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รายงานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการและจ้างเหมาบริการ 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล าภู 

ครั้งที่ ๙/25๖๑ 
ประจ าเดือนกันยายน 256๑ 

วันพฤหัสบดีที ่๔ 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 
๒.  นำยวสันต์   สุขสมบัติ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มตรวจกำรสหกรณ์  วสันต์  สุขสมบัติ 
๓.  นำยสุชำต ิ  งำมพิพัฒนกุล ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำ สุชำติ  งำมพิพัฒนกุล 
     ธุรกิจสหกรณ์ 
๔.   นำงพรสถิตย์ ก ำไรทอง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำ พรสถิตย์  ก ำไรทอง 
     กำรบริหำรกำรจัดกำรสหกรณ์ 
๕.   นำยประสิทธิ์        เทพมูณี  หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป   ประสิทธิ์  เทพมูณี 
๖.   นำยขบวน   ทองดี  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ ขบวน  ทองดี 
๗.   นำยจิตณรงค์ ลอยลม  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 จิตณรงค์  ลอยลม 
๘.   นำยทว ี  ขวัญใจ  เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์อำวุโส  ทวี   ขวัญใจ 
๙.   นำยประวัต ิ  หวำนนอก เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์ช ำนำญงำน ประวัติ   หวำนนอก 
๑๐. นำยพยนต์  รุ่งศร ี  เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์ช ำนำญงำน พยนต์  รุ่งศรี 
๑๑. นำงสำวญำณินท ์ สุวรรณโค นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร  ญำณินท์  สุวรรณโค 
๑๒. 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 
1๙. นำงสำวปริยำกร ขำวนอก  นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  ปริยำกร ขำวนอก 
๒๐ นำยชินวัฒน ์ ถิรโสตถินำนนท์  นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร        ชินวัฒน์ ถิรโสตถินำนนท์ 
2๑. นำยดุจบดินทร์ ลังกำฟ้ำ  นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  ดุจบดินทร์ ลังกำฟ้ำ 
๒๒. นำยสำคร  ดำทุมมำ พนักงำนพิมพ์ ส3   สำคร ดำทุมมำ 
๒๓.  นำยสุทธิชัย  ถำวะโร  พนักงำนขับรถยนต์ ส2   สุทธิชัย  ถำวะโร 
๒๔. นำยสมคิด  งำมดี  พนักงำนขับรถยนต์ ส2   สมคิด  งำมดี 
๒๕. นำงสำวช่อเพชร  ศรีบุญเรือง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน  ช่อเพชร  ศรีบุญเรือง 
๒๖. นำงสำวจันทร์เพ็ญ   ศรีลุนช่ำง นักวิชำกำรสหกรณ์   จันทร์เพ็ญ ศรีลุนช่ำง 
๒๗ นำงสำวนิลวรรณ ศรีหลง  นักวิชำกำรมำตรฐำนสินค้ำ  นิลวรรณ  ศรีหลง 
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๒๘. นำงสำวอัมพิกำ ฉิมมำ  นักวิชำกำรสหกรณ์   อัมพิกำ  ฉิมมำ 
๒๙. นำงศรีสุนันท์   วงค์พันธุ์  นักวิชำกำรสหกรณ์   ศรีสุนันท์  วงศ์พันธุ์ 
๓๐. นำงสำวปวีณำ ชัชวำลย์  นักวิชำกำรสหกรณ์   ปวีณำ  ชัชวำลย ์
๓๑. นำงสำวสุมำลี อินทวิหค นักวิชำกำรสหกรณ์   สุมำลี อินทวิหค 
๓๒. นำยธีรโชติ   มะลิวัน  นักจัดกำรงำนทั่วไป   ธีรโชติ มะลิวัน 
๓๓. นำยภำณุพงษ์   เกตุไทย  นิติกร     ภำณุพงษ์  เกตุไทย 
๓๔. นำงสำวรัดดำวรรณ ไชยช่วย  เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์  รัดดำวรรณ  ไชยช่วย 
๓๕. นำงสำวฐิตำภรณ ์ สอนเต็ม  เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์  ฐิตำภรณ์  สอนเต็ม 
๓๖. นำงสำวอรอุมำ  แพงวงษ์  นักวิชำกำรสหกรณ์   อรอุมำ  แพงวงษ์ 
๓7. นำงสำวศิริรัตน์ จันทร์จ้อย เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี  ศิริรัตน์  จันทร์จ้อย 
๓๘. นำงสำวเจนจิรำ สุวรรณพิมพ์ เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์  เจนจิรำ  สุวรรณพิมพ์ 
๓๙. นำงสำววชิุดำวดี  ศรีสุทัศน์ เจ้ำพนักงำนธุรกำร   วิชุดำวดี  ศรีสุทัศน์ 
๔๐. นำยเกษม    ปัจชัยโย  จ้ำงเหมำบริกำรขับรถยนต์  เกษม ปัจชัยโย 
๔๑. นำยพรเทพ  เปียซื่อ  จ้ำงเหมำบริกำรขับรถยนต์  พรเทพ  เปียซื่อ 
๔๒. นำงนิภำพร  จันทร์มำลำ จ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำด  นิภำพร จันทร์มำลำ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นำยสมเด็จ  บุญเดช  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ลำป่วย 
๒. นำงสำวทิพวรรณ ทองดี  นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  ลำป่วย 
๔.  นำยวิจิตร  บูระพันธุ์ พนักงำนขับรถยนต์ ส2   ลำพักผ่อน 
๕. นำงสำวศศิธร  จันทร์สมัคร นักวิชำกำรสหกรณ์   ลำป่วย 
๖. นำงสำวรุ่งนภำ   ขำวข ำ  เจ้ำพนักงำนธุรกำร   ลำป่วย 
๗. นำงสำวภำวิณี  บุญสุด  นักวิชำกำรเงินและบัญชี   ลำป่วย 
 
มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน ๔๒ คน และมีผู้ไม่มาประชุม จ านวน ๗ 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 าเดือนกันยายน 256๑ เมื่อวันพุธที่ ๒๖ กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมภูพานค า ชั้น 4 ศาลากลาง
จังหวัดหนองบัวล าภู ดังนี้ 

 ๑.๑.๑. แนะน าหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายไปด ารงต าแหน่งในจังหวัดอ่ืน ดังนี้ 
  ๑. นำยธนำกร  อ้ึงจิตรไพศำล  ย้ำยไปด ำรงต ำแหน่ง ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอุตรดิตถ์ 
  ๒. นำงจันทนำ  สิทธิพันธ์    ย้ำยไปด ำรงต ำแหน่ง วัฒนธรรมจังหวัดสตูล 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ     
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  ๓. นำยสมพล  พงษ์พิพัฒน์    ย้ำยไปด ำรงต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
        กำรเลือกตั้งจังหวัดนครพนม 
   ๑.๑.๒. แนะน าหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาด ารงต าแหน่งในจังหวัดหนองบัวล าภู ดังนี้ 
     ๑. นำยชัยธวัช  เนียมศิริ  ย้ำยมำด ำรงต ำแหน่งผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหนองบัวล ำภู  
     ๒. นำยเกรียงวิชญ์  เตชวิทยไวทิน  ย้ำยมำด ำรงต ำแหน่งรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด 
        หนองบัวล ำภ ู
 

