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รายงานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการและจ้างเหมาบริการ 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล าภู 

ครั้งที่ 6/25๖3 
ประจ าเดือนมิถุนายน 2563 

วันพฤหัสบดีที ่9 กรกฎาคม ๒๕๖3 เวลา 14.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมนเรศวร  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล าภู 

...................................................... 
ผู้มาประชุม 
 
ที ่ ชื่อ - สกุล   ต ำแหน่ง/ระดับ    ลำยมือชื่อ 
1.  นำยกฤษฎำ   วรสถิตย์  สหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู  กฤษฎำ  วรสถิตย์ 
2.  นำงพรสถิตย์  ก ำไรทอง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำ พรสถิต  ก ำไรทอง 
     กำรบริหำรกำรจัดกำรสหกรณ์ 
3.  นำยวสันต์   สุขสมบัติ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มตรวจกำรสหกรณ์  วสันต์ สุขสมบัติ 
4.  นำงสำวนัทธมนต์   พรหมมำ นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร  นัทธมนต์ พรหมมำ 
5.  นำยขบวน   ทองดี  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ ขบวน  ทองดี 
6.  นำยจิตณรงค์  ลอยลม  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 จิตณรงค์ ลอยลม 
7.  นำงสำวปรียนันท์  รักสุจริต  รักษำกำรในต ำแหน่งนักจัดกำรงำนทั่วไป ปรียนันท์ รักสุจริต 

ช ำนำญกำร 
8.  นำงน  ำฝน    แก้วศิลำ  นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร  น  ำฝน แก้วศิลำ 
9.  นำงสำวพิสมัย  แสงโทโพธิ์ นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร      พิสมัย แสงโทโพธิ์ 
10. นำงน  ำฝน   แก้วศิลำ  นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร  น  ำฝน  แก้วศิลำ 
11. นำงสำวพิมพร แสงภักดี นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร  พิมพร แสงภักดี 
12. นำงสำวสิริเนตร โพระกัน  นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  สิริเนตร โพระกัน 
13. นำงสำวชมพูเนกข์ พุทธิรัตน์ นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  ชมพูเนกข์ พุทธิรัตน์ 
14. นำงสำวกัญญำณัฐ จูมเกตุ  นิติกรปฏิบัติกำร    กัญญำณัฐ จูมเกตุ 
15. นำงสำวชุติญำ     รัตนวงศ ์ นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  ชุติญำ รัตนวงศ์ 
16. นำงสำวกนกอร สุขมอญ  นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  กนกอร  สุขมอญ 
๑7. นำงสำวจันทร์เพ็ญ   ศรีลุนช่ำง นักวิชำกำรสหกรณ์   จันทรเ์พ็ญ ศรีลุนช่ำง 
๑8. นำยธีรโชติ   มะลิวัน  นักจัดกำรงำนทั่วไป   ธีรโชติ มะลิวัน 
19. นำงสำวช่อเพชร  ศรีบุญเรือง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน  ช่อเพชร  ศรีบุญเรือง 
20. นำงสำวนิลวรรณ  ศรีหลง  นักวิชำกำรมำตรฐำนสินค้ำ  นิลวรรณ ศรีหลง 
2๑. นำยภำณุพงษ์   เกตุไทย  นิติกร     ภำณุพงษ์ เกตุไทย 
22. นำงสำวภำวิน ี บุญสุด  นักวิชำกำรเงินและบัญชี   ภำวินี บุญสุด 
23. นำงศรีสุนันท์   วงค์พันธุ์  นักวิชำกำรสหกรณ์   ศรีสุนันท์ วงค์พันธุ์ 
24. นำงสำวรัดดำวรรณ ไชยช่วย  เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์  รัดดำวรรณ ไชยช่วย 
๒5. นำงสำวฐิตำภรณ ์ สอนเต็ม  เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์  ฐิตำภรณ์ สอนเต็ม 
๒6. นำงสำวศิริรัตน์ จันทร์จ้อย เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี  ศิริรัตน์ จันทร์จ้อย 
๒7. นำงสำวรุ่งนภำ   ขำวข ำ  เจ้ำพนักงำนธุรกำร   รุ่งนภำ ขำวข ำ 
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๒8. นำงสำววชิุดำวดี  ศรีสุทัศน์ เจ้ำพนักงำนธุรกำร   วิชุดำวดี ศรีสุทัศน์ 
29. นำยสำคร  ดำทุมมำ พนักงำนพิมพ์ ส4   สำคร ดำทุมมำ 
30. นำยสุทธิชัย  ถำวะโร  พนักงำนขับรถยนต์ ส2   สุทธิชัย ถำวะโร  
31. นำยวิจิตร  บูระพันธ์ พนักงำนขับรถยนต์ ส2   วิจิตร บูระพันธ์ 
32. นำยเกษม    ปัจชัยโย  จ้ำงเหมำบริกำรขับรถยนต์  เกษม ปัจชัยโย  
 

ผู้ไม่มาประชุม    
1.  นำยสมเด็จ  บุญเดช  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มจัดตั งและส่งเสริมสหกรณ์ ไปรำชกำร 
2.  นำยสุชำต ิ  งำมพิพัฒนกุล ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำ ลำพักผ่อน 
     ธุรกิจสหกรณ์  
3.  นำยทว ี  ขวัญใจ  เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์อำวุโส  ไปรำชกำร 
4.  นำยพยนต์  รุ่งศร ี  เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์ช ำนำญงำน ไปรำชกำร 
5.  นำงสำวญำณินท ์ สุวรรณโค นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร  ไปรำชกำร 
6.  นำงกำญจนำ    มะลำหอม นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร          ไปรำชกำร 
7. นำงสำวปวีณำ ชัชวำลย์  นักวิชำกำรสหกรณ์   ไปรำชกำร 
8. นำงสำวอรอุมำ  แพงวงษ์  นักวิชำกำรสหกรณ์   ไปรำชกำร 
9. นำงสำวเจนจิรำ สุวรรณพิมพ์ เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์  ไปรำชกำร 
10. นำงสำวทิพวรรณ ทองดี  นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  ลำพักผ่อน 
๑1. นำงสำวอัมพิกำ ฉิมมำ  นักวิชำกำรสหกรณ์   ลำพักผ่อน 
๑2. นำงสำวสุมำล ี อินทวิหค นักวิชำกำรสหกรณ์   ลำพักผ่อน 
13. นำงสำวศศิธร จันทร์สมัคร นักวิชำกำรสหกรณ์   ลำพักผ่อน 
14. นำยสมคิด  งำมดี  พนักงำนขับรถยนต์ ส2   ไปรำชกำร 
15. นำยพรเทพ  เปียซื่อ  จ้ำงเหมำบริกำรขับรถยนต์  ไปรำชกำร 
มีผู้เขา้ร่วมประชุม จ านวน 32 คน และมีผู้ไม่มาประชุม จ านวน 15 คน 
 

