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รายงานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการและจ้างเหมาบริการ 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล าภู 

ครั้งที่ 11/25๖๒ 
ประจ าเดือนพฤศจิกายน 256๒ 

วันศุกร์ที ่29 พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา 14.30 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.  นำยสุชำติ  งำมพิพัฒนกุล ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำ สุชำติ งำมพิพัฒนกุล 
     ธุรกิจสหกรณ์ 
4.  นำงพรสถิตย์  ก ำไรทอง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำ พรสถิตย์  ก ำไรทอง 
     กำรบริหำรกำรจัดกำรสหกรณ์ 
5.  นำยวสันต์   สุขสมบัติ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มตรวจกำรสหกรณ์  วสันต์ สุขสมบัติ 
6.  นำยจิตณรงค์  ลอยลม  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 จิตณรงค์ ลอยลม 
7.  นำยประสิทธิ์        เทพมูณี  หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป   ประสิทธิ์  เทพมูณี 
8. นำงสำวพรสวรรค์   เตียตระกูล นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร  พรสวรรค์ เตียตระกูล 
9. นำงสำวนัทธมนต์   พรหมมำ นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร  นัทธมนต์ พรหมมำ 
10. นำงน้ ำฝน    แก้วศิลำ  นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร  น้ ำฝน  แก้วศิลำ 
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. นำงกำญจนำ    มะลำหอม นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  กำญจนำ  มะลำหอม 
16. นำงสำวชมพูเนกข์ พุทธิรัตน์ นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  ชมพูเนกข์ พุทธิรัตน์  
17. นำงสำวกัญญำณัฐ จูมเกตุ  นิติกรปฏิบัติกำร    กัญญำณัฐ จูมเกตุ 
18. นำยดุจบดินทร์ ลังกำฟ้ำ  นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  ดุจบดินทร์ ลังกำฟ้ำ 
19. นำงสำวชุติญำ     รัตนวงศ ์ นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  ชุติญำ  รัตนวงศ ์
20. นำยสำคร  ดำทุมมำ พนักงำนพิมพ์ ส4   สำคร ดำทุมมำ 
21. นำยสุทธิชัย  ถำวะโร  พนักงำนขับรถยนต์ ส2   สุทธิชัย ถำวะโร 
๒2. นำงสำวช่อเพชร  ศรีบุญเรือง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน  ช่อเพชร  ศรีบุญเรือง 
23. นำงสำวจันทร์เพ็ญ   ศรีลุนช่ำง นักวิชำกำรสหกรณ์   จันทร์เพ็ญ  ศรีลุนช่ำง 
24. นำยธีรโชติ   มะลิวัน  นักจัดกำรงำนทั่วไป   ธีรโชติ มะลิวัน 
25. นำยภำณุพงษ์   เกตุไทย  นิติกร     ภำณุพงษ์ เกตุไทย 
26. นำงสำวอัมพิกำ ฉิมมำ  นักวิชำกำรสหกรณ์   อัมพิกำ ฉิมมำ 
27. นำงสำวนิลวรรณ  ศรีหลง  นักวิชำกำรมำตรฐำนสินค้ำ  นิลวรรณ ศรีหลง 
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28. นำงสำวอรอุมำ  แพงวงษ์  นักวิชำกำรสหกรณ์   อรอุมำ แพงวงษ์  
29. นำงสำวปวีณำ ชัชวำลย์  นักวิชำกำรสหกรณ์   ปวีณา ชัชวาล 
30. นำงสำวภำวิน ี บุญสุด  นักวิชำกำรเงินและบัญชี   ภำวิณี  บุญสุด 
31. นำงศรีสุนันท์   วงค์พันธุ์  นักวิชำกำรสหกรณ์   ศรีสุนันท์ วงค์พันธุ์ 
๓2. นำงสำวฐิตำภรณ ์ สอนเต็ม  เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์  ฐิตาภรณ์ สอนเต็ม 
๓3. นำงสำวรัดดำวรรณ ไชยช่วย  เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์  รัดดาวรรณ ไชยช่วย 
34. นำงสำววชิุดำวดี  ศรีสุทัศน์ เจ้ำพนักงำนธุรกำร   วิชุดำวดี ศรีสุทัศน์ 
35. นำงสำวศิริรัตน์ จนัทร์จ้อย เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี  ศิริรัตน์  จันทร์จ้อย 
36. นำงสำวเจนจิรำ สุวรรณพิมพ์ เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์  เจนจิรำ  สุวรรณพิมพ์ 
37. นำงสำวรุ่งนภำ   ขำวข ำ  เจ้ำพนักงำนธุรกำร   รุ่งนภำ  ขำวข ำ 
38. นำยเกษม    ปัจชัยโย  จ้ำงเหมำบริกำรขับรถยนต์  เกษม  ปัจชัยโย 
39. นำยพรเทพ  เปียซื่อ  จ้ำงเหมำบริกำรขับรถยนต์  พรเทพ  เปียซื่อ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1.  นำยขบวน   ทองดี  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ ติดรำชกำร 
2.  นำยทว ี  ขวัญใจ  เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์อำวุโส  ลำพักผ่อน 
3. นำงสำวทิพวรรณ ทองดี  นักวิชำกำรสหกรณป์ฏิบัติกำร  ติดรำชกำร 
4. นำยสมคิด  งำมดี  พนักงำนขับรถยนต์ ส2   ติดรำชกำร 
5. นำงสำวศศิธร  จันทร์สมัคร นักวิชำกำรสหกรณ์   ติดรำชกำร 
6. นำงสำวสุมำลี  อินทวิหค นักวิชำกำรสหกรณ์   ติดรำชกำร 
7. นำยวิจิตร  บูระพันธ์ พนักงำนขับรถยนต์ ส2   ติดรำชกำร 
 
 

มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 39 คน และมีผู้ไม่มาประชุม จ านวน 7 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 าเดือนพฤศจิกายน 2562  

ประธำนฯ  แจ้งต่อที่ประชุม ได้เข้ำร่วมประชุมคณะกรมกำรจังหวัด หัวหน้ำส่วนรำชกำร 
หน่วยงำนของรัฐ อ ำเภอ องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กำรภำคเอกชนจังหวัดหนองบัวล ำภู ประจ ำเดือน
พฤศจิกำยน 2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกำยน 2562 ณ ห้องประชุมภูพำนค ำ ชั้น 4 ศำลำกลำง
จังหวัดหนองบัวล ำภู สรุปสำระส ำคัญมี ดังนี้  
   
 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ     
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   1.1.1. ส่งเสริมกำรเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง 
             ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหนองบัวล ำภู (นำยสมเจตน์ จงศุภวิศำลกิจ) ได้มอบ

นโยบำยกำรส่งเสริมกำรเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองในพ้ืนที่จังหวัดหนองบัวล ำภู โดยเลี้ยงไก่ตัวเมีย 5 ตัว ต่อไก่ตัวผู้ 1 ตัว 
ต่อ 1 ครัวเรือน ได้มอบให้ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวล ำภูเป็นเจ้ำภำพหลักในกำรด ำเนินกำร  

  1.1.2 ส่งเสริมกำรปลูกข้ำวเหนียว พันธุ์รำชินีข้ำวเหนียว ของจังหวัดหนองบัวล ำภู  
    รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหนองบัวล ำภู (นำยเวียงชัย แก้วพินิจ) ได้มอบ

นโยบำยกำรส่งเสริมกำรปลูกข้ำวเหนียว พันธุ์รำชินีข้ำวเหนียว ซึ่งเป็นพันธุ์ที่พัฒนำมำจำกข้ำวเหนียว พันธุ์ กข 6 
ให้เป็นผลิตภัณฑ์ประจ ำจังหวัดหนองบัวล ำภู และส่งเสริมให้เกษตรกร พ่อค้ำ แม่ค้ำท ำเมนูอำหำรข้ำวเหนียว
ส้มต ำ ไก่ย่ำง ซึ่งท ำจำกไก่พ้ืนเมือง รำชินีข้ำวเหนียวจ ำหน่ำยเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำให้กับสินค้ำเกษตร และมีส่วน
รำชกำรที่เก่ียวข้องให้กำรสนับสนุน  

  1.1.3 กระเช้ำของขวัญปีใหม่  
           ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหนองบัวล ำภู (นำยสมเจตน์ จงศุภวิศำลกิจ) ขอเชิญชวน

อุดหนุนสินค้ำโอทอป กระเช้ำของขวัญปีใหม่ ซึ่งส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดหนองบัวล ำภูจัดจ ำหน่ำย 
  1.1.4 กำรแต่งกำย  
            ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหนองบัวล ำภู (นำยสมเจตน์ จงศุภวิศำลกิจ) ขอควำม