 ๑.๑.3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
          ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณปี ๒๕๖๑ จังหวัดหนองบัวล ำภู (ข้อมูล ณ วันที่ 26 

กันยำยน ๒๕๖๑) ในส่วนของส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู เบิกจ่ำยได้ ๙๘.๐2 %  สำมำรถเบิกจ่ำย
ได้ตำมเป้ำหมำย อันดับที่ 3๒ จำกจ ำนวน ๖๑ หน่วยงำนในจังหวัดหนองบัวล ำภู (เรียงจำกเบิกจ่ำยน้อยที่สุด 
ไปหำมำกสุด)  

มติที่ประชุม  รับทรำบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑.๒  การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดหนองบัวล ำภู ขอควำมอนุเครำะห์

ประชำสัมพันธ์ กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรและสมำชิกวุฒิสภำ ดังนี้  
      ๑. กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 
     พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 

พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ วันที่ ๑๒ กันยำยน ๒๕๖๑ และใช้บังคับเมื่อพ้นเก้ำสิบวัน นับแต่วัน
ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ  กำรเลือกตั้ง ส.ส. จะมีข้ึนในวันที่ ๒๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑  

 ๒. กำรเลือกสมำชิกวุฒิสภำ 
          พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่ำด้วยกำรได้มำซึ่งสมำชิกวุฒิสภำ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ วันที่ ๑๒ กันยำยน ๒๕๖๑ และใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๓ กันยำยน ๒๕๖๑ กำรเลือก
สมำชิกวุฒิสภำในระดับอ ำเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ จะมีข้ึนในช่วงต้นเดือนมกรำคม ๒๕๖๒ 

          วุฒิสภำประกอบด้วยสมำชิก จ ำนวน ๒๐๐ คน มำจำกกำรเลือกกันเองของบุคคลซึ่งมี
ควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญประสบกำรณ์ อำชีพ ลักษณะหรือประโยชน์ร่วมกัน หรือท ำงำน หรือเคยท ำงำนด้ำนต่ำงๆ 
ที่หลำกหลำยของสังคม  

          ในวำระเริ่มแรก ให้วุฒิสภำประกอบด้วยสมำชิก ๒๕๐ คน มำจำก 
          (๑) กกต. จัดกำรเลือก ส.ว. จ ำนวน ๒๐๐ คน แล้วน ำรำยชื่อเสนอต่อ คสช. เพ่ือคัดเลือก

เป็น ส.ว. จ ำนวน ๕๐ คน และบัญชีส ำรอง จ ำนวน ๕๐ คน 
    (๒) คณะกรรมกำรสรรหำ ส.ว. คัดเลือกบุคคลไม่เกินจ ำนวน ๔๐๐ คน แล้วน ำรำยชื่อ

เสนอต่อ คสช. เพ่ือคัดเลือกเป็น ส.ว. จ ำนวน ๑๙๔ คน และบัญชีส ำรอง จ ำนวน ๕๐ คน 
          (๓) ส.ว. โดยต ำแหน่ง จ ำนวน ๖ คน ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงกลำโหม  ผู้บัญชำกำร

ทหำรสูงสุด  ผู้บัญชำกำรทหำรบก  ผู้บัญชำกำรทหำรเรือ  ผู้บัญชำกำรทหำรอำกำศ  และผู้บัญชำกำรต ำรวจ
แห่งชำติ มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง ๕ ปี     

มติที่ประชุม  รับทรำบ 
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ระเบียบวาระที่ ๑.๓ ขอเชิญชมและการรับฟังการบรรยายธรรมะเพื่อการกุศล  
 สภำวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวล ำภู ขอเชิญชมและรับฟังกำรบรรยำยธรรมะเพ่ือกำรกุศล 

ในหัวข้อ กำรรักษำวัฒนธรรม คือกำรรักษำชำติ เพ่ือจัดหำรำยได้ใช้ในกิจกรรมอนุรักษ์ สืบสำน ส่งเสริม
พระพุทธศำสนำ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดหนองบัวล ำภู เพ่ือมอบเป็นทุนกำรศึกษำ
ให้แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขำดแคลนทุนทรัพย์ และจัดซื้อเครื่องวัดควำมดัน มอบให้ อสม. ในชุมชนที่ขำดแคลน  
ในจังหวัดหนองบัวล ำภู โดยพระนักเทศน์ พระมหำสมปอง ตำลปุตฺโต ในวันอำทิตย์ที่ ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๑ เวลำ 
๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรงณัฐพงษ์แกรนด์ อ.เมืองหนองบัวล ำภู จ. หนองบัวล ำภู บัตรรำคำ ๒,๐๐๐ บำท 
เข้ำร่วมรับฟังได้ ๔ รำย หำกผู้ใดประสงค์จะเข้ำร่วมรับฟังกำรบรรยำยธรรมะ แจ้งรำยชื่อได้ที่ฝ่ำยบริหำรทั่วไป 

มติที่ประชุม  รับทรำบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑.๔ การการเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังนโยบายกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

เม่ือวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมปริ้นพาเลช กรุงเทพมหานคร สรุปสาระส าคัญ ดังนี้   
(๑) นโยบำยของนำยกฤษฎำ บุญรำช รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
    นำยกฤษฎำ บุญรำช รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่ำวเปิดสัมมนำ

วิชำกำรเนื่องในวันคล้ำยวันสถำปนำกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 46 ปี พร้อมบรรยำยพิเศษนโยบำยในกำร
พัฒนำงำนสหกรณ์และกำรใช้สหกรณ์เป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนนโยบำยรัฐบำล ในปี 2562 ณ โรงแรมปริ้น
พำเลช หลำนหลวง ว่ำ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดสัมมนำทำงวิชำกำรในครั้งนี้ 
เพ่ือให้บุคลำกรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับทรำบทิศทำงกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรปฏิบัติงำน 
ประจ ำปีงบประมำณ 2562 ให้มีควำมชัดเจน และเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน มีดังนี้ คือ 

๑.๑ กำรจัดกลุ่มเพ่ือท ำแนวทำงแนะน ำ ส่งเสริมและพัฒนำควำมเข้มแข็งของสหกรณ์ 
คือ 
        กลุ่มเข้มแข็ง/พัฒนำ 
   - สหกรณ์ท่ีต้องพัฒนำให้เป็นองค์กรหลักระดับอ ำเภอ 
   - สหกรณ์ท่ีต้องกำรพัฒนำและเพ่ิมศักยภำพกำรด ำเนินธุรกิจ 
     - สหกรณ์ที่เข้มแข็งสำมำรถพ่ึงตนเองได้ โดยให้ภำครัฐแนะน ำ ส่งเสริม และ
ก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนตำมปกติ  
        กลุ่มท่ีต้องแก้ไขปัญหำ 
    - สหกรณ์ท่ีมีข้อบกพร่องต้องได้รับกำรแก้ไข/และเร่งรัดติดตำม 
    - กลุ่มสหกรณ์ที่มีปัญหำหนี้ค้ำงนำน 
     - สหกรณ์ท่ีมีปัญหำหนี้สูญ  
         - สหกรณ์ท่ีจ ำเป็นต้องฟ้ืนฟูกิจกำร  
   - สหกรณ์ท่ีควรควบกิจกำรกับสหกรณ์  
   - สหกรณ์ท่ีควรเลิกกิจกำร  
   - สหกรณ์ท่ีมีปัญหำอ่ืน ๆ 