เริ่มประชุมเวลำ 14.๐๐ น. 
 นำยกฤษฎำ   วรสถิตย์  สหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู ประธำนในที่ประชุมกล่ำวเปิดกำรประชุม            
และด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุม ดังนี  
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑.๑   ข้าราชการย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่  
แนะน ำข้ำรำชกำรย้ำยมำด ำรงต ำแหน่งใหม่ในส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู      

น.ส.ปรียนันท์ รักสุจริต นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร สังกัดกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๔ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด
อุดรธำนี ย้ำยมำด ำรงต ำแหน่ง รักษำในต ำแหน่งจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร สังกัดฝ่ำยบริหำรทั่วไป ส ำนักงำน
สหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู 

  มติที่ประชุม  รับทรำบ   
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ     
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ประธำนฯ มอบให้นำยธีรโชติ มะลิวัน นักจัดกำรงำนทั่วไป แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ รำยงำนกำร
ประชุมประจ ำเดือนพฤษภำคม 2563 ครั งที่ ๕/๒๕๖3 เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ มิถุนำยน 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 ำเดือนพฤษภำคม ๒๕๖3 
 

 
 
 

 

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินค้างช าระนานของสหกรณ์ ภายใต้
โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 

ประธำนฯ มอบให้นำงสำวชุติญำ รัตนวงศ์ นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร ซึ่งได้รับมอบหมำย
จำกนำยสุชำติ งำมพิพัฒนกุล ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจสหกรณ์ รำยงำนต่อท่ีประชุม ดังนี    
ผลกำรติดตำมหนี ค้ำงช ำระของเดือนมิถุนำยน 2563 มีดังนี   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖3 วันจันทร์ที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. 2563 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องติดตาม  

http://web.cpd.go.th/nongbualamphu/
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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 แจ้งให้สหกรณ์รำยงำนตำมแบบฟอร์มที่ก ำหนด ขอให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจ
สหกรณ์ ตรวจสอบกำรช ำระหนี ที่สหกรณ์รำยงำนว่ำถูกต้องหรือไม่ เปรียบเทียบกับแผนเป็นร้อยละเท่ำใด     
ให้รำยงำนในกำรประชุมประจ ำเดือนครั งต่อไป 

มติที่ประชุม รับทรำบ/ ถือปฏิบัติ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓.2 ผลการด าเนนิงานโครงการไทยนิยม ยัง่ยืน 
ประธำนฯ มอบให้นำงสำวชุติญำ รัตนวงศ์ นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร ซึ่งได้รับมอบหมำย

จำกนำยสุชำติ งำมพิพัฒนกุล ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจสหกรณ์ รำยงำนต่อที่ประชุม ดังนี 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรใช้ประโยชน์ของอุปกรณ์กำรตลำดโครงกำรไทยนิยม ยั่งยืน (แก้มลิง) ดังนี  

1. สหกรณ์กำรเกษตรเพ่ือกำรตลำดลูกค้ำ ธกส. หนองบัวล ำภู จ ำกัด ยอดรับซื อสะสม
ระหว่ำงวันที่ ๒๖ พฤษภำคม – ๒๖ มิถุนำยน 2563 มีดังนี  

  * ข้ำวเปลือกเหนียว จ ำนวน ๙.๔๔ ตัน รำคำต่อหน่วย ๑๖.๘๑ บำท จ ำนวน
เงิน ๑๕๘,๖๔๒ บำท  

  * ข้ำวเปลือกมะลิ จ ำนวน ๑๙.๓๐ ตัน รำคำต่อหน่วย ๑๔.๒๘ บำท จ ำนวน
เงิน ๒๗๕,๕๗๙ บำท 

  รวมทั งสิ น จ ำนวน ๒๘.๗๔ ตนั  จ ำนวนเงิน ๔๓๔.๒๒๑ บำท 
   2. สหกรณ์กำรเกษตรหนองภัยศูนย์ จ ำกัด ในเดือนมิถุนำยน  2563 ได้รับซื อสุกร
มำช ำแหละเพ่ือจ ำหน่ำย จ ำนวน ๕ ตัว  

3. สหกรณ์กำรเกษตรโนนสัง จ ำกัด ยอดสะสมข้ำวเปลือกตั งแต่เดือนตุลำคม 2562 
– มิถุนำยน 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 



~ ๕ ~ 
 

 
 
 
 

 
 
     

  ระเบียบวาระท่ี 4.๑ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกัน 
แกไ้ขปัญหา และพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดหนองบัวล าภู 
  ประธำนฯ มอบนำงน  ำฝน แก้วศิลำ นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร ซึ่งได้รับมอบหมำยจำก 
นำยวสันต์ สุขสมบัติ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มตรวจกำรสหกรณ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร  
เพ่ือสร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกัน แก้ไขปัญหำ และพัฒนำสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดหนองบัวล ำภู 

วัตถุประสงค์  
    ๑. เพ่ือให้ผู้เข้ำประชุมได้รับทรำบแนวทำงป้องกัน/แก้ไขปัญหำข้อบกพร่องของสหกรณ์และ

กลุ่มเกษตรกร 
    2. เพ่ือให้ผู้เข้ำประชุมมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนงำนนโยบำยส ำคัญ รวมถึงแลกเปลี่ยน

ควำมรู้ ควำมคิดเห็น เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในระดับจังหวัด 
เป้ำหมำย  

                สหกรณ์จังหวัด ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนวิชำกำร ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1-2 
เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู และผู้แทนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร รวมทั งสิ น 30 คน 
          ระยะเวลำและสถำนที่จัดประชุม  
                         จัดประชมุ จ ำนวน 3 ครั ง ครั งที่ ๑ วันที่ ๑๗ กรกฎำคม ๒๕๖๓ ครั งที่ ๒ วันที่ ๒๔ 
กรกฎำคม ๒๕๖๓ ครั งที่ ๓ วันที่ ๑๑ สิงหำคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู 

วิธีด ำเนินกำร 
                 บรรยำย/อภิปรำย แจ้งนโยบำยส ำคัญของแต่ละกลุ่มงำน และชี แจงแนวทำง กำรป้องกัน 
แก้ไขปัญหำจำกข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี และข้อบกพร่องของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดหนองบัวล ำภู 