ร่วมมือส่วนรำชกำรทุกส่วนที่ส ำนักงำนตั้งอยู่ภำยในศูนย์รำชกำรจังหวัดหนองบัวล ำภู  แต่งกำย วันจันทร์      
ชุดปฏิบัติรำชกำรกำกี หรือชุดปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน และอังคำร – วันศุกร์ แต่งกำย ด้วยชุดผ้ำไทย 

  1.1.5 กำรเชิญผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดมำเป็นประธำนในกำรประชุม 
           กำรเชิญผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหนองบัวล ำภู หรือรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด

หนองบัวล ำภู ให้ประสำนล่วงหน้ำ และให้เว้นกำรเชิญประชุมวันพุธ (ยกเว้นเป็นกรณีจ ำเป็นหรือเร่งด่วน) 
เนื่องจำกผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด/หรือรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดลงพ้ืนที่พบปะประชำชน หำกเป็นเรื่องส ำคัญควร
ก ำหนดเวลำไม่เกินชั่วโมงครึ่ง 

   1.1.6 คติประจ ำใจ (motto) ของจังหวัดหนองบัวล ำภู  
           ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหนองบัวล ำภู (นำยสมเจตน์ จงศุภวิศำลกิจ) ขอเชิญชวน

ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนรำชกำรและประชำชนทั่วไปในจังหวัดหนองบัวล ำภู ร่วมกันท ำคติประจ ำใจ 
คือ “ ท ำหน้ำบ้ำน หลังบ้ำนให้สวย ภำยในบ้ำนให้งำม”  

  1.1.7 ขอเชิญร่วมงำนวันรวมน้ ำใจให้กำชำด ประจ ำปี 2563  
              ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหนองบัวล ำภู (นำยสมเจตน์ จงศุภวิศำลกิจ)  ขอเชิญชวน
ส่วนรำชกำร ได้ร่วมบริจำคทรัพย์สินหรือสิ่งของต่ำงๆ เพ่ือน ำมำเป็นรำงวัลในกำรออกร้ำนมัจฉำกำชำด      
โดยก ำหนดจัดงำน “วันรวมน้ ำใจให้กำชำด” ในวันที่ 20 ธันวำคม 2562 เวลำ 08.30 น. – 16.00 น. ณ จวน
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหนองบัวล ำภู  และส ำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดหนองบัวล ำภู จะจัดกิจกรรมออกร้ำนมัจฉำ
กำชำด ระหว่ำงวันที่ 18 – 27 มกรำคม 2563 ณ บริเวณสนำมสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช อ ำเภอเมือง
หนองบัวล ำภู จังหวัดหนองบัวล ำภู เพ่ือหำรำยได้สนับสนุนกิจกำรของกำชำด ในกำรที่จะออกไปบ ำเพ็ญประโยชน์ 
ช่วยเหลือผู้ประสบสำธำรณภัยและผู้ด้วยโอกำสในจังหวัด               

มติที่ประชุม  รับทรำบ  /ถือปฏิบัติ  
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ระเบียบวาระท่ี 1.2 ขอเชิญร่วมงานวันที่ระลึกการสถาปนาจังหวัดหนองบัวล าภู ครบรอบ 
26 ปี  

ประธำนฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ จังหวัดหนองบัวล ำภู ได้ก ำหนดจัดงำนวันที่ระลึกกำรสถำปนำ
จังหวัดหนองบัวล ำภู ครบรอบ 26 ปี ระหว่ำงวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2562 – 7 ธันวำคม 2562 ณ สนำม
สมเด็จพระนเรศวรมหำรำช อ ำเภอเมืองหนองบัวล ำภู จังหวัดหนองบัวล ำภู ในงำนมีกิจกรรม ดังนี้ต่อไปนี้  

  วันเสำร์ที่ 30 พฤศจิกำยน 2562  
   เวลำ 18.00 น. พิธีสวดมนต์ปฏิบัติธรรมวันที่ระลึกกำรสถำปนำจังหวัด

หนองบัวล ำภู ครบรอบ 26 ปี ณ บริเวณลำนหน้ำศำลสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช  กำรแต่งกำยชุดขำวปฏิบัติธรรม  
   มอบ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำรกำรจัดกำรสหกรณ์ และผู้ที่สนใจ 

เข้ำร่วมกิจกรรม  
 วันอำทิตย์ที่ 1 ธันวำคม 2562  
   เวลำ 06.00 น. พิธีบวงสรวงสักกำระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จุดที่ 4  ณ ศำลพระวอ พระตำ 
   เวลำ 06.30 น. พิธีบวงสรวงสักกำระศำลสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช ณ บริเวณ 

พิธีลำนหน้ำศำลสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช กำรแต่งกำย ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนรำชกำร กำรแต่ง
กำยชุดปกติขำวหรือชุดปฏิบัติรำชกำรกำกีคอพับ แขนยำว  

    มอบ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 และ ผอ. กลุ่ม/หัวฝ่ำยบริหำรทั่วไป เข้ำร่วม 
กิจกรรม 

   เวลำ 08.30 น. กิจกรรมจิตอำสำ ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์รำชกำรจังหวัด
หนองบัวล ำภู จุดรวมพล ณ บริเวณพระบรมรำชำนุสำวรีย์ รัชกำลที่ 5 และท ำกิจกรรมตำมโชนที่รับผิดชอบ     
กำรแต่งกำย ชุดจิตอำสำพระรำชทำน 904 วปร หรือชุดสุภำพโทนสีเหลือง 

    มอบ ตัวแทนกลุ่มทุกกลุ่ม/ฝ่ำย เข้ำร่วมกิจกรรม กลุ่ม/ฝ่ำยละ 1 คน  
   เวลำ 16.00 น. พิธีบำยศรีสู่ขวัญบ้ำน – สู่ขวัญเมือง ณ บริเวณศำลสมเด็จ 

พระนเรศวรมหำรำช กำรแต่งกำย ชุดสุภำพ เสื้อสีชมพู  
    มอบ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 เข้ำร่วมกิจกรรม  
   เวลำ 17.00 น. พิธีเปิดงำนบุณคูณลำน และงำนแสดง รำชินีข้ำวเหนียว และ

กำรแสดงประเพณี/ศิลปะพ้ืนบ้ำน ณ ลำนวัฒนธรรม สนำมสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช กำรแต่งกำย ชุดสุภำพ 
เสื้อสีชมพู  

    มอบ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 เข้ำร่วมกิจกรรม 
 วันที่ 3 ธันวำคม 2562  
   เวลำ 08.00 น. พิธีน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณพระบำทสมเด็จพระบรม

ชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร “นักวิทยำศำสตร์ดินเพ่ือมนุษยธรรม” เนื่องในวัน
ดินโลก ปี 2562 ณ ลำนเวทีวัฒนธรรมสนำมสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช  กำรแต่งกำยเสื้อเหลืองหรือชุดสภำพ  

    มอบ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 เข้ำร่วมกิจกรรม 
 วันที่ 5 ธันวำคม 2562 กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชำติ 5 ธันวำคม 2562  
   เวลำ 06.30 น. พิธีท ำบุญตักบำตร ณ วัดพิศำลรัญญำวำส อ ำเภอเมือง

หนองบัวล ำภู จังหวัดหนองบัวล ำภู  กำรแต่งกำย เครื่องแบบปกติขำว (ไม่สวมหมวก) 
   เวลำ 08.00 น. พิธีถวำยพำนพุ่มดอกไม้และถวำยบังคม ณ หอประชุมอนำลโย 

ศูนย์รำชกำรจังหวัดหนองบัวล ำภู  กำรแต่งกำย เครื่องแบบปกติขำว (ไม่สวมหมวก)     
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   เวลำ 09.30 น. กิจกรรมจิตอำสำพัฒนำปรับปรุงภูมิทัศน์ท ำควำมสะอำดล ำน้ ำ 
คูคลอง เนื่องในวันพ่อแห่งชำติ 5 ธันวำคม 2562 ณ ล ำห้วยเชียง บริเวณตรงข้ำมวัดป่ำเลไลย์ ชุมชนดอนขี 
จังหวัดหนองบัวล ำภู กำรแต่งกำย ชุดจิตอำสำพระรำชทำน วปร. 904 หรือชุดสุภำพโทนสีเหลือง 

    มอบ ตัวแทนกลุ่มทุกกลุ่ม/ฝ่ำยละ 1 คน เข้ำร่วมกิจกรรม 
มติที่ประชุม  รับทรำบ  /ถือปฏิบัติ  
 
