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รายงานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการและจ้างเหมาบริการ 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล าภู 

ครั้งที่ 5/25๖๒ 
ประจ าเดือนพฤษภาคม 256๒ 

วันอังคารที ่4 มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓0 น. 
ณ  ห้องประชุมนเรศวร  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล าภู 

...................................................... 
ผู้มาประชุม 
 
ที ่ ชื่อ - สกุล   ต ำแหน่ง/ระดับ    ลำยมือชื่อ 
1.  นำยกฤษฎำ   วรสถิตย์  สหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู  กฤษฎำ  วรสถิตย์ 
๒.  นำยสมเด็จ  บุญเดช  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สมเด็จ บุญเดช  
3.  นำยสุชำต ิ  งำมพิพัฒนกุล ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำ สุชำติ งำมพิพัฒนกุล 
     ธุรกิจสหกรณ์ 
4.  นำงพรสถิตย์  ก ำไรทอง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำ พรสถิตย์  ก ำไรทอง 
     กำรบริหำรกำรจัดกำรสหกรณ์ 
5.  นำยจิตณรงค์  ลอยลม  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 จิตณรงค ์ลอยลม 
6.  นำยประสิทธิ์        เทพมูณี  หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป   ประสิทธิ์  เทพมูณี 
7.  นำงสำวพรสวรรค์  เตียตระกูล  นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร  พรสวรรค์ เตียตระกูล 
8.  นำยประวัติ  หวำนนอก เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์ช ำนำญงำน ประวัติ   หวำนนอก 
9.  นำงสำวญำณินท ์ สุวรรณโค นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร  ญำณินท์ สุวรรณโค 
๑0. นำยพยนต์  รุ่งศร ี  เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์ช ำนำญงำน พยนต์  รุ่งศรี 
๑1. นำงสำวสิริเนตร โพระกัน  นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  สิริเนตร  โพระกัน 
12. นำงสำวณัฐกฤตำ ไชยสีดำ  นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  ณัฐกฤตำ  ไชยสีดำ 
13. นำยดุจบดินทร์ ลังกำฟ้ำ  นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  ดุจบดินทร์ ลังกำฟ้ำ 
14. นำยสำคร  ดำทุมมำ พนักงำนพิมพ์ ส3   สำคร ดำทุมมำ 
15. นำงสำวช่อเพชร  ศรีบุญเรือง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน  ช่อเพชร  ศรีบุญเรือง 
16. นำงสำวจันทร์เพ็ญ   ศรีลุนช่ำง นักวิชำกำรสหกรณ์   จันทร์เพ็ญ ศรีลุนช่ำง 
17. นำงสำวศศิธร จันทร์สมัคร นักวิชำกำรสหกรณ์   ศศิธร  จันทร์สมัคร 
18. นำยธีรโชติ   มะลิวัน  นักจัดกำรงำนทั่วไป   ธีรโชติ มะลิวัน 
19. นำงสำวอรอุมำ  แพงวงษ์  นักวิชำกำรสหกรณ์   อรอุมำ แพงวงษ์ 
20. นำงศรีสุนันท์   วงค์พันธุ์  นักวิชำกำรสหกรณ์   ศรีสุนันท์  วงค์พันธุ์ 
21. นำงสำวภำวิณี  บุญสุด  นักวิชำกำรเงินและบัญชี   ภำวิณี บุญสุด 
22. นำยภำณุพงษ์   เกตุไทย  นิติกร     ภำณุพงษ์ เกตุไทย 
23. นำงสำวศิริรัตน์ จันทร์จ้อย เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี  ศิริรัตน์  จันทร์จ้อย 
24. นำงสำวเจนจิรำ สุวรรณพิมพ์ เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์  เจนจิรำ  สุวรรณพิมพ์ 
25. นำงสำวรุ่งนภำ   ขำวข ำ  เจ้ำพนักงำนธุรกำร   รุ่งนภำ  ขำวข ำ 
26. นำงสำววชิุดำวดี  ศรีสุทัศน์ เจ้ำพนักงำนธุรกำร   วิชุดำวดี  ศรีสุทัศน์ 
27. นำยเกษม    ปัจชัยโย  จ้ำงเหมำบริกำรขับรถยนต์  เกษม  ปัจชัยโย 
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28. นำงนิภำพร  จันทร์มำลำ จ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำด  นิภำพร จันทร์มำลำ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1.  นำยวสันต์   สุขสมบัติ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มตรวจกำรสหกรณ์  ไปรำชกำร 
2.  นำยขบวน   ทองดี  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ ไปรำชกำร 
3.  นำยทว ี  ขวัญใจ  เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์อำวุโส  ไปรำชกำร 
4.  นำงสำวพิสมัย  แสงโทโพธิ์ นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร      ไปรำชกำร 
5.  นำงสำวทิพวรรณ ทองดี  นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  ไปรำชกำร 
6.  นำงสำวชมพูเนกข์ พุทธิรัตน์ นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  ไปรำชกำร 
7.  นำงสำวอัษฏำพร พิบูลย์  นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  ไปรำชกำร 
8.  นำวสำวเรณุกำ  จะมีพันธ์ นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  ไปรำชกำร 
9.  นำยชิณวัฒน์  ถิรโสตถินำนนท์  นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  ไปรำชกำร 
10. นำงสำวกัญญำณัฐ จูมเกตุ  นิติกรปฏิบัติกำร    ไปรำชกำร 
11. นำยสมคิด  งำมดี  พนักงำนขับรถยนต์ ส2   ไปรำชกำร 
12. นำยสุทธิชัย  ถำวะโร  พนักงำนขับรถยนต์ ส2   ไปรำชกำร 
13. นำยวิจิตร  บูระพันธ์ พนักงำนขับรถยนต์ ส2   ไปรำชกำร 
14. นำงสำวนิลวรรณ  ศรีหลง  นักวิชำกำรมำตรฐำนสินค้ำ  ไปรำชกำร  
15. นำงสำวสุมำลี อินทวิหค นักวิชำกำรสหกรณ์   ไปรำชกำร 
16. นำงสำวอัมพิกำ ฉิมมำ  นักวิชำกำรสหกรณ์   ไปรำชกำร 
17. นำงสำวปวีณำ ชัชวำลย์  นักวิชำกำรสหกรณ์   ไปรำชกำร 
18. นำงสำวฐิตำภรณ ์ สอนเต็ม  เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์  ไปรำชกำร 
19. นำงสำวรัดดำวรรณ ไชยช่วย  เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์  ไปรำชกำร 
20. นำงสำวนิลวรรณ ศรีหลง  นักวิชำกำรมำตรฐำนสินค้ำ  ไปรำชกำร 
21. นำยพรเทพ  เปียซื่อ  จ้ำงเหมำบริกำรขับรถยนต์  ไปรำชกำร 
 

มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 28 คน และมีผู้ไม่มาประชุม จ านวน 21 คน 
 

เริ่มประชุมเวลำ ๑๔.๓๐ น. 
 นำยกฤษฎำ   วรสถิตย์  สหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู ประธำนในที่ประชุมกล่ำวเปิดกำรประชุม            
และด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุม ดังนี้ 
 

 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๑.๑ ขอแสดงความยินดีที่ข้าราชการในสังกัด ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
หนองบัวล าภู ได้รับเลื่อนต าแหน่งจากระดับ ช านาญการ เลือ่นเป็น ช านาญการพิเศษ 

ประธำนฯ กล่ำวแสดงควำมยินดีกับนำงพรสถิตย์  ก ำไรทอง ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสหกรณ์
ช ำนำญกำร ได้เลื่อนต ำแหน่งเป็นนักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำรพิเศษ สังกัดกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำร
กำรจัดกำรสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู   

มติที่ประชุม  รับทรำบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ     
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ระเบียบวาระที่  ๑.2  สรุปผลการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ 
หน่วยงานของรัฐ อ าเภอ องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์การภาคเอกชนจังหวัดหนองบัวล าภู 
ประจ าเดือนพฤษภาคม 2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมภูพานค า ชั้น 4 
ศาลากลางจังหวัดหนองบัวล าภู ว่ามีหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาด ารงต าแหน่งในจังหวัดหนองบัวล าภู ดังนี้ 

      ๑. นำยนฤชิต  ชำตะบุตร   ผู้อ ำนวยกำรแขวงทำงหลวงชนบทหนองบัวล ำภู  
       ย้ำยมำจำกจังหวัดอุดรธำนี   
  ๒. นำยพิศิษฐ์  พันธ์สน   ผู้อ ำนวยกำรโครงกำรชลประทำนหนองบัวล ำภู  
       ย้ำยมำจำกจังหวัดสุโขทัย 
    3. นำยกมัปนำท ศรีเชื้อ   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
      หนองบัวล ำภู เขต 2 ย้ำยมำจำกจังหวัดแพร่  
มติที่ประชุม  รับทรำบ  
  

  
 
 
 
 

