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รายงานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการและจ้างเหมาบริการ 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล าภู 

ครั้งที่ ๗/25๖3 
ประจ าเดือนกรกฎาคม 2563 

วันศุกร์ที ่๗ สิงหาคม 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 
     กำรบริหำรกำรจัดกำรสหกรณ ์
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 
๗.  นำยสุชำต ิ  งำมพิพัฒนกุล ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำ สุชำติ งำมพิพัฒนกุล 
     ธุรกิจสหกรณ์  
8.  นำงน  ำฝน    แก้วศิลำ  นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร  น  ำฝน แก้วศิลำ 
9.  นำงสำวพิสมัย  แสงโทโพธิ์ นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร      พิสมัย แสงโทโพธิ์ 
10. นำงสำวพิมพร แสงภักดี นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร  พิมพร แสงภักดี 
11. นำงสำวสิริเนตร โพระกัน  นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  สิริเนตร โพระกัน 
12. นำงสำวชุติญำ     รัตนวงศ ์ นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  ชุติญำ รัตนวงศ์ 
13. นำงสำวญำณินท ์ สุวรรณโค นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร  ญำณินท์ สุวรรณโค 
14. นำงสำวกนกอร สุขมอญ  นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  กนกอร  สุขมอญ 
15. นำงกำญจนำ    มะลำหอม นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร           กำญจนำ มะลำหอม 
16  นำยเจตริน   ละชินลำ  นิติกรปฏิบัติกำร    เจตริน ละชินลำ 
17. นำงสำวศุภำกร ไกลกลำง นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  ศุภำกร ไกลกลำง 
18. นำงสำวเสำวรีย ์ ปัญหำ  นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  เสำวรีย์ ปัญญำ 
๑9. นำงสำวจันทร์เพ็ญ   ศรีลุนช่ำง นักวิชำกำรสหกรณ์   จันทร์เพ็ญ ศรีลุนช่ำง 
20. นำยธีรโชติ   มะลิวัน  นักจัดกำรงำนทั่วไป   ธีรโชติ มะลิวัน 
21. นำงสำวช่อเพชร  ศรีบุญเรือง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน  ช่อเพชร  ศรีบุญเรือง 
22. นำงสำวนิลวรรณ  ศรีหลง  นักวิชำกำรมำตรฐำนสินค้ำ  นิลวรรณ ศรีหลง 
23. นำยภำณุพงษ์   เกตุไทย  นิติกร     ภำณุพงษ์ เกตุไทย 
24. นำงศรีสุนันท์   วงค์พันธุ์  นักวิชำกำรสหกรณ์   ศรีสุนันท์ วงค์พันธุ์ 
๒5. นำงสำวฐิตำภรณ ์ สอนเต็ม  เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์  ฐิตำภรณ์ สอนเต็ม 
๒6. นำงสำวศิริรัตน์ จันทร์จ้อย เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี  ศิริรัตน์ จันทร์จ้อย 
27. นำงสำวเจนจิรำ สุวรรณพิมพ์ เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์  เจนจิรำ สุวรรณพิมพ์ 
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28. นำงสำวรัดดำวรรณ ไชยช่วย  เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์  รัดดำวรรณ ไชยช่วย 
๒9. นำงสำวรุ่งนภำ   ขำวข ำ  เจ้ำพนักงำนธุรกำร   รุ่งนภำ ขำวข ำ 
30. นำงสำววชิุดำวดี  ศรีสุทัศน์ เจ้ำพนักงำนธุรกำร   วิชุดำวดี ศรีสุทัศน์ 
31. นำยสำคร  ดำทุมมำ พนักงำนพิมพ์ ส4   สำคร ดำทุมมำ 
32. นำยสุทธิชัย  ถำวะโร  พนักงำนขับรถยนต์ ส2   สุทธิชัย ถำวะโร  
33. นำงสำวอัมพิกำ ฉิมมำ  นักวิชำกำรสหกรณ์   อัมพิกำ ฉิมมำ 
34. นำงสำวสุมำล ี อินทวิหค นักวิชำกำรสหกรณ์   สุมำลี อินทวิหค 
35. นำงสำวปวีณำ ชัชวำลย์  นักวิชำกำรสหกรณ์   ปวีณำ ชัชวำลย ์
36. นำยเกษม    ปัจชัยโย  จ้ำงเหมำบริกำรขับรถยนต์  เกษม ปัจชัยโย  
37. นำยพรเทพ  เปียซื่อ  จ้ำงเหมำบริกำรขับรถยนต์  พรเทพ เปียซื่อ 
 
 

ผู้ไม่มาประชุม    
1.  นำยสมเด็จ  บุญเดช  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มจัดตั งและส่งเสริมสหกรณ์ ไปรำชกำร 
2.  นำงสำวปรียนันท์  รักสุจริต  รักษำกำรในต ำแหน่งนักจัดกำรงำนทั่วไป ไปรำชกำร 

ช ำนำญกำร 
3.  นำยทว ี  ขวัญใจ  เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์อำวุโส  ไปรำชกำร 
4.  นำยพยนต์  รุ่งศรี  เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์ช ำนำญงำน ลำพักผ่อน 
5. นำงสำวอรอุมำ  แพงวงษ์  นักวิชำกำรสหกรณ์   ไปรำชกำร 
6. นำงสำวทิพวรรณ ทองดี  นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  ลำพักผ่อน 
7. นำงสำวศศิธร  จันทร์สมัคร นักวิชำกำรสหกรณ์   ลำพักผ่อน 
8. นำยสมคิด  งำมดี  พนักงำนขับรถยนต์ ส2   ไปรำชกำร 
9. นำยวิจิตร  บูระพันธ์ พนักงำนขับรถยนต์ ส2   ไปรำชกำร 
10. นำงสำวภำวิน ี บุญสุด  นักวิชำกำรเงินและบัญชี   ลำป่วย 
มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 37 คน และมีผู้ไม่มาประชุม จ านวน 10 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 จ ำนวน  

๓ รำย ดังนี      
1. นำงสำวศุภำกร ไกรกลำง ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร สังกัด     

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำรกำรจัดกำรสหกรณ์  
๒. นำงสำวเสำวรีย์ ปัญญำ ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  กลุ่มจัดตั งและ

ส่งเสริมสหกรณ์  

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ     
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    ๓ นำยเจตริน ละชินลำ ต ำแหน่ง นิติกรปฏิบัติกำร กลุ่มตรวจกำรสหกรณ์  

  มติที่ประชุม  รับทรำบ   
 
ระเบียบวาระท่ี ๑.๒   แนวทางการปฏิบัติงานการส่งเสริมสหกรณ์และก ากับดูแลสหกรณ์  
สรุปสำระส ำคัญกำรจัดประชุมเชิงปฎิบัติกำร แนวทำงกำรปฏิบัติงำนกำรส่งเสริมสหกรณ์และ

ก ำกับดูแลสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมประชุมได้รับทรำบแนวทำงกำรขับเคลื่อนแผนงำน
โครงกำรตำมนโยบำยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมส่งเสริมสหกรณ์  เมื่อ วันที่ ๒ สิงหำคม ๒๕๖๓    
ณ โรมแรมไมด้ำ แกรนด์ โฮเทล  

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (นำยพิเชษฐ์ วิริยะพำหะ) ได้มอบนโยบำย ดังนี  
 ๑. กำรใช้อ ำนำจนำยทะเบียนสหกรณ์ในปัจจุบัน สหกรณ์ได้มีกำรโต้แย้ง โดยการอุธรณ์ 
ค าสั่ง ดังนั้น เพ่ือให้มีการออกค าสั่งเป็นไปอย่างแบบรอบคอบ รัดกุม จึงได้มีการจัดสัมมนาครั้งนี้  

 ๒. สหกรณ์กำรเกษตรที่เน้นด ำเนินกำรด้ำนสินเชื่ออย่ำงเดียวมีแนวโน้มจะด ำเนินกำร
ต่อไปมีควำมเสี่ยงขำดทุนมำก ต้องเน้นเรื่องกำรพัฒนำธุรกิจสหกรณ ์  

