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รายงานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการและจ้างเหมาบริการ 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล าภู 

ครั้งที่ 12/25๖๒ 
ประจ าเดือนธันวาคม 256๒ 

วันพฤหัสบดีที ่9 มกราคม ๒๕๖3 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.  นำยสุชำต ิ งำมพิพัฒนกุล ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำ สุชำติ งำมพิพัฒนกุล 
     ธุรกิจสหกรณ์ 
๓.  นำงพรสถิตย ์ ก ำไรทอง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำ พรสถิตย์  ก ำไรทอง 
     กำรบริหำรกำรจัดกำรสหกรณ์ 
๔.  นำยวสันต์   สุขสมบัติ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มตรวจกำรสหกรณ์  วสันต์ สุขสมบัติ 
๕.  นำยขบวน   ทองดี  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ ขบวน  ทองดี 
๖.  นำยประสิทธิ์        เทพมูณี  หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป   ประสิทธิ์  เทพมูณี 
๗.  นำงสำวพรสวรรค์   เตียตระกูล นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร  พรสวรรค์ เตียตระกูล 
๘.  นำงสำวนัทธมนต์   พรหมมำ นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร  นัทธมนต์ พรหมมำ 
๙.  นำงน  ำฝน    แก้วศิลำ  นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร  น  ำฝน  แก้วศิลำ 
1๐. นำงสำวญำณินท์ สุวรรณโค นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร  ญำณินท์ สุวรรณโค 
๑๑. นำงสำวพิสมัย  แสงโทโพธิ์ นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร      พิสมัย แสงโทโพธิ์ 
1๒. นำงสำวสิริเนตร โพระกัน  นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  สิริเนตร โพระกัน 
1๓. นำงสำวกัญญำณัฐ จูมเกตุ  นิติกรปฏิบัติกำร    กัญญำณัฐ จูมเกตุ 
1๔. นำยอุดม  กุศล  นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  อุดม  กุศล 
15. นำงสำวชุติญำ     รัตนวงศ ์ นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  ชุติญำ  รัตนวงศ์ 
๑๖. นำยสำคร  ดำทุมมำ พนักงำนพิมพ์ ส4   สำคร ดำทุมมำ 
๑๗. นำงสำวช่อเพชร  ศรีบุญเรือง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน  ช่อเพชร  ศรีบุญเรือง 
๑๘. นำงสำวจันทร์เพ็ญ   ศรีลุนช่ำง นักวิชำกำรสหกรณ์   จันทร์เพ็ญ  ศรีลุนช่ำง 
๑๙. นำยธีรโชติ   มะลิวัน  นักจัดกำรงำนทั่วไป   ธีรโชติ มะลิวัน 
2๐. นำยภำณุพงษ์   เกตุไทย  นิติกร     ภำณุพงษ ์เกตุไทย 
2๑. นำงสำวอัมพิกำ ฉิมมำ  นักวิชำกำรสหกรณ์   อัมพิกำ ฉิมมำ 
2๒. นำงสำวนิลวรรณ  ศรีหลง  นักวิชำกำรมำตรฐำนสินค้ำ  นิลวรรณ ศรีหลง 
2๓. นำงสำวอรอุมำ  แพงวงษ์  นักวิชำกำรสหกรณ์   อรอุมำ แพงวงษ์  
2๔. นำงสำวปวีณำ ชัชวำลย์  นักวิชำกำรสหกรณ์   ปวีณา ชัชวาล 
๒๕. นำงสำวภำวิน ี บุญสุด  นักวิชำกำรเงินและบัญชี   ภำวิณี  บุญสุด 
๒๖. นำงศรีสุนันท์   วงค์พันธุ์  นักวิชำกำรสหกรณ์   ศรีสุนันท์ วงค์พันธุ์ 
๒๗. นำงสำวศศิธร จันทร์สมัคร นักวิชำกำรสหกรณ์   ศศิธร จันทร์สมัคร 
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๒๘. นำงสำวฐิตำภรณ ์ สอนเต็ม  เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์  ฐิตาภรณ์ สอนเต็ม 
๒๙. นำงสำวศิริรัตน์ จันทร์จ้อย เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี  ศิริรัตน์  จันทร์จ้อย 
3๐. นำงสำวเจนจิรำ สุวรรณพิมพ์ เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์  เจนจิรำ  สุวรรณพิมพ์ 
3๑. นำงสำวรุ่งนภำ   ขำวข ำ  เจ้ำพนักงำนธุรกำร   รุ่งนภำ  ขำวข ำ 
๓๒. นำงสำววชิุดำวดี  ศรีสุทัศน์ เจ้ำพนักงำนธุรกำร   วิชุดำวดี ศรีสุทัศน์ 
3๓. นำยเกษม    ปัจชัยโย  จ้ำงเหมำบริกำรขับรถยนต์  เกษม  ปัจชัยโย 
3๔. นำยพรเทพ  เปียซื่อ  จ้ำงเหมำบริกำรขับรถยนต์  พรเทพ  เปียซื่อ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑.  นำยสมเด็จ  บุญเดช  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มจัดตั งและส่งเสริมสหกรณ์ ติดรำชกำร 
๒.  นำยจิตณรงค์  ลอยลม  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 ติดรำชกำร 
3.  นำยทว ี ขวัญใจ  เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์อำวุโส  ติดรำชกำร 
4.  นำงสำวทิพวรรณ ทองดี  นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  ติดรำชกำร 
5.  นำยพยนต์  รุ่งศร ี เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์ช ำนำญงำน ติดรำชกำร 
6.  นำงกำญจนำ    มะลำหอม นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  ลำพักผ่อน 
7.  นำงสำวชมพูเนกข์ พุทธิรัตน์ นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  ติดรำชกำร 
๘.  นำงสำวสุมำลี อินทวิหค นักวิชำกำรสหกรณ์   ลำพักผ่อน 
๙.  นำงสำวรัดดำวรรณ ไชยช่วย  เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์  ติดราชการ 
๑๐. นำยสุทธิชัย  ถำวะโร  พนักงำนขับรถยนต์ ส2   ลำพักผ่อน 
๑๑. นำยวิจิตร  บูระพันธ์ พนักงำนขับรถยนต์ ส2   ติดรำชกำร 
๑๒. นำยสมคิด  งำมดี  พนักงำนขับรถยนต์ ส2   ติดรำชกำร 
 
มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 3๔ คน และมีผู้ไม่มาประชุม จ านวน ๑๒ คน 
 

