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รายงานการประชุมขาราชการ ลกูจางประจํา พนกังานราชการและจางเหมาบรกิาร 
สํานักงานสหกรณจังหวัดหนองบัวลําภ ู

ครั้งที่ 2/25๖3 
ประจําเดือนกมุภาพนัธ 2563 

วันอังคารที่ 3 มีนาคม ๒๕๖3 เวลา 14.30 น. 
ณ  หองประชมุนเรศวร  สํานักงานสหกรณจังหวัดหนองบัวลําภ ู

...................................................... 
ผูมาประชุม 
 
ที่ ช่ือ - สกุล   ตําแหนง/ระดับ    ลายมือช่ือ 
1.  นายกฤษฎา   วรสถิตย  สหกรณจังหวัดหนองบัวลําภู  กฤษฎา  วรสถติย 
2.  นายสมเด็จ  บุญเดช  ผูอํานวยการกลุมจัดต้ังและสงเสริมสหกรณ สมเด็จ บุญเดช 
3.  นายสุชาติ  งามพิพัฒนกุล ผูอํานวยการกลุมสงเสรมิและพัฒนา สุชาติ งามพิพัฒนกุล 
     ธุรกิจสหกรณ 
4.  นางพรสถติย  กําไรทอง ผูอํานวยการกลุมสงเสรมิและพัฒนา พรสถิตย  กําไรทอง 
     การบริหารการจัดการสหกรณ 
5.  นายวสันต   สุขสมบัติ ผูอํานวยการกลุมตรวจการสหกรณ  วสันต สุขสมบัติ 
6.  นายขบวน   ทองดี  ผูอํานวยการกลุมสงเสรมิสหกรณ ๑ ขบวน  ทองดี 
7.  นายประสิทธ์ิ        เทพมูณ ี หัวหนาฝายบริหารทั่วไป   ประสิทธ์ิ  เทพมูณ ี
8.  นายทวี  ขวัญใจ  เจาพนักงานสงเสริมสหกรณอาวุโส  ทวี ขวัญใจ 
9.  นางสาวนัทธมนต   พรหมมา นักวิชาการสหกรณชํานาญการ  นัทธมนต พรหมมา 
10. นางนํ้าฝน    แกวศิลา  นักวิชาการสหกรณชํานาญการ  นํ้าฝน  แกวศิลา 
๑1. นางสาวพิสมัย  แสงโทโพธ์ิ นักวิชาการสหกรณชํานาญการ      พิสมัย แสงโทโพธ์ิ 
12. นายพยนต  รุงศรี  เจาพนักงานสงเสริมสหกรณชํานาญงาน พยนต รุงศรี 
13. นางกาญจนา    มะลาหอม นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ          กาญจนา มะลาหอม 
14. นางสาวชมพูเนกข พุทธิรัตน นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ  ชมพูเนกข พุทธิรัตน 
15. นางสาวสิริเนตร โพระกัน  นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ  สิริเนตร โพระกัน 
16. นางสาวกัญญาณฐั จูมเกตุ  นิติกรปฏิบัติการ    กัญญาณฐั จมูเกตุ 
17. นางสาวทิพวรรณ ทองดี  นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ  ทิพวรรณ ทองดี 
18. นางสาวชุติญา     รัตนวงศ  นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ  ชุติญา รัตนวงศ 
19. นายอุดม  กุศล  นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ  อุดม  กุศล 
20. นายสาคร  ดาทุมมา พนักงานพิมพ ส4   สาคร ดาทุมมา 
21. นางสาวชอเพชร  ศรีบุญเรือง นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ชอเพชร  ศรีบุญเรือง 
22. นางสาวจันทรเพ็ญ   ศรีลุนชาง นักวิชาการสหกรณ   จันทรเพ็ญ  ศรีลุนชาง 
23. นายธีรโชติ   มะลิวัน  นักจัดการงานทั่วไป   ธีรโชติ มะลิวัน 
24. นายภาณุพงษ   เกตุไทย  นิติกร     ภาณุพงษ เกตุไทย 
25. นางสาวอัมพิกา ฉิมมา  นักวิชาการสหกรณ   อัมพิกา ฉิมมา 
26. นางสาวนิลวรรณ  ศรีหลง  นักวิชาการมาตรฐานสินคา  นิลวรรณ ศรีหลง 
27. นางสาวปวีณา ชัชวาลย  นักวิชาการสหกรณ   ปวีณา ชัชวาล 
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28. นางสาวภาวินี  บุญสุด  นักวิชาการเงินและบัญชี   ภาวิณี  บุญสุด 
๒9. นางศรีสุนันท   วงคพันธุ  นักวิชาการสหกรณ   ศรีสุนันท วงคพันธุ 
30. นางสาวสุมาลี อินทวิหค นักวิชาการสหกรณ   สุมาลี อินทวิหค 
31. นางสาวอรอุมา  แพงวงษ  นักวิชาการสหกรณ   อรอุมา แพงวงษ 
32. นางสาวศศิธร จันทรสมคัร นักวิชาการสหกรณ   ศศิธร จันทรสมัคร 
33. นางสาวรัดดาวรรณ ไชยชวย  เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ  รัดดาวรรณ ไชยชวย 

34. นางสาวฐิตาภรณ สอนเต็ม  เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ  ฐิตาภรณ สอนเต็ม 

35. นางสาวศิริรัตน จันทรจอย เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ศิริรัตน  จันทรจอย 
36. นางสาวเจนจิรา สุวรรณพิมพ เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ  เจนจิรา  สุวรรณพิมพ 
37. นางสาวรุงนภา   ขาวขํา  เจาพนักงานธุรการ   รุงนภา  ขาวขํา 
๓8. นางสาววิชุดาวดี  ศรีสุทัศน เจาพนักงานธุรการ   วิชุดาวดี ศรีสุทัศน 
39. นายสุทธิชัย  ถาวะโร  พนักงานขับรถยนต ส2   สุทธิชัย ถาวะโร 
40. นายวิจิตร  บูระพันธ พนักงานขับรถยนต ส2   วิจิตร  บูระพันธ  
41. นายสมคดิ  งามดี  พนักงานขับรถยนต ส2   สมคิด งามดี 
42. นายเกษม    ปจชัยโย  จางเหมาบริการขับรถยนต  เกษม  ปจชัยโย 
43. นายพรเทพ  เปยซื่อ  จางเหมาบริการขับรถยนต  พรเทพ  เปยซือ่ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 

1.  นายจิตณรงค  ลอยลม  ผูอํานวยการกลุมสงเสรมิสหกรณ 2 ลาพักผอน 
2. นางสาวญาณินท สุวรรณโค นักวิชาการสหกรณชํานาญการ  ลาพักผอน 
 
มีผูเขารวมประชุม จํานวน 43 คน และมีผูไมมาประชุม จํานวน 2 คน 
 

เริ่มประชุมเวลา 14.๓๐ น. 
 นายกฤษฎา   วรสถิตย  สหกรณจังหวัดหนองบัวลําภู ประธานในที่ประชุมกลาวเปดการประชุม            
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 
 
 

 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๑.๑ แนะนําหัวหนาสวนราชการยายมาดํารงตําแหนงในจังหวัดหนองบัวลําภู 
ดังน้ี  

 1. นายจํารัส  นาแฉลม  หัวหนาสํานักงานจังหวัดบึงกาฬ ยายมาดํารงตําแหนง
หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองบัวลําภู 

 2. นายจุลพงษ แกวเสถียร ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา ยายมาดํารงตําแหนงปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดหนองบัวลําภู 

 3. นายวรรณพล ตอพล นายอําเภอศรีเชียงใหม จังหวัดหนองคาย ยายมาดํารง
ตําแหนงปลัดจังหวัดหนองบัวลําภู  