ในกำรจัดประชุมสัมมนำสหกรณ์/กลุ่มเกษตรในแต่ละหลักสูตรต้องให้ตรงตำม
กลุม่เป้ำหมำย ไม่ควรจัดหลักสูตรเดียวกันทุกกลุ่มเป้ำหมำย 
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๑.๒ กำรแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำเกี่ยวกับพืชผลทำงกำรเกษตร 
               สหกรณ์จังหวัดควรน ำปัญหำและแนวทำงแก้ไขปัญหำเกี่ยวกับพืชผลทำง

กำรเกษตรเสนอเข้ำในที่ประชุม คณะอนุกรรมกำรพัฒนำพืชผลทำงกำรเกษตรระดับจังหวัด (อพก.) เพ่ือให้ผู้ว่ำ
รำชกำรจังหวัด หรือ รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ที่เป็นประธำนในที่ประชุม ได้รับรู้ว่ำสหกรณ์มีกลไกแก้ไขปัญหำ
รำคำสินค้ำเกษตรตกต่ ำได้ เผื่อจะได้เสนอขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกหน่วยงำนต่ำงๆ ได้ง่ำยขึ้น 

๑.๓ โครงกำรสำนพลังประชำรัฐเพ่ือสนับสนุนกำรปลูกข้ำวโพดหลังฤดูท ำนำ  
      กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้น ำนโยบำยกำรตลำด น ำผลผลิตมำใช้ เช่น โครงกำรสำน

พลังประชำรัฐเพ่ือสนับสนุนกำรปลูกข้ำวโพดหลังฤดูท ำนำ เพ่ือปรับสมดุลของปริมำณกำรผลิตกำรตลำดข้ำว
และข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ อีกทั้งเกษตรกรมีรำยได้และอำชีพที่มั่นคง ยั่งยืน จำกกิจกรรมกำรปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์
ในช่วงฤดูนำปรัง และเพ่ือให้อุตสำหกรรมต่อเนื่องของข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์มีเสถียรภำพในกำรผลิตสินค้ำ ลดกำร
พ่ึงพำจำกภำยนอกประเทศ โดยใช้กลไกสหกรณ์ ท ำงำนบูรณำกำรร่วมกับหน่วยงำนอื่นๆ  

๑.๔ กำรขยำยผลไปยังกำรปลูกพืชอ่ืนๆ เช่น พืชตระกูลถั่ว ผักต่ำงๆ  เป็นต้น 
      ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด ควรไปประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำงๆ ที่ร่วมท ำงำน

บูรณำกำรด้วยกัน เพ่ือร่วมมือกันด ำเนินโครงกำร และเพ่ือหำรำยได้ให้กับเกษตรกรในช่วงฤดูหลังเก็บเกี่ยว  
และขอให้ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดติดต่อประสำนงำนกับผู้ซื้อ เช่น ห้ำงโลตัส  ห้ำงแม็คโคร ขอควำมร่วมมือให้
รับซื้อสินค้ำเกษตร หรือกำรท ำเกษตรพันธสัญญำ (contact Farming) แต่ถ้ำหำกพ้ืนที่ใด หำผู้รับซื้อไม่ได้ 
สำมำรถยกเลิกโครงกำรดังกล่ำวได้ 

      ในกรณีเกิดภัยพิบัติทำงธรรมชำติ รัฐบำลจะจ่ำยเบื้ยประกันให้ไร่ละ ๖๕ บำท 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จ่ำยให้ไร่ละ ๑,๑๐๐ บำท และบริษัทประกนัภัยจะจ่ำยให้ไร่ละ ๑,๕๐๐ บำท  

 
(๒) การขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมสหกรณ์ ปี ๒๕๖๒ โดย นายพิเชษฐ์  วิริยะพาหะ อธิบดี

กรมส่งเสริมสหกรณ์  
นำยพิเชษฐ์ วิริยะพำหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่ำวเพ่ิมเติมว่ำ กรมส่งเสริม

สหกรณ์ได้ก ำหนดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรให้มีประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผลที่เป็นรูปธรรม ซึ่งในรอบปีที่ผ่ำนมำ ได้ด ำเนินกำรส่งเสริมพัฒนำสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เป็น
สถำบันที่เข้มแข็ง ช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันทำงเศรษฐกิจและสังคมตำมบทบำทภำรกิจ และยัง
ครอบคลุม ไปถึงกำรปฏิบัติงำนของกำรส่งเสริมพัฒนำคุณภำพชีวิตของสมำชิก มีกำรทบทวนผลกำรปฏิบัติงำน
ในรอบปีที่ผ่ำนมำ  อีกทั้งต้องมีกำรพัฒนำควำมรู้ ทักษะบุคลำกรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้ได้รับควำมรู้    
และวิทยำกำรใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน เพ่ือน ำไปส่งเสริมพัฒนำสหกรณ์และกลุ่ มเกษตรกร 
ตลอดจนเผยแพร่ และประชำสัมพันธ์ผลกำรด ำเนินงำนตำมบทบำทภำรกิจของกรมส่งเสริมสหกรณ์และ
ขบวนกำรสหกรณ์ในกำรพัฒนำเศรษฐกิจสังคมของประเทศผ่ำนระบบสหกรณ์ มีสำระส ำคัญ ดังต่อไปนี้ 

๑. โครงกำรพัฒนำสหกรณ์กำรเกษตรให้เป็นองค์กรหลักระดับอ ำเภอ 
    โครงกำรพัฒนำสหกรณ์กำรเกษตรให้เป็นองค์กรหลักระดับอ ำเภอ เดิมตั้งเป้ำหมำย

ไว้ทุกอ ำเภอ คือจ ำนวน ๗๒๙ แห่ง แต่เนื่องจำกมีระยะเวลำกำรด ำเนินน้อย จึงปรับเปลี่ยนเป้ำหมำย         
โดยคัดเลือกจังหวัดละ ๑ - ๓ แห่ง รวมแล้วได้จ ำนวน ๓๐๐ กว่ำแห่งเศษ เพ่ือให้ด ำเนินกำรได้ตำมแผนพัฒนำ
สหกรณ์ท่ีขับเคลื่อนในปี ๒๕๖๒ โดยเน้นให้บุคลำกรของสหกรณ์มีส่วนรวมในกำรด ำเนินกำรด้วย 
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๒. โครงกำรไทย นิยม ยั่งยืน  
    โครงกำรไทย นิยม ยั่งยืน เป็นโครงกำรเร่งด่วน ในปีที่ผ่ำนมำได้มีข้อบกพร่อง

ทำงด้ำนกำรจัดท ำเอกสำรในกำรเบิกจ่ายเงินประมาณ จึงมอบให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัด แนะน าส่งเสริมให้
สหกรณ์ด าเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย และให้เป็นไปตามระเบียบโดยเคร่งครัด  

๓. โครงกำรสำนพลังประชำรัฐเพ่ือสนับสนุนกำรปลูกข้ำวโพดหลังฤดูท ำนำ เป็นนโยบำย 
เร่งด่วนของนำยกฤษฎำ บุญรำช รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอให้ทุกส่วนที่ได้รับมอบหมำย
ร่วมมือร่วมแรงกันด ำเนินกำรสุดควำมสำมำรถเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิผล 

๔. นโยบำยกำรขับเคลื่อนกำรแนะน ำส่งเสริมสหกรณ์ ในปีงบประมำณ ปี ๒๕๖๒     
ได้เน้น ๔ งำน ดังนี้ 