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

 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑.๑ อวยพรปีใหม่ ปี พ.ศ. 2563 
   ประธำนในที่ประชุม ได้อวยพรปีใหม่ ประจ ำปี 2563 ให้แก่บุคลำกรในสังกัดส ำนักงำน
สหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู ว่ำขออำรำธนำคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั งหลำยที่ท่ำนนับถือ รวมทั ง
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั งหลำยคู่บ้ำนคู่เมืองของจังหวัดหนองบัวล ำภู มีหลวงปู่ขำว อนำลโย พระบำงคู่ สมเด็จพระ
นเรศวรมหำรำช ศำลปู่หลุบ พระวอพระตำ พระปิยมหำรำช  กรมหมื่นพิทยำลงกรณ์ ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่
ท่ำนนับถือในสำกลจักรวำล ได้ดลบันดำลพรให้เจ้ำหน้ำที่ทุกท่ำนและครอบครัว ประสบแต่ควำมสุข ควำมเจริญ
ในด้ำนกำรงำน สุขภำพแข็งแรง และเดินทำงปลอดภัย ท ำงำนด้วยควำมส ำเร็จ รำบรื่นทุกท่ำน ขอให้โชคดี
ตลอดปี ตลอดไป     

  มติที่ประชุม  รับทรำบ  /น้อมรับพร  

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ     
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ระเบียบวาระที่ ๑.2  ข้าราชการย้ายมาด ารงต าแหน่งในส านักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล าภู 
ประธำนฯ  กล่ำวยินดีต้อนรับข้ำรำชกำรย้ำยมำใหม่ คือ นำยอุดม กุศล นักวิชำกำรสหกรณ์

ปฏิบัติกำร ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ ย้ำยมำด ำรงต ำแหน่ง นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร ส ำนักงำน
สหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู   

มติที่ประชุม  รับทรำบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑.3  สรุปผลการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ 

หน่วยงานของรัฐ อ าเภอ องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์การภาคเอกชนจังหวัดหนองบั วล าภู 
ประจ าเดือนธันวาคม 2562  

ประธำนฯ  แจ้งต่อที่ประชุม ได้เข้ำร่วมประชุมคณะกรมกำรจังหวัด หัวหน้ำส่วนรำชกำร 
หน่วยงำนของรัฐ อ ำเภอ องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กำรภำคเอกชนจังหวัดหนองบัวล ำภู  ประจ ำเดือน
ธันวำคม 2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวำคม 2562 ณ ห้องประชุมภูพำนค ำ ชั น 4 ศำลำกลำงจังหวัด
หนองบัวล ำภู สรุปสำระส ำคัญมี ดังนี   

  1.3.1 แนะน ำหัวหน้ำส่วนรำชกำรที่ย้ำยมำด ำรงต ำแหน่งในจังหวัดหนองบัวล ำภู มี
ดังนี   

          1. นำยวีระชำติ  จันดี  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนกำรกีฬำแห่งประเทศไทย 
จังหวัดเลย ย้ำยมำด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนกำรกีฬำแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวล ำภู  

          2. นำยนคร บุตรดีวงศ์  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มก ำกับดูแลและพัฒนำเศรษฐกิจ
กำรค้ำ ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดอุดรธำนี ย้ำยมำด ำรงต ำแหน่งพำณิชย์จังหวัดหนองบัวล ำภู  

  1.3.2 แนะน ำประธำนองค์กรภำคเอกชนที่ได้รับกำรแต่งตั งในจังหวัดหนองบัวล ำภู 
มีดังนี              

1. นำงสุคนธ์ทิพย์ พรหมสิทธิ์ ด ำรงต ำแหน่งประธำนสภำทนำยควำมจังหวัด
หนองบัวล ำภู  

            2. นำยสุพล แก้วปัญญำ  ด ำรงต ำแหน่งรองประธำนคณะกรรมกำรธรรมำ   
ภิบำลจังหวัดหนองบัวล ำภู                

มติที่ประชุม  รับทรำบ  
 
ระเบียบวาระท่ี 1.2 โครงการ สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ด ารงไว้ในแผ่นดิน 
ประธำนฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ จังหวัดหนองบัวล ำภู ขอควำมร่วมมือบุคลำกรที่ท ำงำนใน

หน่วยงำนรำชกำรจังหวัดหนองบัวล ำภูแต่งกำยด้วยชุดผ้ำไทย หรือตำมโอกำสที่เหมำะสม ส ำหรับวันจันทร์ 
แต่งกำยด้วยชุดปฏิบัติรำชกำร รวมทั งสำมำรถสั่งซื อผ้ำไทยและตัดเย็บเสื อผ้ำจำกร้ำนตัดเย็บผ้ำไทยของจังหวัด
หนองบัวล ำภู สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดหนองบัวล ำภู   

มติที่ประชุม  รับทรำบ /ถือปฏิบัติ 
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ประธำนฯ มอบให้นำยธีรโชติ มะลิวัน นักจัดกำรงำนทั่วไป แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ รำยงำนกำร
ประชุมประจ ำเดือนพฤศจิกำยน 2562 ครั งที่ 11/๒๕๖๒ เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 ได้
บรรจุในเว็บไซต์ของส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล าภู http://web.cpd.go.th/nongbualamphu/ และ
ลงไลน์กลุ่มส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด เพ่ือให้ทุกกลุ่ม/ฝ่ำย ได้รับทรำบและตรวจสอบควำมถูกต้อง รวมทั ง
ด ำเนินกำร ตำมมติที่ประชุมในส่วนที่เกี่ยวข้อง และหำกท่ำนใดมีข้อแก้ไขเพ่ิมเติมภำยหลังขอให้แจ้งฝ่ำยบริหำร
ทั่วไป จึงขอมตริับรองรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว 

มติที่ประชุม  รับทรำบ /รับรองรำยงำนกำรประชุมประจ ำเดือนพฤศจิกำยน ๒๕๖2 
 

 
 
 

 

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินค้างช าระนานของสหกรณ์ ภายใต้
โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 

ประธำนมอบให้นำยสุชำติ งำมพิพัฒนกุล ประธำนคณะท ำงำนฯ รับผิดชอบ สหกรณ์
กำรเกษตรศรีบุญเรือง จ ำกัด ไดร้ำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ สหกรณเ์กษตรศรีบุญเรือง จ ำกัด มีลูกหนี เงินกู้ระยะสั น
ค้ำงช ำระ รวมทั งสิ น 566 รำย จ ำนวน 892 สัญญำ  จ ำนวนเงิน 27,527,942.88 บำท ได้รับช ำระแล้ว 
จ ำนวน 357,587.30 บำท คงเหลือจ ำนวน 22,815,990.30 บำท รำยละเอียด ดังนี  

1. ลูกหนี เงินกู้ระยะสั นค้ำงช ำระ มีจ ำนวน 439 สัญญำ จ ำนวน 765 รำย จ ำนวนเงิน 
21,194,964.19 บำท  

2. ลูกหนี เงินกู้ระยะปำนกลำงค้ำงช ำระ มีจ ำนวน 79 สัญญำ จ ำนวน 75 รำย จ ำนวนเงิน 
5,628,476.42 บำท 

3. ลูกหนี เงินกู้ระยำวค้ำงช ำระ มีจ ำนวน 52 สัญญำ จ ำนวน 52 รำย จ ำนวนเงิน
704,502.27 บำท 

 

 

 

 

 

 