 ๓. ขอมอบหมำยให้ สหกรณ์จังหวัดออกแบบปรับปรุงแบบกำรท ำงำนในจังหวัดของ
ตนเอง โดยไม่ต้องรอนโยบำย/แผนงำน/โครงกำรจำกส่วนกลำง (นวส. ชพ. ในส่วนกลำงมีอำยุรำชกำร ๑๐ กว่ำ
ปี มีประสบกำรณ์น้อย) 
  ๔. งบประมำณที่ได้รับแต่ละปีเป็นงบบุคลำกร งบประจ ำ งบด ำเนินงำน ส่วนงบลงทุน 
งบอุดหนุนสหกรณ ์และงบโครงกำรที่จะขับเคลื่อนงำนต่ำงๆ มีจ ำนวนน้อย 
  ๕. แนะน ำ ส่งเสริมให้ฟ้ืนฟูกลุ่มอำชีพ ผลิตภัณฑ์เด่นต่ำงๆ ให้เป็นกิจจะลักษณะ เพ่ือ
เพ่ิมมูลค่ำ เพ่ิมรำยได้ให้สมำชิก ชุมชน หำกงบประมำณไม่เพียงพอ สำมำรถเสนอขอรับกำรจัดสรรงบประมำณ
เพ่ิมได ้
  ๖. โครงกำรฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ (งบประมำณเงินกู้ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ล้ำนบำท) ขอให้เป็น
งบอุดหนุนส ำหรับสิ่งก่อสร้ำงและครุภัณฑ์  
      *** อธิบดีไม่ได้มอบอ ำนำจให้รับโอนครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้ำงจำกงบประมำณจังหวัด 
ห้ำมรับเด็ดขำดจะเป็นโมฆะและเป็นภำระในกำรดูแล 
   ๗. กำรใช้อ ำนำจของ นทส. (รองฯ นทส.) ยังด ำเนินกำรช้ำและออกค ำสั่งคลุมเครือ      
มีควำมหมำยหลำยใน ไม่ตรงประเด็นที่ควรจะสั่ง หำกรำยงำนตรวจกำรสหกรณ์ต้องมีควำมชัดเจน หำกมีกำร
แก้ไขให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรรีบแก้ไขโดยเร็ว ไม่ต้องให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรชี แจ้ง ซึ่งเป็นกำรยื อระยะเวลำ 
  ๘. นิติกร กับรอง นทส. ควรปรึกษำกันก่อนที่จะออกค ำสั่งฯ 
  ๙. ขณะนี ก ำลังมอบให้ สนม. ประมวลกรณีข้อเท็จจริงที่ออกค ำสั่ง รอง นทส.ฯ เพ่ือเป็น
กรณีศึกษำ 
  ๑๐. เงิน กพส. บำงจังหวัดมีสหกรณ์ขนำดใหญ่ กู้หลำยสัญญำ ทั งโครงกำรปกติและ
โครงกำรพิเศษ เพ่ือเอำเงิน กพส. ไปหมุนเวียนในกำรท ำธุรกิจ ไม่มีสภำพคล่องจำกภำยในสหกรณ์เอง ในกำรนี 
จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร นักวิชำกำรสหกรณ์ที่จะเข้ำรับกำรอบรมเป็นผู้ที่เคยอบรมด้ำนวิชำกำรเงินและ
บัญชี เพื่อให้ฉำยภำพฐำนะกำรเงินของสหกรณ์ท่ีแท้จริงจะได้ด ำเนินนโยบำยให้สอดคล้อง 
  ๑๑. โครงกำรซุปเปอร์มำร์เก็ตของสหกรณ์ให้เน้นสหกรณ์สหกรณ์ที่ได้ด ำเนินกำรจริง    
มีศักยภำพ มีแนวโน้มจะยั่งยืน ขอให้น ำสินค้ำท่ีสมำชิกผลิตเองได้หรือส่งเสริมให้ผลิตขึ นมำจ ำหน่ำย 
 
 



~ ๔ ~ 
 

 
 
 
 

  ๑๒. โครงกำรน ำลูกหลำนเกษตรกรกลับบ้ำน สืบสำนท ำกำรเกษตรที่ส ำรวจผลปรำกฏว่ำ 
เป็นผู้ที่มีอำชีพท ำเกษตรอยู่แล้ว และไม่ควรรับสมัครผู้ที่ เป็น Yong smart famer ของกรมส่งเสริมกำรเกษตร 
เพรำะเป็นกำรน ำผลงำนหน่วยงำนอ่ืนมำด ำเนินกำรต่อ กรมส่งเสริมสหกรณ์ยังมีงบประมำณ ๘ ล้ำนบำท    
หำกจังหวัดใดคิดจะด ำเนินโครงกำรที่จะต่อยอดให้แก่ท่ีเข้ำร่วมโครงกำรน ำลูกหลำนเกษตรกลับบ้ำน สืบสำนท ำ
กำรเกษตร สำมำรถเสนอของบประมำณมำยังกรมส่งเสริมสหกรณ์  มอบ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นำย 
วิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ เป็นผู้รับผิดขอบในกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณ 
  ๑3. กำรส่งเสริมกำรตลำดออนไลน์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ท ำข้อตกลงกับ 
Lazada และ shopee ให้จัดอบรมให้ควำมรู้ออนไลน์ ขณะนี สหกรณ์ยังเข้ำร่วมไม่มำก จึงขอ กพก. จัด
งบประมำณและด ำเนินกำรในเรื่องดังกล่ำว 
  ๑4 โครงกำรพระรำชด ำริ ขอให้แนะน ำ ส่งเสริมให้นักเรียนท ำกิจกรรมผ่ำนสหกรณ์ น ำ
เงินออมในสหกรณ์มำท ำกำรเกษตร (ให้สินเชื่อ) หรือท ำกลุ่มอำชีพขนม อำหำรขำยผ่ำนร้ำนสหกรณ์          
และโครงกำรอำหำรกลำงวันโรงเรียน  
  ๑5. โครงกำรกระจำยผลไม้ ขอให้สหกรณ์ปลำยทำงช่วยหำสหกรณ์ในพื นที่มำรับผลไม้
ไปจ ำหน่วยด้วย และผลไม้ของสหกรณ์ต้นทำงที่ด ำเนินกำรได้ดี มีผลไม้ (ล ำไย) มีคุณภำพมีมำก ได้รับค ำชม 
ส่วนมังคุดส่วนมำมีคุณภำพดี มีบำงส่วนไม่ได้คัดคุณภำพ ไม่คัดขนำด 
  ๑6. เรื่องกำรขออนุญำตใช้ที่ดินนิคมสหกรณ์ท่ีด ำเนินกำรก่อนหน้ำนี  แต่ไม่ได้ขออนุญำต 
ให้ถูกต้อง ต่อมำได้มำขออนุญำตย้อนหลัง ขณะที่มีปัญหำมำก ขอให้ ผอ.นิคมส ำรวจและรำยงำนกรมส่งเสริม
สหกรณ์ รำยงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดด้วย 
  ๑7. โครงกำร คทช. ให้ด ำเนินกำรตำมแผนด ำเนินไปก่อน เพรำะคณะกรรมกำรเพ่ิง
แต่งตั งครบ ยังไมไ่ดก้ ำหนดนโยบำยใหม่ 
  ๑8. เงินกองทุน กพส. มีหลำยสหกรณ์ขนำดเล็กที่ยังไม่ได้รับกำรให้กู้เงิน ขอให้สหกรณ์
จังหวัด พิจำรณำกระจำยเงินกองทุน กพส. ให้แก่สหกรณ์ขนำดเล็กท่ีมีควำมเข้มแข็งโดยทั่วถึง 
  19. กำรท ำงำนของ สทส. โดยเฉพำะศูนย์ฯ  ต้องเพ่ิม/ปรับเปลี่ยนบทบำท ควรปรึกษำ
หำแนวทำงกับสหกรณ์จังหวัด จัดท ำส ำรวจควำมต้องกำรในกำรฝึกอบรมและจัดท ำหลักสูตรออนไลน์ หำ
วิทยำกรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถเก่งๆ แล้วจัดรูปแบบในกำรอบรมให้น่ำสนใจ ขอให้มีกำรประเมินผลและออก
วุฒิบัตร ในนำมอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ยินดีลงนำมให้หรืออนุญำตให้สแกนลำยเซ็นได้ ขอให้กองคลังและ 
สทส. ศึกษำหำแนวทำงในกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรใช้อินเตอร์เน็ตในกำรจัดอบรมให้ถูกต้องเป็นไปตำมระเบียบ 
  ๒0. โครงกำรแก้ไขปัญหำหนี ค้ำงช ำระ ขอให้ด ำเนินกำรต่อไป  
  ๒1. กิจกรรมจิตอำสำ ที่จัดหวัดได้ด ำเนินที่ยังไม่เรียบร้อยดี มี สทส. ที่ท ำดีอยู่แล้ว 
ขั นตอนรำบรื่นไม่สะดุดเหมือนระดับจังหวัด ดังนั น สหกรณ์จังหวัดที่จัดงำนที่มีผู้ ใหญ่ระดับรัฐมนตรี 
ปลัดกระทรวง ไปตรำวจเยี่ยม ขอให้สหกรณจ์ังหวัดสำมำรถขอค ำชี แนะหรือขอให้ สทส. ไปช่วยได ้
 มอบกลุ่มทุกกลุ่ม/ฝ่ำย ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง  
 มติที่ประชุม  รับทรำบ /ปฏิบัติ 
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ประธำนฯ มอบให้นำยธีรโชติ มะลิวัน นักจัดกำรงำนทั่วไป แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ รำยงำนกำร
ประชุมประจ ำเดือนมิถุนำยน 2563 ครั งที่ ๖/๒๕๖3 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ กรกฎำคม พ.ศ. 2563 ได้บรรจุ
ในเว็บไซต์ของส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล าภู http://web.cpd.go.th/nongbualamphu/ และ
ลงไลน์กลุ่มส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด เพ่ือให้ทุกกลุ่ม/ฝ่ำย ได้รับทรำบและตรวจสอบควำมถูกต้อง รวมทั ง
ด ำเนินกำร ตำมมติที่ประชุมในส่วนที่เกี่ยวข้อง และหำกท่ำนใดมีข้อแก้ไขเพ่ิมเติมภำยหลังขอให้แจ้งฝ่ำยบริหำร
ทั่วไป จงึขอรับรองรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว 

