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รายงานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการและจ้างเหมาบริการ 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล าภู 

ครั้งที่ ๔/25๖๒ 
ประจ าเดือนเมษายน 256๒ 

วันอังคารที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓0 น. 
ณ  ห้องประชุมนเรศวร  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล าภู 

...................................................... 
ผู้มาประชุม 
 
ที่ ชื่อ - สกุล    ต าแหน่ง/ระดับ    ลายมือชื่อ  
1.  นายกฤษฎา   วรสถิตย์  สหกรณ์จังหวัดหนองบัวล าภู  กฤษฎา  วรสถิตย์  
๒.  นายสมเด็จ  บุญเดช  ผู้อ านวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สมเด็จ บุญเดช  
3.  นายสุชาติ  งามพิพัฒนกุล  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนา  สุชาติ งามพิพัฒนกุล 
     ธุรกิจสหกรณ์ 
4.  นางพรสถิตย ์ ก าไรทอง ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนา พรสถิตย์  ก าไรทอง  
     การบริหารการจัดการสหกรณ์ 
5.  นายวสันต์   สุขสมบัติ ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์  วสันต์ สุขสมบัต ิ
6.  นายขบวน   ทองดี  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ ขบวน ทองดี 
7.  นายจิตณรงค์  ลอยลม  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2  จิตณรงค์ ลอยลม 
8.  นายประสิทธิ์        เทพมูณี  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป   ประสิทธิ์  เทพมูณี 
9.  นางสาวพรสวรรค์  เตียตระกูล  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ  พรสวรรค์ เตียตระกูล 
10. นายประวัติ  หวานนอก เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน ประวัติ   หวานนอก 
๑1. นางสาวญาณินท์ สุวรรณโค นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ  ญาณินท์ สุวรรณโค 
๑2. นายพยนต์  รุ่งศรี  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน พยนต์  รุ่งศรี 
๑3. นางสาวพิสมัย  แสงโทโพธิ์ นักวิชาการสหกรณ์ ช านาญการ      พิสมัย  แสงโทโพธิ์ 
๑4. นางสาวสิริเนตร โพระกัน   นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  สิริเนตร  โพระกัน 
15.  นางสาวทิพวรรณ ทองดี  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  ทิพวรรณ ทองดี  
16.  นางสาวชมพูเนกข์ พุทธิรัตน์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  ชมพูเนกข์ พุทธิรัตน์ 
17.  นางสาวณัฐกฤตา ไชยสีดา  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  ณัฐกฤตา  ไชยสีดา  
18.  นางสาวอัษฏาพร พิบูลย์  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  อัษฎาพร  พิบูลย์  
19.  นาวสาวเรณุกา  จะมีพันธ์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ   เรณุกา จะมีพันธ์ 
20. นายชินวัฒน์  ถิรโสตถินานนท์  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ        ชินวัฒน์ ถิรโสตถินานนท์ 
21. นายดุจบดินทร์ ลังกาฟ้า  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ   ดุจบดินทร์ ลังกาฟ้า 
22. นางสาวกัญญาณัฐ จูมเกตุ  นิติกรปฏิบัติการ    กัญญาณัฐ จูมเกตุ  
23. นายสาคร  ดาทุมมา พนักงานพิมพ์  ส3   สาคร ดาทุมมา  
24. นายสมคิด  งามดี  พนักงานขับรถยนต์ ส2   สมคิด งามดี 
25. นายสุทธิชัย  ถาวะโร  พนักงานขับรถยนต์ ส2   สุทธิชัย  ถาวะโร 
26. นางสาวช่อเพชร  ศรีบุญเรือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   ช่อเพชร  ศรีบุญเรือง 
27. นางสาวจันทร์เพ็ญ   ศรีลุนช่าง นักวิชาการสหกรณ์    จันทร์เพ็ญ ศรีลุนช่าง 
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28. นางสาวศศิธร จันทร์สมัคร นักวิชาการสหกรณ์   ศศิธร  จันทร์สมัคร 
29. นางสาวสุมาลี อินทวิหค นักวิชาการ สหกรณ์   สุมาลี อินทวิหค  
30. นายธีรโชติ   มะลิวัน  นักจัดการงานทั่วไป   ธีรโชติ มะลิวัน  
31. นางสาวอรอุมา  แพงวงษ์  นักวิชาการสหกรณ์   อรอุมา แพงวงษ์  
3๒. นางศรีสุนันท์   วงค์พันธุ์  นักวิชาการสหกรณ์   ศรีสุนันท์  วงค์พันธุ์ 
33. นางสาวภาวิณี  บุญสุด  นักวิชาการเงินและบัญชี    ภาวิณี บุญสุด  
๓4. นางสาวอัมพิกา ฉิมมา  นักวิชาการสหกรณ์   อัมพิกา ฉิมมา 
35. นายภาณุพงษ์   เกตุไทย  นิติกร     ภาณุพงษ์ เกตุไทย 
36. นางสาวปวีณา ชัชวาลย์  นักวิชาการ สหกรณ์   ปวีณา ชัชวาลย์  
37. นางสาวฐิตาภรณ์ สอนเต็ม  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์  ฐิตาภรณ์ สอนเต็ม 
38. นางสาวรัดดาวรรณ ไชยช่วย  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์  รัดดาวรรณ ไชยช่วย 
39. นางสาวศิริรัตน์ จันทร์จ้อย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  ศิริรัตน์  จันทร์จ้อย 
40. นางสาวเจนจิรา สุวรรณพิมพ์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์  เจนจิรา  สุวรรณพิมพ์  
4๑. นางสาวรุ่งนภา   ขาวข า  เจ้าพนักงานธุรการ    รุ่งณภา  ขาวข า 
42. นางสาววิชุดาวดี  ศรีสุทัศน์ เจ้าพนักงานธุรการ   วิชุดาวดี  ศรีสุทัศน์  
43. นายเกษม    ปัจชัยโย  จ้างเหมาบริการขับรถยนต์  เกษม  ปัจชัยโย 
44. นางนิภาพร  จันทร์มาลา จ้างเหมาบริการท าความสะอาด  นิภาพร จันทร์มาลา  
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายทวี  ขวัญใจ  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส  ไปราชการ 
2. นายวิจิตร  บูระพันธ์ พนักงานขับรถยนต์ ส2   ลาป่วย  
3 นางสาวนิลวรรณ ศรีหลง  นักวิชาการมาตรฐานสินค้า  ลาพักผ่อน  
4. นายพรเทพ  เปียซื่อ  จ้างเหมาบริการขับรถยนต์  ไปราชการ 
 

มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 44 คน และมีผู้ไม่มาประชุม จ านวน 4 คน 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น. 
 นายกฤษฎา   วรสถิตย์  สหกรณ์จังหวัดหนองบัวล าภู ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม            
และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

 
 
 

ระเบียบ วาระท่ี ๑. ๑ แสดงความยินดีที่ข้าราชการในสังกัด ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
หนองบัวล าภู ได้รับเลื่อนต าแหน่งจากระดับ ปฏิบัติการ เลื่อนเป็น ช านาญการ 

ประธานฯ กล่าวแสดงความยินดีกับนางสาวพิสมัย แสงโทโพธิ์ ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์
ปฏิบัติการ ได้เลื่อนต าแหน่งเป็นนักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ สังกัดกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการ
จัดการสหกรณ์ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล าภู   

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ     
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ระเบียบวาระท่ี ๑.๒ การมอบหมายภารกิจการด าเนินโครงการบรรพชา อุปสมบท เฉลิม
พระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

ประธานฯ กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒ ที่ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วม
กิจกรรมโครงการอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒  
พระภิกษุจ านวน ๗๙ รูป ณ วัดสว่างอารมณ์ ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวล าภู เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม 
๒๕๖๒   

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบ วาระท่ี ๑. ๓ การมอบหมายภารกิจร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และการจัด

กิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒  
ประธานฯ กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่ม/ฝ่ายบริหารทั่วไป ที่ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วม    

พิธีถวายพระพรชัยมงคล และการจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 
๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๔ – ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ วัดศรีคูณเมือง และ ณ ลานวัฒนธรรม สนามสมเด็จ       
พระนเรศวรมหาราช  ต. ล าภู อ. เมืองหนองบัวล าภู จ. หนองบัวล าภู  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑.๔ โครงรณรงค์ท าความสะอาด (Big Cleaning day)  
ประธานฯ เชิญชวนบุคลากรในสังกัดส านักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล าภู ร่วมแรงร่วมใจกัน

ท ากิจกรรมท าความสะอาด (Big Cleaning day) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  มหาวชิรา
ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ ในวันพุธที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยท าความสะอาดก าแพง     
ลานจอดรถยนต์ ตัดหญ้า และรดน้ าต้นไม้บริเวณโดยรอบส านักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล าภู เวลา ๑๕.๐๐ น . 
– ๑๖.๓๐ น.  

มติที่ประชุม  รับทราบ /ถือปฏิบัติ 
  

  
 
 
 
 

ประธานฯ มอบให้นายธีรโชติ มะลิวัน นักจัดการงานทั่วไป แจ้งต่อที่ประชุมว่า  รายงานการ
ประชุมประจ าเดือนมีนาคม 2562  ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๒๙ มีนาคม 2562 ได้บรรจุในเว็บไซต์ของ
ส านักงานสหกรณ์จังหวัด หนองบัวล าภู  http://web.cpd.go.th/nongbualamphu/ และลงไลน์กลุ่ม
ส านักงานสหกรณ์จังหวัด เพ่ือให้ทุกกลุ่ม /ฝ่ายบริหารทั่วไป  ได้รับทราบและตรวจสอบความถูกต้อง รวมทั้ง
ด าเนินการตามมติท่ีประชุมในส่วนที่เกี่ยวข้อง  และหากท่านใดมีข้อแก้ไขเพ่ิมเติมภายหลังขอให้แจ้งฝ่ายบริหาร
ทั่วไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ /รับรองรายงานการประชุมประจ าเดือนมีนาคม ๒๕๖2 
 
 
 
 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ วันพุธที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. 256๒ 

http://web.cpd.go.th/nongbualamphu/
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ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ ผลการด าเนินงานตามค าสั่งส านักงานฯ การแต่งตั้งคณะท างานแก้ไข
สหกรณ์ที่มีผลการด าเนินงานขาดทุนสะสม 

ประธานฯ มอบให้นายสมเด็จ บุญเดช ผู้อ านวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ประธาน
คณะท างานฯ รับผิดชอบ สหกรณ์การเกษตรสุวรรณคูหา จ ากัด และสหกรณ์การเกษตรต าบลโนนม่วง ยางหล่อ 
หนองกุงแก้ว จ ากัด รายงานต่อท่ีประชุมว่า สหกรณ์การเกษตรต าบลโนนม่วง ยางหล่อ  หนองกุงแก้ว จ ากัด 
ได้รับช าระหนี้จากสมาชิกที่มีหนี้ค้างช าระนานเพ่ิม จ านวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท   

