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รายงานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการและจ้างเหมาบริการ 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล าภู 

ครั้งที่ ๕/25๖3 
ประจ าเดือนพฤษภาคม 2563 

วันจันทร์ที ่๘ พฤษภาคม ๒๕๖3 เวลา ๑๔.๐๐ 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 
๓.  นำยสุชำต ิ  งำมพิพัฒนกุล ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำ สุชำติ งำมพิพัฒนกุล 
     ธุรกิจสหกรณ์   
๔.  นำยวสันต์   สุขสมบัติ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มตรวจกำรสหกรณ์  วสันต์ สุขสมบัติ  
๕.  นำยจิตณรงค์  ลอยลม  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 จิตณรงค์ ลอยลม 
6.  นำงสำวนัทธมนต์   พรหมมำ นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร  นัทธมนต์ พรหมมำ 
7.  นำยทว ี  ขวัญใจ  เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์อำวุโส  ทวี ขวัญใจ 
8.  นำยพยนต์  รุ่งศร ี  เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์ช ำนำญงำน พยนต์ รุ่งศรี 
9. นำงสำวญำณินท ์ สุวรรณโค นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร  ญำณินท์ สุวรรณโค 
๑0. นำงน้ ำฝน    แก้วศิลำ  นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร  น้ ำฝน แก้วศิลำ 
๑1. นำงสำวพิสมัย  แสงโทโพธิ์ นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร      พิสมัย แสงโทโพธิ์ 
๑2. นำงสำวชมพูเนกข์ พุทธิรัตน์ นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  ชมพูเนกช์ พุทธิรัตน์ 
๑3. นำงกำญจนำ    มะลำหอม นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร          กำญจนำ มะลำหอม 
๑4. นำงสำวทิพวรรณ ทองดี  นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  ทิพวรรณ ทองดี 
15. นำงสำวกัญญำณัฐ จูมเกตุ  นิติกรปฏิบัติกำร    กัญญำณัฐ จูมเกตุ 
16. นำงสำวชุติญำ     รัตนวงศ ์ นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  ชุติญำ รัตนวงศ์ 
๑7. นำยอุดม  กุศล  นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  อุดม กุศล 
๑8. นำงสำวกนกอร  สุขมอญ  นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  กนกอร สุขมอญ 
19. นำงสำวพิมพร แสงภักดี นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร  พิมพร แสงภักดี 
๒0. นำงสำวจันทร์เพ็ญ   ศรีลุนช่ำง นักวิชำกำรสหกรณ์   จันทรเ์พ็ญ ศรีลุนช่ำง 
๒1. นำยธีรโชติ   มะลิวัน  นักจัดกำรงำนทั่วไป   ธีรโชติ มะลิวัน 
๒2. นำงสำวช่อเพชร  ศรีบุญเรือง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน  ช่อเพชร ศรีบุญเรือง 
๒3. นำงสำวนิลวรรณ  ศรีหลง  นักวิชำกำรมำตรฐำนสินค้ำ  นิลวรรณ ศรีหลง 
๒4. นำยภำณุพงษ์   เกตุไทย  นิติกร     ภำณุพงษ์ เกตุไทย 
๒5. นำงสำวปวีณำ ชัชวำลย์  นักวิชำกำรสหกรณ์   ปวีณำ ชัชวำล 
๒6. นำงสำวภำวิน ี บุญสุด  นักวิชำกำรเงินและบัญชี   ภำวินี บุญสุด 
๒7. นำงสำวสุมำล ี อินทวิหค นักวิชำกำรสหกรณ์   สุมำลี อินทวิหค 
๒8. นำงสำวอรอุมำ  แพงวงษ์  นักวิชำกำรสหกรณ์   อรอุมำ แพงวงษ์ 
29. นำงสำวศศิธร จันทร์สมัคร นักวิชำกำรสหกรณ์   ศศิธร จันทร์สมัคร 
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๓0. นำงสำวรัดดำวรรณ ไชยช่วย  เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์  รัดดำวรรณ ไชยช่วย 
๓1. นำงสำวฐิตำภรณ ์ สอนเต็ม  เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์  ฐิตำภรณ์ สอนเต็ม 
๓2. นำงสำวศิริรัตน์ จันทร์จ้อย เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี  ศิริรัตน์ จันทร์จ้อย 
33. นำงสำวเจนจิรำ สุวรรณพิมพ์ เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์  เจนจิรำ สุวรรณพิมพ์ 
๓4. นำงสำวรุ่งนภำ   ขำวข ำ  เจ้ำพนักงำนธุรกำร   รุ่งนภำ ขำวข ำ 
๓5. นำงสำววชิุดำวดี  ศรีสุทัศน์ เจ้ำพนักงำนธุรกำร   วิชุดำวดี ศรีสุทัศน์ 
๓6. นำยสำคร  ดำทุมมำ พนักงำนพิมพ์ ส4   สำคร ดำทุมมำ 
๓7. นำยสมคิด  งำมดี  พนักงำนขับรถยนต์ ส2   สมคิด งำมดี 
๓8. นำยเกษม    ปัจชัยโย  จ้ำงเหมำบริกำรขับรถยนต์  เกษม ปัจจัยโย 
39. นำยพรเทพ  เปียซื่อ  จ้ำงเหมำบริกำรขับรถยนต์  พรเทพ เปียซื่อ  
 

