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รายงานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการและจ้างเหมาบริการ 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล าภู 

ครั้งที่ 4/25๖3 
ประจ าเดือนเมษายน 2563 

วันพุธที ่29 เมษายน ๒๕๖3 เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมนเรศวร  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล าภู 

...................................................... 
ผู้มาประชุม 
 
ที ่ ชื่อ - สกุล   ต ำแหน่ง/ระดับ    ลำยมือชื่อ 
1.  นำยกฤษฎำ   วรสถิตย์  สหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู  กฤษฎำ  วรสถิตย์ 
2.  นำยสุชำต ิ  งำมพิพัฒนกุล ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำ สุชำติ งำมพิพัฒนกุล 
     ธุรกิจสหกรณ์      
3.  นำยขบวน   ทองดี  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ ขบวน  ทองดี 
4.  นำยจิตณรงค์  ลอยลม  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 จิตณรงค์ ลอยลม 
5.  นำยประสิทธิ์        เทพมูณี  หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป   ประสิทธิ์  เทพมูณี 
๕.  นำยพยนต์  รุ่งศร ี  เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์ช ำนำญงำน พยนต์ รุ่งศรี 
6.  นำงสำวญำณินท ์ สุวรรณโค นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร  ญำณินท์ สุวรรณโค 
7.  นำงน  ำฝน    แก้วศิลำ  นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร  น  ำฝน แก้วศิลำ 
8.  นำงสำวพิสมัย  แสงโทโพธิ์ นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร      พิสมัย แสงโทโพธิ์ 
9.  นำงสำวชมพูเนกข์ พุทธิรัตน์ นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  ชมพูเนกช์ พุทธิรัตน์ 
10. นำงสำวกัญญำณัฐ จูมเกตุ  นิติกรปฏิบัติกำร    กัญญำณัฐ จูมเกตุ 
1๑. นำงสำวชุติญำ     รัตนวงศ ์ นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  ชุติญำ รัตนวงศ์ 
๑2. นำยอุดม  กุศล  นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  อุดม กุศล 
๑๓. นำงสำวจันทร์เพ็ญ   ศรีลุนช่ำง นักวิชำกำรสหกรณ์   จันทรเ์พ็ญ ศรีลุนช่ำง 
๑4. นำยธีรโชติ   มะลิวัน  นักจัดกำรงำนทั่วไป   ธีรโชติ มะลิวัน 
 

ผู้ไม่มาประชุม   (เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ จึงได้ให้แต่ละกลุ่ม   
/ฝ่ำย ส่งตัวแทนเข้ำร่วมประชุม กลุ่ม/ฝ่ำยละ ๒ คน ส่วนที่เหลือให้ประชุมผ่ำน (ZOOM MEETING) 
1.  นำยสมเด็จ  บุญเดช  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มจัดตั งและส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนเข้ำร่วมประชุม 
2.  นำงพรสถิตย์  ก ำไรทอง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำ ผู้แทนเข้ำร่วมประชุม 
     กำรบริหำรกำรจัดกำรสหกรณ์ 
3.  นำยวสันต์   สุขสมบัติ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มตรวจกำรสหกรณ์  ผู้แทนเข้ำร่วมประชุม 
4.  นำยทว ี  ขวัญใจ  เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์อำวุโส  ผู้แทนเข้ำร่วมประชุม 
5.  นำงสำวนัทธมนต์   พรหมมำ นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร  ผู้แทนเข้ำร่วมประชุม 
6.  นำงกำญจนำ    มะลำหอม นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร          ผู้แทนเข้ำร่วมประชุม 
7.  นำงสำวสิริเนตร โพระกัน  นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  ผู้แทนเข้ำร่วมประชุม 
8. นำงสำวทิพวรรณ ทองดี  นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  ผู้แทนเข้ำร่วมประชุม 
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9.   นำยสำคร  ดำทุมมำ พนักงำนพิมพ์ ส4   ผู้แทนเข้ำร่วมประชุม 
10. นำงสำวช่อเพชร  ศรีบุญเรือง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน  ผู้แทนเข้ำร่วมประชุม 
๑1. นำงสำวอัมพิกำ ฉิมมำ  นักวิชำกำรสหกรณ์   ผู้แทนเข้ำร่วมประชุม 
๑2. นำงสำวนิลวรรณ  ศรีหลง  นักวิชำกำรมำตรฐำนสินค้ำ  ผู้แทนเข้ำร่วมประชุม 
๑3. นำยภำณุพงษ์   เกตุไทย  นิติกร     ผู้แทนเข้ำร่วมประชุม 
๑4. นำงสำวปวีณำ ชัชวำลย์  นักวิชำกำรสหกรณ์   ผู้แทนเข้ำร่วมประชุม
๑5. นำงสำวภำวิน ี บุญสุด  นักวิชำกำรเงินและบัญชี   ผู้แทนเข้ำร่วมประชุม 
๑6. นำงศรีสุนันท์   วงค์พันธุ์  นักวิชำกำรสหกรณ์   ผู้แทนเข้ำร่วมประชุม
๑7. นำงสำวสุมำล ี อินทวิหค นักวิชำกำรสหกรณ์   ผู้แทนเข้ำร่วมประชุม 
18. นำงสำวอรอุมำ  แพงวงษ์  นักวิชำกำรสหกรณ์   ผู้แทนเข้ำร่วมประชุม 
19. นำงสำวศศิธร จันทร์สมัคร นักวิชำกำรสหกรณ์   ผู้แทนเข้ำร่วมประชุม 
20. นำงสำวรัดดำวรรณ ไชยช่วย  เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์  ผู้แทนเข้ำร่วมประชุม 
๒1. นำงสำวฐิตำภรณ ์ สอนเต็ม  เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์  ผู้แทนเข้ำร่วมประชุม 
๒2. นำงสำวศิริรัตน์ จันทร์จ้อย เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี  ผู้แทนเข้ำร่วมประชุม 
๒3. นำงสำวเจนจิรำ สุวรรณพิมพ์ เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์  ผู้แทนเข้ำร่วมประชุม 
๒4. นำงสำวรุ่งนภำ   ขำวข ำ  เจ้ำพนักงำนธุรกำร   ผู้แทนเข้ำร่วมประชุม 
๒5. นำงสำววชิุดำวดี  ศรีสุทัศน์ เจ้ำพนักงำนธุรกำร   ผู้แทนเข้ำร่วมประชุม 
๒6. นำยสุทธิชัย  ถำวะโร  พนักงำนขับรถยนต์ ส2   ผู้แทนเข้ำร่วมประชุม 
๒7. นำยวิจิตร  บูระพันธ์ พนักงำนขับรถยนต์ ส2   ผู้แทนเข้ำร่วมประชุม 
28. นำยสมคิด  งำมดี  พนักงำนขับรถยนต์ ส2   ผู้แทนเข้ำร่วมประชุม
29. นำยเกษม    ปัจชัยโย  จ้ำงเหมำบริกำรขับรถยนต์  ผู้แทนเข้ำร่วมประชุม 
30. นำยพรเทพ  เปียซื่อ  จ้ำงเหมำบริกำรขับรถยนต์  ผู้แทนเข้ำร่วมประชุม 
มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน ๑4 คน และมีผู้ไม่มาประชุม จ านวน ๓0 คน 
 