ส่วนสหกรณ์การเกษตรสุวรรณคูหา จ ากัด ยังไม่ได้รับรายงานผลการด าเนินงานการติดตาม
ลูกหนี้ที่ค้างช าระนาน  

ส าหรับการรายงานผลการด าเนินงานการติดตามลูกหนี้ที่ค้างช าระนาน ควรจะมีการออกแบบ
ฟอร์มการรายงานผลการด าเนินงานการติดตามลูกหนี้ที่ค้างช าระนาน เพ่ือแจ้งให้สหกรณ์ได้รายงานผลการ
ด าเนินงานตามแบบฟอร์มที่เหมือนกัน  

ประธานฯ มอบให้นางพรสถิตย์  ก าไรทอง ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร
การจัดการสหกรณ์ ประธานคณะท างานฯ รับผิดชอบ สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตหนองบัวล าภู จ ากัด       
และสหกรณ์ส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์หนองบัวล าภู จ ากัด รายงานต่อท่ีประชุมว่า สหกรณ์การเกษตร   
ศุภนิมิตหนองบัวล าภู จ ากัด ได้รับช าระหนี้จากลูกหนี้ค้างช าระนาน จ านวน ๗,๙๙๒,๘๕๖.๑๓ บาท  คิดเป็น 
๕๒.๐๓ % จากแผนที่ก าหนด 

สหกรณ์ส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์หนองบัวล าภู จ ากัด ได้แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ที่มี
ปัญหาลูกหนี้ค้างนาน และให้คณะกรรมการฯ ติดตามลูกหนี้ที่ค้างช าระนาน รายงานผลการด าเนินงานให้ทราบ
เป็นระยะ  

ประธานฯ มอบให้คณะท างานของนายวสันต์ สุขสมบัติ ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์    
ประธานคณะท างานฯ รับผิดชอบสหกรณ์การเกษตรเมืองหนองบัวล าภู จ ากัด และสหกรณ์การเกษตรนากลาง 
จ ากัด รายงานต่อที่ประชุมว่า ได้รับรายงานการติดตามการด าเนินงานลูกหนี้ค้างช าระนานของสหกรณ์
การเกษตรเมืองหนองบัวล าภู จ ากัด  ว่าสหกรณ์การเกษตรเมืองหนองบัวล าภู จ ากัด ได้รับช าระหนี้จากลูกหนี้
ค้างช าระนานในจ านวนน้อยมาก ประมาณล้านกว่าบาท ทั้งนี้ได้แนะให้ คณะกรรมการฯ  และผู้จัดการสหกรณ์ 
ได้ด าเนินออกติดตามเร่งรัดหนี้ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

ส่วนสหกรณ์การเกษตรนากลาง จ ากัด ได้รับรายงานการติดตามการด าเนินงานลูกหนี้ค้างช าระ
นานของสหกรณ์ การเกษตรนากลาง จ ากัด ว่าได้รับช าระหนี้จากลูกหนี้ค้างช าระนานในจ านวนน้อยมาก เนื่องจาก
สมาชิกของสหกรณ์ประสบปัญหาภัยแล้ง เก็บพืชผลทางการเกษตรไม่ได้เท่าท่ีควร 

ประธานมอบให้นายสุชาติ งามพิพัฒนกุล ประธานคณะท างานฯ รับผิดชอบ สหกรณ์
การเกษตรศรีบุญเรือง จ ากัด รายงานต่อท่ีประชุมว่า  ยังไม่ได้รับรายงานผลการด าเนินงานการติดตามลูกหนี้ที่
ค้างช าระนาน  

ประธานฯ มอบให้นายประสิทธิ์ เทพมูณี  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ประธานคณะท างานฯ 
รับผิดชอบ สหกรณ์การเกษตรกุดดู่ จ ากัด และสหกรณ์การเกษตรโนนสัง จ ากัด รายงานต่อท่ีประชุมว่า  ยังไม่ได้
รับรายงานผลการด าเนินงานการติดตามลูกหนี้ที่ค้างช าระนาน 

 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องติดตาม  
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มติที่ประชุม  รับทราบ  /มอบคณะท างานฯ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย  ศึกษา  
วิเคราะห์ หาสาเหตุ แนะน าส่งเสริม และหาแนวทางแก้ไขให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ 
และแจ้งให้สหกรณ์รายงานผลการด าเนินงานตามแบบฟอร์มที่ก าหนด  ส าหรับสหกรณ์ไหนที่มีลูกหนี้ไม่มีความ
เคลื่อนไหว แนะน าให้ลูกหนี้ที่ค้างช าระนานช าระหนี้บางส่วนเพื่อไม่ให้คดีขาดอายุความ หากมีปัญหาอุปสรรค
ขัดข้องประการใดให้ปรึกษาสหกรณ์จังหวัด และให้รายงานผลการด าเนินงานในวันที่ ๕ ของเดือน 
 
 
 
      

ระเบียบวาระท่ี 4.๔.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายส าคัญ และสร้างความ
เข้าใจในแนวทางแก้ปัญหาระดับพื้นที่เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไขปัญหาของสหกรณ์      
/กลุ่มเกษตรกร และพัฒนาภาคการผลิตระดับจังหวัดหนองบัวล าภู  