ประธำนฯ มอบให้นำยธีรโชติ มะลิวัน นักจัดกำรงำนทั่วไป แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ รำยงำนกำร
ประชุมประจ ำเดือนเมษำยน 2562 ครั้งที่ 4/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคำรที่ 7 พฤษภำคม 2562 ได้บรรจุใน
เว็บไซต์ของส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู http://web.cpd.go.th/nongbualamphu/ และลงไลน์
กลุ่มส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด เพ่ือให้ทุกกลุ่ม/ฝ่ำยบริหำรทั่วไป ได้รับทรำบและตรวจสอบควำมถูกต้อง รวมทั้ง
ด ำเนินกำรตำมมติที่ประชุมในส่วนที่เก่ียวข้อง  และหำกท่ำนใดมีข้อแก้ไขเพ่ิมเติมภำยหลังขอให้แจ้งฝ่ำยบริหำร
ทั่วไป 

นำยประสิทธิ์ เทพมูณี หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป ขอเพ่ิมเติมรำยงำนกำรประชุมประจ ำเดือน
เมษำยน 2562 หน้ำ 4 ระเบียบวำระที่ 3.1 ผลกำรด ำเนินงำนตำมค ำสั่งส ำนักงำนฯ   กำรแต่งตั้งคณะท ำงำน
แก้ไขสหกรณ์ที่มีผลกำรด ำเนินงำนขำดทุนสะสม ควำมว่ำ กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรติดตำมลูกหนี้     
ที่ค้ำงช ำระนำน ควรจะมีกำรออกแบบฟอร์มกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรติดตำมลูกหนี้ที่ค้ำงช ำระนำน  
เพ่ือแจ้งให้สหกรณ์ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแบบฟอร์มที่เหมือนกัน  

มติที่ประชุม  รับทรำบ /รับรองรำยงำนกำรประชุมประจ ำเดือนเมษำยน ๒๕๖2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/๒๕๖๒ วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 256๒ 

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

ประธำนฯ มอบให้นำยสมเด็จ บุญเดช ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ประธำน
คณะท ำงำนฯ รับผิดชอบ สหกรณ์กำรเกษตรสุวรรณคูหำ จ ำกัด และสหกรณ์กำรเกษตรต ำบลโนนม่วง ยำงหล่อ 
หนองกุงแก้ว จ ำกัด รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ สหกรณ์กำรเกษตรต ำบลโนนม่วง ยำงหล่อ  หนองกุงแก้ว จ ำกัด 
ไดร้ับช ำระหนี้จำกสมำชิกที่มีหนี้ค้ำงช ำระนำนเป็นไปตำมแผนที่ก ำหนด   

ส่วนสหกรณ์กำรเกษตรสุวรรณคูหำ จ ำกัด ได้ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรฯ แจ้งให้
คณะกรรมกำรก ำหนดวันนัดประชุมลูกหนี้ค้ำงช ำระนำน เพ่ือจะลงพื้นที่ชี้แนะแนวทำงกำรช ำระหนี้ของลูกหนี้ที่
ค้ำงช ำระนำน  

ประธำนฯ มอบให้นำงพรสถิตย์  ก ำไรทอง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำร
กำรจัดกำรสหกรณ์  ประธำนคณะท ำงำนฯ รับผิดชอบ สหกรณ์กำรเกษตรศุภนิมิตหนองบัวล ำภู  จ ำกัด       
และสหกรณ์ส่งเสริมกำรเกษตรและปศุสัตว์หนองบัวล ำภู จ ำกัด รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ ยังไม่ได้รับรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำนกำรติดตำมลูกหนี้ที่ค้ำงช ำระนำน ทั้งนี้ได้แจ้งให้สหกรณ์ทั้ง 2 แห่ง รำยงำนผลด ำเนินงำนตำม
แบบฟอร์มกำรรำยงำนผลกำรติดตำมลูกหนี้ที่ค้ำงช ำระนำนให้ทรำบเป็นระยะ 

ประธำนฯ มอบให้คณะท ำงำนของนำยวสันต์ สุขสมบัติ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มตรวจกำรสหกรณ์    
ประธำนคณะท ำงำนฯ รับผิดชอบสหกรณ์กำรเกษตรเมืองหนองบัวล ำภู จ ำกัด และสหกรณ์กำรเกษตรนำกลำง 
จ ำกัด ได้มอบหมำยให้นำยภำณุพงษ์ เกตไทย นิติกร รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ ยังไม่ได้รับรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนกำรติดตำมลูกหนี้ที่ค้ำงช ำระนำนของสหกรณ์ทั้ง 2 แห่ง ทั้งนี้กลุ่มตรวจกำรสหกรณ์ได้แจ้งให้สหกรณ์ 
รำยงำนผลด ำเนินงำนตำมแบบฟอร์มกำรรำยงำนผลกำรติดตำมลูกหนี้ที่ค้ำงช ำระนำนให้ทรำบเป็นระยะ 

ประธำนมอบให้นำยสุชำติ งำมพิพัฒนกุล ประธำนคณะท ำงำนฯ รับผิดชอบ สหกรณ์
กำรเกษตรศรีบุญเรือง จ ำกัด รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ ยังไม่ได้รับรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรติดตำมลูกหนี้     
ที่ค้ำงช ำระนำน ทั้งนี้ได้แจ้งให้สหกรณ์ รำยงำนผลด ำเนินงำนตำมแบบฟอร์มกำรรำยงำนผลกำรติดตำมลูกหนี้    
ที่ค้ำงช ำระนำนให้ทรำบเป็นระยะ 

ประธำนฯ มอบให้นำยประสิทธิ์ เทพมูณี หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป ประธำนคณะท ำงำนฯ 
รับผิดชอบ สหกรณ์กำรเกษตรกุดดู่ จ ำกัด และสหกรณ์กำรเกษตรโนนสัง จ ำกัด รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ  
สหกรณ์กำรเกษตรกุดดู่ จ ำกัด ได้รับช ำระหนี้จำกสมำชิกที่มีหนี้ค้ำงช ำระนำน ดังนี้  

- ได้รับช ำระหนี้จำกลูกหนี้ปกต ิจ ำนวน 37 รำย  เงินต้น 21,564,160 บำท  
ดอกเบี้ย 769,482 บำท 

-  ลูกหนี้ค้ำงช ำระไม่เกิน 1 ปี จ ำนวน 87 รำย เงินต้น 3,169,778 บำท  ดอกเบี้ย 
445,559 บำท ระหว่ำงเดือนพฤษภำคม 2562 มีกำรช ำระหนี้ จ ำนวน 29 รำย เงินต้น 700,652 รำย  
ดอกเบี้ย 125,266 บำท คงเหลือ 58 รำย  

- ลูกหนี้ค้ำงช ำระระหว่ำง 1 ปี – 3 ปี จ ำนวน 40 รำย เงินต้น 1,466,474 บำท 
ดอกเบี้ย 247,814 บำท ระหว่ำงเดือนไม่มีควำมเคลื่อนไหว 

- ลูกหนี้ค้ำงช ำระระหว่ำง 3 – 5 ปี จ ำนวน 14 รำย เงินต้น 177,772 บำท 
ดอกเบี้ย 870,173 บำท ระหว่ำงเดือนไม่มีควำมเคลื่อนไหว 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องติดตาม  
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- ลูกหนี้ค้ำงช ำระเกิน 5 ปี ขึ้นไป จ ำนวน 19 รำย เงินต้น 487,350 บำท ดอกเบี้ย 
450,144 บำท ระหว่ำงเดือนไม่มีควำมเคลื่อนไหว  

ส่วนสหกรณ์กำรเกษตรโนนสัง จ ำกัด ยังไม่ได้รับรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรติดตำมลูกหนี้  
ที่ค้ำงช ำระนำน 

มติที่ประชุม  รับทรำบ /มอบคณะท ำงำนฯ ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำย  ศึกษำ 
วิเครำะห์ หำสำเหตุ แนะน ำส่งเสริม และหำแนวทำงแก้ไขให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ 
ส ำหรับสหกรณ์ไหนที่มีลูกหนี้ไม่มีควำมเคลื่อนไหว แนะน ำให้ลูกหนี้ที่ค้ำงช ำระนำนช ำระหนี้บำงส่วนเพ่ือไม่ให้
คดีขำดอำยุควำม หำกมีปัญหำอุปสรรคขัดข้องประกำรใดให้ปรึกษำสหกรณ์จังหวัด และให้รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนในวันที่ ๕ ของเดือนตำมแบบที่สหกรณ์จังหวัดก ำหนด 

 
ระเบียบวาระที่ ๓.๒ โครงสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูท านา 
ประธำนฯ มอบให้นำยพยนต์ รุ่งศรี เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์ช ำนำญงำน รำยงำนต่อที่