    - ด้ำนกำรพัฒนำ 
  ๑. กำรพัฒนำองค์กรหลักระดับอ ำเภอ 

    ๒. กำรพัฒนำกำรเพ่ิมมูลค่ำของสินค้ำ/พัฒนำสินค้ำสหกรณ์ 
 -  ด้ำนกำรกับดูแลสหกรณ์  

            ๑. กำรใช้อ ำนำจนำยทะเบียนสหกรณ์ กำรด ำเนินกำรที่ผ่ำนมำมีผลกำร
ด ำเนินงำนดีขึ้น เห็นได้ว่ำ หำกสหกรณ์มีปัญหำข้อบกพร่องสำมำรถไปตรวจสอบได้ทันที และสหกรณ์จังหวัด
กล้ำใช้อ ำนำจนำยทะเบียนสหกรณ์ในกำรสั่งกำรให้ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ จะ
เห็นได้ว่ำ มีสหกรณ์อุทรณ์เพ่ิมข้ึน ๓ เท่ำ 

            ๒. กำรออก พรบ.สหกรณ์ ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม เรื่องเกณฑ์ก ำกับดูแลสหกรณ์
ออมทรัพย์เครดิตยูเนี่ยนขนำดใหญ่ เพื่อแก้ไขปัญหำข้อบกพร่อง 

 
๕. งำนถ่ำยทอดเทคโนโลยีต้องมีกำรปรับเปลี่ยน 
    - กำรประชุมชี้แจง นโยบำยภำพรวมของกรมส่งเสริมสหกรณ์ยังด ำเนินกำรเหมือนเดิม 

    - งำนโครงกำร/ฝึกอบรมทุกส ำนัก/กอง ให้เสนอโครงกำร/หลักสูตรให้ส ำนักพัฒนำ
และถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรสหกรณ์ (สทส.) พิจำรณำกลั่นกรองก่อน จัดล ำดับควำมส ำคัญ จัดตำรำงเวลำให้มี
ควำมเหมำะสม หำกโครงกำร/หลักสูตรไหนพอที่จะรวมกันได้ให้จัดรวมกัน  

 - งำนโครงกำร/หลักสูตรเฉพำะ เช่น กำรพัฒนำสหกรณ์ที่เป็นเป้ำหมำยหลัก ๑ สหกรณ ์
๑ อ ำเภอ ให้จัดทีละสหกรณ์ เพ่ือให้สหกรณ์เป้ำหมำยที่เข้ำรับกำรฝึกอบรมสำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนได ้

๖. งำนนิคมสหกรณ์ 
     - กำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำนิคมสหกรณ์มีกำรปลอมกำรออกเอกสำรสิทธิ์ กสน.๕ 

ในกำรนี้จะต้องรีบด ำเนินกำรแก้ไขโดยด่วน หำกเจ้ำหน้ำที่ที่ มีหน้ำที่รับผิดชอบไม่กล้ำแก้ไข ขอให้ย้ำยออก  
จำกพ้ืนทีเ่พ่ือจะได้หำเจ้ำหน้ำที่เข้ำไปด ำเนินกำรแทนคนเดิม 

      - งำนพัฒนำอำชีพ ให้นิคมสหกรณ์ เสนอโครงกำรขอรับกำรจัดสรรงบประมำณ
เพ่ือที่จะได้จัดสรรงบประมำณให้เพิ่มเติม  
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๗. เงินกองทุนพัฒนำสหกรณ์  
  - กรมส่งเสริมสหกรณ์ จะจัดสรรเงินกองทุนพัฒนำสหกรณ์ ดอกผลร้อยละ ๐.๑ ให้

แต่ละจังหวัด น ำไปจัดอบรม/จัดซื้อวัสดุที่จ ำเป็นเพ่ิมข้ึน 
  - กรมส่งเสริมสหกรณ์ จะจัดสรรเงินกองทุนพัฒนำสหกรณ์ โครงกำรส่งเสริมอำชีพ 

ให้แต่ละจังหวัด เพื่อให้สหกรณ์ท่ีสมัครใจเข้ำร่วมโครงกำรปลูกข้ำวโพดหลังฤดูเก็บเกี่ยว ดอกผลร้อยละ ๐.๑ 
๘. โครงกำรส่งเสริมปลูกข้ำวโพดหลังฤดูกำรเก็บเกี่ยว 
  โครงกำรปลูกข้ำวโพดหลังฤดูกำรเก็บเกี่ยว ผลปรำกฏว่ำ ข้อมูลลงทะเบียน

เกษตรกร มีจ ำนวน ๕๐๐,๐๐๐ กว่ำไร่ จำกเป้ำหมำย ๒.๘ ล้ำนไร่  และในวันที่ ๔ ตุลำคม ๒๕๖๑ 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะจัดประชุมทำงไกลและจะเชิญหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง  ตัวแทน
สหกรณ์ ตัวแทนบริษัทอำหำรสัตว์ เข้ำร่วมประชุมทำงไกลด้วย  

 ๙. กำรแต่งตั้งโยกย้ำย  
       กำรพิจำรณำกำรแต่งตั้ง โยกย้ำยข้ำรำชกำร ระดับอ ำนวยสูง  ถ้ำผู้ใดปฎิบัติ

หน้ำที่อยู่ที่เดิมนำน หำกมีควำมประสงค์จะขอย้ำย ขอให้แจ้งควำมประสงค์ขอย้ำยได้ทำง inbox และหลังจำก
แต่งตั้ง โยกย้ำยข้ำรำชกำร ระดับอ ำนวยสูงเสร็จแล้ว จึงจะพิจำรณำคัดเลือกข้ำรำชกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ 

๑๐. กำรพัฒนำข้ำรำชกำร  
      กำรจัดอบรมหลักสูตร นักบริหำรระดับสูง ในปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จะจัดให้

ข้ำรำชกำรเข้ำรับกำรอบรม จ ำนวน ๓๐ – ๔๐ รำย  ส่วนกำรจัดอบรมหลักสูตร นักบริหำรระดับกลำง ก็จะจัด
ให้เข้ำรับกำรอบรมให้ครบทุกรำย  

๑๑. กำรต้อนรับอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  
 กำรต้อนรับอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เวลำเดินทำงไปปฏิบัติหน้ำที่ต่ำงจังหวัด ให้

ปฏิบัติ ดังนี้           
 ๑. เวลำเดินทำงไปต้อนรับที่สนำมบิน ขอให้เจ้ำหน้ำที่เดินทำงไปต้อนรับเพียง ๒-

๓ คน 
  ๒. ไม่ต้องมีของฝำก 
  ๓. เตรียมอำหำรที่เรียบง่ำยที่มตีำมท้องที่  
  ๔. ไม่ต้องจัดหำที่พักให้ 
  ๕. ไม่ต้องจัดท ำค ำกล่ำวในพิธีเปิด และให้จัดพิธีกำรแบบเรียบง่ำย 

(๓) การขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมสหกรณ์ ปี ๒๕๖๒ โดย นายเชิดชัย พรหมแก้ว    

รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  
      นำยเชิดชัย พรหมแก้ว    รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่ำวเพ่ิมเติม ดังต่อไปนี้ 
 ๑. โครงกำรพัฒนำสหกรณ์ เป็นองค์กรหลักระดับอ ำเภอ 
           - ในปีงบประมำณ ๒๕๖๑ กำรจัดท ำโครงกำรพัฒนำสหกรณ์ เป็นองค์หลักระดับอ ำเภอ