ประธานฯ มอบให้นายวสันต์ สุขสมบัติ ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ ์แจ้งต่อท่ีประชุมว่า 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล าภู โดยกลุ่มตรวจการสหกรณ์ จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน
นโยบายส าคัญ และสร้างความเข้าใจในแนวทางแก้ปัญหาระดับพื้นท่ีเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกัน 
แก้ไขปัญหาของสหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกร และพัฒนาภาคการผลิตระดับจังหวัดหนองบัวล าภู เป้าหมายผู้แทน
สหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร และเจ้าหน้าที่ของส านักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล าภู จ านวน ๑๕๐ คน ในวันที่ 
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง  
  มติที่ประชุม  รับทราบ /มอบกลุ่มตรวจการสหกรณ์ท าหนังสือแจ้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทุกกลุ่ม/ฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวด้วย 
 
   
 

     
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑  ฝ่ายบริหารทั่วไป 

  ระเบียบวาระท่ี ๕.1.๑ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าเดือนเมษายน 256๒ 
ประธานฯ มอบให้นายประสิทธิ์ เทพมูณี หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป รายงานผลการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณปี 2562 ประจ าเดือนเมษายน 256๒ ในส่วนของส านักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล าภู ข้อมูล 
ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ เบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ 6๒.๖๑ % ซ่ึงต่ ากวา่เป้าหมายท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์
ก าหนด คือ ๖๔ % 
  มติที่ประชุม รับทราบ  /เร่งรัดเบิกจ่าย 

 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพื่อทราบ และถือปฏิบัติ 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา 
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     ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 
     ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑ การจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส   
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 
     ประธานฯ มอบให้นายสมเด็จ  บุญเดช ผู้อ านวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ แจ้งต่อที่
ประชุมว่า ส านักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล าภู โดยกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ จะร่วมจัดกิจกรรมคลินิก
เกษตรเคลื่อนที่ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 ในวันที่ 28 พฤษภาคม 
2562 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกม่วง อ. โนนสัง จ. หนองบัวล าภู ทั้งนี้ได้แจ้งส านักงานเกษตรจังหวัด
หนองบัวล าภูทราบแล้ว และขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่ในสังกัดส านักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล าภูเข้าร่วม
กิจกรรมดังกล่าว 
      มติที่ประชุม รับทราบ  /มอบกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ใน
การออกร่วมงานกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นที่สนใจมากข้ึน  เช่น จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์เป็นรูปการ์ตูน มีบทสนทนา 
ถาม ตอบ เป็นต้น  
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.2 มาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
ประธานฯ มอบให้นายสมเด็จ  บุญเดช ผู้อ านวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ รายงาน

ต่อที่ประชุมว่า ในเดือนเมษายน ๒๕๖๒  
1. สหกรณ์ เป้าหมาย 44 แห่ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 11 แห่ง คิดเป็น 25 % 
2. กลุ่มเกษตรกร เป้าหมาย 44 แห่ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 4 แห่ง คิดเป็น 4 %  

     มติที่ประชุม รับทราบ    
 
  ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
 ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.1 การพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ภาคการเกษตรเป็นองค์กรหลักระดับ
อ าเภอ 
 ประธานฯ มอบให้นายสุชาติ งามพิพัฒนกุล ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
สหกรณ์ ได้งานต่อที่ประชุมว่า การพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ภาคการเกษตรเป็นองค์กรหลักระดับอ าเภอ          
มีวัตถุประสงค์  เพ่ือพัฒนาความเข้มแข็งแก่สถาบันเกษตรกร  และเพ่ือเสริมสร้างสหกรณ์ภาคการเกษตรระดับ
อ าเภอให้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  ในส่วนของส านักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล าภู   
มีจ านวน 5 แห่ง ทั้งนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้อนุมัตจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการขับเคลื่อนโครงการฯ 
แล้ว จ านวน 3 โครงการ คือ 1) โครงการ สานพลังประชารัฐเพ่ือส่งเสริมการปลูกข้าว GAP ครบวงจร           
2) โครงการ ฝึกอบรมเทคนิคและวิธีการรวบรวมข้าว   และ 3) โครงการ พัฒนาศักยภาพการรวบรวมและ
เชื่อมโยงการตลาดพืชผักสวนครัว รายละเอียดจะเชิญผู้อ านวยการกลุ่มที่รับผิดชอบประชุมกันอีกครั้งหนึ่ง  
 มติที่ประชุม รับทราบ  
 
 ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.2 โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูท านา 
 ประธานฯ มอบให้นายสุชาติ งามพิพัฒนกุล ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
สหกรณ์ ได้งานต่อที่ประชุมว่า โครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังนา ในภาพรวม
ทั้งประเทศ มีพื้นท่ีเพาะปลูก จ านวน 684,473.85 ไร่ พ้ืนที่เก็บเก่ียวแล้ว จ านวน 379,126.768 ไร่   
และพ้ืนที่ยังไม่เก็บเกี่ยว จ านวน 305,347.08 ไร่ ในส่วนของส านักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล าภู          
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มีสหกรณ์ที่ก าลังด าเนินการรับซื้อข้าวพัดหลังฤดูท านาจากสมาชิกสหกรณ์ จ านวน 5 แห่ง ส่วนปัญหาอุปสรรค
คือ เกษตรกรเก็บเก่ียวผลผลิตก่อนก าหนด และฝักข้าวโพดไม่สมบูรณ์เนื่องจากน้ าไม่เพียงพอ 
 มติที่ประชุม รับทราบ  /มอบเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย แนะน า ส่งเสริมสหกรณ์ที่เข้า
ร่วมโครงการให้ด าเนินการ ตามระเบียบ ข้อบังคับ และซื้อ ขายในราคายุติธรรม 
 
 ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๓ การจัดงานวันถ่ายทอดความรู้เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ Field 
Day ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จังหวัดหนองบัวล าภู  
 ประธานฯ มอบให้นายสุชาติ งามพิพัฒนกุล ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
สหกรณ์ แจ้งได้งานต่อที่ประชุมว่า ก าหนดการจัดงานวันถ่ายทอดความรู้เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ Field 
Day ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จังหวัดหนองบัวล าภู มีดังนี้ คือ  
 ๑. วันที่ ๑๔ พ.ค. ๒๕๖๒  สถานที่จัด ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ม. ๑๓ ต. หนองเรือ    
อ.โนนสัง 
 ๒. วันที่ ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๒ สถานที่จัด ศพก. อ าเภอศรีบุญเรือง ม. ๔ ต. ศรีบุญเรือง  
 ๓. วันที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๖๒ สถานที่จัด ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  ก.ม. ๑๓ ต. หัวนา       
อ. เมืองหนองบัวล าภู  
 ๔. วันที่ ๒๒ พ.ค. ๒๕๖๒ สถานที่จัด กลุ่มแปลงใหญ่ ม.๑๖ ต. ฝั่งแดง อ. นากลาง  
 ๕. วันที่ ๒๓ พ.ค. ๒๕๖๒ สถานที่จัด ศูนย์ยางนาป่าต้นแบบ ม.๑๒ ต. วังทอง อ. นาวัง  
 ๖. วันที่ ๒๙ พ.ค. ๒๕๖๒ สถานที่จัด ศพก. อ าเภอสุวรรณคูหา ม. ๓ ต. ดงมะไฟ  
 มติที่ประชุม รับทราบ  /มอบกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ด าเนินการ  
 
 ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๔ การสนับสนุนเงินอุดหนุนในการจัดหาปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐาน
การตลาด 
 ประธานฯ มอบให้นายสุชาติ งามพิพัฒนกุล ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
สหกรณ์ ได้งานต่อที่ประชุมว่า  กรมส่งเสริมสหกรณ์ให้ ส ารวจข้อมูลเบื้องต้นสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีความ
ประสงค์ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนในการจัดหาปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานการตลาด  (ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
และมันส าปะหลัง)  ในการนี้จึงขอความร่วมมือกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ และ ๒ แนะน าส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกรด้วย  
 มติที่ประชุม รับทราบ  /มอบกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ และ ๒ ด าเนินการร่วมกับกลุ่ม
ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
 

 ระเบียบวาระท่ี ๕.๔ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนเมษายน 25๖๒ 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔.๑ กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 
ประธานฯ มอบให้นางพรสถิตย์  ก าไรทอง ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร   

การจัดการสหกรณ์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า  คณะกรรมการพิจารณาเงินกู้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับ
กลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด ระดับจังหวัดหนองบัวล าภู ได้มีการประชุม
พิจารณาเงินกู้ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมนเรศวร ชั้น 3 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล าภู  ผลการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ฯ ได้อนุญาตให้     
กลุ่มเกษตรกร กู้เงิน 13 แห่ง จ านวน 8,310,000 บาท (แปดล้านสามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

มติที่ประชุม  รับทราบ   



~ ๘ ~ 
 

 
 
 
 

 ระเบียบวาระท่ี ๕.๔.2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานโครงการ “7 มิถุนายน วันสหกรณ์
นักเรียน ประจ าปี 2562 

ประธานฯ มอบให้นางพรสถิตย์  ก าไรทอง ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร   
การจัดการสหกรณ์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า  กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้อนุมัติแผนการปฏิบัติงานประจ าปี พ.ศ. 
2562 ให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล าภู เพื่อด าเนินโครงการจัดงาน “7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน 
ประจ าปี 2562” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ที่ทรงริเริ่มให้มีการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน สร้างเสริมกิจกรรมวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน     
และส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนให้แพร่หลาย โดยก าหนดการจัดงานในวันศุกร์ที่ 7 
มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมนเรศวรภูเก้าภูพานค า ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 1  ต. ล าภู อ. เมืองหนองบัวล าภู จ. หนองบัวล าภู  

ในการนี้จึงขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัดส านักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล าภู เข้าร่วม
ประชุมคณะท างานโครงการ “7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจ าปี พ.ศ. 2562 เพ่ือเตรียมความพร้อม
ในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 ระหว่างเวลา 09.00 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุมนเรศวร ชั้น 3 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล าภู 

มติที่ประชุม  รับทราบ /มอบคณะท างานฯ ทุกคณะ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย   
โดยเคร่งครัด ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ หากมีปัญหาข้อขัดข้อง
ประการใดให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับทราบ  

 
 ระเบียบวาระท่ี ๕.๔.3 วงเงินการกู้ยืมหรือค้ าประกันประจ าปีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ประจ าเดือน เมษายน 2562 

ประธานฯ มอบให้นางพรสถิตย์  ก าไรทอง ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร   
การจัดการสหกรณ์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ส านักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล าภู โดยกลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ จะก าหนดจัดประชุมพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด
หนองบัวล าภู ครั้งที่ 2/2562 ให้กับสหกรณ์ที่ส่งเอกสารขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ จ านวน 5 แห่ง ดังนี้ 

