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รายงานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการและจ้างเหมาบริการ 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล าภู 

ครั้งที ่๘/25๖3 
ประจ าเดือนสิงหาคม 2563 

วันอังคารที ่๑ กันยายน 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.  นำยสมเด็จ  บุญเดช  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สมเด็จ บุญเดช 
3.  นำงพรสถิตย์  ก ำไรทอง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำ พรสถิต  ก ำไรทอง 
     กำรบริหำรกำรจัดกำรสหกรณ์ 
4.  นำยวสันต์   สุขสมบัติ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มตรวจกำรสหกรณ์  วสันต์ สุขสมบัติ 
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.  นำงสำวปรียนันท์  รักสุจริต  รักษำกำรในต ำแหน่งนักจัดกำรงำนทั่วไป ปรียนันท์  รักจริต 
9.  นำยทว ี  ขวัญใจ  เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์อำวุโส  ทวี ขวัญใจ 
10. นำงสำวนัทธมนต์   พรหมมำ นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร  นัทธมนต์ พรหมมำ 
11. นำงน้ ำฝน    แก้วศิลำ  นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร  น้ ำฝน แก้วศิลำ 
12. นำงสำวพิสมัย  แสงโทโพธิ์ นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร      พิสมัย แสงโทโพธิ์ 
13. นำงสำวทิพวรรณ ทองดี  นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  ทิพวรรณ ทองดี 
14. นำงสำวสิริเนตร โพระกัน  นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  สิริเนตร โพระกัน 
15. นำงสำวชุติญำ     รัตนวงศ ์ นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  ชุติญำ รัตนวงศ์ 
16. นำงสำวญำณินท ์ สุวรรณโค นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร  ญำณินท์ สุวรรณโค 
17. นำงสำวกนกอร สุขมอญ  นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  กนกอร  สุขมอญ 
18. นำงสำวศุภำกร ไกลกลำง นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  ศุภำกร ไกลกลำง 
19. นำงสำวเสำวรีย ์ ปัญหำ  นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  เสำวรีย์ ปัญญำ 
20. นำงสำวจันทร์เพ็ญ   ศรีลุนช่ำง นักวิชำกำรสหกรณ์   จันทร์เพ็ญ ศรีลุนช่ำง 
21. นำยธีรโชติ   มะลิวัน  นักจัดกำรงำนทั่วไป   ธีรโชติ มะลิวัน 
22. นำงสำวนิลวรรณ  ศรีหลง  นักวิชำกำรมำตรฐำนสินค้ำ  นิลวรรณ ศรีหลง 
23. นำยภำณุพงษ์   เกตุไทย  นิติกร     ภำณุพงษ์ เกตุไทย 
24. นำงสำวอรอุมำ  แพงวงษ์  นักวิชำกำรสหกรณ์   อรอุมำ แพงวงษ์ 
25. นำงสำวศศิธร จันทร์สมัคร นักวิชำกำรสหกรณ์   ศศิธร จันทร์สมัคร 
26. นำงสำวภำวิน ี บุญสุด  นักวิชำกำรเงินและบัญชี   ภำวินี  บุญสุด 
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๒7. นำงสำวฐิตำภรณ ์ สอนเต็ม  เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์  ฐิตำภรณ์ สอนเต็ม 
๒8. นำงสำวศิรริัตน์ จันทร์จ้อย เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี  ศิริรัตน์ จันทร์จ้อย 
๒9. นำงสำวรุ่งนภำ   ขำวข ำ  เจ้ำพนักงำนธุรกำร   รุ่งนภำ ขำวข ำ 
30. นำยสำคร  ดำทุมมำ พนักงำนพิมพ์ ส4   สำคร ดำทุมมำ 
31. นำยสมคิด  งำมดี  พนักงำนขับรถยนต์ ส2   สมคิด งำมดี 
32. นำยสุทธิชัย  ถำวะโร  พนักงำนขับรถยนต์ ส2   สุทธิชัย ถำวะโร  
33. นำงสำวสุมำล ี อินทวิหค นักวิชำกำรสหกรณ์   สุมำลี อินทวิหค 
34. นำงสำวปวีณำ ชัชวำลย์  นักวิชำกำรสหกรณ์   ปวีณำ ชัชวำลย ์
35. นำยเกษม    ปัจชัยโย  จ้ำงเหมำบริกำรขับรถยนต์  เกษม ปัจชัยโย  
36. นำยพรเทพ  เปียซื่อ  จ้ำงเหมำบริกำรขับรถยนต์  พรเทพ เปียซื่อ 

ผู้ไม่มาประชุม    
1. นำยพยนต์  รุ่งศรี  เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์ช ำนำญงำน ไปรำชกำร 
2. นำยวิจิตร  บูระพันธ์ พนักงำนขับรถยนต์ ส2   ไปรำชกำร 
3. นำงสำวพิมพร แสงภักดี นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร  ไปรำชกำร 
4. นำงกำญจนำ    มะลำหอม นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร           ไปรำชกำร 
5  นำยเจตริน    ละชินลำ  นิติกรปฏิบัติกำร     ไปรำชกำร 
6. นำงสำวช่อเพชร  ศรีบุญเรือง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน  ลำป่วย 
7. นำงสำวอัมพิกำ ฉิมมำ  นักวิชำกำรสหกรณ์   ไปรำชกำร 
8. นำงศรีสุนันท์   วงค์พันธุ์  นักวิชำกำรสหกรณ์   ลำพักผ่อน 
9. นำงสำวเจนจิรำ สุวรรณพิมพ์ เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์  ลำพักผ่อน 
10. นำงสำวรัดดำวรรณ ไชยช่วย  เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์  ไปรำชกำร 
11. นำงสำววชิุดำวดี  ศรีสุทัศน์ เจ้ำพนักงำนธุรกำร   ลำป่วย 
 
มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 36 คน และมีผู้ไม่มาประชุม จ านวน 11 คน 
 

เริ่มประชุมเวลำ 14.๐๐ น. 
 นำยกฤษฎำ  วรสถิตย์ สหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู ประธำนในที่ประชุมกล่ำวเปิดกำรประชุม            
และด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุม ดังนี้ 
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 ระเบียบวาระที่ ๑.1 สรุปผลประชุมติดตามผล เร่งรัดการปฏิบัติงานของอสส.และกอง/
ส านักในกรมช้ีแจงหลักการในการท างาน  

