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รายงานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการและจ้างเหมาบริการ 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล าภู 

ครั้งที่ 1๒/25๖๑ 
ประจ าเดือนธันวาคม 256๑ 

วันพฤหัสบดีที ่๒๗ ธันวาคม ๒๕๖1 เวลา ๑๓.๐0 น. 
ณ  ห้องประชุมนเรศวร  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล าภู 

...................................................... 
ผู้มาประชุม 
 
ที ่ ชื่อ - สกุล   ต ำแหน่ง/ระดับ    ลำยมือชื่อ 
1.  นำยกฤษฎำ   วรสถิตย์  สหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู  กฤษฎำ  วรสถิตย์ 
๒.  นำยสุชำต ิ  งำมพิพัฒนกุล ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำ สุชำติ  งำมพิพัฒนกุล 
     ธุรกิจสหกรณ์ 
๓.   นำงพรสถิตย์ ก ำไรทอง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำ พรสถิตย์  ก ำไรทอง 
     กำรบริหำรกำรจัดกำรสหกรณ์ 
๔.   นำยประสิทธิ์        เทพมูณี  หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป   ประสิทธิ์  เทพมูณี 
๕.   นำยจิตณรงค์ ลอยลม  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 จิตณรงค์  ลอยลม 
๖.   นำยทว ี  ขวัญใจ  เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์อำวุโส  ทวี   ขวัญใจ 
๗.  นำยประวัติ  หวำนนอก เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์ช ำนำญงำน ประวัติ   หวำนนอก 
๘. นำงสำวญำณินท ์ สุวรรณโค นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร  ญำณินท์ สุวรรณโค 
๙. นำงสำวชมพูเนกข์ พุทธิรัตน์ นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  ชมพูเนกข์  พุทธิรัตน์ 
๑๐. นำงสำวอัษฏำพร พิบูลย์  นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  อัษฏำพร  พิบูลย์ 
๑๑. นำวสำวเรณุกำ  จะมีพันธ์ นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  เรณุกำ  จะมีพันธ์ 
1๒ นำยชินวัฒน ์ ถิรโสตถินำนนท์  นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร        ชินวัฒน์ ถิรโสตถินำนนท์ 
๑๓. นำยดุจบดินทร์ ลังกำฟ้ำ  นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  ดุจบดินทร์ ลังกำฟ้ำ  
๑๔. นำงสำวณัฐกฤตำ ไชยสีดำ  นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  ณัฐกฤตำ ไชยสีดำ 
๑๕. นำงสำวกัญญำณัฐ จูมเกตุ  นิติกรปฏิบัติกำร    กัญญำณัฐ จูมเกตุ 
1๖. นำยสำคร  ดำทุมมำ พนักงำนพิมพ์ ส3   สำคร ดำทุมมำ 
๑๗. นำยสุทธิชัย  ถำวะโร  พนักงำนขับรถยนต์ ส2   สุทธิชัย  ถำวะโร 
๑๘. นำยสมคิด  งำมดี  พนักงำนขับรถยนต์ ส2   สมคิด  งำมดี 
๑๙. นำงสำวช่อเพชร  ศรีบุญเรือง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน  ช่อเพชร  ศรีบุญเรือง 
๒๐. นำงสำวจันทร์เพ็ญ   ศรีลุนช่ำง นักวิชำกำรสหกรณ์   จันทร์เพ็ญ ศรีลุนช่ำง 
๒๑ นำงสำวนิลวรรณ ศรีหลง  นักวิชำกำรมำตรฐำนสินค้ำ  นิลวรรณ  ศรีหลง 
2๒. นำงสำวศศิธร จันทร์สมัคร นักวิชำกำรสหกรณ์   ศศิธร จันทร์สมัคร 
๒๓. นำงสำวปวีณำ ชัชวำลย์  นักวิชำกำรสหกรณ์   ปวีณำ  ชัชวำลย ์
๒๔. นำงสำวสุมำลี อินทวิหค นักวิชำกำรสหกรณ์   สุมำลี อินทวิหค 
๒๕. นำยธีรโชติ   มะลิวัน  นักจัดกำรงำนทั่วไป   ธีรโชติ มะลิวัน 
๒๖. นำยภำณุพงษ์   เกตุไทย  นิติกร     ภำณุพงษ์  เกตุไทย 
๒๗. นำงสำวรัดดำวรรณ ไชยช่วย  เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์  รัดดำวรรณ  ไชยช่วย 
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๒8. นำงสำวรุ่งนภำ   ขำวข ำ  เจ้ำพนักงำนธุรกำร   รุ่งนภำ ขำวข ำ 
๒9. นำงสำวภำวิณี  บุญสุด  นักวิชำกำรเงินและบัญชี   ภำวิณี บุญสุด 
๓0. นำงสำวอัมพิกำ ฉิมมำ  นักวิชำกำรสหกรณ์   อัมพิกำ ฉิมมำ 
๓1. นำงสำวเจนจิรำ สุวรรณพิมพ์ เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์  เจนจิรำ  สุวรรณพิมพ์ 
๓2. นำงสำววชิุดำวดี  ศรีสุทัศน์ เจ้ำพนักงำนธุรกำร   วิชุดำวดี  ศรีสุทัศน์ 
๓๓. นำยพรเทพ  เปียซื่อ  จ้ำงเหมำบริกำรขับรถยนต์  พรเทพ เปียซื่อ 
๓๔. นำงนิภำพร  จันทร์มำลำ จ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำด  นิภำพร จันทร์มำลำ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑.  นำยสมเด็จ  บุญเดช  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  ลำป่วย 
๒.   นำยขบวน   ทองดี  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ ไปรำชกำร 
๓.  นำยวสันต์   สุขสมบัติ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มตรวจกำรสหกรณ์  ไปราชการ 
๔.  นำงสำวทิพวรรณ ทองดี  นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  ลำป่วย 
๕. นำยพยนต์  รุ่งศร ี  เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์ช ำนำญงำน ไปรำชกำร 
๖. นำงสำวพิสมัย  แสงโทโพธิ์ นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร      ลำป่วย 
๗. นำงสำวสิริเนตร โพระกัน  นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  ลำพักผ่อน 
๘. นำยยอดมนูญ  ก้อนมณี  นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  ลำพักผ่อน 
๙. นำงสำวอรอุมำ  แพงวงษ์  นักวิชำกำรสหกรณ์   ไปรำชกำร 
๑๐. นำงศรีสุนันท์   วงค์พันธุ์  นักวิชำกำรสหกรณ์   ลำพักผ่อน 
๑๑. นำงสำวฐิตำภรณ ์ สอนเต็ม  เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์  ไปรำชกำร 
๑๒. นำงสำวศิริรัตน์ จันทร์จ้อย เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี  ไปรำชกำร 
๑3. นำยเกษม    ปัจชัยโย  จ้ำงเหมำบริกำรขับรถยนต์  ไปรำชกำร 
๑4. นำยวิจิตร  บูระพันธ์ พนักงำนขับรถยนต์ ส2   ไปรำชกำร 
 