มีเวลำกำรด ำเนินน้อย โครงกำรจึงไม่สมบูรณ์ เท่ำที่ควร จึงขอให้ปรับปรุงโครงกำรใหม่ แล้วส่งให้กรมส่งเสริม
สหกรณ์ ภำยในวันที่ ๕ ตุลำคม ๒๕๖๑  และในปีงบประมำณ ๒๕๖๒ นี้ ให้จัดท ำแผนด ำเนินของสหกรณ์ 
วิเครำะห์  สถำนะภำพของสหกรณ์ (SWOT) และให้สหกรณ์มีส่วนร่วมในกำรวำงแผนด้วย  
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   ๒. สหกรณ์กำรเกษตรรูปพิเศษ 
     ให้ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด จัดท าแผนการขับเคลื่อนเพ่ิมศักยภาพ การด าเนินธุรกิจ

ของสหกรณ์สหกรณ์การเกษตรรูปพิเศษ เพ่ือให้สหกรณ์เป้าหมายมีศักยภาพการสร้างมูลค่าเพ่ิมในผลิตผล   
และเสนอรำยชื่อสหกรณ์กำรเกษตรรูปพิเศษ เช่น สหกรณ์ในเขตปฏิรูปที่ดิน สหกรณ์โคนม เป็นต้น ที่มีควำม
ต้องกำรพัฒนำ ส่งให้ กพส. ด้วย 
  ๓. หากมีสหกรณ์ท่ีอ่อนแอ ไม่สามารถด าเนินการได้ ควรจะด าเนินการเลิกสหกรณ์ 
หรือควรจะควบกิจการกับสหกรณ์ที่เข้มแข็ง  
    ในส่วนของส านักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล าภู มอบกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริม
สหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ และ ๒ แนะน าสหกรณ์ที่อ่อนแอ เพ่ือหาแนวทางในการด าเนินการว่าควรจะ
ควบกับสหกรณ์อ่ืนที่มีความเข้มแข็ง หรือควรเลิกสหกรณ์ 

(๔) การขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมสหกรณ์ ปี ๒๕๖๒ โดย นายประยูร อินสกุล รองอธิบดี
กรมส่งเสริมสหกรณ์  

 นำยประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่ำวเพ่ิมเติมดังต่อไปนี้  
    ๑. กำรอบรม สัมมนำ ต้องมีคุณภำพ 

    ผอ.กอง/ส ำนัก  ที่จะจัดอบรมจะต้องเสนอโครงกำรผ่ำนส ำนักพัฒนำและถ่ำยทอด
เทคโนโลยีกำรสหกรณ์ (สทส.) และกำรอบรม/สัมมนำ ต้องมีคุณภำพ เช่น  อำหำร อำหำรว่ำง ต้องปริมำณ
เหมำะสมกับงบประมำณ และกำรจัดอบรมเพ่ือพัฒนำสหกรณ์/กลุ่มเกษตรให้จัดอบรมเป็นรำยสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร หำกอบรมเสร็จแล้ว ต้องสำมำรถน ำควำมรู้ไปปฏิบัติงำนได้จริง  

 ๒.  ตำมที่ส ำนักนำยทะเบียนและกฎหมำยได้จัดอบรมผู้ตรวจกำรสหกรณ์ ซึ่งได้จัด
อบรมครบถ้วนทุกรำยแล้ว จึงขอให้ผู้ตรวจกำรสหกรณ์ได้น ำกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ไปบังคับใช้อย่ำง
จริงจัง พร้อมทั้งถ่ำยทอดให้ทั่วถึงเจ้ำหน้ำที่ท่ีเกี่ยวข้องทรำบด้วย 

  (๕) การขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมสหกรณ์ ปี ๒๕๖๒ โดย นายวิศิษฐ์  ศรีสุวรรณ  รอง
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  

นำยวิศิษฐ์   ศรีสุวรรณ์  รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่ำวเพ่ิมเติมดังต่อไปนี้  
      ๑. โครงกำรปลูกข้ำวโพดหลังฤดูเก็บเกี่ยว 

                                โครงกำรสำนพลังประชำรัฐเพ่ือสนับสนุนกำรปลูกข้ำวโพดหลังฤดูท ำนำ มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือปรับสมดุลของปริมำณกำรผลิตกำรตลำดข้ำวและข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์  อีกทั้งเกษตรกรมีรำยได้และอำชีพที่
มั่นคง ยั่งยืน จำกกิจกรรมกำรปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงฤดูนำปรัง และเพ่ือให้อุตสำหกรรมต่อเนื่องของ
ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์มีเสถียรภำพในกำรผลิตสินค้ำ ลดกำรพ่ึงพำจำกภำยนอกประเทศ โดยมีเป้ำหมำยและพ้ืนที่
ด ำเนินกำร ในพ้ืนที่ปลูกข้ำวในเขตชลประทำน และนอกเขตชลประทำนที่มีควำมเหมำะสม ตำม Zoning by 
Agri – Map ของกรมพัฒนำที่ดิน รวมพ้ืนที่ 2 ล้ำนไร่ ใน 33 จังหวัด และกรมส่งเสริมสหกรณ์จะจัดประชุมอีก
ครั้งเพ่ือชี้แจงแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรปลูกข้ำวโพดหลังนำ พร้อมทั้งจะประชุมผู้จัดกำรสหกรณ์กำรเกษตร  
ที่จะรวบรวมข้ำวโพดเพ่ือให้ด ำเนินกำรในแนวทำงเดียวกัน  
 ๒. การก ากับดูแลสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า 
     สหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นสหกรณ์ทีม่ีทรัพย์สินมาก เช่น เงินฝากและน าไปลงทุนใน
ตลาดตราสารหนี้ ๔.๗ แสนลา้นบาท เวลามีปัญหาท าให้มีผลกระทบกับสหกรณ์มาก ดังนั้นจึงต้องให้ความรู้/
ฝึกอบรมหลักสูตร ดังนี้ 
                      ๑. หลักสูตร พัฒนำเจ้ำหน้ำที่ในกำรตรวจสอบกำรลงทุนของสหกรณ์ 

๒. หลักสูตร พัฒนำสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นองค์กรวำงแผนทำงกำรเงินของสมำชิก 
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๓. หลักสูตร กำรตรวจสอบสหกรณ์ออมทรัพย์ 
๔. หลักสูตร นักกำรเงิน 

            ๕. หลักสูตร พัฒนำทักษะและเสริมศักยภำพแก่พนักงำนรำชกำรต ำแหน่งนิติกร 
              ๓. ส่งเสริมและพัฒนำ 

    ๑. กำรพัฒนำสหกรณ์เคหสถำนบ้ำนมั่นคง ต้องพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
    ๒. กำรสร้ำงมำตรฐำนกำรส่งเสริมและพัฒนำเครดิตยูเนี่ยน ก ำลังเสนอเพ่ือออก

กฎกระทรวงให้มีกำรก่อตั้งกองทุนสวัสดิกำรให้สมำชิก 
    ๓ ส่งเสริมสหกรณ์สีขำวด้วยธรรมำภิบำล ต้องด ำเนินกำรต่อไป 
    ๔. มำตรฐำนสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร 
 

 
 
 
 
 