 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/๒๕๖๒ วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 256๒ 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องติดตาม  

http://web.cpd.go.th/nongbualamphu/
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ประธำนฯ มอบให้นำงพรสถิตย์  ก ำไรทอง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำร
กำรจัดกำรสหกรณ์ ประธำนคณะท ำงำนฯ รับผิดชอบ สหกรณ์กำรเกษตรนำกลำง จ ำกัด รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ 
สหกรณ์กำรเกษตรนำกลำง จ ำกัด ได้รับช ำระหนี จำกลูกหนี  ดังนี  

 1. ลูกหนี เงินกู้ระยะสั นค้ำงช ำระ มีจ ำนวน 656 สัญญำ จ ำนวน 542 รำย เงินต้น
ตำมสัญญำ จ ำนวน 16,533,823 บำท ได้รับช ำระแล้ว จ ำนวน 8,891,962 บำท คิดเป็น53.78 % ของ
เงินต้น คงเหลือ จ ำนวน 7,641,861 บำท  

 2. ลูกหนี เงินกู้ระยะปำนกลำงค้ำงช ำระ มีจ ำนวน 76 สัญญำ จ ำนวน 76 รำย    
เงินต้นตำมสัญญำ จ ำนวน 3,923,661 บำท ได้รับช ำระแล้ว จ ำนวน 1,663,993 บำท คิดเป็น 42.41 % 
ของเงินต้นคงเหลือ จ ำนวน 2,259,668 บำท  

 รวมเงินกู้ระยะสั นและระยะปำนกลำง เงินต้นตำมสัญญำ จ ำนวน 20,457,484 บำท 
ได้รับช ำระแล้ว จ ำนวน 10,555,955 บำท คิดเป็น 51.60 % ของเงินต้น คงเหลือ 9,901,529 บำท 

นำยขบวน ทองดี ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ กล่ำวเพ่ิมเติมว่ำ ได้เข้ำร่วมประชุมกับ
สหกรณ์กำรเกษตรกรเมืองหนองบัวล ำภู จ ำกัด ได้แนะน ำให้สมำชิกสหกรณ์ที่มีหนี ค้ำงช ำระ ให้ช ำระหนี ตำม
ระยะเวลำที่ก ำหนด และได้เก็บข้อมูลกำรช ำระหนี ของลูกหนี  

ประธำนฯ มอบให้นำงสำวญำณินท์  สุวรรณโค นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร รำยงำนแทน
นำยจิตณรงค์ ลอยลม ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 ต่อที่ประชุมว่ำ สหกรณ์กำรเกษตรโนนสัง จ ำกัด 
ได้รับช ำระหนี จำกลูกหนี ค้ำงระยะเวลำระหว่ำง 1 – 5 ปี  จ ำนวน 134 รำย หนี ค้ำงช ำระ จ ำนวน 812,414 บำท  

ประธำนฯ กล่ำวเพ่ิมเติมว่ำ กำรพัฒนำสหกรณ์ภำคกำรเกษตรให้เป็นองค์กรหลักระดับอ ำเภอ
ทั ง 5 แห่ง แก้ไขปัญหำหนี ค้ำงช ำระ มอบหัวหน้ำคณะท ำงำนฯ ทั ง ๕ คณะ ติดตำมแนวทำงแก้ไขปัญหำหนี สิน
ค้ำงช ำระนำนของสหกรณ์ภำคกำรเกษตร หำกมีกำรประชุมกลุ่มขอให้ไปร่วมประชุมและติดตำมกำรด ำเนินงำน
แก้ไขปัญหำหนี ค้ำงช ำระตำมแนวทำงต่ำงๆ ที่สหกรณ์ภำคกำรเกษตรได้ด ำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรไว้ 

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

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรใช้ประโยชน์ของอุปกรณ์กำรตลำดโครงกำรไทยนิยม ยั่งยืน (แก้มลิง) โดยขอให้กลุ่ม
ส่งเสริมสหกรณ์ท่ีรับผิดชอบ ดังนี  

1. สหกรณ์กำรเกษตรเพื่อกำรตลำดลูกค้ำ ธกส. หนองบัวล ำภู จ ำกัด  
นำยขบวน ทองดี ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ ในเดือน

ธันวำคม 2562 สหกรณ์กำรเกษตรเพ่ือกำรตลำดลูกค้ำ ธกส. หนองบัวล ำภู จ ำกัด ได้เก็บข้ำวเปลือกเหนียว 
จ ำนวน ๑๘๓.๑๗  ตัน  ข้ำวเปลือกหอมมะลิ จ ำนวน ๔๑๓.๑๔  ตัน  เก็บมันส ำประหลังสดไว้ในโกดัง จ ำนวน 
299.๙๔ ตัน และมันเส้น จ ำนวน 12.80 ตัน  

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

กำรเกษตรหนองภัยศูนย์ จ ำกัด ได้รับซื อสุกรจำกสมำชิกเพ่ือน ำมำช ำแหละและจ ำหน่ำย จ ำนวน 5 ตัว จ ำนวน
เงิน 2,200 บำท  
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3. สหกรณ์กำรเกษตรโนนสัง จ ำกัด  
นำงสำวญำณินท์ สุวรรณโค นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ 

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

ระเบียบวาระท่ี ๓.3 รายงานความคืบหน้าการรายงานพืชผลทางการเกษตร  
  ประธำนฯ มอบให้นำงสำวพรสวรรค์ เตียตระกูล นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร แจ้งต่อที่
ประชุมว่ำ ตำมที่ขอควำมร่วมมือกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 และ 2 แนะน ำให้สหกรณ์ส่งรำยงำนพืชผลทำงกำร
เกษตรมี น  ำนมดิบ ข้ำว ข้ำวโพด อ้อย มันส ำปะหลัง ยำงพำรำ และรำยงำนกรมส่งเสริมสหกรณ์ภำยในวันที่ 
25 ของเดือนต่อไป นั น ผลกำรด ำเนินงำนมีดังนี   
  1. สหกรณ์กำรเกษตรเพ่ือกำรตลำดลูกค้ำ ธ.ก.ส. หนองบัวล ำภู จ ำกัด ได้ส่งผลกำรรวบรวม
มันส ำปะหลัง ดังนี    
   - รวบรวมหัวมันสด จ ำนวน 66,789 กิโลกรัม จ ำนวนเงิน 126,105 บำท และได้
จ ำหน่ำย จ ำนวน 66,789 กิโลกรัม จ ำนวนเงิน 147,460 บำท   
   - รวบรวมมันเส้น จ ำนวน 756 กิโลกรัม จ ำนวนเงิน 3,966 บำท และได้จ ำหน่ำย 
จ ำนวน 756 กิโลกรัม จ ำนวนเงิน 4,271.40 บำท  
  2. สหกรณ์โคนมในเขตปฏิรูปที่ดินหนองบัวล ำภู จ ำกัด ได้ส่งผลกำรรวบรวมน  ำนมดิบ จ ำนวน 
198,196.44 กิโลกรัม จ ำนวนเงิน 70,516,596 บำท และได้จ ำหน่ำยจ ำนวน 198,196.44 กิโลกรัม 
จ ำนวนเงิน 76,733,510.96 บำท     