ระเบียบวาระท่ี 1.3 โครงการอบรมให้ความรู้ซากดึกด าบรรพ์ซากไดโนเสาร์  
ประธำนแจ้งต่อที่ประชุมว่ำ ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อมจังหวัด

หนองบัวล ำภู จะอบรมให้ควำมรู้ส ำหรับผู้ที่สนใจเรื่องซำกดึกด ำบรรพ์ซำกไดโนเสำร์ ตัวที่ 11 ของจังหวัด
หนองบัวล ำภู มี 2 รอบ คือ รอบที่ 1 วันที่ 6 ธันวำคม 2562 เวลำ 08.30 น. – 16.00 น. ณ. ที่ท ำกำร
ผู้ใหญ่บ้ำนบ้ำนห้วยทรำย ต ำบลหนองบัว อ ำเภอเมืองหนองบัวล ำภู จังหวัดหนองบัวล ำภู และรอบที่ 2 วันที่ 
12 ธันวำคม 2562 เวลำ 08.30 น. ณ วัดเขำทองนพคุณ ต ำบลโคกม่วง อ ำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล ำภู
สมัครได้ที ่ฝ่ำยบริหำรทั่วไป (น.ส.วิชุดำวดี ศรีสุทัศน์) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 ธันวำคม 2562    

มติที่ประชุม  รับทรำบ   
 

 
 
 

  
 

ประธำนฯ มอบให้นำยธีรโชติ มะลิวัน นักจัดกำรงำนทั่วไป แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ รำยงำนกำร
ประชุมประจ ำเดือนตุลำคม 2562 ครั้งที่ 10/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกำยน 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 ำเดือนตุลำคม ๒๕๖2 
 

 
 
 

 

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินค้างช าระนานของสหกรณ์  ภายใต้
โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 

ประธำนมอบให้นำยสุชำติ งำมพิพัฒนกุล ประธำนคณะท ำงำนฯ รับผิดชอบ สหกรณ์
กำรเกษตรศรีบุญเรือง จ ำกัด รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ สหกรณ์เกษตรศรีบุญเรือง จ ำกัด มีลูกหนี้เงินกู้ระยะสั้น
ค้ำงช ำระ  มีจ ำนวน 780 สัญญำ จ ำนวน 485 รำย เงินต้นตำมสัญญำ จ ำนวน 23,173,577 บำท ได้รับ
ช ำระแล้ว จ ำนวน 357,587.30 บำท คงเหลือจ ำนวน 22,815,990.30 บำท ดอกเบี้ยค้ำงช ำระ ลูกหนี้
ค้ำงระยะเวลำระหว่ำง 1 – 5 ปี จ ำนวน 7,244,007 บำท ลูกหนี้ค้ำงระยะเวลำระหว่ำง 6 – 10 ปี จ ำนวน 
2,891,866 บำท ค่ำปรับค้ำงช ำระ ลูกหนี้ค้ำงระยะเวลำระหว่ำง 1 - 5 ปี จ ำนวน 1,980,163 บำท รวม
ต้นเงินคงเหลือ + ดอกเบี้ยค้ำงช ำระ + ค่ำปรับค้ำงช ำระ จ ำนวน 34,932,026.30 บำท 

 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 256๒ 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องติดตาม  

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


~ ๖ ~ 
 

 
 
 
 

ประธำนฯ มอบให้นำยสมเด็จ บุญเดช ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ประธำน
คณะท ำงำนฯ รับผิดชอบ สหกรณ์กำรเกษตรสุวรรณคูหำ จ ำกัด รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ สหกรณ์กำรเกษตร
สุวรรณคูหำ จ ำกัด ยังไม่มีควำมเคลื่อนไหว มีแผนจะจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรอีกครั้ง 

ประธำนฯ มอบให้นำงพรสถิตย์  ก ำไรทอง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำร
กำรจัดกำรสหกรณ์ ประธำนคณะท ำงำนฯ รับผิดชอบ สหกรณ์กำรเกษตรนำกลำง จ ำกัด รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ 
สหกรณ์กำรเกษตรนำกลำง จ ำกัด ได้รับช ำระหนี้จำกลูกหนี้ ดังนี้ 

 1. ลูกหนี้เงินกู้ระยะสั้นค้ำงช ำระ มีจ ำนวน 660 สัญญำ จ ำนวน 544 รำย เงินต้น
ตำมสัญญำ จ ำนวน 16,616,287 บำท ได้รับช ำระแล้ว จ ำนวน 7,964,797 บำท คงเหลือ จ ำนวน 
8,651,490 บำท ดอกเบี้ยค้ำงช ำระ ลูกหนี้ค้ำงระยะเวลำระหว่ำง 1 – 5 ปี จ ำนวน 3,434,462.86 บำท 
ลูกหนี้ค้ำงระยะเวลำระหว่ำง 6 – 10 ปี จ ำนวน 4,481,718.29 บำท ค่ำปรับค้ำงช ำระ ลูกหนี้ ค้ำง
ระยะเวลำระหว่ำง 1-5 ปี จ ำนวน 228,526.44 บำท ลูกหนี้ค้ำงระยะเวลำระหว่ำง 6 – 10 ปี จ ำนวน 
218,277.93 บำท ลูกหนี้ค้ำงระยะเวลำเกิน 10 ปี จ ำนวน 1,007,656.37 บำท รวมต้นเงินคงเหลือ + 
ดอกเบี้ยค้ำงช ำระ + ค่ำปรับค้ำงช ำระ จ ำนวน 18,022,131.89 บำท  

 2. ลูกหนี้เงินกู้ระยะปำนกลำงค้ำงช ำระ มีจ ำนวน 76 สัญญำ จ ำนวน 76 รำย เงิน
ต้นตำมสัญญำ จ ำนวน 3,923,661 บำท ได้รับช ำระแล้ว จ ำนวน 1,643,993 บำท คงเหลือ จ ำนวน 
2,279,668 บำท ดอกเบี้ยค้ำงช ำระ ลูกหนี้ค้ำงระยะเวลำระหว่ำง 1 – 5 ปี จ ำนวน 934,923.68 บำท 
ลูกหนี้ค้ำงระยะเวลำระหว่ำง 6 – 10 ปี จ ำนวน 434,187.35 บำท ค่ำปรับค้ำงช ำระ ลูกหนี้ค้ำงระยะเวลำ
ระหว่ำง 1-5 ปี จ ำนวน 32,329.93 บำท ลูกหนี้ค้ำงระยะเวลำระหว่ำง 6 – 10 ปี จ ำนวน 17,522 บำท 
ลูกหนี้ค้ำงระยะเวลำเกิน 10 ปี จ ำนวน 81,820.56 บำท รวมต้นเงินคงเหลือ + ดอกเบี้ยค้ำงช ำระ + 
ค่ำปรับค้ำงช ำระ จ ำนวน 3,780,451.52 บำท  

ประธำนฯ มอบให้นำยจิตณรงค์ ลอยลม ประธำนคณะท ำงำนฯ รับผิดชอบ สหกรณ์
กำรเกษตรโนนสัง จ ำกัด รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ สหกรณ์กำรเกษตรโนนสัง จ ำกัด ได้รับช ำระหนี้จำกลูกหนี้ค้ำง
ระยะเวลำระหว่ำง 1 – 5 ปี และลูกหนี้ค้ำงระยะเวลำระหว่ำง 6 – 10 ปี จ ำนวน 736,259 บำท  

ประธำนฯ กล่ำวเพ่ิมเติมว่ำ กำรพัฒนำสหกรณ์ภำคกำรเกษตรให้เป็นองค์กรหลักระดับอ ำเภอ 
มอบหัวหน้ำคณะท ำงำนฯ ทั้ง ๕ คณะ ติดตำมแนวทำงแก้ไขปัญหำหนี้สินค้ำงช ำระนำนของสหกรณ์         
ภำคกำรเกษตร หำกมีกำรประชุมกลุ่มขอให้ไปร่วมประชุมและติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงต่ำงๆ ที่
สหกรณ์ภำคกำรเกษตรได้ด ำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรไว้ 

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 มอบหมำยให้นำยพยนต์  รุ่งศรี 
เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์ช ำนำญงำน รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ สหกรณ์กำรเกษตรเพ่ือกำรตลำดลูกค้ำ ธกส. 
หนองบัวล ำภู จ ำกัด ได้เก็บมันส ำประหลังไว้ในโกดัง จ ำนวน 300 ตัน และเก็บรวบรวมข้ำวเปลือกนำปี 2562  
จ ำนวน 600 ตัน และได้รับซื้อข้ำว และมันเส้น ดังนี้ 