  ผลกำรเบิกจ่ำยของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในภำพรวมเบิกจ่ำยได้ ร้อยละ. 93.44% ในส่วน
ของส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู งบบุคลำกร เบิกจ่ำยได้ 92.82%  งบด ำเนินงำนเบิกจ่ำยได้ 
91.53 %  งบลงทุนเบิกจ่ำยได้ 100% คงเหลือเวลำกำรเบิกจ่ำยให้ได้ตำมแผนงำนภำยในสิ้นปีงบประมำณ 
2563 ไม่ถึงเดือน จึงขอให้ ตรวจสอบเร่งรัด กำรเบิกจ่ำย. ให้เป็นไปตำมแผนงำน หำกติดขัดปัญหำ ประกำร
ใดใหแ้จ้งสหกรณ์จังหวัด  

มติที่ประชุม  รับทรำบ /ปฏิบัติ 
 
 

 
 

  
 

ประธำนฯ มอบให้นำยธีรโชติ มะลิวัน นักจัดกำรงำนทั่วไป แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ รำยงำนกำร
ประชุมประจ ำเดือนกรกฎำคม 2563 ครั้งที่ ๗/๒๕๖3 เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ สิงหำคม พ.ศ. 2563 ได้บรรจุใน
เว็บไซต์ของส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู http://web.cpd.go.th/nongbualamphu/ และลงไลน์
กลุ่มส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด เพ่ือให้ทุกกลุ่ม/ฝ่ำย ได้รับทรำบและตรวจสอบควำมถูกต้อง รวมทั้งด ำเนินกำร 
ตำมมติที่ประชุมในส่วนที่เกี่ยวข้อง และหำกท่ำนใดมีข้อแก้ไขเพ่ิมเติมภำยหลังขอให้แจ้งฝ่ำยบริหำรทั่วไป จึงขอ
รับรองรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว 

มติที่ประชุม  รับทรำบ /รับรองรำยงำนกำรประชุมประจ ำเดือนกรกฏำคม ๒๕๖3 
 

 
 
 

 

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินค้างช าระนานของสหกรณ์  ภายใต้
โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 

ประธำนฯ มอบให้นำงสำวฐิตำภรณ์  สอนเต็ม เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์  ซึ่งได้รับ
มอบหมำยจำกนำยสุชำติ งำมพิพัฒนกุล ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจสหกรณ์ รำยงำนต่อที่
ประชุมว่ำ ผลกำรติดตำมหนี้ค้ำงช ำระของเดือนสิงหำคม 2563 มีดังนี้  

 

 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖3 วันศุกร์ที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. 2563 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ     

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องติดตาม  

http://web.cpd.go.th/nongbualamphu/
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นำยสมเด็จ บุญเดช ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ กล่ำวเพ่ิมเติมว่ำ ได้แนะน ำ
สหกรณ์กำรเกษตรสุวรรณคูหำ จ ำกัด ด ำเนินกำรกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ของสหกรณ์กำรเกษตรสุวรรณคูหำ 
จ ำกัด พร้อมทั้งขอให้สหกรณ์รำยงำนตำมแบบฟอร์มที่ก ำหนดทุกเดือน 

ประธำนฯ กล่ำวเพ่ิมเติมว่ำ กำรพัฒนำสหกรณ์ภำคกำรเกษตรให้เป็นองค์กรหลักระดับอ ำเภอ
ทั้ง 5 แห่ง โดยเน้นแก้ไขปัญหำหนี้ค้ำงช ำระ มอบหัวหน้ำคณะท ำงำนฯ ทั้ง ๕ คณะ แนะน ำ เร่งรัด ติดตำม
แนวทำงแก้ไขปัญหำหนี้สินค้ำงช ำระนำนของสหกรณ์ภำคกำรเกษตร หำกมีกำรประชุมกลุ่มขอให้ไปร่วมประชุม
และติดตำมกำรด ำเนินงำนแก้ไขปัญหำหนี้ค้ำงช ำระตำมแนวทำงต่ำงๆ ที่สหกรณ์ภำคกำรเกษตรได้ด ำเนินกำร
ประชุมเชิงปฏิบัติกำรไว้ แจ้งให้สหกรณ์รำยงำนตำมแบบฟอร์มที่ก ำหนด ขอให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจ
สหกรณ์ ตรวจสอบกำรช ำระหนี้ที่สหกรณ์รำยงำนว่ำถูกต้องหรือไม่ เปรียบเทียบกับแผนเป็นร้อยละเท่ำใด     
ให้รำยงำนในกำรประชุมประจ ำเดือนครั้งต่อไป 

มติที่ประชุม รับทรำบ/ ถือปฏิบัติ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓.2 ผลการด าเนนิงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 
ประธำนฯ มอบให้นำงสำวฐิตำภรณ์ สอนเต็ม เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งได้รับมอบหมำย

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

1. สหกรณ์กำรเกษตรเพ่ือกำรตลำดลูกค้ำ ธกส. หนองบัวล ำภู จ ำกัด  
    ยอดรับซื้อประจ ำเดือน ๒๖ มิถุนำยน  - ๓๑ สิงหำคม  ๒๕๖๓  

 
 

          2. สหกรณ์กำรเกษตรหนองภัยศูนย์ จ ำกัด ในเดือนสิงหำคม 2563 ได้รับซื้อสุกรมำ
ช ำแหละเพ่ือจ ำหน่ำย จ ำนวน ๕ ตัว  

3. สหกรณ์กำรเกษตรโนนสัง จ ำกัด ยอดสะสมข้ำวเปลือกตั้งแต่เดือนตุลำคม 2562 
– สิงหำคม 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 ~ 
 

 
 
 
 

  ระเบียบวาระที่ ๓.๓ การบริหารเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
   ประธำนฯ แจ้งต่อที่ประชุม ขอให้ทุกกลุ่ม/ฝ่ำย ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยงบประมำณที่จะได้ใช้
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ ส่งให้ฝ่ำยบริหำรทั่วไปภำยในวันที่ ๑๕ กันยำยน ๒๕๖๓  

นำงสำวนัทธมนต์ พรหมมำ นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร กล่ำวเพ่ิมเติมว่ำ กำรตัดยอดเบี้ยเลี้ยง 
ขอให้ทุกท่ำนที่เดินทำงไปรำชกำร ตัดยอดเบี้ยเลี้ยงภำยในวันที่ ๑๐ กันยำยน ๒๕๖๓ และระหว่ำงวันที่ ๑๑ – 
๓๑ กันยำยน ๒๕๖๓ ให้ท ำสัญญำยืมเงินทดรองไปรำชกำร ส่งฝ่ำยบริหำรทั่วไปภำยในวันที่ ๑๕ กันยำยน ๒๕๖๓  

มติที่ประชุม  รับทรำบ /ถือปฏิบัติ 
 
ระเบียบวาระที่ 3.๔ การจัดการความรู้ที่เกี่ยวกับกระบวนการท างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การท างาน  
นำงสำวนำงสำวนัทธมนต์ พรหมมำ นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ 