มติที่ประชุม     รับทรำบ    
 

 
 
     
 ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2563   
  ประธำนฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ จังหวัดหนองบัวล ำภู และหน่วยงำนภำครัฐ/เอกชน ได้ร่วมกัน
จัดงำนฉลองวันเด็กแห่งชำติ ประจ ำปี 2563 ในวันเสำร์ที่ 11 มกรำคม 2563 เวลำ 07.30 น. เป็นต้นไป 
ณ สนำมสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช อ ำเภอเมืองหนองบัวล ำภู จังหวัดหนองบัวล ำภู และขอให้ส ำนักงำน
สหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภูร่วมจัดงำนดังกล่ำว จึงขอให้ฝ่ำยบริหำรทั่วไปจัดท ำโครงกำรเพ่ือขออนุมัติจัดงำน
และใช้งบประมำณของส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู  
  มติที่ประชุม รับทรำบ / มอบ กลุ่ม/ฝ่ำย ส่งตัวแทนไม่น้อยกว่ำ 1 คน เข้ำร่วมกิจกรรม
เพ่ือแจกสิ่งของในงำนดังกล่ำว และมอบฝ่ำยบริหำรทั่วไปด ำเนินกำร 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา 
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ระเบียบวาระที่ ๔.2 ขอเชิญร่วมงานรัฐพิธีวันพ่อขุนรามค าแหงมหาราช ประจ าปี
พุทธศักราช 2563   

ประธำนฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ จังหวัดหนองบัวล ำภูได้ก ำหนดจัดพิธีวำงพำนพุ่มดอกไม้สด ถวำย
รำชสักกำระและถวำยรำชสดุดี ในวันศุกร์ที่ 17 มกรำคม พ.ศ. 2563 ณ ลำนพระรูปพ่อขุนรำมค ำแหงมหำรำช 
ภำยในมหำวิทยำลัยรำมค ำแหง สำขำวิทยบริกำรเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดหนองบัวล ำภู เวลำ 07.30 น. เป็นต้นไป     

มติที่ประชุม   รับทรำบ  /มอบกลุ่มจัดตั งและส่งเสริมสหกรณเ์ข้ำร่วมพิธี และขอเชิญชวนศิษย์
เก่ำมหำวิทยำลัยรำมค ำแหง เข้ำร่วมพิธีด้วย 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.3 ขอเชิญร่วมงานรัฐพิธีวันยุทธหัตถี บวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จ

พระนเรศวรมหาราช 
ประธำนฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ จังหวัดหนองบัวล ำภู ขอเชิญร่วมงำนรัฐพิธีวันยุทธหัตถี 

บวงสรวงดวงพระวิญญำณสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช และสักกำระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พิธีเปิดงำนงำน สักกำระ
สมเด็จพระนเรศวรมหำรำช จังหวัดหนองบัวล ำภู ประจ ำปี 2563 ในวันเสำร์ที่ 18 มกรำคม 2563          
ณ บริเวณสนำมสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช อ ำเภอเมืองหนองบัวล ำภู จังหวัดหนองบัวล ำภู มีกิจกรรม ดังนี   
   เวลำ 05.30 น. พิธีบวงสรวงสักกำระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จุดที่ 2 ศำลหลักเมือง โดยนำย
เวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหนองบัวล ำภู เป็นประธำนในพิธีน ำบวงสรวงสักกำระ และวำงพำน
พุ่มดอกไม้สดถวำยสักกำระ บวงสรวงดวงพระวิญญำณสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช  
     กำรแต่งกำย ข้ำรำชแต่งชุดปกติขำว/ชุดปฎิบัติรำชกำรแขนยำว    
/ชุดเครื่องแบบต้นสังกัด (สวมหมวก)  
     มอบกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำรกำรจัดกำรสหกรณ์ และขอ
เชิญผู้อ ำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่ม/หัวหน้ำฝ่ำยบริกำรทั่วไป เข้ำร่วมกิจกรรม 
   เวลำ 10.00 น. พิธีเปิดร้ำนมัจฉำกำชำด ประจ ำปี 2563  
   เวลำ 12.45 น. พิธีเปิดงำน สักกำระสมเด็จพระนเรศวรมหำรำชกำร จังหวัด
หนองบัวล ำภู ประจ ำปี 2563  
     กำรแต่งกำย ภำคเช้ำ –ข้ำรำชกำรแต่งชุดปกติขำว/ชุดปฎิบัติ
รำชกำรแขนยำว/ชุดเครื่องแบบต้นสังกัด (สวมหมวก) ประชำชนทั่วไป แต่งกำยสุภำพ สวมใส่เสื อผ้ำพื นเมือง 
(สีชมพู)      

1. มอบกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำรกำรจัดกำรสหกรณ์ เข้ำ
ร่วมกิจกรรม 
     2. มอบกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจสหกรณ์ ประสำนกลุ่มอำชีพ
ออกร้ำนจ ำหน่ำยสินค้ำ 
  มติที่ประชุม รับทรำบ /ถือปฏิบัติ 
 
    ระเบียบวาระที่ ๔.4 ขอเชิญร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ฮักกันม่ันยืน 26 ปี หนองบัวล าภู  
    ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมสำนสัมพันธ์ฮักกันมั่นยืน 26 ปี 
หนองบัวล ำภู ประจ ำปี 2563 ในวันอังคำรที่ 14 มกรำคม 2563 เพ่ือสร้ำงสัมพันธ์กำรมีส่วนร่วมของทุก
ภำคส่วนและร่วมกันขับเคลื่อนในกำรพัฒนำจังหวัดหนองบัวล ำภู ภำยในงำนมีกิจกรรมต่ำงๆ ดังนี   
   1. กิจกรรมท ำบุญตักบำตร ณ ลำนอเนกประสงค์ศำลำอเนกประสงค์ศำลำกลำง
จังหวัดหนองบัวล ำภู อ ำเภอเมืองหนองบัวล ำภู จังหวัดหนองบัวล ำภู เวลำ 06.30 น. เป็นต้นไป  



~ ๘ ~ 
 

 
 
 
 

      กำรแต่งกำยชุดผ้ำพื นเมือง /ชุดผ้ำไทย /ชุดสุภำพ (เสื อสีชมพู)    
   มอบกลุ่มทุกกลุ่ม /ฝ่ำย ส่งตัวแทนกลุ่ม/ฝ่ำยละ 1 คน และขอเชิญชวนผู้สนใจเข้ำ

ร่วมกิจกรรมดังกล่ำว  
  2. กิจกรรมกำรแข่งขันกีฬำสำนสัมพันธ์ฮักกันมั่นยืน 26 ปี หนองบัวล ำภู ณ สนำม

กีฬำกลำงจังหวัดหนองบัวล ำภู เวลำ 13.00 น. เป็นต้นไป กำรแข่งขันแบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 – 4  
ประเภทกีฬำแบ่งเป็น 4 ประเภท คือ ฟุตบอล กรีฑำวิ่งผลัด (8x50) 400 เมตร  กีฬำมหำสนุก มี เตะปี๊บ  
ชักเย่อ วิ่งผลัดกระสอบ (5x10) 50 เมตร       