ประธำนฯ กล่ำวเพ่ิมเติมว่ำ  มอบกลุ่มตรวจกำรสหกรณ์ ประสำนงำนกลุ่มเป้ำหมำยเข้ำร่วม
ประชุม และขอให้ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำน ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1-2 หรือผู้แทนเข้ำร่วมประชุม    
โดยพร้อมเพรียงกัน 

มติที่ประชุม     รับทรำบ  /ถือปฏิบัติ  
 
ระเบียบวาระท่ี 4.2 การซักซ้อมงานธุรการและการประสานงาน 
ประธำนฯ แจ้งต่อที่ประชุม ดังนี   

๑) กำรส่งหนังสือรำชกำรออกภำยนอก ให้กลุ่มงำนที่เป็นเจ้ำของเรื่อง จัดเอกสำร 
เช่น สิ่งที่ส่งด้วย ให้เรียบร้อย พร้อมทั งจ่ำหน้ำ เรียน...... (ผู้ที่จะส่งหนังสือถึง) แล้วส่งให้ฝ่ำยบริหำรทั่วไป    
หำกเป็นเรื่องเร่งด่วนให้ส่งหนังสือทำงไปรษณีย์อิเลคทรอนิกส์ หรือส่งโทรสำรถึงผู้รับ หรือว่ำทำงไลน์ ถึงผู้รับด้วย 
ให้ฝ่ำยบริหำรทั่วไป พิมพ์ซองจดหมำย พร้อมทั งตรวจสอบซองจดหมำย กับหนังสือส่งออกว่ำตรงกันหรือไม่ 
หำกหนังสือที่จะส่งถึงผู้รับที่มีที่ตั งส ำนักงำนตั งอยู่ภำยในเขตเทศบำลเมืองหนองบัวล ำภู มอบฝ่ำยบริหำรทั่วไป 
มอบให้เจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบน ำจดหมำยไปส่งด้วยตนเอง โดยใช้รถยนต์รำชกำร 

 ๒) มอบกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ และ ๒ ปรับปรุงที่อยู่ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่
รับผิดชอบ ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงที่ตั งส ำนักงำน แล้วรวบรวมส่งให้ฝ่ำยบริหำรทั่วไป  เพ่ือฝ่ำยบริหำรทั่วไปจะได้
ปรับปรุงที่อยู่ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรต่อไป 

 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา 



~ ๖ ~ 
 

 
 
 
 

 3) กำรเกษียนหนังสือ 
เกษียณหนังสือ แปลว่ำ เขียนหนังสือ  แยกเป็น (เขียน)+หนังสือเป็นค ำแผลง       

ในภำษำไทย ไม่ได้เป็นค ำที่มำจำกภำษำสันสฤตแต่อย่ำงใด แต่เป็นค ำสร้ำงใหม่เพ่ือใช้ในควำมหมำยว่ำ ข้อควำมที่
เขียนแทรกไว้ซ่ึงเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง หรือเลขำฯ  ต้องเกษียณหนังสือ (บำงทีก็เรียกว่ำสรุปประเด็น) ดังนี  

1. สรุปเรื่องจำกหนังสือท่ีส่งมำตัดทอนให้เหลือเฉพำะใจควำมส ำคัญ 
2. แยกสรุปเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนเนื อหำ ส่วนข้อมูลเพิ่มเติม และส่วนเสนอแนะ 
3. ตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วนของเนื อหำและกำรใช้ภำษำ 
4. ลงลำยมือชื่อผู้เกษียณ 
5. ลงวัน เดือน ปี 

 
ผู้บังคับบัญชำ มีวิธีเกษียณหนังสือ ดังนี  

  1. ส่วนที่เป็นค ำวินิจฉัยสั่งกำร เช่น ทรำบ  ด ำเนินกำร เห็นชอบ อนุมัต ิ จัดและแจ้ง 
 2. ส่วนเพิ่มเติมค ำวินิจฉัยสั่งกำร (อำจมีหรือไม่มีก็ได้) เช่น อนุมัติ และให้รำยงำนผล

กำรปฏิบัติงำนให้รับทรำบทุก 6 เดือน 
 3. ลงลำยมือชื่อ 
 4. ลงวัน เดือน ปี 

   ข้อควรค ำนึงส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ที่เก่ียวข้อง หรือเลขำฯ 
 1. สรุปใจควำมจำกหนังสือต้นฉบับ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง 
 2. ใช้ภำษำท่ีสั น กระชับ 
 3. จะพิมพ์หรือเขียนด้วยลำยมือก็ได้ แต่ถ้ำเป็นลำยมือควรเขียนให้อ่ำนง่ำย 
 4. ระบุ วัน เดือน ปี ให้ตรงกับควำมเป็นจริงไม่ควรย้อนหลัง หรือล่วงหน้ำ เว้นไว้แต่

มีเหตุผลจ ำเป็นจริงๆ 
 5. รูปแบบของกำรเกษียณ ใช้รูปแบบเดียวกับกำรบันทึก คือ ถึงใคร ข้อควำมสรุป    

ลงชื่อผู้เขียน และวัน เดือน ปี ที่เขียน 
 เทคนิคกำรเกษียนของเจ้ำหน้ำที่ท่ีเกี่ยวข้อง หรือเลขำฯ 
 1. ก ำหนดหมำยเลขในวงกลม 1 2 3 ... ก ำกับเรื่องที่เสนอขึ นมำตำมล ำดับ 
 2. กำรเกษียณ ให้เริ่มจำกบริเวณครึ่งหน้ำกระดำษลงไปและจำกซ้ำยไปขวำ หำกทีไ่ม่พอ 

เกษียน ให้เขียนค ำว่ำ "โปรดพลิก" และพลิกหน้ำถัดไป เริ่มเกษียนจำกส่วนบนสุดของกระดำษ ไล่ล ำดับลงล่ำง
และจำกซ้ำยไปขวำเช่นกัน 
  3. แบบบันทึกแผ่นใหม่ เป็นกำรใช้กระดำษแผ่นใหม่ในกำรบันทึก ซึ่งอำจใช้บันทึก
ข้อควำมในกำรเขียนบันทึกเสนอเรื่อง 
  4. แบบบันทึกส ำเร็จรูป หรือ กระดำษแผ่นเล็ก แบบฟอร์มปะหน้ำเรื่องที่จะเสนอ  
  5. ขีดเส้นใต้ ในส่วนที่เป็นใจควำมส ำคัญ 
  6. ไม่ใช้ปำกกำเน้นข้อควำม เนื่องจำกกรณีท่ีต้องส ำเนำหนังสือแจ้งผู้อ่ืนต่อไป จะท ำ
ให้ควำมชัดเจนของตัวหนังสือลดลง และไม่น่ำอ่ำน 

