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รายงานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการและจ้างเหมาบริการ 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล าภู 

ครั้งที่ 9/25๖๒ 
ประจ าเดือนกันยายน 256๒ 

วันศุกร์ที ่4 ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา 09.00 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.  นำยสุชำต ิ  งำมพิพัฒนกุล ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำ สุชำติ งำมพิพัฒนกุล 
     ธุรกิจสหกรณ์ 
4.  นำงพรสถิตย์  ก ำไรทอง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำ พรสถิตย์  ก ำไรทอง 
     กำรบริหำรกำรจัดกำรสหกรณ์ 
5.  นำยวสันต์   สุขสมบัติ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มตรวจกำรสหกรณ์  วสันต์ สุขสมบัต ิ
6.  นำยขบวน   ทองดี  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ ขบวน ทองดี 
7.  นำยจิตณรงค์  ลอยลม  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 จิตณรงค์ ลอยลม 
8.  นำยประสิทธิ์        เทพมูณี  หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป   ประสิทธิ์  เทพมูณี 
9.  นำยทว ี  ขวัญใจ  เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์อำวุโส  ทวี ขวัญใจ 
10. นำงสำวพรสวรรค์  เตียตระกูล นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร  พรสวรรค์ เตียตระกูล 
11. นำงสำวญำณินท ์ สุวรรณโค นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร  ญำณินท์ สุวรรณโค 
๑2. นำยพยนต์  รุ่งศร ี  เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์ช ำนำญงำน พยนต์  รุ่งศรี 
๑3. นำงสำวพิสมัย  แสงโทโพธิ์ นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร      พิสมัย แสงโทโพธิ์ 
14. นำงสำวสิริเนตร โพระกัน  นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  สิริเนตร โพระกัน 
๑5. นำงสำวทิพวรรณ ทองดี  นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  ทิพวรรณ ทองดี 
๑6. นำวสำวเรณุกำ  จะมีพันธ์ นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  เรณุกา จะมีพันธ์ 
17. นำงสำวชมพูเนกข์ พุทธิรัตน์ นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  ชมพูเนกข์ พุทธิรัตน์ 
๑8. นำงสำวอัษฏำพร พิบูลย์  นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  อัษฎำพร พิบูลย์ 
19. นำงสำวณัฐกฤตำ ไชยสีดำ  นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  ณัฐกฤตำ  ไชยสีดำ 
๒0. นำงสำวกัญญำณัฐ จูมเกตุ  นิติกรปฏิบัติกำร    กัญญำณัฐ จูมเกตุ 
21. นำยดุจบดินทร์ ลังกำฟ้ำ  นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  ดุจบดินทร์ ลังกำฟ้ำ 
22. นำยชิณวัฒน ์ ถิรโสตถินำนนท์  นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร          ชิณวัฒน์ ถิรโสตินำนนท์ 
23. นำยสำคร  ดำทุมมำ พนักงำนพิมพ์ ส4   สำคร ดำทุมมำ 
๒4. นำยสมคิด  งำมดี  พนักงำนขับรถยนต์ ส2   สมคิด งำมดี 
25. นำยสุทธิชัย  ถำวะโร  พนักงำนขับรถยนต์ ส2   สุทธิชัย ถำวะโร 
26. นำยวิจิตร  บูระพันธ์ พนักงำนขับรถยนต์ ส2   วิจิตร บูระพันธ์ 
๒7. นำงสำวช่อเพชร  ศรีบุญเรือง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน  ช่อเพชร  ศรีบุญเรือง 
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๒8. นำงสำวศศิธร จันทร์สมัคร นักวิชำกำรสหกรณ์   ศศิธร  จันทร์สมัคร 
29. นำยธีรโชติ   มะลิวัน  นักจัดกำรงำนทั่วไป   ธีรโชติ มะลิวัน 
30. นำยภำณุพงษ์   เกตุไทย  นิติกร     ภำณุพงษ์ เกตุไทย 
31. นำงสำวอัมพิกำ ฉิมมำ  นักวิชำกำรสหกรณ์   อัมพิกำ ฉิมมำ 
32. นำงสำวนิลวรรณ  ศรีหลง  นักวิชำกำรมำตรฐำนสินค้ำ  นิลวรรณ ศรีหลง 
33. นำงสำวจันทร์เพ็ญ   ศรีลุนช่ำง นักวิชำกำรสหกรณ์   จันทร์เพ็ญ ศรีลุนช่ำง 
34. นำงสำวสุมำลี อินทวิหค นักวิชำกำรสหกรณ์   สุมำลี อนิทวิหค 
35. นำงสำวอรอุมำ  แพงวงษ์  นักวิชำกำรสหกรณ์   อรอุมำ แพงวงษ์  
36. นำงสำวปวีณำ ชัชวำลย์  นักวิชำกำรสหกรณ์   ปวีณา ชัชวาล 
๓7. นำงสำวฐิตำภรณ ์ สอนเต็ม  เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์  ฐิตาภรณ์ สอนเต็ม 
๓8. นำงสำวรัดดำวรรณ ไชยช่วย  เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์  รัดดาวรรณ ไชยช่วย 
39. นำงสำววชิุดำวดี  ศรีสุทัศน์ เจ้ำพนักงำนธุรกำร   วิชุดำวดี ศรีสุทัศน์ 
๔0. นำงสำวศิริรัตน์ จันทร์จ้อย เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี  ศิริรัตน์  จันทร์จ้อย 
๔1. นำงสำวเจนจิรำ สุวรรณพิมพ์ เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์  เจนจิรำ  สุวรรณพิมพ์ 
42. นำงสำวรุ่งนภำ   ขำวข ำ  เจ้ำพนักงำนธุรกำร   รุ่งนภำ  ขำวข ำ 
43. นำยเกษม    ปัจชัยโย  จ้ำงเหมำบริกำรขับรถยนต์  เกษม  ปัจชัยโย 
44. นำงนิภำพร  จันทร์มำลำ จ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำด  นิภำพร จันทร์มำลำ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นำงสำวภำวินี  บุญสุด  นักวิชำกำรเงินและบัญชี   ลำป่วย 
๒. นำงศรีสุนันท์   วงค์พันธุ์  นักวิชำกำรสหกรณ์   ไปรำชกำร 
๓. นำยพรเทพ  เปียซื่อ  จ้ำงเหมำบริกำรขับรถยนต์  ไปรำชกำร 
 

มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 44 คน และมีผู้ไม่มาประชุม จ านวน ๓ คน 
 

เริ่มประชุมเวลำ ๐๙.๓๐ น. 
 นำยกฤษฎำ   วรสถิตย์  สหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู ประธำนในที่ประชุมกล่ำวเปิดกำรประชุม            
และด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุม ดังนี้ 
 
 

 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๑.๑  สรุปผลการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ 
หน่วยงานของรัฐ อ าเภอ องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์การภาคเอกชนจังหวัดหนองบัวล าภู  
ประจ าเดือนกันยายน 2562  

ประธำนฯ  แจ้งต่อที่ประชุม ได้เข้ำร่วมประชุมคณะกรมกำรจังหวัด หัวหน้ำส่วนรำชกำร 
หน่วยงำนของรัฐ อ ำเภอ องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กำรภำคเอกชนจังหวัดหนองบัวล ำภู  ประจ ำเดือน
กันยำยน 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กันยำยน 2562 ณ ห้องประชุมภูพำนค ำ ชั้น 4 ศำลำกลำงจังหวัด
หนองบัวล ำภู สรุปสำระส ำคัญมี ดังนี้  

 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ     
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     1.1. หัวหน้ำส่วนรำชกำรที่ย้ำยมำด ำรงต ำแหน่งในจังหวัดหนองบัวล ำภู 
    ๑.๑.๑ นายชเยศ ทรัพย์เทมา นักวิชาการขนส่งช านาญการ กลุ่มวิชาการขนส่ง 
ส านักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี ย้ายมาด ารงต าแหน่งขนส่งจังหวัดหนองบัวล าภู    

  1.๑.๒ นำยบุญชอบ วิเศษปรีชำ ธนำรักษ์พ้ืนที่สตูล (ผู้อ ำนวยกำรต้น) ย้ำยมำ
ด ำรงต ำแหน่งธนำรักษ์พ้ืนที่หนองบัวล ำภู (ผู้อ ำนวยกำรสูง) 

         ๑.2. หัวหน้ำส่วนรำชกำรย้ำยไปด ำรงต ำแหน่งในจังหวัดอ่ืน ๆ 
  1.2.๑ พลต ำรวจตรี ชนวีย์ ชมำฤกษ์  ผู้บังคับกำรต ำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวล ำภู 
ย้ำยไปด ำรงต ำแหน่ง รองจเรต ำรวจ (สบ 7) 
  1.2.2 นำงฐิตรำภรณ์ ภำษำเวทย์  สถิติจังหวัดหนองบัวล ำภู ย้ำยไปด ำรงต ำแหน่ง 
สถิติจังหวัดหนองคำย 
  1.๒.3 นำยประธำน ถำวร  ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวล ำภู ย้ำยไปด ำรงต ำแหน่ง 
ประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ 
 1.3. ข้ำรำชกำรที่เกษียณอำยุรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
  1.3.1 นำยชนะ ไชยฮ้อย  เกษตรจังหวัดหนองบัวล ำภู  
  1.3.2 นำยปิยพัทธ์ โมวพรหมำนุช  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู 
  1.3.3 นำงอัมพุชะนี ภักดี  ประมงจังหวัดหนองบัวล ำภู 
  1.3.4 นำยเกรียงศักดิ์ กิ่งสังวำล  ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวล ำภู  
  1.3.5 นำงโพยมรัตน์ หำญศักดิ์วิธีกุล  ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวล ำภู  
  1.3.6 นำงวรำภรณ์ ริยะกำร  สรรพำกรพ้ืนที่หนองบัวล ำภู  
  1.3.7 นำยสมชำย เชื้อนำนนท์  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลหนองบัวล ำภู  
  1.3.8 นำยณัฐวัฒน์ บุญค้ ำมำ  นำยอ ำเภอนำกลำง 
  1.3.9 นำยสำยศิลป์  สำยืน  ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคหนองบัวล ำภู  
  1.3.10 นำยพิชัย ลือฤทธิ์พงษ์  ผู้จัดกำรกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจังหวัดหนองบัวล ำภู 
 มติที่ประชุม  รับทรำบ  
 

    2. รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณจังหวัดหนองบัวล ำภู  
    ประธำนฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ ผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณจังหวัดหนองบัวล ำภู 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2561 – 23 กันยำยน 2562 มีดังนี้  
   2.1 ภำพรวมเงินงบประมำณส่วนรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  
   งบประจ ำ อยู่ล ำดับที่ ๖๙, งบลงทุน อยู่ล ำดับที่ ๔, งบภำพรวม อยู่ล ำดับที่ 2๕  
   2.2 ภำพรวมเงนิงบประมำณงบกรมจังหวัด ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
   งบประจ ำ อยู่ล ำดับที่ ๔๔, งบลงทุน อยู่ล ำดับที่ ๑๒, งบภำพรวม อยู่ล ำดับที่ 1๓ 
   2.3 ภำพรวมเงินงบประมำณกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
   งบประจ ำ อยู่ล ำดับที่ 1๔, อยู่งบลงทนุ ล ำดับที่ 2, งบภำพรวม อยู่ล ำดับที่ 2 
ส ำหรับส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู ในเดือนกันยำยน 2562 ผลกำรเบิกจ่ำยเงิน

งบประมำณได้ 9๖.๑๒% ซึ่งอยู่ล ำดับที่ ๓๔ จำกทั้งหมด 61 แห่ง  
มติที่ประชุม  รับทรำบ  
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ประธำนฯ มอบให้นำยธีรโชติ มะลิวัน นักจัดกำรงำนทั่วไป แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ รำยงำนกำร
ประชุมประจ ำเดือนสิงหำคม 2562 ครั้งที่ 8/๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ 4 กันยำยน พ.ศ. 2562 ได้บรรจุใน
เว็บไซต์ของส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล าภู http://web.cpd.go.th/nongbualamphu/ และลงไลน์
กลุ่มส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด เพ่ือให้ทุกกลุ่ม/ฝ่ำย ได้รับทรำบและตรวจสอบควำมถูกต้อง รวมทั้งด ำเนินกำร 
ตำมมติที่ประชุมในส่วนที่เกี่ยวข้อง และหำกท่ำนใดมีข้อแก้ไขเพ่ิมเติมภำยหลังขอให้แจ้งฝ่ำยบริหำรทั่วไป 