มติที่ประชุม  รับทรำบ /รับรองรำยงำนกำรประชุมประจ ำเดือนมิถุนำยน 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   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/๒๕๖3 วันจันทร์ที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. 2563 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องติดตาม  

http://web.cpd.go.th/nongbualamphu/
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ระเบียบวาระท่ี ๓.2 ผลการด าเนนิงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 
ประธำนฯ มอบให้นำงสำวฐิตำภรณ์ สอนเต็ม เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งได้รับมอบหมำย

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

1. สหกรณ์กำรเกษตรเพ่ือกำรตลำดลูกค้ำ ธกส. หนองบัวล ำภู จ ำกัด  
    ยอดรับซื อประจ ำเดือน ๒๖ มิถุนำยน  - ๒๓ กรกฎำคม ๒๕๖๓  
 

 
 

   2. สหกรณ์กำรเกษตรหนองภัยศูนย์ จ ำกัด ในเดือนกรกฎำคม 2563 ได้รับซื อสุกร
มำช ำแหละเพ่ือจ ำหน่ำย จ ำนวน ๕ ตัว  

3. สหกรณ์กำรเกษตรโนนสัง จ ำกัด ยอดสะสมข้ำวเปลือกตั งแต่เดือนตุลำคม 2562 
– กรกฎำคม 2563 จ ำนวน 728.19 ตัน มูลค่ำ 9,013,697 บำท 
  มติที่ประชุม   รับทรำบ  /มอบเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบ แนะน ำสหกรณ์ให้ด ำเนินกำรตำม
แผนกำรด ำเนินงำน และให้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ให้ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภูทรำบ 
ตำมแบบฟอร์มที่ก ำหนด 
 
  ระเบียบวาระที่ ๓.๓ การายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

ประธำนฯ มอบให้นำงสำวนัทธมนต์  พรมมำ นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร รำยงำนผลกำร
ต่อที่ประชุมว่ำ กำรรำยงำนกำรแนะน ำส่งเสริม พัฒนำ และก ำกับดูแลสหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 และจัดท ำแผนกำรแนะน ำส่งเสริมฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 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 ๑๐ สิงหำคม 2563 เพ่ือจะได้รวบรวมจัดท ำรูปเล่มส่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ต่อไป 
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  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 ๑๐ 
สิงหำคม 2563 เพ่ือจะได้รวบรวมจัดท ำรูปเล่มส่งกรมส่งเสริมสหกรณ ์ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๓ ต่อไป   

มติที่ประชุม รับทรำบ  /มอบกลุ่ม/ฝ่ำย ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวกับข้อง 
 
 
 
     

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ รอบท่ี 2/256๓ 
ประธำนฯ แจ้งต่อที่ประชุม ได้รับหนังสือจำกจังหวัดหนองบัวล ำภู ว่ำให้ส่งผลกำรประเมินผล

กำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำร รอบที่ 2/256๓  ให้จังหวัดภำยในวันที่ ๗ กันยำยน ๒๕๖๓ ทั งนี ได้ซักซ้อม
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่ม /ฝ่ำย แล้วหำกมีแผนงำน/โครงกำรกำรให้ด ำเนินให้แล้วเสร็จภำยใน ๓๑ สิงหำคม 
๒๕๖๓ และให้กลุ่มทุกกลุ่มส่งผลกำรปฏิบัติรำชกำรให้ฝ่ำยบริหำรทั่วไปภำยในวันที่ ๓ กันยำยน ๒๕๖๓ ในกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำร รอบที่ 2/256๓ เพ่ือพิจำรณำเลือนเงินเดือนข้ำรำชกำรและให้
ข้ำรำชกำรได้รับเงินเดือนสูงกว่ำขั นสูงของต ำแหน่งที่ได้รับแต่งตั ง โดยจะพิจำรณำผลกำรปฏิบัติรำชกำรของ
ข้ำรำชกำรแยกเป็น 3 ส่วน ดังนี  คือ ส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของงำน 70% ส่วนที่ 2 พฤติกรรมกำรปฏิบัติงำน 
20% และอีก 10 % ให้อ ำนำจสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภูใช้กำรพิจำรณำควำมดี ควำมชอบให้กับข้ำรำชกำร
ที่สหกรณ์จังหวัดมอบหมำยให้ไปปฏิบัติงำนแทนหรืองำนอื่นๆ ที่มอบหมำย   

มติที่ประชุม  รับทรำบ /ถือปฏิบัติ 
   

ระเบียบวาระท่ี 4.๒ การบริหารเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   
ประธำนฯ แจ้งต่อที่ประชุม ขอให้ทุกกลุ่ม/ฝ่ำย ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยงบประมำณที่จะได้ใช้

ตั งแต่บัดนี เป็นต้นไป ถึง ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ ส่งให้ฝ่ำยบริหำรทั่วไปภำยในวันที่ ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๓  
นำงสำวนัทธมนต์ พรหมมำ นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร กล่ำวเพ่ิมเติมว่ำ กำรตัดยอดเบี ยเลี ยง 

ขอให้ทุกท่ำนที่เดินทำงไปรำชกำร ตัดยอดเบี ยเลี ยงภำยในวันที่ ๑๐ กันยำยน ๒๕๖๓ และระหว่ำงวันที่ ๑๑ – 
๓๑ กันยำยน ๒๕๖๓ ให้ท ำสัญญำยืมเงินทดรองไปรำชกำร ส่งฝ่ำยบริหำรทั่วไปภำยในวันที่ ๑๕ กันยำยน ๒๕๖๓  

มติที่ประชุม  รับทรำบ /ถือปฏิบัติ 
 

   
 

     

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑  ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.1 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าเดือนกรกฎาคม 2563 

ประธำนฯ มอบให้นำงสำวนัทธมนต์ พรหมมำ นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร รำยงำนผลกำร
เบิกจ่ำยเงินงบประมำณปี 2563 ประจ ำเดือนกรกฎำคม 2563 ของส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู 
ข้อมูล ณ วันที่ ๖ สิงหำคม ๒๕๖3 เบิกจ่ำยเงินงบประมำณได้ ๘๔.๓๕% ต่ ำกว่ำเป้ำหมำยที่กรมส่งเสริม
สหกรณ์ก ำหนด คือ ๙๐ %  มีรำยละเอียด ดังนี   

 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพื่อทราบ และถือปฏิบัติ 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา 

mailto:cpd_nongbualamphu@cpd.go.th
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แผนงาน  :  พื้นฐานด้านแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ าและสร้างการเติบโตจากภายใน 

สรุปรวมการเบิกจา่ยเงินประมาณประจ าปี พ.ศ. 2563 

ของส านักงานสหกรณ์จงัหวัดหนองบวัล าภู 

ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุม่เกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ 

ที่ กิจกรรม/หมวดรายจา่ย 
งบประมาณตาม

แผน เงินที่รับโอน ขอเบิก รวมเบิก รวมคงเหลือ % 

  
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนา
สหกรณ์และกลุม่เกษตรกร (1) 

      
2,060,420.00  

   
2,075,947.00  

    
1,689,299.89  

    
1,678,344.89      397,602.11    

                

1 งบด าเนินงาน 
      
2,060,420.00  

   
2,075,947.00  

    
1,689,299.89  

    
1,678,344.89  397,602.11   

1.1  งานอ านวยการจังหวัด              

  
   1.1.1 งานอ านวยการจังหวัด 
(สกจ.)  

             
54,600.00  

         
70,127.00  

            
57,982.91  

            
57,982.91  

        
12,144.09    

  
   1.1.2 งานอ านวยการจังหวัด 
(ฝบท.)  

             
25,000.00  

         
25,000.00  

            
27,120.00  

            
24,105.00  

             
895.00    

  
   1.1.3 งานอ านวยการจังหวัด 
(กจส.)  

             
25,000.00  

         
25,000.00  

            
25,000.00  

            
25,000.00  

                     
-      

  
   1.1.4 งานอ านวยการจังหวัด 
(กพส.)  

             
25,000.00  

         
25,000.00  

            
25,000.00  

            
25,000.00  

                     
-      

  
   1.1.5 งานอ านวยการจังหวัด 
(กบส.)  

             
25,000.00  

         
25,000.00  

            
15,430.00  

            
15,430.00  

          
9,570.00    

  
   1.1.6 งานอ านวยการจังหวัด 
(กตส.)  