มติที่ประชุม     รับทรำบ  /ถือปฏิบัติ 
 
 
 



~ ๗ ~ 
 

 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.3 ส ารวจความต้องการใช้พื้นที่ภายในศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวล าภู  
ประธำนฯ มอบให้นำงสำวปรียนันท์ รักสุจริต รักษำกำรในต ำแหน่งนักจัดกำรงำนทั่วไป

ช ำนำญกำร แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ  ส ำนักงำนธนำรักษ์จังหวัดหนองบัวล ำภู ขอส ำรวจควำมต้องกำรใช้พื นที่ภำยใน
ศูนย์รำชกำรจังหวัดหนองบัวล ำภู ที่ประชุมมีมติว่ำ เห็นควรประสำนส ำนักงำนธนำรักษ์จังหวัดหนองบัวล ำภู  
เพ่ือขอใช้พื นที่ให้กำรเก็บเอกสำรที่โรงเก็บพัสดุกลำง และขอใช้พื นที่ส ำหรับสร้ำงห้องประชุมของส ำนักงำน
สหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู  

มติที่ประชุม รับทรำบ  /มอบฝ่ำยบริหำรทั่วไป แจ้งควำมประสงค์ ขอใช้พื นที่ส ำหรับ
สร้ำงหอประชุมพื นที่ประมำณ ๒ ไร่ และขอใช้พื นทีเ่ก็บเอกสำรที่โรงเก็บพัสดุกลำงเนื อทีจ่ ำนวน ๑๖ ตำรำง
เมตร 

 

   
 

     

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑  ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.1 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าเดือนมิถุนายน 2563 

ประธำนฯ มอบให้นำงสำวปรียนันท์ รักสุจริต รักษำกำรในต ำแหน่งนักจัดกำรงำนทั่วไป
ช ำนำญกำร รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณปี 2563 ประจ ำเดือนมิถุนำยน 2563 ของส ำนักงำน
สหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู ข้อมูล ณ วันที่ ๕ กรกฎำคม ๒๕๖3 เบิกจ่ำยเงินงบประมำณได้ ๗๘.๕๑% ต่ ำ
กว่ำเป้ำหมำยที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ก ำหนด คือ ๘๘ %  มีรำยละเอียด ดังนี   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพื่อทราบ และถือปฏิบัติ 
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ในกำรนี  จึงขอควำมร่วมมือจำกกลุ่มงำน /กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องเร่งรัดกำรเบิกจ่ำย

งบประมำณในส่วนของแผนงำนที่ยังไม่แล้วเสร็จ และในส่วนของแผนด ำเนินงำน หำกกลุ่มงำน/กลุ่ม ส่งเสริม
สหกรณ์ไม่สำมำรถเบิกจ่ำยได้ภำยในวันที่ 30 กันยำยน 2563 ให้ท ำบันทึกข้อควำมข้อควำมแจ้งฝ่ำยบริหำร
ทั่วไป ภำยในวันที่ 3 สิงหำคม 2563 เพื่อจะได้น ำเงินส่งคืนกรมส่งเสริมสหกรณ์ต่อไป  

ทั งนี  ให้ด ำเนินกำรด้วยควำมประหยัดและคุ้มค่ำ นึกถึงผลประโยชน์ของรำชกำรเป็นสิ่งส ำคัญ 
ควรช่วยกันประหยัดในส่วนของค่ำสำธำรณูปโภค 

มติที่ประชุม รับทรำบ /ถอืปฏิบัติ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.2 การรายงานการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์      

/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และจัดท าแผนการแนะน าส่งเสริมฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประธำนฯ มอบให้นำงสำวปรียนันท์ รักสุจริต รักษำกำรในต ำแหน่งนักจัดกำรงำนทั่วไป   
ช ำนำญกำร แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ กองแผนงำนให้ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู รำยงำนผลกำรแนะน ำ
ส่งเสริม พัฒนำ และก ำกับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ผลงำนระหว่ำงวันที่ 1 
ตุลำคม 2562 – 31 กรกฎำคม 2563 (รำยปี) โดยส่งกองแผนงำนภำยในวันที่ 15 สิงหำคม 2563 และจัดท ำ
แผนกำรแนะน ำส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ส่งภำยในวันที่ 30 สิงหำคม 
2563  

ในกำรนี  จึงขอให้ทุกกลุ่มงำนและกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี  
1. จัดท ำรำยงำนผลกำรแนะน ำส่งเสริม พัฒนำและก ำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ผลงำนระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2562 -31 กรกฎำคม 2563 (รำยปี) เป็นรำย
แห่งตำมจ ำนวนสถำบันที่รับผิดชอบ และในส่วนสรุปกิจกรรมส ำคัญ/ผลงำนโดดเด่นที่เกิดจำกกำรเข้ำไปแนะน ำ
ส่งเสริมฯ ควรอธิบำยให้ชัดเจนเป็นรำยสถำบัน หำกมีรำยละเอียดรูปภำพประกอบขอให้แนบลงในส่วนนี ด้วย       
ส่งฝ่ำยบริหำรทั่วไปเป็นไฟล์ข้อมูลทำงไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cpd_nongbualamphu@cpd.go.th หรือทำงไลน์
คุณนัทธมนต์ ภำยในวันที่ 5 สิงหำคม 2563 เพ่ือจะได้รวบรวมจัดท ำรูปเล่มส่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ต่อไป 
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~ ๑๐ ~ 
 

 
 
 
 

  2. จัดท ำแผนกำรแนะน ำส่งเสริมสหกรณ์ พัฒนำ และก ำกับดูแล สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เป็นรำยแห่งตำมจ ำนวนสถำบันที่รับผิดชอบ ส่งฝ่ำยบริหำรทั่วไปเป็นไฟล์ข้อมูล
ทำงไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cpd_nongbualamphu@cpd.go.th หรือทำงไลน์คุณนัทธมนต์ ภำยในวันที่  5 
สิงหำคม 2563 เพ่ือจะได้รวบรวมจัดท ำรูปเล่มส่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ต่อไป   

มติที่ประชุม รับทรำบ  /มอบกลุ่ม/ฝ่ำย ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวกับข้อง 
 

  ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 
  ระเบียบวาระที่ ๕.๒.1 การจัดมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ 
2563 
      ประธำนฯ มอบให้นำงสำวจันทร์เพ็ญ ศรีลุนช่ำง นักวิชำกำรสหกรณ์ ซึ่งได้รับมอบหมำยจำก
นำยสมเด็จ บุญเดช ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มจัดตั งและส่งเสริมสหกรณ์ รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ ในเดือนมิถุนำยน 
2563 ผลกำรจัดมำตรฐำนมี ดังนี   
      1. สหกรณ์ เป้ำหมำย 46 แห่ง ประเมินกำรจัดมำตรฐำนแล้ว 1๕ แห่ง ผ่ำนเกณฑ์
มำตรฐำน ๑๓ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๐๘ ไม่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน 2 แห่ง  
      2. กลุ่มเกษตรกร เป้ำหมำย 45 แห่ง ประเมินกำรจัดมำตรฐำนแล้ว ๖ แห่ง ผ่ำน
เกณฑ์มำตรฐำน ๖ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๓         
     มติที่ประชุม     รับทรำบ  
 
 ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.2 การจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
      ประธำนฯ มอบให้นำงสำวชมพูเนกข์ พุทธิรัตน์ นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร ซึ่งได้รับ
มอบหมำยจำกนำยสมเด็จ บุญเดช ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มจัดตั งและส่งเสริมสหกรณ์ รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ ได้จัดตั ง
สหกรณจ์ ำนวน ๑ แห่ง คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเสมำหนองบัวล ำภู จ ำกัด  
     มติที่ประชุม     รับทรำบ  /มอบ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มจัดตั งสหกรณ์ เป็นผู้ดูแล 
 
     ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๓ การจัดประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกร 
     ประธำนฯ มอบให้นำงสำวชมพูเนกข์ พุทธิรัตน์ นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร ซึ่งได้รับ
มอบหมำยจำกนำยสมเด็จ บุญเดช ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มจัดตั งและส่งเสริมสหกรณ์ รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ      
กลุ่มจัดตั งและส่งเสริมสหกรณ์จัดประชุมเสร็จสิ นแล้ว ระหว่ำงวันที่ ๒๔ – ๒๕ มิถุนำยน ๒๕๖๓  
    มติที่ประชุม     รับทรำบ   
 
  ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 

ระเบียบวาระท่ี ๕.3.๑ การขายสินค้าตลาดออนไลน์ 
     ประธำนฯ มอบให้นำงสำวชุติญำ รัตนวงศ์ นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร ซึ่งได้รับมอบหมำย
จำกนำยสุชำติ งำมพิพัฒนกุล ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจสหกรณ์ รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ     
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจสหกรณ์ได้ด ำเนินกำรสร้ำงศูนย์กลำงในกำรซื้อขำยสินค้ำผ่ำนระบบออนไลน์ทำง
เฟซบุ๊ก โดยใช้ชื่อว่ำ “ตลำดสินค้ำสหกรณ์หนองบัวล ำภู” มีวัตถุประสงค์ให้สหกรณ์ท่ีมีควำมต้องกำรขำยสินค้ำ
และผู้ที่ต้องกำรซื้อสินค้ำได้ซื้อขำยกันทำงออนไลน์ ในกำรนี้ ขอควำมร่วมมือให้เจ้ำหน้ำที่สังกัดส ำนักงำน
สหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภูเข้ำร่วมกลุ่มดังกล่ำว และหรือแนะน ำสหกรณ์เข้ำกลุ่มเพ่ือจ ำหน่ำยสินค้ำภำยใน
กลุ่ม 
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มติที่ประชุม     รับทรำบ  
ระเบียบวาระท่ี ๕.3.๒ โครงการเชื่อมโยงธุรกิจและการกระจายสินค้าระหว่างสหกรณ์ภาค

การเกษตรและสหกรณ์นอกภาคเกษตร (โครงการผูกปิ่นโตสหกรณ์) 
ประธำนฯ มอบให้นำงสำวชุติญำ รัตนวงศ์ นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร ซึ่งได้รับมอบหมำย

จำกนำยสุชำติ งำมพิพัฒนกุล ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจสหกรณ์ รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ  
สืบเนื่องจำกท่ำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู มีแนวคิดที่จะพัฒนำเชื่อมโยงธุรกิจของสหกรณ์ จึงได้มอบให้
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจสหกรณ์จัดท ำร่ำงโครงกำรเชื่อมโยงธุรกิจและกำรกระจำยสินค้ำระหว่ำงสหกรณ์
ภำคกำรเกษตรและสหกรณ์นอกภำคเกษตร (โครงกำรผูกปิ่นโตสหกรณ์) ทั้งนี้ กพส. ได้น ำส่งหนังสือพร้อมร่ำง
โครงกำรไปยังสหกรณ์เป้ำหมำยทั้ง 12 แห่ง เพ่ือน ำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์แล้ว 

มติที่ประชุม     รับทรำบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.3.๓ ปริมาณธุรกิจประจ าเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ 
ประธำนฯ มอบให้นำงสำวชุติญำ รัตนวงศ์ นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร ซึ่งได้รับมอบหมำย

จำกนำยสุชำติ งำมพิพัฒนกุล ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจสหกรณ์ รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ     
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจสหกรณ์ได้รำยงำนผลปริมำณของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจ ำเดือน 
มิถุนำยน ๒๕๖๓ (ข้อมูลของเดือนพฤษภำคม ๒๕๖๓)  เข้ำระบบรำยงำนปริมำณธุรกิจรำยสหกรณ์              
/กลุ่มเกษตรกรเรียบร้อยแล้ว โดยผลกำรปฏิบัติงำนของสหกรณ์ ปี๒๕๖๓ สะสม ๙ เดือน (กันยำยน ๒๕๖๒ – 
พฤษภำคม ๒๕๖๓) ดังนี   

 ๑. สหกรณ์ในระบบมีจ ำนวน ๕๑ สหกรณ์ มีกำรรำยงำนปริมำณธุรกิจจ ำนวน ๕๑ 
สหกรณ์ สหกรณ์มีปริมำณธุรกิจเพ่ิมขึ น ๒๐ แห่ง เปรียบเทียบกับเดือนพฤษภำคม ๒๕๖๒ เพ่ิมขึ นเป็นเงิน
จ ำนวน ๖๐๒.๓๓ ล้ำนบำท คิดเป็นเพิ่มขึ นร้อยละ ๒๒.๘๑   

 ๒. กลุ่มเกษตรกรในระบบมีจ ำนวน ๕๑ สหกรณ์ มีกำรรำยงำนปริมำณธุรกิจจ ำนวน 
๕๑ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรปริมำณธุรกิจเพ่ิมขึ น ๑๒ แห่ง เปรียบเทียบกับเดือนพฤษภำคม ๒๕๖๒ เพ่ิมขึ นเป็น
เงินจ ำนวน ๒๐.๓๐ ล้ำนบำท คิดเป็นเพิ่มขึ นร้อยละ ๒๗.๓๒ 