มติที่ประชุม  รับทรำบ /รับรองรำยงำนกำรประชุมประจ ำเดือนสิงหำคม ๒๕๖2 
 
 
 
 

 

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินค้างช าระนานของสหกรณ์ภาค
การเกษตร 

ประธำนฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ กำรพัฒนำสหกรณ์ภำคกำรเกษตรให้เป็นองค์กรหลักระดับ
อ ำเภอ มอบหัวหน้ำคณะท ำงำนฯ ทั้ง ๕ คณะ ติดตำมแนวทำงแก้ไขปัญหำหนี้สินค้ำงช ำระนำนของสหกรณ์
ภำคกำรเกษตร ซึ่งได้มอบให้แต่ละคณะท ำงำนได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรร่วมกับสหกรณ์ภำคกำรเกษตรระดับ
อ ำเภอทั้ง ๕ แห่งแล้ว ต่อไปนี้จึงขอให้ไปร่วมประชุม ติดตำมแนวทำงต่ำงๆที่สหกรณ์ภำคกำรเกษตรได้ด ำเนิน
ตำมที่ได้ประชุมเชิงปฏิบัติกำรและท ำ workshop ไว้แล้ว ว่ำมีปัญหำติดขัด หรือมีควำมประสงค์จะขอรับกำร 
สนันสนุนหรือไม่ หรือบำงแห่งอำจต้องไปร่วมประชุมกลุ่มด้วย เพรำะกำรแก้ไขปัญหำหนี้สินจะต้องให้สมำชิก
ร่วมมือด้วย หรือบำงแห่งอำจจะต้องมีกำรแก้ไขระเบียบ หำกมีกำรแก้ไข กฎ ระเบียบของสหกรณ์ ขอให้
คณะท ำงำนให้ค ำแนะน ำสหกรณ์ ด ำเนินกำรแก้ไขให้ถูกต้องด้วย 

มติที่ประชุม รับทรำบ/ ถือปฏิบัติ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓.2 โครงการไทยนิยม ยั่งยืน 
ประธำนฯ มอบให้นำยสุชำติ  งำมพิพัฒนกุล ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจสหกรณ์ 

ขอติดตำมผลกำรด ำเนินงำนกำรใช้ประโยชน์ของอุปกรณ์กำรตลำดโครงกำรไทยนิยม ยั่งยืน (แก้มลิง) ดังนี้ 
1. สหกรณ์กำรเกษตรเพ่ือกำรตลำดลูกค้ำ ธกส. หนองบัวล ำภู จ ำกัด  

นำยขบวน ทองดี ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ สหกรณ์
กำรเกษตรเพ่ือกำรตลำดลูกค้ำ ธกส. หนองบัวล ำภู จ ำกัด ได้รวบรวมมันส ำปะหลังจำกสมำชิก แต่ยังไม่ได้แปรรูป 
เนื่องจำกอยู่ในช่วงฤดูฝน 

2. สหกรณ์กำรเกษตรหนองภัยศูนย์ จ ำกัด  
นำยขบวน ทองดี ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ สหกรณ์

กำรเกษตรหนองภัยศูนย์ จ ำกัด ได้รับซื้อสุกรจำกสมำชิกเพ่ือน ำมำช ำแหละและจ ำหน่ำย 
 
 

 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/๒๕๖๒ วันพุธที่ 4 กันยาน พ.ศ. 256๒ 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องติดตาม  

http://web.cpd.go.th/nongbualamphu/
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3. สหกรณ์กำรเกษตรโนนสัง จ ำกัด  
นำยจิตณรงค์ ลอยลม ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒ รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ 

สหกรณ์กำรเกษตรโนนสัง จ ำกัด ยังไม่มีผลกำรด ำเนินงำน เนื่องจำกโกดังเก็บข้ำวเปลือกเพ่ิงสร้ำงเสร็จ          
หลังฤดูกำลเก็บเกี่ยวข้ำวนำปี 2561/62 และยังไม่มีตำชั่งส ำหรับชั่งข้ำวเปลือก 
  มติที่ประชุม     รับทรำบ  /มอบเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบ แนะน ำสหกรณ์ให้จัดท ำแผนกำร
ด ำเนินงำน และให้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ให้ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภูทรำบตำม
แบบฟอร์มที่ก ำหนด 

 
 
 
     
  ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ นโยบายการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
 ประธำนฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ ตำมที่กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดประชุมเมื่อวันที่ 29 กันยำน –  
1 ตุลำคม 2562 อฺธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มอบนโยบำยกำรปฏิบัติงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้  

1. กำรแก้ไขปัญหำหนี้ค้ำงช ำระ 
       - บอร์ด ธ.ก.ส. มีมติให้ก ำหนดระยะเวลำปรับโครงสร้ำงหนี้ให้สหกรณ์ลูกหนี้สำมำรถ
ปรับโครงสร้ำงหนี้ ผ่อนช ำระได้นำนถึง 20 ปี 

2. กรมส่งเสริมสหกรณ์ จะเอำดอกผลเงิน ก.พ.ส. ให้สหกรณ์กู้เงินไปส่งเสริมอำชีพ โดยพยำยำม
ท ำให้เป็นรูปธรรมให้เห็นผลชัดเจน 

3. กรมส่งเสริมสหกรณ์ จะจัดสรรงบประมำณส่วนหนึ่งแบบเป็นก้อน (Lumb  Sum) ให้จังหวัด 
คิดท ำโครงกำรเอง 

