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รายงานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการและจ้างเหมาบริการ 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล าภู 

ครั้งที่ 10/25๖๑ 
ประจ าเดือนตุลาคม 256๑ 

วันพุธที ่30 ตุลาคม 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 
2. นำยสมเด็จ  บุญเดช  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สมเด็จ บุญเดช 
3.  นำยวสันต์   สุขสมบัติ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มตรวจกำรสหกรณ์  วสันต์  สุขสมบัติ 
4.  นำยสุชำต ิ  งำมพิพัฒนกุล ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำ สุชำติ  งำมพิพัฒนกุล 
     ธุรกิจสหกรณ์ 
5.   นำงพรสถิตย์ ก ำไรทอง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำ พรสถิตย์  ก ำไรทอง 
     กำรบริหำรกำรจัดกำรสหกรณ ์
6.   นำยประสิทธิ์        เทพมูณี  หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป   ประสิทธิ์  เทพมูณี 
7.   นำยขบวน   ทองดี  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ ขบวน  ทองดี 
8.   นำยจิตณรงค์ ลอยลม  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 จิตณรงค์  ลอยลม 
9.   นำยทว ี  ขวัญใจ  เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์อำวุโส  ทวี   ขวัญใจ 
10.  นำยประวัต ิ หวำนนอก เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์ช ำนำญงำน ประวัติ   หวำนนอก 
๑1. นำยพยนต์  รุ่งศร ี  เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์ช ำนำญงำน พยนต์  รุ่งศรี 
๑2. นำงสำวพิสมัย  แสงโทโพธิ์ นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร      พิสมัย  แสงโทโพธิ์ 
๑๓. นำงสำวสิริเนตร โพระกัน  นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  สิริเนตร  โพระกัน 
๑๔. นำงสำวชมพูเนกข์ พุทธิรัตน์ นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  ชมพูเนกข์  พุทธิรัตน์ 
๑๕. นำงสำวอัษฏำพร พิบูลย์  นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  อัษฏำพร  พิบูลย์ 
๑๖. นำยฉลำด  วัณณำ  นิติกรปฏิบัติกำร    ฉลำด  วัณณำ 
๑7. นำยยอดมนูญ ก้อนมณี  นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  ยอดมนูญ  ก้อนมณี 
๑๘. นำวสำวเรณุกำ  จะมีพันธ์ นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  เรณุกำ  จะมีพันธ์ 
19 นำยชินวัฒน ์ ถิรโสตถินำนนท์  นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร        ชินวัฒน์ ถิรโสตถินำนนท์ 
20. นำยดุจบดินทร์ ลังกำฟ้ำ  นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  ดุจบดินทร์ ลังกำฟ้ำ 
๒1. นำยสำคร  ดำทุมมำ พนักงำนพิมพ์ ส3   สำคร ดำทุมมำ 
๒2. นำยสุทธิชัย  ถำวะโร  พนักงำนขับรถยนต์ ส2   สุทธิชัย  ถำวะโร 
๒3. นำยสมคิด  งำมดี  พนักงำนขับรถยนต์ ส2   สมคิด  งำมดี 
๒4. นำงสำวช่อเพชร  ศรีบุญเรือง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน  ช่อเพชร  ศรีบุญเรือง 
๒5. นำงสำวจันทร์เพ็ญ   ศรีลุนช่ำง นักวิชำกำรสหกรณ์   จันทร์เพ็ญ ศรีลุนช่ำง 
๒6 นำงสำวนิลวรรณ ศรีหลง  นักวิชำกำรมำตรฐำนสินค้ำ  นิลวรรณ  ศรีหลง 
27. นำงสำวศศิธร จันทร์สมัคร นักวิชำกำรสหกรณ์   ศศิธร จันทร์สมัคร 
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28. นำงศรีสุนันท์   วงค์พันธุ์  นักวิชำกำรสหกรณ์   ศรีสุนันท์  วงศ์พันธุ์ 
29. นำงสำวปวีณำ ชัชวำลย์  นักวิชำกำรสหกรณ์   ปวีณำ  ชัชวำลย ์
๓0. นำงสำวสุมำลี อินทวิหค นักวิชำกำรสหกรณ์   สุมำลี อินทวิหค 
๓1. นำยธีรโชติ   มะลิวัน  นักจัดกำรงำนทั่วไป   ธีรโชติ มะลิวัน 
๓2. นำยภำณุพงษ์   เกตุไทย  นิติกร     ภำณุพงษ์  เกตุไทย 
๓3. นำงสำวรัดดำวรรณ ไชยช่วย  เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์  รัดดำวรรณ  ไชยช่วย 
๓4. นำงสำวฐิตำภรณ ์ สอนเต็ม  เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์  ฐิตำภรณ์  สอนเต็ม 
๓5. นำงสำวอรอุมำ  แพงวงษ์  นักวิชำกำรสหกรณ์   อรอุมำ  แพงวงษ์ 
๓6. นำงสำวศิริรัตน์ จันทร์จ้อย เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี  ศิริรัตน์  จันทร์จ้อย 
37. นำงสำวรุ่งนภำ   ขำวข ำ  เจ้ำพนักงำนธุรกำร   รุ่งนภำ ขำวข ำ 
38. นำงสำวภำวิณี  บุญสุด  นักวิชำกำรเงินและบัญชี   ภำวิณี บุญสุด 
39. นำงสำวเจนจิรำ สุวรรณพิมพ์ เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์  เจนจิรำ  สุวรรณพิมพ์ 
40. นำงสำววชิุดำวดี  ศรีสุทัศน์ เจ้ำพนักงำนธุรกำร   วิชุดำวดี  ศรีสุทัศน์ 
๔1. นำยเกษม    ปัจชัยโย  จ้ำงเหมำบริกำรขับรถยนต์  เกษม ปัจชัยโย 
๔2. นำงนิภำพร  จันทร์มำลำ จ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำด  นิภำพร จันทร์มำลำ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นำงสำวญำณินท ์ สุวรรณโค นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร  ไปรำชกำร 
๒. นำงสำวทิพวรรณ ทองดี  นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  ไปรำชกำร 
3. นำยวิจิตร  บูระพันธ์ พนักงำนขับรถยนต์ ส2   ไปรำชกำร 
๔. นำยพรเทพ  เปียซื่อ  จ้ำงเหมำบริกำรขับรถยนต์  ไปรำชกำร 
5. นำงสำวอัมพิกำ ฉิมมำ  นักวิชำกำรสหกรณ์   ลำป่วย 
 
มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน ๔2 คน และมีผู้ไม่มาประชุม จ านวน 4 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 าเดือนตุลาคม 256๑ เม่ือวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมภูพานค า ชั้น 4 ศาลา
กลางจังหวัดหนองบัวล าภู ดังนี้ 

 ๑.๑.๑. แนะน าหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาด ารงต าแหน่งในจังหวัดหนองบัวล าภู ดังนี้ 
     ๑. นำยชัยธวัช  เนียมศิริ  ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหนองบัวล ำภู  ย้ำยมำจังหวัด

ขอนแก่น ต ำแหน่งรอง ผวจ.ขอนแก่น 
     ๒. นำยเกรียงวิชญ์  เตชวิทยไวทิน  รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหนองบัวล ำภู  

 ย้ำยมำจำกจังหวัดพิษณุโลก ต ำแหน่ง ปลัดจังหวัดพิษณุโลก 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ     
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  3. นำงนงค์นิตย์  เนียมศิริ นำยกเหล่ำกำชำดจังหวัดหนองบัวล ำภู ย้ำยมำจำก 
จังหวัดขอนแก่น 

  4. นำงพัชนี สภำ วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวล ำภู ย้ำยมำจำกจังหวัดชุมพร  
  5. นำยอนันต์ ประเสริฐผล  นำยช่ำงอำวุโส รักษำกำรแทน โยธำธิกำรและผังเมือง 
  6. นำงบุญรดำ ทัพมงคล  พัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ 