มติที่ประชุม     รับทรำบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.3.๔ โครงการน าลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพเกษตร 
ประธำนฯ มอบให้นำงสำวชุติญำ รัตนวงศ์ นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร ซึ่งได้รับมอบหมำย

จำกนำยสุชำติ งำมพิพัฒนกุล ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจสหกรณ์ รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ  
โครงกำรน ำลูกหลำนเกษตรกรกลับบ้ำนสำนต่ออำชีพเกษตร จังหวัดหนองบัวล ำภู มีจ ำนวนผู้สมัครเข้ำร่วม
โครงกำรทั งหมด ๗๔ รำย ขั นตอนกำรด ำเนินกำรคือ ด ำเนินกำรตรวจแปลงผู้สมัครเข้ำร่วมโครงกำรเพ่ือตรวจ
ควำมพร้อมของแปลง ว่ำมีควำมพร้อมในเรื่องที่ดิน แปลงน  ำ งบประมำณ ควำมรู้ในกำรด ำเนินกำร และควำม
คำดหวังให้รัฐเข้ำไปช่วยเหลือด้ำนใดบ้ำง ในจ ำนวน ๗๔ รำย กลุ่มส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจสหกรณ์ได้
ด ำเนินกำรตรวจแปลงแล้วจ ำนวน ๓๒ รำย คิดเป็น ๔๓.๒๔ % คงเหลือ ๔๒ รำย คิดเป็น ๕๑.๗๖ % คำดว่ำ
จะด ำเนินกำรแล้วเสร็จภำยในเดือนสิงหำคม ๒๕๖๓  

มติที่ประชุม     รับทรำบ 
 
 
 



~ ๑๒ ~ 
 

 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.3.๕ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของ
เกษตรกร ปี 2563 

ประธำนฯ มอบให้นำงสำวชุติญำ รัตนวงศ์ นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร ซึ่งได้รับมอบหมำย
จำกนำยสุชำติ งำมพิพัฒนกุล ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจสหกรณ์ รำยงำนต่อที่ ประชุมว่ำ      
ผลกำรส ำรวจควำมต้องกำรพื นฐำนของรำษฎรในพื นที่ (ส ำรวจเรื่องปัญหำที่ดินท ำกิน ปัญหำรำคำผลผลิต 
ปัญหำเรื่องกำรตลำด ปัญหำเรื่องแหล่งน  ำ และควำมต้องกำรส่งเสริมอำชีพในเรื่องใด ต้องกำรให้มีกำรอบรม
เรื่องอะไร ช่วงเวลำไหน และสถำนที่ในกำรจัดอบรม สะดวกที่ ไหน สอบถำมในเรื่องกำรบันทึกบัญชีครัวเรือน
หรือไม)่ ในส่วนของจังหวัดหนองบัวล ำภู มีดังนี   

 ๑) ป่ำห้วยส้มและป่ำภูผำแดง มีรำษฎรจ ำนวน ๗๐ รำย ได้ส ำรวจแล้ว ๓๘ รำย  
คงเหลือจ ำนวน ๓๒ รำย อำศัยอยู่ต่ำงจังหวัด ทั งนี ได้ส่งมีหนังสือเพ่ือสอบถำมแล้ว แต่ยังไม่ได้รับกำรตอบรับ
ผลส ำรวจ   

๒. นิคมสร้ำงตนเองโนนสัง มีรำษฎรจ ำนวน ๗๔ รำย ได้ส ำรวจแล้ว ๗๓ รำย อีก ๑ 
รำยเสียชีวิตแล้ว  

 ส ำหรับกำรจัดประชุมเจ้ำหน้ำที่ผู้ประสำนงำนภำยใต้คณะอนุกรรมกำรส่งเสริมและ
พัฒนำชีพระดับจังหวัดหนองบัวล ำภู (คทช.จังหวัด) จะด ำเนินกำรจัดประชุม ๓ ครั ง  

ครั งที ่๑ จัดประชุมเม่ือวันที่ ๒๕ มิถุนำยน ๒๕๖๓   
ครั งที่ ๒ จะจัดประชุมช่วงปลำยเดือน กรกฎำคม ๒๕๖๓  
ครั งที่ ๓ จะจัดประชุมช่วงปลำยเดือนสิงหำคม ๒๕๖๓  

  มติที่ประชุม     รับทรำบ 
 
 ระเบียบวาระท่ี ๕.๔ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนมิถุนายน 25๖3 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔.1 กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 
ประธำนมอบให้ นำงพรสถิตย์  ก ำไรทอง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำร 

กำรจัดกำรสหกรณ์ รำยงำนต่อที่ประชุม ดังนี  
 1.1 โครงกำรสนับสนุนเงินทุนเพ่ือสร้ำงระบบน  ำในไร่นำของสมำชิกสถำบัน

เกษตรกร ระยะที่ 2  
  - กลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำรกำรจัดกำรสหกรณ์ ได้จัดสรรเงินกู้ยืมให้

สหกรณ์ จ ำนวน 11 แห่ง จ ำนวน 130 รำย รวมเป็นเงิน 65,000,000 บำท  
 - มีค่ำใช้จ่ำยเป็นค่ำบริหำรโครงกำรฯ รวมทุกปี จ ำนวน 161,320 บำท  
 - ค่ำใช้จ่ำยในปีที่ 1 -2 (พ.ศ. 2563 – 2564) จ ำนวน 105,000 บำท  
    - ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุมชี แจงเงินกองทุนสงเครำะห์เกษตรกร โครงกำร

สนับสนุนเงินทุนเพ่ือสร้ำงระบบน  ำในไร่นำของสมำชิกสถำบันเกษตรกร ระยะที่  2 ในเดือนมิถุนำยน 2563 
จ ำนวน 6 รุ่น เป้ำหมำย 126 รำย จ ำนวน 41,940 บำท ส่งคืนกรมส่งเสริมสหกรณ์ จ ำนวน 1,100 บำท 
ใช้จ่ำยสุทธิ จ ำนวน 40,840 บำท  

 1.2 โครงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพ่ือเข้ำถึงแหล่งเงินทุนใน    
กำรผลิตและกำรตลำด ปี 2563 มีกลุ่มเกษตรกรครบก ำหนดช ำระวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 จ ำนวน 10 กลุ่ม 
แยกเป็นขอขยำยระยะเวลำผ่อนช ำระหนี  8 กลุ่ม และไม่ขอขยำยระยะเวลำช ำระหนี  2 แห่ง    