นำยธีรโชติ มะลิวัน นักจัดกำรงำนทั่วไป แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ รำยงำนกำรประชุมประจ ำเดือน
สิงหำคม 2561 ครั้งที่  ๘/๒๕๖๑ ได้บรรจุในเว็บไซต์ของส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล าภู 
http://web.cpd.go.th/nongbualamphu/ และลงไลน์กลุ่มส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด เพ่ือให้ทุกกลุ่ม/ฝ่ำย
บริหำรทั่วไป ได้รับทรำบและตรวจสอบควำมถูกต้อง รวมทั้งด ำเนินกำรตำมมติที่ประชุมในส่วนที่เกี่ยวข้อง  
และหำกท่ำนใดมีข้อแก้ไขเพ่ิมเติมภำยหลังขอให้แจ้งฝ่ำยบริหำรทั่วไป 

มติที่ประชุม  รับทรำบ /รับรองรำยงำนกำรประชุมประจ ำเดือนสิงหำคม 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  

มติที่ประชุม  รับทรำบ /มอบคณะท ำงำนฯ ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำย  ศึกษา 
วิเคราะห์ หาสาเหตุ แนะน าส่งเสริม และหาแนวทางแก้ไขให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ 
หำกมีปัญหำอุปสรรคขัดข้องประกำรใดให้ปรึกษำสหกรณ์จังหวัด และให้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในวันที่ ๕ ของ
เดือน  

 
 
 
 
 

 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖1 วันศุกร์ที่ 3๑ สิงหาคม พ.ศ. 2561 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องติดตาม  

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


~ ๑๐ ~ 
 

 
 
 
 

 ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ การด าเนินงานโครงการไทย นิยม ยั่งยืน 
 ประธำน แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู โครงกำรไทย 

นิยม ยังยืน (โครงกำรแก้มลิง) สหกรณ์ได้ด ำเนินกำร ดังนี้  
       ๑.๑ สหกรณ์กำรเกษตรโนนสัง จ ำกัด ด ำเนินกำรก่อสร้ำงโกดัง ขนำด ๒,๐๐๐ ตัน 

จ ำนวนเงิน ๗,๘๗๐,๐๐๐ บำท ก ำลังด ำเนินกำรก่อสร้ำง 
      ๑.๒ สหกรณ์กำรเกษตรเพ่ือกำรตลำดลูกค้ำ ธ.ก.ส. จ ำกัด  ด ำเนินกำรสร้ำง

โกดัง ขนำด ๕๐๐ ตัน จ ำนวนเงิน ๒,๐๔๕,๐๐๐ บำท ก ำลังด ำเนินกำรก่อสร้ำง 
      ๑.๓ สหกรณ์กำรเกษตรหนองภัยศูนย์ จ ำกัด ได้ด ำเนินกำรจัดซื้อรถยนต์บรรทุก

ห้องเย็น จ ำนวน ๑ คัน จ ำนวนเงิน ๙๐๐,๐๐๐ บำท แล้ว  
 มติที่ประชุม  รับทรำบ /มอบหมำยให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจสหกรณ์ กลุ่ม

ส่งเสริมสหกรณ์ ๑ และ ๒  และหัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป แนะน ำ ส่งเสริมกำรท ำแผนธุรกิจ  แผนด ำเนินงำน  
พร้อมทั้ง ก ำกับ ดูแล ติดตำมกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ทั้ง 3 แห่ง ให้เป็นไปตำมค ำแนะน ำ และเงื่อนไขของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ด้วย 
  ระเบียบวาระที่ ๓.๓ แนวทางการพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ ภายหลังพ้นทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ 
  ประธำน แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ กำรพัฒนำข้ำรำชกำรบรรจุใหม่ ภำยหลังพ้นทดลองงำนปฏิบัติ
หน้ำที่รำชกำร เพ่ือกำรพัฒนำให้ข้ำรำชกำรบรรจุใหม่มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และได้เรียนรู้ ภำรกิจงำนของแต่ละ
กลุ่ม /ฝ่ำยในหน่วยงำน โดยให้ปฏิบัติหน้ำที่สับเปลี่ยนตำมกลุ่ม/ฝ่ำย เป็นเวลำ 1 เดือน นอกเหนือจำกกำร
ปฎิบัติภำรกิจในต ำแหน่งตำมที่ได้รับแต่งตั้ง และเมื่อได้รับกำรพัฒนำ สำมำรถน ำควำมรู้ ที่ได้รับไปปรับใช้ใน
กำรปฏิบัติงำน สร้ำงกำรเชื่อมโยงงำนระหว่ำงกลุ่ม/ฝ่ำย ได้ซึ่งจะท ำให้กำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำน
บรรลุผลสัมฤทธิ์และมีประสิทธิภำพ ตำมเจตนำรมณ์ของคณะกรรมกำรบริหำรกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในกำรนี้
มอบผู้อ ำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่ม /ฝ่ำยบริหำรทั่วไป แนะน ำ และ มอบหมำยงำนให้ข้ำรำชกำรบรรจุใหม่ด้วย  
  มติที่ประชุม รับทรำบ  
 
  ระเบียบวาระท่ี ๓.๔ การด าเนินงานของสหกรณ์บ้านม่ันคงโนนสูงเปลือย จ ากัด 

  ประธำนมอบให้  นำงสำวสิริ เนตร โพระกัน รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ 
ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู โดยกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ได้แนะน ำ ส่งเสริมสหกรณ์บ้ำนมั่นคง
โนนสูงเปลือย จ ำกัด ให้จัดท ำแผนพัฒนำ/แก้ไขปัญหำกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ ดังนี้ 

 ๑. กำรให้สินเชื่อแก่สมำชิกของสหกรณ์ และสหกรณ์ได้ปล่อยสินเชื่อให้แก่สมำชิก
จ ำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บำทแล้ว 

 ๒. กำรเพ่ิมหุ้นของสมำชิก เดิมหุ้นละ ๕๐ บำท เพ่ิมเป็น ๑๐๐ บำท  
มติที่ประชุม รับทรำบ  

 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๑ ~ 
 

 
 
 
 

   
 

 
    ระเบียบวาระที่ ๔.๑  ฝ่ายบริหารทั่วไป 

  ระเบียบวาระท่ี ๔.1.๑ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2561 
ประธำนมอบให้นำยประสิทธิ์ เทพมูณี หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป ได้รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยเงิน

งบประมำณปี 2561 ประจ ำเดือนกันยำยน 2561 ในส่วนของส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู ข้อมูล 
ณ วันที่ ๓0 กันยำยน ๒๕๖1 เบิกจ่ำยเงินงบประมำณได้ 100 % 
  มติที่ประชุม รับทรำบ 

  ระเบียบวาระท่ี ๔.1.2 ขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัดปลูกต้นไม้ดอก ไม้ประดับ  
  ประธำนมอบให้นำยประสิทธิ์ เทพมูณี หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป ได้รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ขอเชิญชวนบุคลำกรในสังกัดทั้งส่วนกลำงส่วนภูมิภำคร่วมกันปลูกต้นไม้ดอกไม้ประดับที่มีสี
สวยงำมตำมควำมเหมำะสมริมทำงและบริเวณหน้ำบ้ำนของตนเองเพ่ือสร้ำงสภำพแวดล้อมให้สวยงำม 