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

  1. แนวปฏิบัติตำมหลักกำรควบคุมภำยในที่ดี ของกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำ 
กำรบริหำรกำรจัดกำรสหกรณ์ 

  2. แนวทำงในกำรส่งเสริมให้สหกรณ์ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนสหกรณ์       
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 

  3. สรุปขั้นตอนและแนวทำงกำรช ำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร      
กลุ่มตรวจกำรสหกรณ์ 

ในกำรนี้ฝ่ำยบริหำรทั่วไป เผยแพร่ในเว็บไซต์ของส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภูแล้ว 
และได้จัดท ำเป็นรูปเล่มรำยงำนกรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อวันที่ 30 สิงหำคม 2563 เรียบร้อยแล้ว   

มติที่ประชุม     รับทรำบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๕ โครงการน าลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร 
ประธำนฯ มอบให้นำงสำวนิลวรรณ ศรีหลง นักวิชำกำรสหกรณ์ ซึ่งได้รับมอบหมำยจำก   

นำยสุชำติ งำมพิพัฒนกุล ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจสหกรณ์ รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ          
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจสหกรณ์ได้ด ำเนินกำรตรวจแปลงแล้วจ ำนวน ๖๑ รำย คงเหลือ ๑๓ รำย คำดว่ำ
จะด ำเนินกำรแล้วเสร็จภำยในช่วงกลำงเดือนกันยำยน ๒๕๖๓  รำยละเอียดจ ำนวนผู้เข้ำสมัครของจังหวัด
หนองบัวล ำภู จ ำนวน 74 คน  แบ่งเป็น 6 อ ำเภอ ดังนี้                  

  1. อ ำเภอศรีบุญเรือง จ ำนวน 22 คน  สหกรณ์พ่ีเลี้ยง สกก.ศรีบุญเรือง จ ำกัด 
2. อ ำเภอเมือง จ ำนวน 24 คน สหกรณ์พ่ีเลี้ยง สกก.เมืองหนองบัวล ำภู  จ ำกัด 
3. อ ำเภอนำกลำง  จ ำนวน 11 คน สหกรณ์พ่ีเลี้ยง สกก.นำกลำง จ ำกัด 
4. อ ำเภอนำวัง  จ ำนวน  3 คน สหกรณ์พ่ีเลี้ยง สกก.นำกลำง จ ำกัด 
5. อ ำเภอสุวรรณคูหำ จ ำนวน 7 คน สหกรณ์พ่ีเลี้ยง สกก.สุวรรณคูหำจ ำกัด 
6. อ ำเภอโนนสัง จ ำนวน 7 คน สหกรณ์พ่ีเลี้ยง สกก.สุวรรณคูหำจ ำกัด 



~ ๖ ~ 
 

 
 
 
 

ประธำนกล่ำวเพ่ิมเติมว่ำ กำรรับสมำชิกเพ่ิมพยำยำมอย่ำรับสมัครผู้เป็นเป็น young smart 
farmer  

มติที่ประชุม     รับทรำบ 
    
 
 
     
 ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ การขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพสังกัดสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร  

 ประธำนฯ มอบให้นำยสุชำติ งำมพิพัฒนกุล ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจ
สหกรณ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ กำรขอรับงบประมำณเงินอุดหนุนกลุ่มอำชีพสังกัดสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จังหวัด
ละ ไม่เกิน 3 กลุ่มๆ ละ 1 แสนบำท 

- ขอรับเงินอุดหนุน ส ำรวจกลุ่มอำชีพ สังกัดสหกรณ์ สำมำรถใช้จ่ำยเงินงบประมำณ. โดยมี 
เงื่อนไขใช้เงินไม่เกิน 30 % อบรม 70 % ซื้อปัจจัย/ซื้อปัจจัย 100% สำมำรถเลือกได้  ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่
ผลผลิตใหม่ กรมส่งเสริมสหกรณ์มีงบประมำณอุดหนุนจ ำนวน 100,000 บำท ในกำรขอกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 
๑ และ ๒ แนะน ำสหกรณ์ในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ และก ำหนดส่งรำยชื่อให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ ภำยใน 3 
กันยำยน 2563 

  มติที่ประชุม     รับทรำบ  / มอบ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 และ ๒ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนำ
ธุรกิจสหกรณ์ ร่วมกันพิจำรณำคัดเลือกกลุ่มอำชีพ ซึ่งมีสหกรณ์เป้ำหมำย เช่น สหกรณ์กำรเกษตรเพื่อกำรตลำด
ลูกค้ำ ธกส. จ ำกัด, สหกรณ์กำรเกษตรศรีบุญเรือง จ ำกัด, สหกรณ์กำรเกษตรโนนสัง จ ำกัด, สหกรณ์กำรเกษตร
กุดดู่ จ ำกัด  

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

กำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำร รอบที่  2/256๓  ให้จังหวัดภำยในวันที่ ๗ กันยำยน ๒๕๖๓ หำก
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่ม /ฝ่ำย มีแผนงำน/โครงกำรกำรท ี่ด ำเนินเสร็จแล้ว ให้ส่งผลกำรปฏิบัติรำชกำรให้ฝ่ำย
บริหำรทั่วไปภำยในวันที่ ๓ กันยำยน ๒๕๖๓ ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำร รอบที่ 
2/256๓ เพ่ือพิจำรณำเลือนเงินเดือนข้ำรำชกำรและให้ข้ำรำชกำรได้รับเงินเดือนสูงกว่ำขั้นสูงของต ำแหน่งที่
ได้รับแต่งตั้ง โดยจะพิจำรณำผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรแยกเป็น 3 ส่วน ดังนี้  คือ ส่วนที่ 1 
ผลสัมฤทธิ์ของงำน 70% ส่วนที่ 2 พฤติกรรมกำรปฏิบัติงำน 20% และอีก 10 % ให้อ ำนำจสหกรณ์จังหวัด
หนองบัวล ำภูใช้กำรพิจำรณำควำมดี ควำมชอบให้กับข้ำรำชกำรที่สหกรณ์จังหวัดมอบหมำยให้ไปปฏิบัติงำน
แทนหรืองำนอื่นๆ ที่มอบหมำย   

มติที่ประชุม  รับทรำบ /ถือปฏิบัติ 
 
 
 
 
 

   
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา 



~ ๗ ~ 
 

 
 
 
 

   
 

     

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑  ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.1 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าเดือนสิงหาคม 2563 

ประธำนฯ มอบให้นำงสำวปรียนันท์ รักสุจริต นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร รักษำกำรใน
ต ำแหน่งนักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณปี 2563 ประจ ำเดือน
สิงหำคม 2563 ของส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ สิงหำคม ๒๕๖3 เบิกจ่ำยเงิน
งบประมำณได้ ๙๐.๓๓% มีรำยละเอียด ดังนี้  