มติที่ประชุม     รับทรำบ   



~ ๑๓ ~ 
 

 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๔.2 กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
ประธำนมอบให้ นำงพรสถิตย์  ก ำไรทอง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำรกำร

จัดกำรสหกรณ์ รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ กองทุนพัฒนำสหกรณ์ มีแผนกำรประชุมคณะอนุกำรพิจำรณำเงินกู้
กองทุนพัฒนำสหกรณ์ ระดับจังหวัด  4 ครั ง ขอควำมร่วมมือกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ แนะน ำสหกรณ์ที่มีควำม
ประสงค์ขอกู้ยืม ขอให้แจ้งสหกรณ์ส่งเอกสำรขอกู้ยืมให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ภำยในวันที่ 15 กรกฎำคม 
2563  

มติที่ประชุม     รับทรำบ /มอบกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ และกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำร
กำรจัดกำรสหกรณ์ ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง  

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๔.3  โครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล 
ประธำนมอบให้ นำงพรสถิตย์  ก ำไรทอง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำรกำร

จัดกำรสหกรณ์ รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ สืบเนื่องจำกเกิดกำรแพร่ระบำดโรคติดเชื อไวรัสโคโรนำ 2019 
(COVID-19) ส่งผลให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำร ชลอด ำเนินกำร กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้แจ้งให้จังหวัด
หนองบัวล ำภู ส่งผลประเมินของสหกรณ์ท่ีเข้ำร่วมโครงกำรภำยในวันที่ 25 กันยำยน 2563  

มติที่ประชุม     รับทรำบ 
 

 ระเบียบวาระท่ี ๕.5  กลุ่มตรวจการสหกรณ์   
รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนมิถุนายน 25๖3  
ระเบียบวาระท่ี ๕.5.๑ รายงานผลความก้าวหน้าการช าระบัญชี 
ประธำนฯ มอบนำยวสันต์ สุขสมบัติ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มตรวจกำรสหกรณ์ รำยงำนผล

ควำมก้ำวหน้ำในกำรช ำระบัญชีประจ ำเดือนมิถุนำยน 2563 ต่อที่ประชุม ดังนี  
ที ่ ชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ขั นตอน 

เดือน พ.ค. ๖3 
ขั นตอน 

เดือน มิ.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 ำกดั 

ขั นที ่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 
 
 



~ ๑๔ ~ 
 

 
 
 
 

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 

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 นที ่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. พรสถิตย์ ก ำไรทอง   

23 กลุ่มเกษตรกรท ำนำหนองหว้ำ ขั นที่ 2  
8 ก.พ.63 

ขั นที่ 2  
8 ก.พ.63 

นำยทวี  ขวัญใจ 



~ ๑๕ ~ 
 

 
 
 
 

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 าเดือนมิถุนายน 

25๖3 
ประธำนฯ มอบให้นำยวสันต์ สุขสมบัติ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มตรวจกำรสหกรณ์ รำยงำนต่อที่

ประชุมว่ำ ได้รับแจ้งผลกำรรำยงำนกำรแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ ดังนี  
1. สหกรณ์กำรเกษตรเมืองหนองบัวล ำภู จ ำกัด  
    ประเด็นข้อบกพร่อง สหกรณ์น ำข้ำวเปลือกไปขำยให้โรงสีอุดรเลี่ยงฮ่งไถ่ (1992) จ ำกัด 

ในปี 2549 สหกรณ์ได้รับช ำระค่ำสินค้ำเป็นเช็คและไม่สำมำรถเรียกเก็บได้ จ ำนวน 8,612,690 บำท  
   รำยงำนควำมคืบหน้ำว่ำ ในเดือนมิถุนำยน 2563 ยังไม่ได้รับช ำระหนี จำกโรงสีอุดรฯ 

เลี่ยงฮงไถ่ (1992) จ ำกัด คงเหลือยอดมูลค่ำควำมเสียหำย 8,612,690 บำท รวมยอดเงินที่ช ำระแล้ว 
6,303,690 บำท ยอดคงเหลือจ ำนวน 2,309,000 บำท 

   ประเด็นข้อบกพร่อง อดีตผู้จัดกำรสหกรณ์ (นำยนำวำ ใจสะอำด) ได้น ำข้ำวเปลือกของ
สหกรณ์ไปขำยให้กับโรงสีเลี่ยงฮ่งไถ่ (1992) โดยไม่ผ่ำนระบบบัญชีของสหกรณ์แล้วไม่ได้รับเงินขำยข้ำว  
ตรวจพบจำกกำรตรวจนับสินค้ำคงเหลือของสหกรณ์ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2551  

  รำยงำนควำมคืบหน้ำ ลูกหนี สินค้ำขำดบัญชีอยู่ในควำมรับผิดชอบของนำยนำวำ ใจสะอำด 
อดีตผู้จัดกำร ยังไม่ได้น ำเงินมำช ำระให้สหกรณ์เดือนละ ๕,๐๐๐ บำท มูลค่ำควำมเสียหำยจ ำนวนเงิน 
2,096,319 บำท รวมยอดเงินที่ช ำระแล้ว 2,029,127 บำท มียอดคงเหลือจ ำนวน 67,192 บำท และได้
เลื่อนนัดฟังผลกำรช ำระเงินหรือฟังค ำพิพำกษำในวันที่ ๒๑ กรกฎำคม ๒๕๖๓ 

นอกจำกนั นที่เหลืออีก 5 สหกรณ์ และ 1 กลุ่มเกษตรกร ไม่มีควำมเคลื่อนไหว 
  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 แผนกำรตรวจกำรในเดือนมิถุนำยน 2563 จ ำนวน 50 
แห่ง  ผลกำรตรวจกำร 35 แห่ง คิดเป็น 70 %  

2. สหกรณ์ที่ได้รับกำรตรวจกำรโดยทีมตรวจสอบระดับจังหวัด (35%) ซึ่งเข้ำ
ตรวจสอบครบทุกประเด็นตำมรำยกำรที่ก ำหนดในแนวทำงกำรตรวจกำรสหกรณ์ เป้ำหมำย 20 แห่ง       
แผนตรวจกำรในเดือนมิถุนำยน 2563 จ ำนวน 20 แห่ง ผลกำรตรวจกำร 20 แห่ง คิดเป็น 100 %   

