
~ ๑ ~ 
 

 
 
 
 

รายงานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการและจ้างเหมาบริการ 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล าภู 

ครั้งที ่๙/25๖3 
ประจ าเดือนกันยายน 2563 

วันอังคารที ่๑๘ 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.  นำยวสันต์   สุขสมบัติ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มตรวจกำรสหกรณ์  วสันต์ สุขสมบัติ 
4.  นำยสุชำต ิ  งำมพิพัฒนกุล ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำ สุชำติ งำมพิพัฒนกุล 
     ธุรกิจสหกรณ์  
5.  นำงสำวปรียนันท์  รักสุจริต  รักษำกำรในต ำแหน่งนักจัดกำรงำนทั่วไป ปรียนันท์  รักจริต 
6. นำงสำวนัทธมนต์   พรหมมำ นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร  นัทธมนต์ พรหมมำ 
7. นำงน้ ำฝน    แก้วศิลำ  นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร  น้ ำฝน แก้วศิลำ 
8. นำยพยนต์  รุ่งศรี  เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์ช ำนำญงำน พยนต์  รุ่งศรี 
9. นำงสำวทิพวรรณ ทองดี  นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  ทิพวรรณ ทองดี 
10. นำงสำวสิริเนตร โพระกัน  นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  สิริเนตร โพระกัน 
11  นำยเจตริน   ละชินลำ  นิติกรปฏิบัติกำร     เจตริน  ละชินลำ 
12. นำงสำวกนกอร สุขมอญ  นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร   กนกอร  สุขมอญ 
13. นำงสำวศุภำกร ไกลกลำง นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  ศุภำกร ไกลกลำง 
14. นำงสำวเสำวรีย ์ ปัญหำ  นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  เสำวรีย์ ปัญญำ 
15. นำงสำวจันทร์เพ็ญ   ศรีลุนช่ำง นักวิชำกำรสหกรณ์   จันทร์เพ็ญ ศรีลุนช่ำง 
16. นำยธีรโชติ   มะลิวัน  นักจัดกำรงำนทั่วไป   ธีรโชติ มะลิวัน 
17. นำงสำวนิลวรรณ  ศรีหลง  นักวิชำกำรมำตรฐำนสินค้ำ  นิลวรรณ ศรีหลง 
18. นำยภำณุพงษ์   เกตุไทย  นิติกร     ภำณุพงษ์ เกตุไทย 
19. นำงสำวภำวิน ี บุญสุด  นักวิชำกำรเงินและบัญชี   ภำวินี  บุญสุด 
20. นำงสำวช่อเพชร  ศรีบุญเรือง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน  ช่อเพชร  ศรีบุญเรือง 
21. นำงสำวอัมพิกำ ฉิมมำ  นักวิชำกำรสหกรณ์   อัมพิกำ  ฉิมมำ 
22. นำงศรีสุนันท์   วงค์พันธุ์  นักวิชำกำรสหกรณ์   ศรีสุนันท์ วงค์พันธุ์ 
23. นำงสำวเจนจิรำ สุวรรณพิมพ์ เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์  เจนจิรำ  สุวรรณพิมพ์ 
๒4. นำงสำวฐิตำภรณ ์ สอนเต็ม  เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์  ฐิตำภรณ์ สอนเต็ม 
๒5. นำงสำวศิริรัตน์ จันทร์จ้อย เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี  ศิริรัตน์ จันทร์จ้อย 
๒6. นำงสำวรุ่งนภำ   ขำวข ำ  เจ้ำพนักงำนธุรกำร   รุ่งนภำ ขำวข ำ 
27. นำยสำคร  ดำทุมมำ พนักงำนพิมพ์ ส4   สำคร ดำทุมมำ 
28. นำยสมคิด  งำมดี  พนักงำนขับรถยนต์ ส2   สมคิด งำมดี 
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29. นำยสุทธิชัย  ถำวะโร  พนักงำนขับรถยนต์ ส2   สุทธิชัย ถำวะโร  
30. นำงสำวสุมำล ี อินทวิหค นักวิชำกำรสหกรณ์   สุมำลี อินทวิหค 
31. นำงสำวปวีณำ ชัชวำลย์  นักวิชำกำรสหกรณ์   ปวีณำ ชัชวำลย์  
32. นำงสำววชิุดำวดี  ศรีสุทัศน์ เจ้ำพนักงำนธุรกำร   วิชุดำวดี  ศรีสุทัศน์ 
33. นำยเกษม    ปัจชัยโย  จ้ำงเหมำบริกำรขับรถยนต์  เกษม ปัจชัยโย  
34. นำยพรเทพ  เปียซื่อ  จ้ำงเหมำบริกำรขับรถยนต์  พรเทพ เปียซื่อ 