แผนงำน  :  พื้นฐำนด้ำนแก้ไขปัญหำควำมยำกจน ลดควำมเหลื่อมล้ ำและสร้ำงกำรเติบโตจำกภำยใน 
สรุปรวมกำรเบิกจำ่ยเงินประมำณประจ ำปี พ.ศ. 2563 

ของส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู 
ส่งเสริมและพัฒนำสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีควำมเข้มแข็งตำมศักยภำพ 

 

ที ่ กิจกรรม/หมวดรำยจำ่ย 
งบประมำณ
ตำมแผน เงินที่รับโอน ขอเบิก รวมเบิก รวมคงเหลือ % 

  
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนำสหกรณ์และ

กลุ่มเกษตรกร (1) 
     

2,162,328.44  
   

2,162,328.44  
    

1,829,464.44  
    

1,816,008.44  
    

346,320.00    

    
                          
-              

1 งบด ำเนินงำน 
     
2,162,328.44  

   
2,162,328.44  

    
1,829,464.44  

    
1,816,008.44  346,320.00   

1.1  งำนอ ำนวยกำรจังหวัด              

     1.1.1 งำนอ ำนวยกำรจังหวัด (สกจ.)  
             
54,600.00  

         
70,127.00  

            
62,822.91  

            
60,321.91  

          
9,805.09    

     1.1.2 งำนอ ำนวยกำรจังหวัด (ฝบท.)  
             
43,020.00  

         
81,874.00  

            
47,442.00  

            
44,427.00  

        
37,447.00    

     1.1.3 งำนอ ำนวยกำรจังหวัด (กจส.)  
             
25,000.00  

         
20,240.00  

            
20,240.00  

            
20,240.00  

                     
-      

     1.1.4 งำนอ ำนวยกำรจังหวัด (กพส.)  
             
25,000.00  

         
15,295.00  

            
15,295.00  

            
15,295.00  

                     
-      

     1.1.5 งำนอ ำนวยกำรจังหวัด (กบส.)  
             
25,000.00  

         
25,000.00  

            
18,340.00  

            
18,340.00  

          
6,660.00    

     1.1.6 งำนอ ำนวยกำรจังหวัด (กตส.)  
             
25,000.00  

         
23,938.00  

            
23,968.00  

            
23,938.00  

                     
-      

1.2  ค่ำจ้ำงเหมำท ำควำมสะอำด (ห้ำมถวัจ่ำย)  
           
108,000.00  

       
108,000.00  

            
90,000.00  

            
90,000.00  

        
18,000.00    

1.3 
 ค่ำจ้ำงเหมำพนกังำนขับรถยนต ์(ห้ำมถวั
จ่ำย)  

           
264,000.00  

       
264,000.00  

          
220,000.00  

          
220,000.00  

        
44,000.00    

1.4 
 ค่ำจ้ำงเหมำรักษำควำมปลอดภยั (ห้ำมถัว
จ่ำย)  

           
273,600.00  

       
273,600.00  

          
219,273.00  

          
219,273.00  

        
54,327.00    

1.5  ค่ำสำธำรณูปโภค (ห้ำมถวัจ่ำย)              

  
   1.5.1 ค่ำเช่ำใช้บริกำรสัญญำณโทรศัพท์  
(สกจ.)  

             
24,000.00  

         
24,000.00  

            
21,198.84  

            
21,198.84  

          
2,801.16    

  
   1.5.2 ค่ำเช่ำใช้บริกำรสัญญำณโทรศัพท์  
(ผอ.กลุ่มต่ำง ๆ)  

             
36,000.00  

         
36,000.00  

            
25,596.95  

            
25,596.95  

        
10,403.05    

     1.5.3 ค่ำไฟฟ้ำ น้ ำประปำ โทรศัพท์ และ                                                              

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพื่อทราบ และถือปฏิบัติ 
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ไปรษณีย์ฯ  186,600.00  186,600.00  186,600.00  186,600.00  -    

1.6  ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน              

     1.6.1 ค่ำซ่อมแซมรถยนต์  
             
24,000.00  

         
24,000.00  

            
24,000.00  

            
24,000.00  

                     
-      

     1.6.2 ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์  
             
25,000.00  

         
25,000.00  

            
25,000.00  

            
25,000.00  

                     
-      

     1.6.3 ค่ำซ่อมแซมสิ่งก่อสร้ำง  
             
15,000.00  

         
15,000.00  

            
15,000.00  

            
15,000.00  

                     
-      

     1.6.4 ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงฯ  
             
97,500.00  

         
97,500.00  

            
97,500.00  

            
97,500.00  

                     
-      

     1.6.5 ค่ำวัสดุส ำนักงำน  
           
122,500.00  

       
122,500.00  

          
120,051.21  

          
120,051.21  

          
2,448.79    

     1.6.6 ค่ำประกันภัยรถยนต ์ 
               
4,500.00  

           
4,500.00  

              
3,763.19  

              
3,763.19  

             
736.81    

  
   1.6.7 ค่ำประสำนงำนส่วนกลำงและ
ประชุมเขต  

             
54,900.00  

         
54,900.00  

            
54,200.00  

            
54,200.00  

             
700.00    

     1.6.8 ค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว  
             
27,600.00  

         
27,600.00  

            
27,430.12  

            
27,430.12  

             
169.88    

1.7  ค่ำประชำสัมพันธ์และจัดนิทรรศกำร  
             
80,000.00  

         
80,000.00  

            
51,580.00  

            
51,580.00  

        
28,420.00    

1.8  เงินส ำรองจังหวัด  
           
200,000.00  

       
200,000.00  

          
194,722.78  

          
190,502.78  

          
9,497.22    

2.1  ค่ำใช้จ่ำยในงำนส่งเสริมและพัฒนำสหกรณ์              

     2.1.1 ค่ำใช้จ่ำยในงำนส่งเสริมฯ (กสส.1)  
             
86,400.00  

         
86,400.00  

            
64,373.00  

            
63,653.00  

        
22,747.00    

     2.1.2 ค่ำใช้จ่ำยในงำนส่งเสริมฯ (กสส.2)  
             
72,000.00  

         
72,000.00  

            
60,815.00  

            
60,815.00  

        
11,185.00    

3.1 
 ค่ำใช้จ่ำยกำรด ำเนินงำนก ำกับ ดูแล 
ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์              

     3.1.1 กำรป้องกันกำรเกิดขอ้บกพร่อง  
             
10,000.00  

           
9,140.00  

              
8,828.00  

              
8,828.00  

             
312.00    

     3.1.2 กำรจัดประชุมซักซ้อมกำรตรวจกำร  
               
3,700.00  

           
2,400.00  

              
2,400.00  

              
2,400.00  

                     
-      

  
   3.1.3 กำรตรวจกำรสหกรณ์โดยทีม
ตรวจสอบระดับจังหวัด  

             
25,900.00  

         
16,030.00  

            
16,030.00  

            
16,030.00  

                     
-      

  
   3.1.4 ตรวจกำรตำมค ำสั่งนำยทะเบียน
สหกรณ์  

               
5,800.00  

           
2,040.00  

              
1,320.00  

              
1,320.00  

             
720.00    

  
   3.1.5 ติดตำมประเมินผลควำมก้ำวหน้ำ
กำรแก้ไขปัญหำขอ้บกพรอ่ง  

               
3,600.00  

           
1,440.00  

              
1,440.00  

              
1,440.00  

                     
-      

     3.1.6 กำรจัดประชุม กจบ.  
             
