnel หัวข้อ “แบบฟอร์มดำวน์โหลด” >กลุ่ม
สรรหำและบรรจุแต่งตั้ง  แล้วส่งแบบฟอร์มควำมประสงค์ขอย้ำยให้ฝ่ำยบริหำรทั่วไป ในระหว่ำงวันที่ 1-10 
กันยำยน 2561 เพื่อที่ฝ่ำยบริหำรทั่วไปจะได้ด ำเนินกำรกรอกข้อมูลในระบบออนไลน์ต่อไป  

มติที่ประชุม  รับทรำบ 
  
  
 

 
 6.1 การท าบุญตักบาตรในเทศกาลเข้าพรรษา ภายในศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวล าภู 

ประจ าปี 2561 
 ประธำนแจ้งต่อที่ประชุมว่ำ จังหวัดหนองบัวล ำภู ได้ก ำหนดจัดท ำบุญตักบำตรในช่วงเทศกำล

เข้ำพรรษำ ภำยในศูนย์รำชกำรจังหวัดหนองบัวล ำภู ประจ ำปี 2561 จึงขอเชิญชวนบุคลำกรในสังกัดทุกคน
เข้ำร่วมกิจกรรมท ำบุญตักบำตร ทุกวันพุธ เวลำ 06.30 น. ณ บริเวณด้ำนหน้ำอำคำรศูนย์รำชกำรฯ ตลอดพรรษำ 

มติที่ประชุม  รับทรำบ 
 
 6.2 การเข้าสัมมนาประจ าปี 2561 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์  
  ประธำนแจ้งต่อที่ประชุมว่ำ กรมส่งเสริมสหกรณ์ จะจัดสัมมำประจ ำปี 2561 ในระหว่ำง

วันที่ 29 กันยำยน – 1 ตุลำคม 2561 ณ โรงแรมปริ้นซ์พำเลซ เขตป้อมปรำบศัตรูพ่ำย กรุงเทพมหำนคร ใน
กำรสัมมนำครำวนี้มีข้ำรำชกำรแจ้งควำมประสงค์เข้ำสัมมนำจ ำนวน 4 รำย  คือ 
   1. นำยกฤษฎำ   วรสถิตย์   4. นำยชินวัฒน์    ถิรโสตถินำนนท์   
   2. นำงพรสถิตย์   ก ำไรทอง   
   3. นำงสำวปริยำกร  ขำวนอก       

มติที่ประชุม  รับทรำบ 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)     



~ ๒๐ ~ 
 

 
 
 
 

 6.3 งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ 
 ประธำนแจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้  
  1 วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยำยน 2561 งำนแสดงมุทิตำจิตผู้เกษียณอำยุรำชกำรของ

หัวหน้ำส่วนรำชกำร สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีจ ำนวน 1 คน คือ หัวหน้ำส่วนรำชกำร ส ำนักงำน
ปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมจังหวัดหนองบัวล ำภู  ณ ครัวตะเกียง ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวล ำภู 
ก ำหนดกำรจะแจ้งให้ทรำบอีกครั้ง มอบหัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป ประสำนงำนเกี่ยวกับกำรจัดงำนดังกล่ำวกับ
ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู  

  2 วันอังคำรที่  25 กันยำยน 2561 งำนแสดงมุทิตำจิตผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
หนองบัวล ำภู ย้ำยไปด ำรงต ำแหน่ง ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอุตรดิดถ์ และแสดงมุทิตำจิตผู้เกษียณอำยุรำชกำรของ
หัวหน้ำส่วนรำชกำร ทุกส่วนรำชกำรในจังหวัดหนองบัวล ำภู ณ หอประชุมอนำลโย ศูนย์รำชกำรจังหวัด
หนองบัวล ำภู ก ำหนดกำรจะแจ้งให้ทรำบอีกครั้ง 

  ในกำรนี้จึงขอเชิญชวนข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนรำชกำร ร่วมแสดง
มุทิตำจิต 

มติที่ประชุม  รับทรำบ 
 

  เมื่อไม่มีผู้เสนอเรื่องอ่ืนใดอีก ประธำนขอขอบคุณ ผู้มำประชุม และกล่ำวปิดกำรประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา 16.00 น. 
 
 
      (ลงชื่อ)   ธีรโชติ  มะลิวนั                                        (ลงชื่อ)   ประสิทธิ์  เทพมูณี     
             (นำยธีรโชติ  มะลิวัน)       (นำยประสิทธิ์ เทพมูณี) 
             นักจัดกำรงำนทั่วไป                                             หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป 
             ผู้จดรำยงำนกำรประชุม                                             ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
 