จังหวัดหนองบัวล ำภู ย้ำยมำจำกจังหวัดหนองคำย 
  7. นำยเสนำะ หำวัตร ผู้บัญชำกำรเรือนจ ำจังหวัดหนองบัวล ำภู ย้ำยมำจำก
จังหวัดชัยภูมิ 
  8. นำยประสิทธิ์ กล้ำท ำ ขนส่งจังหวัดเลย รักษำรำชกำรแทนขนส่งจังหวัด
หนองบัวล ำภู 
  9. พ.ต.ท. ระพีพงษ์ จิรพัฒนำลักษ์ ผอ. สนง. กกต. ประจ ำจังหวัดหนองบัวล ำภู 
ย้ำยมำจำก จังหวัดนครรำชสีมำ ต ำแหน่ง รอง ผอ.สนง. กกต.ประจ ำจังหวัดนครรำชสีมำ 
 ๑.๑.2. แจ้งหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายไปด ารงต าแหน่งจังหวัดอ่ืนๆ 
  1. นำงไตรทิพย์ พุ่มศิลำ คลังจังหวัดหนองบัวล ำภู ย้ำยไปจังหวัดร้อยเอ็ด 
 1.1.3 นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวล าภู (นายชัยธวัธ เนียมสิริ) 
  1. ไม่เท่ียวกลำงคืน ยกเว้นมีงำนสังคมของหน่วยงำนต่ำงๆ  
  2. ท ำงำนแบบพีแ่บบน้อง ไม่เจ้ำระเบียบ ยกเว้นเป็นประเพณีปฏิบัติตำมธรรม
เนียมต่ำงๆ 
  3. กำรมอบอ ำนำจให้รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหนองบัวล ำภู รองผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัดหนองบัวล ำภูมีอ ำนำจเสมอกัน และมอบอ ำนำจเด็ดขำดในกำรก ำกับ ดูแลหน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
  4. ชอบท ำงำนเข้ำถึง และพัฒนำคลุกคลีกับประชำชน 
  5. ไม่มีนโยบำย วิสัยทัศน์ส่วนตัว ท ำงำนตำมนโยบำยรัฐบำลภำยใต้วิสัยทัศน์ 
“ประเทศชำติมีควำมม่ันคง มั่งคั่งและยั่งยืน ภำยใต้แนวทำงปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” 
  6. สนับสนุนส่งเสริม ผลักดันให้ภำรกิจนโยบำยของหน่วยงำนต่ำงๆ ประสบ
ควำมส ำเร็จ ถ้ำมีปัญหำจะช่วยแก้ไข ถ้ำประสบควำมส ำเร็จขอมอบควำมดีควำมชอบให้หน่วยงำนนั้นๆ 
  7. กำรท ำงำนเน้นผลงำน ผลส ำเร็จของงำน ไม่ใช่ท ำงำนเพียงแค่ท ำงำนเสร็จ 
  8. ขอควำมร่วมมือทุกส่วนรำชกำร ร่วมกิจกรรมและร่วมกันท ำงำนในงำนรัฐพิธี
ของ 3 สถำบัน มี ชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์  
   - กำรเตรียมงำน ต้องเตรียมงำนให้พร้อมและเรียบร้อย เช่น ถ้ำเชิญ
ผู้ร่วมงำน จ ำนวน 1,000 คน ต้องจัดเตรียมเก้ำอ้ีไว้ 1,200 ตัว 
   - ขั้นตอน วิธีกำร ต้องได้มำตรฐำน 100% ขึน้ไป 
   - กำรให้เกียรติกันไม่มีค ำว่ำมำกเกินไป 
   - กำรท ำงำนจะเน้นให้ควำมรู้ และปฏิบัติให้ถูกต้อง เป็นไปตำมระเบียบ
ต่ำงๆ โดยเคร่งครัด ไม่อยำกให้มีกำรตรวจสอบโดย สตง. ปปท. เป็นต้น  
  9. งำนนโยบำยของจังหวัด งำนจิตอำสำ ทุกส่วนรำชกำรต้องมีส่วนร่วมและ
ด ำเนินกำรให้เกิดผลเป็นรูปธรรม   
  10. ทิศทำงกำรพัฒนำจังหวัดหนองบัวล ำภู งำนใดหรือสิ่งใดที่ดีอยู่แล้วให้
ด ำเนินกำรต่อไป ส่วนงำนใดหรือสิ่งใดติดขัด หรือสถำนกำรณ์เปลี่ยนไปให้เสนอขอแก้ไข 

มติที่ประชุม  รับทรำบ 
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ระเบียบวาระที่ ๑.๒ งานมหกรรมแสดงผลงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีชุมชนคนลุ่มภู 
   จังหวัดหนองบัวล ำภูล ำภู โดยส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดหนองบัวล ำภู ขอเชิญชวนร่วมงำน

มหกรรมแสดงผลงำนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีชุมชนคนลุ่มภู ระหว่ำงวันที่ 29-31 ตุลำคม 2561           
ณ ลำนสนำมสนมเด็จพระนเรศวรมหำรำช อ ำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล ำภู  

   จังหวัดหนองบัวล ำภูล ำภู โดยส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดหนองบัวล ำภู ขอเชิญชวนร่วมงำน
แพรพรรณลุ่มภูสู่สำกล ระหว่ำงวันที่ 12-16 พฤศจิกำยน 2561 ณ ลำนสนำมสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช อ ำเภอ
เมือง จังหวัดหนองบัวล ำภู  

มติที่ประชุม  รับทรำบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑.3 ผลการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดหนองบัวล าภู  
 ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดหนองบัวล ำภูรำยงำนว่ำมีเรื่องร้องเรียนที่เกี่ ยวข้องกับส ำนักงำน

สหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู จ ำนวน 1 เรื่อง ในกำรนี้มอบกลุ่มตรวจกำรสหกรณ์ตรวจสอบข้อเท็จจริง  เรื่อง
ร้องเรียนของชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรหนองบัวล ำภู จ ำกัด พร้อมทั้งรำยงำนศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดหนองบัวล ำภู 
และรำยงำนผลให้ผู้ร้องเรียนทรำบด้วย 

มติที่ประชุม  รับทรำบ 
 
ระเบียบวาระที่  ๑.4 โครงการรณรงค์ท าความสะอาด (Big Cleaning day) จังหวัด

หนองบัวล าภู ปี 2561  
 จังหวัดจัดกิจกรรมท ำควำมสะอำด(Big Cleaning day) จังหวัดหนองบัวล ำภู ปี 2561 

และจัดกิจกรรมโครงกำรปลูกต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ ภำยในศูนย์รำชกำรจังหวัดหนองบัวล ำภู เพ่ือถวำยเป็น
พระรำชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร รัชกำลที่ 10 ในกำรนี้จึงขอเชิญ
ชวนร่วมกิจกรรมดังกล่ำว บริเวณโซนที่ได้รับผิดชอบ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภูได้รับผิดชอบโซน 6 
โดยเริ่มท ำควำมสะอำดทุกวันพุธของสัปดำห์ ช่วงเวลำ 14.00 น. – 16.30 น. ตลอดปีงบประมำณ 2562 เริ่ม
ต้ังแต่วันพุธที่ 7 พฤศจิกำยน 256๑ เป็นต้นไป    