เริ่มประชุมเวลำ ๐๙.๐๐ น. 
 นำยกฤษฎำ   วรสถิตย์  สหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู ประธำนในที่ประชุมกล่ำวเปิดกำรประชุม            
และด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุม ดังนี  
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๑.๑  สรุปผลการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ 
หน่วยงานของรัฐ อ าเภอ องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์การภาคเอกชนจังหวัดหนองบัวล าภู  
ประจ าเดือนเมษายน 2563  

ประธำนฯ  แจ้งต่อที่ประชุม ได้เข้ำร่วมประชุมคณะกรมกำรจังหวัด หัวหน้ำส่วนรำชกำร 
หน่วยงำนของรัฐ อ ำเภอ องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กำรภำคเอกชนจังหวัดหนองบัวล ำภู ประจ ำเดือน
เมษำยน 2563 เมื่อวันอังคำรที่ 28 เมษำยน 2563 ณ ห้องประชุมภูพำนค ำ ชั น 4 ศำลำกลำงจังหวัด
หนองบัวล ำภู สรุปสำระส ำคัญมี ดังนี  

  ๑.๑ แนะน ำหัวหน้ำส่วนรำชกำรย้ำยมำด ำรงต ำแหน่งในจังหวัดหนองบัวล ำภู ดังนี   
  1. นำยสมพจน์ เหล่ำเลิศฤทธิกุล อัยกำรจังหวัดคดีเยำวชนและครอบครัว

จังหวัดขอนแก่น ย้ำยมำด ำรงต ำแหน่ง อัยกำรจังหวัดหนองบัวล ำภ ู

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ     
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  2. นำงอัจจิมำ สุรสินธุ์  อัยกำรจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทำง
กฎหมำยและกำรบังคับคดีจังหวัดหนองบัวล ำภู ย้ำยมำด ำรงต ำแหน่ง อัยกำรจังหวัดคดีเยำวชนและครอบครัว
จงัหวัดหนองบัวล ำภู 

  3. นำยธนำนนท์ รัตนำเดชำชัย  อัยกำรจังหวัดประจ ำส ำนักงำนอัยกำร
สูงสุด ส ำนักงำนอัยกำรจังหวัดนครนำยก ย้ำยมำด ำรงต ำแหน่ง อัยกำรจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทำง
กฎหมำยและกำรบังคับคดีจังหวัดหนองบัวล ำภู  

  4. นำงสมหมำย เทียมกัน  แรงงำนจังหวัดบึงกำฬ ย้ำยมำด ำรงต ำแหน่ง 
แรงงำนจังหวัดหนองบัวล ำภู 

  5. นำยรังสรรค์ จินตศิริ  สรรพสำมิตพื นที่จังหวัดปัตตำนี ย้ำยมำด ำรง
ต ำแหน่ง สรรพสำมิตพื นที่จังหวัดหนองบัวล ำภู  

  6. นำยสุรพล มิ่งชัย  ท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดมหำสำรคำม ย้ำยมำด ำรง
ต ำแหน่ง ท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดหนองบัวล ำภู  

  7.  นำยโชคชัย วัฒนกูล  นำยอ ำเภอรัตนวำปี จังหวัดหนองคำย ย้ำยมำ
ด ำรงต ำแหน่ง นำยอ ำเภอเมืองหนองบัวล ำภู จังหวัดหนองบัวล ำภู  

  8. ว่ำที่ร้อยตรี รักชัย เลิศสุบิน  นำยอ ำเภอหนองหำน จังหวัดอุดรธำนี ย้ำย
มำต ำแหน่ง นำยอ ำเภอนำกลำง จังหวัดหนองบัวล ำภู  

  9. นำยสถิตย์ ค ำลำเลี ยง  นำยอ ำเภอประจักษ์ศิลปำคม ย้ำยมำต ำแหน่ง 
นำยอ ำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล ำภู  

 1.2 แจ้งหัวหน้ำส่วนรำชกำรที่ย้ำยไปด ำรงต ำแหน่งจังหวัดอ่ืนๆ มีดังนี   
  1. นำยเนติวิทย์ โง่นค ำ  อัยกำรจังหวัดคดีเยำวชนและครอบครัวจังหวัด

หนองบัวล ำภู ย้ำยไปด ำรงต ำแหน่ง อัยกำรจังหวัดหนองคำย  
  2. นำยพิทักษ์ พิศสิริวัฒนสุทธิ์  นำยอ ำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล ำภู  

ย้ำยไปด ำรงต ำแหน่ง นำยอ ำเภอสำมร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์           
๑.๓ สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ ๒๐๑๙  
      จังหวัดหนองบัวล ำภู ไม่มีผู้ติดเชื อไรรัสโคโรนำสำยพันธุ์ ๒๐๑๙ แต่มีผู้เดินทำง

จำกต่ำงประเทศที่อยู่กลุ่มเสี่ยงจ ำนวน ๒๖๓ รำย และผู้ว่ำงงำนเดินทำงกลับภูมิล ำเนำจ ำนวน ๑๔,๗๗๓ รำย         
รวม ๑๕,๐๓๖ รำย ซึ่งขณะนี ครบก ำหนดกำรกักตัวและกลับภูมิล ำเนำแล้ว ๑๓,๖๙๓ รำย คงเหลือ ๑, ๓๔๓ รำย 
กำรเฝ้ำระวัง ป้องกันและควบคุมกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ ๒๐๑๙ จังหวัด
หนองบัวล ำภู มี ๓ ค ำ คือ  

เฝ้ำระวัง หมำยถึง เฝ้ำระวังไว้เพ่ือไม่ให้มีกำรน ำเชื อเข้ำมำในพื นที่และไม่ให้มีกำร
แพร่เชื อต่อไป   

ป้องกัน หมำยถึง กำรป้องกันไม่ให้มีกำรแพร่เชื อต่อไป  
ควบคุม หมำยถึง ถ้ำแพร่แล้วก็ควบคุมให้อยู่ในวงจ ำกัดไม่ให้กระจำยออกไปมำก 