ส ำหรับสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู อยู่กลุ่มที่ 2 ในนำมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
และขอเชิญชวนบุคลำกรในสังกัดสมัครเป็นนักกีฬำและร่วมเชียร์กีฬำ ส่วนกิจกรรมสังสรรค์ตอนกลำงคืน   
มอบกลุ่มทุกกลุ่ม /ฝ่ำย ส่งตัวแทนกลุ่ม/ฝ่ำยละ 1 คน โดยส่งรำยชื่อได้ที่คุณวิชุดำวดี  ศรีสุทัศน์  กำรแต่งกำย 
ชุดกีฬำ /เสื อสีชมพู  

 มติที่ประชุม รับทรำบ /ถือปฏิบัติ 
 

  ระเบียบวาระท่ี ๔.5 ขอเชิญร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ประจ าปี 2563   

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ก ำหนดจัดกำรแข่งขันกีฬำภำยใน    
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจ ำปี 2563 ในวันเสำร์ที่ 25 มกรำคม 2563 เริ่มเวลำ 09.00 น. เป็นต้นไป      
ณ สนำมกีฬำโรงเรียนธรรมศำสตร์คลองหลวงวิทยำคม อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี กำรแข่งขัน
แบ่งเป็น 4 ทีม คือ ทีมสีชมพู ทีมสีม่วง ทีมสีแสด และทีมสีฟ้ำ ประเภทกีฬำแบ่งเป็น 9 ประเภท คือ ฟุตบอล 
วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ เทเบิลเทนนิส เปตอง ชักเย่อ กีฬำมหำสนุก กอล์ฟ และแชร์บอล (ผู้บริหำร – สำว
สหกรณ)์   

ส ำหรับสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู อยู่ทีมสีแสด หัวหน้ำทีม คือ ผู้ตรวจรำชกำรกรม      
นำยพีรพล กิจโกศล  ผู้ตรวจรำชกำรกรมนำยค ำรณ พวงมณี ผู้ตรวจรำชกำรกรมนำยถำพร ณ นคร  และจังหวัด
ในเขตตรวจรำชกำรที่ 10, 11, 12, 13, 14, ศส. 5 – 8 และขอเชิญชวนบุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนสหกรณ์
จังหวัดหนองบัวล ำภู สมัครเป็นเชียร์ลีดเดอร์ 1 คน กองเชียร์ จ ำนวน 6 คน โดยแจ้งรำยชื่อได้ที่ คุณวิชุดำวดี  
ศรีสุทัศน์   

วันอำทิตย์ที่ 26 มกรำคม 2563 เวลำ 09.00 น. เป็นต้นไป ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่สำมัญ
ประจ ำปี 2562 ณ โรงแรมปรินซ์พำเลซ ถนนด ำรงรักษ์ แขวงคลองมหำนำค เขตป้อมปรำบศัตรูพ่ำย 
กรุงเทพฯ สมำชิกสำมัญของสหกรณ์ข้ำรำชกำรสหกรณ์ จ ำกัด 1 คน สำมำรถลงคะแนนเสียงเลือกตั งประธำน
คณะกรรมกำร ได้ 1 คน และลงคะแนะเสียงเลือกตั งคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 6 คน 

  มติที่ประชุม รับทรำบ /ถือปฏิบัติ 
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ระเบียบวาระท่ี ๕.๑  ฝ่ายบริหารทั่วไป 
  ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.1 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าเดือนธันวาคม 256๒ 

ประธำนฯ มอบให้นำยประสิทธิ์ เทพมูณี หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยเงิน
งบประมำณปี 2563 ประจ ำเดือนธันวำคม 256๒ ของส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู ข้อมูล ณ วันที่
2 มกรำคม ๒๕๖3 เบิกจ่ำยเงินงบประมำณได้ 53.96 % สูงกว่ำเป้ำหมำยที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ก ำหนด คือ 
53 %  
  มติที่ประชุม รับทรำบ 
  

   ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 
  ระเบียบวาระที่ ๕.๒.1 การจัดมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ 
2563 
      ประธำนฯ มอบให้นำงสำวจันทร์เพ็ญ ศรีลุนช่ำง นักวิชำกำรสหกรณ์ รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เปิดระบบกำรจัดมำตรฐำนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ ำปีงบประมำณ 2563 แล้ว
หำกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้ประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปีแล้ว ขอให้เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมสหกรณ์ที่รับผิดชอบ
สถำบันดังกล่ำวด ำเนินกำรประเมินกำรจัดมำตรฐำนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในระบบต่อไป   
     มติที่ประชุม     รับทรำบ /ถือปฏิบัติ  
 ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 

ระเบียบวาระท่ี ๕.3.๑ โครงการน าลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร 
ประธำนฯ มอบให้นำงสำวพรสวรรค์ เตียตระกูล นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร แจ้งต่อที่

ประชุมว่ำ กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดท ำ “โครงกำรน ำลูกหลำนเกษตรกรกลับบ้ำน สำนต่ออำชีพกำรเกษตร”   
โดยเปิดรับบุตรหลำนสมำชิกสหกรณ์ และบุคคลทั่วไป ที่ต้องกำรกลับคืนสู่ถิ่นฐำนบ้ำนเกิด เพ่ือสำนต่ออำชีพ
กำรเกษตรจำกรุ่นพ่อแม่ ได้มีเวลำอยู่ใกล้ชิดกับครอบครัวมำกยิ่งขึ น และต้องกำรสร้ำงคนรุ่นใหม่ให้หันมำ
ประกอบอำชีพกำรเกษตร โดยมีสหกรณ์กำรเกษตรในพื นที่ท ำหน้ำที่เป็นศูนย์กลำงในกำรส่งเสริมอำชีพ
กำรเกษตรที่มั่นคงให้กับคนรุ่นใหม่ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์จะด ำเนินโครงกำร 3 ปี ระหว่ำงปี 2563 – 
2565 ในกำรพัฒนำและบ่มเพำะอำชีพกำรเกษตรเพ่ือให้เป็นเกษตรกรมีอำชีพและรำยได้ที่มั่นคง  ผู้สมัครเข้ำ
ร่วมโครงกำรต้องเป็นผู้ที่มีควำมตั งใจที่จะหันมำประกอบอำชีพท ำกำรเกษตร ที่มีอำยุไม่เกิน 50 ปี ต้องมีที่ดิน
เป็นของตัวเองหรือสำมำรถเช่ำที่ดินเพ่ือประกอบอำชีพเกษตรกรรมได้  โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์จะประสำน
หน่วยงำนต่ำง ๆ เข้ำมำให้กำรสนับสนุนในด้ำนองค์ควำมรู้ในกำรท ำกำรเกษตร ปลูกพืชผัก เลี ยงปลำ ปศุสัตว์ 
ในรูปแบบเกษตรผสมผสำน หรือใช้หลักทฤษฎีใหม่ รวมถึงกำรใช้รูปแบบกำรท ำเกษตรสมัยใหม่  หรือเกษตร
แม่นย ำ และเน้นกำรผลิตสินค้ำเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ตำมควำมประสงค์ที่แจ้งไว้ในใบสมัคร 
รวมถึงกำรพัฒนำกำรใช้เทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ์กำรผลิต แปรรูป ตลอดจนประสำนภำคเอกชนในกำร
จัดหำตลำดมำรองรับผลผลิต พร้อมช่วยวำงแผนกำรผลิตสินค้ำให้ได้คุณภำพและสอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของตลำดและผู้บริโภค 