   มติที่ประชุม  รับทรำบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑.5  โล่ติดดาว 
 ตลำดสดที่ ได้รับโล่ติดดำว คือ ตลำดสดเทศบำลนำมะเฟีอง อ ำเภอเมือง จังหวัด

หนองบัวล ำภู 
 มติที่ประชุม  รับทรำบ  
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ระเบียบวาระที่ ๑.6  งานเฉลิมฉลองหนองบัวล าภู ครบรอบ 25 ปี  
                        จังหวัดหนองบัวล ำภูขอเชิญชวนร่วมงำนเฉลิมฉลองหนองบัวล ำภู ครบรอบ 25 ปี ระหว่ำง
วันที่ 1-5 ธันวำคม 2561 ณ สนำมสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช อ ำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล ำภู ในงำนมีพิธี
ร่วมท ำบุญตักบำตร  พิธีสู่ขวัญบ้ำนสู่ขวัญเมือง  พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้ำนคู่เมือง  กำรร ำบวงสรวงสมเด็จ
พระนเรศวรมหำรำชเพ่ือควำมเป็นสิริมงคล  กำรแสดงแสง สี เสียง นครเขื่อนขันธ์กำบแก้วบัวบำน  กำรแสดง
ศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้ำน  นิทรรศกำร  จ ำหน่วยผลิตผลทำงกำรเกษตร  และโอท็อปนวัตวิถีของดีเมืองลุ่มภู    
ในกำรจึงขอเชิญชวนข้ำรำชกำรสุภำพสตรีและประชำชนทุกหมู่เหล่ำร่วมร ำบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช
เพ่ือควำมเป็นศิริมงคล ณ บริเวณรอบบึงหนองบัว กำรแต่งกำย ผ้ำไทยสีขำว 

 
 

 
 
 
 

นำยธีรโชติ มะลิวัน นักจัดกำรงำนทั่วไป แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ รำยงำนกำรประชุมประจ ำเดือน
กันยำยน 2561 ครั้งที่  ๙/๒๕๖๑ ได้บรรจุในเว็บไซต์ของส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู 
http://web.cpd.go.th/nongbualamphu/ และลงไลน์กลุ่มส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด เพ่ือให้ทุกกลุ่ม/ฝ่ำย
บริหำรทั่วไป ได้รับทรำบและตรวจสอบควำมถูกต้อง รวมทั้งด ำเนินกำรตำมมติที่ประชุมในส่วนที่เกี่ยวข้อง  
และหำกท่ำนใดมีข้อแก้ไขเพ่ิมเติมภำยหลังขอให้แจ้งฝ่ำยบริหำรทั่วไป 

มติที่ประชุม  รับทรำบ /รับรองรำยงำนกำรประชุมประจ ำเดือนกันยำยน ๒๕๖1 
 

 
 
 

 

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ การแต่งตั้งคณะท างานแก้ไขสหกรณ์ที่มีผลการด าเนินงานขาดทุนสะสม 
ประธำนมอบให้นำงพรสถิตย์  ก ำไรทอง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำรกำร

จัดกำรสหกรณ์ ประธำนคณะท ำงำนฯ รับผิดชอบ สหกรณ์กำรเกษตรศุภนิมิตหนองบัวล ำภู จ ำกัด และสหกรณ์
ส่งเสริมกำรเกษตรและปศุสัตว์หนองบัวล ำภู จ ำกัด รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ คณะท ำงำนฯ ได้ลงพ้ืนที่สหกรณ์
กำรเกษตรศุภนิมิตหนองบัวล ำภู จ ำกัด เพ่ือศึกษำ วิเครำะห์ แนะน ำส่งเสริมสหกรณ์ที่มีปัญหำลูกหนี้ค้ำงนำน 
และได้แนะน ำให้สหกรณ์แยกประเภทลูกหนี้ ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรแก้ไข  

ประธำนมอบให้คณะท ำงำนของนำยวสันต์ สุขสมบัติ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มตรวจกำรสหกรณ์    
ประธำนคณะท ำงำนฯ รับผิดชอบ สหกรณ์กำรเกษตรนำกลำง จ ำกัด และสหกรณ์กำรเกษตรเมืองหนองบัวล ำภู 
จ ำกัด รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ ได้เข้ำประชุมเพ่ือติดตำมกำรด ำเนินงำนลูกหนี้ค้ำงช ำระนำนของ สหกรณ์
กำรเกษตรเมืองหนองบัวล ำภู จ ำกัด ได้แนะน ำให้สหกรณ์เมืองหนองบัวล ำภู จ ำกัด แยกประเภทลูกหนี้ออกเป็น
กลุ่ม และสหกรณ์กำรเกษตรเมืองหนองบัวล ำภู จ ำกัด มีแนวทำงกำรด ำเนินกำรฟ้องร้องลูกหนี้ที่มีอำยุกำรค้ำง
ช ำระงำนเกิน ๑๐ ปี  ส่วนสหกรณ์กำรเกษตรนำกลำง จ ำกัด ได้แนะน ำให้แยกประเภทลูกหนี้ออกเป็นกลุ่ม   
แต่ยังไม่มีกำรฟ้องร้องลูกหนี้ค้ำงช ำระนำน  ทั้งนี้ได้แนะน ำให้สหกรณ์ทั้ง 2 แห่ง แจ้งให้ลูกหนี้ที่ค้ำงช ำระนำน
ช ำระหนี้บำงส่วนเพื่อไม่ให้คดีขำดอำยุควำม  