ผู้ไม่มาประชุม    
1.  นำงพรสถิตย ์ ก ำไรทอง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำ ไปรำชกำร 
     กำรบริหำรกำรจัดกำรสหกรณ์ 
2.  นำยขบวน   ทองดี  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ ไปรำชกำร 
3.  นำยจิตณรงค์  ลอยลม  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 ไปรำชกำร 
4.  นำยทว ี  ขวัญใจ  เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์อำวุโส  ไปรำชกำร 
5. นำงสำวพิสมัย  แสงโทโพธิ์ นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร      ไปรำชกำร 
6. นำงสำวพิมพร แสงภักดี นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร  ไปรำชกำร 
7. นำงกำญจนำ    มะลำหอม นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร           ไปรำชกำร 
8. นำงสำวชุติญำ     รัตนวงศ ์ นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  ไปรำชกำร 
9. นำงสำวญำณินท ์ สุวรรณโค นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร  ไปรำชกำร 
10. นำงสำวอรอุมำ  แพงวงษ์  นักวิชำกำรสหกรณ์   ไปรำชกำร 
11. นำงสำวศศิธร จันทร์สมัคร นักวิชำกำรสหกรณ์   ไปรำชกำร 
12. นำยวิจิตร  บูระพันธ์ พนักงำนขับรถยนต์ ส2   ไปรำชกำร 
13. นำงสำวรัดดำวรรณ ไชยช่วย  เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์  ไปรำชกำร 
มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 34 คน และมีผู้ไม่มาประชุม จ านวน 13 คน 
 

เริ่มประชุมเวลำ 14.๐๐ น. 
 นำยกฤษฎำ  วรสถิตย์ สหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู ประธำนในที่ประชุมกล่ำวเปิดกำรประชุม            
และด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุม ดังนี้ 
 
 
 
 
  ระเบียบวาระท่ี ๑.1 โครงการจัดงานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริม
สหกรณ์  
  ประธำนฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ กรมส่งเสริมสหกรณ์จะจัดประชุมโครงกำรจัดงำนเนื่องใน
โอกำสวันคล้ำยวันสถำปนำกรมส่งเสริมสหกรณ์ในวันที่ 29 กันยำน –  1 ตุลำคม 256๓   ณ โรงแรมปรินซ์
พำเลช ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ในกำรจัดงำนจะมีกำรชี้แนะแนวทำงปฏิบัติงำน และมอบนโยบำยกำร
ปฏิบัติงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงขอเชิญผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ หัวหน้ำ
ฝ่ำยบริหำรทั่วไป หรือข้ำรำชกำรในสังกัด ร่วมประชุมในวันดังกล่ำว ส ำหรับผู้ที่จะเข้ำร่วมโครงกำรจัดงำนเนื่อง
ในโอกำสวันคล้ำยวันสถำปนำกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้แจ้งรำยชื่อได้ที่ฝ่ำยบริหำรทั่วไป  

มติที่ประชุม  รับทรำบ /ปฏิบัติ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ     
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ประธำนฯ มอบให้นำยธีรโชติ มะลิวัน นักจัดกำรงำนทั่วไป แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ รำยงำนกำร
ประชุมประจ ำเดือนสิงหำคม 2563 ครั้งที่ ๘/๒๕๖3 เมื่อวันอังคำรที่ ๑ กันยำยน 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 ำเดือนสิงหำคม ๒๕๖3 
 

 
 
 

 

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินค้างช าระนานของสหกรณ์ ภายใต้
โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 

ประธำนฯ มอบให้นำงสำวฐิตำภรณ์  สอนเต็ม เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์  ซึ่งได้รับ
มอบหมำยจำกนำยสุชำติ งำมพิพัฒนกุล ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจสหกรณ์ รำยงำนต่อที่
ประชุมว่ำ ในเดือนกันยำยน ๒๕๖๓ ยังไม่ได้รำยงำนผลจำกสหกรณ์ทั้ง ๕ แห่ง ผลกำรติดตำมหนี้ค้ำงช ำระของ
เดือนผ่ำนมำ มีดังนี้  

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

จำกนำยสุชำติ งำมพิพัฒนกุล ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจสหกรณ์ รำยงำนต่อที่ประชุม ดังนี้
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรใช้ประโยชน์ของอุปกรณ์กำรตลำดโครงกำรไทยนิยม ยั่งยืน (แก้มลิง) ดังนี้ 
          สหกรณ์กำรเกษตรหนองภัยศูนย์ จ ำกัด ในเดือนกันยำยน 2563 ได้รับซื้อสุกรมำ
ช ำแหละเพ่ือจ ำหน่ำย จ ำนวน ๓ ตัว น้ ำหนัก ๒๓๗ กก. จ ำหน่ำย กก.ละ ๘๐ บำท เป็นเงินจ ำนวน  ๑๘,๙๖๐ บำท  

 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖3 วันอังคารที่ ๑ กันยายน พ.ศ. 2563 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องติดตาม  

http://web.cpd.go.th/nongbualamphu/
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ส่วนสหกรณ์กำรเกษตรเพ่ือกำรตลำดลูกค้ำ ธกส. หนองบัวล ำภู จ ำกัด และ สกก. โนนสัง จ ำกัด ยังไม่ได้รับ
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  
  มติที่ประชุม   รับทรำบ  /มอบเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบ แนะน ำสหกรณ์ให้ด ำเนินกำรตำม
แผนกำรด ำเนินงำน และให้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ให้ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภูทรำบ 
ตำมแบบฟอร์มที่ก ำหนด 
   