ประชุมว่ำสหกรณ์กำรเกษตรโนนสัง จ ำกัด และสหกรณ์กำรเกษตรศรีบุญเรือง จ ำกัด ได้ปิดรับซื้อข้ำวโพดหลังฤดู
ท ำนำแล้ว  ส่วนสหกรณ์กำรเกษตรเพ่ือกำรตลำดลูกค้ำ ธ.ก.ส. หนองบัวล ำภู จ ำกัด จะสอบถำมอีกครั้งว่ำ ปิดรับ
ซื้อข้ำวโพดหลังฤดูท ำนำหรือยังรำยละเอียดจะแจ้งให้ทรำบอีกครั้ง  
  มติที่ประชุม  รับทรำบ 
 
 
 
      

ระเบียบวาระที่ 4.1 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 

ประธำนฯ มอบให้นำยประสิทธิ์ เทพมูณี หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไปแจ้งต่อที่ประชุมว่ำ      
กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ก ำหนดกรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  ดังนี้ 

 
  

องค์ประกอบกำรประเมิน/ประเดน็กำรประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
ผล

ประเมิน 
น้ ำหนัก 

  รวมได้คะแนน 100     

องค์ประกอบ 
ที่ 1 

ประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกจิพื้นฐำน ภำรกิจยุทธศำสตร์ และ
นโยบำยส ำคัญเร่งด่วน 

60     

  

1.1 ผลกำรแนะน ำส่งเสริม พัฒนำ และแก้ไขปญัหำกำรด ำเนินงำนของ
สหกรณ์และกลุม่เกษตรกร 

30   50% 

  

1.1.1 ผลส ำเรจ็ของด้ำนกำรแกไ้ขปัญหำกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร (กตส.) 

12   40% 

  

1.1.2 ผลส ำเรจ็ด้ำนกำรพัฒนำควำมเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
(ทุกกลุ่ม/ฝ่ำย) 

9   30% 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา 
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1.1.3 ผลส ำเรจ็จำกกำรแนะน ำ ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตำม
แผนปฏิบัติงำนและงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
ได้แก่ ผลกำรปดิบัญชี ผลกำรประชุมใหญ่ และผลกำรจัดมำตรฐำน (กสส1, 
กสส2 ,กจส.) 

9   30% 

 

1.2 ผลกำรปฏิบัติงำนและผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณของงำน/โครงกำร ซึ่ง
เป็นตัวช้ีวัดส ำคัญตำมเอกสำรงบประมำณตำมแผนปฏิบัติงำนและ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณ  พ.ศ. 2562 จ ำนวน 16 
โครงกำร (1.โครงกำรพัฒนำเกษตรกรรมยั่งยืนส่งเสริมเกษตรอินทรีย์       
2.โครงกำรพัฒนำเกษตรกรรมยั่งยืนส่งเสริมตำมแนวทำงทฤษฎีใหม่        
3.โครงกำรพัฒนำเกษตรกรรมยั่งยืนส่งเสริมเกษตรผสมผสำน 4.โครงกำร
พัฒนำเกษตรกรปรำดเปรื่อง Smart Farmer 5.โครงกำรศูนย์เรียนรู้กำร
เพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร  6.โครงกำรส่งเสริมกำรใช้
เครื่องจักรกลทำงกำรเกษตร 7.โครงกำรพัฒนำตลำดสินค้ำเกษตร          
8.โครงกำรระบบส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่  9.โครงกำรพัฒนำ
ศักยภำพกระบวนกำรผลิตสินค้ำเกษตร 10.โครงกำรธนำคำรสินค้ำเกษตร 
11.โครงกำรพัฒนำสถำบันรูปแบบประชำรัฐ 12.โครงกำรพัฒนำศักยภำพ
กำรด ำ เนิ นธุ รกิจของสหกรณ์ ภำคกำรเกษตรและกลุ่ ม เกษตรกร            
13.โครงกำรพัฒนำพ้ืนท่ีโครงกำรหลวง 14.โครงกำรส่งเสริมกำรด ำเนินงำน
อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 15.โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพเพื่อแก้ไข
ปัญหำที่ดินท ำกินของเกษตรกร 16.โครงกำรช่วยเหลือด้ำนหนี้สินสมำชิก) 

18   30% 

  
  

1.2.1 ผลกำรปฏิบัติงำนในระดับ "ผลผลิต" (ทุกกลุ่มฝ่ำย) 
ประเมินจำกผลกำรด ำเนินงำนเทยีบกับเป้ำหมำย ตำมตัวช้ีวัด/กิจกรรม
หลัก/เงื่อนเวลำ โดยพิจำรณำควำมสอดคล้องกับ Action Plan ที่กรมฯ
ก ำหนด กรณีทีไ่มไ่ด้ก ำหนด Action Plan จะยึดหลักผลงำนหรือขัน้ตอนท่ี
ควรด ำเนินกำรได้ในช่วงที่ท ำกำรประเมินผล 

  
  

  
  

  
  

  
  

1.2.2 ผลกำรปฏิบัติงำนในระดับ "ผลสมัฤทธ์ิหรือประโยชน์ที่ได้รับ"  
(ทุกกลุ่มฝ่ำย) 
ประเมินจำกผลสมัฤทธ์ิหรือประโยชน์ท่ีได้รับจำกกำรด ำเนินงำนเทียบกับ
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภำพของงำนโครงกำรที่หน่วยรับผิดชอบ โดยพิจำรณำผลงำน
ที่ควรด ำเนินกำรได้ในช่วงที่ท ำกำรประเมินผล 

  
  

  
  

  
  

   
      

  

1.2.3 ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ (ฝบท.) 
ประเมินจำกผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณในระดับแผนงำน/โครงกำร
ที่มีควำมสอดคล้องกับผลกำรปฏิบัติงำน และแผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณตำมช่วงเวลำที่กระทรวงกำรคลังหรือกรมก ำหนด 

      

  

1.3 ผลกำรก ำกับ และติดตำมกำรด ำเนินงำนของสหกรณ/์กลุม่เกษตรกร
ตำมโครงกำรไทยนิยม ยั่งยืน ของกรมส่งเสรมิสหกรณ์ 4 โครงกำร (โครง
กำรคทช, โครงกำรแกม้ลิง, โครงกำรสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลติทำง
กำรเกษตร, โครงกำรเพิ่มศักยภำพกำรรวบรวมและแปรรูปยำงพำรำ) 

6   10% 
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1.3.1 กระบวนกำรในกำรก ำกบั ติดตำมและแก้ไขปัญหำกำรด ำเนนิงำน
โครงกำรไทยนิยม ยั่งยืน ที่หน่วยงำนรับผดิชอบ โดยด ำเนินกำรตำมคู่มือ 
แนวทำงปฏิบัต ิหรือค ำแนะน ำที่กรมก ำหนด (กพส.) 

      

  

1.3.2 ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรและผลกำรใช้ประโยชน์จำกอุปกรณ์/
สิ่งก่อสร้ำงที่สนับสนุนให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (ผลงำนสะสม 10 
เดือน ตั้งแต่วันท่ี 1 ต.ค. 61 - 31 ก.ค. 62) โดยใช้ข้อมูลจำกระบบ
รำยงำนของศูนย์อ ำนวยกำรเฉพำะกิจก ำกับและติดตำมโครงกำรไทยนิยม 
ยั่งยืน กรมส่งเสรมิสหกรณ์ (กพส.) 

      

  

1.4 ผลกำรขับเคลื่อนงำนตำมนโยบำยส ำคัญของรัฐบำลและกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 3 โครงกำร (โครงกำรสำนพลังประชำรัฐข้ำวโพดหลังนำ
, โครงกำรส่งเสริมปุ๋ยผสมใช้เองเพื่อลดต้นทุน, โครงกำรขับเคลื่อนงำน"
กำรตลำดน ำกำรผลิต") 

6   10% 

  

ผลส ำเร็จจำกกำรด ำเนินงำนในแตล่ะนโยบำยตำมที่หน่วยงำนได้รับ
มอบหมำย และผลสมัฤทธ์ิหรือประโยชน์ที่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไดร้ับ
จำกกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยส ำคัญของรัฐบำลและกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ตำมแนวทำง/วิธีปฏิบัติทีส่ ำนัก/กองเจ้ำภำพก ำหนด (กพส.) 