- ข้ำวเปลือกเหนียว 48.50 ตัน รำคำกิโลกรัมละ 13.86 บำท  จ ำนวนเงิน 672,210 บำท 
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- ข้ำวเปลือกจ้ำวหอมมะลิ 90.09 ตัน รำคำกิโลกรัมละ 12.88 บำท จ ำนวนเงิน 
1,160,359.20 บำท 

- มันสด 0.78 ตัน รำคำกิโลกรัมละ 2.21 บำท จ ำนวนเงิน 1,724 บำท  
  รวมทั้งหมด 139.37 ตัน  รวมจ ำนวนเงิน 1,834,293.20 บำท  

2. สหกรณ์กำรเกษตรหนองภัยศูนย์ จ ำกัด  
นำยขบวน ทองดี ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 มอบหมำยให้นำยพยนต์ รุ่งศรี  

เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์ช ำนำญงำน รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ สหกรณ์กำรเกษตรหนองภัยศูนย์ จ ำกัด ได้รับ
ซื้อสุกรจำกสมำชิกเพ่ือน ำมำช ำแหละและจ ำหน่ำย 

3. สหกรณ์กำรเกษตรโนนสัง จ ำกัด  
นำยจิตณรงค์ ลอยลม ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒ รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ 

สหกรณ์กำรเกษตรโนนสัง จ ำกัด ไดเ้ก็บรวบรวมข้ำวเปลือกข้ำวนำปีไว้ในโกดังประมำณ 640 ตัน 
  มติที่ประชุม   รับทรำบ  /มอบเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบ แนะน ำสหกรณ์ให้จัดท ำแผนกำร
ด ำเนินงำน และให้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ให้ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภูทรำบตำม
แบบฟอร์มที่ก ำหนด 
   

ระเบียบวาระท่ี ๓.3 โครงการตามแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
พ.ศ. 2562   

ประธำนฯ มอบให้นำงสำวพรสวรรค์ เตียตระกูล นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร รำยงำนต่อที่
ประชุมว่ำ ตำมที่ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภูได้ส ำรวจสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีควำมพร้อม มีศักยภำพ 
ในกำรพัฒนำและมีคุณสมบัติตำมที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ก ำหนดของแต่ละโครงกำร ผลปรำกฏว่ำไม่มีสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกรใดสมัครเข้ำร่วมโครงกำร 

มติที่ประชุม รับทรำบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓.4 ความคืบหน้าการจัดตั้งสหกรณ์ 

  ประธำนฯ มอบให้ นำยสมเด็จ บุญเดช ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ รำยงำน
ต่อที่ประชุมว่ำ กลุ่มเกษตรอินทรีย์เลมอนทรีฟำร์ม ได้จัดตั้งเป็น สหกรณ์ส่งเสริมกำรตลำดผักผลไม้อินทรีย์
หนองบัวล ำภู จ ำกัด ต.ด่ำนช้ำง อ.นำกลำง จ.หนองบัวล ำภู เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกำยน 2562 
รอจัดประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปีครั้งที่ 1 ต่อไป ส่วนวัน เวลำ สถำนที่ จะแจ้งให้ทรำบอีกครั้ง  

มติที่ประชุม รับทรำบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓.5 การจัดท าโปรไฟล์ ประจ าปี 2562  
ประธำนฯ มอบให้นำยประสิทธิ์ เทพมูณี หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ   

ผลกำรด ำเนินงำนกำรบันทึกข้อมูลโปรไฟล์มี ดังนี้  
  1. โปรไฟล์ของสหกรณ์ มีทั้งหมด 46 แห่ง บันทึกข้อมูลในระบบแล้ว จ ำนวน 42 แห่ง 
คงเหลือ 4 แห่ง มีดังนี้ 1.) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวล ำภู จ ำกัด   

       2.) สหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวล ำภู จ ำกัด  
       3.) สหกรณ์กำรเกษตรกรโนนสัง จ ำกัด  
       4.) ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรจังหวัดหนองบัวล ำภู จ ำกัด  
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  2. โปรไฟล์ของกลุ่มเกษตรกร มีทั้งหมด 35 แห่ง บันทึกข้อมูลในระบบครบทั้งหมดแล้ว 
  3. โปรไฟล์ของกลุ่มอำชีพ มีทั้งหมด 50 แห่ง บันทึกข้อมูล ในระบบแล้ว 9 แห่ง คงเหลือ 
41 แห่ง  

 มติที่ประชุม รับทรำบ /มอบเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบบันทึกข้อมูลในระบบให้แล้วเสร็จภำยใน
วันที่ 30 ธันวำคม 2562  

 
 
 
     
 ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ การกิจกรรม 5 ส.  
  ประธำนฯ มอบให้นำยประสิทธิ์ เทพมูณี หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ จังหวัด
หนองบัวล ำภูได้ก ำหนดให้มีกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ภำยในศูนย์รำชกำรจังหวัดหนองบัวล ำภู ในทุกวันพุธที่ 2 
ของเดือน เริ่มเวลำ 15.00 น. เป็นต้นไป โดยจะเริ่มด ำเนินกำรพร้อมกันในวันที่ 1 ธันวำคม 2562 และขอ
ควำมร่วมมือส่วนรำชกำรทุกส่วนรำชกำร ท ำกิจกรรม 5 ส. ในหน่วยงำนอย่ำงน้อยเดือนละ 2 ครั้ง และรำยงำน 
ผลกำรจัดกิจกรรมให้จังหวัดทรำบภำยในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป  
 มติที่ประชุมมีมติเห็นควรร่วมท ำกิจกรรม 5 ส. ตำมที่จั งหวัดหนองบัวล ำภูก ำหนด คือท ำ
กิจกรรมในวันพุธที่ 2 และวันพุธที่ 4 ของสัปดำห์ เวลำ 15.30 น. – 16.30 น    
 ประธำนฯ กล่ำวเพ่ิมเติมว่ำ ขอให้ทิ้งขยะให้ถูกต้องตำมสีถังขยะด้วย คือ 
   1. ถังสีเขียว คือ ถังขยะที่ย่อยสลำยได้ เช่น เศษอำหำร กิ่งไม้ ใบไม้ ผัก และขยะ
อ่ืนๆ ที่สำมำรถย่อยได้  
   2. ถังสีเหลือง คือ ถังขยะที่สำมำรถน ำกลับมำใช้ได้ เช่น กระดำษ ขวดน้ ำ แก้วน้ ำ 
เศษเหล็ก เศษกระดำษ 
   3. ถังสีน้ ำเงิน คือ ถังขยะท่ีไม่สำมำรถน ำกลับมำใช้ได้ เช่น โฟม ถุงขนม พลำสติก 
   4. ถังสีแดง คือ ถังขยะที่เป็นพิษ เช่น กระป๋องสี สีสเปรย์ แบตเตอรี่ ยำฆ่ำแมลง 
และ อ่ืนๆ ที่เป็นพิษ   
 มติที่ประชุม   รับทรำบ  /ถือปฏิบัติและมอบหมำย ดังนี้   
   1. ขอเชิญชวนข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนรำชกำร และจ้ำงเหมำบริกำรทุกคน 
ที่ไม่ติดรำชกำร ร่วมท ำกิจกรรม 5 ส. ในวันพุธที่ 2 และวันพุธที่ 4 ของสัปดำห์ เวลำ 15.30 น. – 16.30 น.  
   2. มอบหัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไปจัดแบ่งพ้ืนที่ในกำรท ำกิจกรรม 5 ส. เพ่ือมอบให้
กลุ่มทุกกลุ่ม/ฝ่ำย รับผิดชอบ และขอให้บุคลำกรในสังกัดร่วมท ำกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกัน    
   3. มอบฝ่ำยบริหำรทั่วไปจัดซื้อไม้กวำด เข่งส ำหรับใส่/ขนย้ำยขยะให้พอส ำหรับกำร
ใช้งำน   
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา 
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ระเบียบวาระท่ี ๔.2 ซักซ้อมการเบิกจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับเติมรถยนต์ราชการ 
ประธำนฯ มอบให้นำยประสิทธิ์ เทพมูณี หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ ขอแจ้ง