1. สหกรณ์โคนมในเขตปฏิรูปที่ดินหนองบัวล าภู จ ากัด 
2. สหกรณ์การเกษตรสุวรรณคูหา จ ากัด 
3. สหกรณ์การเกษตรต าบลโนนม่วง ยางหล่อ หนองกุงแก้ว จ ากัด 
4. สหกรณ์ผู้ใช้น้ าบ้านสมสนุก จ ากัด 
5. สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านทรายมูล-กุดแข้ จ ากัด 

รวมเป็นเงินที่ขอกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ จ านวน 10,220,000 บาท (สิบล้านสองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)  
  ในการนี้จึงขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องเข้าร่วมประชุมเพ่ือให้ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการ
พิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ฯ ในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมนเรศวร ชั้น 3 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล าภู  
  มติที่ประชุม  รับทราบ  
 
 
 
 



~ ๙ ~ 
 

 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๔.๔ โครงการอบรมส่งเสริมปุ๋ยผสมใช้เองผ่านสหกรณ์การเกษตรเพื่อ
ลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร 

ประธานฯ มอบให้นางพรสถิตย์  ก าไรทอง ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร   
การจัดการสหกรณ์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ส านักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล าภู โดยกลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ได้จัดอบรมโครงการส่งเสริมปุ๋ยผสมใช้เองผ่านสถาบันเกษตรกร เพ่ือลด
ต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร ณ สหกรณ์การเกษตรสุวรรณคูหา จ ากัด เป้าหมายได้แก่สมาชิกสหกรณ์ พร้อม
ด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จ านวน 101 ราย เรียบร้อยแล้ว สหกรณ์การเกษตรสุวรรณคูหา จ ากัด จะได้ด าเนินการ
ผลิตปุ๋ยผสมใช้เองเพ่ือจ าหน่ายให้สมาชิกต่อไป    

มติที่ประชุม  รับทราบ /มอบเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ที่รับผิดชอบ ติดตามผลการ
ด าเนินงานของสหกรณ์ 
 
 ระเบียบวาระท่ี ๕.5  กลุ่มตรวจการสหกรณ์   

รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนเมษายน 25๖๒  
ระเบียบวาระท่ี ๕.5.๑ รายงานผลความก้าวหน้าการช าระบัญชี 
ประธานฯ มอบให้นายวสันต์ สุขสมบัติ ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ ์รายงานผล

ความก้าวหน้า ในการช าระบัญชีประจ าเดือนเมษายน 256๒ ต่อที่ประชุม ดังนี้ 
ที ่ ชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ขั้นตอน 

เดือน มี.ค. ๖2 
ขั้นตอน 

เดือน เม.ย.62 
ผู้ช าระบัญชี 

๑ สอ.พนักงานฝ่ายปกครองอ าเภอ 
นากลาง จ ากัด 

ขั้นที่ 3 
(26 ก.ย.59) 

ขั้นที่ 3 
(26 ก.ย.59) 

นายวสันต์  สุขสมบัติ 

๒ สกก.ผายาสามัคคี จ ากัด ขั้นที่ 3 
(21 ก.ค.59) 

ขั้นที่ 3 
(21 ก.ค.59) 

นายขบวน   ทองดี 

๓ ร้านสหกรณ์อ าเภอศรีบุญเรือง  
จ ากัด 

ขั้นที่ 6   
(4 มิ.ย.60) 

ขั้นที่ 6   
(4 มิ.ย.60) 

นายสมเด็จ  บุญเดช 
 

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

ขั้นที่ 3 
(1 มิ.ย.59) 

น.ส.ศศิธร จันทร์สมัคร 
 

5 สกก.อนุรักษ์ธรรมชาติ จ ากัด ขั้นที่ ๗     
(2๔ มี.ค.๖๐) 

ขั้นที่ ๗     
(2๔ มี.ค.๖๐) 

นายขบวน  ทองดี 

6 สกก.บ้านกุดดินจ่ี –ดงสวรรค์  

จ ากัด 
ขั้นที่ 3        

(6 มิ.ย.60) 
ขั้นที่ 4   

(6 มิ.ย.60)  
นายจิตณรงค์  ลอยลม 

 
7 ร้านสหกรณ์โนนสัง  จ ากัด ขั้นที่ 6         

 (19 ธ.ค.59) 
ขั้นที่ 6         

 (19 ธ.ค.59) 
น.ส.ญาณินท์ สุวรรณโค 

 
๘  สหกรณผ์ู้ใช้น้ าโคกนกสาริกา  

จ ากัด  
ขั้นที่ 7 

(30 มิ.ย.59) 
ขั้นที่ 7 

(30 มิ.ย.59) 
น.ส. ฐิตาภรณ์  สอนเต็ม 

๙  สก.ผู้เลี้ยงสุกรศรีบุญเรือง  จ ากัด   
(กลุ่มมีปัญหา)  

ขั้นที่ 6 
(21 ธ.ค.53) 

ขั้นที่ 6 
(21 ธ.ค.53) 

นายจิตณรงค์ ลอยลม 
 



~ ๑๐ ~ 
 

 
 
 
 

1๐ สกก.สร้างสรรค์ศรีบุญเรือง จ ากัด  
(กลุ่มมีปัญหา)  

ขั้นที่ 6                
(7 พ.ค.52)  