 

 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖1 วันพฤหัสบดีที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. 2561 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องติดตาม  

http://web.cpd.go.th/nongbualamphu/
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ประธำนมอบให้นำยสมเด็จ บุญเดช ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ประธำน
คณะท ำงำนฯ รับผิดชอบ สหกรณ์กำรเกษตรสุวรรณคูหำ จ ำกัด และสหกรณ์กำรเกษตรต ำบลโนนม่วง ยำงหล่อ 
หนองกุงแก้ว จ ำกัด รำยงำนต่อท่ีประชุมว่ำ คณะท ำงำนฯ ได้ลงพื้นที่สหกรณ์กำรเกษตรต ำบลโนนม่วง ยำงหล่อ 
หนองกุงแก้ว จ ำกัด ไดแ้นะน ำและได้หำรือร่วมกับสหกรณ์ ดังนี้  

1. เชิญสมำชิกแต่ละกลุ่มมำร่วมประชุมชี้แจงและให้สมำชิกระดมหุ้นเดือน 105 บำท/คน (วัน
ละ 5 บำท ขณะนี้มีสมำชิกเข้ำร่วมแล้ว 120 รำย เพ่ือให้มีเงินทุนหมุนเวียนต่อไปได้ 

2. เชิญสมำชิกที่มีหนี้ค้ำงช ำระนำนเพ่ือชี้แจงและท ำข้อตกลงให้ช ำระหนี้เป็นรำยเดือนทุกเดือน  
ส่วนสหกรณ์กำรเกษตรสุวรรณคูหำ จ ำกัด จะลงพ้ืนที่แนะน ำแก้ไขปัญหำของสหกรณ์ในวัน

ประชุมจ ำเดือนของสหกรณ์กำรเกษตรสุวรรณคูหำ จ ำกัด 

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
เดือนพฤศจิกำยน 2561 

ประธำนมอบให้นำยสุชำติ งำมพิพัฒนกุล ประธำนคณะท ำงำนฯ รับผิดชอบ สหกรณ์
กำรเกษตรศรีบุญเรือง จ ำกัด รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ  คณะท ำงำนฯ จะลงพ้ืนที่เพ่ือติดตำมผลกำรด ำเนินงำน
ลูกหนี้ค้ำงช ำระนำนสหกรณ์กำรเกษตรศรีบุญเรือง จ ำกัด  ช่วงเดือนพฤศจิกำยน 2561 

 
มติที่ประชุม  รับทรำบ /มอบคณะท ำงำนฯ ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำย ศึกษำ 

วิเครำะห์ หำสำเหตุ แนะน ำส่งเสริม และหำแนวทำงแก้ไขให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ 
หำกมีปัญหำอุปสรรคขัดข้องประกำรใดให้ปรึกษำสหกรณ์จังหวัด และให้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในวันที่ ๕ ของ
เดือน   
 
   
 

 
    ระเบียบวาระที่ ๔.๑  ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 ระเบียบวาระท่ี ๔.1.๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุน
การปลูกข้าวโพดหลังฤดูท านา 
 ประธำน รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ กรมส่งเสริมสหกรณ์จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร โครงกำร
สำนพลังประชำรัฐเพ่ือสนับสนุนกำรปลูกข้ำวโพดหลังฤดูท ำนำ ระหว่ำงวันที่ ๔-๖ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑         
ณ โรงแรมไมด้ำ จังหวัดนครปฐม ในกำรนี้จึงขอเชิญชวนผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนที่เก่ียวข้องเข้ำร่วมประชุม
โครงกำรดังกล่ำว  
  มติที่ประชุม รับทรำบ/มอบ ผอ. กพส. ผอ.กจส. และผอ.กบส. เข้ำร่วมประชุม 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อทราบ และถือปฏิบัติ 
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 ระเบียบวาระท่ี ๔.1.๒ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าเดือนตุลาคม 2561 
ประธำนมอบให้นำยประสิทธิ์ เทพมูณี หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป ได้รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยเงิน

งบประมำณปี 2561 ประจ ำเดือนตุลำคม 2561 ในส่วนของส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู ข้อมูล ณ 
วันที่ ๓0 ตุลำคม ๒๕๖1 เบิกจ่ำยเงินงบประมำณได้ ๒๓.๖๘ % สูงกว่ำแผนกำรเบิกจ่ำยที่กรมส่งเสริมสหกรณ์
ก ำหนดไว้ คือ ๒๐ % 
  มติที่ประชุม รับทรำบ 

 
 ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
  ระเบียบวาระที่ ๔.2.๑ โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูท านา 