กำรเปลี่ยนแปลงกำรเบิกจ่ำยน้ ำมันเชื้อเพลิงส ำหรับเติมรถยนต์รำชกำรจำกเครดิต บริ ษัท แก่นนครสหกำร
หนองบัวล ำภู จ ำกัด มำเป็นบัตรเคทีบี ปตท. ฟลีทกำร์ด ในวงเงินคันละ 6,000 บำท ต่อเดือน เติมได้ที่ปั้ม
น้ ำมัน ปตท. ทุกสำขำภำยในจังหวัดหนองบัวล ำภู และก่อนที่จะไปรำชกำรให้ผู้ขอใช้รถยนต์รำชกำรแต่ละคันที่
จะขอไปรำชกำร จดเลขไมล์ของรถยนต์มำแจ้งที่งำนพัสดุ ฝ่ำยบริหำรทั่วไป เพ่ือขอเบิกบัตรเคทีบี ปตท. ฟลีท
กำร์ด เมื่อกลับจำกไปรำชกำรให้เซ็นต์ส่งคืนบัตรพร้อมสลิปกำรเติมน้ ำมันเชื้อเพลิงที่ได้รับจำกปั้มน้ ำมันที่งำน
พัสดุ ฝ่ำยบริหำรทั่วไป 

มติที่ประชุม   รับทรำบ  /ถือปฏิบัติ 
 

   
 

     

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑  ฝ่ายบริหารทั่วไป 
  ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.1 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าเดือนพฤศจิกายน 256๒ 

ประธำนฯ มอบให้นำยประสิทธิ์ เทพมูณี หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยเงิน
งบประมำณปี 2563 ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน 256๒ ของส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู ข้อมูล ณ 
วันที่ 29 พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ เบิกจ่ำยเงินงบประมำณได้ 33.44 % สูงกว่ำเป้ำหมำยที่กรมส่งเสริมสหกรณ์
ก ำหนด คือ 32 % และในเดือนธันวำคม 2561 กรมส่งเสริมสหกรณ์ก ำหนด 53 %  

ประธำนฯ กล่ำวเพ่ิมเติมว่ำ เพ่ือให้กำรเบิกจ่ำยให้ได้ตำมเป้ำหมำยตำมที่กรมส่งเสริมสหกรณ์
ก ำหนด หำกกลุ่มงำนที่จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร/จัดอบรมโครงกำรต่ำงๆ ขอให้จัดภำยในเดือนธันวำคม 
2562  
  มติที่ประชุม รับทรำบ /ถือปฏิบัติ 
 

   ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 
  ระเบียบวาระที่ ๕.๒.1 การจัดมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ 
2563 
      ประธำนฯ มอบให้นำยสมเด็จ  บุญเดช ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ รำยงำน
ต่อที่ประชุมว่ำ กรมส่งเสริมสหกรณ์ว่ำ จะเปิดระบบกำรจัดมำตรฐำนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ ำปี
งบประมำณ 2563 ช่วงเดือนมกรำคม 2563 หำกกรมส่งเสริมสหกรณ์เปิดระบบจะแจ้งให้เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริม
สหกรณท์รำบอีกครั้ง   
     มติที่ประชุม     รับทรำบ 

  ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.2 การแนะน า ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้รับสมาชิกเพิ่ม   
   ประธำนฯ มอบให้นำยสมเด็จ  บุญเดช ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ แจ้งต่อที่
ประชุมว่ำ กำรแนะน ำ ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้รับสมำชิกเพ่ิมในปีงบประมำณ 2563 ในส่วนของ
ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู มีสหกรณ์เป้ำหมำยจ ำนวน 47 แห่ง กรมส่งเสริมสหกรณ์ก ำหนดให้รับ
สมำชิกเพ่ิมขึ้นอย่ำงน้อย 8 คนต่อแห่ง รวมอย่ำงน้อย 376 คน ส่วนกลุ่มเกษตรกรเป้ำหมำย 44 แห่ง      
กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ก ำหนดเพ่ิมขึ้นอย่ำงน้อยกลุ่มละ 2 คน รวม 88 คน ตำมแผนที่กรมส่งเสริมสหกรณ์
ก ำหนดไว้ รวมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจ ำนวน 464 คน ซึ่งน้อยกว่ำปีงบประมำณ 2562 ที่ตั้งไว้จ ำนวน 
741 คน 
 มติที่ประชุม     รับทรำบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพื่อทราบ และถือปฏิบัติ 



~ ๑๐ ~ 
 

 
 
 
 

 ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
ระเบียบวาระที่  ๕.3.๑ ส ารวจเป้าหมายสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการ

มาตรการเยียวยาสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากการแบนสารเคมีก าจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักรกล
การเกษตร 

ประธำนฯ มอบให้นำงสำวพรสวรรค์ เตียตระกูล นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร แจ้งต่อที่
ประชุมว่ำ ตำมที่ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภูได้ส ำรวจข้อมูลเบื้องต้นของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มี
ควำมประสงค์ขอรับกำรสนับสนุนเงินอุดหนุนในกำรจัดซื้อจัดหำเครื่องจักรกลกำรเกษตรตำมโครงกำรสนับสนุน
กำรใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรกลกำรเกษตรเพื่อให้บริกำรเกษตรกรในกำรจัดเตรียมดินที่ดีเพ่ือลดวัชพืชในสถำบัน
เกษตรกร มีสหกรณ์แจ้งควำมประสงค์เข้ำร่วมโครงกำร ดังนี้  
   1. สหกรณ์กำรเกษตรเพ่ือกำรตลำดลูกค้ำ ธกส. หนองบัวล ำภู จ ำกัด มีควำม
ประสงค์ขอรับกำรสนับสนุนรถไถพรวนดิน จ ำนวน 3 คัน 
   2. สหกรณ์กำรเกษตรโนนสัง จ ำกัด มีควำมประสงค์ขอรับกำรสนับสนุนรถไถพรวนดิน 
จ ำนวน 2 คัน  
   3. สหกรณ์กองทุนสวนยำงพำรำดงมะไฟ จ ำกัด มีควำมประสงค์ขอรับกำรสนับสนุน
เครื่องตัดหญ้ำ  
  มติที่ประชุม     รับทรำบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.3.2 โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหลังนาผ่านระบบสหกรณ์ ปีการ
ผลิต 2562/63 

ประธำนฯ มอบให้นำงสำวพรสวรรค์ เตียตระกูล นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร แจ้งต่อที่
ประชุมว่ำ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู ได้ส ำรวจข้อมูลเบื้องต้นของสหกรณ์ที่มีควำมประสงค์จะเข้ำร่วม
โครงกำรสนับสนุนเงินทุนเพ่ือกำรพัฒนำอำชีพสมำชิกสหกรณ์ตำมกิจกรรมโครงกำรสำนพลังประชำรัฐเพ่ือสนับสนุน
กำรปลูกข้ำวโพดหลังฤดูท ำนำ ปีกำรผลิต 2562/63 เพ่ือช่วยเหลือสมำชิกสหกรณ์ในกำรให้กู้เงินกองทุนพัฒนำ
สหกรณ์ ดอกเบี้ยร้อยละ 1 บำท ในกำรจัดหำปัจจัยกำรผลิตและกำรให้บริกำรเครื่องจักรกลกำรเกษตรแก่สมำชิกนั้น  
ผลจำกกกำรส ำรวจไม่มีสหกรณ์แจ้งควำมประสงค์เข้ำร่วมโครงกำรดังกล่ำว  

ประธำนฯ มอบให้นำยสุชำติ งำมพิพัฒนกุล ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจสหกรณ์ 
กล่ำวเพ่ิมเติมว่ำ ผลกำรรวบรวมผลผลิตข้ำวโพดหลังนำภำพรวมทั้งประเทศ มีพ้ืนที่เก็บเกี่ยว 687,203 ไร่  
เกษตรกรขำยข้ำวโพดให้จุดรวบรวมในโครงกำร 29.75 % ประมำณ 159,886.52 ตัน มูลค่ำ 1,022 ล้ำนบำท  
แยกเป็นจุดรวบรวมสหกรณ์ 101,870.90 ตัน มูลค่ำ 648.61 ล้ำนบำท จุดรวบรวมเอกชน 58,016.02 ตัน 
มูลค่ำ 373.39 ล้ำนบำท เกษตรกรจ ำหน่ำยให้เอกชนอ่ืน เช่น พ่อค้ำในท้องถิ่น เป็นต้น  70.25 % ประมำณ 
377,276 ตัน  

ปัญหำอุปสรรค 
- เกษตรกรขำดควำมรู้ในกำรปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ 
- ปัญหำโรคแมลงระบำด 
- เกษตรกรเกี่ยวผลผลิตก่อนก ำหนด 
- ฝักข้ำวโพดไม่สมบูรณ์เนื่องจำกน้ ำไม่เพียงพอ 
 
 
 



~ ๑๑ ~ 
 

 
 
 
 