ทั้งนี้ ขอให้ทุกหน่วยงำนบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกันเพ่ือขับเคลื่อนนโยบำยต่ำงๆ ให้ไปใน
ทิศทำงเดียวกันและเกิดผลสัมฤทธิ์ในกำรช่วยเหลือและสร้ำงประโยชน์แก่ สมำชิกของสหกรณ์ทั่วประเทศ    
โดยขอให้ทุกหน่วยงำนเร่งท ำงำนเชิงรุก มีกำรวำงแผน และคำดกำรณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้น เพ่ื อเตรียมรับมือ
สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ หรือปัญหำที่อำจจะเกิดขึ้นในอนำคต เพ่ือเป็นกำรป้องกันและช่วยลดควำมรุนแรงของ
ปัญหำลง พยำยำมดูแลสหกรณ์ให้สำมำรถเข้ำถึงกำรบริกำรได้อย่ำงสะดวก รวดเร็วและท่ัวถึง  

เพ่ือให้กำรปฏิบัติของส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภูเป็นไปตำมนโยบำยของอธิบดี
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้ด ำเนินกำร ดังนี้  

1. กำรแก้ปัญหำหนี้ค้ำงช ำระของสหกรณ์ 
       กำรปรับโครงสร้ำงหนี้กับ ธ.ก.ส. และสมำชิก เช่น สหกรณ์กำรเกษตรสุวรรณคูหำ จ ำกัด  
สหกรณ์กำรเกษตรเมืองหนองบัวล ำภู จ ำกัด ต้องมีกำรปรับปรุงแก้ไขระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

2. กำรส่งเสริมอำชีพ โดยเน้นจุดที่มีบ่อบำดำลพลังงำนแสงอำทิตย์ โดยส่งเสริมในจุดที่มี
สมำชิกสหกรณ์ ใช้กำรตลำดน ำกำรผลิต  โดยปลูกพืชผัก ผลไม้ ส่งห้ำงโลตัส แม็คโคร  ฯลฯ  

3. ส่งเสริม แนะน ำ ผลักดัน และติดตำม กำรใช้ประโยชน์จำกโครงกำรไทยนิยมยั่งยืน 
4. กำรช ำระบัญชี และกำรแก้ไขข้อบกพร่อง ขอให้ผู้รับผิดชอบพยำยำมท ำให้ส ำเร็จ หรือมี

ควำมคืบหน้ำให้มำกยิ่งขึ้น อย่ำงน้อยให้มีควำมคืบหน้ำ 1-2 ขั้นตอน อันไหนที่ไม่ยุ่งยำก ขอให้ถอนชื่อได้ส ำเร็จ 
5. ให้ทุกคน ทุกกลุ่มงำน คิดโครงกำรตำมควำมต้องกำรในพ้ืนที่ ( Idea Project) ที่คิดว่ำจะ

เป็นประโยชน์ในกำรท ำงำนที่ตรงประเด็นให้มำกที่สุด 
มติที่ประชุม รับทรำบ  /ถือปฏิบัติ   

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา 
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  ๑. กำรส่งเสริมอำชีพ มอบกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจสหกรณ์ และกลุ่ม
เสริมสหกรณ์ ๑ และ ๒ ส ำรวจว่ำมีบ่อน้ ำดำลจุดไหนที่มีสมำชิกของสหกรณ์ได้ใช้ประโยชน์จำกน้ ำดำล 

  ๒. ส่งเสริม แนะน ำ ผลักดัน และติดตำมกำรใช้ประโยชน์จำกโครงกำรไทย
นิยมยั่งยืน มอบกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจสหกรณ์ และกลุ่มเสริมสหกรณ์ ๑ ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของ
สหกรณ์ที่ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกโครงกำรไทยนิยม ยั่งยืน  มีสหกรณ์กำรเกษตรหนองภัยศูนย์ จ ำกัด 
และสหกรณ์เพ่ือกำรเกษตรเพ่ือกำรตลำดลูกค้ำ ธกส. จ ำกัด ด้วย  

  ๓. กำรช ำระบัญชี และกำรแก้ไขข้อบกพร่อง มอบผู้อ ำนวยกลุ่มตรวจกำร
สหกรณ์ รวบรวมสหกรณ์ที่ถอนชื่อในปีงบประมำณ ๒๕๖๒ แล้วน ำเสนอสหกรณ์จังหวัด และกลุ่มตรวจกำร
สหกรณ์หำรือกับส ำนักนำยทะเบียนและกฎหมำยเกี่ยวกับกำรฟ้องร้องกำรด ำเนินคดีของสหกรณ์ด้วย 

  ๔. ให้เจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบเร่งด ำเนินกำรช ำระบัญชีให้มีควำมเคลื่อนไหว
อย่ำงเป็นรูปธรรม 

 มติที่ประชุม รับทรำบ  /ถือปฏิบัติ   
 
   
 

     

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑  ฝ่ายบริหารทั่วไป 
  ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าเดือนกันยายน 256๒ 

ประธำนฯ มอบให้นำยประสิทธิ์ เทพมูณี หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยเงิน
งบประมำณปี 2562 ประจ ำเดือนกันยำยน 256๒ ในส่วนของส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู ข้อมูล 
ณ วันที่ ๓0 กันยำยน ๒๕๖๒ เบิกจ่ำยเงินงบประมำณได้ 100 %  
  มติที่ประชุม รับทรำบ  
 