ระเบียบวาระท่ี ๓.๓ โครงการน าลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร 
ประธำนฯ มอบให้นำงสำวนิลวรรณ ศรีหลง นักวิชำกำรสหกรณ์ ซึ่งได้รับมอบหมำยจำก   

นำยสุชำติ งำมพิพัฒนกุล ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจสหกรณ์ รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ          
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจสหกรณ์ได้ด ำเนินกำรตรวจแปลงจ ำนวน ๗4 รำยเสร็จสิ้นแล้ว  

มติที่ประชุม     รับทรำบ 
   
 ระเบียบวาระท่ี ๓.๔ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าเดือนกันยายน 2563 

ประธำนฯ มอบให้นำงสำวปรียนันท์ รักสุจริต นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร รักษำกำรใน
ต ำแหน่งนักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณปี 2563 ประจ ำเดือน
กันยำยน 2563 ของส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ กันยำยน ๒๕๖3 เบิกจ่ำยเงิน
งบประมำณได้ ๙๗.๓๓% มีรำยละเอียด ดังนี้  

 
แผนงำน  :  พื้นฐำนด้ำนแก้ไขปัญหำควำมยำกจน ลดควำมเหลื่อมล้ ำและสร้ำงกำรเติบโตจำกภำยใน 

สรุปรวมกำรเบิกจำ่ยเงินประมำณประจ ำปี พ.ศ. 2563 
ของส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู 

ส่งเสริมและพัฒนำสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีควำมเข้มแข็งตำมศักยภำพ 
 

ที่ กิจกรรม/หมวดรำยจำ่ย 
งบประมำณ
ตำมแผน เงินที่รับโอน ขอเบิก รวมเบิก รวมคงเหลือ % 

  
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนำสหกรณ์และ

กลุ่มเกษตรกร (1) 
     

2,249,328.44  
   

2,249,640.44  
    

1,052,736.31  
    

2,039,280.31 
    

210,360.31    

    
                          
-   312.00           

1 งบด ำเนินงำน 
     
2,249,328.44  

   
2,249,640.44  

    
2,052,736.31  

    
2,039,280.31  210,360.13   

1.1  งำนอ ำนวยกำรจังหวัด              

     1.1.1 งำนอ ำนวยกำรจังหวัด (สกจ.)  
             
54,600.00  

         
70,127.00  

            
66,812.91  

            
64,311.91  

          
5,815.09    

     1.1.2 งำนอ ำนวยกำรจังหวัด (ฝบท.)  
             
112,800.00  

         
151,966.00  

            
90,585.03  

            
87,570.03  

        
64,906.28    

     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  

                     
-      
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1.2  ค่ำจ้ำงเหมำท ำควำมสะอำด (ห้ำมถวัจ่ำย)  
           
108,000.00  

       
108,000.00  

            
99,000.00  

            
99,000.00  

        
9,000.00    

1.3 
 ค่ำจ้ำงเหมำพนกังำนขับรถยนต ์(ห้ำมถวั
จ่ำย)  

           
108,000.00  

       
108,000.00  

          
99,000.00  

          
99,000.00 

        
9,000.00    

1.4 
 ค่ำจ้ำงเหมำรักษำควำมปลอดภยั (ห้ำมถัว
จ่ำย)  

           
273,600.00  

       
273,600.00  

          
242,073.00  

        
242,073.00    

        
31,527.00    

1.5  ค่ำสำธำรณูปโภค (ห้ำมถวัจ่ำย)              

  
   1.5.1 ค่ำเช่ำใช้บริกำรสัญญำณโทรศัพท์  
(สกจ.)  

             
24,000.00  

         
24,000.00  

            
23,124.84       23,124.84         

          
875.16    

  
   1.5.2 ค่ำเช่ำใช้บริกำรสัญญำณโทรศัพท์  
(ผอ.กลุ่มต่ำง ๆ)  

             
36,000.00  

         
36,000.00  

            
27,023.88     27,023.88           

        
8,976.12    

  
   1.5.3 ค่ำไฟฟ้ำ น้ ำประปำ โทรศัพท์ และ
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  

          
120,061.21  

          
120,061.21  

          
2,438.79    

     1.6.6 ค่ำประกันภัยรถยนต ์ 
               
4,500.00  

           
4,500.00  4,500.00 4,500.00 -   

  
   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  27,600.00 27,600.00 -   

1.7  ค่ำประชำสัมพันธ์และจัดนิทรรศกำร  
             
80,000.00  

         
80,000.00  

            
54,790.00  

         
54,790.00     

        
25,210.00    

1.8  เงินส ำรองจังหวัด  
           
200,000.00  

       
200,000.00  200,000.00 200,000.00 -   

2.1  ค่ำใช้จ่ำยในงำนส่งเสริมและพัฒนำสหกรณ์              

     2.1.1 ค่ำใช้จ่ำยในงำนส่งเสริมฯ (กสส.1)  
             