      

องค์ประ 
กอบท่ี 2 

ประสิทธิภำพของกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำกระบวนงำนในกำรปฏิบัติ
รำชกำร 

25     

  
2.1 กระบวนกำรวำงแผนกำรปฏบิัติงำนและกำรก ำหนดเป้ำหมำยของงำน/
โครงกำร (Action Plan) 

5   20% 

  

กำรจัดท ำแผนปฏิบตัิกำร (Action Plan) ของงำน/โครงกำรที่ สสจ./สสพ. 
รับผิดชอบ มีกำรถ่ำยทอดแผนปฏบิัติงำนสู่หน่วยงำนย่อย ระบุช่ือกิจกรรม 
เป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ งบประมำณในแต่ละกิจกรรม และระยะเวลำ
ปฏิบัติงำนท่ีชัดเจน โดยตรวจสอบและประเมินจำกข้อมูลทีไ่ด้เผยแพร่บน
เว็บไซต์ของหน่วยงำน (ทุกกลุ่ม/ฝำ่ย) 

      

  
2.2 กระบวนกำรติดตำม/เร่งรดักำรด ำเนินงำนให้บรรลุเป้ำหมำยที่
หน่วยงำนไดร้ับ 

10   40% 

  

เพื่อแสดงกระบวนงำนของหน่วยงำนในกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำของกำร
ปฏิบัติงำน โดยกำรก ำกับ เร่งรัด รวมถึงรับฟังปัญหำ/อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะเพื่อก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนใหส้ำมำรถบรรลุตำม
เป้ำหมำยทีไ่ดร้ับพิจำรณำจำก 

      

  

2.2.1 รำยงำนกำรประชุมและเอกสำรประกอบกำรประชุมประจ ำเดือน 
หรือกำรประชุมตดิตำมงำนท่ีหน่วยงำนได้ด ำเนินกำรตั้งแต่เดือน ต.ค. 61 - 
มิ.ย. 62 โดยจัดส่งเป็นไฟล์ข้อมูลให้กองแผนงำนทำงไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ cpd_pnd@cpd.go.th ภำยในวันท่ี 15 ก.ค. 62 (ฝบท.) 

      



~ ๘ ~ 
 

 
 
 
 

  

2.2.2 ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องตำมกรอบแนวทำงกำรด ำเนินงำนท่ีใช้กำรอ้ำงอิง
กำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนได ้โดยกองแผนงำนจะแจ้งให้หน่วยงำนจัดส่ง
เป็นไฟล์ข้อมลู ด้วยวิธีกำรสุ่มแบบเฉพำะเจำะจงหน่วยงำน (ทุกกลุ่ม/ฝ่ำย) 

      

  
2.3 กำรจัดท ำแผนแนะน ำ ส่งเสรมิและพัฒนำสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปี 
2563 

10   40% 

  

กำรวิเครำะห์ข้อมลูตำมศักยภำพและบริบทของสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรแต่
ละแห่ง และจัดท ำแผนกำรแนะน ำ ส่งเสรมิและพัฒนำเป็นรำยสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร เพื่อใช้ในกำรด ำเนินงำนแนะน ำ ส่งเสริมสหกรณ์ในปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2563 โดยกองแผนงำนจะแจ้งให้หน่วยงำนด ำเนินกำรตำมกรอบ
แนวทำงและระยะเวลำที่ก ำหนด 

      

องค์ประกอบ
ที่ 3 

ประสิทธิภำพของกำรจัดส่งรำยงำนข้อมูลและจัดท ำฐำนข้อมลูส ำคญั 15     

  3.1 กำรจัดส่งข้อมูล รำยงำน และเอกสำรส ำคญัต่ำงๆ ตำมที่ก ำหนด  6   40% 

  

3.1.1 กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนกำรปฏิบัติงำนและ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562 ตำมกรอบกำร
ติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนและผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2562 โดยประเมินกำรจัดส่งรำยงำนตั้งแต่เดือน เม.ย. 62 - ก.ค. 62 
(จ ำนวน 4 เดือน) (ฝบท.) 

      

  3.1.2 กำรจัดส่งข้อมลู หรือเอกสำรส ำคญัตำมที่กรมก ำหนด (ทุกกลุ่ม/ฝ่ำย)       

  

3.2 กำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีของหน่วยงำน (Annual 
Report) (ฝบท.) 

3   20% 

  

3.2.1 กำรส่งรำยงำนประจ ำปี (Annual Report) ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2561 ของหน่วยงำน จ ำนวน 1 เล่ม พร้อมแผ่น CD จ ำนวน 1 แผ่น 
ส่งถึงกองแผนงำน ภำยในวันท่ี 31 ม.ค. 62 (ฝบท.) 

      

  

3.2.2 ควำมครบถ้วนของเนื้อหำ โดยเนื้อหำสำระทั้งหมดในเล่มรำยงำนต้อง
ตรงตำมวตัถุประสงค์ของกำรจัดท ำรำยงำน มีรำยละเอียดครบถ้วนตำม
รูปแบบที่กองแผนงำนก ำหนด สำมำรถสะท้อนภำรกิจท่ีหน่วยงำนปฏิบัติได้
อย่ำงชัดเจน โดยกรมสำมำรถใช้ประโยชน์จำกเลม่รำยงำนดังกล่ำวได้ 
(ฝบท.) 

      

  

3.2.3 กำรเผยแพร่รำยงำนประจ ำปี (Annual Report) ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561 ผ่ำนเวบ็ไซต์ของหน่วยงำน ภำยในวันท่ี 5 ก.พ. 
62 โดยรูปแบบหรือไฟล์ที่เผยแพร่ ต้องสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์และ
เข้ำถึงข้อมูลไดจ้ริง (ฝบท.) 
 
 
 

      



~ ๙ ~ 
 

 
 
 
 

  

3.3 กำรรำยงำนและจดัท ำฐำนข้อมูล/สำรสนเทศท่ีส ำคัญเพื่อรองรบัภำรกิจ
ของหน่วยงำน 

3   20% 

  

3.3.1 กำรรำยงำนข้อมลูส ำคญัของสหกรณ/์กลุม่เกษตรกรผ่ำนระบบงำน
ของกรมส่งเสริมสหกรณ ์พิจำรณำจำก คุณภำพและผลส ำเร็จในกำรรำยงำน
ข้อมูล โดยต้องมีควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน สำมำรถเข้ำถึงข้อมูล
และน ำไปใช้ประโยชน์ รวมถึงสำมำรถตรวจสอบหลักฐำนอ้ำงอิงของข้อมูล
ได้ ประกอบด้วย 

      

  
 - ระบบโปรไฟลส์หกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุม่อำชีพ (ฝบท., กสส1, กสส2, 
กพส.) 

      

  
 - ระบบปรมิำณธรุกิจสหกรณ์/กลุม่เกษตรกร (กพส.)     

  
 

   - ระบบจดทะเบยีนสหกรณ์และระบบสหกรณ์ทั่วไป (กจส.)       

  

3.3.2 กำรจัดท ำข้อมลู/สำรสนเทศที่ส ำคัญ พิจำรณำจำก กำรเก็บรวบรวม 
กำรตรวจสอบ กำรประมวลผล กำรจัดเก็บฐำนข้อมูลในรูปแบบเอกสำรและ
ระบบคอมพิวเตอร ์โดยข้อมูลควรประกอบด้วยข้อมลูที่เป็นปัจจุบันและ
ข้อมูลย้อนหลังอย่ำงน้อย 2 ปี เพื่อน ำไปใช้ประโยชน์ต่อและใช้ในกำร
วิเครำะห์แนวโน้มหรือวำงแผนกำรด ำเนินงำนได ้โดยข้อมูลส ำคญัอย่ำงน้อย
ที่หน่วยงำนควรต้องด ำเนินกำรจัดท ำเป็นฐำนข้อมูล/สำรสนเทศ ได้แก ่

      

  

 - ข้อมูลภำพรวมของจ ำนวนสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร จ ำนวนสมำชิก และ
ปริมำณธุรกิจของสหกรณ์และกลุม่เกษตรกรในพ้ืนท่ีรับผดิชอบของ
หน่วยงำน (ฝบท., กจส.) 

      

  

 - รำยงำนประจ ำปีหรืองบแสดงฐำนะทำงกำรเงินของสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร แยกเป็นรำยแห่ง (ข้อมูลอย่ำงน้อย 2 รอบปีบัญชีล่ำสุด) (กจส.) 

      

  

 - ข้อมูลมำตรฐำนของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร แยกเป็นรำยแห่ง (ท้ังที่
น ำมำจัดและไม่น ำมำจัดมำตรฐำน) (กจส.) 

      

 

โดยกองแผนงำนจะตรวจสอบข้อมูลจำกฐำนข้อมลูและสำรสนเทศส ำคัญที่
เผยแพรไ่ว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงำน และข้อมูลในรูปแบบเอกสำรจำกกำรสุ่ม
ตรวจสอบในพ้ืนท่ี 

    
 
 

 

  

3.4 กำรรำยงำนข้อมลูกำรติดตำมกำรใช้ประโยชน์จำกอุปกรณ์/สิ่งก่อสร้ำง
ที่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ได้รบักำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนภำครัฐ 

3   20% 

  

ได้แก ่งบประมำณตำมแผนปฏิบตังิำนประจ ำปี งบพัฒนำจังหวัดและงบกลุ่ม
จังหวัด และงบกลำง ซึ่งกรมก ำหนดให้หน่วยงำนรำยงำนข้อมลูตำม "แบบ
ตรวจสอบอุปกรณ/์สิ่งก่อสร้ำง/เครื่องจักรกลทำงกำรเกษตรของสหกรณ์
ภำคกำรเกษตร" โดยข้อมูลทีร่ำยงำนต้องมีควำมถูกต้องครบถ้วน เปน็
ปัจจุบัน สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้ (ฝบท., กพส.) 