ในส่วนของจังหวัดหนองบัวล ำภู มีสหกรณ์ที่เข้ำร่วมโครงกำร ดังนี้  
   1. สหกรณ์กำรเกษตรเพ่ือกำรตลำดลูกค้ำ ธกส. หนองบัวล ำภู จ ำกัด และสหกรณ์
กำรเกษตรศรีบุญเรือง จ ำกัด ขำยปัจจัยกำรผลิต และรับซื้อข้ำวโพด 
   2. สหกรณ์กำรเกษตรนำกลำง จ ำกัด ขำยปัจจัยกำรผลิต และให้เอกชนเช่ำพ้ืนที่ใน
กำรรวบรวมข้ำวโพด 
   3. สหกรณ์กำรเกษตรสุวรรณคูหำ จ ำกัด ขำยปัจจัยกำรผลิต  

รำคำรับซื้อแบบฝัก (เฉลี่ย) ควำมชื้น 33%  รำคำ 4.00 – 4.10 บำท และ
ควำมชื้น 25%  รำคำ 4.00 - 4.50 บำท 

มติที่ประชุม     รับทรำบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.3.3 การปรับวัตถุอันตราย สารพาราครอต ไกลโฟเชต และคลอไพริฟอส 

จากวัตถุอันตรายชนดิที่ 3 เป็นวัตถุอันตราย ชนิดที่ 4  
ประธำนฯ มอบให้นำงสำวพรสวรรค์ เตียตระกูล นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร แจ้งต่อที่

ประชุมว่ำ ตำมมติคณะกรรมกำรวัตถุอันตรำย ครั้งที่ 41-9/2562 ลงวันที่ 22 ตุลำคม 2562 มีมติให้ปรับ
วัตถุอันตรำยสำรพำรำควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส จำกวัตถุอันตรำยชนิดที่ 3 เป็นวัตถุอันตรำยชนิดที่ 
4 และส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภูได้แจ้งเวียนมติคณะกรรมกำรวัตถุอันตรำยและข้อกฎหมำย
เกี่ยวกับวัตถุอันตรำยชนิดที่ 4 (พระรำชบัญญัติวัตถุอันตรำย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม) ให้กลุ่มส่งเสริม
สหกรณ์ 1 และ 2 เพ่ือแนะน ำสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรทรำบในเบื้องต้น เพ่ือจะได้มีกำรเตรียมควำมพร้อมและ
ปฏิบัติไม่ขัดต่อกฎหมำย และได้แจ้งเวียนให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรทรำบด้วย 

ประธำนฯ กล่ำวเพ่ิมเติมว่ำ กำรประชุมคณะกรรมกำรวัตถุอันตรำย เมื่อวันที่ 22 ตุลำคม 
2562 มีมติให้ปรับวัตถุอันตรำยสำรพำรำควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส จำกวัตถุอันตรำยชนิดที่ 3 
เป็นวัตถุอันตรำยชนิดที่ 4 คือวัตถุอันตรำยที่ห้ำมผลิต ห้ำมน ำเข้ำ ห้ำมส่งออก ห้ำมน ำผ่ำน หรือห้ำมกำรมีไว้ใน
ครอบครอง มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ธันวำคม 2562 ต่อมำกำรประชุมคณะกรรมกำรวัตถุอันตรำย เมื่อวันที่ 
27 พฤศจิกำยน 2562 ได้มีมติให้ห้ำมผลิต ห้ำมน ำเข้ำ ห้ำมส่งออก ห้ำมน ำผ่ำน หรือห้ำมกำรมีไว้ใน
ครอบครอง สำรพำรำควอต และคลอร์ไพริฟอส และก ำจัดกำรใช้สำรไกลโฟเซต มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 
มิถุนำยน 2563 ในกำรนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้สนองนโยบำยโดยจัดหำเครื่องจักรกลกำรเกษตร ตำม
โครงกำรสนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรกลกำรเกษตรเพ่ือให้บริกำรเกษตรกรในกำรจัดเตรียมดินที่ดี   
เพ่ือลดวัชพืชในสถำบันเกษตรกร โดยให้สหกรณ์กู้เงินกองทุนพัฒนำสหกรณ์ ดอกเบี้ยร้อย 1 บำท ในกำรจัดหำ
ปัจจัยกำรผลิตและกำรให้บริกำรเครื่องจักรกลกำรเกษตรแก่สมำชิก 
   หำกกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 และ 2 ได้เข้ำร่วมประชุมกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร    
ให้ช่วยประชำสัมพันธ์ถึงผลกระทบของสำรเคมีกำรเกษตร มีสำรพำรำควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไฟริฟอส ที่มี
ผลเสียต่อสุขภำพให้สมำชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรทรำบ และแนะน ำส่งเสริมให้ท ำกำรเกษตรอินทรีย ์

มติที่ประชุม     รับทรำบ / ถือปฏิบัติ 
 
 
 
 
 



~ ๑๒ ~ 
 

 
 
 
 

 ระเบียบวาระที่ ๕.3.4 ส ารวจข้อมูลเข้าร่วมโครงการตามแผนงานบูรณาการพัฒนาและ
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ปี 2563 (เพิ่มเติม) 
 ประธำนฯ มอบให้นำงสำวพรสวรรค์ เตียตระกูล นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร แจ้งต่อที่
ประชุมว่ำ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภูได้ส ำรวจข้อมูลของสหกรณ์ที่มีควำมประสงค์จะเข้ำร่วม
โครงกำรตำมแผนงำนบูรณำกำรพัฒนำและส่งเสริมเศรษฐกิจฐำนรำก ปี 2563 (เพ่ิมเติม) ผลกำรส ำรวจมี
สหกรณ์แจ้งควำมประสงค์เข้ำร่วมโครงกำรดังกล่ำวจ ำนวน 2 แห่ง คือ สหกรณ์กำรเกษตรโนนสัง จ ำกัด และ
สหกรณ์กำรเกษตรศรีบุญเรือง จ ำกัด 

มติที่ประชุม     รับทรำบ 
 

  ระเบียบวาระท่ี ๕.3.5 รายงานพืชผลทางการเกษตร 
  ประธำนฯ มอบให้นำงสำวพรสวรรค์ เตียตระกูล นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร แจ้งต่อที่
ประชุมว่ำ ขอควำมร่วมมือกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 และ 2 แนะน ำให้สหกรณ์ส่งรำยงำนพืชผลทำงกำรมี น้ ำนม
ดิบ ข้ำว ข้ำวโพด อ้อย มันส ำปะหลัง ยำงพำรำ ขอให้ส่งภำยในวันที่ 20 ของเดือน เพ่ือจะได้รำยงำน        
กรมส่งเสริมสหกรณ์ภำยในวันที่ 25 ของเดือนต่อไป 

มติที่ประชุม     รับทรำบ   มอบกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 และ 2 และกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำ
ธุรกิจสหกรณ์ ด ำเนินกำรตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 
 ระเบียบวาระท่ี ๕.๔ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนพฤศจิกายน 25๖๒ 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔.๑ โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ าในไร่นาของสมาชิก

สถาบันเกษตรกร ระยะท่ี 2 และติดตามเงินกู้ยืมระยะท่ี 1   
ประธำนฯ มอบให้นำงพรสถิตย์ ก ำไรทอง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำร   

กำรจัดกำรสหกรณ์ รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ ผลกำรส ำรวจจ ำนวนสมำชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ประสงค์
จะเข้ำร่วมโครงกำรสนับสนุนเงินทุนเพ่ือสร้ำงระบบน้ ำในไร่นำของสมำชิกสถำบันเกษตรกร ระยะที่ 2 มีดังนี้  

สหกรณ/์กลุ่มเกษตร ขุดสระน้ ำพร้อม
อุปกรณ์ (รำย) 

เจำะบ่อฯ พร้อม
อุปกรณ์ (รำย) 

1. สหกรณ์กำรเกษตรศรีบุญเรือง จ ำกัด 4 23 
2. สหกรณ์กำรเกษตรโนนสัง จ ำกัด  1 1 
3. สหกรณ์กำรเกษตรนำกลำง จ ำกัด  1 7 
4. กลุ่มเกษตรกรท ำนำหนองภัยศูนย์  2 9 
5. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หนองภัยศูนย์ 4 2 
6. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์อุทัยสวรรค์ 0 1 
7. กลุ่มเกษตรกรท ำนำวังปลำป้อม 0 6 
8. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์กุดแห่ 0 21 
9. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เก่ำกลอย 6 11 
10. กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำงพำรำกุดสะเทียน 1 9 
11. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคต ำบลโนนขมิ้น 0 23 
                       รวม 19 113 

 