11,400.00  

         
11,400.00  

            
11,400.00  

            
11,400.00  

                     
-      

     3.1.7 ช ำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
             
29,000.00  

           
8,096.00  

              
7,266.00  

              
4,296.00  

             
830.00    

  
   3.1.8 ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกัน  

             
21,600.00  

         
21,600.00  

            
18,095.00  

            
18,095.00  

          
3,505.00    

4  ค่ำขนยำ้ย  
             
13,888.44  

         
13,888.44  

            
13,888.44  

            
13,888.44  

                     
-      

5  ธรรมำภบิำล  
               
8,560.00  

           
8,560.00  

              
3,045.00  

              
3,045.00  

          
5,515.00    



~ ๙ ~ 
 

 
 
 
 

6  7 มิถุนำยน วันสหกรณ์นักเรียน  
                          
-    

                      
-    

                         
-    

                         
-    

                     
-      

7  ค่ำจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 ชุด  
             
47,400.00  

         
47,400.00  

            
47,400.00  

            
47,400.00  

                     
-      

8 

 ค่ำใช้จ่ำยจัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร
ขับเคล่ือนกำรพัฒนำศักยภำพกำรดำ เนิน
งำนของกล่ืมเกษตรกร ระดับจังหวัด  

               
5,400.00  

           
5,400.00  

              
4,860.00  

              
4,860.00  

             
540.00    

9  (ค่ำใช้จ่ำยในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหนำ้ท่)  
               
6,860.00  

           
6,860.00  

              
4,280.00  

              
4,280.00  

          
2,580.00    

   เงินโครงกำร น ำลูกหลำนกลับบ้ำน  
             
70,000.00  

         
70,000.00  

                         
-    

                         
-    

        
70,000.00    

   แผนงำนยุทธศำสตร์              

 

โครงกำรพระรำชด ำริ 
0101236743000000/O1130             

10 คลีนิคเกษตร             
    10.1 ค่ำใช้สอยและวัสด ุ 5,100.00 5,100.00 3,400.00 3,400.00 1,700.00   

   10.2 ค่ำนิทรรศกำร 
         
20,000.00  20,000 15,000.00 15,000.00 5,000.00   

 
 
 
        

11 ขับเคลื่อนปรัชญำของเศรษฐกจิพอเพียง และส่งเสรมิกำรเกษตรตำมแนวทำงทฤษฎีใหม่ในสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร     

  11.1 ทัศนศึกษำ 
         
28,800.00  28,800 28,800.00 28,800.00 0.00    

  
11.2 ค่ำใช้สอย แนะน ำส่งเสริมกิจกรรม
สหกรณ์นักเรียน 

             
27,700.00  27,700.00 22,104.00 20,832.00 6,868.00    

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

  11.4 ขับเคลื่อนปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 22,000.00 22,000.00 14,120.00 14,120.00 7,880.00    

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

12 

ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพเพื่อแก้ไขปัญหำที่ดินท ำกินของเกษตรกร   
0701240727000000/O1131        

  12.1 ค่ำใช้สอยวัสดุ 
             
19,200.00  19,200.00 17,686.00 17,686.00 1,514.00    

  12.2 ค่ำจัดประชุม 
               
3,000.00  3,000.00 3,000.00 

                         
-    0.00    

13 

ช่วยเหลือด้ำนหนีส้ินสมำชิกสหกรณ/กลุ่ม เกษตรกร  
0701243711500001/O1139          

  13.1 เงินอุดหนุน 
           
698,239.60  698,239.60 698,270.91 698,239.60 0.00    

  

แผนงำนบุคลำกร  
0701212406000000/O1123              

  14.1 เงินเดือนพนักงำนรำชกำร 
        
4,456,200.00  4,456,200.00 4,112,185.00 4,112,185.00 344,015.00    

  14.2 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 168,200.00 168,200.00 152,965.00 147,599.00 20,601.00    

  14.3 ค่ำเช่ำบ้ำน 874,900.00 874,900.00 783,448.94 783,448.94 91,451.06    

  งบลงทุน              

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



~ ๑๐ ~ 
 

 
 
 
 

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

  15.3 โน๊ตบุคส์ 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 0.00    

                 

  รวม (2) 6,415,939.60 6,415,939.60 5,941,991.85 5,932,322.54 480,617.06    

  รวมทั้งสิ้น (1)+(2) 
     
8,578,268.04  

  
8,578,268.04  

     
7,771,456.29  

    
7,748,330.98  

    
826,937.06  

 
90.3
3  

 

 
ในกำรนี้ จึงขอควำมร่วมมือจำกกลุ่มงำน /กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องเร่งรัดกำรเบิกจ่ำย

งบประมำณในส่วนของแผนงำนที่ยังไม่แล้วเสร็จ ทั้งนี้ ให้ด ำเนินกำรด้วยควำมประหยัดและคุ้มค่ำ นึกถึง
ผลประโยชน์ของรำชกำรเป็นสิ่งส ำคัญ ควรช่วยกันประหยัดในส่วนของค่ำสำธำรณูปโภค 

มติที่ประชุม รับทรำบ /ถือปฏิบัติ 
 

 ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.1 องค์ความรู้ของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจ าปี พ.ศ. 2563 
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กำร รักษำกำรในต ำแหน่งนักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ กลุ่มตรวจสอบภำยใน ได้จัดท ำ
องค์ควำมรู้ของกลุ่มตรวจสอบภำยใน ประจ ำปี พ.ศ. 2563 จ ำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ 

 1. กำรจัดกำรองค์ควำมรู้เกี่ยวกับควำมชัดเจนของ กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป
รำชกำร,ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมภำยในประเทศ และค่ำเช้ำบ้ำนข้ำรำชกำร 

2. กำรจัดกำรองค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง โดยวิธี e-bidding  
เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน และประโยชน์ส ำหรับผู้ที่สนใจ โดยสำมำรถศึกษำ

รำยละเอียดได้ที่ website กลุ่มตรวจสอบภำยใน กรมส่งเสริมสหกรณ์ และฝ่ำยบริหำรทั่วไปจะแจ้งเวียนให้
กลุ่มงำน กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ทรำบต่อไป   