      



~ ๑๐ ~ 
 

 
 
 
 

 ประธำนกล่ำวเพ่ิมเติมว่ำ  ส ำหรับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้อ ำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่ม/หัวหน้ำ
ฝ่ำยบริหำรทั่วไป สหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภูเป็นผู้ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน และให้ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่ม 
/หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไปเป็นผู้ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ใต้บังคับบัญชำ แล้วน ำเสนอสหกรณ์จังหวัด
หนองบัวล ำภู   
 มติที่ประชมุ  รับทรำบ / ถือปฏิบัติ  
 
   
 

     
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑  ฝ่ายบริหารทั่วไป 

  ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าเดือนพฤษภาคม 256๒ 
ประธำนฯ มอบให้นำยประสิทธิ์ เทพมูณี หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยเงิน

งบประมำณปี 2562 ประจ ำเดือนพฤษภำคม 256๒ ในส่วนของส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู 
ข้อมูล ณ วันที่  ๓1 พฤษภำคม ๒๕๖๒ เบิกจ่ำยเงินงบประมำณได้  70.55 % ซึ่งต่ ำกว่ำเป้ำหมำยที ่         
กรมส่งเสริมสหกรณ์ก ำหนด คือ 75 % 
  มติที่ประชุม รับทรำบ /เร่งรัดเบิกจ่ำยให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนด 

 
     ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 
     ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑ การจัดตั้งสหกรณ์โคเนื้อนากลาง จ ากัด 
     ประธำนฯ มอบให้นำยสมเด็จ  บุญเดช ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ แจ้งต่อที่
ประชุมว่ำ คณะท ำงำนสหกรณ์โคเนื้อนำกลำง จ ำกัด ขอยุติกำรขอจัดตั้งสหกรณ์ เนื่องจำกไม่สำมำรถด ำเนินกำร 
ได้ตำมกรอบ แนวทำงตำมที่กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ได้แนะน ำ ส่งเสริม 
     มติที่ประชุม รับทรำบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.2 ผลการประเมินโครงการประกวดผลการขับเคลื่อนปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี พ.ศ. 2562 

ประธำนฯ มอบให้นำยสมเด็จ  บุญเดช ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ รำยงำน
ต่อที่ประชุมว่ำ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสมัครเข้ำร่วมโครงกำรประกวดผลกำรขับเคลื่อนปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี พ.ศ. 2562 มี สหกรณ์กำรเกษตรศรีบุญเรือง จ ำกัด และกลุ่ม
เกษตรกรชำวสวนยำงพำรำหนองศำลำ ภูเก้ำ ทั้ง 2 แห่ง ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน เนื่องจำกมีผลกำรประเมิน
ไม่ถึง ๘๐ % ส่วนปี พ.ศ. 2563 เห็นสมควรแนะน ำ ส่งเสริมสหกรณ์กำรเกษตรโนนม่วง ยำงหล่อ หนองกุง
แก้ว จ ำกัด เข้ำรับกำรประเมินโครงกำรประกวดผลกำรขับเคลื่อนปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรต่อไป 
     มติที่ประชุม รับทรำบ/ มอบกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ด ำเนินกำร 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพื่อทราบ และถือปฏิบัติ 



~ ๑๑ ~ 
 

 
 
 
 

     ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.3 การประเมินมาตรฐานสหกรณ์  
     ประธำนฯ มอบให้นำยสมเด็จ  บุญเดช ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ รำยงำน
ต่อที่ประชุมว่ำ ผลกำรจัดมำตรฐำนสหกรณ์ประจ ำเดือน พฤษภำคม 2562   

- มีกำรประเมินมำตรฐำนสหกรณ์เข้ำระบบมำตรฐำนสหกรณ์  18 สถำบัน  มี
สหกรณ์ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน ระดับ A จ ำนวน 5 สถำบัน  ระดับ B  จ ำนวน 5 สถำบัน ระดับ C จ ำนวน 4  
สถำบัน  และไม่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน จ ำนวน 4 สถำบัน 

มติที่ประชุม รับทรำบ 
 

     ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.4 ผลการประกวดการบันทึกบัญชีและรายงานการประชุม 
     ประธำนฯ มอบให้นำยสมเด็จ  บุญเดช ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ รำยงำน
ต่อที่ประชุม ดังนี้  
     ผลกำรประกวดกำรบันทึกบัญชี มีดังนี้  
            รำงวัลชนะเลิศ ล ำดับที่ 1 คือ โรงเรียนบ้ำนวังหินซำ อ.สุวรรณคูหำ จ.หนองบัวล ำภู  
                      ล ำดับที่ 2 คือ โรงเรียนกุดหำนสำมัคคี อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวล ำภู 
     ผลกำรประกวดรำยงำนกำรประชุม 
            รำงวัลชนะเลิศ ล ำดับที่ 1 คือ โรงเรียนกุดหำนสำมัคคี อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวล ำภู 
                      ล ำดับที่ 2 คือ โรงเรียนบ้ำนวังหินซำ อ.สุวรรณคูหำ จ.หนองบัวล ำภู  

มติที่ประชุม รับทรำบ 
 

     ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.5 รายงานการเพิ่มสมาชิกของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
     ประธำนฯ มอบให้นำยสมเด็จ  บุญเดช ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ รำยงำน
ต่อที่ประชุมว่ำ ในส่วนที่เกี่ยวข้องของส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู ได้มีแผนกำรรับสมำชิกเพ่ิมของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จ ำนวน 741 รำย รับสมำชิกเพ่ิมแล้ว จ ำนวน 496 รำย คงเหลือ 245 รำย  

มติที่ประชุม รับทรำบ /มอบกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ส ำรวจกำรจัดตั้งสหกรณ์      
/กลุ่มเกษตรกรเพ่ิมตำมนโยบำยของท่ำนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหนองบัวล ำภู เช่น กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ   
หรือกลุ่มเกษตรกรปลูกผักอินทรีย์ เป็นต้น  
 

  ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
 ระเบียบวาระที่ ๕.๓.1 การพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ภาคการเกษตรเป็นองค์กรหลักระดับ
อ าเภอ 
 ประธำนฯ มอบให้นำยพยนต์ รุ่งศรี เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์ช ำนำญงำน งำนต่อที่ประชุมว่ำ 
กำรพัฒนำควำมเข้มแข็งสหกรณ์ภำคกำรเกษตรเป็นองค์กรหลักระดับอ ำเภอ ได้ก ำหนดแผนกำรจัดอบรมและ
ศึกษำดูงำน ดังนี้  
ที ่ สหกรณ์ อบรมข้ำว GAP กำรรวบรวมข้ำว ดูงำน จ. ร้อยเอ็ด 
1 สหกรณ์กำรเกษตรเมืองหนองบัวล ำภู จ ำกัด 5 มิ.ย. 2562 10 มิ.ย. 2562 24 มิ.ย. 2562 
2 สหกรณก์ำรเกษตรนำกลำง จ ำกัด 12 มิ.ย. 2562 20 มิ.ย. 2562 24 มิ.ย. 2562 
3 สหกรณ์กำรเกษตรสุวรรณคูหำ จ ำกัด 13 มิ.ย. 2562 19 มิ.ย. 2562 24 มิ.ย. 2562 
4 สหกรณ์กำรเกษตรโนนสัง จ ำกัด 14 มิ.ย. 2562 18 มิ.ย. 2562 24 มิ.ย. 2562 
5 สหกรณ์กำรเกษตรศรีบุญเรือง จ ำกัด 30 พ.ค. 2562 17 มิ.ย. 2562 24 มิ.ย. 2562 
 

 มติที่ประชุม รับทรำบ  



~ ๑๒ ~ 
 

 
 
 
 

 ระเบียบวาระท่ี ๕.๔ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนพฤษภาคม 25๖๒ 
ระเบียบวาระที่  ๕.๔.๑ ผลการด าเนินคดีสหกรณ์ส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์

หนองบัวล าภู จ ากัด 
ประธำนฯ มอบให้นำงพรสถิตย์  ก ำไรทอง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำร   

กำรจัดกำรสหกรณ์ ได้รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ สหกรณ์ส่งเสริมกำรเกษตรและปศุสัตว์หนองบัวล ำภู จ ำกัด     
ขอไกล่เกลี่ยและศำลจังหวัดหนองบัวล ำภูได้นัดไกล่เกลี่ยวันที่ 5 สิงหำคม 2562  

มติที่ประชุม  รับทรำบ   
 

 ระเบียบวาระท่ี ๕.๔.2 วงเงินการกู้ยืมหรือค้ าประกันประจ าปีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ประจ าเดือนพฤษภาคม 2562 

ประธำนฯ มอบให้นำงพรสถิตย์  ก ำไรทอง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำร   
กำรจัดกำรสหกรณ์ ได้รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำเงินกู้กองทุนพัฒนำสหกรณ์ ได้อนุมัติ
เงินกู้กองทุนพัฒนำสหกรณ์ ดังนี้ คือ  