 3. สหกรณ์ที่ได้รับกำรตรวจกำรตำมค ำสั่งนำยทะเบียนสหกรณ์ ตำมควำมจ ำเป็น 
ควำมเห็น กำรสั่งกำรของนำยทะเบียนสหกรณ์ (เป้ำหมำยร้อยละ 15 ของสหกรณ์ที่มีสถำนะด ำเนินกำร )
เป้ำหมำย 8 แห่ง ผลกำรตรวจกำร 1 แห่ง คิดเป็น 13 %   



~ ๑๖ ~ 
 

 
 
 
 

มติที่ประชุม  รับทรำบ /มอบผู้ตรวจกำรสหกรณ์รำยบุคคล และคณะผู้ตรวจกำรสหกรณ์ 
ด ำเนินกำรตรวจกำรสหกรณ์เป็นไปตำมก ำหนดระยะเวลำตำมท่ีก ำหนดไว้ในแผน 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.6 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1  

รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนมิถุนายน 25๖3  
ระเบียบวาระท่ี ๕.6.1 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  
ประธำนฯ มอบให้นำยขบวน ทองดี ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ รำยงำนต่อที่ประชุม 

ดังนี  
 ๑) สหกรณป์ระชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี จ ำนวน ๓ แห่ง มีดังนี   

1. สหกรณเ์ครดิตยูเนี่ยนนำไร่ จ ำกัด (เม่ือวันที่ ๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๓) 
 2. สหกรณส์หกรณ์เครดิตยูเนี่ยนผำกังวำนสำมัคคี จ ำกัด  (เม่ือวันที่ ๒๖ มิ.ย. 
๒๕๖๓)   

3. สหกรณบ์ุญทันยำงพำรำกำรเกษตร จ ำกัด (เม่ือวันที่ ๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๓) 
๒) กลุ่มเกษตรกรประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี จ ำนวน ๓ แห่ง มีดังนี   

๑. กลุม่เกษตรกรชำวสวนยำงพำรำโนนม่วง (เมื่อวันที่ ๒ ก.ค. ๒๕๖๓) 
๒. กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำงพำรำดงสวรรค์ (เม่ือวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๓) 
๓. กลุ่มเกษตรกรเลี ยงสัตว์หนองภัยศูนย์ (เมื่อวันที่ ๓ ก.ค. ๒๕๖๓) 

มติที่ประชุม  รับทรำบ 
 

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

ประชุมว่ำ สหกรณ์ปิดบัญชีและส่งงบกำรเงินให้ผู้สอบบัญชีภำยใน ๓๐ วัน จ ำนวน ๑ แห่ง คือ 
๑. สหกรณ์กำรเกษตรต ำบลโนนม่วง ยำงหล่อ หนองกุงแก้ว จ ำกัด (เมื่อวันที่ ๒๕ 

มิ.ย. ๒๕๖๓ 
มติที่ประชุม  รับทรำบ 
ระเบียบวาระที่ ๕.7.๒ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรประชุมใหญ่วิสามัญ และประชุมใหญ่

สามัญประจ าป ี 
ประธำนฯ มอบให้นำยจิตณรงค์ ลอยลม ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒ รำยงำนต่อที่

ประชุม ดังนี   
  ๑) สหกรณ์ประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี จ ำนวน ๑ แห่ง คือ สหกรณ์ผู้ใช้น  ำ

สถำนีสูบน  ำ ด้วยไฟฟ้ำบ้ำนโนนส ำรำญ จ ำกัด  ปีบัญชี ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๓ ประชุมใหญ่ (๑๕๐ วัน) เมื่อวันที่ ๒๙ 
มิ.ย. ๒๕๖๓  

 ๒) กลุ่มเกษตรกรประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี จ ำนวน ๑ แห่ง คือ กลุ่มเกษตรกร
ชำวสวนยำงพำรำหนองทุ่งมน ปีบัญชี ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๓ ประชุมใหญ่ (๑๘๕ วัน) เมื่อวันที่ ๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๓  

 ๓) สหกรณ์ประชุมใหญ่วิสำมัญ จ ำนวน ๑ แห่ง คือ สหกรณ์โคนมในเขตปฏิรูปที่ดิน
หนองบัวล ำภู ประชุมเม่ือวันที่ ๒ ก.ค. ๒๕๖๓ 

มติที่ประชุม  รับทรำบ  



~ ๑๗ ~ 
 

 
 
 
 

    
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.1 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่อง
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 

ประธำนฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ จังหวัดหนองบัวล ำภูได้ก ำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ๒๘ กรกฎำคม 2563 เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อยและสมพระเกียรติ และได้ขอควำมร่วมมือให้ส่วนรำชกำร ด ำเนินกำรดังนี   

 1. ประดับพระบรมฉำยำลักษณ์พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว บริเวณด้ำนหน้ำอำคำร
ส ำนักงำน พร้อมประดับธงชำติไทยร่วมกับธงพระปรมำภิไธย ว.ป.ร. ตั งแต่วันที่ ๑ กรกฎำคม 2563 ถึงวันที่ 
31 กรกฎำคม 2563 รวมทั งประดับไฟบริเวณอำคำรส ำนักงำนให้สวยงำมตำมระยะเวลำที่เห็นสมควร 

 2. จัดสถำนที่ลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล ณ บริเวณอำคำรส ำนักงำนที่เหมำะสม  
โดยประดับพระบรมฉำยำลักษณ์พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ธงชำติไทย และธงพระปรมำภิไธย ว.ป.ร. 
พร้อมโต๊ะหมู่บูชำ จัดสมุดลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล ปำกกำสีน  ำเงิน โต๊ะและเก้ำอี ลงนำมถวำยพระพรชัย
มงคล ระหว่ำงวันที่ 1 กรกฎำคม 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎำคม 2563  

 ในกำรนี ขอให้บุคลำกรในสังกัด แต่งกำยด้วยเสื อสีเหลือง ระหว่ำงวันที่ 1 กรกฎำคม 
2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎำคม 2563   

มติที่ประชุม  รับทรำบ /มอบฝ่ำยบริหำรทั่วไป ด ำเนินกำรตำมข้อ 1 และ 2  
 
  เมื่อไม่มีผู้เสนอเรื่องอ่ืนใดอีก ประธำนฯ ขอขอบคุณ ผู้มำประชุม และกล่ำวปิดกำรประชุม 
เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 
 
 
      (ลงชื่อ)  ธีรโชติ มะลิวัน       (ลงชื่อ)    ปรียนันท์  รักสุจริต      
             (นำยธีรโชติ  มะลิวัน)       (น.ส.ปรียนันท์  รักสุจริต) 
             นักจัดกำรงำนทั่วไป                                รกัษำในต ำแหน่งนักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร 
             ผู้จดรำยงำนกำรประชุม                                             ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)     