 ระเบียบวาระท่ี ๕.2 ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2562  
  ประธำนฯ มอบให้นำยชิณวัฒต์  ถิรโสตถินำนนท์ นักวิชำกำรปฏิบัติกำร ซึ่งได้รับมอบหมำย
จำกหัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป รำยงำนผลต่อที่ประชุมว่ำ สรุปผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน
สหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู ประจ ำปีงบประมำณ 2562 มีดังนี้  
  องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจพ้ืนฐำน ภำรกิจยุทธศำสตร์ 
และนโยบำยส ำคัญเร่งด่วน ได้ล ำดับ กลุ่มคุณภำพ 
   ๑.๑ ผลกำรแนะน ำส่งเสริม พัฒนำ และแก้ปัญหำกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์     
และกลุ่มเกษตรกร ได้ล ำดับ กลุ่มคุณภำพ 
   ๑.๒ ผลกำรปฏิบัติงำนและผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณของงำน/โครงกำร ซึ่งเป็น
ตัวชี้วัดส ำคัญตำมเอกสำรงบประมำณตำมแผนปฏิบัติงำนและงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖๒  ได้ล ำดับ กลุ่มมำตรฐำนระดับดี 
   ๑.๓ ผลกำรก ำกับ และติดตำมกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตำม
โครงกำรไทยนิยม ยั่งยืน ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ล ำดับ กลุ่มมำตรฐำนระดับดี 
   ๑.๔ ผลกำรขับเคลื่อนงำนตำมนโยบำยส ำคัญของรัฐบำลและกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ได้ล ำดับ กลุ่มคุณภำพ 
  องค์ประกอบที่ ๒ ประสิทธิภำพของกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำกระบวนงำนในกำรปฏิบัติ
รำชกำร ได้ล ำดับ กลุ่มมำตรฐำนระดับดี 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพื่อทราบ และถือปฏิบัติ 
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   ๒.๑ กระบวนกำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำนและกำรก ำหนดเป้ำหมำยของงำน/โครงกำร 
(Action Plan) ได้ล ำดับ กลุ่มมำตรฐำนระดับดี 
   ๒.๒ กระบวนกำรติดตำม/เร่งรัดกำรด ำเนินงำนให้บรรลุเป้ำหมำยที่หน่วยงำนได้รับ  
ได้ล ำดับ กลุ่มปำนกลำง 
   ๒.๓ กำรจัดท ำแผนแนะน ำ ส่งเสริมและพัฒนำสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปี ๒๕๖๓ ได้
ล ำดับ กลุ่มมำตรฐำนระดับดี 
  องค์ประกอบที่ ๓ ประสิทธิภำพของกำรจัดส่งรำยงำนข้อมูลและจัดท ำฐำนข้อมูล ได้ล ำดับ 
กลุ่มปรับปรุง 
   ๓.๑ กำรจัดส่งข้อมูล รำยงำน และเอกสำรส ำคัญต่ำงๆ ตำมที่ก ำหนด ได้ล ำดับ   
กลุ่มมำตรฐำนระดับด ี
   ๓.๒ กำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำของหน่วยงำน (Annual Report) 
ได้ล ำดับ กลุ่มคุณภำพ 
   ๓.๓ กำรรำยงำนและจัดท ำฐำนข้อมูล/สำรสนเทศที่ส ำคัญเพ่ือรองรับภำรกิจของ
หนว่ยงำน ได้ล ำดับ กลุ่มปรับปรุง 
  ผลรวมทั้ง ๓ องค์ประกอบ ได้ล ำดับ กลุ่มมำตรฐำนระดับดี  
  มติที่ประชุม รับทรำบ   
 
   ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 
   ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.1 การประเมินมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
     ประธำนฯ มอบให้นำยสมเด็จ  บุญเดช ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ รำยงำน
ต่อที่ประชุมว่ำ กลุ่มเกษตรกรได้ด ำเนินกำรประเมินมำตรฐำนสหกรณ์เสร็จแล้ว และได้มีหนังสือแจ้งให้      
กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ และ ๒ ทรำบแล้ว ส่วนหลักเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนฐำน
สหกรณ์ รอประกำศจำกกรมส่งเสริมสหกรณ ์

มติที่ประชุม     รับทรำบ   
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒ การขอจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
ประธำนฯ มอบให้นำยสมเด็จ  บุญเดช ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ รำยงำน

ควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินกำรต่อที่ประชุม ดังนี้  
๑. กลุ่มเกษตรอินทรีย์เลมอนทรีฟำร์ม ต.ด่ำนช้ำง อ.นำกลำง จ.หนองบัวล ำภู แจ้งว่ำ

มีควำมประสงค์จะจัดตั้งสหกรณ์  
๒. กลุ่มเกษตรผู้ปลูกยำงพำรำบ้ำนทรำยเจริญ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวล ำภู แจ้งว่ำ

มีควำมประสงค์จะจัดตั้งสหกรณ์  
ประธำนฯ กล่ำวเพ่ิมเติมว่ำ ขอให้กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์เข้ำไปติดตำมกำรจัดตั้ ง       

/ส่งเสริมเก่ียวกับกำรจัดตั้งสหกรณ์ดังกล่ำว  
มติที่ประชุม     รับทรำบ / ถือปฏิบัติ 
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 ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
              - 
 
 ระเบียบวาระท่ี ๕.๔ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนกันยาน 25๖๒ 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔.๑ กองทุนพัฒนาสหกรณ์  
ประธำนฯ มอบให้นำงพรสถิตย์  ก ำไรทอง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำร   

กำรจัดกำรสหกรณ์ รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ มีสหกรณ์แจ้งควำมประสงค์ขอกู้เงินกองทุนพัฒนำสหกรณ์ 
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงกำรปกติ อัตรำดอกเบี้ยตำมกำรจัดชั้นลูกหนี้ จ ำนวน ๑๒ แห่ง รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๑๙,๐๐๐,๐๐๐ บำท  

มติที่ประชุม     รับทรำบ   
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๔.๒ โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกร 
ประธำนฯ มอบให้นำงพรสถิตย์  ก ำไรทอง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำร   

กำรจัดกำรสหกรณ์ รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ ในปีงบประมำณ ๒๕๖๓ มีสหกรณ์ของควำมประสงค์ขอเข้ำร่วม
โครงกำรลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมำชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตร จ ำนวน ๕ แห่ง ดังนี้  

 ๑. สหกรณ์กำรเกษตรกุดดู่ จ ำกัด  
 ๒. สหกรณ์กำรเกษตรนำกลำง จ ำกัด  
 ๓. สหกรณ์กำรเกษตรเมืองหนองบัวล ำภู จ ำกัด 
 ๔. สหกรณ์กำรเกษตรสุวรรณคูหำ จ ำกัด  
 ๕. สหกรณ์กำรเกษตรศุภนิมิตหนองบัวล ำภู จ ำกัด 
และมีเพ่ิมเติมอีก ๑ แห่ง เนื่องจำกเก็บตกจำกปีงบประมำณ ๒๕๖๒ คือ สหกรณ์กำรเกษตร