และไม่ให้เกิดควำมเสียหำยมำก ในกำรจึงขอควำมร่วมมือบุคลำกรในสังกัดทุกคน ป้องกันตนเอง รักษำ
ระยะห่ำงทำงสังคมซึ่งเป็นมำตรกำรที่ส ำคัญที่จะเปลี่ยนสถำนกำรณ์ของเรำสู่กลุ่มที่ เอำอยู่ตำมหลักกำรที่ว่ำ 
“โรคติดต่อจะไม่ติดต่อ หำกเรำไม่ติดต่อ” และไม่ควรไปในสถำนที่เสี่ยง ควรอยู่บ้ำน หยุดเชื อเพ่ือชำติ 
รับผิดชอบตนเอง ครอบครัว และสังคม  
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๑.๔ กำรบริกำรน  ำประปำในเทศเขตเทศบำลเมืองหนองบัวล ำภู  
      เนื่องจำกประสบภัยแล้ง และน  ำที่ใช้ในกำรท ำน  ำประปำจำกห้วยเหล่ำยำงจะ

ใช้ได้อีกประมำณ ๒ เดือน กำรประปำส่วนภูมิภำคจังหวัดหนองบัวล ำภูมีแนวทำงจัดหำน  ำจำกแหล่งน  ำอ่ืน เช่น 
น  ำจำกอ่ำงเก็บน  ำห้วยหนองแซง เป็นต้น มำใช้ในกำรท ำน  ำประปำ คำดจะมีน  ำใช้ถึงประมำณเดือนกรกฎำคม  
๒๕๖๓ ฉะนั นจึงขอควำมร่วมมือขอให้ใช้น  ำอย่ำงประหยัด คุ้มค่ำ  

 ๑.๕ ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จังหวัด
หนองบัวล ำภูเบิกจ่ำยได้ต่ ำกว่ำเป้ำหมำยที่ก ำหนด  

๑.๖  กำรขอรับเงินเยียวยำผู้ที่ได้รับผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื อ
ไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ ๒๐๑๙   

ส ำนักงำนคลังจังหวัดหนองบัวล ำภู ฝำกประชำสัมพันธ์ให้ผู้ที่ลงทะเบียนขอรับเงิน
เยียวยำที่ได้รับผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ ๒๐๑๙ เดือนละ ๕,๐๐๐ 
บำท ส ำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว อยู่ระหว่ำงกำรทบทวนสิทธิ์ ขอควำมร่วมมือไม่ให้มำติดต่อที่ส ำนักงำนคลัง
จังหวัดหนองบัวล ำภู คณะท ำงำนผู้พิทักษ์สิทธิ์ จะลงพื นที่เพ่ือให้ควำมช่วยเหลือผู้ลงทะเบียนถึงบ้ำน 

๑.๗. รำยได้เฉลี่ยของประชำกรจังหวัดหนองบัวล ำภู  
        จังหวัดหนองบัวล ำภูมีรำยได้เฉลี่ยของประชำกรอยู่ล ำดับที่ ๗๖ ของประเทศ 

และรำยได้ส่วนใหญ่มำจำกอำชีพเกษตร นำยเวียงชัย  แก้วพินิจ รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหนองบัวล ำภู จึงแจ้งให้
ส่วนรำชกำรต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง ให้แนะน ำเกษตรกรท ำเกษตรผสมผสำน และเลี ยงไก่พื นบ้ำน ไก่ตัวผู้ ๑ ตัว ไก่ตัว
เมีย ๕ ตัว ช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยให้ด ำเนินกำรในรูปแบบสหกรณ์   

  มติที่ประชุม  รับทรำบ   
 
 

 
 

  
 

ประธำนฯ มอบให้นำยธีรโชติ มะลิวัน นักจัดกำรงำนทั่วไป แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ รำยงำนกำร
ประชุมประจ ำเดือนมีนำคม 2563 ครั งที่ 3/๒๕๖3 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓0 มีนำคม พ.ศ. 2563 ได้บรรจุใน
เว็บไซต์ของส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู http://web.cpd.go.th/nongbualamphu/ และลงไลน์
กลุ่มส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด เพ่ือให้ทุกกลุ่ม/ฝ่ำย ได้รับทรำบและตรวจสอบควำมถูกต้อง รวมทั งด ำเนินกำร 
ตำมมติที่ประชุมในส่วนที่เกี่ยวข้อง และหำกท่ำนใดมีข้อแก้ไขเพ่ิมเติมภำยหลังขอให้แจ้งฝ่ำยบริหำรทั่วไป จึงขอ
รับรองรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว 

มติที่ประชุม  รับทรำบ /รับรองรำยงำนกำรประชุมประจ ำเดือนมีนำคม ๒๕๖3 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/๒๕๖3 วันอังคารที่ ๓0 มีนาคม พ.ศ. 2563 

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


~ ๕ ~ 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินค้างช าระนานของสหกรณ์  ภายใต้
โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 

ประธำนมอบให้นำยสุชำติ งำมพิพัฒนกุล รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ ผลกำรติดตำมหนี ค้ำงช ำระ
ของเดือนเมษำยน 2563 มีดังนี   

 1. สหกรณ์กำรเกษตรสุวรรณคูหำ จ ำกัด มีลูกหนี  540 รำย ยอดคงเหลือต้นเดือน
จ ำนวน 12,873,290.76 บำท ดอกเบี ยจ ำนวน 740,630.51 บำท ได้รับช ำระระหว่ำงเดือนจ ำนวน 45 
รำย เงินต้นจ ำนวน 516,683.64 บำท ดอกเบี ยจ ำนวน 98,206.06 บำท ลูกหนี คงเหลือจ ำนวน 452 รำย 
ต้นเงินจ ำนวน 12,356,607.12 บำท ดอกเบี ยจ ำนวน 642,424.45 บำท 

 2. สหกรณ์กำรเกษตรกรศรีบุญเรือง จ ำกัด มีลูกหนี  648 รำย ยอดคงเหลือต้นเดือน 
27,182,509 รำย ดอกเบี ยจ ำนวน 11,792,319 บำท ได้รับช ำระจำกลูกหนี ระหว่ำงเดือนจ ำนวน 24 รำย 
เงินต้นจ ำนวน 12,131,800 บำท ดอกเบี ย 98,894 บำท ลูกหนี คงเหลือจ ำนวน 624 รำย เงินต้นจ ำนวน 
25,969,329 บำท ดอกเบี ยจ ำนวน 11,693,425 บำท 

 3. สหกรณ์กำรเกษตรโนนสัง จ ำกัด จ ำกัด มีลูกหนี  1,312 รำย ยอดคงเหลือต้นเดือน
จ ำนวน 50,421,849  บำท ดอกเบี ยจ ำนวน 13,513,098 บำท ได้รับช ำระระหว่ำงเดือนจ ำนวน 20 รำย 
เงินต้นจ ำนวน 1,206,093  บำท ดอกเบี ยจ ำนวน 466,809  บำท ลูกหนี คงเหลือจ ำนวน 1,292 รำย   
ต้นเงินจ ำนวน 49,215,001  บำท ดอกเบี ยจ ำนวน 13,046,289  บำท 