มติที่ประชุม รับทรำบ 
 
 ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
  ระเบียบวาระท่ี ๔.2.๑ โครงการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูกาลท านา 

ประธำนมอบให้นำยสุชำติ งำมพิพัฒนกุล ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจสหกรณ์ 
ได้รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ โครงกำรส่งเสริมกำรปลูกพืชหลังนำ สร้ำงรำยได้ให้เกษตรกรผ่ำนกลไกสหกรณ์      
ปี 2561 เพ่ือส่งเสริมกำรเพ่ิมผลผลิตข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ให้เพียงพอกับควำมต้องกำรใช้ภำยในประเทศ และ
กระจำยผลผลิตให้ออกสู่ตลำดสม่ ำเสมอ เพ่ือให้เกษตรกรมีรำยได้ เพ่ิมขึ้นจำกกำรปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์จำก
สัดส่วน 72:23:5 เป็น 30:20:50  แทนกำรปลูกข้ำว มีเกษตรกรในพ้ืนที่ที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ จ ำนวน 6 
อ ำเภอ จ ำนวน 34 ต ำบล และสหกรณ์กำรเกษตรในพ้ืนที่ จ ำนวน ๖ สหกรณ์ พ้ืนที่ เพำะปลูกจ ำนวน 
๕,๑๓๔.๗๕ ไร่ 
 มติที่ประชุม  รับทรำบ /มอบหมำยให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจสหกรณ์ ก ำกับ ดูแล แนะน ำ
สหกรณ ์พร้อมทั้งช่วยวำงแผนกำรผลิตและกำรตลำดผลผลิตทำงกำรเกษตรโครงกำรดังกล่ำวด้วย 

 
  ระเบียบวาระที่ ๔.2.๒ โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดิน
ตามนโยบายรัฐบาล  
   ประธำนมอบให้นำยสุชำติ งำมพิพัฒนกุล ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจ
สหกรณ์ ได้รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู  โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจ
สหกรณ์ ได้จัดอบรมโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพเพ่ือจัดตั้งกลุ่มอำชีพให้กับเกษตรกรที่ได้รับกำรจัดสรร
ที่ดินท ำกิน ปี ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมกำรรวมกลุ่ม กำรจัดตั้งกลุ่มอำชีพของประชำชนภำยใน
พ้ืนที่เป้ำหมำย กำรจัดที่ดินท ำกินให้ชุมชน ภำยใต้โครงกำรจัดที่ดินท ำกินให้ชุมชนตำมนโยบำยรัฐบำลใน
รูปแบบสหกรณ์ และเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตให้มีควำมกินดี มีสันติสุข และสร้ำงควำมเข้มแข็ง ในชุมชน พ้ืนที่
เป้ำหมำยคือประชำชนในเขตพ้ืนที่กรมป่ำไม้/ ส.ป.ก.  ป่ำห้วยส้ม และป่ำภูผำแดง ต ำบลนำกอก อ ำเภอศรีบุญเรือง 
จังหวัดหนองบัวล ำภู เพ่ือสร้ำงแรงบันดำลใจในกำรประกอบอำชีพ จึงได้พำกลุ่มอำชีพจ ำนวน ๕๐ คน เดินทำง
ไปศึกษำดูงำนที่ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบุญทันโมเดล ต ำบลบุญทัน อ ำเภอนำวัง จังหวัดหนองบัวล ำภู 
  มติที่ประชุม  รับทรำบ  

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อทราบ และถือปฏิบัติ 



~ ๑๒ ~ 
 

 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนกันยายน 25๖1 
ระเบียบวาระท่ี ๔.3.๑ แผนการบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์โครงการพิเศษ ประจ าปี 

พ.ศ. 2562  
ประธำนมอบให้นำงพรสถิตย์  ก ำไรทอง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำร   

กำรจัดกำรสหกรณ์ ได้รำยงำนต่อท่ีประชุมว่ำ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดสรรเงินกองทุนพัฒนำสหกรณ์โครงกำร
สนับสนุนกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนของสหกรณ์ (ปีที่ ๓) ให้แก่สหกรณ์ในจังหวัดหนองบัวล ำภู จ ำนวน ๔ แห่ง รวม
เป็นจ ำนวนเงิน ๒,๓๐๐,๐๐๐ บำท ในกำรนี้ได้มีหนังสือแจ้งให้สหกรณ์ทั้ง ๔ แห่ง จัดท ำแผนเพ่ือเข้ำร่วม
โครงกำร และให้จัดส่งเอกสำรขอกู้เงินกองทุนพัฒนำสหกรณ์ให้ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภูพิจำรณำ
ต่อไป 

มติที่ประชุม รับทรำบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.3.๒ วงเงินกู้ยืมประจ าปี 2561 ของเดือนกันยายน 2561  
ประธำนมอบให้นำงพรสถิตย์  ก ำไรทอง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำร   

กำรจัดกำรสหกรณ์ ได้รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ กำรขอควำมเห็นชอบและรับทรำบวงเงินกู้ยืมหรือกำรค้ ำประกัน
ของสหกรณ์ ประจ ำปี 2561 มี สหกรณ์ จ ำนวน ๑๑ แห่ง และกลุ่มเกษตรกรจ ำนวน ๒๐ แห่ง 

มติที่ประชุม รับทรำบ /มอบกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 และ 2 ช่วยตรวจสอบเอกสำร
ประกอบกำรขอควำมเห็นชอบวงเงินกู้ยืมให้ครบถ้วน เพ่ือควำมรวดเร็วในกำรด ำเนินกำร  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.3.๓ เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์  
ประธำนมอบให้นำงพรสถิตย์  ก ำไรทอง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำร   

กำรจัดกำรสหกรณ์ ได้รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ สหกรณ์โคนมในเขตปฎิรูปที่ดินหนองบัวล ำภู จ ำกัด ยังไม่ได้
ด ำเนินกำรจัดหำผู้รับจ้ำง จึงขอควำมร่วมมือกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒ แนะน ำ ส่งเสริมให้สหกรณ์เร่งด ำเนินกำร
จัดหำผู้รับจ้ำง 

มติที่ประชุม รับทรำบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.๔ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 
                - 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.5  กลุ่มตรวจการสหกรณ์ 
รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนกันยายน 25๖๑  
ระเบียบวาระท่ี 4.5.๑ รายงานผลการตรวจการสหกรณ์  
ประธำนมอบให้นำยวสันต์ สุขสมบัติ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มตรวจกำรสหกรณ์  ได้รำยงำนต่อที่

ประชุมว่ำ ในเดือนกันยำยน 256๑ มีรำยงำนผลกำรตรวจกำรสหกรณ์ ดังนี้ 
  ตรวจกำรตำมแผนงำนปกติ เป้ำหมำย 49 แห่ง ผลงำน 4๙ แห่ง คิดเป็น 100 %   

มติที่ประชุม รับทรำบ 
 
 
 



~ ๑๓ ~ 
 

 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.5.๒ รายงานผลความก้าวหน้าการช าระบัญชี 
ประธำนมอบให้นำยวสันต์ สุขสมบัติ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มตรวจกำรสหกรณ์ ได้รำยงำนผล

ควำมก้ำวหน้ำ ในกำรช ำระบัญชีประจ ำเดือนกันยำยน 256๑ ต่อที่ประชุมดังนี้ 
ที ่ ชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ขั้นตอนเดือน 