ศรีบุญเรือง จ ำกัด รวมเป็น 6 แห่ง 
มติที่ประชุม     รับทรำบ   

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔.4 การเห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกันของสหกรณ์  
ประธำนมอบให้นำงพรสถิตย์  ก ำไรทอง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำร   

กำรจัดกำรสหกรณ์ ได้รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ กำรเห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรือค้ ำประกันประจ ำปีของสหกรณ์           
ประจ ำเดือนกันยำยน 2562 มีดังนี้   

 สหกรณ์ มี ๗ แห่ง คือ 
1. สหกรณ์กำรเกษตรนำกลำง จ ำกัด รองนำยทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบวงเงินกู้ยืม

จ ำนวนเงิน ๑๐๐,0๐๐,๐๐๐ บำท 
2. สหกรณ์กำรเกษตรกุดดู่  จ ำกัด รองนำยทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบวงเงินกู้ยืม

จ ำนวนเงิน ๘๘,7๐๐,๐๐๐ บำท  
 ๓. สหกรณ์กำรเกษตรศรีบุญเรือง จ ำกัด รองนำยทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบวงเงิน

กู้ยืม จ ำนวนเงิน ๒๑๐,๗00,๐๐๐ บำท 
๔. สหกรณ์ข้ำวฮำงงอกหนองบัวล ำภู  จ ำกัด รองนำยทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบ

วงเงินกู้ยืม จ ำนวนเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บำท 
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 ๕. สหกรณ์กำรเกษตรเพ่ือกำรตลำดลูกค้ำ ธกส.จ ำกัด รองนำยทะเบียนสหกรณ์ให้
เห็นชอบ วงเงินกู้ยืมจ ำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บำท  

 ๖. สหกรณ์โคนมในเขตปฏิรูปที่ดินหนองบัวล ำภู จ ำกัด รองนำยทะเบียนสหกรณ์ให้
เห็นชอบ วงเงินกู้ยืมจ ำนวนเงิน ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บำท  

 ๗. สหกรณ์กำรเกษตร สกอ. ต ำบลบ้ำนโคก จ ำกัด รองนำยทะเบียนสหกรณ์ให้
เห็นชอบ วงเงินกู้ยืมจ ำนวนเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บำท  

 สหกรณ์ที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรขอเอกสำรเพ่ิมเติมในกำรพิจำรณำวงเงินกู้ยืม 
จ ำนวน ๓ แห่ง ดังนี้  

 ๑. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนผำซ่อนมั่นคง จ ำกัด วงเงินกู้ยืม จ ำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บำท 
 ๒. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโนนสง่ำสำมัคคี จ ำกัด วงเงินกู้ยืม จ ำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บำท 
 ๓. สหกรรณ์เครดิตยูเนี่ยนสุวรรณคูหำ จ ำกัด วงเงินกู้ยืม จ ำนวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บำท 

กลุ่มเกษตรกร จ ำนวน ๑๒ แห่ง ดังนี้  
๑. กลุ่มเกษตรกรท ำนำหนองภัยศูนย์ รองนำยทะเบียนสหกรณ์ให้เห็นชอบ วงเงิน

กู้ยืมจ ำนวนเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บำท  
๒. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อต ำบลนิคมพัฒนำ รองนำยทะเบียนสหกรณ์ให้เห็นชอบ 

วงเงินกู้ยืมจ ำนวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บำท  
๓. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เมืองใหม่ รองนำยทะเบียนสหกรณ์ให้เห็นชอบ วงเงินกู้ยืม

จ ำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บำท  
๔. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อโคกม่วง รองนำยทะเบียนสหกรณ์ให้เห็นชอบ วงเงิน

กู้ยืมจ ำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บำท  
๕. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อหนองเรือ รองนำยทะเบียนสหกรณ์ให้เห็นชอบ วงเงิน

กู้ยืมจ ำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บำท  
๖. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อโนนเมือง รองนำยทะเบียนสหกรณ์ให้เห็นชอบ วงเงิน

กู้ยืมจ ำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บำท  
๗. กลุ่มเกษตรกรท ำนำโนนสัง รองนำยทะเบียนสหกรณ์ให้เห็นชอบ วงเงินกู้ยืม

จ ำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บำท  
๘. กลุ่มเกษตรกรท ำนำหนองแก รองนำยทะเบียนสหกรณ์ให้เห็นชอบ วงเงินกู้ยืม

จ ำนวนเงิน ๙๐๐,๐๐๐ บำท  
๙. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อยำงหล่อ รองนำยทะเบียนสหกรณ์ให้เห็นชอบ วงเงิน

กู้ยืมจ ำนวนเงิน ๕0๐,๐๐๐ บำท  
๑๐. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ฝั่งแดง รองนำยทะเบียนสหกรณ์ให้เห็นชอบ วงเงินกู้ยืม

จ ำนวนเงิน ๓๒๐,๐๐๐ บำท  
๑๑. กลุ่มเกษตรกรท ำนำเก่ำกลอย รองนำยทะเบียนสหกรณ์ให้เห็นชอบ วงเงินกู้ยืม

จ ำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บำท 
๑๒. กลุ่มเกษตรกรท ำนำโนนขมิ้น รองนำยทะเบียนสหกรณ์ให้เห็นชอบ วงเงินกู้ยืม

จ ำนวนเงิน ๑,0๐๐,๐๐๐ บำท   
  มติที่ประชุม  รับทรำบ 
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 ระเบียบวาระท่ี ๕.5  กลุ่มตรวจการสหกรณ์   
รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนกันยายน 25๖๒  
ระเบียบวาระท่ี ๕.5.๑ รายงานผลความก้าวหน้าการช าระบัญชี 
ประธำนฯ มอบให้นำยวสันต์ สุขสมบัติ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มตรวจกำรสหกรณ์ รำยงำนผล

ควำมก้ำวหน้ำในกำรช ำระบัญชีประจ ำเดือนกันยำยน 256๒ ต่อที่ประชุม ดังนี้ 
ที ่ ชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ขั้นตอน 

เดือน ก.ค. ๖2 
ขั้นตอน 

เดือน ส.ค.62 
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 6   
(4 มิ.ย.60) 