             
25,000.00  

         
25,000.00  

            
25,030.00  

            
25,000.00  

                     
-      

1.2 
 ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด 
(ห้ามถัวจ่าย)  

           
108,000.00  

       
108,000.00  

            
90,000.00  

            
90,000.00  

        
18,000.00    

1.3 
 ค่าจ้างเหมาพนกังานขับรถยนต ์
(ห้ามถัวจ่าย)  

           
264,000.00  

       
264,000.00  

          
220,000.00  

          
220,000.00  

        
44,000.00    

1.4 
 ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภยั 
(ห้ามถัวจ่าย)  

           
273,600.00  

       
273,600.00  

          
219,273.00  

          
219,273.00  

        
54,327.00    

1.5  ค่าสาธารณูปโภค (ห้ามถวัจ่าย)              

  
   1.5.1 ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณ
โทรศัพท์  (สกจ.)  

             
24,000.00  

         
24,000.00  

            
19,272.84  

            
19,272.84  

          
4,727.16    

  
   1.5.2 ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณ
โทรศัพท์  (ผอ.กลุ่มต่าง ๆ)  

             
36,000.00  

         
36,000.00  

            
22,096.95  

            
22,096.95  

        
13,903.05    

  
   1.5.3 ค่าไฟฟ้า น้ าประปา 
โทรศัพท์ และไปรษณีย์ฯ  

           
186,600.00  

       
186,600.00  

          
183,220.95  

          
183,220.95  

          
3,379.05    

1.6  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน              

     1.6.1 ค่าซ่อมแซมรถยนต์  
             

24,000.00  
         

24,000.00  
            

24,000.00  
            

24,000.00  
                     

-      

     1.6.2 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์  
             

25,000.00  
         

25,000.00  
            

25,000.00  
            

25,000.00  
                     

-      

     1.6.3 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง  
             

15,000.00  
         

15,000.00  
            

15,000.00  
            

15,000.00  
                     

-      

     1.6.4 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงฯ  
             

97,500.00  
         

97,500.00  
            

97,500.00  
            

97,500.00  
                     

-      

     1.6.5 ค่าวัสดุส านักงาน  
           

122,500.00  
       

122,500.00  
            

86,988.91  
            

86,988.91  
        

35,511.09    
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     1.6.6 ค่าประกันภัยรถยนต ์ 
               

4,500.00  
           

4,500.00  
                         

-    
                         

-    
          

4,500.00    

  
   1.6.7 ค่าประสานงาน
ส่วนกลางและประชุมเขต  

             
54,900.00  

         
54,900.00  

            
54,200.00  

            
54,200.00  

             
700.00    

     1.6.8 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  
             

27,600.00  
         

27,600.00  
            

27,430.12  
            

27,430.12  
             

169.88    

1.7 
 ค่าประชาสัมพันธ์และจัด
นิทรรศการ  

             
80,000.00  

         
80,000.00  

            
51,080.00  

            
51,080.00  

        
28,920.00    

1.8  เงินส ารองจังหวัด  
           

200,000.00  
       

200,000.00  
          

163,544.77  
          

159,324.77  
        

40,675.23    

2.1 
 ค่าใช้จ่ายในงานส่งเสริมและ
พัฒนาสหกรณ์              

  
   2.1.1 ค่าใช้จ่ายในงานส่งเสริม
ฯ (กสส.1)  

             
86,400.00  

         
86,400.00  

            
52,920.00  

            
52,200.00  

        
34,200.00    

  
   2.1.2 ค่าใช้จ่ายในงานส่งเสริม
ฯ (กสส.2)  

             
72,000.00  

         
72,000.00  

            
48,280.00  

            
48,280.00  

        
23,720.00    

3.1 

 ค่าใช้จ่ายการด าเนินงานก ากับ 
ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครอง
ระบบสหกรณ์              

  
   3.1.1 การป้องกันการเกิด
ข้อบกพร่อง  

             
10,000.00  

         
10,000.00  

              
8,180.00  

              
8,180.00  

          
1,820.00    

  
   3.1.2 การจัดประชุมซักซ้อม
การตรวจการ  

               
3,700.00  

           
3,700.00  

              
2,400.00  

              
2,400.00  

          
1,300.00    

  
   3.1.3 การตรวจการสหกรณ์
โดยทีมตรวจสอบระดับจังหวัด  

             
25,900.00  

         
25,900.00  

            
10,940.00  

            
10,940.00  

        
14,960.00    

  
   3.1.4 ตรวจการตามค าสั่งนาย
ทะเบียนสหกรณ์  

               
5,800.00  

           
5,800.00  

                         
-    

                         
-    

          
5,800.00    

  

   3.1.5 ติดตามประเมินผล
ความก้าวหนา้การแก้ไขปัญหา
ข้อบกพร่อง  

               
3,600.00  

           
3,600.00  

                         
-    

                         
-    

          
3,600.00    

     3.1.6 การจัดประชุม กจบ.  
             

11,400.00  
         

11,400.00  
              

9,990.00  
              

9,990.00  
          

1,410.00    

  
   3.1.7 ช าระบัญชีสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร  

             
29,000.00  

         
29,000.00  

              
7,266.00  

              
4,296.00  

        
24,704.00    

  

   3.1.8 ค่าใช้จ่ายในการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการมี
ส่วนร่วมในการปอ้งกัน  

             
21,600.00  

         
21,600.00  

                         
-    

                         
-    

        
21,600.00    

4  ค่าขนยา้ย  
                          
-    

                      
-    

            
13,888.44  

            
13,888.44  

-       
13,888.44    

5  ธรรมาภบิาล  
               

8,560.00  
           

8,560.00  
              

3,045.00  
              

3,045.00  
          

5,515.00    

6  7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน  
                          

-    
                      

-    
                         

-    
                         

-    
                     

-      

7 
 ค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
3 ชุด  

             
47,400.00  

         
47,400.00  

            
47,400.00  

            
47,400.00  

                     
-      

8 

 ค่าใช้จ่ายจัดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการขับเคล่ือนการพัฒนา
ศักยภาพการดา เนินงานของกล่ืม
เกษตรกร ระดับจังหวัด  

               
5,400.00  

           
5,400.00  

              
4,860.00  

              
4,860.00  

             
540.00    

9 
 (ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่)  

               
6,860.00  

           
6,860.00  

              
5,960.00  

              
5,960.00  

             
900.00    



~ ๑๐ ~ 
 

 
 
 
 

                

   แผนงานยุทธศาสตร์              

 

โครงการพระราชด าริ 
0101236743000000/O1130             

10 คลีนิคเกษตร             

    10.1 ค่าใช้สอยและวัสด ุ 5,100.00 5,100.00 240.00 240.00 4,860.00   

   10.2 ค่านิทรรศการ 
         

20,000.00  20,000 5,000.00 5,000.00 15,000.00   

11 

ขับเคลื่อนปรชัญาของเศรษฐกจพิอเพียง และส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่ในสหกรณ์และกลุม่
เกษตรกร     

  11.1 ทัศนศึกษา 
         

28,800.00  28,800 28,760.00 28,760.00 40.00    

  
11.2 ค่าใช้สอย แนะน าส่งเสริม
กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน 

             
27,700.00  27,700.00 0.00 0.00 27,700.00    

  11.3 เงินอุดหนุน 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00    

  
11.4 ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 22,000.00 22,000.00 10,640.00 10,640.00 11,360.00    

  11.4 ทฤษฏีใหม ่ 10,600.00 10,600.00 9,012.00 9,012.00 1,588.00    

12 
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีดินท ากินของเกษตรกร   
0701240727000000/O1131        

  12.1 ค่าใช้สอยวัสดุ 
             

19,200.00  19,200.00 3,090.00 3,090.00 16,110.00    

  12.2 ค่าจัดประชุม 
               

3,000.00  3,000.00 0.00 
                         

-    3,000.00    

13 
ช่วยเหลือด้านหนี้สนิสมาชิกสหกรณ/กลุ่ม เกษตรกร  
0701243711500001/O1139          

 
13.1 เงินอุดหนุน 698270.91 698,270.91 698,270.91 698,239.60 31.31 

 
  

  

แผนงานบุคลากร  
0701212406000000/
O1123             

 

  14.1 เงินเดือนพนักงานราชการ 
        
4,456,200.00  4,456,200.00 3,738,350.00 3,738,350.00 717,850.00    

  
14.2 เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 168,200.00 168,200.00 139,551.00 134,185.00 34,015.00    

  14.3 ค่าเช่าบ้าน 737,000.00 737,000.00 713,554.00 713,554.00 23,446.00    

  งบลงทุน              

  15.1 คอมตั้งโต๊ะ 46,000.00 46,000.00 46,000.00 46,000.00 0.00    

  15.2 ปริ้นเตอร์ 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 0.00    

  15.3 โน๊ตบุคส ์ 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 0.00    

  รวม (2) 6,278,070.91 6,278,070.91 5,423,467.91 5,418,070.60 860,000.31    

  รวมทั้งสิ้น (1)+(2) 
     
8,338,490.91  

   
8,354,017.91  

    
7,112,767.80  

     
7,096,415.49    1,257,602.42   85.10   

 