 4. สหกรณ์กำรเกษตรนำกลำง จ ำกัด มีลูกหนี จ ำนวน 1,100 รำย ยอดคงเหลือต้น
เดือนจ ำนวน 229,803,366 บำท ดอกเบี ยจ ำนวน 10,725,530 บำท ได้รับช ำระระหว่ำงเดือนจ ำนวน 
90 รำย เงินต้นจ ำนวน 1,344,675 บำท ดอกเบี ยจ ำนวน 71,204  บำท ลูกหนี คงเหลือจ ำนวน 1,010 รำย 
ต้นเงินจ ำนวน 21,635,661 บำท ดอกเบี ยจ ำนวน 10,654,327  บำท 

 5. สหกรณ์กำรเกษตรเมืองหนองบัวล ำภู จ ำกัด มีลูกหนี จ ำนวน 1,613 รำย ยอด
คงเหลือต้นเดือนจ ำนวน 271,537,512.74 บำท ดอกเบี ยจ ำนวน 45,447,054.60 บำท ได้รับช ำระ
ระหว่ำงเดือนจ ำนวน 8 รำย เงินต้นจ ำนวน 5,597,888.64 บำท ดอกเบี ยจ ำนวน 47,423.31 บำท ลูกหนี 
คงเหลือจ ำนวน 1,605 รำย ต้นเงินจ ำนวน 267,989,623.10บำท ดอกเบี ยจ ำนวน 44,979,990.89 บำท 

ประธำนฯ กล่ำวเพ่ิมเติมว่ำ กำรพัฒนำสหกรณ์ภำคกำรเกษตรให้เป็นองค์กรหลักระดับอ ำเภอ
ทั ง 5 แห่ง โดยเน้นแก้ไขปัญหำหนี ค้ำงช ำระ มอบหัวหน้ำคณะท ำงำนฯ ทั ง ๕ คณะ แนะน ำ เร่งรัด ติดตำม
แนวทำงแก้ไขปัญหำหนี สินค้ำงช ำระนำนของสหกรณ์ภำคกำรเกษตร หำกมีกำรประชุมกลุ่มขอให้ไปร่วมประชุม
และติดตำมกำรด ำเนินงำนแก้ไขปัญหำหนี ค้ำงช ำระตำมแนวทำงต่ำงๆ ที่สหกรณ์ภำคกำรเกษตรได้ด ำเนินกำร
ประชุมเชิงปฏิบัติกำรไว้ และขอให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจสหกรณ์ตรวจสอบกำรช ำระหนี ที่สหกรณ์
รำยงำนว่ำถูกต้องหรือไม่ เปรียบเทียบกับแผนเป็นร้อยละเท่ำใด ให้รำยงำนในกำรประชุมประจ ำเดือนครั งต่อไป 

มติที่ประชุม รับทรำบ/ ถือปฏิบัติ 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องติดตาม  
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ระเบียบวาระท่ี ๓.2 ผลการด าเนนิงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 
ประธำนฯ มอบให้นำยสุชำติ  งำมพิพัฒนกุล ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจสหกรณ์ 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรใช้ประโยชน์ของอุปกรณ์กำรตลำดโครงกำรไทยนิยม ยั่งยืน (แก้มลิง) ดังนี  
1. สหกรณ์กำรเกษตรเพ่ือกำรตลำดลูกค้ำ ธกส. หนองบัวล ำภู จ ำกัด ยอดรับซื อสะสม

ตั งแต่เดือนตุลำคม 2562 - เมษำยน 2563 มีดังนี  
  * ข้ำวเปลือกเหนียว จ ำนวน 577.42 ตัน จ ำนวนเงิน 8,925,183.03 บำท  
  * ข้ำวเปลือกมะลิ จ ำนวน 727.49 ตัน จ ำนวนเงิน 9,615,582.05 บำท 
  * มันสด จ ำนวน 356.24 ตนั จ ำนวนเงิน 718,876.30 บำท 
  * มันเส้น จ ำนวน 13.64 ตนั จ ำนวนเงิน 74,024.50 บำท  

   2. สหกรณ์กำรเกษตรหนองภัยศูนย์ จ ำกัด ในเดือนเมษำยน 2563 ไม่มีกำรรับซื อ
สุกรมำช ำแหละ เพ่ือจ ำหน่ำย 

3. สหกรณ์กำรเกษตรโนนสัง จ ำกัด ยอดสะสมข้ำวเปลือกตั งแต่เดือนตุลำคม 2562 
- เมษำยน 2563 จ ำนวน 728.19 ตัน มูลค่ำ 9,013,697 บำท 
  มติที่ประชุม   รับทรำบ  /มอบเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบ แนะน ำสหกรณ์ให้ด ำเนินกำรตำม
แผนกำรด ำเนินงำน และให้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ให้ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภูทรำบ
ตำมแบบฟอร์มที่ก ำหนด 
 
  ระเบียบวาระที่ ๓.3 การส่งเสริมแนะน าให้สหกรณ์จัดจ าหน่ายสินค้าเกษตร อาหารและ
สินค้าจ าเป็น    

ประธำนฯ มอบให้นำยขบวน ทองดี ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 รำยงำนต่อที่ประชุม
ว่ำ ได้แนะน ำสหกรณ์ในพื นที่ที่รับผิดชอบ เช่น สหกรณ์กำรเกษตรเมืองหนองบัวล ำภู จ ำกัด  สหกรณ์กำรเกษตร 
เพ่ือกำรตลำดลูกค้ำ ธกส. หนองบัวล ำภู จ ำกัด เป็นต้น แต่ยังไม่มีสหกรณ์ใดได้ด ำเนินกำร  

ประธำนฯ มอบให้นำยจิตณรงค์ ลอยลม ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 รำยงำนต่อที่
ประชุมว่ำ ได้แนะน ำสหกรณ์ในพื นที่ท่ีรับผิดชอบ มีเพียงสหกรณ์โคนมในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวล ำภู 
จ ำกัด ได้จัดจ ำหน่ำยอำหำรส ำหรับวัว และผลิตภัณฑ์จำกกำแฟ เป็นต้น  
  ประธำนฯ กล่ำวเพ่ิมเติมว่ำ ช่วงนี เกิดกำรระบำดของไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙  ขอให้เจ้ำหน้ำที่
ส่งเสริมสหกรณ์แนะน ำสหกรณ์ให้พลิกวิกฤติให้เป็นโอกำส จัดหำสินค้ำมำจ ำหน่ำย และเป็นกำรส่งเสริมอำชีพ
ให้สมำชิกของสหกรณ์ผู้ว่ำงงำนมีงำนท ำ และมอบผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจสหกรณ์ คัดเลือก
สหกรณ์ที่เป็นองค์กรหลักระดับอ ำเภอสัก 1-2 แห่ง ด ำเนินกำรน ำร่อง โดยร่วมกับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 และ 2 
ทีร่ับผิดชอบ ในพื นที่นั นๆ ด้วย 

มติที่ประชุม     รับทรำบ /ถือปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๗ ~ 
 