 
 
 
มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน ๓๔ คน และมีผู้ไม่มาประชุม จ านวน ๑๔ คน 
 

เริ่มประชุมเวลำ ๑๓.๐๐ น. 
 นำยกฤษฎำ   วรสถิตย์  สหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู ประธำนในที่ประชุมกล่ำวเปิดกำรประชุม            
และด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุม ดังนี้ 
 
 
  
 

ระเบียบวาระท่ี ๑.๑  แนะน าข้าราชการที่ย้ายมาด ารงต าแหน่งในส านักงานสหกรณ์จังหวัด
หนองบัวล าภูใหม่ จ านวน ๒ ราย ดังนี้  

๑. นำงสำวณัฐกฤตำ  ไชยสีดำ  ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร 
๒. นำงสำวกัญญำณัฐ  จูมเกตุ  ต ำแหน่ง นิติกรปฏิบัติกำร  ย้ำยมำจำกจังหวัดขอนแก่น 
มติที่ประชุม  รับทรำบ 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ     
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ระเบียบวาระท่ี ๑.๒  แจ้งราชการที่ย้ายไปด ารงต าแหน่งจังหวัดอ่ืนๆ  
๑. นำยฉลำด  วัณณำ  ต ำแหน่ง นิติกรปฏิบัติกำร ย้ำยไป ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดพะเยำ 
ระเบียบวาระที่  ๑.๓  สรุปผลการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ 

หน่วยงานของรัฐ อ าเภอ องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์การภาคเอกชนจังหวัดหนองบัวล าภู 
ประจ าเดือนธันวาคม 256๑ เม่ือวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมภูพานค า ชั้น 4 
ศาลากลางจังหวัดหนองบัวล าภู ดังนี้ 

 ๑.๓.๑. แนะน าหวัหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาด ารงต าแหน่งในจังหวัดหนองบัวล าภู ดังนี้ 
     ๑. นำยสุรพล  ธัญญเจริญ  ปศุสัตว์จังหวัดหนองบวัล ำภู ย้ำยมำจำก จังหวัดกระบี่ 
      ๒. นำยดลจินดำ  โมธรรม  ท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดหนองบัวล ำภู โอนย้ำยมำ

จำกกรมพลศึกษำ 
     3. นำยสมพงษ์ บุดำน้อย ด ำรงต ำแหน่ง ผจก.กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจังหวัด

หนองบัวล ำภู 
 ๑.๓.2. แจ้งหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายไปด ารงต าแหน่งจังหวัดอ่ืนๆ 
  1. นำงนัคมน  เงินมั่น หัวหน้ำส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู 
ย้ำยไปจังหวัดเลย 
 มติที่ประชุม  รับทรำบ 
 
 ระเบียบวาระท่ี ๑.๔ การจัดงานวันฉลองเด็กแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๒  
 จังหวัดหนองบัวล ำภู โดยศึกษำธิกำรจังหวัดหนองบัวล ำภู ได้ก ำหนดจัดงำนวันเด็ก
แห่งชำติ ประจ ำปี ๒๕๖๒ ในวันเสำร์ที่ ๑๒ มกรำคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณสนำมสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช 
อ ำเภอเมืองหนองบัวล ำภู จังหวัดหนองบัวล ำภู โดยให้ส่วนรำชกำรต่ำงๆ ในจังหวัดหนองบัวล ำภูร่วมจัด
กิจกรรมในงำนวันเด็กแห่งชำติด้วย ในส่วนของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
หนองบัวล ำภูจะจัดกิจกรรมในนำมกระทรวงและสหกรณ์ ทั้งนี้จะนัดประชุมหำรืออีกครั้ง 
 มติที่ประชุม  รับทรำบ 
  