ผู้ไม่มาประชุม    
๑.  นำงพรสถิตย์  ก ำไรทอง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำ ไปรำชกำร 
     กำรบริหำรกำรจัดกำรสหกรณ์ 
๒.  นำยขบวน   ทองดี  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ ไปรำชกำร 
๓.  นำงสำวสิริเนตร โพระกัน  นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  ไปรำชกำร 
๔. นำงสำวอัมพิกำ ฉิมมำ  นักวิชำกำรสหกรณ์   ไปรำชกำร 
๕. นำงศรีสุนันท์   วงค์พันธุ์  นักวิชำกำรสหกรณ์   ไปรำชกำร 
๖. นำยสุทธิชัย   ถำวะโร  พนักงำนขับรถยนต์ ส2   ไปรำชกำร 
๗. นำยวิจิตร  บูระพันธ์ พนักงำนขับรถยนต์ ส2   ไปรำชกำร 
 
มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 39 คน และมีผู้ไม่มาประชุม จ านวน ๗ คน 
 

เริ่มประชุมเวลำ ๑๔.๐๐ น. 
 นำยกฤษฎำ   วรสถิตย์  สหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู ประธำนในที่ประชุมกล่ำวเปิดกำรประชุม            
และด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุม ดังนี้ 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑.๑  ข้าราชการย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่  
  ๑.๑  แนะน ำข้ำรำชกำรย้ำยมำด ำรงต ำแหน่ งในส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด

หนองบัวล ำภู ดังนี้  
  1. นำงสำวกนกอร  สุขมอญ นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร สังกัดส ำนักงำน

สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรำ  ย้ำยมำด ำรงต ำแหน่ง นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจ
สหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จงัหวัดหนองบัวล ำภู 

  2. นำงสำวพิมพร แสงภักดี นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร สังกัดส ำนักงำน
สหกรณ์จังหวัดหนองคำย ย้ำยมำด ำรงต ำแหน่ง นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร กลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำร
บริหำรกำรจัดกำรธุรกิจสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ     
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 1.2 แจ้งข้ำรำชกำรที่ย้ำยไปด ำรงต ำแหน่งจังหวัดอ่ืน มีดังนี้  
  นำยอุดม กุศล นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร สังกัด กลุ่มส่งเสริมและ

พัฒนำกำรบริหำรกำรจัดกำรธุรกิจสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู ย้ำยไปด ำรงต ำแหน่ง 
นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองคำย  

  มติที่ประชุม  รับทรำบ   
 
 

 
 

  
 

ประธำนฯ มอบให้นำยธีรโชติ มะลิวัน นักจัดกำรงำนทั่วไป แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ รำยงำนกำร
ประชุมประจ ำเดือนเมษำยน 2563 ครั้งที่ ๔/๒๕๖3 เมื่อวันพุธที่ ๒๙ เมษำยน พ.ศ. 2563 ได้บรรจุใน
เว็บไซต์ของส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู http://web.cpd.go.th/nongbualamphu/ และลงไลน์
กลุ่มส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด เพ่ือให้ทุกกลุ่ม/ฝ่ำย ได้รับทรำบและตรวจสอบควำมถูกต้อง รวมทั้งด ำเนินกำร 
ตำมมติที่ประชุมในส่วนที่เกี่ยวข้อง และหำกท่ำนใดมีข้อแก้ไขเพ่ิมเติมภำยหลังขอให้แจ้งฝ่ำยบริหำรทั่วไป จึง
ขอให้ที่ประชุมรับรองรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว 

มติที่ประชุม  รับทรำบ /รับรองรำยงำนกำรประชุมประจ ำเดือนเมษำยน ๒๕๖3 
 

 
 
 

 

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินค้างช าระนานของสหกรณ์  ภายใต้
โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 

ประธำนมอบให้นำยสุชำติ งำมพิพัฒนกุล รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ ผลกำรติดตำมหนี้ค้ำงช ำระ
ของเดือนพฤษภำคม 2563 มีดังนี้  

 1. สหกรณ์กำรเกษตรสุวรรณคูหำ จ ำกัด ยอดลูกหนี้ต้นปียกมำ ๔๕๒ รำย ต้นเงิน
จ ำนวน ๑๕,๕๓๗,๑๕๒.๓๖ บำท  ได้รับช ำระระหว่ำงเดือนจ ำนวน 6 รำย ต้นเงินจ ำนวน 68,505.70 บำท 
ช ำระสะสมจ ำนวน 422 รำย ต้นเงินจ ำนวน 4,092,469.68 บำท คิดเป็นร้อยละรับช ำระหนี้ของยอดหนี้ต้น
ปี ๒6.34 ลูกหนี้คงเหลือจ ำนวน 4๒2 รำย ต้นเงินคงเหลือจ ำนวน 1๑,444,682.6๘ บำท  

 2. สหกรณ์กำรเกษตรกรศรีบุญเรือง จ ำกัด ยอดลูกหนี้ต้นปียกมำ ๗๒๗ รำย ต้นเงิน
จ ำนวน ๓๗,๗๒๘,๒๖๑ บำท  ได้รับช ำระระหว่ำงเดือนจ ำนวน 61 รำย ต้นเงินจ ำนวน ๑,๒76,608.90 บำท 
ช ำระสะสมจ ำนวน 690 รำย ต้นเงินจ ำนวน 19,652,352.90 บำท คิดเป็นร้อยละรับช ำระหนี้ของยอดหนี้
ต้นปี 52.09 ลูกหนี้คงเหลือจ ำนวน ๓๗ รำย ต้นเงินคงเหลือจ ำนวน ๑8,075,908.10บำท 

 3. สหกรณ์กำรเกษตรโนนสัง จ ำกัด จ ำกัด ยอดลูกหนี้ต้นปียกมำ ๑,๓๐๙ รำย ต้นเงิน
จ ำนวน ๗๖,๖๐๘,๖๙๓.๐๕ บำท ได้รับช ำระระหว่ำงเดือนจ ำนวน 70 รำย ต้นเงินจ ำนวน 653,271 บำท  
ช ำระสะสมจ ำนวน 1,303 รำย ต้นเงินจ ำนวน 29,840,720.05 บำท คิดเป็นร้อยละรับช ำระหนี้ของยอด
หนี้ต้นปี ๓๘.95 ลูกหนี้คงเหลือจ ำนวน ๑,๓๐๓ รำย ต้นเงินคงเหลือจ ำนวน ๔6,767,973 บำท (ช ำระ
บำงส่วนจ ำนวน 1,303 รำย ช ำระเสร็จสิ้นจ ำนวน 6 รำย) 