86,400.00  

         
86,400.00  

            
78,093.00  

            
77,373.00  

        
9,027.00    

     2.1.2 ค่ำใช้จ่ำยในงำนส่งเสริมฯ (กสส.2)  
             
72,000.00  

         
72,000.00  72,000.00 72,000.00 -   

3.1 
 ค่ำใช้จ่ำยกำรด ำเนินงำนก ำกับ ดูแล 
ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์          

 
  

     3.1.1 กำรป้องกันกำรเกิดขอ้บกพร่อง  
             
10,000.00  

           
9,140.00  9,140.00 9,140.00 -   

     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  2,040.00 2,040.00 -   
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   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  

       
8,096.00         

              
5,126.00               -   

  
   3.1.8 ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกัน  

             
21,600.00  

         
21,600.00  21,600.00 21,600.00 -   

4  ค่ำขนยำ้ย  
             
13,888.44  

         
13,888.44  

            
13,888.44  

            
13,888.44  

                     
-      

5  ธรรมำภบิำล  
               
8,560.00  

           
8,560.00  

              
5,295.00     5,295.00             

          
3,265.00    

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  5,400.00 5,400.00 -   

9  (ค่ำใช้จ่ำยในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหนำ้ท่)  
               
6,860.00  

           
6,860.00  6,860.00 6,860.00 -   

   เงินโครงกำร น ำลูกหลำนกลับบ้ำน  
             
70,000.00  

         
70,000.00  64,960.00 64,960.00 5,040.00   

 ค่ำใช้จ่ำยไปรำชกำร นนทบุร ี 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00   

 ค่ำใช้จ่ำยไปรำชกำร ชลบุร ี 4,520.00 4,520.00 2,260.00 2,260.00 2,260.00  

 ศูนย์กำรจำยสินค้ำ 900.00 900.00 - - 900.00  

 แนวทำงวิถีชวีิตใหม ่ 2,200.00 2,200.00 - - 2,200.00  

 อบรมนักกำรเงิน 2,600.00 2,600.00 - - 2,600.00  

 ค่ำใช้จ่ำยลงพื้นที่ผู้ตรวจ 4,500.00 4,500.00 - - 4,500.00  

        

   แผนงำนยุทธศำสตร์              

 

โครงกำรพระรำชด ำริ 
0101236743000000/O1130             

10 คลีนิคเกษตร             
    10.1 ค่ำใช้สอยและวัสด ุ 5,100.00 5,100.00 4,600.00 4,600.00 500.00   

   10.2 ค่ำนิทรรศกำร 
         
45,000.00  45,000 20,000.00 20,000.00 25,000.00   

        

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 24,024.00 22,752.00 4,948.00    

  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 18,080.00 18,080.00 3,920.00    

  11.4 ทฤษฏีใหม ่ 10,600.00 10,600.00 9,012.00 9,012.00 1,588.00    
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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 4,486,020.00 4,486,020.00 -29,820.00    

  14.2 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 161,013.00 161,013.00 158,295.00 158,295.00 8084.00    

  14.3 ค่ำเช่ำบ้ำน 874,900.00 874,900.00 871,470.94 871,470.94 3,429.06    

  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) 6,433,725.60 6,433,725.60 6,421,258.85 6,411,589.54 19,163.06    

  รวมทั้งสิ้น (1)+(2) 
     
8,683,081.04  

  
8,683,393.04  

     
8,473,995.16  

    
8,450,869.88  

    
229,523.19   97.33   

 
ในกำรนี้ หำกผู้ใดไม่ได้ขอยืมเงินไปรำชกำร หำกมีควำมประสงค์จะไปรำชกำรให้ด ำเนินกำร

ยื่นเอกสำรขอเบิกเงินไปรำชกำร ส่งเอกสำรให้ฝ่ำยบริหำรทั่วไป ภำยในวันที่ ๒๕ กันยำยน ๒๕๖๓  
ประธำนฯ กล่ำวเพ่ิมเติมว่ำ ขอควำมร่วมมือจำกกลุ่มงำน /กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

เร่งรัดกำรเบิกจ่ำยงบประมำณในส่วนของแผนงำนที่ยังไม่แล้วเสร็จ ทั้งนี้ ให้ด ำเนินกำรด้วยควำมประหยัดและ
คุ้มค่ำ นึกถึงผลประโยชน์ของรำชกำรเป็นสิ่งส ำคัญ ควรช่วยกันประหยัดในส่วนของค่ำสำธำรณูปโภค 

มติที่ประชุม รับทรำบ /ถือปฏิบัติ 
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ระเบียบวาระท่ี 3.๕ รายงานความคืบหน้าข้อบกพร่องประจ าเดือนกันยายน 2563 
ประธำนฯ มอบให้นำยวสันต์ สุขสมบัติ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มตรวจกำรสหกรณ์ รำยงำนต่อที่