 ระเบียบวาระท่ี ๑.๕ การจัดงานรัฐพิธีวันพ่อขุนรามค าแห่งมหาราช ปี ๒๕๖๒  
 จัดหวัดหนองบัวล ำภู ขอเชิญร่วมวำงพำนพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพ่อขุนรำมค ำแหง
มหำรำช ประจ ำปี ๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มกรำคม ๒๕๖๒ ณ มหำวิทยำลัยรำมค ำแห่ง สำขำวิทย
บริกำรเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดหนองบัวล ำภู เวลำ ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป กำรแต่งกำย ข้ำรำชกำร ชุดปกติขำว 
หรือชุดกำกีแขนยำว  ในกำรนี้จึงขอเชิญชวนศิษย์เก่ำมหำวิทยำลัยรำมค ำแห่ง หรือผู้ที่มีควำมประสงค์เข้ำร่วม
กิจกรรม เข้ำร่วมกิจกรรมดังกล่ำว 
 มติที่ประชุม  รับทรำบ 
 
 ระเบียบวาระท่ี ๑.๖ การจัดงานวันยุทธหัตถี และพิธีเปิดงาน สักการะสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช จังหวัดหนองบัวล าภู ประจ าปี ๒๕๖๒  
  จังหวัดหนองบัวล ำภู ก ำหนดจัดงำนวันยุทธหัตถี และพิธีเปิดงำน สักกำระสมเด็จพระ
นเรศวรมหำรำช จังหวัดหนองบัวล ำภู ประจ ำปี ๒๕๖๒ ระหว่ำงวันที่ ๑๘ มกรำคม ๒๕๖๒ – วันที่ ๒๗ 
มกรำคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณสนำมสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช อ ำเภอเมืองหนองบัวล ำภู จังหวัดหนองบัวล ำภู  
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ภำยในงำนมีกำรแสดงแสง สี เสียง เล่ำขำนต ำนำนเมืองลุ่มภู่  กำรประกวดดนตรีสำกล กำรประกวดร้องเพลง
ประจ ำจังหวัดหนองบัวล ำภู  กำรเดินแบบผ้ำไทย สืบสำนต ำนำนผ้ำแพรพรรณลุ่มภูสู่สำกล และออกร้ำนมัจฉำ
กำชำด ประจ ำปี ๒๕๖๒   
  ในส่วนของส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองล ำภู จะจัดนิทรรศกำรเกี่ยวกับสหกรณ์ และ
จัดอบรมโครงกำรส่งเสริมอำชีพ มอบกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจสหกรณ์เป็นกลุ่มงำนหลักในกำรจัดอบรม
โครงกำรส่งเสริมอำชีพ 
  มติที่ประชุม  รับทรำบ /มอบกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจสหกรณ์ ด ำเนินกำร 
 

 ระเบียบวาระท่ี ๑.7 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดหนองบัวล าภู  
  สรุปผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณจังหวัดหนองบัวล ำภู ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖๒  ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๑ – ๒๑ ธันวำคม ๒๕๖1  มีดังนี้ ๑) งบประจ ำ อยู่ล ำดับที่ ๔๖  ๒) งบ
ลงทุน อยู่ล ำดับที่ ๗๔  ในภำพรวมอยู่ล ำดับที่ ๗๖ ของประเทศ 
  มติที่ประชุม  รับทรำบ 
 

 ระเบียบวาระท่ี ๑.8  สรุปผลการด าเนินกิจกรรมประเพณีบุญคูณลาน เล่าขานต านานเมือง
ลุ่มภู่ 
  งำนประเพณีบุญคูณลำน เล่ำขำนต ำนำนเมืองลุ่มภู เมื่อวันที่ ๑ ธันวำคม ๒๕๖1 ณ ลำน
วัฒนธรรม สวนสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช อ ำเภอเมืองหนองบัวล ำภู จังหวัดหนองบัวล ำภู  เพ่ือร่วมเฉลิม
ฉลองในโอกำสครบรอบวันสถำปนำจังหวัด ๒๕ ปี จังหวัดหนองบัวล ำภู ซึ่งประเพณีบุญคูณลำน จังหวัด
หนองบัวล ำภู เริ่มจัดขึ้นปีแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๔  เพ่ือฟ้ืนฟูและสืบสำนประเพณีท้องถิ่น ฮีต ๑๒ คลอง ๑๔  
โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖1 ได้รับบริจำคข้ำวจำกเกษตรกร จ ำนวน ๓,๗๐๗ ฟ่อน และข้ำวเปลือก จ ำนวน ๕,๙๘๕ 
กิโลกรัม รวมจ ำนวนข้ำวเปลือกที่รับบริจำคทั้งสิ้น ๑๕,๐๘๐ กิโลกรัม ยอดจ ำหน่วยข้ำวบุญคูณลำน จ ำนวน 
๑๖๔,๓๗๒ บำท (รำคำ ๑๐.๙๐ บำท :กิโลกรัม) รำยได้มอบให้กำชำดจังหวัดหนองบัวล ำภู  
  มติที่ประชุม  รับทรำบ 
  

 
 
 
 
 

นำยธีรโชติ มะลิวัน นักจัดกำรงำนทั่วไป แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ รำยงำนกำรประชุมประจ ำเดือน
พฤศจิกำยน 2561 ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ ได้บรรจุในเว็บไซต์ของส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล าภู 
http://web.cpd.go.th/nongbualamphu/ และลงไลน์กลุ่มส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด เพ่ือให้ทุกกลุ่ม/ฝ่ำย
บริหำรทั่วไป ได้รับทรำบและตรวจสอบควำมถูกต้อง รวมทั้งด ำเนินกำรตำมมติที่ประชุมในส่วนที่เกี่ยวข้อง  
และหำกท่ำนใดมีข้อแก้ไขเพ่ิมเติมภำยหลังขอให้แจ้งฝ่ำยบริหำรทั่วไป 