   สหกรณ์ มี 2 แห่ง คือ  
 1. ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรจังหวัดหนองบัวล ำภู  จ ำกัด วงเงินปีที่ผ่ ำนมำ 

15,000,000 บำท วงเงินปีปัจจุบัน 1,750,000 บำท เห็นชอบลดลงตำมภำระหนี้ที่สหกรณ์ผูกพัน
เนื่องจำกสหกรณ์ขำดทุนสะสม ลงวันที่ 2 พฤษภำคม 2562  

 2. สหกรณ์โคเนื้อคุณภำพหนองบัวล ำภู จ ำกัด วงเงินปีที่ผ่ำนมำ 2,000,000 บำท 
วงเงินปีปัจจุบัน 4,750,000 บำท เห็นชอบเพ่ิมข้ึน ทบทวนกำรเห็นชอบตำมแผนงำนด ำเนินธุรกิจของสหกรณ์ 
ลงวันที่ 15 พฤษภำคม 2562 

   กลุ่มเกษตรกร มี 1 แห่ง คือ กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อโนนม่วง วงเงินปีที่ผ่ำนมำ 
500,000 บำท วงเงินปีปัจจุบัน 500,000 บำท เห็นชอบเท่ำเดิม ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2562 

มติที่ประชุม  รับทรำบ   
 

 ระเบียบวาระที่ ๕.๔.3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานโครงการ “7 มิถุนายน วันสหกรณ์
นักเรียน ประจ าปี 2562 

ประธำนฯ มอบให้นำงพรสถิตย์  ก ำไรทอง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำร   
กำรจัดกำรสหกรณ์ ได้รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ ตำมที่ได้ก ำหนดกำรจัดงำนในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนำยน 2562 
ตั้งแต่เวลำ 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมนเรศวรภูเก้ำภูพำนค ำ ส ำนักงำนเขตพ้ืน ที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำหนองบัวล ำภู เขต 1  ต. ล ำภู อ. เมืองหนองบัวล ำภู จ. หนองบัวล ำภู 1 นั้น กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนำกำรบริหำรกำรจัดกำรสหกรณ์ ได้ประสำนไปยังโรงเรียนที่จะเข้ำร่วมโครงกำรฯ ส ำนักงำนตรวจบัญชี
สหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู และ ธ.ก.ส. สำขำหนองบัวล ำภู เพ่ือร่วมจัดนิทรรศกำรเนื่องในวันที่ 7 มิถุนำยน 
วันสหกรณ์นักเรียน ประจ ำปี พ.ศ. 2562 แล้ว  

ส่วนกำรประกวดเรียงควำม และวำดภำพ ได้ประสำนไปยังโรงเรียนต่ำงๆ แล้ว และมีโรงเรียน
บำงแห่งไดส้่งผลงำนกำรประกวดเรียงควำมและวำดภำพแล้ว  

 
 
 



~ ๑๓ ~ 
 

 
 
 
 

 ประธำนฯ กล่ำวเพ่ิมเติม ดังต่อไปนี้ คือ  
      1. มอบ กบส. ประสำนโรงเรียนที่จะเข้ำร่วมโครงกำรฯ เพ่ือจะได้จัดเตรียม

อำหำรให้เพียงพอ เหมำะสมส ำหรับผู้ที่จะมำร่วมโครงกำรฯ และท ำหนังสือแจ้งสหกรณ์ เพ่ือขอควำม
อนุเครำะห์ขอรับกำรสนับสนุน 

      2. มอบคณะท ำงำนฯ ทุกคณะ ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำย โดยเคร่งครัด 
ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงกำรฯ หำกมีปัญหำข้อขัดข้องประกำรใดให้รำยงำน 
ผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับทรำบ  

       3. กำรแต่งกำย ให้แต่งกำยตำมประกำศส ำนักพระรำชวัง เรื่อง พลเอกเปรม 
ติณสูสำนนท์ ประธำนองคมนตรีและรัฐบุรุษ ถึงแก่อสัญกรรม ลงวันที่ 26 พฤษภำคม 2562 ให้บุคลำกรใน
สังกัด ไว้ทุกข์ (ชุดสีด ำ) ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 27 พฤษภำคม 2562 ถึงวันจันทร์ที่ 17 มิถุนำยน 2562 (ยกเว้น
วันที่ 3 มิถุนำยน 2562) รวม 21 วัน  

มติที่ประชุม  รับทรำบ /ถือปฏิบัติ 
 
 ระเบียบวาระท่ี ๕.5  กลุ่มตรวจการสหกรณ์   

รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนพฤษภาคม 25๖๒  
ระเบียบวาระท่ี ๕.5.๑ รายงานผลความก้าวหน้าการช าระบัญชี 
ประธำนฯ มอบให้นำยภำณุพงษ์  เกตุไทย นิติกร รำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำ ในกำรช ำระบัญชี

ประจ ำเดือนพฤษภำคม 256๒ ต่อที่ประชุม ดังนี้ 
ที ่ ชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ขั้นตอน 

เดือน เม.ย. ๖2 
ขั้นตอน 

เดือน พ.ค.62 
ผู้ช ำระบัญชี 

๑ สอ.พนักงำนฝ่ำยปกครองอ ำเภอ 
นำกลำง จ ำกัด 

ขั้นที่ 3 
(26 ก.ย.59) 

ขั้นที่ 3 
(26 ก.ย.59) 

นำยวสันต์  สุขสมบัติ 

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

ขั้นที่ 3 
(21 ก.ค.59) 

นำยขบวน   ทองดี 

๓ ร้ำนสหกรณ์อ ำเภอศรีบุญเรือง  
จ ำกัด 

ขั้นที่ 6   
(4 มิ.ย.60) 

ขั้นที่ 6   
(4 มิ.ย.60) 

นำยสมเด็จ  บุญเดช 
 

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

ขั้นที่ 3 
(1 มิ.ย.59) 

น.ส.ศศิธร จันทร์สมัคร 
 

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

ขั้นที่ ๗     
(2๔ มี.ค.๖๐) 

นายขบวน  ทองดี 

6 สกก.บ้านกุดดินจ่ี –ดงสวรรค์  

จ ากัด 
ขั้นที่ 4        

(6 มิ.ย.60) 
ขั้นที่ 4   

(6 มิ.ย.60)  
นายจิตณรงค ์ ลอยลม 

 
7 ร้านสหกรณ์โนนสัง  จ ากัด ขั้นที่ 6         

 (19 ธ.ค.59) 
ขั้นที่ 6         

 (19 ธ.ค.59) 
น.ส.ญำณินท์ สุวรรณโค 

 
๘  สหกรณผ์ู้ใช้น้ ำโคกนกสำริกำ  

จ ำกัด  
ขั้นที่ 7 

(30 มิ.ย.59) 
ขั้นที่ 7 

(30 มิ.ย.59) 
น.ส. ฐิตำภรณ์  สอนเต็ม 

๙  สก.ผู้เลี้ยงสุกรศรีบุญเรือง  จ ำกัด   
(กลุ่มมีปัญหำ)  

ขั้นที่ 6 
(21 ธ.ค.53) 

ขั้นที่ 6 
(21 ธ.ค.53) 

นำยจิตณรงค์ ลอยลม 
 



~ ๑๔ ~ 
 

 
 
 
 

1๐ สกก.สร้ำงสรรค์ศรีบุญเรือง จ ำกัด  
(กลุ่มมปีัญหำ)  

ขั้นที่ 6                
(7 พ.ค.52)  

ขัน้ที่ 6                
(7 พ.ค.52) 

น.ส. ญำณนิท์  สุวรรณโค 
 

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

ขั้นที่ 7           
(8 มิ.ย.60)  

น.ส.ศศิธร จันทร์สมัคร 
 

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

ขั้นที่ ๖  
(7 เม.ย.60)  

น.ส.จันทร์เพ็ญ ศรีลุนช่ำง 
 

1๓  กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์นำค ำไฮ 
 

ขั้นที่ 3 
(16 ก.พ.60) 

ขั้นที่ 3 
(16 ก.พ.60) 

น.ส.จันทร์เพ็ญ ศรีลุนช่ำง 
 

๑๔ สกก.มหำชนสุวรรณคูหำ จ ำกัด ขั้นที่ 3 
(11 ส.ค.๖๐) 

ขั้นที่ 3 
(11 ส.ค.๖๐) 

น.ส.ฐิตำภรณ์ สอนเต็ม 

1๕ สบ.ชุมชนบ้ำนเอื้ออำทร
หนองบัวล ำภู จ ำกัด 

ขั้นที่ ๓ 
(๖ ก.ค.๖๐) 

ขั้นที่ ๓ 
(๖ ก.ค.๖๐) 

น.ส.รัดดำวรรณ ไชยช่วย 

๑๖ สกก.บ้ำนเพ็กเฟ้ือย-ห้วยเตย 
จ ำกัด 

ขั้นที่ 3 
(1๐ ต.ค.60)  