ขัน้ที่ 6                
(7 พ.ค.52) 

น.ส. ญาณินท์  สุวรรณโค 
 

1๑  กลุ่มเกษตรเลี้ยงโคเนื้อบ้านถิ่น  ขั้นที่ 7           
(8 มิ.ย.60)   

ขั้นที่ 7           
(8 มิ.ย.60)  

น.ส.ศศิธร จันทร์สมัคร 
 

1๒  กลุ่มเกษตรเลี้ยงสัตว์นาแก  ขั้นที่ ๖  
(7 เม.ย.60)   

ขั้นที่ ๖  
(7 เม.ย.60)  

น.ส.จันทร์เพ็ญ ศรีลุนช่าง 
 

1๓  กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์นาค าไฮ 
 

ขั้นที่ 3 
(16 ก.พ.60) 

ขั้นที่ 3 
(16 ก.พ.60) 

น.ส.จันทร์เพ็ญ ศรีลุนช่าง 
 

๑๔ สกก.มหาชนสุวรรณคูหา จ ากัด  ขั้นที่ 2 
(20 เม.ย.๖๐) 

ขั้นที่ 3 
(11 ส.ค.๖๐) 

น.ส.ฐิตาภรณ์ สอนเต็ม 

1๕ สบ.ชุมชนบ้านเอื้ออาทร
หนองบัวล าภู จ ากัด 

 ขั้นที่ 2 
(2๖ เม.ย.๖๐) 

ขั้นที่ ๓ 
(๖ ก.ค.๖๐) 

น.ส.รัดดาวรรณ ไชยช่วย 

๑๖ สกก.บ้านเพ็กเฟ้ือย-ห้วยเตย 
จ ากัด 

ขั้นที่ ๒ 
(1๐ มี.ค.60)  

ขั้นที่ 3 
(1๐ ต.ค.60) 

นางพรสถิตย์ ก าไรทอง   

1๗ สกก.โนนเมือง จ ากัด ขั้นที่ 3 
(21 ก.ค. 60  

ขั้นที่ 3 
(21 ก.ค. 60) 

น.ส.จันทร์เพญ็  ศรีลุนช่าง 

๑๘ สกก.โอทอปศรีบุญเรือง จ ากัด ขั้นที่ ๓ 
(28 มิ.ย. ๖๐)  

ขั้นที่ 4 
(21 มี.ค.61) 

น.ส.อรอุมา แพงวงษ์ 

๑๙ สหกรณ์สวนป่าภาคเอกชน จ ากัด ขั้นที่ 2 
(26 พ.ค.60)  

ขั้นที่ 2 
(26 พ.ค.60) 

นายวสันต์  สุขสมบัติ 

๒๐ สกก.นาวัง จ ากัด ขั้นที่ ๑  
(๙ พ.ย.60) 

ขั้นที่ ๒  
(๒๑ พ.ย.60) 

น.ส.ญาณินท์ สุวรรณโค 
 

2๑ สกก.ผลิตปุ๋ยอินทรีย์คลองเจริญ 
จ ากัด 

ขั้นที่ 2  
(14 มี.ค.61) 

ขั้นที่ ๓  
(๓๒ พ.ย.61) 

นายพยนต์  รุ่งศรี 

2๒ กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อบ้านค้อ ขั้นที่ ๒  
(16พ.ย.60) 

ขั้นที่ 3  
(๒3 ม.ค.6๑) 

นายสมเด็จ  บุญเดช 

๒๓ สหกรณ์ผู้ใช้น้ าบ้านโนนข่าแก ท่า
วารี จ ากัด 

ขั้นที่ ๑ 
๑๐ ส.ค. ๖๑ 

ขั้นที่ ๒  
๒ ต.ค. ๖๑ 

นายจิตณรงค์  ลอยลม 

มติที่ประชุม  รับทราบ  /มอบเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเร่งด าเนินการช าระบัญชีให้เสร็จสิ้น
โดยเร็ว ไม่ควรเกิน ๒ ปี ตามแผนของกรมส่งเสริมสหกรณ์  

 
 
 
 



~ ๑๑ ~ 
 

 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.5.๒ รายงานความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่องประจ าเดือนเมษายน 
25๖๒ 

ประธานฯ มอบให้ นายวสันต์ สุขสมบัติ ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์  รายงาน ต่อที่
ประชุมว่า ได้รับแจ้งผลการรายงานการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ ดังนี้ 

๑. สหกรณ์การเกษตรเมืองหนองบัวล าภู จ ากัด รายงานความคืบหน้าว่า ในเดือนเมษายน 
2562 ยังไม่ ได้รับช าระหนี้จากโรงสี อุดรฯ  เลี่ยงฮงไถ่ (1992) จ ากัด คงเหลือ ยอดมูลค่าความเสียหาย        
๒,๗59,701 บาท ส่วนลูกหนี้สินค้าขาดบัญชี อยู่ในความรับผิดชอบของนายนาวา ใจสะอาด อดีตผู้จัดการ    
ได้น าเงินมาช าระให้สหกรณ์ เดือนละ 5๐,000 บาท ยังมียอดคงเหลือ จ านวน 112,192 บาท 

๒. สหกรณ์การเกษตรศรีบุญเรือง จ ากัด รายงานความคืบหน้าว่า นายสมศักดิ์ จักรนารายณ์  
น าเงินมาช าระหนี้ เมื่อเดือนเมษายน ๒๕6๒ เป็นเงินจ านวน ๒๕,000 บาท 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.5.3 รายงานผลการตรวจการสหกรณ ์  
ประธานฯ มอบให้ นายวสันต์ สุขสมบัติ ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์  รายงาน ต่อที่