~ ๑๑ ~ 
 

 
 
 
 

ในกำรนี  จึงขอควำมร่วมมือจำกกลุ่มงำน /กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องเร่งรัดกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณในส่วนของแผนงำนที่ยังไม่แล้วเสร็จ ทั งนี  ให้ด ำเนินกำรด้วยควำมประหยัดและคุ้มค่ำ นึกถึง
ผลประโยชน์ของรำชกำรเป็นสิ่งส ำคัญ ควรช่วยกันประหยัดในส่วนของค่ำสำธำรณูปโภค 

มติที่ประชุม รับทรำบ /ถือปฏิบัติ 
 

 ระเบียบวาระท่ี ๕.1.2  สรุปผลการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การ
เขียนโครงการมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์เพื่อการขอรับการจัดสรรงบประมาณ 

 ประธำนฯ มอบให้นำงสำวกนกอร สุขมอญ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ ได้รับมอบหมำยให้เข้ำร่วม
โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร หลักสูตร กำรเขียนโครงกำรมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์เพ่ือกำรขอรับกำรจัดสรร
งบประมำณ พร้อมด้วยข้ำรำชกำรทั งหมด ๔ คน สรุปสำระส ำคัญ ดังนี  กำรอบรมเป็นแบบกำรบรรยำยและฝึก
ปฏิบัติ ในกำรช่วงแรกเป็นกำรบรรยำย กำรเชื่อมโยงยุทธศำสตร์ กำรวิเครำะห์โครงกำร กำรของบประมำณ 
กำรบริหำรจัดกำรงบประมำณภำครัฐ  ช่วงที่ ๒ แบ่งกลุ่มแล้วจัดท ำโครงกำร พร้อมทั งเสนอโครงกำรเป็นรำย
กลุ่ม ในกำรอบรมครั งนี ท ำให้ไดเ้รียนรู้ ดังนี   
     ควำมส ำคัญของโครงกำร ต่อกำรวำงแผนและกำรด ำเนินงำน  คือ 

1) ช่วยให้กำรด ำเนินกำรสอดคล้องกับนโยบำยหรือควำมต้องกำรของหน่วยงำน 
2) ท ำให้กำรด ำเนินงำนนั นมีทิศทำงที่ชัดเจน และมีประสิทธิภำพ 
3) เป็นหลักฐำนและใช้ในกำรประเมินค่ำงำนที่ผ่ำนมำและเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกำรครั ง

ต่อไปได้ 
ประโยชน์ของโครงกำร 
กำรเขียนโครงกำรจะต้องมีกำรเสนอควำมคิดเห็นอย่ำงถูกต้อง มีเหตุผล แสดงถึงรำยละเอียด 
ได้อย่ำงชัดเจน โดยมิได้ค ำนึงถึงตัวบุคคลผู้ปฏิบัติโครงกำร เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนสำมำรถ

บรรลุจุดประสงค์ตำมที่หวังไว้ได้ โครงกำรที่ถูกต้องชัดเจนจะช่วยให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงำนหลำยประกำร
ด้วยกัน ได้แก่ 

1.  ช่วยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้อ่ำนให้มีควำมเข้ำใจในเนื อหำสำระได้อย่ำงถูกต้องชัดเจน
และตรงตำมเจตนำของผู้เขียนโครงกำร 

2. ช่วยประหยัดเวลำแก่ผู้อนุมัติด้วยกำรใช้เวลำอ่ำนเพียงเล็กน้อยก็สำมำรถที่จะตัดสินใจได้ 
3. ช่วยให้กำรปฏิบัติงำนตำมโครงกำรเป็นไปตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
4. เป็นกำรแสดงถึงประสบกำรณ์กำรท ำงำนของผู้เขียนโครงกำร 

มติที่ประชุม     รับทรำบ 
 
ระเบียบวาระที่  ๕ .1.3 การจัดการความรู้ที่ เกี่ยวกับกระบวนการท างานเพื่อเพิ่ ม

ประสิทธิภาพการท างาน  
นำงสำวนำงสำวนัทธมนต์ พรหมมำ นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ 

ตำมที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ให้ส ำนักงำนงำนสหกรณ์จังหวัดจัดท ำกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ของส ำนักงำนสหกรณ์
จังหวัด ตำมแผลกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กรมส่งเสริมสหกรณ์ปีงบประมำณ 2560 – 2564   
เพ่ือเป็นกรอบและทิศทำงในกำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคลให้สอดคล้องกับ แผนยุทธศำสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) ในกำรนี ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภูได้ด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ 
จ ำนวน 3 เรื่อง ดังนี   

 



~ ๑๒ ~ 
 

 
 
 
 

  1. แนวปฏิบัติตำมหลักกำรควบคุมภำยในที่ดี ของกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำ 
กำรบริหำรกำรจัดกำรสหกรณ์ 

  2. แนวทำงในกำรส่งเสริมให้สหกรณ์ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนสหกรณ์       
กลุ่มจัดตั งและส่งเสริมสหกรณ์ 

  3. สรุปขั นตอนและแนวทำงกำรช ำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร      
กลุ่มตรวจกำรสหกรณ์ 

ในกำรนี ขอให้กลุ่มงำนส่งข้อมูลให้ฝ่ำยบริหำรทั่วไป เพื่อที่ฝ่ำยบริหำรทั่วไปจะได้รวบรวม 
จัดท ำเป็นรูปเล่มรำยงำนกรมส่งเสริมสหกรณ์ ภำยในวันที่ 30 สิงหำคม 2563 ต่อไป   

มติที่ประชุม     รับทรำบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.1.4 การจัดท าแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
นำงสำวนัทธมนต์ พรหมมำ นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ จังหวัด

หนองบัวล ำภู ได้จัดสรรเงินงบประมำณ งบกลุ่มจังหวัด เพื่อให้จัดท ำแผนงำน/โครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำร 
ส่งภำยในวันที่ ๑๑ สิงหำคม ๒๕๖๓  

มติที่ประชุม     รับทรำบ / มอบ ฝ่ำยบริหำรทั่วไป ท ำหนังสือแจ้งเวียน กลุ่มงำนทุกกลุ่ม  
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.1.5  ซักซ้อมการเบิกเบี้ยเลี้ยงในการไปราชการ 
ประธำนฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ การเบิกเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการ ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
๑. กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะและจัดท าใบเบิกค่าใช้จ่ายรวมฉบับเดียวกัน หากระยะเวลาใน

การเริ่มต้นและสิ้นสุดการเดินทางของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน ให้แสดงรายละเอียดของวัน  เวลา แตกต่างกัน
ของบุคคลนั้น  

๒. กรณียื่นขอเบิกค่าใช้จ่ายรายบุคคลให้ผู้ขอรับเงินเป็นผู้ลงลายมือชื่อผู้รับเงินและวันเดือนปี
ทีร่ับเงิน กรณีท่ีมีการยืมเงินให้ระบุวันที่ที่ได้รับเงินยืม เลขที่สัญญายืมและวันที่อนุมัติเงินยืมด้วย 

นายขบวน ทองดี ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ กล่าวเพ่ิมเติมในที่ประชุมว่า หากระบุ 
เวลาเริ่มต้นในการเดินทางไปราชการเป็นรายบุคคล จะส่งผลให้ผูกมัดตัวเอง เพราะแต่ละคนจัดท าเบี้ยเลี้ยงใน
การไปราชการ อาจระบุเวลาเริ่มต้นในการเดินทางไปราชการต่างกัน ทั้งที่เดินทางด้วยรถยนต์ราชการคัน
เดียวกัน   

นางสาวนัทธมนต์  พรหมมา นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ กล่าวเพ่ิมเติมในที่ประชุมว่า     
ได้ประสานส านักงานตรวจสอบภายในจังหวัด เพ่ือจะเชิญมาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเบิกเบี้ยเลี้ยงในการ
ไปราชการต่อไป  

มติที่ประชุม     รับทรำบ  /มอบ ฝ่ำยบริหำรทั่วไป สอบถำมรำยละเอียดแนวทำงปฏิบัติใน
กำรเบิกค่ำเดินทำงไปรำชกำร กับส ำนักงำนตรวจสอบภำยในจังหวัดหนองบัวล ำภู และกลุ่มตรวจสอบภำยใน 
กรมส่งเสริมสหกรณ ์เพ่ือหำรำยละเอียดเพิ่มเติม และหำแนวทำงปฏิบัติ  

 
 
 
 



~ ๑๓ ~ 
 

 
 
 
 

  ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 
  ระเบียบวาระที่ ๕.๒.1 การจัดมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ 
2563 
      ประธำนฯ มอบให้นำงสำวพิสมัย แสงโทโพธิ์  นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร ซึ่งได้รับ
มอบหมำยจำกนำยสมเด็จ บุญเดช ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มจัดตั งและส่งเสริมสหกรณ์ รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ ในเดือน
กรกฎำคม 2563 ผลกำรจัดมำตรฐำนมี ดังนี   
      1. สหกรณ์ ประเมินกำรจัดมำตรฐำนแล้ว ๒๓ แห่ง คงเหลือ ๒๙ สหกรณ์  บันทึก
ข้อมูลในระบบแล้ว ๒๗ สหกรณ์   
      2. กลุ่มเกษตรกร ประเมินกำรจัดมำตรฐำนแล้ว ๒๔ แห่ง ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน ๒๔ แห่ง 
     มติที่ประชุม     รับทรำบ  
  ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 

ระเบียบวาระท่ี ๕.3.๑ โครงการน าลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร 
ประธำนฯ มอบให้นำงสำวนิลวรรณ ศรีหลง นักวิชำกำรสหกรณ์ ซึ่งได้รับมอบหมำยจำก   

นำยสุชำติ งำมพิพัฒนกุล ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจสหกรณ์ รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ  โครงกำร
น ำลูกหลำนเกษตรกรกลับบ้ำนสำนต่ออำชีพกำรเกษตร จังหวัดหนองบัวล ำภู มีจ ำนวนผู้สมัครเข้ำร่วมโครงกำร
ทั งหมด ๗๔ รำย ขั นตอนกำรด ำเนินกำรคือ ด ำเนินกำรตรวจแปลงผู้สมัครเข้ำร่วมโครงกำรเพ่ือตรวจควำม
พร้อมของแปลง ว่ำมีควำมพร้อมในเรื่องที่ดิน แปลงน  ำ งบประมำณ ควำมรู้ในกำรด ำเนินกำร และควำม
คำดหวังให้รัฐเข้ำไปช่วยเหลือด้ำนใดบ้ำง ในจ ำนวน ๗๔ รำย กลุ่มส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจสหกรณ์ได้
ด ำเนินกำรตรวจแปลงแล้วจ ำนวน ๖๑ รำย คงเหลือ ๑๓ รำย คำดว่ำจะด ำเนินกำรแล้วเสร็จภำยในเดือน
สิงหำคม ๒๕๖๓  รำยละเอียดจ ำนวนผู้เข้ำสมัครของจังหวัดหนองบัวล ำภู จ ำนวน 74 คน  แบ่งเป็น 6 อ ำเภอ 
ดังนี                  1. อ ำเภอศรีบุญเรือง จ ำนวน 23 คน  สหกรณ์พ่ีเลี ยง สกก.ศรีบุญเรือง จ ำกัด 

2. อ ำเภอเมือง จ ำนวน 24 คน สหกรณ์พ่ีเลี ยง สกก.เมืองหนองบัวล ำภู  จ ำกัด 
3. อ ำเภอนำกลำง  จ ำนวน 11 คน สหกรณ์พ่ีเลี ยง สกก.นำกลำง จ ำกัด 
4. อ ำเภอนำวัง  จ ำนวน  3 คน สหกรณ์พ่ีเลี ยง สกก.นำกลำง จ ำกัด 
5. อ ำเภอสุวรรณคูหำ จ ำนวน 7 คน สหกรณ์พ่ีเลี ยง สกก.สุวรรณคูหำจ ำกัด 
6. อ ำเภอโนนสัง จ ำนวน 7 คน สหกรณ์พ่ีเลี ยง สกก.สุวรรณคูหำจ ำกัด 

ประธำนกล่ำวเพ่ิมเติมว่ำ กำรรับสมำชิกเพ่ิมพยำยำมอย่ำรับสมัครผู้เป็นเป็น youg smart 
farmer  

มติที่ประชุม     รับทรำบ / ถือปฏิบัติ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.3.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของ

เกษตรกร ปี 2563 
ประธำนฯ มอบให้นำงสำวนิลวรรณ ศรีหลง นักวิชำกำรสหกรณ์ ซึ่งได้รับมอบหมำยจำกนำย 

สุชำติ งำมพิพัฒนกุล ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจสหกรณ์ รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ ผลกำรส ำรวจ
ควำมต้องกำรพื นฐำนของรำษฎรในพื นที่ (ส ำรวจเรื่องปัญหำที่ดินท ำกิน ปัญหำรำคำผลผลิต ปัญหำเรื่อง
กำรตลำด ปัญหำเรื่องแหล่งน  ำ และควำมต้องกำรส่งเสริมอำชีพในเรื่องใด ต้องกำรให้มีกำรอบรมเรื่องอะไร 
ช่วงเวลำไหน และสถำนที่ในกำรจัดอบรม สะดวกที่ไหน สอบถำมในเรื่องกำรบันทึกบัญชีครัวเรือนหรือไม่) ใน
ส่วนของจังหวัดหนองบัวล ำภู มีดังนี   
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 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 ด ำเนินกำรแล้ว ๒ ครั ง 
คงเหลืออีก ๑ ครั ง จะจัดประชุมช่วงปลำยเดือนสิงหำคม ๒๕๖๓ 
  มติที่ประชุม     รับทรำบ 
 
 ระเบียบวาระท่ี ๕.๔ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 

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

กำรจดักำรสหกรณ์ รำยงำนต่อที่ประชุม ดังนี  
 1.1 โครงกำรสนับสนุนเงินทุนเพ่ือสร้ำงระบบน  ำในไร่นำของสมำชิกสถำบัน

เกษตรกร ระยะที่ 2 จะจัดประชุมเพ่ือพิจำรณำเงินกู้ในวันที่  ๑๐ สิงหำคม ๒๕๖๓ เวลำ ๐๙.๐๐ น. ณ ห้อง
ประชุมนเรศวร ชั น           

 1.2 โครงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพ่ือเข้ำถึงแหล่งเงินทุนใน    
กำรผลิตและกำรตลำด ปี 2563 มีกลุ่มเกษตรกรครบก ำหนดช ำระวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 ที่ไม่ขอขยำย
ระยะเวลำช ำระหนี  2 แห่ง คือกลุ่มเกษตรกรท ำนำโนนขมิ น และเกษตรกรเลี ยงสัตว์หนองภัยศูนย์   

มติที่ประชุม     รับทรำบ   
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔.2 กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
ประธำนมอบให้ นำงพรสถิตย์  ก ำไรทอง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำรกำร

จัดกำรสหกรณ์ รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ ผลกำรประชุมอนุมัติเงินกู้กองทุนพัฒนำสหกรณ์ ครั งที่ 3/2563  
คณะอนุกำรพิจำรณำเงินกู้กองทุนพัฒนำสหกรณ์ ระดับจังหวัด อนุมัติ จ ำนวน ๒ แห่ง คือ สหกรณ์กำรเกษตร
ศรีบุญเรือง จ ำกัด จ ำนวน ๕๘๐,๐๐๐ บำท และ สหกรณ์ผู้ใช้น  ำสถำนีสูบน  ำด้วยไฟฟ้ำบ้ำนโคกม่วงชุม จ ำกัด 
จ ำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บำท   

มติที่ประชุม     รับทรำบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔.3  วงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกันประจ าปีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
ประธำนมอบให้ นำงพรสถิตย์  ก ำไรทอง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำรกำร

จัดกำรสหกรณ ์รำยงำนต่อที่ประชุม ดังนี  
  สหกรณ์ จ านวน ๓ แห่ง   

๑. สหกรณ์บุญทันยางพาราการเกษตร จ ากัด รองนำยทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบวงเงิน
กู้ยืม จ ำนวนเงิน ๑,๕00,๐๐๐ บำท (เม่ือวันที่ ๒๐ ก.ค. 2563) 

๒. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาไร่ จ ากัด รองนำยทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบวงเงินกู้ยืม 
จ ำนวนเงิน ๕,๐00,๐๐๐ บำท (เม่ือวันที่ ๒๒ ก.ค. 2563) 
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๓. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนผำกังวำนสำมัคคี จ ำกัด รองนำยทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบวงเงิน
กู้ยืม จ ำนวนเงิน ๑,๐00,๐๐๐ บำท (เม่ือวันที่ ๒๓ ก.ค. 2563) 

กลุ่มเกษตรกร จ ำนวน ๓ แห่ง 
๑. กลุ่มเกษตรกรเลี ยงสัตว์หนองภัยศูนย์ รองนำยทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบวงเงินกู้ยืม 

จ ำนวนเงิน ๕00,๐๐๐ บำท (เม่ือวันที่ ๑๐ ก.ค. 2563) 
๒. กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำงพำรำบ้ำนโนนม่วง รองนำยทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบวงเงิน

กู้ยมื จ ำนวนเงิน ๓00,๐๐๐ บำท (เม่ือวันที่ ๒๓ ก.ค. 2563) 
๓. กลุ่มเกษตรกรเลี ยงสัตว์นำกลำง รองนำยทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบวงเงินกู้ยืม จ ำนวน

เงิน ๕00,๐๐๐ บำท (เม่ือวันที่ ๒๔ ก.ค. 2563) 
มติที่ประชุม     รับทรำบ 

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

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

เดือน มิ.ย. ๖3 
ขั นตอน 

เดือน ก.ค. 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 นที่ ๗   
(9 ส.ค.6๒) 