 4. นายกมล โสพัฒน หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ สํานักงานเกษตร
จังหวัดอุบลราชธานี ยายมาดํารงตําแหนง เกษตรจังหวัดหนองบัวลําภู  

ระเบยีบวาระที่ ๑   เรื่องประธานแจงใหทีป่ระชุมทราบ     
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 5. นายสุพล เสตเขตต หัวหนาฝายสวัสดิการสังคม บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัด
บุรีรัมย ยายมาดํารงตําแหนง หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลําภู  

 6. นายบุญหลาย กุลนารัตน หัวหนากลุมบริหารจัดการดานการประมง สํานักงาน
ประมงจังหวัดนครราชสีมา ยายมาดํารงตําแหนง ประมงจังหวัดหนองบัวลําภู  

 7. เจาหนาที่จัดผลประโยชนชํานาญการพิเศษ สํานักงานธนารักษพ้ืนที่ขอนแกน 
ยายมาดํารงตําแหนง ธนารักษจังหวัดหนองบัวลําภู  

มตทิีป่ระชุม  รับทราบ    
 
ระเบียบวาระที่ ๑.2 การบริหารความเสี่ยง และวิเคราะหงบการเงิน  
ประธานฯ แจงตอที่ประชุมวา นายคํารณ พวงมณี ผูตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 6 

และ 10 จะเดินทางมาตรวจราชการ ณ สํานักงานสหกรณจังหวัดหนองบัวลําภู ในวันน้ี (วันที่ 3 มีนาคม 
2563) เวลา 13.00 น. ณ. หองประชุมนเรศวร ช้ัน 3 สํานักงานสหกรณจังหวัดหนองบัวลําภู ในโอกาสน้ี 
ผูตรวจราชการกรมจะไดบรรยายใหความรูในเรื่องการบริหารความเสี่ยง และวิเคราะหงบการเงินของสหกรณ      
ออมทรัพย และสหกรณการเกษตรที่ผลักดันใหเปนองคกรหลักระดับอําเภอ ในการน้ีจึงขอเชิญขาราชการ 
พนักงานราชการในสังกัดเขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกัน ในวัน เวลา สถานที่ดังกลาว  

มตทิีป่ระชุม  รับทราบ /ถือปฏิบัติ   
 
 

 
 

  
 

ประธานฯ มอบใหนายธีรโชติ มะลิวัน นักจัดการงานทั่วไป แจงตอที่ประชุมวา รายงานการ
ประชุมประจําเดือนมกราคม 2563 ครั้งที่ 1/๒๕๖3 เมื่อวันพุธที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563 ไดบรรจุใน

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

กลุมสํานักงานสหกรณจังหวัด เพ่ือใหทุกกลุม/ฝาย ไดรับทราบและตรวจสอบความถูกตอง รวมทั้งดําเนินการ 
ตามมติที่ประชุมในสวนที่เกี่ยวของ และหากทานใดมีขอแกไขเพ่ิมเติมภายหลังขอใหแจงฝายบริหารทั่วไป จึงขอ
รับรองรายงานการประชุมดังกลาว 

มตทิีป่ระชุม  รับทราบ /รับรองรายงานการประชุมประจําเดือนมกราคม ๒๕๖3 
 

 
 
 

 

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ แนวทางการแกไขปญหาหนี้สินคางชําระนานของสหกรณ ภายใต
โครงการพัฒนาศักยภาพการดําเนินธุรกิจของสหกรณภาคการเกษตรและกลุมเกษตรกร 

ประธานมอบใหนายสุชาติ งามพิพัฒนกุล ประธานคณะทํางานฯ รับผิดชอบ สหกรณ
การเกษตรศรีบุญเรือง จํากัด ไดรายงานตอที่ประชุมวา สหกรณเกษตรศรีบุญเรือง จํากัด มีหน้ีคางชําระทั้งหมด 
27,527,942 บาท ไดรับชําระ 724,205 บาท  คงเหลือ 26,803,737 บาท รายละเอียด ดังน้ี 

 
ระเบยีบวาระที ่๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/๒๕๖3 วันพธุที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563 

ระเบยีบวาระที ่๓   เรื่องติดตาม  

 

 

 

 

http://web.cpd.go.th/nongbualamphu/
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1. ลูกหน้ีเงินกูระยะสั้นคางชําระ มีจํานวน 439 สัญญา จํานวน 765 ราย จํานวนเงิน 
20,661,235 บาท  

2. ลูกหน้ีเงินกูระยะปานกลางคางชําระ มีจํานวน 79 สญัญา จํานวน 75 ราย จํานวนเงิน 
5,438,000 บาท 

3. ลูกหน้ีเงินกูระยะยาวคางชําระ มีจํานวน 52 สัญญา จํานวน 52 ราย จํานวนเงิน 
704,502 บาท คิดเปน 2.63 %  

ประธานฯ มอบใหนางพรสถิตย  กําไรทอง ผูอํานวยการกลุมสงเสริมและพัฒนาการบริหาร
การจัดการสหกรณ ประธานคณะทํางานฯ รับผิดชอบ สหกรณการเกษตรนากลาง จํากัด รายงานตอที่ประชุมวา 
สหกรณการเกษตรนากลาง จํากัด ไดรับชําระหน้ีจากลูกหน้ี ดังน้ี 

 1. ลูกหน้ีเงินกูระยะสั้นคางชําระ มีจํานวน 656 สัญญา จํานวน 542 ราย เงินตน
ตามสัญญา จํานวน 16,533,823 บาท ไดรับชําระแลว จํานวน 12,389,184 บาท คงเหลือตนเงินคาง
ชําระ จํานวน 3,858,639 บาท คิดเปน 76.25 % ของเงินตนคงเหลือตนป 

 2. ลูกหน้ีเงินกูระยะปานกลางคางชําระ มีจํานวน 76 สัญญา จํานวน 76 ราย    
เงินตนตามสัญญา จํานวน 3,923,661 บาท ไดรับชําระแลว จํานวน 1,663,993 บาท คงเหลือตนเงินคาง
ชําระ จํานวน 2,259,668 บาท คิดเปน 42.41 % ของเงินตนคงเหลือตนป  

 รวมเงินกูระยะสั้นและระยะปานกลาง เงินตนตามสัญญา จํานวน 20,079,417 บาท 
ไดรับชําระแลว จํานวน 14,322,044 บาท คงเหลือตนเงินคางชําระ 5,757,373 บาท คิดเปน 71.33 % 
ของเงินตนคงเหลือตนป  

ประธาน ฯ มอบใหนายขบวน ทองดี ผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ ๑ รายงานตอที่
ประชุมวา 1. สหกรณการเกษตรเมืองหนองบัวลําภู จํากัด ไดรับชําระหน้ีจากลูกหน้ีเงินกูระยะสั้นคางชําระ
จํานวนเงิน 4,550,000 บาท ดอกเบ้ีย จํานวน 1,600,000 บาท คาปรับ จํานวน 37,000 บาท 

ประธานฯ กลาวเพ่ิมเติมวา การพัฒนาสหกรณภาคการเกษตรใหเปนองคกรหลักระดับอําเภอ
ทั้ง 5 แหง โดยเนนแกไขปญหาหน้ีคางชําระ มอบหัวหนาคณะทํางานฯ ทั้ง ๕ คณะ แนะนํา เรงรัด ติดตาม
แนวทางแกไขปญหาหน้ีสินคางชําระนานของสหกรณภาคการเกษตร หากมีการประชุมกลุมขอใหไปรวมประชุม
และติดตามการดําเนินงานแกไขปญหาหน้ีคางชําระตามแนวทางตางๆ ที่สหกรณภาคการเกษตรไดดําเนินการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการไว 