 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖3 วันพุธที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. 2563 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว  

http://web.cpd.go.th/nongbualamphu/
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 4. สหกรณ์กำรเกษตรนำกลำง จ ำกัด ยอดลูกหนี้ต้นปียกมำ ๑,๗44 รำย ต้นเงิน
จ ำนวน ๒๘,๕๕๔,๗๔๕ บำท ได้รับช ำระระหว่ำงเดือนจ ำนวน 190 รำย ต้นเงินจ ำนวน 1,027,440 บำท  
ช ำระสะสมจ ำนวน 1,302 รำย ต้นเงินจ ำนวน 8,898,009 บำท คิดเป็นร้อยละรับช ำระหนี้ของยอดหนี้ต้นปี 
31.16 ลูกหนี้คงเหลือจ ำนวน ๑,๓๙๖ รำย ต้นเงินคงเหลือจ ำนวน 19,656,736 บำท 

 5. สหกรณ์กำรเกษตรเมืองหนองบัวล ำภู จ ำกัด ยอดลูกหนี้ต้นปียกมำ ๑,๓๘๓ รำย 
ต้นเงินจ ำนวน ๑๘๙,๔๑๐,๑๗๕.๗๔ บำท  ได้รับช ำระระหว่ำงเดือนจ ำนวน ๔๓ รำย ต้นเงินจ ำนวน 
5,565,794.36 บำท ช ำระสะสมจ ำนวน 247 รำย ต้นเงินจ ำนวน 63,901,218 บำท คิดเป็นร้อยละรับ
ช ำระหนี้ ของยอดหนี้ ต้นปี  ๓3 .74 ลูกหนี้ คงเหลือจ ำนวน  ๑ ,๑๓๖ รำย ต้น เงินคงเหลือจ ำนวน 
125,508,957.74 บำท 

 รวมทั้งสิ้นยอดลูกหนี้ต้นปียกมำ 5,615 รำย ต้นเงินจ ำนวน 347,839,027.15 บำท      
ได้รับช ำระระหว่ำงเดือนจ ำนวน 370 รำย ต้นเงินจ ำนวน 8,591,619.96 บำท ช ำระสะสมจ ำนวน 3,964 รำย 
ต้นเงินจ ำนวน 126,384,764.63 บำท คิดเป็นร้อยละรับช ำระหนี้ของยอดหนี้ต้นปี 36.๓3 ลูกหนี้คงเหลือ
จ ำนวน 4,294 รำย ต้นเงินคงเหลือจ ำนวน 210,009,574.84 บำท 

ประธำนฯ กล่ำวเพ่ิมเติมว่ำ กำรแก้ไขปัญหำหนี้ค้ำงช ำระของสหกรณ์ภำคกำรเกษตรให้เป็น
องค์กรหลักระดับอ ำเภอทั้ง 5 แห่ง ปรำกฏว่ำ ยังช ำระหนี้ค้ำงได้ต่ ำกว่ำเป้ำหมำยอยู่มำก มอบหัวหน้ำ
คณะท ำงำนฯ ทั้ง ๕ คณะ แนะน ำ เร่งรัด ติดตำม ตรวจสอบสำเหตุด้วย หำกมีกำรประชุมกลุ่ม หรือประชุม
คณะกรรมกำรด ำเนินกำร ขอให้ไปร่วมประชุมและติดตำมกำรด ำเนินงำนแก้ไขปัญหำหนี้ค้ำงช ำระตำมแนวทำง
ต่ำงๆ ที่สหกรณ์ภำคกำรเกษตรได้ด ำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรไว้ และขอให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจ
สหกรณ์ ติดตำมและให้รำยงำนในวำระติดตำมในกำรประชุมประจ ำเดือนทุกครั้งจนกว่ำจะครบระยะเวลำที่ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ก ำหนด 

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

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรใช้ประโยชน์ของอุปกรณ์กำรตลำดโครงกำรไทยนิยม ยั่งยืน (แก้มลิง) ดังนี้ 
1. สหกรณ์กำรเกษตรเพ่ือกำรตลำดลูกค้ำ ธกส. หนองบัวล ำภู จ ำกัด ยอดรับซื้อสะสม

ตั้งแต่เดือนตุลำคม 2562 – พฤษภำคม 2563 มีดังนี้ 
  * 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 ในเดือนพฤษภำคม 2563 ได้รับซื้อสุกร
มำช ำแหละเพ่ือจ ำหน่ำยจ ำนวน ๓ ตัว 

3. สหกรณ์กำรเกษตรโนนสัง จ ำกัด ยอดสะสมข้ำวเปลือกตั้งแต่เดือนตุลำคม 2562 
– พฤษภำคม 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 
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  ระเบียบวาระที่ ๓.3 การส่งเสริมแนะน าให้สหกรณ์จัดจ าหน่ายสินค้าเกษตร อาหารและ
สินค้าจ าเป็น    

ประธำนฯ มอบให้นำยทวี ขวัญใจ เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์อำวุโส ซึ่งได้รับมอบหมำยจำก
นำยขบวน ทองดี ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ ได้แนะน ำสหกรณ์ในพ้ืนที่ที่
รับผิดชอบ เช่น สหกรณ์กำรเกษตรเมืองหนองบัวล ำภู จ ำกัด  สหกรณ์กำรเกษตรเพ่ือกำรตลำดลูกค้ำ ธกส. 
หนองบัวล ำภู จ ำกัด เป็นต้น แต่ยังไม่มีสหกรณ์ใดได้ด ำเนินกำร  