ประธำนมอบให้นำยสุชำติ งำมพิพัฒนกุล ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจสหกรณ์ 
ได้รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ กำรประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติโครงกำรสำนพลังประชำรัฐเพ่ือสนับสนุนกำรปลูก
ข้ำวโพดหลังฤดูกำรท ำนำ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ โดยมีนำยกฤษฎำ วรสถิตย์เป็นประธำนในพิธี       
เพ่ือชี้แจงแนวทำงกำรปฏิบัติโครงกำรฯ ดังกล่ำว ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรหรือผู้แทนหน่วยงำนรำชกำร ประธำน-
กรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ ผู้จัดกำรสหกรณ์ สหกรณ์กำรเกษตรในพ้ืนที่ที่เข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน ๖ 
สหกรณ์ และตัวแทนจำกบริษัทจ ำหน่วยเมล็ดพันธุ์ข้ำวโพด ประกอบด้วย บริษัทแปชิฟิคเมล็ดพันธุ์  จ ำกัด 
บริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิวส์  และได้ให้นโยบำยกำรส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนกำรปลูกพืชหลังนำ    
โดยใช้กำรตลำดน ำกำรผลิตสนับสนุนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ปลูกข้ำวหันมำปลูกพืชชนิดอ่ืนๆ ที่ตลำดมี
ควำมต้องกำรโดยใช้กลไกสหกรณ์เข้ำมำบริหำรจัดกำรผลิตของเกษตรกร ทั้งนี้ยังได้รับควำมอนุเครำะห์จำก
ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดหนองบัวล ำภู และ ธ.ก.ส. สำขำหนองบัวล ำภู ชี้แจงรำยละเอียดในส่วนที่เกี่ยวข้องแก่
ผู้เข้ำร่วมประชุมให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 

ประธำนกล่ำวเพ่ิมเติมว่ำ หำกเกษตรกรที่มีควำมประสงค์จะกู้ยืมเงินโครงกำรสำนพลังประชำรัฐ 
เพ่ือสนับสนุนกำรปลูกข้ำวโพดหลังฤดูท ำนำ สำมำรถกู้ยืมเงินดอกเบี้ย ๐.๐๑ บำท ได้ ดังนี้ 

๑. เกษตรกรที่เป็นลูกค้ำ ธ.ก.ส. ให้กู้ยืมเงินจำก ธ.ก.ส. 
๒. เกษตรกรที่เป็นสมำชิกของสหกรณ์ ให้กู้ยืมเงินจำกสหกรณ์ 

 มติที่ประชุม  รับทรำบ /มอบหมำยให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจสหกรณ์ ก ำกับ ดูแล แนะน ำ
สหกรณ ์พร้อมทั้งช่วยวำงแผนกำรผลิตและกำรตลำดผลผลิตทำงกำรเกษตรโครงกำรดังกล่ำวด้วย 
 
  ระเบียบวาระที่ ๔.2.๑ โครงการไทย นิยม ยั่งยืน  
 ประธำนมอบให้นำยยอดมนูญ  ก้อนมณี นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร ได้รำยงำนต่อที่
ประชุม ดังนี้   
 1. สหกรณ์กำรเกษตรเพื่อกำรตลำดลูกค้ำ ธ.ก.ส. หนองบัวล ำภู จ ำกัด 
    ควำมคืบหน้ำในกำรก่อสร้ำงโกดังเก็บมันเส้น ขนำด 500 ตัน จ ำนวน 1 แห่ง 
ขณะนี้ได้ด ำเนินกำรก่อสร้ำงฐำนรำก เทคำน คอดิน ตอกเสำเข็ม เรียบร้อยแล้ว และสหกรณ์ได้ด ำเนินกำร
ประชุมคณะกรรมกำรเพื่อขอเบิกงวดที่ 1 
 2. สหกรณ์กำรเกษตรโนนสัง จ ำกัด 
   ควำมคืบหน้ำในกำรก่อสร้ำงโกดังเก็บข้ำวเปลือก ขนำด 2,000 ตัน จ ำนวน 1 แห่ง 
ขณะนี้ ได้ด ำเนินกำรก่อสร้ำงฐำนรำก เทคำน คอดิน เรียบร้อยแล้ว และสหกรณ์ได้ด ำเนินกำรประชุม
คณะกรรมกำรเพื่อขอเบิกงวดที่ 1 
 



~ ๘ ~ 
 

 
 
 
 

 3. สหกรณ์กำรเกษตรกรหนองภัยศูนย์ จ ำกัด  
   ควำมคืบหน้ำสหกรณ์ได้ใช้รถบรรทุกห้องเย็นในกำรขนส่งสุกรช ำแหละส่งเขียงใหญ่
ในอ ำเภอเมืองหนองบัวล ำภู เช่น บ้ำนหนองหว้ำ บ้ำนโนนทัน ตลำดห้วยเดื่อ 
  มติที่ประชุม  รับทรำบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนตุลาคม 25๖1 
ระเบียบวาระที่ ๔.3.๑ วงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกันของสหกรณ์ประจ าเดือนตุลาคม 2561 
ประธำนมอบให้นำงพรสถิตย์  ก ำไรทอง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำร   