มตทิีป่ระชุม รับทราบ/ ถือปฏิบัติ 
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ระเบยีบวาระที่ ๓.2 โครงการไทยนิยม ยั่งยืน 
ประธานฯ มอบใหนายสุชาติ  งามพิพัฒนกุล ผูอํานวยการกลุมสงเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ 

รายงานผลการดําเนินงานการใชประโยชนของอุปกรณการตลาดโครงการไทยนิยม ย่ังยืน (แกมลิง) โดยขอใหกลุม
สงเสริมสหกรณที่รับผิดชอบ ดังน้ี 

1. สหกรณการเกษตรเพ่ือการตลาดลูกคา ธกส. หนองบัวลําภู จํากัด  
นายขบวน ทองดี ผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 1 รายงานตอที่ประชุมวา ในเดือน

กุมภาพันธ 2563 สหกรณการเกษตรเพ่ือการตลาดลูกคา ธกส. หนองบัวลําภู จํากัด ไดรวบรวมขาวเปลือก
เหนียว จํานวน 167.๗4  ตัน  ขาวเปลือกหอมมะลิ จํานวน 102.52  ตัน  รวบรวมมันสําประหลังสดไวใน
โกดัง จํานวน 43.58 ตัน และมันเสน จํานวน 0.03 ตัน  

2. สหกรณการเกษตรหนองภัยศูนย จํากัด  
นายขบวน ทองดี ผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 1 รายงานตอที่ประชุมวา ในเดือน

กุมภาพันธ 2563 สหกรณการเกษตรหนองภัยศูนย จํากัด ไดรับซื้อสุกรจากสมาชิกเพ่ือนํามาชําแหละ      
และจําหนาย จํานวน 4 ตัว ยอดสะสมต้ังแตเดือนกันยายน 2562 – กุมภาพันธ 2563 จํานวน 18 ตัว   

3. สหกรณการเกษตรโนนสัง จํากัด  
นายสุชาติ  งามพิพัฒนกุล ผูอํานวยการกลุมสงเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ รายงานตอที่

ประชุมวา เดือนกุมภาพันธ 2563 ไมมีความเคลื่อนไหวในการรวบรวมขาวเปลือก 
  มติที่ประชุม   รับทราบ  /มอบเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ แนะนําสหกรณใหจัดทําแผนการ
ดําเนินงาน และใหรายงานผลการดําเนินงานของสหกรณใหสํานักงานสหกรณจังหวัดหนองบัวลําภูทราบตาม
แบบฟอรมที่กําหนด 
 

ระเบยีบวาระที่ ๓.3 โครงการนําลกูหลานเกษตรกรกลบับานสานตออาชีพการเกษตร 
ประธานฯ มอบใหนายสุชาติ งามพิพัฒนกุล รายงานตอที่ประชุมวา จังหวัดหนองบัวลําภู มี

ผูสมัครเขารวมโครงการนําลูกหลานเกษตรกรกลับบานสานตออาชีพการเกษตร จํานวน 76 ราย กลุมสงเสริม
และพัฒนาธุรกิจสหกรณจะลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรตอไป  

มตทิีป่ระชุม     รับทราบ /กลุมสงเสรมิและพัฒนาธุรกิจสหกรณ ดําเนินการ 
 
 
 
     
 ระเบยีบวาระที่ 4.3.1 แผนปฏบิตังิานประจําป พ.ศ. 2563  
 ประธานฯ มอบใหนายประสิทธ์ิ เทพมูณี แจงตอที่ประชุมวา พรบ. งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกาศใชแลว กรมสงเสริมสหกรณไดจัดสรรงบประมาณรายจาย
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหสํานักงานสหกรณจังหวัดหนองบัวลําภูลดลงจากปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
และจะไดจัดสรรใหแกกลุมงานวิชาการ 4 กลุม ฝายบริหารทั่วไป และกลุมสงเสริมสหกรณ 1 และ 2 ตอไป   
 ประธานฯ กลาวเพ่ิมเติมวา เพ่ือเปนการประหยัดคานํ้ามันเช้ือเพลิงในการเดินทางไปราชการ 
เจาหนาที่ที่จะเดินทางไปราชการตองวางแผนในการเดินทางไปราชการงานหลัก งานรอง และหากสถานที่ที่ไป
ปฏิบัติหนาที่อยูใกลกันใหติดตอประสานงานใหไดมากวา 1 แหง และขอความรวมมือเจาหนาที่ในสังกัดทุกคน 
ชวยกันประหยัดไฟฟา ชวงพักเที่ยงใหปดไฟฟา นํ้าประปาดวย    
 มตทิีป่ระชุม     รับทราบ  /ถือปฎิบัติ 

ระเบยีบวาระที่ ๔  เรื่องเพือ่พิจารณา 
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 ระเบียบวาระที่ 4.3.2 การประเมินความดีความชอบของขาราชการ และลูกจางประจํา 
  ประธานฯ มอบใหนายประสิทธ์ิ เทพมูณี แจงตอที่ประชุมวา ขอใหขาราชการและลูกจางประจํา 
สงแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการและเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 
2562 – 31 มีนาคม 2563) ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2563 ฝายบริหารทั่วไปจะไดสงกลุมงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล สํานักงานจังหวัดหนองบัวลําภู ในวันที่ 13 มีนาคม 2563 ตอไป  

ประธานในที่ประชุม กลาวเพ่ิมเติมวา การประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ  เพ่ือ
พิจารณาเลือนเงินเดือนขาราชการและใหขาราชการไดรับเงินเดือนสูงกวาขั้นสูงของตําแหนงที่ไดรับแตงต้ัง  
โดยจะพิจารณาผลการปฏิบัติราชการของขาราชการแยกเปน 3 สวน ดังน้ี คือ สวนที่ 1 ผลสัมฤทธ์ิของงาน 
70% สวนที่ 2 พฤติกรรมการปฏิบัติงาน 20% และอีก 10 % ใหอํานาจสหกรณจังหวัดหนองบัวลําภูใชการ
พิจารณาความดี ความชอบใหกับขาราชการที่สหกรณจังหวัดมอบหมายใหไปปฏิบัติงานแทนหรืองานอ่ืนๆ ที่
มอบหมาย 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 ระเบยีบวาระที่ 4.3.3 ซักซอมการขอใชรถยนตราชการ การลา และแบบฟอรมตางๆ   
 ประธานฯ แจงตอที่ประชุมวา การขอใชรถยนตราชการ ใหใชใบขออนุมัติใชรถยนตราชการ 
ใบละ 1 วัน การจัดรถยนตราชการใหเปลี่ยนหมุนเวียนทุกวัน และหากมกีารเดินทางไปราชการดวยกัน 5 คน
ขึ้นไปใชรถตูใหพิจารณาตามความเหมาะสม   
  การย่ืนเอกสารใบลา ใบขออนุมัติใชรถยนราชการ การขอเบิกคาเชาบาน  การขอใช
หองประชุม เพ่ือเปนแนวทางเดียวกันตองใชตามแบบฟอรมที่กําหนด สามารถดาวโหลดไดทางเว็บไชตของ
สํานักงานสหกรณจังหวัดหนองบัวลําภู หัวขอแบบฟอรมดาวโหลด 
         การลาพักผอน ใหย่ืนใบลาพักผอนอยางนอย 1 วัน (นับจากวันทีล่งรับ) 
 การลากิจ ผูซึ่งประสงคจะลากิจสวนตัว ใหเสนอหรือจัดสงใบลาลวงหนาอยางนอย    
1 วัน (นับจากวันที่ลงรับ) ตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาต และเมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะ
หยุดราชการได   เวนแตมีเหตุจําเปนไมสามารถรอรับอนุญาตไดทัน จะเสนอหรือจัดสงใบลาพรอมดวยระบุเหตุ
จําเปนไวแลว หยุดราชการไปกอนก็ได แตจะตองช้ีแจงเหตุผลใหผูมีอํานาจอนุญาตทราบโดยเร็ว 
 การลาปวย ผูซึ่งประสงคจะลาปวยเพ่ือรักษาตัว ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับ 
บัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตกอนอยางนอย 1 วัน (นับจากวันทีล่งรับ) เวนแตในกรณจีําเปน จะเสนอ 
หรือจัดสงใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการ หรือภายใน 3 วัน 