 
 
 
 

 
 
     

 ระเบียบวาระที่ 4.๑ การส ารวจและช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ในการจ าหน่ายผลิตผล
การเกษตร หรือผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 ประธำนฯ มอบให้นำงสำวชุติญำ รัตนวงค์ นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร รำยงำนต่อที่ประชุม
ว่ำ ตำมที่ได้ส ำรวจสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้จังหวัดหนองบัวล ำภู ในกำรจ ำหน่ำยผลิตผลกำรเกษตรหรือ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนนั น ในเดือนเมษำยน 2563 ยังไม่มีสหกรณ์ใดได้ด ำเนินกำร และมีกลุ่มผลิตแปรรูปปลำ    
บ้ำนห้วยบง อ. โนนสัง จ.หนองบัวล ำภู ด ำเนินกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ที่ท ำจำกปลำ    

มติที่ประชุม     รับทรำบ  
 
   

 
     

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑  ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.1 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าเดือนเมษายน 2563 

ประธำนฯ มอบให้นำยประสิทธิ์ เทพมูณี หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยเงิน
งบประมำณปี 2563 ประจ ำเดือนเมษำยน 2563 ของส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู ข้อมูล ณ วันที่ 
๒8 เมษำยน ๒๕๖3 เบิกจ่ำยเงินงบประมำณได้ 63.45 % ต่ ำกว่ำเป้ำหมำยที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ก ำหนด คือ 
6๕ %   
  มติที่ประชุม รับทรำบ    
 
   ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 
  ระเบียบวาระที่ ๕.๒.1 การจัดมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ 
2563 
      ประธำนฯ มอบให้นำงสำวชมพูเนกข์ พุทธิรัตน์ นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร ซึ่งได้รับ
มอบหมำยจำกนำยสมเด็จ บุญเดช ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มจัดตั งและส่งเสริมสหกรณ์ รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ ในเดือน
เมษำยน 2563 ผลกำรจัดมำตรฐำนมี ดังนี   
      1. สหกรณ์ เป้ำหมำย 46 แห่ง ประเมินกำรจัดมำตรฐำนแล้ว 1๑ แห่ง ผ่ำนเกณฑ์
มำตรฐำน ๙ แห่ง คิดเป็นร้อยละ 1๙.๕๗ ไม่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน 2 แห่ง  
      2. กลุ่มเกษตรกร เป้ำหมำย 45 แห่ง ประเมินกำรจัดมำตรฐำนแล้ว 4 แห่ง ผ่ำน
เกณฑ์มำตรฐำน 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 8.89         
     มติที่ประชุม     รับทรำบ  
 
 ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.2 การจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
      ประธำนฯ มอบให้นำงสำวชมพูเนกข์ พุทธิรัตน์ นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติ กำร ซึ่งได้รับ
มอบหมำยจำกนำยสมเด็จ บุญเดช ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มจัดตั งและส่งเสริมสหกรณ์  รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ กำร
จัดตั งสหกรณ์ชลอไว้ก่อน เนื่องจำกอยู่ในช่วงสถำนกำรณ์ป้องกันกำรแพร่ระบำดโรคติดเชื อไวรัสโคโรนำ 2019 
     มติที่ประชุม     รับทรำบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพื่อทราบ และถือปฏิบัติ 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา 



~ ๘ ~ 
 

 
 
 
 

  ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
ระเบียบวาระท่ี ๕.3.๑ การขอรับการสนับสนุนงบประมาณปั๊มน้ าพร้อมระบบพลังงาน

แสงอาทิตย์ 
     ประธำนฯ มอบให้นำยสุชำติ งำมพิพัฒนกุล ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจ
สหกรณ์ รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ ตำมที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู โดยกลุ่ม
ส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจสหกรณ์ ส ำรวจสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีควำมต้องกำรปั้มน  ำพร้อมระบบพลังงำน
แสงอำทิตย์ โดยมีเงื่อนไขให้สมำชิกต้องสมทบเงินไม่น้อยกว่ำร้อยละ 30 นั น ผลกำรส ำรวจจังหวัด
หนองบัวล ำภู มีสหกรณ์แจ้งควำมประสงค์จ ำนวน 10 แห่ง  กลุ่มเกษตรกร จ ำนวน 3 แห่ง จ ำนวน  161 บ่อ 
จ ำนวนเงิน 6,310,800 บำท  
 
     ประธำนฯ กล่ำวเพ่ิมเติมว่ำ เนื่องจำกอยู่ในช่วงกำรแพร่ระบำดของเชื อไวรัสโคโรนำ 2019 
และสภำวะฝนแล้ง มีผลกระทบต่อรำยได้ของสมำชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จึงขอควำมร่วมมือเจ้ำหน้ำที่
ส่งเสริมสหกรณ์ ประชำสัมพันธ์และสนับสนุนให้สมำชิกของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้มีอุปกรณ์ส ำหรับน ำน  ำมำ
ใช้ในแปลงเกษตรกรรมของตนเองจะช่วยสร้ำงอำชีพ และมีรำยได้เพ่ิมขึ น  

มติที่ประชุม     รับทรำบ  /ถือปฏิบัติ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.3.2 การขอรับการสนับสนุนโครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม 

และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตร (งบกลาง) 
ประธำนฯ มอบให้นำยสุชำติ งำมพิพัฒนกุล ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจ

สหกรณ์ รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ ตำมที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู โดยกลุ่ม
ส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจสหกรณ์ ส ำรวจสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีควำมต้องกำรเข้ำร่วมโครงกำรปรับโครงสร้ำง
กำรผลิต กำรรวบรวม และกำรแปรรูปของสถำบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทำงกำรเกษตร  โดยมีวัตถุประสงค์       
เพ่ือผลักดันให้สถำบันเกษตรกรเป็นแหล่งรวบรวม จัดเก็บและแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตรของเกษตรกร
สมำชิก เพ่ือให้เกิดกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชีพ สร้ำงรำยได้ ให้กับสมำชิกในชุมชนผ่ำนสถำบันเกษตรกร โดยน ำ
กลุ่มเป้ำหมำยที่เคยขอรับกำรสนับสนุนจำกโครงกำรสนับสนุนกำรใช้เครื่องจักรกลกำรเกษตรเพ่ือช่วยเหลือ
เกษตรกรลดกำรใช้สำรเคมีกำรเกษตรโดยระบบสหกรณ์ มีจ ำนวน 2 แห่ง ดังนี   

1. สหกรณ์กำรเกษตรเพ่ือกำรตลำดลูกค้ำ ธกส.หนองบัวล ำภู จ ำกัด ขอรับกำรสนับสนุน 
รถแทกเตอร์พร้อมจอบหมุนใบมีด ขนำด 24 ใบ ผำนยกร่องมันส ำปะหลัง ๑ คัน วงเงิน 374,000 บำท และ
รถแทกเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ (ใบมีดดันดิน ผำนพรวนชนิด 7 จำน ไถหัวหมู โรตำรี่พรวนแนวตั ง ผำนบุกเบิก)  
จ ำนวน 1 คัน วงเงิน 1,874,000 บำท 