ประชุมว่ำ ในเดือนกันยำยน ๒๕๖๓ ผลกำรรำยงำนกำรแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ มีดังนี ้
1. สหกรณ์กำรเกษตรเมืองหนองบัวล ำภู จ ำกัด  
    ประเด็นข้อบกพร่อง สหกรณ์น ำข้ำวเปลือกไปขำยให้โรงสีอุดรเลี่ยงฮ่งไถ่ (1992) จ ำกัด 

ในปี 2549 สหกรณ์ได้รับช ำระค่ำสินค้ำเป็นเช็คและไม่สำมำรถเรียกเก็บได้ จ ำนวน 8,612,690 บำท  
   รำยงำนควำมคืบหน้ำว่ำ ในเดือนกันยำยน 2563 ยังไม่ ได้รับช ำระหนี้จำกโรงสีอุดรฯ 

เลี่ยงฮงไถ่ (1992) จ ำกัด คงเหลือยอดมูลค่ำควำมเสียหำย 8,612,690 บำท รวมยอดเงินที่ช ำระแล้ว 
6,302,989 บำท ยอดคงเหลือจ ำนวน 2,309,000 บำท และได้มีกำรเจรจำตกลงกันที่ศำลว่ำโรงสีอุดรเลี่ยง
อ่งไถ่ (1992) จะช ำระให้เสร็จสิ้นภำยในเดือนธันวำคม 2563 

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

  รำยงำนควำมคืบหน้ำ ลูกหนี้สินค้ำขำดบัญชีอยู่ในควำมรับผิดชอบของนำยนำวำ 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  

๒. สหกรณ์กำรเกษตรศรีบุญเรือง จ ำกัด ด ำเนินธุรกิจนอกกรอบฯ(ลอตเตอรี่) จ ำนวน 
5,000,000 บำท รับชดใช้จ ำนวน 1,1๘๑,000.-บำท คงเหลือ 3,8๑๙,000.- บำท ได้รับรำยงำนว่ำนำย
สมศักดิ์ จักรนำรำยณ์  จะน ำเงินมำช ำระ เป็นเงินจ ำนวน  ๕,000 บำท ในวันที่ ๒๕ กันยำยน ๒๕๖๓ 

มติที่ประชุม รับทรำบ 
    
 
 
     
 ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ กำรถวำยผ้ำพระกฐินพระรำชทำนกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจ ำปี 2563   
 ประธำนฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ 
พระรำชทำนผ้ำพระกฐินให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ น ำไปถวำยพระสงฆ์จ ำพรรษำถ้วนไตรมำส ณ วัดกระพัง
สุรินทร์ ต ำบลทับเที่ยง อ ำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ในวันเสำร์ที่ ๑๗ ตุลำคม ๒๕๖๓ ตรงกับวันขึ้น ๑ ค่ ำ  
เดือน ๑๒ จึงขอเชิญชวนบุคลำกรในสังกัดทุกท่ำน และขอให้ประชำสัมพันธ์ให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตลอดจน
ผู้มีจิตศรัทธำ ร่วมบริจำคทรัพย์โดยเสด็จพระรำชกุศล  ส ำหรับผู้ที่มีควำมประสงค์จะเดินทำงไปร่วมงำนถวำย
ผ้ำพระกฐินพระรำชทำนในครั้งนี้ ขอให้แจ้งรำยชื่อได้ที่ฝ่ำยบริหำรทั่วไป (คุณวิชุดำวดี) 

  มติที่ ประชุม      รับทรำบ   / ถือปฏิบัติ  และมอบกลุ่ มส่ งเสริมสหกรณ์  1  และ ๒ 
ประชำสัมพันธ์ให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรทรำบ     

 
 
 
 
 

   
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา 



~ ๙ ~ 
 

 
 
 
 

   
 

     

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑  ฝ่ายบริหารทั่วไป  
      ระเบียบวาระที่ ๕.๑.1 รายงานผลในการเข้าตรวจ แนะน า ของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด
หนองบัวล าภู เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563  

ป ระธ ำน ฯ  ม อบ ให้ น ำงส ำวป รี ย นั น ท์  รั ก สุ จ ริ ต  นั ก วิ ช ำก ำรส ห ก รณ์ ช ำน ำญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
กำร รักษำกำรในต ำแหน่งนักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ ตรวจสอบภำยในจังหวัด
หนองบัวล ำภูเข้ำตรวจเอกสำรกำรเงินของส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู และได้แนะน ำกำรปฏิบัติงำน 
ได้เสนอคิดเห็นในกำรตรวจสอบ โดยยึดตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ มีประสิทธิภำพ ป้องกันควำมเสียหำย 
และทันต่อเหตุกำรณ์    