มติที่ประชุม  รับทราบ /ถือปฏิบัติ 
  
 ระเบยีบวาระที่ 4.3.4 การเรงรดัชําระบญัช ี 
 ประธานแจงตอที่ประชุมวา การชําระบัญชี เจาหนาที่ที่รบัผิดชอบจะตองติดตามผลการ
ดําเนินงานทุกเดือน ในการน้ีจะนัดประชุมผูชําระบัญชี ผูสอบบัญชีหารือแนวทางแกไข และมีแนวทาง
ดําเนินการรวมกัน   

มติที่ประชุม  รับทราบ /ถือปฏิบัติ 
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 ระเบยีบวาระที่ 4.3.5 การฝกและทดสอบบรรยายของขาราชการระดบัปฏบิตักิาร 
 ประธานแจงตอที่ประชุมวา จะจัดฝกและทดสอบการบรรยายของขาราชการ ระดับ
ปฏิบัติการ โดยใหขาราชการระดับปฏิบัติการบรรยายเรื่องที่ตนถนัด และหัวขอที่สหกรณจังหวัดกําหนด 1 
หัวขอ ระยะเวลาบรรยายหัวขอละ 30 นาที ผูทดสอบตองเตรียมตัวเอกสารประกอบการบรรยาย หรือ power 
point ในการนําเสนอประกอบการบรรยาย ผูอํานวยการกลุม เปนคณะผูรวมประเมินการทดสอบ จะเริ่ม
ประมาณเดือน เมษายน 2563    

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 ระเบยีบวาระที่ 4.3.6 การเกษียนหนังสอืราชการ 
 ประธานแจงตอที่ประชุมวา การเกษียนหนังสือราชการ ตองถือปฏิบัติตามระเบียบงาน     
สารบรรณในการเกษียนหนังสือราชการมีสวนประกอบ ดังน้ี 
  1. สรุปเรื่องจากหนังสือที่สงมาใหเหลือเฉพาะใจความสําคัญ  
 2. แยกสรุปเปน 3 สวน คือ สวนเน้ือหา สวนขอมูลเพ่ิมเติม และสวนเสนอแนะ  
  3. ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของเน้ือหาและการใชภาษาที่สั้น  
  4. ลงลายมือช่ือผูเกษียณ  
  5. ลงวัน เดือน ป 
 การเกษียนหนังสือราชการ หากมีคําวา เห็นควร........ตองตามดวยจึงเรียนมาเพ่ือโปรด
พิจารณา  
  การเสนอหนังสือราชการ ใหผูอํานวยการกลุม ชวยตรวจทานความถูกตองกอนทุกครั้ง     
แลวเสนอหนังสือผานหัวหนาฝายบริหารทั่วไป ตรวจสอบความถูกตองตามระเบียบงานสารบรรณอีกครั้ง    
แลวจึงนําเสนอสหกรณจังหวัดหนองบัวลําภู  
 
 ระเบยีบวาระที่ 4.3.7 การพฒันาสมรรถนะรายบคุคลของสํานกังานสหกรณจังหวัด
หนองบัวลําภู  
 ประธานฯ  มอบใหนางสาวนัทธมนต พรมมา แจงตอที่ประชุมวา กรมสงเสริมสหกรณไดแจง
ใหสํานักงานสหกรณจังหวัด ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคลของขาราชการ เพ่ือใหบุคลากร
ทุกสายงานมีความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทางดานการสหกรณ  เชน การฝกอบรมในขณะ
ทํางาน  เน้ือหาโดยเนนการฝกในการปฏิบัติงานจริง โดยมีผูสอนที่เปนหัวหนางานหรือบุคคลที่ไดรับมอบหมาย
ใหทําหนาที่จะตองติดตามเพ่ืออธิบายและช้ีแนะ ซึ่งเครื่องมือน้ีจะเกิดประโยชนได ถาใชคูกับการสอน เปนตน 
รายละเอียดจะแจงเวียนใหทราบอีกครั้ง 

 มติที่ประชุม  รับทราบ /ถือปฏิบัติ 
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ระเบยีบวาระที่ 4.3.8 การแจงเวียนหนังสือถึงสหกรณ/กลุมเกษตรกร 
ประธานมอบใหนางพรสถิตย  กําไรทอง ผูอํานวยการกลุมสงเสริมและพัฒนาการบริหาร   

การจัดการสหกรณ ไดแจงตอที่ประชุมวา หากกลุม/ฝายทําหนังสือเวียนถึงสหกรณ/กลุมเกษตรกร เก่ียวกับ
เรื่องการแนะนํา สงเสริมสหกรณ/กลุมเกษตรกร เชน คําแนะนําของกรมสงเสริมสหกรณ คําแนะนํา         
นายทะเบียนสหกรณ เปนตน ขอใหสําเนาหนังสือถึงเจาหนาที่สงเสริมสหกรณที่รับผิดชอบดวย เพ่ือจะได
รับทราบ และมีขอมูลในการแนะนํา สงเสริมตอไป 

ประธานฯ กลาวเพ่ิมเติมวา หากทําหนังเวียนเก่ียวกับ ระเบียบ คําสั่ง ขอบังคับ คําแนะนํา 
สงเสริม ถึงสหกรณ/กลุมเกษตรกร ใหทําหนังสือถึงกลุมงาน/กลุมสงเสริมสหกรณที่เกี่ยวของรับทราบดวย   
เพ่ือใชเปนขอมูลในการปฏิบัติงานตอไป 

 มตทิีป่ระชุม   รับทราบ /ถือปฏิบัติ 
 
   

 
     
ระเบียบวาระที่ ๕.๑  ฝายบริหารทั่วไป 

 ระเบียบวาระที่ ๕.๑.1 ผลการเบิกจายเงินงบประมาณประจําเดือนกุมภาพันธ 2563 
ประธานฯ มอบใหนายประสิทธ์ิ เทพมูณี หวัหนาฝายบริหารทั่วไป รายงานผลการเบิกจายเงิน

งบประมาณป 2563 ประจําเดือนกุมภาพันธ 2563 ของสํานักงานสหกรณจังหวัดหนองบัวลําภู ขอมูล ณ 
วันที่ 29 กุมภาพันธ ๒๕๖3 เบิกจายเงินงบประมาณได 84 % สูงกวาเปาหมายที่กรมสงเสรมิสหกรณกําหนด คือ 
80 %   
  มติที่ประชุม รับทราบ    
 