~ ๑๓ ~ 
 

 
 
 
 

 กำรติดตำมเงินกู้โครงกำรสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้ำงระบบน้ ำในไร่นำของสมำชิก
สถำบันเกษตรกร ระยะที่ 1 มีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้ช ำระหนี้ตำมก ำหนดระยะเวลำ ดังนี้ 
    1. สหกรณ์กองทุนสวนยำงสงเครำะห์นำวัง จ ำกัด 

  2. สหกรณ์ผู้ใช้น้ ำสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำบ้ำนโคกม่วงชุม จ ำกัด 
  3. กลุ่มเกษตรกรท ำนำวังปลำป้อม 
  4. สหกรณ์กำรเกษตรต ำบลโนนม่วง ยำงหล่อ หนองกุงแก้ว จ ำกัด 
  5. สหกรณ์กำรเกษตรศรีบุญเรือง จ ำกัด  
มติที่ประชุม     รับทรำบ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔.2 วงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกันประจ าปีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
ประธำนมอบให้นำงพรสถิตย์  ก ำไรทอง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำร   

กำรจัดกำรสหกรณ์ ได้รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ กำรเห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรือค้ ำประกันประจ ำปีของสหกรณ์           
ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน 2562 มีสหกรณ ์5 แห่ง คือ 

1. สหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขจังหวัดหนองบัวล ำภู  จ ำกัด รองนำยทะเบียน
สหกรณเ์ห็นชอบวงเงินกู้ยืมจ ำนวนเงิน 800,0๐๐,๐๐๐ บำท 

2. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวล ำภู จ ำกัด รองนำยทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบ
วงเงินกู้ยืมจ ำนวนเงิน 4,694,0๐๐,๐๐๐ บำท  

 ๓. สหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวล ำภู  จ ำกัด รองนำยทะเบียน
สหกรณ์เห็นชอบวงเงินกู้ยืม จ ำนวนเงิน 358,000,๐๐๐ บำท 

 4. สหกรณ์กำรเกษตรต ำบลโนนม่วง ยำงหล่อ หนองกุงแก้ว จ ำกัด รองนำยทะเบียน
สหกรณ์เห็นชอบวงเงินกู้ยืม จ ำนวนเงิน 18,000,๐๐๐ บำท 

 5. สหกรณ์ผู้ใช้น้ ำสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำบ้ำนหนองเหมือดแอ่ จ ำกัด รองนำย
ทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบวงเงินกู้ยืม จ ำนวนเงิน 600,๐๐๐ บำท 

 สหกรณ์ที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรขอเอกสำรเพ่ิมเติมในกำรพิจำรณำวงเงินกู้ยืม 
จ ำนวน 2 แห่ง ดังนี้  

 ๑. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโนนสง่ำสำมัคค ีจ ำกัด วงเงินกู้ยืม จ ำนวน 3,๐๐๐,๐๐๐ บำท 
 2. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสุวรรณคูหำ จ ำกัด วงเงินกู้ยืม จ ำนวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บำท 

  มติที่ประชุม  รับทรำบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๔ ~ 
 

 
 
 
 

 ระเบียบวาระที่ ๕.๔.2 โครงการสร้างการรับรู้การส่งเสริมให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ด าเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล และการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ประธำนมอบให้นำงพรสถิตย์  ก ำไรทอง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำร   
กำรจัดกำรสหกรณ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำกำรจัดกำรสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์
จังหวัดหนองบัวล ำภู จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรสร้ำงกำรรับรู้กำรส่งเสริมให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ด ำเนินงำนภำยใต้หลักธรรมำภิบำล และกำรควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ในวันพฤหัสบดี
ที่ 19 ธันวำคม 2562 เวลำ 09.00 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุมส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบ
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย อ ำเภอเมืองหนองบัวล ำภู จังหวัดหนองบัวล ำภู เป้ำหมำย 100 คน ประกอบด้วย 
ผู้แทนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมสหกรณ์ที่ก ำกับ ดูแลสถำบันเกษตรกร ในกำรนี้ขอควำม
ร่วมมือกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 และ 2 แจ้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ส่งแบบตอบรับกำรเข้ำร่วมประชุมด้วย  
  มติที่ประชุม  รับทรำบ 

 
 ระเบียบวาระท่ี ๕.5  กลุ่มตรวจการสหกรณ์   

รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนพฤศจิกายน 25๖๒  
ระเบียบวาระท่ี ๕.5.๑ รายงานผลความก้าวหน้าการช าระบัญชี 
ประธำนฯ มอบให้นำยวสันต์ สุขสมบัติ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มตรวจกำรสหกรณ์ รำยงำนผล

ควำมก้ำวหน้ำในกำรช ำระบัญชีประจ ำเดือนพฤศจิกำยน 256๒ ต่อที่ประชุม ดังนี้ 
ที ่ ชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ขั้นตอน 

เดือน ต.ค. ๖2 
ขั้นตอน 

เดือน พ.ย.62 
ผู้ช ำระบัญชี 

๑ สอ.พนักงำนฝ่ำยปกครองอ ำเภอ 
นำกลำง จ ำกัด 

ขั้นที่ 3 
(24 ส.ค.60) 

ขั้นที่ 3 
(24 ส.ค.60) 

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 ๗   
(9 ส.ค.6๒) 

ขั้นที่ ๗   
(9 ส.ค.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 ขั้นที ่6         
 (19 ธ.ค.59) 

ขั้นที่ 6         
 (19 ธ.ค.59) 

น.ส.ญำณินท์ สุวรรณโค 

7 สหกรณ์ผู้ใช้น้ ำโคกนกสำริกำ  
จ ำกัด  

ขั้นที่ 7 
(11 ส.ค.60) 

ขั้นที่ 7 
(11 ส.ค.60) 

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 
 



~ ๑๕ ~ 
 

 
 
 
 

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

ขั้นที ่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   

15 สกก.โนนเมือง จ ำกัด ขั้นที่ 3 
(21 ก.ค. 61  

ขั้นที่ 3 
(21 ก.ค. 61) 

น.ส.จันทร์เพ็ญ  ศรีลุนช่ำง 

๑6 สกก.โอทอปศรีบุญเรือง จ ำกัด ขั้นที่ ๖ 
(31 พ.ค.6๒  

ขั้นที่ ๖ 
(31 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 ขัน้ที่ ๒  
(๒๑ พ.ย.60) 

ขั้นที่ ๒  
(๒๑ พ.ย.60) 

น.ส.ญำณินท์ สุวรรณโค 
 

19 สกก.ผลิตปุ๋ยอินทรีย์คลองเจริญ 
จ ำกัด 

ขั้นที่ ๓  
(2๓ พ.ย.61) 

ขั้นที่ ๓  
(2๓ พ.ย.61) 

นำยพยนต์  รุ่งศรี 

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

ขั้นที่ 3  
(๒3 ม.ีค.6๑) 

น.ส.ทิพวรรณ  ทองดี 

๒1 สหกรณ์ผู้ใช้น้ ำบ้ำนโนนข่ำแก ท่ำ
วำรี จ ำกัด 

ขั้นที่ ๒  
๒ ต.ค. ๖๑ 

ขั้นที่ 3  
13 พ.ย. ๖๑ 

นำยจิตณรงค์  ลอยลม 

22 กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำง
สำมัคคี ต. โนนทัน 

ขั้นที่ 3 
1 ต.ค.62 

ขั้นที่ 3 
1 ต.ค.62 

นำยพยนต์ รุ่งศรี 

มติที่ประชุม  รับทรำบ /มอบเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบเร่งด ำเนินกำรช ำระบัญชีให้เสร็จสิ้น
โดยเร็ว ในแต่ละไตรมำสให้มีควำมเคลื่อนไหว และไม่ควรเกิน ๒ ปี ตำมแผนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และหำก
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีควำมก้ำวหน้ำในกำรช ำระบัญชีภำยในปีงบประมำณ 2563 ไม่น้อยกว่ำ 2 ขั้นตอน
จะมีผลในกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษให้แก่เจ้ำหน้ำที่ผู้ช ำระบัญชี  และถ้ำสำมำรถถอนชื่อ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้จะพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน 5% ของจ ำนวนเงินเดือนในส่วนของสหกรณ์จังหวัด
หนองบัวล ำภู  

 
 



~ ๑๖ ~ 
 

 
 
 
 

ระเบียบวาระที่  ๕.5.๒ รายงานความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่องประจ าเดือน
พฤศจิกายน 25๖๒ 

ประธำนฯ มอบให้นำยวสันต์ สุขสมบัติ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มตรวจกำรสหกรณ์ รำยงำนต่อที่
ประชุมว่ำ ได้รับแจ้งผลกำรรำยงำนกำรแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ ดังนี้ 