ผู้ที่สนใจสำมำรถกรอกใบสมัครผ่ำน QR Code ทำงเว็บไซต์ กรมส่งเสริมสหกรณ์
www.cpd.go.th หรือทำง Line สอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ และ
สหกรณ์กำรเกษตรที่ตั งอยู่ในพื นที่ โดยเปิดรับตั งแต่วันที่ 1 – 31 มกรำคม 2563  และจะประกำศผลผู้ที่
ได้รับกำรคัดเลือกในกำรเข้ำร่วมโครงกำรในวันที่ 2 มีนำคม 2563 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพื่อทราบ และถือปฏิบัติ 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.cpd.go.th%2F%3Ffbclid%3DIwAR0UzjI_BBuUGY4PfQRlRDmVu2xfBW2xvMUf9G7oqD3q32Fu78TIOzLiUNY&h=AT0XpYqBfUtMmezNbpZTU409pPg7174_bJCcGDuaFQreuLifRr6qqncOcoVHUPeBO1br3aAtrYI6yQjs_GKqX40W-839qd_vqURzDBvVlM8x_aHBzSW6FwNTi_0R7Q96aSImFrer0g6enTFbUto0pUJPSHkJpBJFdmg6Boh-f8cJuwM9VJ_KDf-YQFa78icgfwN2dpLoLYVtxq75IA2xy-aGHl3-3E6ENQmP5pCfD2ReHkppxHlgr853f7dlHNcxpJIzHeU08H0hGIyJBoQDJ8ZW9g8bTl0ZaSZ2dGZq1fFS_sedfhJtDKQzE__tpahm1PnqEN_4sESb6NIwcZgIqR_I9ie7l6P1xMJj822pmb2jQu7pQusEbEEequwuQvNMfYTNbynJSzIJtdFC2UzF1PsCNwjV_zTBrRjgs1ZGW-hwtBwyTXzx2lAhEhVpcRtZG3LyluoI7dPul284snNqtRTdbaQzTG1_VU9r-LF70DuO6D3CXXRQ95rFKOq2h-CsDtHNnviRpqjoHc7upqX1DozVzpHzanLGco-QD1gSy-O8_FYeoJQ3N4YNnqc2H3mE4Fo5zmIL1H0ALqnA789IONHXSiyYhvig0hg-vkvzfPDzcOmdZsy1G6OmPHaMyzu-ODCc
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มติที่ประชุม     รับทรำบ /มอบ หำกกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 และ 2 เข้ำร่วมประชุมสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกรขอให้ประชำสัมพันธ์ให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรทรำบและเชิญชวนสหกรณ์ที่มีศักยภำพสมัครเข้ำ
ร่วมโครงกำรดังกล่ำวด้วย   

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.3.2 ส่งเสริมสหกรณ์จัดตั้งซุปเปอร์มาร์เก็ต 
ประธำนฯ มอบให้นำงสำวพรสวรรค์ เตียตระกูล นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร แจ้งต่อที่

ประชุมว่ำ ตำมท่ีส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจสหกรณ์ ได้มีหนังสือ
แจ้งสหกรณ์เพ่ือประชำสัมพันธ์ให้สหกรณ์สมัครเข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมสหกรณ์จัดตั งซุปเปอร์มำเก็ต ในกำรนี 
จึงขอควำมร่วมมือกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 และ 2 ช่วยประชำสัมพันธ์และส ำรวจสหกรณ์ที่มีแนวโน้มว่ำจะ
สำมำรถจัดตั งร้ำนซุปเปอร์มำร์เก็ตได ้

มติที่ประชุม     รับทรำบ /มอบ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 และ 2 ประชำสัมพันธ์ให้สหกรณ์
ทรำบและเชิญชวนสหกรณ์ที่มีศักยภำพสมัครเข้ำร่วมโครงกำรดังกล่ำว 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.3.3 การจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจ าปี 2563  
ประธำนฯ มอบให้นำยสุชำติ งำมพิพัฒนกุล ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจ

สหกรณ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู ร่วมกับขบวนกำรสหกรณ์และกลุ่มสหกรณ์
จะจัดงำนวันสหกรณ์แห่งชำติ ตรงกับวันที่ 26 กุมภำพันธ์ ของทุกปี เพ่ือร ำลึกถึงพระกรุณำธิคุณของพระรำช 
วรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยำลงกรณ์ “พระบิดำแห่งสหกรณ์ไทย” และจะเชิญชวนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  สหกรณ์ 
และเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู ร่วมประชุมในวันที่ 16 มกรำคม 2563  

ประธำนฯ กล่ำวเพ่ิมเติมว่ำ  ในวันที่ 16 มกรำคม 2563 ภำคเช้ำจะประชุมแนวทำงกำร
พัฒนำสหกรณ์ โดยมีวิทยำกรจำกกรมส่งเสริมสหกรณ์มำบรรยำยจะถึงเวลำ 15.00 น. หลังจำกนั นจะประชุม
หำรือกำรเตรียมกำรจัดงำนวันสหกรณ์แห่งชำติต่อไป  

มติที่ประชุม     รับทรำบ  /มอบกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจสหกรณ์ ด ำเนินกำร 
 

 ระเบียบวาระท่ี ๕.๔ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนธันวาคม 25๖๒ 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔.1 วงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกันประจ าปีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
ประธำนมอบให้นำงพรสถิตย์  ก ำไรทอง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำร   

กำรจัดกำรสหกรณ์ ได้รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ กำรเห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรือค  ำประกันประจ ำปีของสหกรณ์           
ประจ ำเดือนธันวำคม 2562 มีสหกรณ์ 4 แห่ง คือ 

1. สหกรณก์ำรเกษตรเมืองหนองบัวล ำภู จ ำกัด รองนำยทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบ
วงเงินกู้ยืมจ ำนวนเงิน 300,0๐๐,๐๐๐ บำท 

2. สหกรณก์ำรเกษตรหนองภัยศูนย์ จ ำกัด รองนำยทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบวงเงิน
กู้ยืมจ ำนวนเงิน 1,430,๐๐๐ บำท  

 ๓. สหกรณก์ำรเกษตรโนนสัง จ ำกัด รองนำยทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบวงเงินกู้ยืม 
จ ำนวนเงิน 100,000,๐๐๐ บำท 

 4. สหกรณ์กำรเกษตรสุวรรณคูหำ จ ำกัด รองนำยทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบวงเงิน
กู้ยืม จ ำนวนเงิน 20,000,๐๐๐ บำท 