ประธำนฯ มอบให้นำยจิตณรงค์ ลอยลม ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 รำยงำนต่อที่
ประชุมว่ำ ได้แนะน ำสหกรณ์ในพื้นที่ท่ีรับผิดชอบ มีเพียงสหกรณ์โคนมในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวล ำภู 
จ ำกัด ได้จัดจ ำหน่ำยอำหำรส ำหรับวัว และผลิตภัณฑ์จำกกำแฟ เป็นต้น  
  ประธำนฯ กล่ำวเพ่ิมเติมว่ำ ช่วงนี้เกิดกำรระบำดของไวรัสโคโรนำ 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 ในพ้ืนที่นั้นๆ ด้วย 

มติที่ประชุม     รับทรำบ /ถือปฏิบัติ 
 
 
 
     

 ระเบียบวาระท่ี 4.๑ การขออนุญาตข้าราชการช่วยเหลืองานของสหกรณ์ 
 ประธำนฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ ได้มีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรขนำดเล็กที่ไม่มีรำยได้เพียงพอ    
ในกำรจัดจ้ำงพนักงำนบัญชี ได้ท ำหนังสือขออนุญำตให้ เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมสหกรณ์ที่ได้รับผิดชอบสหกรณ์         
/กลุ่มเกษตรกร เพ่ือแนะน ำ ช่วยเหลือ กำรจัดท ำเอกสำรประกอบกำรบันทึกบัญชี กำรบันทึกบัญชีและกำร
จัดท ำงบแสดงฐำนะกำรเงินสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จึงขอให้ด ำเนินกำรเป็นไปตำมระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ว่ำด้วยกำรปฏิบัติหน้ำที่ส่งเสริมสหกรณ์ของเจ้ำหน้ำที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๖๒ ตำมข้อ ๘ โดยเคร่งครัด   
และมอบให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ที่รับผิดชอบพ้ืนที่ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เสนอควำมเห็นว่ำ สมควรอนุญำต 
ให้ข้ำรำชกำรหรือพนักงำนรำชกำรที่รับผิดชอบ ดูแล ส่งเสริมสหกรณ์แห่งนั้นเป็นผู้ด ำเนินกำร และมอบ     
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เป็นเจ้ำของเรื่องในนำมส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู 

มติที่ประชุม     รับทรำบ /ถือปฏิบัติ 
 
   

 
     

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑  ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.1 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าเดือนพฤษภาคม 2563 

ประธำนฯ มอบให้นำงสำวนัทธมนต์ พรมหมำ นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร รำยงำนผลกำร
เบิกจ่ำยเงินงบประมำณปี 2563 ประจ ำเดือนพฤษภำคม 2563 ของส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู 
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ พฤษภำคม ๒๕๖3 เบิกจ่ำยเงินงบประมำณได้ ๗๐.๕๒ % สูงว่ำเป้ำหมำยที่กรมส่งเสริม
สหกรณ์ก ำหนด คือ ๗๐ %   
  มติที่ประชุม รับทรำบ  

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพื่อทราบ และถือปฏิบัติ 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา 
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ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒ การก าหนดวันส าคัญของชาติ (วันรู้รักสามัคคี วันที่ 4 ธันวาคม
ของทุกปี) 

ประธำนฯ มอบให้นำงสำวนัทธมนต์ พรมหมำ นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ 
คณะรัฐมนตรีมีมติก ำหนดวันส ำคัญของชำติ วันรู้รักสำมัคคี วันที่ 4 ธันวำคมของทุกปี 

ประธำนฯ กล่ำวเพ่ิมเติมว่ำ สืบเนื่องจำกวันที่ 4 ธันวำคม ซึ่งตรงกับวันที่พระบำทสมเด็จ    
พระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร มีพระรำชด ำรัสเมื่อปี พ.ศ. 2534 ถึงกำร
ให้มีวันของควำมสำมัคคี เพ่ือสร้ำงแรงจูงใจให้ตระหนักถึงคุณค่ำและควำมส ำคัญของควำมสำมัคคี  นอกจำกนี้ 
กอช. ยังเห็นว่ำวันที่ 5 ธันวำคมของทุกปีเป็นวันชำติ กำรก ำหนดให้วันที่ 4 ธันวำคม เป็นวันรู้รักสำมัคคี ก็จะ
สำมำรถล ำดับและด ำเนินกิจกรรมได้สอดคล้องให้ตระหนักถึงควำมสำมัคคีน ำไปสู่ควำมเป็นชำติ จึงเห็นสมควร
ให้ก ำหนดวันที่ 4 ธันวำคมของทุกปีเป็นวันรู้รักสำมัคคี เป็นวันส ำคัญของชำติ แต่ไม่ถือเป็นวันหยุดรำชกำร 

มติที่ประชุม     รับทรำบ  
 
   ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 
  ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.1 เกณฑ์ประเมินความเข็มแข็งของกลุ่มเกษตรกร 
      ประธำนฯ มอบให้นำงสำวชมพูเนกข์ พุทธิรัตน์ นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร ซึ่งได้รับ
มอบหมำยจำกนำยสมเด็จ บุญเดช ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ กรมส่งเสริม
เสริมสหกรณ์ โดยกองพัฒนำสหกรณ์ภำคกำรเกษตรและกลุ่มเกษตรกรมีเกณฑ์ประเมินควำมเข้มแข็งของ
สหกรณ์ ดังนี้ 
      ๑) ควำมสำมำรถในกำรบริกำรสมำชิก ให้บันทึกข้อมูลสัดส่วนกำรมีส่วนร่วมของ
สมำชิกลงในระบบโปรไฟล์กลุ่มเกษตรกร เดิม ๖๐ % เพ่ิมเป็น ๗๐ %  
      ๒) ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินธุรกิจ จะใช้ข้อมูลกำรประเมินเสถียรภำพทำงกำรเงิน
จำกกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
      ๓) ประสิทธิภำพกำรจัดกำรองค์กร จะใช้ข้อมูลกำรประเมินคุณภำพกำรควบคุม  
ภำยในจำกกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
      ๔) ประสิทธิภำพของกำรบริหำรงำน ให้บันทึกข้อมูลข้อบกพร่องของกลุ่มเกษตรกร
ผ่ำนระบบจัดกำรข้อบกพร่องกลุ่มเกษตรกร 
     มติที่ประชุม     รับทรำบ    
 