ขั นที่ ๗   
(9 ส.ค.6๒) 

นำยสมเด็จ  บุญเดช 
 

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

ขั นที่ 3 
(1 มิ.ย.59) 

น.ส.ศศิธร จันทร์สมัคร 
 

5 สกก.บ้ำนกุดดินจี่ –ดงสวรรค์  
จ ำกัด 

ขั นที่ 4        
(6 มิ.ย.60) 

ขั นที่ 4   
(6 มิ.ย.61)  

นำยจิตณรงค์  ลอยลม 
 

6 ร้ำนสหกรณ์โนนสัง  จ ำกัด ขั นที่ 6         
 (19 ธ.ค.59) 

ขั นที่ 6         
 (19 ธ.ค.59) 

น.ส.ญำณินท์ สุวรรณโค 
 

7 สหกรณ์ผู้ใช้น  ำโคกนกสำริกำ  
จ ำกัด  

ขั นที่ 7 
(30 มิ.ย.59) 

ขั นที่ 7 
(30 มิ.ย.59) 

น.ส. ฐิตำภรณ์  สอนเต็ม 
 

8 สก.ผู้เลี ยงสุกรศรีบุญเรือง  จ ำกัด   
(กลุ่มมีปัญหำ)  

ขั นที่ 6 
(21 ธ.ค.53) 

ขั นที่ 6 
(21 ธ.ค.53) 

นำยจิตณรงค์ ลอยลม 
 

9 สกก.สร้ำงสรรค์ศรีบุญเรือง จ ำกัด  
(กลุ่มมีปัญหำ)  

ขั นที่ 6                
(7 พ.ค.52)  

ขั นที่ 6                
(7 พ.ค.52) 

น.ส. ญำณินท์  สุวรรณโค 
 

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

ขั นที่ 3 
(11 ส.ค.๖๐) 

น.ส.ฐิตำภรณ์ สอนเต็ม 



~ ๑๖ ~ 
 

 
 
 
 

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 นที ่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 นที่ 2 
(26 พ.ค.60)  

ขั นที่ 2 
(26 พ.ค.60) 

นำยวสันต์  สุขสมบัติ 

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

ขั นที่ ๒  
(๒๑ พ.ย.60) 

น.ส.ญำณินท์ สุวรรณโค 
 

17 สกก.ผลิตปุ๋ยอินทรีย์คลองเจริญ 
จ ำกัด 

ขั นที่ ๓  
(2๓ พ.ย.61) 

ขั นที่ ๓  
(2๓ พ.ย.61) 

นำยพยนต์  รุ่งศรี 

18 สหกรณ์ผู้ใช้น  ำบ้ำนโนนข่ำแก ท่ำ
วำรี จ ำกัด 

ขั นที่ ๔  
๔ ธ.ค. ๖๒ 

ขั นที่ ๔  
๔ ธ.ค. ๖๒ 

นำยจิตณรงค์  ลอยลม 

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

ขั นที่ 7  
(20 ม.ค. 63)  

น.ส.จันทร์เพ็ญ ศรีลุนช่ำง 
 

20 กลุ่มเกษตรกรเลี ยงสัตว์นำค ำไฮ 
 

ขั นที่ 3 
(16 ก.พ.60) 

ขั นที่ 3 
(16 ก.พ.60) 

น.ส.จันทร์เพ็ญ ศรีลุนช่ำง 
 

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

ขั นที่ 3  
(๒3 ม.ีค.6๑) 

น.ส.ทิพวรรณ  ทองดี 

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

ขั นที่ 6 
18 ก.ค. 61 

ผอ. พรสถิตย์ ก ำไรทอง   

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

ขั นที่ 2  
8 ก.พ.63 

นำยทวี  ขวัญใจ 

มติที่ประชุม  รับทรำบ /มอบเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบเร่งด ำเนินกำรช ำระบัญชีให้เสร็จสิ น
โดยเร็ว ในแต่ละไตรมำสให้มีควำมเคลื่อนไหว และไม่ควรเกิน ๒ ปี ตำมแผนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และหำก
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีควำมก้ำวหน้ำในกำรช ำระบัญชีภำยในปีงบประมำณ 2563 ไม่น้อยกว่ำ 2 ขั นตอน
จะมีผลในกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษให้แก่เจ้ำหน้ำที่ผู้ช ำระบัญชี  และถ้ำสำมำรถถอนชื่อ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้จะพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนเพ่ิม 0.4% – 0.5% ของจ ำนวนเงินเดือนในส่วนที่กันไว้
พิจำรณำของสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู  

 



~ ๑๗ ~ 
 

 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.5.๒ รายงานความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่องประจ าเดือนกรฏาคม 
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 ในเดือนกรกฎำคม 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 และได้มีกำรเจรจำตกลงกันที่ศำลว่ำโรงสีอุดรเลี่ยง
อ่งไถ่ (1992) จะช ำระให้เสร็จสิ นภำยในเดือนธันวำคม 2563 

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

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

1. สหกรณ์กำรเกษตรศรีบุญเรือง จ ำกัด ด ำเนินธุรกิจนอกกรอบฯ(ลอตเตอรี่) จ ำนวน 
5,000,000 รับชดใช้จ ำนวน 1,1๘๑,000.-บำท คงเหลือ 3,8๑๙,000.- บำท นำยสมศักดิ์ จักรนำรำยณ์  
ไดน้ ำเงินมำช ำระ เป็นเงินจ ำนวน  ๕,000 บำท 

นอกจำกนั นที่เหลืออีก ๓ 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 แผนกำรตรวจกำรในเดือนกรกฎำคม 2563 จ ำนวน 50 
แห่ง  ผลกำรตรวจกำร 35 แห่ง คิดเป็น 70 %  

2. สหกรณ์ที่ได้รับกำรตรวจกำรโดยทีมตรวจสอบระดับจังหวัด  (35%) ซึ่งเข้ำ
ตรวจสอบครบทุกประเด็นตำมรำยกำรที่ก ำหนดในแนวทำงกำรตรวจกำรสหกรณ์ เป้ำหมำย 20 แห่ง       
แผนตรวจกำรในเดือนกรกฎำคม 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 ๕ แห่ง คิดเป็น ๖๒ %   

มติที่ประชุม  รับทรำบ /มอบผู้ตรวจกำรสหกรณ์รำยบุคคล และคณะผู้ตรวจกำรสหกรณ์ 
ด ำเนินกำรตรวจกำรสหกรณ์เป็นไปตำมก ำหนดระยะเวลำตำมท่ีก ำหนดไว้ในแผน 

 



~ ๑๘ ~ 
 

 
 
 
 

 ระเบียบวาระท่ี ๕.5.๔ โครงการอบรมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) 
แนวทางปฏิบัติในการช าระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรร่วมกันระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์ 

ประธำนฯ มอบนำงน  ำฝน แก้วศิลำ นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร ซึ่งได้รับมอบหมำยจำกนำยวสันต์ 
สุขสมบัติ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มตรวจกำรสหกรณ์ รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ  ขอเชิญชวนผู้ช ำระบัญชีทุกท่ำนเข้ำร่วม
รับฟังกำรอบรมทำงไกลผ่ำนจอภำพ (Video Conference) แนวทำงปฏิบัติในกำรช ำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรร่วมกันระหว่ำงกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในวันที่ ๑๓ สิงหำคม ๒๕๖๓ เวลำ 
๐๙. ๐๐ น. ณ ห้องประชุมนเรศวร ชั น ๓ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู  

 มติที่ประชุม  รับทรำบ /มอบผู้ช ำระบัญชีทุกคนเข้ำร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.6 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1  
รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนกรกฏาคม 25๖3  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๖.1 สหกรณ์ปิดบัญชีและส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชีภายใน ๓๐ วัน  
ประธำนฯ มอบให้นำยขบวน ทองดี ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ รำยงำนต่อที่ประชุม 

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรปิดบัญชีและส่งงบกำรเงินให้ผู้สอบบัญชีภำยใน ๓๐ วัน จ ำนวน ๔ แห่ง คือ 
 ๑. สหกรณ์กำรเกษตรเมืองหนองบัวล ำภู จ ำกัด 
 ๒. สหกรณ์กำรเกษตรหนองภัยศูนย์ จ ำกัด  
 ๓. สหกรณ์กำรเกษตรสุวรรณคูหำ จ ำกัด 
 ๔. กลุ่มเกษตรกรเลี ยงโคเนื อต ำบลโนนขมิ น  
และไม่ส่งงบกำรเงินจ ำนวน ๑ แห่ง คือ สหกรณ์กำรเกษตรชื่นอุทัย จ ำกัด 
มติที่ประชุม  รับทรำบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๖.๒ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  
ประธำนฯ มอบให้นำยขบวน ทองดี ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ รำยงำนต่อที่ประชุม 

ดังนี  
 ๑) สหกรณ์ประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี จ ำนวน ๔ แห่ง มีดังนี   