กำรจัดกำรสหกรณ์ ได้รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ กำรกู้ยืมหรือกำรค้ ำประกันของสหกรณ์ มีดังนี ้
- สหกรณ์ 
  ๑. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนำไร่ จ ำกัด   รับทรำบ 
 ๒. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโนนสง่ำ จ ำกัด รับทรำบ 
 ๓. สหกรณ์ผู้ใช้น้ ำสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำบ้ำนโคกม่วงชุม จ ำกัด เห็นชอบ 
 ๔. สหกรณ์ข้ำวฮำงงอกหนองบัวล ำภู จ ำกัด เห็นชอบ 
- กลุ่มเกษตรกรเห็นชอบกำรกู้ยืมหรือกำรค้ ำประกันของสหกรณ์ มีดังนี ้
 ๑. กลุ่มเกษตรกรท ำนำหนองทุ่งมน 
 ๒. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อโคกม่วง 
 ๓. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ดงสวรรค์ 
 ๔. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อต ำบลโนนขมิ้น 
สหกรณ์ที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรขอเอกสำรเพ่ิมเติมในกำรพิจำรณำวงเงินกู้ยืมมี ๑ แห่ง คือ 

สหกรณ์ส่งเสริมกำรเกษตรและปศุสัตว์หนองบัวล ำภู จ ำกัด 
มติที่ประชุม รับทรำบ/กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 และ 2 ช่วยตรวจสอบเอกสำร

ประกอบกำรขอควำมเห็นชอบวงเงินกู้ยืมให้ครบถ้วน เพ่ือควำมรวดเร็วในกำรด ำเนินกำร 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.3.๒ โครงการลดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร  

ประธำนมอบให้นำงพรสถิตย์  ก ำไรทอง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำร   
กำรจัดกำรสหกรณ์ ได้รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ มีสหกรณ์เข้ำร่วมโครงกำรลดดอกเบี้ยเงินกู้จ ำนวน ๙ สหกรณ์ มี
ดังนี้ คือ  

๑. สหกรณ์กำรเกษตรศุภนิมิตหนองบัวล ำภู จ ำกัด 
๒. สหกรณ์กำรเกษตรหนองภัยศูนย์ จ ำกัด 
๓. สหกรณ์กำรเกษตรกุดดู่ จ ำกัด 
๔. สหกรณ์กำรเกษตรเมืองหนองบัวล ำภู จ ำกัด 
๕. สหกรณ์กำรเกษตรนำกลำง จ ำกัด 
๖. สหกรณ์กำรเกษตรศรีบุญเรือง จ ำกัด 
๗. สหกรณ์กำรเกษตรสุวรรณคูหำ จ ำกัด 
๘. สหกรณ์กำรเกษตรโนนสัง จ ำกัด 
๙. สหกรณ์กองทุนสวนยำงดงมะไฟ จ ำกัด  



~ ๙ ~ 
 

 
 
 
 

จ ำนวนสมำชิก ๖,๙๐๓ รำย รวมมูลหนี้ ๒๓๘,๔๖๕,๙๕๔.๔๓ บำท และขอลดดอกเบี้ย 
จ ำนวน ๗,๓๗๘,๓๕๖.๐๙ บำท  

มติที่ประชุม รับทรำบ /มอบเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบเอกสำรให้ถูกต้อง และ
ด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยใน ๓๐ วัน       

 
ระเบียบวาระท่ี 4.๔ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔.๑ การจัดจ้างเจ้าหน้าที่จัดท าบัญชีสหกรณ์ขนาดเล็ก  
ประธำนมอบให้นำยสมเด็จ  บุญเดช ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ได้รำยงำน

ต่อที่ประชุมว่ำ สหกรณ์ขนำดเล็ก ที่มีควำมประสงค์จัดจ้ำงเจ้ำหน้ำที่จัดท ำบัญชี มีจ ำนวน 29 แห่ง กลุ่มจัดตั้ง
และส่งเสริมสหกรณ์ ได้ลงพ้ืนที่เพ่ือด ำเนินกำรแนะน ำให้ท ำข้อตกลงสัญญำ (MOU.) ระหว่ำงคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำนของสหกรณ์ กับผู้จัดท ำบัญชีในสหกรณ์ขนำดเล็กเสร็จแล้ว ในกำรนี้จะได้หำรือส ำนักงำนตรวจบัญชี
สหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู ต่อไป 

มติที่ประชุม รับทรำบ  
                
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔.๑ โครงการ 1 สหกรณ์ 1 อ าเภอ 
ประธำนมอบให้นำยสมเด็จ  บุญเดช ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ได้รำยงำน

ต่อที่ประชุมว่ำ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดอบรมสหกรณ์ครบทุกอ ำเภอแล้ว จึงขอควำมร่วมมือ
คณะท ำงำนฯ ที่รับผิดชอบด ำเนินกำรต่อไป  

มติที่ประชุม รับทรำบ/ มอบเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ที่
เข้ำร่วมโครงกำรดังกล่ำวด้วย  