 ระเบียบวาระท่ี ๕.3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
           - 
 ระเบียบวาระท่ี ๕.๔ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนพฤษภาคม 25๖3 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔.1 ผลการประชุมอนุมัติเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2563 
ประธำนฯ มอบให้นำงสำวพิสมัย  แสงโทโพธิ์ นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร ซึ่งได้รับ

มอบหมำยจำก นำงพรสถิตย์ ก ำไรทอง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำรกำรจัดกำรสหกรณ์ 
รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ กำรประชุมคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำเงินกู้กองทุนพัฒนำสหกรณ์ ระดับจังหวัด
หนองบัวล ำภู ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภำคม ๒๕๖๓ เห็นชอบอนุมัติเงินกู้กองทุนพัฒนำสหกรณ์
ให้แก่สหกรณ์จ ำนวน ๓ แห่ง ๓ สัญญำ วงเงินอนุมัติจ ำนวน ๔,๓๒๐,๐๐๐ บำท มดีังนี้ คือ 

 ๑) สหกรณ์กำรเกษตร สกอ. ต ำบลบ้ำนโคก จ ำกัด จ ำนวนเงินกู้ ๖๐๐,๐๐๐ บำท 
 ๒) สหกรณ์โคนมในเขตปฏิรูปที่ดินหนองบัวล ำภู จ ำกัด จ ำนวนเงินกู้ ๒,๗๒๐,๐๐๐ บำท 
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 ๓) สหกรณ์กำรเกษตรศุภนิมิตหนองบัวล ำภู จ ำนวนเงินกู้ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บำท 
มติที่ประชุม     รับทรำบ  
 

 ระเบียบวาระที่ ๕.๔.๒ การขยายเวลาการช าระหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์/กองทุน
สงเคราะห์กลุ่มเกษตรกร 
 ประธำนฯ มอบให้นำงสำวพิสมัย  แสงโทโพธิ์ นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร ซึ่งได้รับ
มอบหมำยจำก นำงพรสถิตย์ ก ำไรทอง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำรกำรจัดกำรสหกรณ์ 
รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ กำรขยำยเวลำช ำระหนี้เงินกู้กองทุนพัฒนำสหกรณ์ (กพส.) ในสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของไวรัสโควิท ๒๐๑๙ มีสหกรณ์แจ้งควำมประสงค์ขอขยำยเวลำกำรช ำระหนี้ จ ำนวน ๖ แห่ง สมำชิก
ได้รับกำรขยำยเวลำช ำระหนี้จ ำนวน ๘๘๒ รำย จ ำนวนเงินที่ได้รับกำรขยำยเวลำช ำระหนี้ ๗,๕๒๕,๐๐๐ บำท 
มีรำยชื่อสหกรณ์ดังนี้  
   ๑) สหกรณ์กำรเกษตรศุภนิมิตหนองบัวล ำภู จ ำกัด 
   ๒) สหกรณ์กำรเกษตรสุวรรณคูหำ จ ำกัด 
   ๓) สหกรณ์กำรเกษตรต ำบลโนนม่วง ยำงหล่อ หนองกุงแก้ว จ ำกัด 
   ๔) สหกรณ์ผู้ใช้น้ ำสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำบ้ำนทรำยมูล-กุดแข้ จ ำกัด 
   ๕) สหกรณผ์ู้ใช้น้ ำบ้ำนสมสนุก จ ำกัด 
   ๖) สหกรณ์ข้ำวฮำงงอกหนองบัวล ำภู จ ำกัด 

มติที่ประชุม     รับทรำบ  
 

 ระเบียบวาระท่ี ๕.๔.๓ โครงการประชุมชี้แจง เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการ
สนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ าในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะที่ 2 
 ประธำนฯ มอบให้นำยอุดม กุศล นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร ซึ่งได้รับมอบหมำยจำก      
นำงพรสถิตย์  ก ำไรทอง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำรกำรจัดกำรสหกรณ์  รำยงำนต่อที่
ประชุมว่ำ โครงกำรประชุมชี้แจง เงินกองทุนสงเครำะห์เกษตรกร โครงกำรสนับสนุนเงินทุนเพ่ือสร้ำงระบบน้ ำ
ในไร่นำของสมำชิกสถำบันเกษตรกร ระยะที่ 2 ในเดือนมิถุนำยน ๒๕๖๓ จ ำนวน ๖ รุ่น เป้ำหมำย ๑๒๖ รำย  
สถำนที่ท ำกำรสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร มีดังนี้  
   ๑) วันที่ ๘ มิ.ย. ๒๕๖๒  สถำนที่ ที่ท ำกำรกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคต ำบลโนนขมิ้น    
ต.โนนขมิ้น อ.เมืองหนองบัวล ำภู จ.หวัดหนองบัวล ำภู  
   ๒) วันที่ ๙ มิ.ย. ๒๕๖๓  สถำนที่ สหกรณ์กำรเกษตรนำกลำง จ ำกัด ต.นำกลำง    
อ.นำกลำง จ.หนองบัวล ำภู  
   ๓) วันที่ ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๓  สถำนที่ ที่ท ำกำรกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เก่ำกลอย        
ต.เก่ำกลอย อ.นำกลำง จ.หนองบัวล ำภู 
   ๔) วันที่ ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๓  สถำนที่ ที่ท ำกำรกลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำงพำรำกุดสะเทียน 
ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวล ำภู 
   ๕) วันที่ ๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๓  สถำนที่ ห้องประชุมสหกรณ์กำรเกษตรกรศรีบุญเรือง 
จ ำกัด ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวล ำภู  
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   ๖) วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๓  สถำนที่ ที่ท ำกำรกลุ่มเกษตรกรท ำนำหนองภัยศูนย์       
ต.หนองภัยศูนย์ อ.เมือง จ.หนองบัวล ำภู  
 ในกำรนี้จึงขอเชิญเจ้ำหน้ำที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ หรือ ๒ เข้ำร่วมประชุมในวัน เวลำ 
ดังกล่ำว  