นำงพรสถิตย์  ก ำไรทอง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำรกำรจัดกำรสหกรณ์  
ขอแก้ไขรำยงำนกำรประชุม หน้ำ ๔ บรรทัดที่ ๑๒  ข้อควำมเดิม สหกรณ์กำรเกษตรศุภนิมิตหนองบัวล ำภู 
จ ำกัด ได้มีลูกหนี้ที่ค้ำงช ำระนำนได้ทยอยใช้หนี้เรื่อยๆ  และมีสหกรณ์บำงส่วนได้ช ำระหนี้กองทุนพัฒนำ
สหกรณ์แล้ว  แก้เป็น สหกรณ์กำรเกษตรศุภนิมิตหนองบัวล ำภู จ ำกัด ได้มีลูกหนี้ที่ค้ำงช ำระนำนได้ทยอยใช้หนี้
เรื่อยๆ  และสหกรณ์ได้ช ำระหนี้กองทุนพัฒนำสหกรณ์บำงส่วนแล้ว 

มติที่ประชุม  รับทรำบ /รับรองรำยงำนกำรประชุมประจ ำเดือนพฤศจิกำยน ๒๕๖1 

 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖1 วันศุกร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

http://web.cpd.go.th/nongbualamphu/
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ระเบียบวาระที่ ๓.๑ ผลการด าเนินงานตามค าสั่งส านักงานฯ การแต่งตั้งคณะท างานแก้ไข
สหกรณ์ที่มีผลการด าเนินงานขาดทุนสะสม 

ประธำนมอบให้นำงสำวจันทร์เพ็ญ ศรีลุนช่ำง ซึงได้รับมอบหมำยจำกนำยสมเด็จ บุญเดช 
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ประธำนคณะท ำงำนฯ รับผิดชอบ สหกรณ์กำรเกษตรสุวรรณคูหำ 
จ ำกัด และสหกรณ์กำรเกษตรต ำบลโนนม่วง ยำงหล่อ หนองกุงแก้ว จ ำกัด รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ ได้รับ
รำยงำนจำกสหกรณ์กำรเกษตรต ำบลโนนม่วง ยำงหล่อ หนองกุงแก้ว จ ำกัด ได้รับช ำระหนี้จำกสมำชิกที่มีหนี้
ค้ำงช ำระนำนบำงส่วนแล้ว  

ประธำนมอบให้นำงพรสถิตย์  ก ำไรทอง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำรกำร
จัดกำรสหกรณ์ ประธำนคณะท ำงำนฯ รับผิดชอบ สหกรณ์กำรเกษตรศุภนิมิตหนองบัวล ำภู จ ำกัด และสหกรณ์
ส่งเสริมกำรเกษตรและปศุสัตว์หนองบัวล ำภู จ ำกัด รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ คณะท ำงำนฯ ได้ลงพ้ืนที่สหกรณ์
ส่งเสริมกำรเกษตรและปศุสัตว์หนองบัวล ำภู จ ำกัด ได้แนะน ำส่งเสริมสหกรณ์ท่ีมีปัญหำลูกหนี้ค้ำงนำน  และให้
คณะกรรมกำรฯ ติดตำมลูกหนี้ที่ค้ำงช ำระนำน รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้ทรำบเป็นระยะ  

ส่วนสหกรณ์กำรเกษตรศุภนิมิตหนองบัวล ำภู จ ำกัด ได้มีลูกหนี้ที่ค้ำงช ำระนำนได้ทยอยใช้หนี้
เรื่อยๆ และสหกรณไ์ด้ช ำระหนี้กองทุนพัฒนำสหกรณ์บำงส่วนแล้ว 

ประธำนมอบให้นำยประสิทธิ์ เทพมูณี  หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป ประธำนคณะท ำงำนฯ 
รับผิดชอบ สหกรณ์กำรเกษตรกุดดู่ จ ำกัด และสหกรณ์กำรเกษตรโนนสัง จ ำกัด รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ     
คณะท ำงำนฯ ได้ลงพ้ืนที่สหกรณ์กำรเกษตรกุดดู่ จ ำกัด มีลูกหนี้ ค้ำงช ำระนำน คือลูกหนี้ตำมค ำพิพำกษำ
จ ำนวน ๒๗ รำย มีควำมเคลื่อนไหว จ ำนวน ๓ รำย และลูกหนี้กองทุนสงเครำะห์ของพนักงำนจ ำนวน ๓ รำย 

ประธำนมอบให้นำยสุชำติ งำมพิพัฒนกุล ประธำนคณะท ำงำนฯ รับผิดชอบ สหกรณ์
กำรเกษตรศรีบุญเรือง จ ำกัด รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ  ได้แนะน ำส่งเสริมสหกรณ์ที่มีปัญหำลูกหนี้ค้ำงนำน โดย
ให้คณะกรรมกำร ติดตำมลูกหนี้ที่ค้ำงช ำระนำน อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร  

มติที่ประชุม  รับทรำบ /มอบคณะท ำงำนฯ ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำย  ศึกษา 
วิเคราะห์ หาสาเหตุ แนะน าส่งเสริม และหาแนวทางแก้ไขให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ 
ส ำหรับสหกรณ์ไหนที่มีลูกหนี้ไม่มีควำมเคลื่อนไหว และน ำให้ลูกหนี้ที่ค้ำงช ำระนำนช ำระหนี้บำงส่วนเพ่ือไม่ให้
คดีขำดอำยุควำม หำกมีปัญหำอุปสรรคขัดข้องประกำรใดให้ปรึกษำสหกรณ์จังหวัด และให้รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนในวันที่ ๕ ของเดือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องติดตาม  
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    ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ เวรจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ประธำน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ก ำหนดให้มีกำรจัดตั้ ง