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 ในเดือนกันยำยน 
2563 ผลกำรจัดมำตรฐำนมี ดังนี้  
      1. สหกรณ์ เป้ำหมำย 46 แห่ง ประเมินกำรจัดมำตรฐำนแล้ว 46 แห่ง ผ่ำนเกณฑ์
มำตรฐำน 36 แห่ง  ไม่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน 10 แห่ง  
      2. กลุ่มเกษตรกร เป้ำหมำย 45 แห่ง ประเมินกำรจัดมำตรฐำนแล้ว 45 แห่ง ผ่ำน
เกณฑ์มำตรฐำน ๓8 แห่ง ไม่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน 7 แห่ง 
     มติที่ประชุม     รับทรำบ  
 

  ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
                                       - 
   ระเบียบวาระท่ี ๕.๔ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนกันยายน 25๖3 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔.1 กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 
ประธำนฯ มอบให้ นำงสำวสิริเนตร  โพระกัน นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร ซึ่งได้รับ

มอบหมำยจำก นำงพรสถิตย์  ก ำไรทอง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำรกำรจัดกำรสหกรณ์ 
รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ โครงกำรสนับสนุนเงินทุนเพ่ือสร้ำงระบบน้ ำในไร่นำของสมำชิกสถำบันเกษตรกร ระยะ
ที่ 2 ได้จัดประชุมเพ่ือพิจำรณำเงินกู้เมื่อวันที่  ๑๗ กันยำยน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมนเรศวร ชั้น ๓ ผลกำร
ประชุมของคณะกรรมกำรพิจำรณำเงินกู้ฯ ได้อนุญำตให้สหกรณ์กู้เงิน ๑ แห่ง คือ สหกรณ์กำรเกษตรศรีบุญ
เรือง จ ำกัด วัตถุประสงค์ ขุดเจำะน้ ำบำดำล จ ำนวน ๑,๖๔๔,๐๐๐ บำท สัญญำสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กุมภำพันธ์ 
๒๕๖๘           

 มติที่ประชุม     รับทรำบ   

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพื่อทราบ และถือปฏิบัติ 



~ ๑๐ ~ 
 

 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๔.2 กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
ประธำนฯ มอบให้ นำงสำวสิริเนตร  โพระกัน นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร ซึ่งได้รับ

มอบหมำยจำกนำงพรสถิตย์  ก ำไรทอง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำรกำรจัดกำรสหกรณ์  
รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ ผลกำรประชุมอนุมัติเงินกู้กองทุนพัฒนำสหกรณ์ ครั้งที่ ๔/2563  คณะอนุกรรมกำร
พิจำรณำเงินกู้กองทุนพัฒนำสหกรณ์ ระดับจังหวัด ได้อนุมัติให้สหกรณ์จ ำนวน ๒ แห่ง คือ สหกรณ์กำรเกษตร
หนองภัยศูนย์ จ ำกัด จ ำนวน ๓๒๓,๘๖๓.๓๔ บำท และ สหกรณ์โคเนื้อคุณภำพหนองบัวล ำภู จ ำกัด จ ำนวน 
๔,๐๐๐,๐๐๐ บำท รวมทั้งสิ้น ๕ สัญญำ เป็นเงินจ ำนวน ๔,๓๒๓,๘๖๓.๓๔ บำท 

มติที่ประชุม     รับทรำบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔.3  วงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกันประจ าปีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
ประธำนฯ มอบให้นำงสำวสิริเนตร  โพระกัน นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร ซึ่งได้รับ

มอบหมำยจำก นำงพรสถิตย์  ก ำไรทอง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำรกำรจัดกำรสหกรณ์ 
รำยงำนต่อที่ประชุม ดังนี้ 
  สหกรณ์ จ ำนวน ๕ แห่ง   

๑. สหกรณ์กองทุนสวนยำงดงมะไฟ จ ำกัด รองนำยทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบวงเงินกู้ยืม 
จ ำนวนเงิน ๔,๐00,๐๐๐ บำท (เม่ือวันที่ ๘ ก.ย. 2563) 

๒. สหกรณ์กำรเกษตรศุภนิมิตหนองบัวล ำภู จ ำกัด รองนำยทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบ
วงเงินกู้ยืม จ ำนวนเงิน ๒๘,๐00,๐๐๐ บำท (เม่ือวันที่ ๘ ก.ย. 2563) 

๓. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเสมำหนองบัวล ำภู จ ำกัด รองนำยทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบ
วงเงินกู้ยืม จ ำนวนเงิน ๓๐,๐00,๐๐๐ บำท (เม่ือวันที่ ๘ ก.ย. 2563) 

๔. สหกรณ์บุญทันรวมยำงพัฒนำ จ ำกัด รองนำยทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบวงเงินกู้ยืม 
จ ำนวนเงิน ๓00,๐๐๐ บำท (เม่ือวันที่ ๑๖ ก.ย. 2563) 

๕. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสุวรรณคูหำ จ ำกัด รองนำยทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบวงเงินกู้ยืม 
จ ำนวนเงิน ๒๐,๐00,๐๐๐ บำท (เม่ือวันที่ ๑๗ ก.ย.2563) 