 มติที่ประชุม     รับทรำบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๔.๔ สรุปผลวงเงินกู้ยืม ประจ าเดือนพฤษภาคม 2563 
ประธำนฯ มอบให้นำยอุดม กุศล นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร ซึ่งได้รับมอบหมำยจำก      

นำงพรสถิตย์  ก ำไรทอง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำรกำรจัดกำรสหกรณ์  รำยงำนต่อที่
ประชุมว่ำ กำรเห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรือค้ ำประกันประจ ำปีของสหกรณ์ประจ ำเดือนพฤษภำคม 2563 มี ๑ 
แห่ง คือ ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรจังหวัดหนองบัวล ำภู จ ำกัด รองนำยทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบวงเงินกู้ยืม 
จ ำนวนเงิน ๒,000,๐๐๐ บำท (เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค.2563) 

มติที่ประชุม     รับทรำบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔.๕ โครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล 
ประธำนมอบให้นำยอุดม กุศล นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร ซึ่งได้รับมอบหมำยจำก      

นำงพรสถิตย์ ก ำไรทอง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำรกำรจัดกำรสหกรณ์  รำยงำนต่อที่
ประชุมว่ำ ในเดือนมิถุนำยน ๒๕๖๓ จะจัดประชุมคณะท ำงำนตรวจประเมินธรรมำภิบำลระดับจังหวัด 
รำยละเอียดจะแจ้งให้ทรำบอีกครั้ง 

มติที่ประชุม     รับทรำบ  
 
 ระเบียบวาระท่ี ๕.5  กลุ่มตรวจการสหกรณ์   

รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนพฤษภาคม 25๖3  
ระเบียบวาระท่ี ๕.5.๑ รายงานผลความก้าวหน้าการช าระบัญชี 
ประธำนฯ นำยวสันต์ สุขสมบัติ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มตรวจกำรสหกรณ์ รำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำ

ในกำรช ำระบัญชีประจ ำเดือนพฤษภำคม 2563 ต่อที่ประชุม ดังนี้ 
ที ่ ชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ขั้นตอน 

เดือน เม.ย. ๖3 
ขั้นตอน 

เดือน พ.ค. 63 
ผู้ช ำระบัญชี 

๑ สอ.พนักงำนฝ่ำยปกครองอ ำเภอ 
นำกลำง จ ำกัด 

ขั้นที่ 3 
(24 ส.ค.60) 

ขั้นที่ 3 
(24 ส.ค.60) 

นำยวสันต์  สุขสมบัติ 

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

ขั้นที่ 3 
(21 ก.ค.59) 

นำยขบวน   ทองดี 

๓ รำ้นสหกรณ์อ ำเภอศรีบุญเรือง  
จ ำกดั 

ขั้นที่ ๗   
(9 ส.ค.6๒) 

ขั้นที่ ๗   
(9 ส.ค.6๒) 

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.บ้ำนกุดดินจี่ –ดงสวรรค์  
จ ำกัด 

ขั้นที่ 4        
(6 มิ.ย.60) 

ขั้นที่ 4   
(6 มิ.ย.61)  

นำยจิตณรงค์  ลอยลม 
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6 ร้ำนสหกรณ์โนนสัง  จ ำกัด ขั้นที่ 6         
 (19 ธ.ค.59) 

ขั้นที่ 6         
 (19 ธ.ค.59) 

น.ส.ญำณินท์ สุวรรณโค 
 

7 สหกรณ์ผู้ใช้น้ ำโคกนกสำริกำ  
จ ำกัด  

ขั้นที่ 7 
(30 มิ.ย.59) 

ขั้นที่ 7 
(30 มิ.ย.59) 

น.ส. ฐิตำภรณ์  สอนเต็ม 

8 สก.ผู้เลี้ยงสุกรศรีบุญเรือง  จ ำกัด   
(กลุ่มมีปัญหำ)  

ขั้นที่ 6 
(21 ธ.ค.53) 

ขั้นที่ 6 
(21 ธ.ค.53) 

นำยจิตณรงค์ ลอยลม 
 

9 สกก.สร้ำงสรรค์ศรีบุญเรือง จ ำกัด  
(กลุ่มมปีัญหำ)  

ขั้นที่ 6                
(7 พ.ค.52)  

ขั้นที่ 6                
(7 พ.ค.52) 

น.ส. ญำณินท์  สุวรรณโค 
 

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

ขั้นที่ 3 
(11 ส.ค.๖๐) 

น.ส.ฐิตำภรณ์ สอนเต็ม 

11 สบ.ชุมชนบ้ำนเอื้ออำทร
หนองบัวล ำภู จ ำกัด 

ขั้นที่ ๓ 
(๖ ก.ค.๖๐) 

ขั้นที่ ๓ 
(๖ ก.ค.๖๐) 