   ระเบียบวาระที ่๕.๒ กลุมจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ 
  ระเบียบวาระที่ ๕.๒.1 การจัดมาตรฐานสหกรณ/กลุมเกษตรกร ประจําปงบประมาณ 
2563 
      ประธานฯ มอบใหนายสมเด็จ บุญเดช ผูอํานวยการกลุมจัดต้ังและสงเสริมสหกรณ รายงาน
ตอที่ประชุมวา กรมสงเสริมสหกรณไดกําหนดตัวช้ีวัดการจัดมาตรฐานสหกรณ/กลุมเกษตรกร ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ดังน้ี  
      1. สหกรณที่นํามาจัดมาตรฐานผานเกณฑมาตรฐานสหกรณของกรมสงเสริมสหกรณ 
ต้ังแตระดับดีขึ้นไป ไมนอยกวารอยละ 80  
      2. การรักษาเปาหมายสหกรณที่ผานเกณฑมาตรฐานในระดับดีเลิศ และระดับดีมาก 
รอยละ 100 
      3. ผลักดันใหสหกรณที่ผานเกณฑมาตรฐานในระดับดี สูระดับดีมากหรือระดับดีเลิศ
ไมนอยกวารอยละ 80 
      4. การผลักดันใหสหกรณที่ไมผานเกณฑมาตรฐานอยางนอยหน่ึงระดับ ไมนอยกวา
รอยละ 20  
     สํานักงานสหกรณจังหวัดหนองบัวลําภู มีสหกรณและกลุมเกษตรกรเปาหมายที่นํามาจัด
มาตรฐานสหกรณแลว ดังน้ี 

1. สหกรณ เปาหมาย 46 แหง ประเมินการจัดมาตรฐานแลว 10 แหง ผานเกณฑ
มาตรฐาน 8 แหง  คิดเปนรอยละ 17.39 ไมผานเกณฑมาตรฐาน 2 แหง  

ระเบยีบวาระที่ ๕  เรื่องเพือ่ทราบ และถือปฏบิตั ิ
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      2. กลุมเกษตรกร เปาหมาย 45 แหง ประเมินการจัดมาตรฐานแลว 4 แหง ผาน
เกณฑมาตรฐาน 4 แหง คิดเปนรอยละ 8.89    
     หากสหกรณ/กลุมเกษตรกรมีการประชุมใหญสามัญประจําปแลว ขอความรวมมือเจาหนาที่
สงเสริมสหกรณที่รับผิดชอบสถาบัน เรงดําเนินการประเมินการจัดมาตรฐานสหกรณ/กลุมเกษตรกรในระบบดวย 
     ประธานฯ กลาวเพ่ิมเติมวา หากมีการประชุมสหกรณ/กลุมเกษตรกรเก่ียวกับการประเมินผล

การปฏิบัติงานสงเสริมสหกรณและกลุมเกษตรกร ใหเชิญตัวแทนเจาหนาที่กลุมสงเสริมสหกรณ 1 หรือ 2 เขา

รวมดําเนินการดวย และขอใหกลุมสงเสริมสหกรณ 1 และ 2 แนะนํา สงเสริม และติดตามการดําเนินงานของ
สหกรณทั้ง 2 แหง (สหกรณการเกษตรหนองภัยศูนย จํากัด, สหกรณการเกษตรสุวรรณคูหา จํากัด) ที่ไมผาน
เกณฑมาตรฐานดวย  
     มติที่ประชุม     รับทราบ /ถือปฏิบัติ 
 
 ระเบียบวาระที่ ๕.๒.2 การจัดสหกรณ/กลุมเกษตรกร 
      ประธานฯ มอบใหนายสมเด็จ บุญเดช ผูอํานวยการกลุมจัดต้ังและสงเสริมสหกรณ แจงตอที่
ประชุมวา มีประชาชนมาแจงความประสงคขอจัดต้ังสหกรณ จํานวน 5 แหง คือ  
            1. กลุมออมทรัพยบานธาตุหาญเทาว อ. เมืองหนองบัวลําภู อยูระหวางการทดลองการ
ดําเนินงานในรูปแบบสหกรณ 
             2. กลุมออมทรัพยครูกรมสามัญและบุคลากรการศึกษา อ.นาวัง อยูระหวางการทดลอง 
การดําเนินงานในรูปแบบสหกรณ 
             3. กลุมโคเน้ือโนนสัง อ. โนนสัง 
             4. กลุมปลูกออย  อ. นากลาง 
                    ๕. กลุมโคเน้ือสรางชาติ  
     มติที่ประชุม     รับทราบ / มอบกลุมจัดต้ังและสงเสริมสหกรณ รวมกับกลุมสงเสริมสหกรณ 
1 และ 2 รวมกันแนะนํา สงเสริมในการดําเนินงานตอไป 
 
  ระเบยีบวาระที่ ๕.๓ กลุมสงเสริมและพฒันาธรุกิจสหกรณ 

ระเบียบวาระที่ ๕.3.๑ โครงการสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อชวยเหลือเกษตรกร
ลดการใชสารเคมี 
     ประธานฯ มอบใหนายสุชาติ งามพิพัฒนกุล รายงานตอที่ประชุมวา ตามที่กรมสงเสริม
สหกรณไดมีมาตรการยกเลิกใชสารเคมี 3 สารเคมี ไดแก พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอรไพริฟอส และไดขอ
ความรวมมือไปยังรานคาสหกรณใหเตรียมนําสารเคมีออกจากรานจําหนายปจจัยการผลิตทางการเกษตรของ
สหกรณตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด และไดมีมาตรการเยียวยาสมาชิกสหกรณที่ไดรับผลกระทบจากการ
แบนสารเคมีกําจัดวัชพืชดวยเครื่องจักรกลการเกษตร หลังจากที่ไดมีการยกเลิกใชสารเคมี 3 ชนิด กรมสงเสริม
สหกรณใหสํารวจความตองการของสหกรณการเกษตรเพ่ือสนับสนุนใหสหกรณจัดหาเครื่องจักรกลทางการ
เกษตรและเครื่องมือตาง ๆ ในการกําจัดวัชพืชและเตรียมดินเพ่ือเพาะปลูก เชน รถไถ เครื่องตัดหญา          
รถแทรคเตอร เพ่ือใหสหกรณนําไปบริการแกสมาชิกราคาถูก โดยรัฐอุดหนุน 90% สหกรณ 10% โดยสหกรณ
ตองมีคุณสมบัติ คือ 
   1) ตองไดรับความเห็นชอบและมีมติยินยอมเขารวมโครงการจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงานสหกรณ  

2) สถาบันเกษตรกรตองมีสมาชิก เกษตรกรปลูกมนัสําปะหลัง ออย ยางพารา และปาลมนํ้ามัน  
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3) สามารถปดบัญชีไดในปปจจุบัน  
4) ไมมีขอบกพรองหรือมีแตไดรับการแกไขแลวเสร็จ น้ัน 

     ในสวนของจังหวัดหนองบัวลําภูมีสหกรณที่เขารวมโครงการดังกลาวจํานวน  2 แหง คือ 
      1. สหกรณการเกษตรศรีบุญเรือง จํากัด มีความประสงคขอรับการสนับสนุน       
รถแทรกเตอร ขนาด 24 แรงมา จํานวน 1 คัน และขนาด 95 แรงมา จาํนวน 1 คัน  
      2. สหกรณการเกษตรเพ่ือการตลาดลูกคา ธกส. หนองบัวลําภู จํากัด มีความ
ประสงคขอรับการสนับสนุนรถไถพรวนดิน จํานวน 3 คัน  ซึ่งทั้ง 2 แหง อยูระหวางกรมสงเสริมสหกรณ
พิจารณาอนุมัติ  

มติที่ประชุม     รับทราบ  
  

ระเบียบวาระที่ ๕.3.2 การกระจายเกลือทะเล 
   ประธานฯ มอบใหนายสุชาติ งามพิพัฒนกุล รายงานตอที่ประชุมวา กรมสงเสริมสหกรณ ได
ประสานสํานักงานสหกรณจังหวัดหนองบัวลําภูใหขอความรวมมือสหกรณ/สมาชิกสหกรณชวยซื้อเกลือทะเล 
จากสหกรณการเกษตรเกลือทะเลไทยเพชรบุรี จํากัด อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี มจีําหนายขนาดถุงละ 5 
กก. ราคา 27.50 บาท และในนามสํานักงานสหกรณจังหวัดหนองบัวลําภู ไดสั่งซื้อเกลอืจํานวน 1.7 ตัน ทั้งน้ี
ขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมืออุดหนุนเกลือทะเล 

ประธานฯ กลาวเพ่ิมเติมวา ขอความรวมมือเจาหนาที่ในสังกัดสั่งซื้อเกลือทะเลเพ่ือชวยเหลือ
สหกรณ 
   มตทิีป่ระชุม     รับทราบ /ถือปฏิบัติ 

 
 ระเบียบวาระที่ ๕.๔ กลุมสงเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ 

รายงานผลการดาํเนินงานประจําเดือนกุมภาพนัธ 25๖3 
ระเบียบวาระที่ ๕.๔.1 โครงการสรางความเขมแข็งใหกับกลุมเกษตรกร เพื่อเขาถึงแหลง

เงินทุนในการผลิตและการตลาด 
ประธานมอบใหนางพรสถิตย  กําไรทอง ผูอํานวยการกลุมสงเสริมและพัฒนาการบริหาร   

การจัดการสหกรณ ไดรายงานตอที่ประชุมวา สํานักงานสหกรณจังหวัดหนองบัวลําภูลําภู โดยกลุมสงเสริมและ
พัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ กําหนดจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกูพัฒนาสหกรณ ระดับ
จังหวัดหนองบัวลําภู ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. เปนตนไป ณ หองประชุม
นเรศวร ช้ัน 3 สํานักงานสหกรณจังหวัดหนองบัวลําภู ทั้งน้ีไดมีหนังสือขอเรียนเชิญสหกรณ/กลุมเกษตรกรเขา
รวมประชุมแลว และขอความรวมมือกลุมสงเสริมสหกรณ 1 และ 2 แนะนําสหกรณ/กลุมเกษตรกรสงเอกสาร
คําขอกู สงใหกลุมสงเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2563   

  นายขบวน  ทองดี กลาวเพ่ิมเติมวา การสงเอกสารขอกูยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ ขอให
กลุมสงเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ แจงสหกรณ/กลุมเกษตรกรลวงหนาอยางนอย 1 
สัปดาหหนอย เพ่ือสหกรณ/กลุมเกษตรกรจะไดจัดทํางบทดลองเสร็จทันตามกําหนด 

ประธานฯ กลาวเพ่ิมเติมวา มอบเจาหนาที่ที่เก่ียวของ ตรวจสอบเอกสารที่เก่ียวของ และ
ดําเนินการตามระเบียบ ขอบังคับ อยางเครงครัด และกอนจะจัดประชุม ตองแจงสหกรณ/กลุมเกษตรกรอยาง
นอย 1 – 2 สัปดาห เพ่ือสหกรณ/กลุมเกษตรกรจะไดจัดทํา และสงเอกสารประกอบการขอกูยืมเงินครบ   
และจะไดมีเอกสารครบถวนในการประชุมวาระเรื่องเพ่ือพิจารณา    

มตทิีป่ระชุม     รับทราบ /ถือปฏิบัติ 
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ระเบียบวาระที่ ๕.๔.2 กองทุนสงเคราะหเกษตรกร 
ประธานมอบใหนางพรสถิตย  กําไรทอง ผูอํานวยการกลุมสงเสริมและพัฒนาการบริหาร   

การจัดการสหกรณ ไดรายงานตอที่ประชุม กองทุนสงเคราะหเกษตรกร มี 2 โครงการ ดังน้ี  
  1) โครงการสนับสนุนเงินทุนเพ่ือสรางระบบนํ้าในไรนาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร 
(ระยะที่ 2)   
   คณะรัฐมนตรไีดพิจารณาอนุมัติเงินงบประมาณแลวตามแผนที่กรมสงเสริมสหกรณ
เสนอ ในสวนทีร่ับผิดชอบของสํานักงานสหกรณจังหวัดหนองบัวลําภู มีสหกรณไดรับเงินเงินอุดหนุนโครงการ
ดังกลาว จํานวน 9 แหง แยกเปน สหกรณ 1 แหง  กลุมเกษตรกร 8 แหง มีสมาชิกทัง้หมด 110 ราย        

       2)  โครงการสรางความเขมแข็งใหกับกลุมเกษตรกรเพ่ือเขาถึงแหลงเงินทุนในการผลิต
และการตลาด 

            ตามที่กรมสงเสริมสหกรณใหดําเนินการตามโครงการสรางความเขมแข็งใหกับ  
กลุมเกษตรกร เพ่ือเขาถึงแหลงเงินทุนในการผลิตและการตลาด ระยะเวลาดําเนินงาน 5 ป (พ.ศ.2559 - 
2564) และสํานักงานสหกรณจังหวัดหนองบัวลําภู โดยกลุมสงเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ 
ไดหนังสือถึงกลุมเกษตรกรเพ่ือสํารวจและประมาณการจํานวนเงินทุนหมุนเวียนที่กลุมเกษตรกรที่ยังมีความ
จําเปนและประสงคจะขอกูยืมในปที่ 5 (เดือนมีนาคม 2563 – มีนาคม 2564) ตามแบบสํารวจเงินกองทุน
สงเคราะหเกษตรกรโครงการสรางความเขมแข็งใหกับกลุมเกษตรกร เพ่ือเขาถึงแหลงเงินทุนในการผลิตและ
การตลาด ปงบประมาณ 2563 สงใหสํานักงานสหกรณจังหวัดภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ 2563 น้ัน  

ในการน้ีจึงไดกําหนดจัดประชุมคณะกรรมการกลางระดับจังหวัด เพ่ือคัดเลือกกลุมเกษตรกร
เขารวมโครงการสรางความเขมแข็งใหกับกลุมเกษตรกรเพ่ือเขาถึงแหลงเงินทุนในการผลิตและการตลาด 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. เปนตนไป  เปาหมาย จํานวน 31 
คน ประกอบดวย  
 1. คณะกรรมการกลางกลุมเกษตรกรของจังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 6 คน 
 2. ผูแทนกลุมเกษตรกรที่เขารวมโครงการฯ เสนอแผนขอกูเงิน จํานวน 20 คน 
 3. เจาหนาที่ของสํานักงานสหกรณจังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 5 คน  

มติที่ประชุม  รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๔.3 วงเงินกูยืมหรือค้ําประกันประจําปของสหกรณ/กลุมเกษตรกร 
ประธานมอบใหนางพรสถิตย  กําไรทอง ผูอํานวยการกลุมสงเสริมและพัฒนาการบริหาร   

การจัดการสหกรณ ไดรายงานตอที่ประชุมวา  การเห็นชอบวงเงินกูยืมหรือค้ําประกันประจําปของสหกรณ           
ประจําเดือนกุมภาพันธ 2563 มีดังน้ี คือ 
   1. สหกรณสงเสริมการตลาดผักผลไมอินทรียหนองบัวลําภู จํากัด รองนายทะเบียน
สหกรณเห็นชอบวงเงินกูยืม จํานวนเงิน 1,000,๐๐๐ บาท (24 ก.พ.2563) 
   2. กลุมเกษตรกรไชยเจริญยางพารา รองนายทะเบียนสหกรณเห็นชอบวงเงินกูยืม 
จํานวนเงิน 100,5๐๐ บาท (11 ก.พ. 2563) 

  มติที่ประชุม  รับทราบ  
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 ระเบียบวาระที่ ๕.5  กลุมตรวจการสหกรณ   

รายงานผลการดําเนินงานประจําเดือนกุมภาพันธ 25๖3  
ระเบยีบวาระที่ ๕.5.๑ รายงานผลความกาวหนาการชาํระบญัช ี
ประธานฯ มอบใหนายวสันต สุขสมบัติ ผูอํานวยการกลุมตรวจการสหกรณ รายงานผล