ขั้นที่ 3 
(1๐ ต.ค.60) 

นำงพรสถิตย์ ก ำไรทอง   

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

ขั้นที่ 3 
(21 ก.ค. 60) 

น.ส.จันทร์เพ็ญ  ศรีลุนช่ำง 

๑๘ สกก.โอทอปศรีบุญเรือง จ ำกัด ขั้นที่ 4 
(21 มี.ค.61)  

ขั้นที่ 4 
(21 มี.ค.61) 

น.ส.อรอุมำ แพงวงษ์ 

๑๙ สหกรณ์สวนป่ำภำคเอกชน จ ำกัด ขั้นที่ 2 
(26 พ.ค.60)  

ขั้นที่ 2 
(26 พ.ค.60) 

นำยวสันต์  สุขสมบัติ 

๒๐ สกก.นำวัง จ ำกัด ขั้นที่ ๒  
(๒๑ พ.ย.60) 

ขั้นที่ ๒  
(๒๑ พ.ย.60) 

น.ส.ญำณินท์ สุวรรณโค 
 

2๑ สกก.ผลิตปุ๋ยอินทรีย์คลองเจริญ 
จ ำกัด 

ขั้นที่ ๓  
(๓๒ พ.ย.61) 

ขั้นที่ ๓  
(๓๒ พ.ย.61) 

นำยพยนต์  รุ่งศรี 

2๒ กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อบ้ำนค้อ ขั้นที ่3  
(๒3 ม.ค.6๑) 

ขั้นที่ 3  
(๒3 ม.ค.6๑) 

นำยสมเด็จ  บุญเดช 

๒๓ สหกรณ์ผู้ใช้น้ ำบ้ำนโนนข่ำแก ท่ำ
วำรี จ ำกัด 

ขั้นที่ ๒  
๒ ต.ค. ๖๑ 

ขั้นที่ ๒  
๒ ต.ค. ๖๑ 

นำยจิตณรงค์  ลอยลม 

มติที่ประชุม  รับทรำบ /มอบเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบเร่งด ำเนินกำรช ำระบัญชีให้เสร็จสิ้น
โดยเร็ว ไม่ควรเกิน ๒ ปี ตำมแผนของกรมส่งเสริมสหกรณ์  

 
 
 



~ ๑๕ ~ 
 

 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.5.๒ รายงานความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่องประจ าเดือนพฤษภาคม 
25๖๒ 

ประธำนฯ มอบให้นำยภำณุพงษ์  เกตุไทย นิติกร รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ ได้รับแจ้งผลกำร
รำยงำนกำรแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ ดังนี้ 

๑. สหกรณ์กำรเกษตรเมืองหนองบัวล ำภู จ ำกัด รำยงำนควำมคืบหน้ำว่ำ ในเดือนพฤษภำคม 
2562 ยังไม่ได้รับช ำระหนี้จำกโรงสี อุดรฯ เลี่ยงฮงไถ่ (1992) จ ำกัด คงเหลือยอดมูลค่ำควำมเสียหำย       
๒,๗59,701 บำท ส่วนลูกหนี้สินค้ำขำดบัญชีอยู่ในควำมรับผิดชอบของนำยนำวำ ใจสะอำด อดีตผู้จัดกำร    
ยังไมไ่ด้น ำเงินมำช ำระให้สหกรณ์ ยอดคงเหลือ จ ำนวน 112,192 บำท 

๒. สหกรณ์ เครดิตยูเนี่ยนสุวรรณคูหำ จ ำกัด รำยงำนควำมคืบหน้ำว่ำ ได้รับช ำระหนี้ 
14,000 บำท เมื่อวันที่ 2 พฤษภำคม 2562 และได้รับช ำระหนี้ 14,000 บำท รวมเป็นเงินจ ำนวน 
28,000 บำท  

3. สหกรณ์กองทุนสวนยำงสงเครำะห์นำวัง จ ำกัด ได้รับช ำระหนี้ 98,640 บำท  

มติที่ประชุม  รับทรำบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.5.3 รายงานผลการตรวจการสหกรณ์   
ประธำนฯ มอบให้นำยภำณุพงษ์  เกตุไทย นิติกร รำยงำนต่อที่ประชุม ดังนี้  
 ๑. รำยงำนผลกำรตรวจกำรสหกรณ์ โดยผู้ตรวจกำรสหกรณ์ จ ำนวน 2 แห่ง คือ 

สหกรณ์ผู้ใช้น้ ำสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำบ้ำนโนนส ำรำญ จ ำกัด และสหกรณ์กำรเกษตรศรีบุญเรือง จ ำกัด   
 ๒. รำยงำนผลตรวจกำรสหกรณ์ (ตรวจทีม) มีจ ำนวน 3 แห่ง คือ 
        1. สหกรณ์กำรเกษตรเมืองหนองบัวล ำภู จ ำกัด 

                                      2. สหกรณ์กำรเกษตรสุวรรณคูหำ จ ำกัด  
          3. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสุวรรณคูหำ จ ำกัด    

มติที่ประชุม  รับทรำบ  
 
ระเบียบวาระที่ ๕.5.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายส าคัญ และสร้างความ

เข้าใจในแนวทางแก้ปัญหาระดับพื้นที่เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไขปัญหาของสหกรณ์         
/กลุ่มเกษตรกร และพัฒนาภาคการผลิตระดังจังหวัดหนองบัวล าภู  

ประธำนฯ มอบให้นำยภำณุพงษ์  เกตุไทย นิติกร รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ ส ำนักงำนสหกรณ์
จังหวัดหนองบัวล ำภู โดยกลุ่มตรวจกำรสหกรณ์ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรขับเคลื่อนนโยบำยส ำคัญ และสร้ำง
ควำมเข้ำใจในแนวทำงแก้ปัญหำระดับพ้ืนที่เพ่ือสร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกัน แก้ไขปัญหำของสหกรณ์     
/กลุ่มเกษตรกร และพัฒนำภำคกำรผลิตระดับจังหวัดหนองบัวล ำภู เป้ำหมำยผู้แทนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร   
และเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู จ ำนวน ๑๕๐ คน ในวันที่ ๓๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒   
ณ สหกรณ์กำรเกษตรเมืองหนองบัวล ำภู จ ำกัด เสร็จแล้ว  
  มติที่ประชุม  รับทรำบ /มอบกลุ่มตรวจกำรสหกรณ์ สรุปเนื้อหำตำมเอกสำรที่บรรยำยในกำร
ประชุมเชิงปฏิบัติกำรขับเคลื่อนนโยบำยส ำคัญฯ รำยงำนให้สหกรณ์จังหวัดทรำบทำงไลน์ และจัดท ำเอกสำร
แจ้งให้กลุ่มทุกกลุ่ม กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ และฝ่ำยบริหำรทั่วไป ทรำบด้วย 

 
 
 



~ ๑๖ ~ 
 

 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.6 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1  
รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนพฤษภาคม 25๖๒ 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๖.1 ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ภายใน 150 วัน ส าหรับปีบัญชีสิ้นสุด 31 

ธันวาคม 2561 
ประธำนฯ มอบให้นำยประวัติ หวำนนอก เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์ช ำนำญงำน รำยงำน

ต่อที่ประชุมว่ำ สหกรณ์จัดประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี ภำยใน 150 วัน ส ำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวำคม 
2561 มี 4 แห่ง ดังนี้ คือ  
                         1. สหกรณ์บริกำรเดินรถหนองบัวล ำภู จ ำกัด 2. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนำไร่ จ ำกัด 

               3. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนผำกังวำน จ ำกัด 4. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโนนสง่ำสำมัคคี จ ำกัด  
มติที่ประชุม  รับทรำบ  

  
ระเบียบวาระท่ี ๕.6.2 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ส่งงบการเงินภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้น

ปีทางบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2562  
ประธำนฯ มอบให้นำยประวัติ หวำนนอก รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ  มีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

ปิดบัญชี ส ำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 30 เมษำยน 2562 และส่งงบกำรเงินให้ผู้สอบบัญชีภำยใน 30 วัน มีดังนี ้ 
1. สหกรณ์ 1 แห่ง คือ สหกรณ์ส่งเสริมกำรเกษตรและปศุสัตว์หนองบัวล ำภู จ ำกัด  
2. กลุ่มเกษตรกร  2 แห่ง คือ กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์โนนเมือง นำกลำง  
    และกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ดงสวรรค์ 

มติที่ประชุม  รับทรำบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.7 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2  
รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนพฤษภาคม 25๖๒  
ระเบียบวาระท่ี ๕.7.1 ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ภายใน 150 วัน ส าหรับปีบัญชีสิ้นสุด 31 

ธันวาคม 2561 
ประธำนฯ มอบให้นำยจิตณรงค์ ลอยลม ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒ รำยงำนต่อที่

ประชุมว่ำ มีสหกรณ์จัดประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี ภำยใน 150 วัน ส ำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวำคม 
2561 จ ำนวน 8 ดังนี้ คือ  