มติที่ประชุม รับทรำบ 
 
  ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 
  ระเบียบวาระที่ ๕.๒.1 การจัดมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ 
2563 
      ประธำนฯ มอบให้นำงสำวทิพวรรณ ทองดี นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร ซึ่งได้รับมอบหมำย
จำกนำยสมเด็จ บุญเดช ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ ในเดือนสิงหำคม 
2563 ผลกำรจัดมำตรฐำนมี ดังนี้  
      1. สหกรณ์ เป้ำหมำย 46 แห่ง ประเมินกำรจัดมำตรฐำนแล้ว ๓๓ แห่ง ผ่ำนเกณฑ์
มำตรฐำน ๓๐ แห่ง  ไม่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน ๓ แห่ง  
      2. กลุ่มเกษตรกร เป้ำหมำย 45 แห่ง ประเมินกำรจัดมำตรฐำนแล้ว ๓๕ แห่ง ผ่ำน
เกณฑ์มำตรฐำน ๓๕ แห่ง  
     มติที่ประชุม     รับทรำบ  
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๑ ~ 
 

 
 
 
 

 

  ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
ระเบียบวาระที่ ๕.3.๑ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของ

เกษตรกร ปี 2563 
ประธำนฯ มอบให้นำงสำวนิลวรรณ ศรีหลง นักวิชำกำรสหกรณ์ ซึ่งได้รับมอบหมำยจำกนำย 

สุชำติ งำมพิพัฒนกุล ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจสหกรณ์ รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ ผลกำรส ำรวจ
ควำมต้องกำรพ้ืนฐำนของรำษฎรในพ้ืนที่ (ส ำรวจเรื่องปัญหำที่ดินท ำกิน ปัญหำรำคำผลผลิต ปัญหำเรื่อง
กำรตลำด ปัญหำเรื่องแหล่งน้ ำ และควำมต้องกำรส่งเสริมอำชีพในเรื่องใด ต้องกำรให้มีกำรอบรมเรื่องอะไร 
ช่วงเวลำไหน และสถำนที่ในกำรจัดอบรม สะดวกที่ไหน สอบถำมในเรื่องกำรบันทึกบัญชีครัวเรือนหรือไม่) ใน
ส่วนของจังหวัดหนองบัวล ำภู มีดังนี้  

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

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

 ส ำหรับกำรจัดประชุมเจ้ำหน้ำที่ผู้ประสำนงำนภำยใต้คณะอนุกรรมกำรส่งเสริมและ
พัฒนำชีพระดับจังหวัดหนองบัวล ำภู (คทช.จังหวัด) ไดด้ ำเนินกำรจัดประชุมครบ ๓ ครั้งแล้ว 
  มติที่ประชุม     รับทรำบ 
 
 ระเบียบวาระท่ี ๕.๔ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 

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

กำรจัดกำรสหกรณ์ รำยงำนต่อที่ประชุม ดังนี้ 
 1.1 โครงกำรสนับสนุนเงินทุนเพ่ือสร้ำงระบบน้ ำในไร่นำของสมำชิกสถำบัน

เกษตรกร ระยะที่ 2 จะจัดประชุมเพ่ือพิจำรณำเงินกู้ในวันที่  ๑๐ สิงหำคม ๒๕๖๓ เวลำ ๐๙.๐๐ น. ณ ห้อง
ประชุมนเรศวร ชั้น ๓           

 1.2 โครงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพ่ือเข้ำถึงแหล่งเงินทุนใน    
กำรผลิตและกำรตลำด ปี 2563 มีกลุ่มเกษตรกรครบก ำหนดช ำระวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 ที่ไม่ขอขยำย
ระยะเวลำช ำระหนี้ 2 แห่ง คือกลุ่มเกษตรกรท ำนำโนนขมิ้น และเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หนองภัยศูนย์   

มติที่ประชุม     รับทรำบ   
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔.2 กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
ประธำนมอบให้ นำงพรสถิตย์  ก ำไรทอง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำรกำร

จัดกำรสหกรณ์ รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ ผลกำรประชุมอนุมัติเงินกู้กองทุนพัฒนำสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2563  
คณะอนุกำรพิจำรณำเงินกู้กองทุนพัฒนำสหกรณ์ ระดับจังหวัด อนุมัติ จ ำนวน ๒ แห่ง คือ สหกรณ์กำรเกษตร
ศรีบุญเรือง จ ำกัด จ ำนวน ๕๘๐,๐๐๐ บำท และ สหกรณ์ผู้ใช้น้ ำสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำบ้ำนโคกม่วงชุม จ ำกัด 
จ ำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บำท   

มติที่ประชุม     รับทรำบ  
 



~ ๑๒ ~ 
 

 
 
 
 

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

จัดกำรสหกรณ ์รำยงำนต่อที่ประชุม ดังนี้ 
  สหกรณ์ จ ำนวน ๑๒ แห่ง   

๑. สหกรณ์ผู้ใช้น้ ำสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำบ้ำนโนนส ำรำญ จ ำกัด รองนำยทะเบียนสหกรณ์
เห็นชอบวงเงินกู้ยืม จ ำนวนเงิน ๒๒,๐00,๐๐๐ บำท (เม่ือวันที่ ๓๑ ก.ค. 2563) 

๒. สหกรณ์ผู้ใช้น้ ำสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำบ้ำนโคกม่วงชุม จ ำกัด รองนำยทะเบียนสหกรณ์
เห็นชอบวงเงินกู้ยืม จ ำนวนเงิน ๓,๐00,๐๐๐ บำท (เม่ือวันที่ ๗ ส.ค. 2563) 

๓. สหกรณ์ผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำหนองบัวล ำภู จ ำกัด รองนำยทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบ
วงเงินกู้ยืม จ ำนวนเงิน ๓,๗00,๐๐๐ บำท (เม่ือวันที่ ๗ ส.ค. 2563) 

๔. สหกรณ์กองทุนสวนยำงสงเครำะห์  จ ำกัด รองนำยทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบวงเงิน
กู้ยืม จ ำนวนเงิน ๘00,๐๐๐ บำท (เม่ือวันที่ ๗ ส.ค. 2563) 

๕. สหกรณ์ผู้ใช้น้ ำเพ่ือกำรเกษตรบ้ำนโนนงำม จ ำกัด รองนำยทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบ
วงเงินกู้ยืม จ ำนวนเงิน ๔00,๐๐๐ บำท (เม่ือวันที่ ๑๓ ส.ค. 2563) 

๖. สหกรณ์กองทุนสวนยำงโนนทันยำงทอง จ ำกัด รองนำยทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบ
วงเงินกู้ยืม จ ำนวนเงิน ๓,๐00,๐๐๐ บำท (เม่ือวันที่ ๑๓ ส.ค. 2563) 