2. สหกรณ์กำรเกษตรศรีบุญเรือง จ ำกัด ขอรับกำรสนับสนุน รถแทกเตอร์พร้อมจอบ
หมุนใบมีด ขนำด 24 ใบ ผำนยกร่องมันส ำปะหลัง ๑ คัน วงเงิน 374,000 บำท และรถแทกเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ (ใบมีดดันดิน ผำนพรวนชนิด 7 จำน ไถหัวหมู โรตำรี่พรวนแนวตั ง ผำนบุกเบิก) จ ำนวน 1 คัน วงเงิน 
1,874,000 บำท 
  มติที่ประชุม     รับทรำบ 
 
 
 
 



~ ๙ ~ 
 

 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.3.3 การกระจายมะม่วงจากกลุ่มส่งเสริมการผลิตแปลงใหญ่ 
ประธำนฯ มอบให้นำยสุชำติ งำมพิพัฒนกุล รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ ตำมที่ได้ขอควำม

อนุเครำะห์ทุกท่ำนซื อมะม่วงในช่วงสถำนกำรณ์ COVID-19 จำกเกษตรกรแปลงใหญ่บ้ำนหินลับศิลำมงคล 
ต ำบลหนองสวรรค์ จ ำนวน 200 กิโลกรัม (มะม่วงดิบ) และได้รับควำมร่วมมืออย่ำงดี ในโอกำสนี จึงขอขอบคุณ
ทุกท่ำนที่ให้ควำมร่วมมืออย่ำงดี และประธำนฯ ได้กล่ำวขอบคุณบุคลำกรในสังกัดที่ให้ควำมร่วมมือในกำร
กระจำยสินค้ำเกษตรของเกษตรกร  

มติที่ประชุม     รับทรำบ 
  

 ระเบียบวาระท่ี ๕.๔ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนเมษายน 25๖3 
ระเบียบวาระที่ ๕.๔.1 การขอผ่อนผันการช าระหนี้ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือด้าน

หนี้สินของสหกรณ์ และสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 

ประธำนมอบให้นำงสำวพิสมัย  แสงโทโพธิ์ นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร ซึ่งได้รับ
มอบหมำยจำก นำงพรสถิตย์  ก ำไรทอง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำรกำรจัดกำรสหกรณ์  
รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ กำรขอผ่อนผันกำรช ำระหนี ตำมมำตรกำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำนหนี สินของสหกรณ์  
และสมำชิกที่ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ระบำดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) มีดังนี  

* สหกรณ์ มจี ำนวน 6 แห่ง สมำชิก 882 รำย  จ ำนวนเงิน 7,525,000 บำท  
* กลุ่มเกษตรกรมีจ ำนวน 3 แห่ง สมำชิก 31 รำย จ ำนวนเงิน 1,050,000 บำท 

รวมต้นเงินกู้ท่ีขอผ่อนผัน จ ำนวน 8,575,000 บำท   
มติที่ประชุม     รับทรำบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๔.2 การอนุมัติเงินกู้กองทุนพัฒนาสงเคราะห์กลุ่มเกษตรกร  
ประธำนมอบให้นำยอุดม กุศล นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร ซึ่งได้รับมอบหมำยจำก      

นำงพรสถิตย์  ก ำไรทอง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำรกำรจัดกำรสหกรณ์  รำยงำนต่อที่
ประชุมว่ำ กำรอนุมัติเงินกู้กองทุนพัฒนำสงเครำะห์กลุ่มเกษตรกร โครงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับ         
กลุ่มเกษตรกรเพ่ือเข้ำถึงแหล่งเงินทุนในกำรผลิตและกำรตลำด ปี 2563 ครั งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 
เมษำยน 2563 จ ำนวน 14 กลุ่ม สมำชิกเข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน 368 รำย จ ำนวนเงิน 8,310,000 บำท  

มติที่ประชุม     รับทรำบ  
 

ระเบียบวาระที่  ๕.๔.3 โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร 

ประธำนมอบให้นำยอุดม กุศล นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร ซึ่งได้รับมอบหมำยจำก      
นำงพรสถิตย์  ก ำไรทอง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำรกำรจัดกำรสหกรณ์  รำยงำนต่อที่
ประชุมว่ำกำรเบิกจ่ำยโครงกำรลดดอกเบี ยเงินกู้ให้แก่สมำชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีงบประมำณ พ.ศ. 
2563 มีจ ำนวน 6 แห่ง จ ำนวนสมำชิก 1,771 รำย จ ำนวนดอกเบี ยที่ได้รับชดเชย 698,270.91 บำท มี
รำยชื่อดังนี   
 1. สกก. กุดดู่ จ ำกัด                 4. สกก. สุวรรณคูหำ จ ำกัด  
 2. สกก. นำกลำง จ ำกัด   5. สกก. ศุภนิมิตหนองบัวล ำภู จ ำกัด 
 3. สกก. เมืองหนองบัวล ำภู จ ำกัด  6. สกก. ศรีบุญเรือง จ ำกัด  
  มติที่ประชุม     รับทรำบ 
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 ระเบียบวาระท่ี ๕.5  กลุ่มตรวจการสหกรณ์   
รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนเมษายน 25๖3  
ระเบียบวาระท่ี ๕.5.๑ รายงานผลความก้าวหน้าการช าระบัญชี 
ประธำนฯ มอบนำงน  ำฝน แก้วศิลำ นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร ซึ่งได้รับมอบหมำยจำก

นำยวสันต์ สุขสมบัติ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มตรวจกำรสหกรณ์ รำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำในกำรช ำระบัญชี
ประจ ำเดือนเมษำยน 2563 ต่อที่ประชุม ดังนี  

ที ่ ชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ขั นตอน 
เดือน มี.ค. ๖3 

ขั นตอน 
เดือน เม.ย. 63 

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 ำกัด 

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.61)  

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 
(30 มิ.ย.59) 

ขั นที่ 7 
(30 มิ.ย.59) 

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 
 

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

ขั นที่ 3 
(11 ส.ค.๖๐) 

น.ส.ฐิตำภรณ์ สอนเต็ม 

11 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 

๑2 สกก.บ้ำนเพ็กเฟ้ือย-ห้วยเตย 
จ ำกัด 

ขั นที่ 3 
(1๐ ต.ค.60)  

ขั นที่ 3 
(1๐ ต.ค.60) 

นำงพรสถิตย์ ก ำไรทอง   

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

ขั นที่ 3 
(21 ก.ค. 61) 

น.ส.จันทร์เพ็ญ  ศรีลุนช่ำง 
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๑4 สกก.โอทอปศรีบุญเรือง จ ำกัด ขั นที่ ๗ 
(๖ ม.ค.6๓)  