ความกาวหนาในการชําระบัญชีประจําเดือนกุมภาพันธ 2563 ตอที่ประชุม ดังน้ี 
ที่ ช่ือสหกรณ/กลุมเกษตรกร ขั้นตอน 

เดือน ม.ค. ๖3 
ขั้นตอน 

เดือน ก.พ. 63 
ผูชําระบัญชี 

๑ สอ.พนักงานฝายปกครองอําเภอ 
นากลาง จํากัด 

ขั้นที่ 3 
(24 ส.ค.60) 

ขั้นที่ 3 
(24 ส.ค.60) 

นายวสันต  สุขสมบัติ 

๒ สกก.ผายาสามคัคี จํากัด ขั้นที่ 3 
(21 ก.ค.59) 

ขั้นที่ 3 
(21 ก.ค.59) 

นายขบวน   ทองดี 

๓ รานสหกรณอําเภอศรีบุญเรือง  
จํากัด 

ขั้นที่ ๗   
(9 ส.ค.6๒) 

ขั้นที่ ๗   
(9 ส.ค.6๒) 

นายสมเด็จ  บุญเดช 
 

4 สกก.นากอกพัฒนา  จํากัด ขั้นที่ 3 
(1 มิ.ย.59) 

ขั้นที่ 3 
(1 มิ.ย.59) 

น.ส.ศศิธร จันทรสมัคร 

 
5 สกก.บานกุดดินจี่ –ดงสวรรค  

จํากัด 
ขั้นที่ 4        

(6 มิ.ย.60) 
ขั้นที่ 4   

(6 มิ.ย.61)  
นายจิตณรงค  ลอยลม 

 
6 รานสหกรณโนนสัง  จํากัด ขั้นที่ 6         

 (19 ธ.ค.59) 
ขั้นที่ 6         

 (19 ธ.ค.59) 
น.ส.ญาณินท สุวรรณโค 

 
7 สหกรณผูใชนํ้าโคกนกสาริกา  

จํากัด  
ขั้นที่ 7 

(30 มิ.ย.59) 

ขั้นที่ 7 

(30 มิ.ย.59) 

น.ส. ฐิตาภรณ  สอนเต็ม 

8 สก.ผูเลี้ยงสุกรศรีบุญเรือง  จาํกัด   
(กลุมมีปญหา)  

ขั้นที่ 6 

(21 ธ.ค.53) 

ขั้นที่ 6 

(21 ธ.ค.53) 

นายจิตณรงค ลอยลม 

 
9 สกก.สรางสรรคศรีบุญเรือง จํากัด  

(กลุมมีปญหา)  

ขั้นที่ 6                

(7 พ.ค.52)  

ขั้นที่ 6                

(7 พ.ค.52) 

น.ส. ญาณินท  สุวรรณโค 

 

๑0 สกก.มหาชนสวุรรณคูหา จํากัด ขั้นที่ 3 

(11 ส.ค.๖๐) 

ขั้นที่ 3 

(11 ส.ค.๖๐) 

น.ส.ฐิตาภรณ สอนเต็ม 

11 สบ.ชุมชนบานเอ้ืออาทร

หนองบัวลําภู จํากัด 

ขั้นที่ ๓ 

(๖ ก.ค.๖๐) 

ขั้นที่ ๓ 

(๖ ก.ค.๖๐) 

น.ส.รัดดาวรรณ ไชยชวย 

๑2 สกก.บานเพ็กเฟอย-หวยเตย 

จํากัด 

ขั้นที่ 3 

(1๐ ต.ค.60)  

ขั้นที่ 3 

(1๐ ต.ค.60) 

นางพรสถิตย กําไรทอง   

13 สกก.โนนเมือง จํากัด ขั้นที่ 3 

(21 ก.ค. 61  

ขั้นที่ 3 

(21 ก.ค. 61) 

น.ส.จันทรเพ็ญ  ศรลีุนชาง 

๑4 สกก.โอทอปศรีบุญเรือง จํากัด ขั้นที่ ๗ 

(๖ ม.ค.6๓)  

ขั้นที่ ๗ 

(๖ ม.ค.6๓) 

น.ส.อรอุมา แพงวงษ 
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๑5 สหกรณสวนปาภาคเอกชน จํากัด ขั้นที่ 2 

(26 พ.ค.60)  

ขั้นที่ 2 

(26 พ.ค.60) 

นายวสันต  สุขสมบัติ 

16 สกก.นาวัง จํากัด ขั้นที่ ๒  

(๒๑ พ.ย.60) 

ขั้นที่ ๒  

(๒๑ พ.ย.60) 

น.ส.ญาณินท สุวรรณโค 

 

17 สกก.ผลิตปุยอินทรียคลองเจริญ 

จํากัด 

ขั้นที่ ๓  

(2๓ พ.ย.61) 

ขั้นที่ ๓  

(2๓ พ.ย.61) 

นายพยนต  รุงศรี 

18 สหกรณผูใชนํ้าบานโนนขาแก ทา

วารี จํากัด 

ขั้นที่ ๔  

๔ ธ.ค. ๖๒ 

ขั้นที่ ๔  

๔ ธ.ค. ๖๒ 

นายจิตณรงค  ลอยลม 

19 กลุมเกษตรเลีย้งสัตวนาแก  ขั้นที่ 7  

(20 ม.ค. 63)  

ขั้นที่ 7  

(20 ม.ค. 63)  

น.ส.จันทรเพ็ญ ศรีลุนชาง 

 

20 กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตวนาคําไฮ 

 

ขั้นที่ 3 

(16 ก.พ.60) 

ขั้นที่ 3 

(16 ก.พ.60) 

น.ส.จันทรเพ็ญ ศรีลุนชาง 

 

21 กลุมเกษตรกรเลี้ยงโคเน้ือบานคอ ขั้นที่ 3  

(๒3 มี.ค.6๑) 

ขั้นที่ 3  

(๒3 มี.ค.6๑) 

น.ส.ทิพวรรณ  ทองดี 

22 กลุมเกษตรกรทํานาบานโคก ขั้นที่ 6 

18 ก.ค. 61 

ขั้นที่ 6 

18 ก.ค. 61 

ผอ. พรสถิตย กําไรทอง   

23 กลุมเกษตรกรทํานาหนองหวา ขั้นที่ 1  

20 พ.ย.62 

ขั้นที่ 2  

8 ก.พ.63 

นายทวี  ขวัญใจ 

กลุมเกษตรกรชาวสวนยางสามัคคี ต.โนนทัน ถอนช่ือออกจากบัญชีแลวเมื่อวันที่  3 
กุมภาพันธ 2563 ผูชําระบัญชี คือ นายพยนต รุงศรี 

มติที่ประชุม  รับทราบ /มอบเจาหนาที่ที่รับผิดชอบเรงดําเนินการชําระบัญชีใหเสร็จสิ้น
โดยเร็ว ในแตละไตรมาสใหมีความเคลื่อนไหว และไมควรเกิน ๒ ป ตามแผนของกรมสงเสริมสหกรณ และหาก
สหกรณ/กลุมเกษตรกรมีความกาวหนาในการชําระบัญชีภายในปงบประมาณ 2563 ไมนอยกวา 2 ขั้นตอน
จะมีผลในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนเปนกรณีพิเศษใหแกเจาหนาที่ผูชําระบัญชี และถาสามารถถอนช่ือ
สหกรณ/กลุมเกษตรกรไดจะพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 5% ของจํานวนเงินเดือนในสวนของสหกรณจังหวัด
หนองบัวลําภู  