๗. สหกรณ์กองทุนสวนยำงโนนสัง จ ำกัด รองนำยทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบวงเงินกู้ยืม 
จ ำนวนเงิน ๒,๘00,๐๐๐ บำท (เม่ือวันที่ ๑๔ ส.ค. 2563) 

๘. สหกรณ์ผู้ใช้น้ ำบ้ำนสมสนุก จ ำกัด รองนำยทะเบียนสหกรณ์ เห็นชอบวงเงินกู้ยืม 
จ ำนวนเงิน ๗๕0,๐๐๐ บำท (เม่ือวันที่ ๑๗ ส.ค. 2563) 

๙. สหกรณ์ผู้ใช้น้ ำบ้ำนหนองผือท่ำปำกเป่ง  จ ำกัด รองนำยทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบ
วงเงินกู้ยืม จ ำนวนเงิน ๒00,๐๐๐ บำท (เม่ือวันที่ ๑๙ ส.ค. 2563) 

๑๐. สหกรณ์บ้ำนมั่นคงโนนสูงเปลือย  จ ำกัด รองนำยทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบวงเงิน
กู้ยืม จ ำนวนเงิน ๙00,๐๐๐ บำท (เม่ือวันที่ ๑๙ ส.ค. 2563) 

๑๑. สหกรณ์กองทุนสวนยำงยำงหล่อ จ ำกัด รองนำยทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบวงเงินกู้ยืม 
จ ำนวนเงิน ๑,๘๗0,๐๐๐ บำท (เม่ือวันที่ ๑๙ ส.ค. 2563) 

๑๒. สหกรณ์กองทุนสวนยำงนำมะเฟือง จ ำกัด รองนำยทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบวงเงิน
กู้ยืม จ ำนวนเงิน ๒,๐00,๐๐๐ บำท (เม่ือวันที่ ๒๐ ส.ค. 2563) 

 
 
กลุ่มเกษตรกร จ ำนวน ๑๒ แห่ง 
๑. กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำงพำรำหนองศำลำ ภูเก้ำ รองนำยทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบ

วงเงินกู้ยืม จ ำนวนเงิน ๑,๐00,๐๐๐ บำท (เม่ือวันที่ ๓๑ ก.ค. 2563) 
๒. กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำงหนองทุ่งมน รองนำยทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบวงเงินกู้ยืม 

จ ำนวนเงิน ๔๕0,๐๐๐ บำท (เม่ือวันที่ ๓๑ ก.ค. 2563) 
๓. กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำงพำรำดงสวรรค์ รองนำยทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบวงเงิน

กู้ยืม จ ำนวนเงิน ๕๗๔,๐๐๐ บำท (เม่ือวันที่ ๓๑ ส.ค. 2563) 
๔. กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำงก้อนถ้วย ต ำบลโนนทัน รองนำยทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบ

วงเงินกู้ยืม จ ำนวนเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บำท (เม่ือวันที่ ๕ ส.ค. 2563) 



~ ๑๓ ~ 
 

 
 
 
 

๕. กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำงพำรำกุดจิก เก่ำกลอย รองนำยทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบ
วงเงินกู้ยืม จ ำนวนเงิน ๕๓๐,๐๐๐ บำท (เม่ือวันที่ ๗ ส.ค. 2563) 

๖. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อปำงกู่ รองนำยทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบวงเงินกู้ยืม จ ำนวน
เงิน ๑,๓๗๐,๐๐๐ บำท (เม่ือวันที่ ๗ ส.ค. 2563) 

๗. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เมืองใหม่ รองนำยทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบวงเงินกู้ยืม จ ำนวน
เงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บำท (เม่ือวันที่ ๗ ส.ค. 2563) 

๘. กลุ่มเกษตรกรท ำงำนวังปลำป้อม รองนำยทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบวงเงินกู้ยืม จ ำนวน
เงิน ๓๐๐,๐๐๐ บำท (เม่ือวันที่ ๑๓ ส.ค. 2563) 

๙. กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำงพำรำบ้ำนเซิน ต ำบลนำดี รองนำยทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบ
วงเงินกู้ยืม จ ำนวนเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บำท (เม่ือวันที่ ๑๔ ส.ค. 2563) 

๑๐. กลุ่มเกษตรกรท ำนำโนนสัง รองนำยทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบวงเงินกู้ยืม จ ำนวนเงิน 
๒๐๐,๐๐๐ บำท (เม่ือวันที่ ๑๘ ส.ค. 2563) 

๑๑. กลุ่มเกษตรกรท ำนำนำมะเฟืองใหม่ รองนำยทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบวงเงินกู้ยืม 
จ ำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บำท (เม่ือวันที่ ๒๐ ส.ค. 2563) 

๑๒. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อโคกใหญ่ รองนำยทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบวงเงินกู้ยืม 
จ ำนวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บำท (เม่ือวันที่ ๒๐ ส.ค. 2563) 

มติที่ประชุม     รับทรำบ 
 
 

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

ควำมก้ำวหน้ำในกำรช ำระบัญชีประจ ำเดือนสิงหำคม 2563 ต่อที่ประชุม ดังนี้ 
ที ่ ชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ขัน้ตอน 

เดือน ส.ค. ๖3 
ขั้นตอน 

เดือน ก.ย. 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) 

ขั้นที ่4   
(6 มิ.ย.61)  

นำยจิตณรงค์  ลอยลม 
 

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

ขั้นที่ 6         
 (19 ธ.ค.59) 

น.ส.ญำณินท์ สุวรรณโค 
 



~ ๑๔ ~ 
 

 
 
 
 

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  
(กลุ่มมีปัญหำ)  

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 

ขัน้ที่ 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 ๔  
๔ ธ.ค. ๖๒ 

ขั้นที่ ๔  
๔ ธ.ค. ๖๒ 

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) 

ขั้นที่ 3  
(๒3 ม.ีค.6๑) 

น.ส.ทิพวรรณ  ทองดี 

22 กลุ่มเกษตรกรท ำนำบ้ำนโคก ขั้นที่ 6 
18 ก.ค. 61 

ขั้นที ่6 
18 ก.ค. 61 

ผอ. พรสถิตย์ ก ำไรทอง   
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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/กลุ่มเกษตรกรได้จะพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนเพ่ิม 0.4% – 0.5% ของจ ำนวนเงินเดือนในส่วนที่กันไว้
พิจำรณำของสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู  

 
ระเบียบวาระที่ ๕.5.๒ รายงานความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่องประจ าเดือนสิงหาคม 

25๖3 
ประธำนฯ มอบให้นำยวสันต์ สุขสมบัติ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มตรวจกำรสหกรณ์ รำยงำนต่อที่