ขั้นที่ ๗   
(4 ก.ย.6๒) 

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.บ้ำนกุดดินจี่ –ดงสวรรค์  
จ ำกัด 

ขั้นที่ 4        
(6 มิ.ย.60) 

ขั้นที่ 4   
(6 มิ.ย.60)  

นำยจิตณรงค์  ลอยลม 
 

6 ร้ำนสหกรณ์โนนสัง  จ ำกัด ขั้นที่ 6         
 (19 ธ.ค.59) 

ขั้นที่ 6         
 (19 ธ.ค.59) 

น.ส.ญำณินท์ สุวรรณโค 

7 สหกรณ์ผู้ใช้น้ ำโคกนกสำริกำ  
จ ำกัด  

ขั้นที่ 7 
(30 มิ.ย.59) 

ขั้นที่ 7 
(30 มิ.ย.59) 

น.ส. ฐิตำภรณ์  สอนเต็ม 

8 สก.ผู้เลี้ยงสุกรศรีบุญเรือง  จ ำกัด   
(กลุ่มมีปัญหำ)  

ขั้นที่ 6 
(21 ธ.ค.53) 

ขั้นที่ 6 
(21 ธ.ค.53) 

นำยจิตณรงค์ ลอยลม 
 

9 สกก.สร้ำงสรรค์ศรีบุญเรือง จ ำกัด  
(กลุ่มมีปัญหำ)  

ขั้นที่ 6                
(7 พ.ค.52)  

ขั้นที่ 6                
(7 พ.ค.52) 

น.ส. ญำณินท์  สุวรรณโค 
 

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

ขั้นที่ ๖  
(7 เม.ย.60)  

น.ส.จันทร์เพ็ญ ศรีลุนช่ำง 
 

11 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์นำค ำไฮ 
 

ขั้นที่ 3 
(16 ก.พ.60) 

ขั้นที่ 3 
(16 ก.พ.60) 

น.ส.จันทร์เพ็ญ ศรีลุนช่ำง 
 

๑2 สกก.มหำชนสุวรรณคูหำ จ ำกัด ขั้นที่ 3 
(11 ส.ค.๖๐) 

ขั้นที่ 3 
(11 ส.ค.๖๐) 

น.ส.ฐิตำภรณ์ สอนเต็ม 

13 สบ.ชุมชนบ้ำนเอื้ออำทร
หนองบัวล ำภู จ ำกัด 

ขั้นที่ ๓ 
(๖ ก.ค.๖๐) 

ขั้นที่ ๓ 
(๖ ก.ค.๖๐) 

น.ส.รัดดำวรรณ ไชยช่วย 

๑4 สกก.บ้ำนเพ็กเฟ้ือย-ห้วยเตย 
จ ำกัด 

ขั้นที่ 3 
(1๐ ต.ค.60)  

ขั้นที่ 3 
(1๐ ต.ค.60) 

นำงพรสถิตย์ ก ำไรทอง   



~ ๑๑ ~ 
 

 
 
 
 

15 สกก.โนนเมือง จ ำกัด ขั้นที่ 3 
(21 ก.ค. 60  

ขั้นที่ 3 
(21 ก.ค. 60) 

น.ส.จันทร์เพ็ญ  ศรีลุนช่ำง 

๑6 สกก.โอทอปศรีบุญเรือง จ ำกัด ขั้นที ่4 
(21 มี.ค.61)  

ขั้นที่ ๖ 
(21 พ.ค.6๒) 

น.ส.อรอุมำ แพงวงษ์ 

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

ขั้นที่ 2 
(26 พ.ค.60) 

นำยวสันต์  สุขสมบัติ 

18 สกก.นำวัง จ ำกัด ขั้นที่ ๒  
(๒๑ พ.ย.60) 

ขั้นที่ ๒  
(๒๑ พ.ย.60) 

น.ส.ญำณินท์ สุวรรณโค 
 

19 สกก.ผลิตปุ๋ยอินทรีย์คลองเจริญ 
จ ำกัด 

ขั้นที่ ๓  
(๓๒ พ.ย.61) 

ขั้นที่ ๓  
(๓๒ พ.ย.61) 

นำยพยนต์  รุ่งศรี 

20 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อบ้ำนค้อ ขั้นที่ 3  
(๒3 ม.ค.6๑) 

ขั้นที่ 3  
(๒3 ม.ค.6๑) 

นำยสมเด็จ  บุญเดช 

๒1 สหกรณ์ผู้ใช้น้ ำบ้ำนโนนข่ำแก ท่ำ
วำรี จ ำกัด 

ขั้นที่ ๒  
๒ ต.ค. ๖๑ 

ขั้นที่ ๒  
๒ ต.ค. ๖๑ 

นำยจิตณรงค์  ลอยลม 

22 กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำง
สำมัคคี ต. โนนทัน 

ขั้นที่ 1  
22 ส.ค.62 

ขั้นที่ 2  
19 ก.ย.62 

นำยพยนต์ รุ่งศรี 

ในเดือนกันยำยน 2562 ถอนชื่อออกจำกทะเบียนจ ำนวน 2 แห่ง คือ สหกรณ์กำรเกษตร
อนุรักษ์ธรรมชำติ จ ำกัด  ผู้ช ำระบัญชี นำยขบวน  ทองดี  และกลุ่มเกษตรเลี้ยงโคเนื้อบ้ำนถิ่น  ผู้ช ำระบัญชี 
น.ส. ศศิธร จันทร์สมัคร 

มติที่ประชุม  รับทรำบ /มอบเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบเร่งด ำเนินกำรช ำระบัญชีให้เสร็จสิ้น
โดยเร็ว ไม่ควรเกิน ๒ ปี ตำมแผนของกรมส่งเสริมสหกรณ์  
 

ระเบียบวาระที่ ๕.5.๒ รายงานความคืบหน้าการแกไ้ขข้อบกพร่องประจ าเดือนกนัยายน 25๖๒ 
ประธำนฯ มอบให้นำยวสันต์ สุขสมบัติ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มตรวจกำรสหกรณ์ รำยงำนต่อที่