 1. สหกรณ์ผู้ใช้น้ ำเพื่อกำรเกษตรบ้ำนโนนงำม จ ำกัด 
 2. สหกรณ์ผู้ใช้น้ ำบ้ำนสมสนุก จ ำกัด 
 3. สหกรณ์ผู้ใช้น้ ำสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำบ้ำนโนนส ำรำญ จ ำกัด 
 4. สหกรณ์ผู้ใช้น้ ำบ้ำนหนองผือท่ำปำกเป่ง จ ำกัด 
 5. สหกรณ์บ้ำนมั่นคงโนนสูงเปลือย จ ำกัด 
 6. สหกรณ์ผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำหนองบัวล ำภู จ ำกัด  
 7. สหกรณ์ผู้ใช้น้ ำสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำบ้ำนโคกม่วงชุม จ ำกัด 
 8. สหกรณ์โคขุนโนนสัง จ ำกัด (ประชุมใหญ่ภำยใน 90 วัน นับจำกวันจดทะเบียน) 
มติที่ประชุม  รับทรำบ  /มอบเจ้ำหน้ำที่ เกี่ยวข้องรีบบันทึกข้อมูลในระบบสหกรณ์              

/กลุ่มเกษตรกรที่ปิดบัญชีและส่งงบกำรเงินให้ผู้สอบบัญชีภำยใน 30 วันด้วย 
 
 



~ ๑๗ ~ 
 

 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.7.2 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ส่งงบการเงินภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นปี
ทางบัญชี ณ 30 เมษายน 2562  

 ประธำนฯ มอบให้นำยจิตณรงค์  ลอยลม ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  ๒ รำยงำนต่อที่
ประชุมว่ำ มีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปิดบัญชี ส ำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 30 เมษำยน 2562 และส่งงบกำรเงินให้
ผู้สอบบัญชีภำยใน 30 วัน ดังนี้  

 1. สหกรณ์ 1 แห่ง คือ สหกรณ์ข้ำวฮำงงอกหนองบัวล ำภู จ ำกัด  
 2. กลุ่มเกษตรกร 2 แห่ง คือ 
 1. กลุ่มเกษตรกรท ำนำหนองทุ่งมน 2. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อโคกม่วง  
มติที่ประชุม  รับทรำบ  

 
  ระเบียบวาระท่ี ๕.7.3 ส่งผลการประเมินมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
  ประธำนฯ มอบให้นำยจิตณรงค์  ลอยลม ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  ๒ รำยงำนต่อที่
ประชุมว่ำ ผลกำรประเมินมำตรฐำนสหกรณ์ มีจ ำนวน 7 แห่ง คือ  
   1. สหกรณ์ผู้ใช้น้ ำบ้ำนสมสนุก จ ำกัด 
   2. สหกรณ์ผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำหนองบัวล ำภู จ ำกัด 
   3. สหกรณ์ผู้ใช้น้ ำบ้ำนหนองผือท่ำปำกเป่ง จ ำกัด 
   4. สหกรณ์ผู้ใช้น้ ำเพื่อกำรเกษตรบ้ำนโนนงำม จ ำกัด 
   5. สหกรณ์บ้ำนมั่นคงโนนสูงเปลือย จ ำกัด 
   6. สหกรณ์ผู้ใช้น้ ำสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำบ้ำนโคกม่วงชุม จ ำกัด 
   7. สหกรณ์ผู้ใช้น้ ำสถำนีสูบด้วยไฟฟ้ำบ้ำนโนนส ำรำญ จ ำกัด 

มติที่ประชุม  รับทรำบ  
   
    
 

 
 ระเบียบวาระท่ี ๖.๑ การเติมน้ ามันรถยนต์ราชการ   
 ประธำนฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ ตำมท่ีส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู ขอใช้บริกำร
เครดิตน้ ำมันเชื้อเพลิงเพ่ือใช้งำนกับรถยนต์รำชกำร จ ำนวน 5 คัน กับสหกรณ์ 5 แห่ง คือ  
   1. สหกรณ์กำรเกษตรเมืองหนองบัวล ำภู จ ำกัด   
   2. สหกรณ์กำรเกษตรนำกลำง จ ำกัด   
   3. สหกรณ์กำรเกษตรศรีบุญเรือง จ ำกัด   
   4. สหกรณ์กำรเกษตรกุดดู่ จ ำกัด   
   5. สหกรณ์กำรเกษตรสุวรรณคูหำ จ ำกัด นั้น 
 ทุกครั้งที่ขอใช้รถยนต์รำชกำรที่มีกำรเติมน้ ำมันให้ผู้ที่เดินทำงไปรำชกำรที่เป็นผู้ตรวจรับ
น้ ำมันเชื้อเพลิง โดยปฏิบัติตำมค ำสั่งส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู ที่ 17/2562 เรื่องแต่งตั้งผู้ตรวจรับ
น้ ำมันเชื้อเพลิง    

มติที่ประชุม  รับทรำบ /ถือปฏิบัติ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)     



~ ๑๘ ~ 
 

 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.2 ประหยัดพลงังาน 
ประธำนฯ มอบให้นำยประสิทธิ์ เทพมูณี หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ       

ขอควำมร่วมมือเจ้ำหน้ำที่ในสังกัดส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภูทุกคน ร่วมกันประหยัดไฟฟ้ำ 
น้ ำประปำ และเปิด- ปิด แอร์ตำมเวลำที่ก ำหนดด้วย   

มติที่ประชุม  รับทรำบ /ถือปฏิบัต ิ
 
ระเบียบวาระท่ี ๖.3 โทรศัพท์ส านักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล าภู  

     ประธำนฯ มอบให้นำยสมเด็จ  บุญเดช ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ แจ้งต่อที่
ประชุมว่ำ โทรศัพท์ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู ขัดข้อง เมื่อมีผู้โทรมำติดต่อประสำนงำนไม่สำมำรถ
ติดต่อได้ จึงอยำกขอให้เร่งด ำเนินกำรซ่อมแซมโทรศัพท์ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภูให้ใช้ได้ตำมปกติด้วย  

มติที่ประชุม  รับทรำบ /มอบฝ่ำยบริหำรทั่วไปด ำเนินกำร 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖.4 การปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์  
ประธำนฯ มอบให้นำยสมเด็จ  บุญเดช ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ แจ้งต่อที่

ประชุมว่ำ ขอให้ผู้อยู่เวรยำม ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเคร่งครัด หำกผู้อยู่เวรยำมและผู้ตรวจเวรยำมไม่อำจปฏิบัติ
หน้ำที่ได้ ให้ขออนุญำตเปลี่ยนเวรยำมหรืออำจตรวจเวรยำมแทน หำกมีเหตุกำรณ์ผิดปกติซึ่งอำจท ำควำม
เสียหำยแก่ทรัพย์สินทำงรำชกำร ให้รีบรำยงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู หรือผู้รักษำกำรในต ำแหน่ง
สหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภูทรำบโดยด่วน 

มติที่ประชุม  รับทรำบ /ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖.5 การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานขับรถยนต์ราชการ 
ประธำนฯ มอบให้นำยสมเด็จ  บุญเดช ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ แจ้งต่อที่

ประชุมว่ำ บำงวันกลุ่มงำนมีควำมประสงค์จะเดินทำงไปรำชกำรตอนบ่ำย ไม่มีรถยนต์รำชกำรใช้ในกำรเดินทำง
เนื่องจำกพนักงำนขับรถยนต์บำงคนไม่อยู่ปฏิบัติหน้ำที่ จึงขอควำมร่วมมือพนักงำนขับรถยนต์รำชกำรทุกคน 
อยู่ปฏิบัติหน้ำที่ในเวลำรำชกำรโดยเคร่งครัดด้วย   

มติที่ประชุม  รับทรำบ /มอบฝ่ำยบริหำรทั่วไป นัดประชุมพนักงำนขับรถยนต์รำชกำร       
ในวันที่ 5 มิถุนำยน 2562 เวลำ 15.00 น. และท ำหนังสือมอบหมำยหน้ำที่ให้พนักงำนขับรถยนต์รำชกำรอยู่
ปฏิบัติหน้ำที่ในเวลำรำชกำรโดยเคร่งครัด และขอเชิญผู้อ ำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่ม/ฝ่ำยบริหำรทั่วไป เข้ำร่วม
ประชุมด้วย  
  เมื่อไม่มีผู้เสนอเรื่องอ่ืนใดอีก ประธำนขอขอบคุณ ผู้มำประชุม และกล่ำวปิดกำรประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา ๑7.00 น. 
 
 
   (ลงชื่อ)   ธีรโชติ  มะลิวัน    (ลงชื่อ)     ประสิทธิ์ เทพมูณี 
             (นำยธีรโชติ  มะลิวัน)       (นำยประสิทธิ์ เทพมูณี) 
             นักจัดกำรงำนทั่วไป                                             หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป 
             ผู้จดรำยงำนกำรประชุม                                             ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 