ขั นที่ ๗ 
(๖ ม.ค.6๓) 

น.ส.อรอุมำ แพงวงษ์ 

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

ขั นที่ 2 
(26 พ.ค.60) 

นำยวสันต์  สุขสมบัติ 

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

ขั นที่ ๒  
(๒๑ พ.ย.60) 

น.ส.ญำณินท์ สุวรรณโค 
 

17 สกก.ผลิตปุ๋ยอินทรีย์คลองเจริญ 
จ ำกัด 

ขั นที่ ๓  
(2๓ พ.ย.61) 

ขั นที่ ๓  
(2๓ พ.ย.61) 

นำยพยนต์  รุ่งศรี 

18 สหกรณ์ผู้ใช้น  ำบ้ำนโนนข่ำแก ท่ำ
วำรี จ ำกัด 

ขั นที่ ๔  
๔ ธ.ค. ๖๒ 

ขั นที่ ๔  
๔ ธ.ค. ๖๒ 

นำยจิตณรงค์  ลอยลม 

19 กลุ่มเกษตรเลี ยงสัตว์นำแก  ขั นที่ 7  
(20 ม.ค. 63)  

ขั นที่ 7  
(20 ม.ค. 63)  

น.ส.จันทร์เพ็ญ ศรีลุนช่ำง 
 

20 กลุ่มเกษตรกรเลี ยงสัตว์นำค ำไฮ 
 

ขั นที่ 3 
(16 ก.พ.60) 

ขั นที่ 3 
(16 ก.พ.60) 

น.ส.จันทร์เพ็ญ ศรีลุนช่ำง 
 

21 กลุ่มเกษตรกรเลี ยงโคเนื อบ้ำนค้อ ขั นที่ 3  
(๒3 ม.ีค.6๑) 

ขั นที่ 3  
(๒3 ม.ีค.6๑) 

น.ส.ทิพวรรณ  ทองดี 

22 กลุ่มเกษตรกรท ำนำบ้ำนโคก ขั นที่ 6 
18 ก.ค. 61 

ขั นที่ 6 
18 ก.ค. 61 

ผอ. พรสถติย์ ก ำไรทอง   

23 กลุ่มเกษตรกรท ำนำหนองหว้ำ ขั นที่ 1  
20 พ.ย.62 

ขั นที่ 2  
8 ก.พ.63 

นำยทวี  ขวัญใจ 

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 าเดือนเมษายน 

25๖3 
ประธำนฯ มอบนำงน  ำฝน แก้วศิลำ นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร ซึ่งได้รับมอบหมำยจำก

นำยวสันต์ สุขสมบัติ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มตรวจกำรสหกรณ์ รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ ได้รับแจ้งผลกำรรำยงำนกำร
แก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ ดังนี  

๑. สหกรณ์กำรเกษตรศรีบุญเรือง จ ำกัด รำยงำนควำมคืบหน้ำว่ำ ในเดือนเมษำยน 2563 
ได้รับช ำระหนี จำกลูกหนี  นำยสมศักดิ์ จักรนำรำยณ์ จ ำนวน ๕,๐๐๐ บำท ยอดคงเหลือจ ำนวน 3,829,000 บำท 
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๒. สหกรณ์กำรเกษตรเมืองหนองบัวล ำภู จ ำกัด รำยงำนควำมคืบหน้ำว่ำ ในเดือนเมษำยน 
2563 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 
  มติที่ประชุม  รับทรำบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.5.3 รายงานผลการตรวจการสหกรณ์   
ประธำนฯ มอบนำงน  ำฝน แก้วศิลำ นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร ซึ่งได้รับมอบหมำยจำก

นำยวสันต์ สุขสมบัติ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มตรวจกำรสหกรณ์ รำยงำนต่อที่ประชุม ดังนี   
 1. รำยงำนผลตรวจกำรสหกรณ์ (รำยบุคคล) เพ่ือแนะน ำ ส่งเสริมกำรด ำเนินงำน 

และป้องกันกำรเกิดข้อบกพร่อง เป้ำหมำย 50 แห่ง แผนกำรตรวจกำรในเดือนเมษำยน 2563 จ ำนวน 4 แห่ง  
ผลกำรตรวจกำร 1 แห่ง ผลงำนสะสม 29 แห่ง คิดเป็น 58 %  

2. สหกรณ์ที่ได้รับกำรตรวจกำรโดยทีมตรวจสอบระดับจังหวัด ซึ่งเข้ำตรวจสอบครบ
ทุกประเด็นตำมรำยกำรที่ก ำหนดในแนวทำงกำรตรวจกำรสหกรณ์ เป้ำหมำย 20 แห่ง แผนตรวจกำรในเดือน
เมษำยน 2563 จ ำนวน 4 แห่ง ผลกำรตรวจกำร 4 แห่ง ผลงำนสะสม 8 แห่ง คิดเป็น 33 %   

 3. สหกรณ์ที่ได้รับกำรตรวจกำรตำมค ำสั่งนำยทะเบียนสหกรณ์ ตำมควำมจ ำเป็น 
ควำมเห็น กำรสั่งกำรของนำยทะเบียนสหกรณ์ (เป้ำหมำยร้อยละ 15 ของสหกรณ์ที่มีสถำนะด ำเนินกำร )
เป้ำหมำย 8 แห่ง ผลกำรตรวจกำร 1 แห่ง ผลงำนสะสม 1 แห่ง 

มติที่ประชุม  รับทรำบ /มอบผู้ตรวจกำรสหกรณ์รำยบุคคล และคณะผู้ตรวจกำรสหกรณ์ 
ด ำเนินกำรตรวจกำรสหกรณ์เป็นไปตำมก ำหนดระยะเวลำตำมท่ีก ำหนดไว้ในแผน 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.6 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1  

รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนเมษายน 25๖3  
ระเบียบวาระท่ี ๕.6.1 สหกรณ์ปิดบัญชีและส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชีภายใน ๓๐ วัน  
ประธำนฯ มอบให้นำยขบวน ทองดี ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ รำยงำนต่อที่ประชุม 

ดังนี  
 สหกรณป์ิดบัญชีและส่งงบกำรเงินให้ผู้สอบบัญชีภำยใน ๓๐ วัน จ ำนวน 4 แห่ง ดังนี   

1. สหกรณก์ำรเกษตรนำกลำง จ ำกัด  
 2. สหกรณ์กำรเกษตรบ้ำนกกค้อ จ ำกัด    

3. สหกรณ์กำรเกษตรเพ่ือกำรตลำดลูกค้ำ ธกส. จ ำกัด 
 4. สหกรณ์บุญทันรวมยำงพัฒนำ จ ำกัด  

กลุ่มเกษตรกรปิดบัญชีและส่งงบกำรเงินให้ผู้สอบบัญชีภำยใน ๓๐ วัน จ ำนวน 5 แห่ง 
ดังนี  