น.ส.รัดดำวรรณ ไชยช่วย 

๑2 สกก.บ้ำนเพ็กเฟ้ือย-ห้วยเตย 
จ ำกัด 

ขั้นที่ 3 
(1๐ ต.ค.60)  

ขั้นที่ 3 
(1๐ ต.ค.60) 

นำงพรสถิตย์ ก ำไรทอง   

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

ขั้นที่ 3 
(21 ก.ค. 61) 

น.ส.จันทร์เพ็ญ  ศรีลุนช่ำง 

๑4 สกก.โอทอปศรีบุญเรือง จ ำกัด ขั้นที่ ๗ 
(๖ ม.ค.6๓)  

ขั้นที่ ๗ 
(๖ ม.ค.6๓) 

น.ส.อรอุมำ แพงวงษ์ 

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

ขั้นที่ 2 
(26 พ.ค.60) 

นำยวสันต์  สุขสมบัติ 

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

ขั้นที่ ๒  
(๒๑ พ.ย.60) 

น.ส.ญำณินท์ สุวรรณโค 
 

17 สกก.ผลิตปุ๋ยอินทรีย์คลองเจริญ 
จ ำกัด 

ขั้นที่ ๓  
(2๓ พ.ย.61) 

ขั้นที่ ๓  
(2๓ พ.ย.61) 

นำยพยนต์  รุ่งศรี 

18 สหกรณ์ผู้ใช้น้ ำบ้ำนโนนข่ำแก ท่ำ
วำรี จ ำกัด 

ขั้นที่ ๖  
๓๐ เม.ย. ๖๓ 

ขั้นที่ ๖  
๓๐ เม.ย. ๖๓ 

นำยจิตณรงค์  ลอยลม 

19 กลุ่มเกษตรเลี้ยงสัตว์นำแก  ขั้นที่ 7  
(20 ม.ค. 63)  

ขั้นที่ 7  
(20 ม.ค. 63)  

น.ส.จันทร์เพ็ญ ศรีลุนช่ำง 
 

20 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์นำค ำไฮ 
 

ขั้นที่ 3 
(16 ก.พ.60) 

ขั้นที่ 3 
(16 ก.พ.60) 

น.ส.จันทร์เพ็ญ ศรีลุนช่ำง 
 

21 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อบ้ำนค้อ ขั้นที่ 3  
(๒3 ม.ีค.6๑) 

ขั้นที ่3  
(๒3 ม.ีค.6๑) 

น.ส.ทิพวรรณ  ทองดี 
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22 กลุ่มเกษตรกรท ำนำบ้ำนโคก ขั้นที่ 6 
18 ก.ค. 61 

ขั้นที่ 6 
18 ก.ค. 61 

ผอ. พรสถิตย์ ก ำไรทอง   

23 กลุ่มเกษตรกรท ำนำหนองหว้ำ ขั้นที่ 2  
8 ก.พ.63 

ขั้นที่ 2  
8 ก.พ.63 

นำยทวี  ขวัญใจ 

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

 
ระเบียบวาระที่ ๕.5.๒ รายงานความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่องประจ าเดือนพฤษภาคม 

25๖3 
ประธำนฯ มอบนำยวสันต์ สุขสมบัติ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มตรวจกำรสหกรณ์ รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ 

ได้รับแจ้งผลกำรรำยงำนกำรแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ ดังนี้ 
๑. สหกรณ์กำรเกษตรศรีบุญเรือง จ ำกัด  
 ประเด็นข้อบกพร่อง คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์  มีมติให้สหกรณ์ ร่วมลงทุนกับ

สหกรณ์อ่ืน ด ำเนินธุรกิจลอตเตอรี่ โดยมอบหมำยให้คณะอนุกรรมกำรและผู้จัดกำรเป็นผู้ด ำเนินกำรแทน
สหกรณ์ในวงเงินไม่เกิน 7 ล้ำนบำท  โดยโอนเงินเข้ำบัญชีนำยสมศักดิ์  จักนำรำยณ์  ผู้จัดกำรสหกรณ์
กำรเกษตรวังสะพุง  จ ำกัด   

รำยงำนควำมคืบหน้ำว่ำ ในเดือนพฤษภำคม 2563 ยังไม่ได้รับช ำระหนี้จำกลูกหนี้ นำย
สมศักดิ์ จักรนำรำยณ์ จ ำนวน ๕,๐๐๐ บำท มูลค่ำควำมเสียหำยจ ำนวนเงิน 5,000,000 บำท รวมยอดเงินที่
ช ำระแล้ว 1,๑๘๑,000 บำท ยอดคงเหลือจ ำนวน 3,829,000 บำท 

๒. สหกรณ์กำรเกษตรเมืองหนองบัวล ำภู จ ำกัด  
   ประเด็นข้อบกพร่อง สหกรณ์น ำข้ำวเปลือกไปขำยให้กับโรงสีอุดรเลี่ยงฮ่งไถ่ (1992) จ ำกัด 

ในปี 2549 สหกรณ์ได้รับช ำระค่ำสินค้ำเป็นเช็คและไม่สำมำรถเรียกเก็บได้ จ ำนวน 8,612,690 บำท 
 รำยงำนควำมคืบหน้ำ ในเดือนพฤษภำคม 2563 ยังไม่ได้รับช ำระหนี้จำกโรงสีอุดรฯ 

เลี่ยงฮงไถ่ (1992) จ ำกัด มูลค่ำควำมเสียหำยจ ำนวนเงิน 8,612,690 บำท รวมยอดเงินที่ช ำระแล้ว 
๖,๓๐๓,๖๙๐ บำท ยอดคงเหลือจ ำนวน 2,๓๐๙,๐๐๐ บำท 