กลุ่มเกษตรกร จ ำนวน ๑๐ แห่ง 
๑. กลุ่มเกษตรกรกลุ่มเกษตรเลี้ยงโคเนื้อเมืองใหม่ นำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจ ำ

จังหวัดหนองบัวล ำภู เห็นชอบวงเงินกำรด ำเนินกิจกำรของกลุ่มเกษตรกร จ ำนวนเงิน ๑,๐00,๐๐๐ บำท (เมื่อ
วันที่ ๒๘ ส.ค. 2563) 

๒. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อโนนม่วง นำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจ ำจังหวัด
หนองบัวล ำภู เห็นชอบวงเงินกำรด ำเนินกิจกำรของกลุ่มเกษตรกร จ ำนวนเงิน ๑๒0,๐๐๐ บำท (เมื่อวันที่ ๒๘ 
ส.ค. 2563)  

๓. กลุ่มเกษตรกรท ำนำโคกม่วง นำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจ ำจังหวัดหนองบัวล ำภู 
เห็นชอบวงเงินกำรด ำเนินกิจกำรของกลุ่มเกษตรกรจ ำนวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บำท (เม่ือวันที่ ๑ ก.ย. 2563) 

๔. กลุ่มเกษตรกรฝำยหินยำงพำรำ นำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจ ำจังหวัดหนองบัวล ำภู 
เห็นชอบวงเงินกำรด ำเนินกิจกำรของกลุ่มเกษตรกร จ ำนวนเงิน ๖๒๐,๐๐๐ บำท (เม่ือวันที่ ๑ ก.ย. 2563) 

๕. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์จอมทอง นำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจ ำจังหวัด
หนองบัวล ำภู เห็นชอบวงเงินกำรด ำเนินกิจกำรของกลุ่มเกษตรกร จ ำนวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บำท (เมื่อวันที่ ๓ 
ก.ย. 2563) 



~ ๑๑ ~ 
 

 
 
 
 

๖. กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำงพำรำกุดสะเทียน นำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจ ำจังหวัด
หนองบัวล ำภู เห็นชอบวงเงินกำรด ำเนินกิจกำรของกลุ่มเกษตรกรจ ำนวนเงิน ๒๙๘,๐๐๐ บำท (เมื่อวันที่ ๓ 
ก.ย. 2563) 

๗. กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดภัยวังทอง นำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจ ำจังหวัด
หนองบัวล ำภู เห็นชอบวงเงินกำรด ำเนินกิจกำรของกลุ่มเกษตรกรจ ำนวนเงิน ๒๖๐,๐๐๐ บำท (เมื่อวันที่ ๘ 
ก.ย. 2563) 

๘. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์กุดดินจี่ นำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจ ำจังหวัดหนองบัวล ำภู 
เห็นชอบวงเงินกำรด ำเนินกิจกำรของกลุ่มเกษตรกร จ ำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บำท (เม่ือวันที่ ๑๑ ก.ย. 2563) 

๙. กลุ่มเกษตรกรท ำนำหนองภัยศูนย์  นำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจ ำจังหวัด
หนองบัวล ำภู เห็นชอบวงเงินกำรด ำเนินกิจกำรของกลุ่มเกษตรกรจ ำนวนเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บำท (เม่ือวันที่ ๑๔ 
ก.ย. 2563) 

๑๐. กลุ่มเกษตรกรพัฒนำสวนยำงพำรำ ต ำบลบุญทัน นำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจ ำ
จังหวัดหนองบัวล ำภู เห็นชอบวงเงินกำรด ำเนินกิจกำรของกลุ่มเกษตรกรจ ำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บำท (เมื่อ
วันที่ ๑๖ ก.ย. 2563) 

มติที่ประชุม     รับทรำบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔.๔ การเข้าตรวจประเมินธรรมาภิบาล 
ประธำนฯ มอบให้ นำงสำวสิริเนตร  โพระกัน นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร ซึ่งได้รับ

มอบหมำยจำกนำงพรสถิตย์  ก ำไรทอง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำรกำรจัดกำรสหกรณ์   
แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ คณะท ำงำนตรวจประเมินธรรมำภิบำล ได้ก ำหนดแผนเข้ำตรวจประเมินสหกรณ์สีขำวตำม
เกณฑ์สหกรณ์สีขำวด้วยธรรมำภิบำล ครั้งที่ ๒ จ ำนวน ๓ สหกรณ์ ดังนี้ วันที่ ๒๒ กันยำยน ๒๕๖๓  เข้ำตรวจ
สหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวล ำภู จ ำกัด  และวันที่ ๒๓ กันยำยน ๒๕๖๓ เข้ำตรวจ สหกรณ์
ออมทรัพย์ครูหนองบัวล ำภู จ ำกัด, สหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขจังหวัดหนองบัวล ำภู จ ำกัด   

มติที่ประชุม     รับทรำบ 
 

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

ควำมก้ำวหน้ำในกำรช ำระบัญชีประจ ำเดือนกันยำยน 2563 ต่อที่ประชุม ดังนี้ 
 

ที ่ ชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ขั้นตอน 
เดือน ส.ค. ๖3 