ศูนย์บริกำรประชำชน ช่วงวันหยุดเทศกำลปีใหม่ ระหว่ำงวันที่ ๒๘ ธันวำคม ๒๕๖๑ – ๑ ธันวำคม ๒๕๖๒ เพ่ือ
อ ำนวยควำมสะดวกและบริกำรประชำชนด้ำนกำรเดินทำง ได้แวะพักผ่อน พักรถ ระหว่ำงกำรเดินทำงทำงกลับ
บ้ำนช่วงวันหยุดเทศกำล และเป็นช่องทำงกำรระบำยสินค้ำทำงกำรเกษตรของเกษตรกรในพ้ืนที่ ในส่วนของ
จังหวัดหนองบัวล ำภู ก ำหนดจัดตั้งศูนย์บริกำรประชำชน ณ บริเวณริมทำงหลวงหมำยเลข ๒๑๐ บ้ำนภูพำน
ทอง (ด้ำนหน้ำโครงกำรชลประทำนหนองบั วล ำภู) ต ำบลหนองบัว อ ำเภอเมืองหนองบัวล ำภู จังหวัด
หนองบัวล ำภู ในกำรนี้มอบ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจสหกรณ์ เป็นหัวหน้ำทีม โดยให้แต่ละ
กลุ่ม/ฝ่ำย ส่งตัวแทนอยู่เวรปฏิบัติหน้ำที่ท่ีศูนย์บริกำรประชำชน ในวันที่ ๒๙ ธันวำคม ๒๕๖๑ 

มติที่ประชุม  รับทรำบ/ถือปฏิบัติ 
   
  ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ วันสหกรณ์แห่งชาติ (วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) 
   ประธำน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ วันสหกรณ์แห่งชำติ ตรงกับวันที่ ๒๖ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒ 
มอบ ผอ. กพส. เป็นหัวหน้ำคณะท ำงำน  และท ำหนังสือเชิญชวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ร่วมประชุมหำรือเพ่ือ
เตรียมกำรจัดงำน และมอบ ผอ.กพส. จัดประชุมในวันที่ ๑๕ มกรำคม ๒๕๖๒   

  มติที่ประชุม  รับทรำบ/มอบกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจสหกรณ์ด ำเนินกำร 
 
 
   
 

 
    ระเบียบวาระที่ ๕.๑  ฝ่ายบริหารทั่วไป 

  ระเบียบวาระท่ี ๕.1 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าเดือนธันวาคม 2561 
ประธำนมอบให้นำยประสิทธิ์ เทพมูณี หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป ได้รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยเงิน

งบประมำณปี 2562 ประจ ำเดือนธันวำคม 2561 ในส่วนของส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู ข้อมูล 
ณ วันที่ ๒๗ ธันวำคม ๒๕๖1 เบิกจ่ำยเงินงบประมำณได้ ๔๔.๙๓ % ซึ่งต่ ำกว่ำแผนกำรเบิกจ่ำยที่กรมส่งเสริม
สหกรณ์ก ำหนดไว้ คือ ๗๐ % 
  มติที่ประชุม รับทรำบ 

     ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑ มาตรฐานสหกรณ์ 
ประธำนมอบให้นำงสำวจันทร์เพ็ญ ศรีลุนช่ำง นักวิชกำรสหกรณ์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ กรม

ส่งเสริมสหกรณ์ ได้ท ำกำรเปิดระบบกำรจัดมำตรฐำนสหกรณ์แล้ว หำกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่จัดประชุมใหญ่
สำมัญประจ ำปีแล้ว สำมำรถเข้ำไปบันทึกข้อมูลในระบบได้ ส่วนสถำบันเกษตกรแห่งใดที่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลใน
ระบบ  นำยสมเด็จ บุญเดช ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ท ำหน้ำที่แอดมิน จะท ำกำรตรวจสอบ
และจะแจ้งให้ทรำบอีกครั้ง 

มติที่ประชุม รับทรำบ  /ขอขอบคุณ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพื่อทราบ และถือปฏิบัติ 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา 



~ ๗ ~ 
 

 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒ ก ำหนดกำรจัดอบรมโครงกำรของกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 
(กจส.)  

ประธำนมอบให้นำงสำวจันทร์เพ็ญ ศรีลุนช่ำง นักวิชกำรสหกรณ์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ     
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ (กจส.) จะจัดอบรมโครงกำรดังนี้ คือ 

 ๑. โครงกำรสมำร์ท ฟำร์มเมอร์  จะจัดอบรมในวันที่ ๙ มกรำคม ๒๕๖๒ เป้ำหมำย 
จ ำนวน ๓๐ รำย  

  ๒. โครงกำรทัศนศึกษำเพ่ิมเสริมสร้ำงประสบกำรณ์ด้ำนกำรสหกรณ์ให้แก่นักเรียน
ประจ ำปี ๒๕๖๒ จะจัดอบรมในวันที่ ๑๗ มกรำคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงป่ำรักษ์น้ ำ อ.นำวัง 
จังหวัดหนองบัวล ำภู  เป้ำหมำย ๔๕ รำย ครูและนักเรียนจ ำนวน ๓ โรงเรียน 

 ๓. โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรด ำเนินงำนของกลุ่มเกษตรกร จะจัดอบรมในเดือน
มกรำคม ๒๕๖๒  ระหว่ำงวันที่ ๒๒ – ๒๔ มกรำคม ๒๖๖๒ เป้ำหมำยเดิม คือ กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำงพำรำ
หนองศำลำ ภูเก้ำ และเป้ำหมำยใหม่ คือ กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อยำงหล่อ 