ประชุมว่ำ ได้รับแจ้งผลกำรรำยงำนกำรแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ ดังนี้ 
1. สหกรณ์กำรเกษตรเมืองหนองบัวล ำภู จ ำกัด รำยงำนควำมคืบหน้ำว่ำ ในเดือนกันยำยน 

2562 ยังไม่ได้รับช ำระหนี้จำกโรงสีอุดรฯ เลี่ยงฮงไถ่ (1992) จ ำกัด คงเหลือยอดมูลค่ำควำมเสียหำย    
๒,๗๐9,701 บำท ส่วนลูกหนี้สินค้ำขำดบัญชีอยู่ในควำมรับผิดชอบของนำยนำวำ ใจสะอำด อดีตผู้จัดกำร   
ยังไมไ่ด้น ำเงินมำช ำระให้สหกรณ์เดือนละ ๕,๐๐๐ บำท มียอดคงเหลือจ ำนวน 1๗,192 บำท 

๒. สหกรณ์กำรเกษตรศรีบุญเรือง จ ำกัด รำยงำนควำมคืบหน้ำว่ำ ในเดือนกันยำยน 2562 
ได้รับช ำระหนี้จำกลูกหนี้ นำยสมศักดิ์ จักรนำรำยณ์ จ ำนวน ๕,๐๐๐ บำท มียอดคงเหลือจ ำนวน 3,844,000 บำท 
  มติที่ประชุม  รับทรำบ   
 
 
 
 



~ ๑๒ ~ 
 

 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.6 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1  
รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนกันยายน 25๖๒ 
ระเบียบวาระที่ ๕.๖.1 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรประชุมใหญ่สามัญประจ าปีภายใน 150 วัน 

สิ้นปีบัญชี 3๐ เมษายน 2562 
ประธำนฯ มอบให้นำยทวี ขวัญใจ เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์อำวุโส ได้รับมอบหมำยจำก

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจัดประชุมใหญ่สำมัญ
ประจ ำปี ภำยใน 150 วัน ส ำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๒ จ ำนวน ๒ แห่ง คือ กลุ่มเกษตรกรเลี้ยง
สัตว์โนนเมือง นำกลำง และกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ดงสวรรค์   

 มติที่ประชุม  รับทรำบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.7 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2  
รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนกันยายน 25๖๒  
ระเบียบวาระท่ี ๕.7.1 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรประชุมใหญ่สามัญประจ าปีภายใน 150 วัน 

ส้ินปีบัญชี ๓๐ เมษายน 2562  
ประธำนฯ มอบให้นำงสำวญำณินท์ สุวรรณโค นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร รำยงำนต่อที่

ประชุมว่ำ กลุ่มเกษตรกรจัดประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี ภำยใน ๑๕๐ วัน ส ำหรับปีบัญชสีิ้นสุด ๓๐ เมษำยน 
๒๕๖๒ จ ำนวน  ๑ แห่ง คือ กลุ่มเกษตรกรท ำนำหนองทุ่งมน ประชุมเมื่อวันที่ ๒๔ กันยำยน ๒๕๖๒  

มติที่ประชุม  รับทรำบ 
   
    
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑ ขอเชิญร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศลและพิธีน้อมร าลึกเนื่องในวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเษศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร    

ประธำนฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ จังหวัดหนองบัวล ำภู ก ำหนดจัดพิธีบ ำเพ็ญกุศลและพิธีน้อม
ร ำลึกเนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเษศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถ
บพิตร ณ ลำนหน้ำอำคำรกำญจนำภิเษก อ ำเภอเมืองหนองบัวล ำภู จังหวัดหนองบัวล ำภู  ในวันอำทิตย์ที่ ๑๓ 
ตุลำคม ๒๕๖๒  ดังนั้นจึงมอบหมำยงำน ดังนี้  
   ๑. พิธีท าบุญตักบาตร มอบ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  
   ๒. พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม มอบ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 
   ๓. พิธีจุดเทียนเพ่ือน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกา 
ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มอบ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการ
สหกรณ ์
   ๔. กิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล มอบฝ่ายบริหารทั่วไป และขอเชิญชวน
เจ้าหน้าทีใ่นสังกัดร่วมพิธีต่าง ๆ ในวัน เวลา ดังกล่าวตามความสมัครใจ 

 มติที่ประชุม  รับทรำบ /ถือปฏิบัติ 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)     



~ ๑๓ ~ 
 

 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.2 ขอเชิญร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศลและพิธีน้อมร าลึกเนื่องในวันคล้ายวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ประธำนฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ จังหวัดหนองบัวล ำภู ก ำหนดจัดพิธีบ ำเพ็ญกุศลและพิธีน้อม
ร ำลึกเนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ บริเวณลำนพระบรมรำชำนุสำวรีย์ 
รัชกำลที่ ๕ ศูนย์รำชกำรจังหวัดหนองบัวล ำภู ในวันพุธที่ ๒๓ ตุลำคม ๒๕๖๒ ดังนั้นจึงมอบหมำยงำน ดังนี้  
   ๑. พิธีท าบุญตักบาตร มอบกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
   ๒. พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม มอบกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการ
จัดการสหกรณ ์
   ๓. พิธีจุดเทียนเพ่ือน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอม 
เกล้าเจ้าอยู่หัว มอบกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ และกลุ่มตรวจการสหกรณ ์
   ๔. กิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล มอบกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์   
และขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมพิธีต่าง ๆ ในวัน เวลา ดังกล่าวตามความสมัครใจ 

 มติที่ประชุม  รับทรำบ /ถือปฏิบัติ 
 
  เมื่อไม่มีผู้เสนอเรื่องอ่ืนใดอีก ประธำนฯ ขอขอบคุณ ผู้มำประชุม และกล่ำวปิดกำรประชุม 
เลิกประชุมเวลา ๑๖.00 น. 
 
 
      (ลงชื่อ)  ธีรโชติ  มะลิวัน    (ลงชื่อ)     ประสิทธิ์  เทพมูณี        
             (นำยธีรโชติ  มะลิวัน)       (นำยประสิทธิ์ เทพมูณี) 
             นักจัดกำรงำนทั่วไป                                             หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป 
             ผู้จดรำยงำนกำรประชุม                                             ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 