 
ระเบียบวาระที่ ๕.5.๒ รายงานความคืบหนาการแกไขขอบกพรองประจําเดือนกุมภาพันธ 

25๖3 
ประธานฯ มอบใหนายวสันต สุขสมบัติ ผูอํานวยการกลุมตรวจการสหกรณ รายงานตอที่

ประชุมวา ไดรับแจงผลการรายงานการแกไขขอบกพรองของสหกรณ ดังน้ี 
๑. สหกรณการเกษตรเมืองหนองบัวลําภู จํากัด รายงานความคืบหนาวา ในเดือนกุมภาพันธ 

2563 ยังไมไดรับชําระหน้ีจากโรงสีอุดรฯ เลี่ยงฮงไถ (1992) จํากัด คงเหลือยอดมูลคาความเสียหาย    
๒,๗๐9,701 บาท สวนลูกหน้ีสินคาขาดบัญชีอยูในความรับผิดชอบของนายนาวา ใจสะอาด อดีตผูจัดการ   
ยังไมไดนําเงินมาชําระใหสหกรณเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท มียอดคงเหลือจํานวน 1๗,192 บาท 
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2. สหกรณการเกษตรศรีบุญเรือง จํากัด รายงานความคืบหนาวา ในเดือนกุมภาพันธ 2563 
ยังไมไดรับชําระหน้ีจากลูกหน้ี นายสมศักด์ิ จักรนารายณ จํานวน ๕,๐๐๐ บาท ยอดคงเหลือจํานวน 
3,839,000 บาท 

๓. สหกรณเครดิตยูเน่ียนสุวรรณคูหา จํากัด รายงานความคืบหนาวา ในเดือนกุมภาพันธ 
๒๕๖3 ไดรับชําระหน้ีจากคณะกรรมการ จํานวน 28,000 บาท คงเหลือยอดมูลคาความเสียหาย จํานวน    
๘39,๘๐๗.๘๒ บาท 
  มติที่ประชุม  รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ ๕.5.3 รายงานผลการตรวจการสหกรณ   
ประธานฯ มอบใหนายวสันต สุขสมบัติ ผูอํานวยการกลุมตรวจการสหกรณ รายงานตอที่

ประชุมดังน้ี  
 ๑. รายงานผลการตรวจการสหกรณ ในพ้ืนที่รับผิดชอบกลุมสงเสริมสหกรณ ๑ ตรวจ

ได ๑2 แหง และกลุมสงเสริมสหกรณ ๒  ตรวจได 9 แหง  
 ๒. รายงานผลตรวจการสหกรณ (ตรวจทีม) มีจํานวน 2 แหง  
 

ระเบยีบวาระที่ ๕.6 กลุมสงเสริมสหกรณ 1  
รายงานผลการดาํเนนิงานประจําเดือนกุมภาพนัธ 25๖3  
ระเบียบวาระที่ ๕.6.1 สหกรณแสดงฐานะการเงินสงงบการเงินภายใน ๓๐ วัน 
ประธานฯ มอบใหนายขบวน ทองดี ผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ ๑ รายงานตอที่ประชุมวา 

สหกรณและกลุมเกษตรกรปดบัญชีและสงงบการเงินใหผูสอบบัญชีภายใน ๓๐ วัน จํานวน 5 แหง คือ  
1. สหกรณเครดิตยูเน่ียนสุวรรณคูหา จํากัด (26 ก.พ. 63)  

   2. สหกรณบุญทันยางพาราการเกษตร จํากัด (27 ก.พ. 63) 
   3. กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตวหนองภัยศูนย (2 ก.พ. 63) 
   4. กลุมเกษตรกรชาวสวนยางพาราบานโนนมวง (2 ก.พ. 63) 
   5. กลุมเกษตรกรชาวสวนยางกอนถวยตําบลโนนทัน  (2 ก.พ. 63)   

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.6.2   การประชุมใหญสามัญประจําป ของสหกรณ 
ประธานฯ  มอบใหนายขบวน  ทองดี ผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ ๑ รายงานตอที่

ประชุมวา สหกรณประชุมใหญสามัญประจําป  ภายใน 150 วัน มีจํานวน 1 แหง คือ สหกรณออมทรัพย
ปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดหนองบัวลําภู จํากัด  ประชุมเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2563  

มตทิีป่ระชมุ  รับทราบ 
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ระเบยีบวาระที่ ๕.7 กลุมสงเสริมสหกรณ 2  
รายงานผลการดาํเนนิงานประจําเดือนกุมภาพนัธ 25๖3  
ระเบียบวาระที่ ๕.7.1 สหกรณปดบญัชีและสงงบการเงนิใหผูสอบบญัชีภายใน ๓๐ วัน  
ประธานฯ มอบใหนางสาวศศิธร จันทรสมัคร นักวิชาการสหกรณ รายงานตอที่ประชุมวา     

มีกลุมเกษตรกรปดบัญชีและสงงบการเงินใหผูสอบบัญชีภายใน ๓๐ วัน  จํานวน 6 แหง ดังน้ี  
   1. กลุมเกษตรกรเลี้ยงโคเน้ือหันนางาม  4. กลุมเกษตรกรเลี้ยงโคเน้ือปางกู 
   2. กลุมเกษตรกรทํานานวังปลาปอม     5. กลุมเกษตรกรเลี้ยงโคเน้ือโคกใหญ  

 3. กลุมเกษตรกรทํานาโคกมวง          6. กลุมเกษตรกรชาวสวนยางพาราหนองทุงมน  
มตทิีป่ระชุม  รับทราบ /มอบ กลุมสงเสริมสหกรณ 1 และ 2 ใหแนะนํา และเรงรัดสหกรณที่

สงงบการเงินใหผูสอบบัญชีภายใน 30 วันไมได ใหเรงดําเนินการใหสงเงินการเงินภายในกําหนด    
  

    
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑ การแตงกาย  
ประธานฯ แจงตอที่ประชุมวาผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภู (นายสมเจตน จงศุภวิศาลกิจ) 

ขอความรวมมือสวนราชการทุกสวนที่สํานักงานต้ังอยูภายในศูนยราชการจังหวัดหนองบัวลําภู วันจันทรแตง
กายดวย ชุดปฏิบัติราชการกากี หรือชุดปฏิบัติราชการของหนวยงาน และอังคาร – วันศุกร แตงกาย ดวยชุดผาไทย  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่ ๖.2 การทาํบญุสาํนกังาน 

 ประธานฯ แจงตอที่ประชุมวา กําหนดจัดงานทําบุญสํานักงานสหกรณจังหวัดหนองบัวลําภู 
ในวันที่ 9 เมษายน ๒๕๖3 ในการน้ีจึงมอบหมายใหกลุม/ฝาย จัดเตรียมอาหาร/ผลไม กลุม/ฝายละ ๑ อยาง 
พรอมทั้งจัดเตรียมอาหารและเครื่องไทยธรรม ถวายพระสงฆดวย และมอบฝายบริหารทั่วไปทําหนาที่นิมนต
พระสงฆ  

มตทิีป่ระชุม  รับทราบ/ถือปฏิบัติ  
 
  เมื่อไมมีผูเสนอเรื่องอ่ืนใดอีก ประธานฯ ขอขอบคุณ ผูมาประชุม และกลาวปดการประชุม 
เลิกประชุมเวลา ๑๖.00 น. 
 

 
      (ลงช่ือ)  ธีรโชติ   มะลิวัน    (ลงช่ือ)      ประสิทธ์ิ เทพมณูี  
             (นายธีรโชติ  มะลิวัน)       (นายประสิทธ์ิ เทพมูณี) 
             นักจัดการงานทั่วไป                                             หัวหนาฝายบริหารทั่วไป 
             ผูจดรายงานการประชุม                                             ผูตรวจรายงานการประชุม 
 
 

ระเบยีบวาระที ่๖  เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี)     

 

 

 

 


	ผู้ไม่มาประชุม