๑. กลุ่มเกษตรกรเลี ยงสัตว์อุทัยสวรรค์ 
๒. กลุ่มเกษตรกรเลี ยงสัตว์ฝั่งแดง 
๓. กลุ่มเกษตรกรเลี ยงสัตว์กุดดินจี่ 
๔. กลุ่มเกษตรกรท ำนำเก่ำกลอย  
๕. กลุ่มเกษตรกรท ำนำกุดจิก 

มติที่ประชุม  รับทรำบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๕.7 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2  
รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนเมษายน 25๖3  
ระเบียบวาระท่ี ๕.7.1 สหกรณ์ปิดบัญชีและส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชีภายใน ๓๐ วัน  
ประธำนฯ มอบให้นำยจิตณรงค์ ลอยลม ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒ รำยงำนต่อที่

ประชุม ดังนี  
สหกรณ์ปิดบัญชีและส่งงบกำรเงินให้ผู้สอบบัญชีภำยใน ๓๐ วัน จ ำนวน 4 แห่ง ดังนี  

๑. สหกรณ์กำรเกษตรศรีบุญเรือง จ ำกัด  
๒. สหกรณ์กำรเกษตรกุดดู่ จ ำกัด 
๓. สหกรณ์โคนมในเขตปฏิรูปที่ดินหนองบัวล ำภู  จ ำกัด 

        4. สหกรณ์ผู้ใช้น  ำสถำนีสูบน  ำด้วยไฟฟ้ำบ้ำนทรำยมูล กุดแข้ จ ำกัด 
กลุ่มเกษตรกรปิดบัญชีและส่งงบกำรเงินให้ผู้สอบบัญชีภำยใน ๓๐ วัน  จ ำนวน 12 แห่ง 

ดังนี   
 1. กลุ่มเกษตรกรเลี ยงโคเนื อต ำบลนิคมพัฒนำ   
 2. กลุ่มเกษตรกรเลี ยงโคเนื อหนองเรือ  
 ๓. กลุ่มเกษตรกรเลี ยงโคเนื อเมืองใหม่ 
 4. กลุ่มเกษตรกรเลี ยงโคเนื อโนนเมือง 
 5. กลุ่มเกษตรกรเลี ยงโคเนื อยำงหล่อ 
 6. กลุ่มเกษตรกรเลี ยงโคเนื อโนนสะอำด 
 7. กลุ่มเกษตรกรโคเนื อนำกอก 
 8. กลุ่มเกษตรกรเลี ยงสัตว์เมืองใหม่ 
 9. กลุ่มเกษตรกรเลี ยงสัตว์จอมทอง 
 10. กลุ่มเกษตรกรท ำนำโนนสัง 
 11. กลุ่มเกษตรกรท ำนำหนองแก 
 12. กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดภัยวังทอง  

มติที่ประชุม  รับทรำบ  
  

    
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.1 มาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ  
ประธำนฯ มอบให้นำยจิตณรงค์ ลอยลม ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒ รำยงำนต่อที่

ประชุมว่ำ สหกรณ์ข้ำรำชกำรสหกรณ์ จ ำกัด มีมำตรกำรให้ควำมช่วยเหลือสมำชิกที่ได้รับผลกระทบทำง
เศรษฐกิจ ดังนี   

 ๑. พักช ำระต้นเงินกู้สำมัญ เป็นเวลำ ๓ เดือน 
 ๒. ลดอัตรำดอกเบี ยเงินกู้จำกร้อยละ ๕ เหลือร้อยละ ๔.๗๕ ต่อปี 
 ๓. ขยำยระยะเวลำกำรช ำระหนี เงินกู้สำมัญจำก ๑๕๐ งวด เป็น ๑๘๐ งวด 
 ๔. กำรปรับโครงสร้ำงหนี   

สำมำรถศึกษำรำยละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่เว็บไซต์ https://cpd.upbean.co.th/ 
มติที่ประชุม  รับทรำบ 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)     

https://cpd.upbean.co.th/


~ ๑๔ ~ 
 

 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 6.2 การจัดระยะห่างทางสังคมในการท างานในส านักงาน 
 ประธำนฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ ในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรในเดือนพฤษภำคม 2563 

มอบหมำยให้ ผอ.กลุ่ม /หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป หำรือกันสับเปลี่ยน เหลื่อมเวลำกันมำปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร
ในวันท ำกำร ณ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู และในกำรท ำงำนหรือรับประทำนอำหำรให้รักษำ
ระยะห่ำงของที่นั่งประมำณ ๑-๒ เมตร 

มติที่ประชุม  รับทรำบ  /ถือปฏิบัติ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๖.3 การท าบุญส านักงาน 

 ประธำนฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ แจ้งเลื่อนกำรจัดงำนท ำบุญส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด
หนองบัวล ำภู ออกไปไม่มีก ำหนดจนกว่ำสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำ (COVID– ๑๙) จะ
คลี่คลำย  

มติทีป่ระชุม  รับทรำบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๖.4 การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ 

 ประธำนฯ มอบให้นำยประสิทธิ์ เทพมูณี หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ     
กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ปรับปรุงเครื่องแบบปกติของพนักงำนรำชกำร ในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้มีคว ำม
เหมำะสมยิ่งขึ น โดยยกเลิกประกำศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่องกำรแต่งกำยและเครื่องแบบปกติของพนักงำน
รำชกำรในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ ฉบับวันที่ 24 กรกฎำคม 2557 และให้ใช้ประกำศกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
เรื่องกำรแต่งกำยและเครื่องแบบปกติของพนักงำนรำชกำรในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ ฉบับลงวันที่ 21 
เมษำยน 2563 สำมำรถดำวโหลดประกำศฉบับใหม่ได้ที่เว็บไซต์ กองกำรเจ้ำหน้ำที่ หัวข้อ “ข้อมูลที่น่ำสนใจ” 
> กำรแต่งกำยและเครื่องแบบ 
 มติที่ประชุม     รับทรำบ มอบพนักงำนรำชกำรทุกคน แต่งกำยให้ถูกต้องตำมประกำศ       
กรมส่งเสริมสหกรณ์ในเรื่องดังกล่ำว  
 
  เมื่อไม่มีผู้เสนอเรื่องอ่ืนใดอีก ประธำนฯ ขอขอบคุณ ผู้มำประชุม และกล่ำวปิดกำรประชุม 
เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 
 
 
      (ลงชื่อ)  ธีรโชติ  มะลิวัน    (ลงชื่อ)         นัทธมนต์ พรหมมำ   
             (นำยธีรโชติ  มะลิวัน)       (นำงสำวนัทธมนต์ พรหมมำ) 
             นักจัดกำรงำนทั่วไป                                           นักวชิำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร 
             ผู้จดรำยงำนกำรประชุม                                             ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 