   ประเด็นข้อบกพร่อง อดีตผู้จัดกำรสหกรณ์ (นำยนำวำ ใจสะอำด) ได้น ำข้ำวเปลือกของ
สหกรณ์ไปขำยให้กับโรงสีอุดรเลี่ยงฮ่งไถ่ (1992) จ ำกัด โดยไม่ผ่ำนระบบบัญชีของสหกรณ์แล้วไม่ได้รับเงินขำยข้ำว 
ตรวจพบจำกกำรตรวจนับสินค้ำคงเหลือของสหกรณ์ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน ๒๕51 

รำยงำนควำมคืบหน้ำ ลูกหนี้สินค้ำขำดบัญชีอยู่ในควำมรับผิดชอบของนำยนำวำ ใจสะอำด 
อดีตผู้จัดกำร ยังไม่ได้น ำเงินมำช ำระให้สหกรณ์ เดือนละ ๕,๐๐๐ บำท มูลค่ำควำมเสียหำยจ ำนวนเงิน 
2,096,319 บำท รวมยอดเงินที่ช ำระแล้ว ๒,๐๒๙,๑๒๗ บำท ยอดคงเหลือจ ำนวน ๖๗,192 บำท   

 นอกจำกนั้นที่เหลืออีก ๔ สหกรณ์ และ ๑ กลุ่มเกษตรกร ไม่มีควำมเคลื่อนไหว   
  มติที่ประชุม  รับทรำบ  
 
 



~ ๑๑ ~ 
 

 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.5.3 รายงานผลการตรวจการสหกรณ์   
ประธำนฯ นำยวสันต์ สุขสมบัติ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มตรวจกำรสหกรณ์ รำยงำนต่อที่ประชุม ดังนี้  
 1. รำยงำนผลตรวจกำรสหกรณ์ (รำยบุคคล) เพ่ือแนะน ำ ส่งเสริมกำรด ำเนินงำน 

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

2. สหกรณ์ที่ได้รับกำรตรวจกำรโดยทีมตรวจสอบระดับจังหวัด ซึ่งเข้ำตรวจสอบครบ
ทุกประเด็นตำมรำยกำรที่ก ำหนดในแนวทำงกำรตรวจกำรสหกรณ์ เป้ำหมำย 20 แห่ง แผนตรวจกำรในเดือน
พฤษภำคม 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 ๑ แห่ง ผลงำนสะสม ๒ แห่ง 

มติที่ประชุม  รับทรำบ /มอบผู้ตรวจกำรสหกรณ์รำยบุคคล และคณะผู้ตรวจกำรสหกรณ์ 
ด ำเนินกำรตรวจกำรสหกรณ์เป็นไปตำมก ำหนดระยะเวลำตำมท่ีก ำหนดไว้ในแผน 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.6 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1  

รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนพฤษภาคม 25๖3  
ระเบียบวาระท่ี ๕.6.1 สหกรณ์ปิดบัญชีและส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชีภายใน ๓๐ วัน  
ประธำนฯ มอบให้นำงกำญจนำ มะลำหอม นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร ซึ่งได้รับมอบหมำย

จำกนำยขบวน ทองดี ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ กลุ่มเกษตรกรปิดบัญชีและส่ง
งบกำรเงินให้ผู้สอบบัญชีภำยใน ๓๐ วัน จ ำนวน 2 แห่ง ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ดงสวรรค์ และกลุ่ม
เกษตรกรเลี้ยงสัตว์โนนเมืองนำกลำง 

มติที่ประชุม  รับทรำบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.7 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2  
รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนพฤษภาคม 25๖3  
ระเบียบวาระท่ี ๕.7.1 สหกรณ์ปิดบัญชีและส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชีภายใน ๓๐ วัน  

ประธำนฯ มอบให้นำงสำวญำณินท์ สุวรรณโค นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร ซ่ึงได้รับ
มอบหมำยนำยจิตณรงค์ ลอยลม ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒ รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ กลุ่มเกษตรกรปิด
บัญชีและส่งงบกำรเงินให้ผู้สอบบัญชีภำยใน ๓๐ วัน  จ ำนวน ๓ แห่ง ได้แก่  

 ๑) สหกรณ์ข้ำวฮำงงอกหนองบัวล ำภู จ ำกัด 
 ๒) กลุ่มเกษตรกรท ำนำหนองทุ่งมน 
 ๓) กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อโคกม่วง 

มติที่ประชุม  รับทรำบ 
  
 
 
 
 
 



~ ๑๒ ~ 
 

 
 
 
 

    
 
 
                   ระเบียบวาระท่ี 6.๑ กิจกรรมสภากาแฟ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เป็นเจ้าภาพ 
 ประธำนฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นเจ้ำภำพ
จัดกิจกรรมสภำกำแฟ ในวันที่ 17 มิถุนำยน 2563 เวลำ ๐๗.๐๐ น. ณ ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดหนองบัวล ำภู 
มอบกลุ่ม/ฝ่ำยส่งตัวแทนจ ำนวน ๑ คน เข้ำร่วมจัดกิจกรรมสภำกำแฟในวัน เวลำดังกล่ำว 

มติที่ประชุม  รับทรำบ  /ถือปฏิบัติ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๒ การท าบุญส านักงาน 

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

มติที่ประชุม  รับทรำบ  
 
  เมื่อไม่มีผู้เสนอเรื่องอ่ืนใดอีก ประธำนฯ ขอขอบคุณ ผู้มำประชุม และกล่ำวปิดกำรประชุม 
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐0 น. 
 
 
      (ลงชื่อ)  ธีรโชติ  มะลิวัน    (ลงชื่อ)        นัทธมนต์  พรหมมำ   
             (นำยธีรโชติ  มะลิวัน)       (นำงสำวนัทธมนต์ พรหมมำ) 
             นักจัดกำรงำนทั่วไป                                           นักวชิำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร 
             ผู้จดรำยงำนกำรประชุม                                             ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)     