มติที่ประชุม รับทรำบ 
 
 ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
  ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๑ โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูท านา 

ประธำนมอบให้นำยสุชำติ งำมพิพัฒนกุล ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจสหกรณ์ 
ได้รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจสหกรณ์ ตำมท่ีได้แนะน ำสหกรณ์ที่เข้ำร่วมโครงกำรสำน
พลังประชำรัฐ เพ่ือสนับสนุนกำรปลูกข้ำวโพดหลังฤดูท ำนำ และช่วยวำงแผนกำรผลิตและกำรตลำดผลผลิตทำง
กำรเกษตร พร้อมทั้งได้ประสำนงำนให้สหกรณ์ท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ (MOU) กับผู้ซื้อคือห้ำงหุ้นส่วน
จินดำวัฒนำ จ ำกัด ในเดือนธันวำคม ๒๕๖๑ ได้มีเกษตรกรได้ปลูกข้ำวโพดแล้ว ดังนี้  

 ๑. อ ำเภอเมืองหนองบัวล ำภู   จ ำนวน ๓๕๘  รำย จ ำนวน ๒,๖๕๕.๕๐  ไร่ 
 ๒. อ ำเภอนำกลำง  จ ำนวน ๕๕๖ รำย  จ ำนวน ๔,๐๓๘ ไร่ 
 ๓. อ ำเภอโนนสัง   จ ำนวน  ๑๐  รำย จ ำนวน ๘๕.๗๕ ไร่ 
   ๔. อ ำเภอศรีบุญเรือง  จ ำนวน ๑๒๘ รำย จ ำนวน 7๙๔.๕๐ ไร่ 
 ๕. อ ำเภอสุวรรณคูหำ  จ ำนวน  ๓๗๒ รำย จ ำนวน ๒,๖๔๖.๗๕ ไร่ 
 ๖. อ ำเภอนำวัง   จ ำนวน  ๙๔๙ รำย จ ำนวน ๙๔.๑๕ ไร่ 
รวมทั้งสิ้น ๒,๓๗๓ รำย จ ำนวน ๑๗,๐๘๕.๕๐ ไร่  

 มติที่ประชุม  รับทรำบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๘ ~ 
 

 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๔ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนธันวาคม 25๖1 
ระเบียบวาระที่ ๕.๔. วงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกันของสหกรณ์ประจ าเดือนธันวาคม 

2561 
ประธำนมอบให้นำงพรสถิตย์  ก ำไรทอง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำร   

กำรจัดกำรสหกรณ์ ได้รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ กำรขอควำมเห็นชอบและรับทรำบวงเงินกู้ยืมหรือกำรค้ ำประกัน
ของสหกรณ์ ประจ ำเดือนธันวำคม 2561 มีสหกรณ์ จ ำนวน ๒ แห่ง คือ   

 ๑. สหกรณ์ส่งเสริมกำรเกษตรโนนสัง จ ำกัด  รองนำยทะเบียนสหกรณ์ให้เห็นชอบ
เท่ำเดิม จ ำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บำท เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวำคม ๒๕๖๑ 

 ๒. สหกรณ์กำรเกษตรสุวรรณคูหำ จ ำกัด รองนำยทะเบียนสหกรณ์ให้เห็นชอบลดลง 
จ ำนวนเงิน ๑๕,๒๐๐,๐๐๐ บำท เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวำคม ๒๕๖๑ (เห็นชอบตำมที่สหกรณ์ก่อหนี้ภำระผูกพัน) 

มติที่ประชุม  รับทรำบ /และขอขอบคุณ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำรกำรจัดกำร
สหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 และ 2 ที่ช่วยตรวจสอบเอกสำรประกอบกำรขอควำมเห็นชอบวงเงินกู้ยืม      
ให้ด ำเนินกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๔.๑ ส ารวจข้อมูลสถาบันเกษตรกรเพื่อเข้าร่วมโครงการสนับสนุน

เงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ าในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะที่ ๒  
ประธำนมอบให้นำงพรสถิตย์  ก ำไรทอง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำร   

กำรจัดกำรสหกรณ์ ได้รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้แจ้งให้ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด
หนองบัวล ำภู ส ำรวจควำมประสงค์ของสมำชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพ่ือเข้ำร่วมโครงกำรสนับสนุนเงินทุน
เพ่ือสร้ำงระบบน้ ำในไร่นำของสมำชิกสถำบันเกษตรกร ระยะที่ ๒ วัตถุประสงค์เพ่ือสร้ำงโอกำสในกำรท ำ
กำรเกษตรและลดควำมเสี่ยงจำกกำรขำดแคลนน้ ำ เพ่ือมุ่งเน้นให้สมำชิกได้รับประโยชน์สูงสุด ในกำรนี้ได้มี
หนังสือแจ้งให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ส ำรวจข้อมูลสมำชิกที่มีควำมประสงค์จะเข้ำร่วมโครงกำรฯ ระยะที่ ๒ 
ตำมแบบส ำรวจข้อมูลสมำชิกและพ้ืนที่ของสถำบันเกษตรกรที่จะเข้ำร่วมโครงกำรฯแล้ว  