~ ๑๑ ~ 
 

 
 
 
 

  สหกรณ์ท่ีอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรขอเอกสำรเพ่ิมเติมในกำรพิจำรณำวงเงิน
กู้ยืม จ ำนวน 2 แห่ง ดังนี   

 ๑. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโนนสง่ำสำมัคคี จ ำกัด วงเงินกู้ยืม จ ำนวน 3,๐๐๐,๐๐๐ บำท 
 2. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสุวรรณคูหำ จ ำกัด วงเงินกู้ยืม จ ำนวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บำท 
 
 กลุ่มเกษตรกรมี ๑ แห่ง คือ กลุ่มเกษตรกรเลี ยงโคเนื อต ำบลโนนขมิ น รองนำย

ทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบวงเงินกู้ยืม จ ำนวนเงิน 2,000,๐๐๐ บำท 
หำกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรใดได้จัดประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปีแล้ว ขอควำมร่วมมือ        

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 และ 2 แนะน ำให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรส่งเอกสำรกำรขอกู้ยืมได้ที่กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนำกำรบริหำรกำรจัดกำรสหกรณ์ 
  มติที่ประชุม  รับทรำบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๔.๒ การด าเนินคดีกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
ประธำนมอบให้นำงพรสถิตย์  ก ำไรทอง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำร   

กำรจัดกำรสหกรณ์ ได้รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ  เมื่อวันที่ ๖ มกรำคม ๒๕๖๓ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด
หนองบัวล ำภู ได้มีหนังสือขอควำมอนุเครำะห์ให้ส ำนักงำนอัยกำรจังหวัดหนองบัวล ำภู  ยื่ นค ำร้องต่อศำล
จังหวัดหนองบัวล ำภู เพ่ือขอหมำยบังคับคดีกับสหกรณ์ส่งเสริมกำรเกษตรและปศุสัตว์หนองบัวล ำภู จ ำกัด 
ปัจจุบันมียอดหนี คงเหลือ ณ วันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๒  จ ำนวน ๓,๖๕๐,๕๖๓.๙๑ บำท พร้อมดอกเบี ยร้อย 
๗.๕ บำท ต่อปี 

มติที่ประชุม  รับทรำบ 
 

 ระเบียบวาระท่ี ๕.๔.๓ ผลการด าเนินงานกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร 
  ประธำนมอบให้นำงพรสถิตย์  ก ำไรทอง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำร   
กำรจัดกำรสหกรณ์ รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ ตำมที่ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู โดยกลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนำกำรบริหำกำรจัดกำรสหกรณ์ ได้ประชุมคณะท ำงำนเกี่ยวกับกำรงดดอกเบี ยและค่ำปรับ เพ่ือของด
ดอกเบี ยและค่ำปรับของสหกรณ์ผู้เลี ยงสุกรศรีบุญเรือง จ ำกัด นั น และเมื่อวันที่ ๘ มกรำคม ๒๕๖๓ ได้รับ
ประสำนจำกนำงวำสนำ เนียมสูงเนิน  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรจัดกำรเงินทุน กองพัฒนำระบบสนับสนุนกำร
สหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่ำตำมที่ได้เสนอขอยกเว้นดอกเบี ยและค่ำปรับเงินกองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือ
เกษตรกรของสหกรณ์ผู้เลี ยงสุกรศรีบุญเรือง จ ำกัด มีแนวโน้มว่ำจะได้รับกำรยกเว้นดอกเบี ย  และค่ำปรับตำมที่
เสนอ รำยละเอียดจะแจ้งให้ทรำบหลังจำกประชุม คชก. อีกครั ง 

 มติที่ประชมุ  รับทรำบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๒ ~ 
 

 
 
 
 

 

 ระเบียบวาระท่ี ๕.5  กลุ่มตรวจการสหกรณ์   
รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนธันวาคม 25๖๒  
ระเบียบวาระท่ี ๕.5.๑ รายงานผลความก้าวหน้าการช าระบัญชี 
ประธำนฯ มอบให้นำยวสันต์ สุขสมบัติ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มตรวจกำรสหกรณ์ รำยงำนผล

ควำมก้ำวหน้ำในกำรช ำระบัญชีประจ ำเดือนธันวำคม 256๒ ต่อที่ประชุม ดังนี  
ที ่ ชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ขั นตอน 

เดือน พ.ย. ๖2 
ขั นตอน 

เดือน ธ.ค. 62 
ผู้ช ำระบัญชี 

๑ สอ.พนักงำนฝ่ำยปกครองอ ำเภอ 
นำกลำง จ ำกัด 

ขั นที่ 3 
(24 ส.ค.60) 

ขั นที่ 3 
(24 ส.ค.60) 

นำยวสันต์  สุขสมบัติ 

๒ สกก.ผำยำสำมัคคี จ ำกัด ขั นที่ 3 
(21 ก.ค.59) 

ขั นที่ 3 
(21 ก.ค.59) 

นำยขบวน   ทองดี 

๓ รำ้นสหกรณ์อ ำเภอศรีบุญเรือง  
จ ำกั 

ขั นที่ ๗   
(9 ส.ค.6๒) 

ขั นที่ ๗   
(9 ส.ค.6๒) 

นำยสมเด็จ  บุญเดช 
 

4 สกก.นำกอกพัฒนำ  จ ำกัด ขั นที่ 3 
(1 มิ.ย.59) 

ขั นที่ 3 
(1 มิ.ย.59) 

น.ส.ศศิธร จันทร์สมัคร 
 

5 สกก.บ้ำนกุดดินจี่ –ดงสวรรค์  
จ ำกัด 

ขั นที่ 4        
(6 มิ.ย.60) 

ขั นที่ 4   
(6 มิ.ย.60)  

นำยจิตณรงค์  ลอยลม 
 

6 ร้ำนสหกรณ์โนนสัง  จ ำกัด ขั นที่ 6         
 (19 ธ.ค.59) 

ขั นที่ 6         
 (19 ธ.ค.59) 

น.ส.ญำณินท์ สุวรรณโค 
 

7 สหกรณ์ผู้ใช้น  ำโคกนกสำริกำ  
จ ำกัด  

ขั นที่ 7 
(11 ส.ค.60) 

ขั นที่ 7 
(11 ส.ค.60) 

น.ส. ฐิตำภรณ์  สอนเต็ม 

8 สก.ผู้เลี ยงสุกรศรีบุญเรือง  จ ำกัด   
(กลุ่มมีปัญหำ)  

ขั นที่ 6 
(21 ธ.ค.53) 

ขั นที่ 6 
(21 ธ.ค.53) 

นำยจิตณรงค์ ลอยลม 
 

9 สกก.สร้ำงสรรค์ศรีบุญเรือง จ ำกัด  
(กลุ่มมีปัญหำ)  

ขั นที่ 6                
(7 พ.ค.52)  

ขั นที่ 6                
(7 พ.ค.52) 

น.ส. ญำณินท์  สุวรรณโค 
 

10 กลุ่มเกษตรเลี ยงสัตว์นำแก  ขั นที่ ๖  
(7 เม.ย.60)   