ขั้นตอน 
เดือน ก.ย. 63 

ผู้ช ำระบัญชี 

๑ สอ.พนักงำนฝ่ำยปกครองอ ำเภอ 
นำกลำง จ ำกัด 

ขัน้ที่ 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 ร้ำนสหกรณ์อ ำเภอศรีบุญเรือง  
จ ำกดั 

ขั้นที่ ๗   
(9 ส.ค.6๒) 

ขั้นที่ ๗   
(9 ส.ค.6๒) 

นำยสมเด็จ  บุญเดช 
 



~ ๑๒ ~ 
 

 
 
 
 

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

ขั้นที่ 3 
(1 มิ.ย.59) 

น.ส.ศศิธร จันทร์สมัคร 
 

5 สกก.บ้ำนกุดดินจี่ –ดงสวรรค์  
จ ำกัด 

ขั้นที่ 4        
(6 มิ.ย.60) 

ขั้นที่ 4   
(6 มิ.ย.61)  

นำยจิตณรงค์  ลอยลม 
 

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

ขั้นที่ 6         
 (19 ธ.ค.59) 

น.ส.ญำณินท์ สุวรรณโค 
 

7 สหกรณ์ผู้ใช้น้ ำโคกนกสำริกำ  
จ ำกัด  

ขั้นที่ 7 
(30 มิ.ย.59) 

ขั้นที่ 7 
(30 มิ.ย.59) 

น.ส. ฐิตำภรณ์  สอนเต็ม 
 

8 สก.ผู้เลี้ยงสุกรศรีบุญเรือง  จ ำกัด   
(กลุ่มมีปัญหำ)  

ขั้นที่ 6 
(21 ธ.ค.53) 

ขั้นที่ 6 
(21 ธ.ค.53) 

นำยจิตณรงค์ ลอยลม 
 

9 สกก.สร้ำงสรรค์ศรีบุญเรือง จ ำกัด  
(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 
(๒๖เม.ย.๖๐) 

น.ส.รัดดำวรรณ ไชยช่วย 

๑2 สกก.บ้ำนเพ็กเฟ้ือย-ห้วยเตย 
จ ำกัด 

ขั้นที่ ๒ 
(1๐ ต.ค.60)  

ขั้นที่ ๒ 
(๑๐ มี.ค.60) 

นำงพรสถิตย์ ก ำไรทอง   

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

ขั้นที่ 3 
(2๐ 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 
 



~ ๑๓ ~ 
 

 
 
 
 

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 

ขั้นที่ 6 
18 ก.ค. 61 

ผอ. พรสถิตย์ ก ำไรทอง   

23 กลุ่มเกษตรกรท ำนำหนองหว้ำ ขั้นที่ 2  
8 ก.พ.63 

ขั้นที่ 2  
8 ก.พ.63 

นำยทวี  ขวัญใจ 

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

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.6 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1  
                            - 
                 
ระเบียบวาระท่ี ๕.7 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2  
รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนกันยายน 25๖3  
ระเบียบวาระท่ี ๕.7.๒ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  
ประธำนฯ มอบให้นำงสำวเจนจิรำ  สุวรรณพิมพ์ ซึ่งได้รับมอบหมำยจำกนำยจิตณรงค์ ลอยลม 

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒ รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ  
สหกรณป์ระชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี 2 แห่ง   
     1. สหกรณ์กำรเกษตรกุดดู่ จ ำกัด (18 ก.ย. 63) 
     2. สหกรณ์โคนมในเขตปฏิรูปที่ดินหนองบัวล ำภู จ ำกัด (เมื่อ 17 ก.ย.63) 
กลุ่มเกษตรกร 3 แห่ง ดังนี้ 
     1. กลุ่มเกษตรกรนำหนองทุ่งมน  (เมื่อ 11 ก.ย. 63) 
     2. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อยำงหล่อ (เมื่อ 16 ก.ย. 63)  
     5. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อหนองเรือ (18 ก.ย. 63)      
มติที่ประชุม  รับทรำบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๔ ~ 
 

 
 
 
 

    
 
 
  ระเบียบวาระท่ี ๖.1  
                               - 
 
  เมื่อไม่มีผู้เสนอเรื่องอ่ืนใดอีก ประธำนฯ ขอขอบคุณ ผู้มำประชุม และกล่ำวปิดกำรประชุม 
เลิกประชุมเวลำ 16.00 น. 
 
 
      (ลงชื่อ)   ธีรโชติ มะลิวัน    (ลงชื่อ)      ปรียนันท์  รักสุจริต 
             (นำยธีรโชติ  มะลิวัน)       (น.ส.ปรียนันท์  รักสุจริต) 
             นักจัดกำรงำนทั่วไป                                           นักวชิำกำรสหกรณช์ ำนำญกำร 
          ผู้จดรำยงำนกำรประชุม                                      รักษำกำรในต ำแหน่งนักจัดกำรงำนทั่วไป 
                                                                            ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)     