ประชุมดังนี้  
 ๑. รายงานผลการตรวจการสหกรณ์ ในพ้ืนที่รับผิดชอบกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ มี

จ านวน ๑๐ แห่ง และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒ มีจ านวน ๘ แห่ง ไม่พบข้อบกพร่องในรายการที่ตรวจสอบ 
 ๒. รายงานผลตรวจการสหกรณ์ (ตรวจทีม) มีจ านวน ๑ แห่ง  
 ๓. รายงานผลตรวจการสหกรณ์ สหกรณ์เข้าข่ายที่นายทะเบียนสหกรณ์ อาจต้องสั่ง

เลิกตามมาตรา 71 (1) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 จ านวน ๒ แห่ง  
มติที่ประชุม  รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.6 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๖.1 ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ภายใน 150 วัน ส าหรับปีบัญชีสิ้นสุด 30 

เมษายน 256๒ 
ประธานฯ มอบให้นายขบวน ทองดี ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  ๑  รายงานต่อที่ประชุมว่า 

มีสหกรณ์จัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ภายใน 150 วัน จ านวน ๑ แห่ง คือ สหกรณ์โคเนื้อคุณภาพ
หนองบัวล าภู จ ากัด  

มติที่ประชุม  รับทราบ  
  

ระเบียบวาระท่ี ๕.6.2 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปิดบัญชี ส าหรับปีบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม 
2562  

ประธานฯ มอบให้นายขบวน ทองดี ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ รายงานต่อที่ประชุมว่า  
มีสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร ปิดบัญชี ส าหรับปีบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2562 ดังนี้  สหกรณ์ จ านวน ๖ แห่ง 
และกลุ่มเกษตรกร จ านวน ๙ แห่ง และไม่สามารถปิดบัญชีได้ คือ กลุ่มเกษตรกรท านาหนองหว้า และกลุ่ม
เกษตรกรท าสวนหนองภัยศูนย์ก้าวหน้า เนื่องจากผลการด าเนินงานไม่มีความเคลื่อนไหว 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
 

 



~ ๑๒ ~ 
 

 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.7 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2  
รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนเมษายน 25๖๒  
ระเบียบวาระท่ี ๕.7.1 ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ภายใน 150 วัน ส าหรับปีบัญชีสิ้นสุด 30 

พ.ย. 256๑ 
ประธานฯ มอบให้นายจิตณรงค์  ลอยลม ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  ๒ รายงาน ต่อที่

ประชุมว่า    มีกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อโนนม่วง จัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ภายใน 150 วัน เมื่อวันที่ 29 
เมษายน 2562  

มติที่ประชุม  รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.7.2 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปิดบัญชี ส าหรับปีบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม 

2562  
 ประธานฯ มอบให้นายจิตณรงค์  ลอยลม ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  ๒ รายงานต่อที่

ประชุมว่า   มีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปิดบัญชี ส าหรับปีบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2562 ดังนี้ 
 1. มีสหกรณ์ จ านวน 1 แห่ง คือ สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านทรายมูล-

กุดแข้ จ ากัด  
 2. กลุ่มเกษตรกร จ านวน 11 แห่ง มีดังนี้  
 1. กลุ่มเกษตรกรท านาหนองแก 2. กลุ่มเกษตรกรท านาโนนสัง  
 3. กลุ่มเกษตรกรท านาต าบลหันนางาม 4. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เมืองใหม่  
 5. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อโนนเมือง 6. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อหนองเรือ  
 7. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อยางหล่อ 8. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์จอมทอง  
 9. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อวังทอง 10. กลุ่มเกษตรกรโคเนื้อเมืองใหม่  
 11. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อต าบลนิคมพัฒนา  
มติที่ประชุม  รับทราบ  

 
    
 

 
 ระเบียบวาระท่ี ๖.๑ การเติมน้ ามันรถยนต์ราชการ   
 ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า การเติมน้ ามันรถยนต์ราชการเพ่ือความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน ให้ฝ่ายบริหารทั่วไปน ารถยนต์ราชการทุกคันเติมน้ ามันให้เต็มถังก่อนออกไปปฏิบัติหน้าที่ หลังจาก
นั้นกลุ่มทุกกลุ่ม/ฝ่ายบริหารทั่วไป ที่ออกปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เติมน้ ามันให้เต็มถังที่ปั้มน้ าของสหกรณ์       
ในพ้ืนที่ที่ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ  

มติที่ประชุม  รับทราบ /ถือปฏิบัติ 
  
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี     



~ ๑๓ ~ 
 

 
 
 
 

  เมื่อไม่มีผู้เสนอเรื่องอ่ืนใดอีก ประธานขอขอบคุณ ผู้มาประชุม และกล่าวปิดการประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา ๑7.00 น. 
 
 
      (ลงชื่อ) ธีรโชติ  มะลิวัน    (ลงชื่อ)     ประสิทธิ์  เทพมูณี     
             (นายธีรโชติ  มะลิวัน)       (นายประสิทธิ์ เทพมูณี) 
             นกัจัดการงานทัว่ไป                                             หัวหนา้ฝา่ยบรหิารทัว่ไป 
             ผูจ้ดรายงานการประชุม                                             ผูต้รวจรายงานการประชุม 