1. สหกรณก์องทุนสวนยำงโนนทันยำงทอง จ ำกัด 
 2. สหกรณก์องทุนสวนยำงนำมะเฟือง จ ำกัด      

3. สหกรณก์องทุนสวนยำงดงมะไฟ จ ำกัด 
๔. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสุวรรณคูหำ จ ำกัด 

๒) กลุ่มเกษตรกรประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี จ ำนวน ๗ แห่ง มีดังนี   
๑. กลุม่เกษตรกรชำวสวนยำงพำรำหนองศำลำ ภูเก้ำ 
๒. กลุ่มเกษตรกรท ำนำนำมะเฟือง 
๓. กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำงก้อนถ้วนต ำบลโนนทัน 
๔. กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำงพำรำบ้ำนเซิน ต ำบลนำดี 
๕. กลุ่มเกษตรกรเลี ยงสัตว์กุดดินจี่ 
๖. กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำงพำรำโนนม่วง 
๗. กลุ่มเกษตรกรเลี ยงสัตว์นำกลำง 

มติที่ประชุม  รับทรำบ 



~ ๑๙ ~ 
 

 
 
 
 

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

ประชุมว่ำ สหกรณ์ปิดบัญชีและส่งงบกำรเงินให้ผู้สอบบัญชีภำยใน ๓๐ วัน จ ำนวน 2 แห่ง คือ 
๑. สหกรณผ์ู้ใช้น  ำสถำนีสูบน  ำด้วยไฟฟ้ำบ้ำนหนองเหมือดแอ่ จ ำกัด (เม่ือวันที่ 

23 ก.ค. ๒๕๖๓) 
2. สหกรณ์กำรเกษตรโนนสัง จ ำกัด (เมื่อวันที่ 16 ก.ค. ๒๕๖๓)  

มติทีป่ระชุม  รับทรำบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.7.๒ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  
ประธำนฯ มอบให้นำยจิตณรงค์ ลอยลม ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒ รำยงำนต่อที่

ประชุม ดังนี   
๑) สหกรณ์ประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี ภำยใน 150 วัน หลังสิ นปีบัญชี จ ำนวน 7 แห่ง ดังนี  
    1. สหกรณ์ผู้ใช้น  ำสถำนีสูบน  ำด้วยไฟฟ้ำบ้ำนโนนส ำรำญ จ ำกัด เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2563 

ผลกำรด ำเนินงำน งบไม่ออก 
 2. สหกรณ์ผู้ใช้น  ำสถำนีน  ำด้วยไฟฟ้ำบ้ำนโคกม่วงชุม จ ำกัด เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2563     

ผลกำรด ำเนินงำน มีก ำไร 
 3. สหกรณ์ผู้ใช้น  ำเพื่อกำรเกษตรบ้ำนโนนงำม เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2563 ผลกำรด ำเนินงำน 

มีก ำไร 
 4. สหกรณ์ผู้ใช้น  ำบ้ำนสมสนุก จ ำกัด เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2563 ผลกำรด ำเนินงำน มีก ำไร 
 5. สหกรณ์ผู้ใช้น  ำบ้ำนหนองผือท่ำปำกเป่ง จ ำกัด เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2563 ผลกำรด ำเนินงำน 

มีก ำไร 
  6. สหกรณ์กองทุนสวนยำงสงเครำะห์นำวัง จ ำกัด เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2563 ผลกำร

ด ำเนินงำน มีก ำไร 
  7. สหกรณ์ผู้เพำะเลี ยงสัตว์น  ำหนองบัวล ำภู จ ำกัด เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2563 ผลกำร

ด ำเนินงำน มีก ำไร 
2) กลุ่มเกษตรกรประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี ภำยใน 150 วัน หลังสิ นปีบัญชี  จ ำนวน 8 แห่ง 

ดังนี    
   1. กลุ่มเกษตรกรท ำนำวังปลำป้อม ประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี จ ำกัด เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 

2563 ผลกำรด ำเนนิงำน มีก ำไร 
   2. กลุ่มเกษตรกรเลี ยงโคเนื อปำงกู่ เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2563 ผลกำรด ำเนินงำน มีก ำไร 
   3. กลุ่มเกษตรกรท ำนำโนนสัง เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 2563 ผลกำรด ำเนินงำน มีก ำไร 
   4. กลุ่มเกษตรกรเลี ยงโคเนื อโคกใหญ่ เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2563 ผลกำรด ำเนินงำน มีก ำไร 
   5. กลุ่มเกษตรกรเลี ยงโคเนื อหันนำงำม เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2563 ผลกำรด ำเนินงำน มีก ำไร 
   6. กลุ่มเกษตรกรเลี ยงสัตว์เมืองใหม่ เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2563 ผลกำรด ำเนินงำน มีก ำไร 
   7. กลุ่มเกษตรกรเลี ยงโคเนื อโนนม่วง เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2563 ผลกำรด ำเนินงำน มีก ำไร 
   8. กลุ่มเกษตรกรท ำนำโคกม่วง เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2563 ผลกำรด ำเนินงำน มีก ำไร  
มติที่ประชุม  รับทรำบ 



~ ๒๐ ~ 
 

 
 
 
 

    
 
 
 ระเบียบวาระท่ี ๖.1 การร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม 
๒๕๖๓  
 ประธำนฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ จังหวัดหนองบัวล ำภูได้ก ำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษำ ๑๒ สิงหำคม ๒๕๖๓ รำยละเอียดจะแจ้งให้ทรำบอีกครั ง 

มติที่ประชุม  รับทรำบ /มอบกลุ่มตรวจกำรสหกรณ์เข้ำร่วมกิจกรรม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๒ การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาประจ าปี ๒๕๖๓ 
ประธำนฯ มอบให้นำยจิตณรงค์ ลอยลม ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒ รำยงำนต่อที่

ประชุม สหกรณ์ข้ำรำชกำรสหกรณ์ จ ำกัด ให้ทุนส่งเสริมกำรศึกษำประจ ำปี ๒๕๖๓ ตั งแต่ระดับประถมศึกษำ 
ถึงระดับปริญญำโท และทุนกำรศึกษำส ำหรับบุตรผู้ พิกำรของสมำชิก รวมทั งทุนกำรศึกษำต่อเนื่องระดับ
ปริญญำตรี (๔ ปี) ส ำหรับบุตรสมำชิกสหกรณ์ฯ ให้ยื่นค ำขอรับทุนได้ตั งแต่วันที่ ๑ สิงหำคม ถึงวันที่ ๓๑ 
สิงหำคม ๒๕๖๓ สำมำรถดำวโหลดเอกสำรค ำขอรับทุนได้ท่ีเว็บไซต์ของสหกรณ์ข้ำรำชกำรสหกรณ์ จ ำกัด   

มติที่ประชุม  รับทรำบ 
 

 ระเบียบวาระท่ี ๖.๒ การฝึกอบรมการบรรยายในที่ชุมชน 
ประธำนฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ จะจัดฝึกอบรมข้ำรำชกำรบรรจุใหม่ เพื่อฝึกหัดบรรยำยในที่

ชุมชน ณ ห้องประชุมกำบแก้วบัวบำน ชั น ๒ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู ฝึกบรรยำยตำมวัน เวลำ 
ดังต่อไปนี   

วันที่ ๑๓ สิงหำคม ๒๕๖๓ เวลำ  ๑๕.๐๐ น. 
  น.ส. กนกอร  สุขมอญ  น.ส.ชุติญำ  รัตนวงค ์
วันที่ ๑๙ สิงหำคม ๒๕๖๓ เวลำ ๑๕ .๐๐ น. 
  น.ส.สิริเนตร  โพระกัน น.ส. ศุภำกร  ไกรกลำง 
วันที่ ๒๐ สิงหำคม ๒๕๖๓ เวลำ ๑๕ .๐๐ น. 
  น.ส.ทิพวรรณ  ทองดี  น.ส. เสำวรีย์  ปัญญำ 
วันที่ ๒๖ สิงหำคม ๒๕๖๓ เวลำ ๑๕ .๐๐ น. 
  นำงกำญจนำ มะลำหอม  นำยเจตริน  ละชินลำ 
มติที่ประชุม  รับทรำบ /ถือปฏิบัติ 

 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)     



~ ๒๑ ~ 
 

 
 
 
 

  เมื่อไม่มีผู้เสนอเรื่องอ่ืนใดอีก ประธำนฯ ขอขอบคุณ ผู้มำประชุม และกล่ำวปิดกำรประชุม 
เลิกประชุมเวลำ 16.00 น. 
 
 
      (ลงชื่อ)  ธีรโชติ  มะลิวัน    (ลงชื่อ)       นัทธมนต์  พรหมมำ  
             (นำยธีรโชติ  มะลิวัน)       (น.ส.นัทธมนต์  พรหมมำ) 
             นักจัดกำรงำนทั่วไป                                           นักวชิำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร 
             ผู้จดรำยงำนกำรประชุม                                             ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
 