 มติที่ประชุม  รับทรำบ /มอบกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ และ ๒ แนะน ำ ส่งเสริม
สหกรณ์ในพื้นที่ทรำบ และมอบให้คณะท ำงำนแก้ไขสหกรณ์ท่ีมีผลกำรด ำเนินงำนขำดทุนสะสม แนะน ำสหกรณ์
ที่รับผิดชอบด้วย 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.5  กลุ่มตรวจการสหกรณ์ 
รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนธันวาคม 25๖๑  
ประธำนมอบให้นำงสำวอัษฎำพร  พิบูลย์  ได้รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ ในเดือนธันวำคม 256๑ 

มีรำยงำนผลกำรตรวจกำรสหกรณ์ มีจ ำนวน ๑  แห่ง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวล ำภู จ ำกัด  
มติที่ประชุม รับทรำบ 
 
 
 
 
 
 



~ ๙ ~ 
 

 
 
 
 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.5.๑ รายงานผลความก้าวหน้าการช าระบัญชี 
ประธำนมอบให้นำงสำวอัษฎำพร  พิบูลย์  ไดร้ำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำ ในกำรช ำระบัญชี

ประจ ำเดือนธันวำคม 256๑ ต่อที่ประชุมดังนี้ 
ที ่ ชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ขั้นตอนเดือน 

พ.ย. ๖1 
ขั้นตอนเดือน   

ธ.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 
 

1๑  กลุ่มเกษตรเลี้ยงโคเนื้อบ้ำนถิ่น  ขั้นที ่๖  
 (1 มี.ค.๖๐)  

ขั้นที่ 7           
(8 มิ.ย.60)  

น.ส.ศศิธร จันทร์สมัคร 
 

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

ขั้นที่ ๖  
(7 เม.ย.60)  

น.ส.จันทร์เพ็ญ ศรีลุนช่ำง 
 

1๓  กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์นำค ำไฮ 
 

ขั้นที่ 3 
(16 ก.พ.60) 

ขั้นที่ 3 
(16 ก.พ.60) 

น.ส.จันทร์เพ็ญ ศรีลุนช่ำง 
 

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

ขั้นที่ 3 
(11 ส.ค.๖๐) 

น.ส.ฐิตำภรณ์ สอนเต็ม 



~ ๑๐ ~ 
 

 
 
 
 

1๕ สบ.ชุมชนบ้ำนเอื้ออำทร
หนองบัวล ำภู จ ำกัด 

 ขั้นที่ 2 
(2๖ เม.ย.๖๐) 

ขั้นที่ ๓ 
(๖ ก.ค.๖๐) 

น.ส.รัดดำวรรณ ไชยช่วย 

๑๖ สกก.บ้ำนเพ็กเฟ้ือย-ห้วยเตย 
จ ำกัด 

ขั้นที่ ๒ 
(1๐ มี.ค.60)  

ขั้นที่ 3 
(1๐ ต.ค.60) 

นำงพรสถิตย์ ก ำไรทอง   

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

ขั้นที่ 3 
(21 ก.ค. 60) 

น.ส.จันทร์เพ็ญ  ศรีลุนช่ำง 

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

ขั้นที่ 4 
(21 มี.ค.61) 

น.ส.อรอุมำ แพงวงษ์ 

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

ขั้นที่ 2 
(26 พ.ค.60) 

นำยวสันต์  สุขสมบัติ 

๒๐ สกก.นำวัง จ ำกัด ขั้นที่ ๑  
(๙ พ.ย.60) 

ขั้นที่ ๒  
(๒๑ พ.ย.60) 

น.ส.ญำณินท์ สุวรรณโค 
 

2๑ สกก.ผลิตปุ๋ยอินทรีย์คลองเจริญ 
จ ำกัด 

ขัน้ที่ 2  
(14 มี.ค.61) 

ขั้นที่ ๓  
(๓๒ พ.ย.61) 

นำยพยนต์  รุ่งศรี 

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

ขั้นที่ ๔  
(๒3 ม.ค.6๑) 

นำยสมเด็จ  บุญเดช 

๒๓ สหกรณ์ผู้ใช้น้ ำบ้ำนโนนข่ำแก ท่ำ
วำรี จ ำกัด 

ขั้นที่ ๑ 
๑๐ ส.ค. ๖๑ 

ขั้นที่ ๒  
๒ ต.ค. ๖๑ 

นำยจิตณรงค์  ลอยลม 

มติที่ประชุม  รับทรำบ /มอบเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบเร่งด ำเนินกำรช ำระบัญชีให้เสร็จสิ้น
โดยเร็ว ไม่ควรเกิน ๒ ปี ตำมแผนของกรมส่งเสริมสหกรณ์  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.5.๒ รายงานความคืบหน้าข้อบกพร่องประจ าเดือนธันวาคม 25๖1 
ประธำนมอบให้นำงสำวอัษฎำพร  พิบูลย์ ได้รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ ได้รับแจ้งผลกำรรำยงำน

กำรแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ ์ดังนี้ 
๑. สหกรณ์กำรเกษตรเมืองหนองบัวล ำภู จ ำกัด รำยงำนควำมคืบหน้ำว่ำ ในเดือนพฤศจิกำยน 

2561 ได้รับช ำระหนี้จำกโรงสีอุดรฯ เลี่ยงฮงไถ่ (1992) จ ำกัด เดือนละ 5๐,000 บำท คงเหลือยอดมูลค่ำ
ควำมเสียหำย ๒,๙๐๙,701 บำท ส่วนลูกหนี้สินค้ำขำดบัญชีอยู่ในควำมรับผิดชอบของนำยนำวำ ใจสะอำด 
อดีตผู้จัดกำร ก็ยังไม่ได้น ำเงินมำช ำระให้สหกรณ์เช่นกัน  ยังมียอดคงเหลือ จ ำนวน 1๒๗,192 บำท 