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

ในปี 2549 สหกรณ์ได้รับช ำระค่ำสินค้ำเป็นเช็คและไม่สำมำรถเรียกเก็บได้ จ ำนวน 8,612,690 บำท  
   รำยงำนควำมคืบหน้ำว่ำ ในเดือนสิงหำคม 2563 ยังไม่ได้รับช ำระหนี้จำกโรงสีอุดรฯ 

เลี่ยงฮงไถ่ (1992) จ ำกัด คงเหลือยอดมูลค่ำควำมเสียหำย 8,612,690 บำท รวมยอดเงินที่ช ำระแล้ว 
6,303,989 บำท ยอดคงเหลือจ ำนวน 2,309,000 บำท และได้มีกำรเจรจำตกลงกันที่ศำลว่ำโรงสีอุดรเลี่ยง
อ่งไถ่ (1992) จะช ำระให้เสร็จสิ้นภำยในเดือนธันวำคม 2563 

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

  รำยงำนควำมคืบหน้ำ ลูกหนี้สินค้ำขำดบัญชีอยู่ในควำมรับผิดชอบของนำยนำวำ ใจสะอำด 
อดีตผู้จัดกำร ได้น ำเงินมำช ำระให้สหกรณ์เดือนละ ๕,๐๐๐ บำท มูลค่ำควำมเสียหำยจ ำนวนเงิน 2,096,319 
บำท รวมยอดเงินทีช่ ำระแล้ว 2,029,127 บำท มียอดคงเหลือจ ำนวน 67,192 บำท  

๒. 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 

นอกจำกนั้นที่เหลืออีก ๓ สหกรณ์ และ 1 กลุ่มเกษตรกร ไม่มีควำมเคลื่อนไหว 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.5.3 รายงานผลการตรวจการสหกรณ์   
ประธำนฯ มอบนำงน้ ำฝน แก้วศิลำ นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร ซึ่งได้รับมอบหมำยจำก

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

และป้องกันกำรเกิดข้อบกพร่อง เป้ำหมำย 50 แห่ง แผนกำรตรวจกำรในเดือนสิงหำคม 2563 จ ำนวน 50 
แห่ง  ผลกำรตรวจกำร 35 แห่ง คิดเป็น 70 %  



~ ๑๖ ~ 
 

 
 
 
 

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 

 มติที่ประชุม  รับทรำบ /มอบผู้ช ำระบัญชีทุกคนเข้ำร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  
 
ระเบียบวาระที่  ๕.5.5  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดหนองบัวล าภู จ ากัด  มีการ

เปลี่ยนแปลงข้อมูลเงินเดือนในระบบข้อมูลการบันทึกบัญชี 
นำยสมเด็จ  บุญเดช ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มจัดตั้งสหกรณ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ สหกรณ์ออมทรัพย์

ครูจังหวัดหนองบัวล ำภู จ ำกัด  มีกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลเงินเดือนในระบบข้อมูลกำรบันทึกบัญชี  คือได้มีกำร
เปลี่ยนแปลงงวดช ำระบัญชี  กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์จึงได้ให้ค ำแนะน ำในกำรด ำเนินกำรแก่
คณะกรรมกำรในกำรด ำเนินกำรเพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงกับคณะกรรมกำร  

คณะกรรมกำรได้ด ำเนินกำรแก้ไข โดยตัดเงินเดือนพนักงำนของ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัด
หนองบัวล ำภู จ ำกัด ร้อยละ 30 ตำมระเบียบของสหกรณ์ฯ จ ำนวน 15 คน และได้มีกำรชดใช้ค่ำเสียหำยแล้ว 

- มอบ กตส เข้ำตรวจสอบกำรด ำเนินกำรของคณะกรรมกำรว่ำไดด้ ำเนินกำรเป็นไปตำม พรบ 
สวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน หรือไม่ 
  มติที่ประชุม  รับทรำบ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.6 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1  
รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนสิงหาคม 25๖3  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๖.1 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  
ประธำนฯ มอบให้นำยขบวน ทองดี ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ รำยงำนต่อที่ประชุม 

ดังนี้ 
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี จ ำนวน 16 แห่ง แยกเป็นสหกรณ ์10 

แห่ง กลุ่มเกษตรกร 6 แห่ง และท่ีน ำมำจัดมำตรฐำนแล้ว 16 แห่ง  
มติที่ประชุม  รับทรำบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๗ ~ 
 

 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.7 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2  
รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนสิงหาคม 25๖3  
ระเบียบวาระท่ี ๕.7.๒ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  
ประธำนฯ มอบให้นำยจิตณรงค์ ลอยลม ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒ รำยงำนต่อที่

ประชุม ดังนี้  
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี  
 - มีสหกรณ์ 5 แห่ง และกลุ่มเกษตรกร จ ำนวน 6 แห่ง รวมทั้งสิ้น 11 แห่ง 
 - ในปีงบประมำณ พ.ศ.2563 สหกรณ์ ไม่ผ่ำนมำตรฐำนจ ำนวน 2 แห่ง 
มติที่ประชุม  รับทรำบ 

 
    
 
 
  ระเบียบวาระท่ี ๖.1 ติดตามการรายงานผลการก่อสร้างอาคารสหกรณ์โคนมในเขตปฏริูป
ที่ดินหนองบัวล าภู จ ากัด 
 ประธำนฯ มอบให้นำยจิตณรงค์ ลอยลม ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒ รำยงำนต่อที่
ประชุมว่ำ ได้ด ำเนินกำรแนะน ำในที่ประชุมคณะกรรมกำรให้สหกรณ์ท ำประกันภัยธรรมชำติเพ่ือเป็นกำร
เตรียมกำรป้องกันของสหกรณ์เองหำกเกิดเหตุกำรณ์ภัยธรรมชำติขึ้น และสหกรณ์ได้ท ำประกันภัยแล้ว  

มติที่ประชุม  รับทรำบ 
 
  เมื่อไม่มีผู้เสนอเรื่องอ่ืนใดอีก ประธำนฯ ขอขอบคุณ ผู้มำประชุม และกล่ำวปิดกำรประชุม 
เลิกประชุมเวลำ 16.00 น. 
 
 
      (ลงชื่อ)  ธีรโชติ  มะลิวัน   (ลงชื่อ)                ปรียนันท ์  รักสุจริต 
             (นำยธีรโชติ  มะลิวัน)       (น.ส.ปรียนันท์  รักสุจริต) 
             นักจัดกำรงำนทั่วไป                                           นักวชิำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร 
          ผู้จดรำยงำนกำรประชุม                                      รักษำกำรในต ำแหน่งนักจัดกำรงำนทั่วไป 
                                                                            ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)     