ส.ค. ๖1 
ขั้นตอนเดือน   

ก.ย.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 ม.ิ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 
ขัน้ที่ 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 



~ ๑๔ ~ 
 

 
 
 
 

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 
 

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   
 
ระเบียบวาระท่ี 4.5.3 รายงานความคืบหน้าข้อบกพร่องประจ าเดือนกันยายน 25๖1 
ประธำนมอบให้นำยวสันต์ สุขสมบัติ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มตรวจกำรสหกรณ์  ได้รำยงำนต่อที่

ประชุมว่ำ ได้รับแจ้งผลกำรรำยงำนกำรแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ ์ดังนี้ 
สหกรณ์กำรเกษตรเมืองหนองบัวล ำภู จ ำกัด รำยงำนควำมคืบหน้ำว่ำ ได้รับช ำระหนี้จำกโรงสี

อุดรฯ เลี่ยงฮงไถ่ (1992) จ ำกัด เดือนละ 5๐,000 บำท คงเหลือยอดมูลค่ำควำมเสียหำย 3,04๔,701 บำท 
และลูกหนี้สินค้ำขำดบัญชีอยู่ในควำมรับผิดชอบของนำยนำวำ ใจสะอำด อดีตผู้จัดกำร จ ำนวน 5,000 บำท 
คงเหลือมูลค่ำควำมเสียหำย จ ำนวน 13๒,192 บำท 

มติที่ประชุม  รับทรำบ   
 

ระเบียบวาระท่ี 4.6 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1  
                   - 
      
 
 
 
 
 
 



~ ๑๕ ~ 
 

 
 
 
 

 
ระเบียบวาระท่ี 4.7 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2  

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

3๐ เมษายน 2561  
ประธำนมอบให้นำยจิตณรงค์  ลอยลม ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 ได้รำยงำนต่อที่

ประชุมว่ำ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจัดประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี ภำยใน 150 วัน ส ำหรบัปีบัญชีสิ้นสุด 3๐ 
เมษำยน 2561 มีดังต่อไปนี้ 

1. สหกรณ์จ ำนวน ๒ แห่ง 
 1. สหกรณ์ผู้ใช้น้ ำสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำบ้ำนโคกม่วงชุม จ ำกัด 
 2. สหกรณข์้ำวฮำงงอกหนองบัวล ำภู จ ำกัด   
   2. กลุ่มเกษตรกร จ ำนวน ๒ แห่ง  
      1.  กลุ่มเกษตรกรท ำนำหนองทุ่งมน 
  2.  กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อโคกม่วง 
มติที่ประชุม  รับทรำบ /มอบหมำยให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 และ 2 ก ำกับ ดูแล ให้สหกรณ์/

กลุ่มเกษตร ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมระเบียบฯ ข้อบังคับ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.6.๒ กำรแก้ไขปัญหำข้อบกพร่องของสหกรณ์ผู้ใช้น้ ำสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำ
บ้ำนโนนส ำรำญ จ ำกัด  

ประธำนมอบให้นำยจิตณรงค์  ลอยลม ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 ได้รำยงำนต่อที่
ประชุมดังนี้  

๑. นำยตำ เวียงวิเศษ ท ำหนังสือรับสภำพหนี้ไว้กับสหกรณ์ผู้ใช้น้ ำสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำบ้ำน
โนนส ำรำญ จ ำกัด เมื่อวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๔๙ จ ำนวน ๙๔,๔๒๔.๒๗ บำท นำยตำ เวียงวิเศษ ได้น ำเงินมำ
ช ำระหนี้บำงส่วน ณ วันที่ ๒๒ กันยำยน ๒๕๖๐ มียอดคงเหลือ ๔๙,๕๐๒.๒๗ บำท และเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหำคม 
๒๕๖๑ ได้ช ำระหนี้ จ ำนวน ๓๐,๐๐๐ บำท มียอดคงเหลือ ๑๙,๕๐๒.๒๗ บำท ในส่วนที่เหลือจะช ำระเดือนละ 
๑,๐๐๐ บำท  

๒. นำยสอน  อุ่นอ่อน ท ำหนังสือรับสภำพหนี้ไว้กับสหกรณ์ผู้ใช้น้ ำสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำบ้ำน
โนนส ำรำญ จ ำกัด เมื่อวันที่ ๒๗ มีนำคม ๒๕๕๘ จ ำนวน ๖๕,๓๑๖.๐๗ บำท นำยสอน อุ่นอ่อน ได้น ำเงินมำ
ช ำระหนี้บำงส่วน ณ วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๐ มียอดคงเหลือ ๔๘,๘๑๖.๐๗ บำท และเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎำคม 
๒๕๖๐ ได้ช ำระหนี้ จ ำนวน ๔๘,๘๑๖.๐๗ บำท ช ำระหนี้ครบแล้ว 

มติที่ประชุม  รับทรำบ 
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 ระเบียบวาระท่ี 5.๑ การลดการใช้กระดาษด้วย QR Code มาตรการยกเลิกขอส าเนา 
       เอกสารของทาง ราชการจากประชาชนในรูปแบบวีดิทัศน์ 

 ประธำนมอบให้นำยประสิทธิ์ เทพมูณี หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป ได้รำยงำนต่อที่
ประชุมว่ำ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้รับแจ้งจำกส ำนักงำน ก.พ.ร. ว่ำคณะรัฐมนตรีในครำวประชุม เมื่อวันที่ 31 
กรกฎำคม 2561 รับทรำบ เรื่อง กำรลดกำรใช้กระดำษด้วย QR Code และมำตรกำรยกเลิกกำรขอส ำเนำ
เอกสำรของทำงรำชกำรจำกประชำชนในรูปแบบวีดิทัศน์ โดยก ำหนดเป็นตัวชี้วัดเพ่ือกำรปฏิรูปหัวหน้ำส่วน
รำชกำร เพ่ือน ำมำพิจำรณำในกำรแต่งตั้ง จ่ำยค่ำตอบแทน หรือปรับย้ำย เพ่ือให้เป็นไปตำมข้อสั่งกำรของ   
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู จึงแจ้งให้ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำน
รำชกำร ทรำบดังนี้ 
   1. กำรลดกำรใช้กระดำษส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู จะแจก QR Code 
แทนกำรแจกเอกสำรส ำหรับกำรประชุมประจ ำเดือน 
   2. ฝ่ำยบริหำรทั่วไป ได้สร้ำง Group Line ชื่อว่ำ “หนังสือเวียน สนง. สหกรณ์
จังหวัดหนองบัวล ำภู” และ Share file ไว้ให้ด้วย 
   3. จัดเก็บส ำเนำหนังสือเวียนโดยกำรสแกนไว้ในคอมพิวเตอร์เครื่องหลักของ
ส ำนักงำนสหกรณจ์ังหวัดหนองบัวล ำภู   

มติที่ประชุม  รับทรำบ 
 
  ระเบียบวาระท่ี 5.๒ ผลการประเมินการปฏิบัติงานการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 
  ประธำนมอบให้นำยประสิทธิ์ เทพมูณี หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป ได้รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ  
ผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนกำรส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจ ำปีงบประมำณ 2561 ของ
ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู ผลกำรประเมินภำพรวม ได้ระดับมำตรฐำน 

มติที่ประชุม  รับทรำบ 
  
  
 

 
  

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

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)     

ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องพิจารณา     



~ ๑๗ ~ 
 

 
 
 
 

 