  
ระเบียบวาระท่ี 4.5  กลุ่มตรวจการสหกรณ์ 
รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนตุลาคม 25๖๑  
ระเบียบวาระท่ี 4.5.๒ รายงานผลความก้าวหน้าการช าระบัญชี 
ประธำนมอบให้นำยวสันต์ สุขสมบัติ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มตรวจกำรสหกรณ์ ได้รำยงำนผล

ควำมก้ำวหน้ำ ในกำรช ำระบัญชีประจ ำเดือนตุลำคม 256๑ ต่อที่ประชุมดังนี้ 
ที ่ ชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ขั้นตอนเดือน 

ก.ย. ๖1 
ขั้นตอนเดือน   

ต.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 



~ ๑๐ ~ 
 

 
 
 
 

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 

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-ห้วยเตย 
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 
 



~ ๑๑ ~ 
 

 
 
 
 

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 /มอบเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบเร่งด ำเนินกำรให้มีควำมเคลื่อนไหว  
 
ระเบียบวาระท่ี 4.5.3 รายงานความคืบหน้าข้อบกพร่องประจ าเดือนตุลาคม 25๖1 
ประธำนมอบให้นำยวสันต์ สุขสมบัติ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มตรวจกำรสหกรณ์ ได้รำยงำนต่อที่

ประชุมว่ำ ได้รับแจ้งผลกำรรำยงำนกำรแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ ์ดังนี้ 
สหกรณ์กำรเกษตรเมืองหนองบัวล ำภู จ ำกัด รำยงำนควำมคืบหน้ำว่ำ ในเดือนตุลำคม 2561

ยังไม่ได้รับช ำระหนี้จำกโรงสีอุดรฯ เลี่ยงฮงไถ่ (1992) จ ำกัด เดือนละ 5๐,000 บำท คงเหลือยอดมูลค่ำควำม
เสียหำย ๓,๐๔๔,701 บำท ส่วนลูกหนี้สินค้ำขำดบัญชีอยู่ในควำมรับผิดชอบของนำยนำวำ ใจสะอำด       
อดีตผู้จัดกำร จ ำนวน 5,000 บำท คงเหลือมูลค่ำควำมเสียหำย จ ำนวน 1๒๗,192 บำท 

มติที่ประชุม  รับทรำบ   
 

ระเบียบวาระท่ี 4.6 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1  
ระเบียบวาระท่ี 4.6.1 ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ภายใน 150 วัน ส าหรับปีบัญชีสิ้นสุด  

3๐ มิถุนายน 2561  
ประธำนมอบให้นำยขบวน  ทองดี ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 ได้รำยงำนต่อที่ประชุม

ว่ำ กลุ่มเกษตรกรจัดประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี ภำยใน 150 วัน ส ำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 3๐ มิถุนำยน 2561 
มี ๑ แห่งคือ กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคต ำบลโนนขมิ้น ส่วนสหกรณ์ที่ส่งงบกำรเงินภำยใน ๓๐ วัน มีสหกรณ์ออม
ทรัพย์ปกครองส่วนท้องถิ่นหนองบัวล ำภู จ ำกัด 

มติที่ประชุม  รับทรำบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.7 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2  
รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนตุลาคม 25๖๑  
ระเบียบวาระท่ี 4.๗.1 ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ภายใน 150 วัน ส าหรับปีบัญชีสิ้นสุด  

3๐ มิถุนายน 2561  
ประธำนมอบให้นำยจิตณรงค์  ลอยลม ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 ได้รำยงำนต่อที่

ประชุมว่ำ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจัดประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี ภำยใน 150 วัน ส ำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 3๐ 
มิถุนำยน 2561 มีสหกรณ์จ ำนวน ๒ แห่ง คือ สหกรณ์ผู้ใช้น้ ำสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำบ้ำนหนองเหมือนแอ่ จ ำกัด 
และสหกรณก์ำรเกษตรโนนสัง จ ำกัด   

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

 

 
 
 
 



~ ๑๒ ~ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 ระเบียบวาระที่  5.๑ การจัดท าแผนปฏิบั ติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัด
หนองบัวล าภู ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ประธำน ได้รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ จังหวัดหนองบัวล ำภู โดยส ำนักงำนวัฒนธรรม
จังหวัดหนองบัวล ำภู ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดหนองบัวล ำภู เพ่ือให้มีกำร
ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดหนองบัวล ำภูสู่กำรปฏิบัติด้วยกำรมีส่วนร่วม
ของทุกภำคส่วน ตำมมติในกำรประชุมของคณะรัฐมนตรีที่ได้อนุมัติแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำติ 
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) ทั้งนี้ได้ขอให้ส่วนรำชกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชำติ ในส่วนของส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู จะประชุมหำรือกับผู้อ ำนวยกำร
กลุ่ม/หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไปอีกครั้ง 

มติที่ประชุม  รับทรำบ 
 
    
 

 
  

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

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)     

ระเบียบวาระที่ ๕   เรื่องพิจารณา     