๒. สหกรณ์ผู้ใช้น้ ำสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำบ้ำนโนนส ำรำญ จ ำกัด รำยงำนควำมคืบหน้ำว่ำ  
ผู้รับผิดชอบเงินสดขำดบัญชี คือ นำยตำ  เวียงวิเศษ อดีตประธำนกรรมกำร ได้น ำเงินมำชดใช้ให้แก่สหกรณ์
จ ำนวน 1,000 บำท เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวำคม ๒๕61 มียอดคงเหลือจ ำนวน 1๗,002.27 บำท 

๓. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสุวรรณคูหำ จ ำกัด รำยงำนควำมคืบหน้ำว่ำ ในเดือนพฤศจิกำยน 
๒๕๖๑ ได้รับช ำระหนี้จำกคณะกรรมกำร จ ำนวน ๗,๕๐๐ บำท คงเหลือยอดมูลค่ำควำมเสียหำย จ ำนวน 
๘๖๗,๘๐๗.๘๒ บำท 

มติที่ประชุม  รับทรำบ  
 



~ ๑๑ ~ 
 

 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.6 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1  
    ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.7 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2  
รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนธันวาคม 25๖๑  
ระเบียบวาระท่ี ๕.7.1 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรปิดบัญชีภายใน 30 วัน ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 

31 พฤศจิกายน 2561  
นำยจิตณรงค์  ลอยลม ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 ได้รำยงำนที่ประชุมว่ำมีกลุ่ม

เกษตรกรปิดบัญชีจ ำนวน ๑ แห่ง คือ กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อโนนม่วง และส่งงบกำรเงินให้ส ำนักงำนตรวจ
บัญชีสหกรณ์แล้วเมื่อวันที่ ๑๘ ธันวำคม ๒๕๖๑ 

มติที่ประชุม  รับทรำบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๗.๒ การส่งรายชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพื่อจัดมาตรฐานสหกรณ์   
ประธำนมอบให้นำยจิตณรงค์  ลอยลม ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 รำยงำนต่อที่

ประชุมว่ำ ได้ส่งรำยชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพ่ือจัดมำตรฐำนสหกรณ์ ดังนี้  
 ๑. สหกรณ์กำรเกษตรโนนสัง จ ำกัด    
 ๒. สหกรณ์ผู้ใช้น้ ำสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำบ้ำนหนองเหมือดแอ่ จ ำกัด 
 ๓. สหกรณ์ข้ำงฮำงงอกหนองบัวล ำภู จ ำกัด 
 ๔. สหกรณ์ผู้ใช้น้ ำสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำบ้ำนโคกม่วงชุม จ ำกัด 
 ๕. กลุ่มเกษตรกรยำงพำรำหนองทุ่งมน  
มติที่ประชุม  รับทรำบ  

 

    
 

 
  

ระเบียบวาระท่ี ๕.๗.๑ การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  
ประธำนมอบให้นำยจิตณรงค์  ลอยลม ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 รำยงำนต่อที่

ประชุมว่ำ สหกรณ์ข้ำรำชกำรสหกรณ์ ก ำหนดประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี ๒๕๖๑ ในวันอำทิตย์ที่ ๒๗ มกรำคม 
๒๕๖๒ เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลำ ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สโมสรต ำรวจ ถนนวิภำวดีรังสิต เขตหลักสี่ 
กรุงเทพฯ  มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง ต ำแหน่งกรรมกำรด ำเนินกำร ประจ ำปี ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑๓  รำย สมำชิกคน
หนึ่งมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมกำรด ำเนินกำรได้ ๘ คน  

ประธำน กล่ำวเพ่ิมเติมว่ำ ในวันที่ เสำร์ที่ ๒๖ มกรำคม ๒๕๖๒ มีกำรแข่งขันกีฬำประจ ำปี
๒๕๖๒ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงขอเชิญชวนร่วมเป็นกองเชียร์ และสมัครเป็นนักกีฬำ   

มติที่ประชุม  รับทรำบ  
๖.๓. การจัดงานกีฬาประจ าปี ๒๕๖๑  

 ประธำนแจ้งต่อที่ประชุมว่ำ กำรจัดงำนกีฬำของส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู 
ประจ ำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๐ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือหำกมีกำรเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทรำบอีกครั้ง         
มีกิจกรรมแข่งขันกีฬำ จับสลำกของขวัญ รำคำขั้นต่ ำ ๓๐๐ บำทขึ้นไป และมอบให้กลุ่มทุกกลุ่ม/ฝ่ำยบริหำร
ทั่วไป ท ำอำหำร ๑ อย่ำง หรือผลไม ้๑ อย่ำง มูลค่ำ ๗๐๐ บำท ขึ้นไป 

มติที่ประชุม  รับทรำบ  /ถือปฏิบัติ 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)     



~ ๑๒ ~ 
 

 
 
 
 

 
  เมื่อไม่มีผู้เสนอเรื่องอ่ืนใดอีก ประธำนขอขอบคุณ ผู้มำประชุม และกล่ำวปิดกำรประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา ๑7.00 น. 
 
 
      (ลงชื่อ) ธีรโชติ มะลิวัน    (ลงชื่อ)      ประสิทธิ์  เทพมูณี     
             (นำยธีรโชติ  มะลิวัน)       (นำยประสิทธิ์ เทพมูณี) 
             นักจัดกำรงำนทั่วไป                                             หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป 
             ผู้จดรำยงำนกำรประชุม                                             ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
 
 
 
 
 