ขั นที่ ๖  
(7 เม.ย.60)  

น.ส.จันทร์เพ็ญ ศรีลุนช่ำง 
 

11 กลุ่มเกษตรกรเลี ยงสัตว์นำค ำไฮ 
 

ขั นที่ 3 
(16 ก.พ.60) 

ขั นที่ 3 
(16 ก.พ.60) 

น.ส.จันทร์เพ็ญ ศรีลุนช่ำง 
 

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

ขั นที่ 3 
(11 ส.ค.๖๐) 

น.ส.ฐิตำภรณ์ สอนเต็ม 

13 สบ.ชุมชนบ้ำนเอื ออำทร
หนองบัวล ำภู จ ำกัด 

ขั นที่ ๓ 
(๖ ก.ค.๖๐) 

ขั นที่ ๓ 
(๖ ก.ค.๖๐) 

น.ส.รัดดำวรรณ ไชยช่วย 

๑4 สกก.บ้ำนเพ็กเฟ้ือย-ห้วยเตย 
จ ำกัด 

ขั นที่ 3 
(1๐ ต.ค.60)  

ขั นที่ 3 
(1๐ ต.ค.60) 

นำงพรสถิตย์ ก ำไรทอง   



~ ๑๓ ~ 
 

 
 
 
 

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

ขั นที่ 3 
(21 ก.ค. 61) 

น.ส.จันทร์เพ็ญ  ศรีลุนช่ำง 

๑6 สกก.โอทอปศรีบุญเรือง จ ำกัด ขั นที่ ๖ 
(3๐ พ.ค.6๒  

ขั นที่ ๗ 
(๖ ม.ค.6๓) 

น.ส.อรอุมำ แพงวงษ์ 

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

ขั นที่ 2 
(26 พ.ค.60) 

นำยวสันต์  สุขสมบัติ 

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

ขั นที่ ๒  
(๒๑ พ.ย.60) 

น.ส.ญำณินท์ สุวรรณโค 
 

19 สกก.ผลิตปุ๋ยอินทรีย์คลองเจริญ 
จ ำกัด 

ขั นที่ ๓  
(2๓ พ.ย.61) 

ขั นที่ ๓  
(2๓ พ.ย.61) 

นำยพยนต์  รุ่งศรี 

20 กลุ่มเกษตรกรเลี ยงโคเนื อบ้ำนค้อ ขั นที่ 3  
(๒3 มี.ค.6๑) 

ขั นที่ 3  
(๒3 มี.ค.6๑) 

น.ส.ทิพวรรณ  ทองดี 

๒1 สหกรณ์ผู้ใช้น  ำบ้ำนโนนข่ำแก ท่ำ
วำรี จ ำกัด 

ขั นที่ 3  
13 พ.ย. ๖๒ 

ขั นที่ ๔  
๔ ธ.ค. ๖๒ 

นำยจิตณรงค์  ลอยลม 

22 กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำง
สำมัคคี ต. โนนทัน 

ขั นที่ 3 
1 ต.ค.62 

ขั นที่ ๗ 
๑๖ ธ.ค.62 

นำยพยนต์ รุ่งศรี 

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

 
ระเบียบวาระที่ ๕.5.๒ รายงานความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่องประจ าเดือนธันวาคม 

25๖๒ 
ประธำนฯ มอบให้นำยวสันต์ สุขสมบัติ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มตรวจกำรสหกรณ์ รำยงำนต่อที่

ประชุมว่ำ ได้รับแจ้งผลกำรรำยงำนกำรแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ ดังนี  
๑. สหกรณ์กำรเกษตรเมืองหนองบัวล ำภู จ ำกัด รำยงำนควำมคืบหน้ำว่ำ ในเดือนธันวำคม 

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

3. สหกรณ์กำรเกษตรศรีบุญเรือง จ ำกัด รำยงำนควำมคืบหน้ำว่ำ ในเดือนธันวำคม 2562 ยัง
ไม่ได้รับช ำระหนี จำกลูกหนี  นำยสมศักดิ์  จักรนำรำยณ์ จ ำนวน ๕,๐๐๐ บำท ยอดคงเหลือจ ำนวน 
3,839,000 บำท 
  มติที่ประชุม  รับทรำบ /มอบเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมสหกรณ์ที่รับผิดชอบสหกรณ์ทั ง 2 แห่ง 
แนะน ำและติดตำมให้สหกรณ์ด ำเนินกำรตำมสัญญำด้วย 



~ ๑๔ ~ 
 

 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.6 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1  
รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนธันวาคม 25๖๒  
ระเบียบวาระท่ี ๕.7.1 สหกรณ์ส่งงบการเงินภายใน ๓๐ วัน 
ประธำนฯ มอบให้นำยขบวน ทองดี ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ 

สหกรณ์ส่งงบกำรเงินภำยใน ๓๐ วัน จ ำนวน ๑ แห่ง คือ สหกรณ์โคเนื อคุณภำพหนองบัวล ำภู จ ำกัด ส่งงบ
กำรเงินในวันที่ ๑๗ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

มติที่ประชุม  รับทรำบ 
 

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

ส้ินปีบัญชี ๓๑ กรกฎาคม 2562  
ประธำนฯ มอบให้นำงสำวญำณิณท์ สุวรรณโค นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร รำยงำนต่อที่

ประชุมว่ำ มีกลุ่มเกษตรกรประชุมใหญ่วิสำมัญ จ ำนวน ๑ แห่ง คือกลุ่มเกษตรกรเลี ยงโคเนื อวังทอง ประชุมใหญ่
วิสำมัญ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

มติที่ประชุม  รับทรำบ  
 

    
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑ การจัดงานวันขึ้นปีใหม่ของส านักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล าภู 
ประธำนฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ ขอส ำรวจควำมคิดเห็นของบุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดหนองบัวล ำภู ว่ำจะจัดงำนสังสรรค์ปีใหม่  ประจ ำปี ๒๕๖๓ ในวันพุธที่  2๙ มกรำคม 256๓             
ณ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู หรือไม ่ 

   มติที่ประชุม  รับทรำบ /ที่ประชุมมีมติว่ำ ไม่ควรจัดงำนสังสรรค์ปีใหม่ เนื่องจำก
วันขึ นปีใหม่ได้ผ่ำนมำหลำยวันแล้ว 
 
 
  เมื่อไม่มีผู้เสนอเรื่องอ่ืนใดอีก ประธำนฯ ขอขอบคุณ ผู้มำประชุม และกล่ำวปิดกำรประชุม 
เลิกประชุมเวลา ๑๖.00 น. 
 
 
      (ลงชื่อ)  ธีรโชติ  มะลิวัน    (ลงชื่อ)    ประสิทธิ์  เทพมูณี    
             (นำยธีรโชติ  มะลิวัน)       (นำยประสิทธิ์ เทพมูณ)ี 
             นักจัดกำรงำนทั่วไป                                             หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป 
             ผู้จดรำยงำนกำรประชุม                                             ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)     