1. สหกรณ์กองทุนสวนสงเครำะห์นำวัง จ ำกัด รำยงำนควำมคืบหน้ำว่ำ ในเดือนพฤศจิกำยน 
2562 ได้รับช ำระหนี้จำกลูกหนี้ 79,700 บำท  

2. สหกรณ์กำรเกษตรเมืองหนองบัวล ำภู จ ำกัด รำยงำนควำมคืบหน้ำว่ำ ในเดือนพฤศจิกำยน 
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 

3. สหกรณ์กำรเกษตรศรีบุญเรือง จ ำกัด รำยงำนควำมคืบหน้ำว่ำ ในเดือนพฤศจิกำยน 2562 
ยังไม่ได้รับช ำระหนี้จำกลูกหนี้  นำยสมศักดิ์  จักรนำรำยณ์ จ ำนวน ๕,๐๐๐ บำท ยอดคงเหลือจ ำนวน 
3,839,000 บำท 
  มติที่ประชุม  รับทรำบ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.6 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1  
รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนพฤศจิกายน 25๖๒  
 ระเบียบวาระท่ี ๕.7.1 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรประชุมใหญ่สามัญประจ าปีภายใน 

150 วัน สิ้นปีบัญชี ๓0 มิถุนายน 2562  
ประธำนฯ มอบให้นำยพยนต์ รุ่งศรี เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์ช ำนำญงำน รำยงำนต่อที่

ประชุมว่ำ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจัดประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี ภำยใน ๑๕๐ วัน ส ำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ๓0 
มิถุนำยน ๒๕๖๒ จ ำนวน 2 แห่ง และกลุ่มเกษตรกร จ ำนวน 1 แห่ง ดังนี้  

1. สหกรณ์กำรเกษตรเมืองหนองบัวล ำภ ูจ ำกัด ประชุมเมื่อวนัที่ 18 พฤศจิกำยน 2562  
2. สหกรณ์กำรเกษตรสุวรรณคูหำ จ ำกัด  ประชุมเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกำยน 2562 

แตป่ระชุมไม่ได้เนื่องจำกสมำชิกเข้ำร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมจึงได้นัดประชุมอีกครั้งวันที่ 9 ธันวำคม 2562 
3. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อต ำบลโนนขมิ้น ประชุมเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกำยน 2562 

มติที่ประชุม  รับทรำบ 
 

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

ส้ินปีบัญชี ๓๐ เมษายน 2562  
ประธำนฯ มอบให้นำยจิตณรงค์ ลอยลม ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 รำยงำนต่อที่

ประชุมว่ำ สหกรณจ์ัดประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี ภำยใน ๑๕๐ วัน ส ำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ๓0 มิถุนำยน ๒๕๖๒ 
จ ำนวน  2 แห่ง ดังนี้  
    1. สหกรณผ์ู้ใช้น้ ำสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำบ้ำนหนองเหมือดแอ่ จ ำกัด ประชุมเมื่อวันที่ 
7 พฤศจิกำยน 2562  
    2. สหกรณ์กำรเกษตรโนนสัง จ ำกัด ประชุมเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกำยน 2562  

มติที่ประชุม  รับทรำบ   



~ ๑๗ ~ 
 

 
 
 
 

    
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑ การจัดงานสังสรรค์ปีใหม่ 
ประธำนฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ ขอเชิญชวนข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนรำชกำร สังกัด

ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู ร่วมจัดงำนสังสรรค์ปีใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวำคม 2562      
ณ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู ให้กลุ่ม/ฝ่ำย จัดท ำอำหำร กลุ่ม/ฝ่ำยละ 1 อย่ำง และประธำนฯ   
จะออกค่ำใช้จ่ำยสมบท 1,000 บำท เพื่อจ่ำยค่ำผลไม้และเครื่องดื่ม 

มติที่ประชุม  รับทรำบ /ถือปฏิบัติ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖.2 ข่าวประชาสัมพันธ์สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ ากัด   
ประธำนฯ มอบให้นำยจิตณรงค์ ลอยลม ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 แจ้งต่อที่ประชุม

ดังนี้    
1. สหกรณ์ข้ำรำชกำรสหกรณ์ จ ำกัด ขอเชิญชวนสมำชิกของสหกรณ์ร่วมประชุมใหญ่

สำมัญประจ ำป ี2562 ในวันที่ 26 มกรำคม 2563 ณ โรงแรมปรินซ์พำเลช  ห้องแกรนด์บอล รูม ชั้น 11    
ถนนด ำรงรักษ์ แขวงคลองมหำนำค เขตป้อมปรำบศัตรูพ่ำย กรุงเทพมหำนคร ซึ่งในวันประชุมใหญ่ฯ จะจัดให้มี
วำระเลือกตั้งกรรมกำรด ำเนินกำร วำระเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจกำร และจ่ำยเงินให้สมำชิกผู้เข้ำร่วมประชุม
หลังจำกลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว  

2. สหกรณ์ข้ำรำชกำรสหกรณ์ จ ำกัด ประกำศลดอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้จำกร้อยละ 5.25 
บำท เป็นร้อยละ 5.00 บำท ต่อปี มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2563 

 3. สหกรณ์ข้ำรำชกำรสหกรณ์  จ ำกัด ขอควำมร่วมมือสมำชิกส หกรณ์ตอบ
แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของสมำชิกสหกรณ์ต่อกำรด ำเนินงำนและกำรให้บริกำรของสหกรณ์ ประจ ำปี 
2562 ระหว่ำงวันที่ 25 พฤศจิกำยน 2562 – 14 ธันวำคม 2562 แบบประเมินที่ตอบครบถ้วนสมบูรณ์มี
สิทธิลุ้นรำงวัล หมอนยำงพำรำ จ ำนวน 10 รำงวัล และปิ่นโต จ ำนวน 10 รำงวัล จับรำงวั ลและประกำศ
รำยชื่อในวันที่ 18 ธันวำคม 2562   

4. สหกรณ์ข้ำรำชกำรสหกรณ์ จ ำกัด เปิดรับสมัครสมำชิกสหกรณ์ เพ่ือรับเลือกตั้ง
เป็นกรรมกำรด ำเนินกำรของสหกรณ์ข้ำรำชกำรสหกรณ์ จ ำกัด ประจ ำปี 2563 จ ำนวน 7 คน ต ำแหน่ง
ประธำนกรรมกำร 1 คน และต ำแหน่งกรรมกำรด ำเนินกำร 6 คน ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งจะด ำรงต ำแหน่งใน
วำระได้ 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง ผู้สมัครยื่นใบสมัครได้ ณ ส ำนักงำนสหกรณ์ข้ำรำชกำรสหกรณ์ จ ำกัด ตั้งแต่
วันที่ 2 – 16 ธันวำคม 2562 หรือส่งใบสมัครทำงไปรษณีย์ 
   5. สหกรณ์ข้ำรำชกำรสหกรณ์ จ ำกัด เปิดรับสมัครสมำชิกสหกรณ์เป็นเจ้ำหน้ ำที่
ช่วยเหลือคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งกรรมกำรด ำเนินกำรประจ ำปี พ.ศ. 2562 ยื่นใบสมัครด้วยตนเองตั้งแต่
วันที่ 17 – 19 ธันวำคม 2562 เวลำ 9.00 น. – 16.30 น. ณ ส ำนักงำนสหกรณ์ข้ำรำชกำรสหกรณ์ จ ำกัด  
   6. สหกรณ์ข้ำรำชกำรสหกรณ์ จ ำกัด เปิดรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจกำรส ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ยื่นใบสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 2 – 16  ธันวำคม 2562 เวลำ 9.00 น. – 
16.30 น. ณ ส ำนักงำนสหกรณ์ข้ำรำชกำรสหกรณ์ จ ำกัด 
   มติที่ประชุม  รับทรำบ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)     



~ ๑๘ ~ 
 

 
 
 
 

  เมื่อไม่มีผู้เสนอเรื่องอ่ืนใดอีก ประธำนฯ ขอขอบคุณ ผู้มำประชุม และกล่ำวปิดกำรประชุม 
เลิกประชุมเวลา ๑๖.00 น. 
 
 
      (ลงชื่อ)       (ลงชื่อ)        
             (นำยธีรโชติ  มะลิวัน)       (นำยประสิทธิ์ เทพมูณี) 
             นักจัดกำรงำนทั่วไป                                             หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป 
             ผู้จดรำยงำนกำรประชุม                                             ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
 
 
 


