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รายงานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการและจ้างเหมาบริการ 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล าภู 

ครั้งที่ 10/25๖๒ 
ประจ าเดือนตุลาคม 256๒ 

วันจันทร์ที ่4 พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา 14.30 น. 
ณ  ห้องประชุมนเรศวร  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล าภู 

...................................................... 
ผู้มาประชุม 
 
ที ่ ชื่อ - สกุล   ต ำแหน่ง/ระดับ    ลำยมือชื่อ 
1.  นำยกฤษฎำ   วรสถิตย์  สหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู  กฤษฎำ  วรสถิตย์ 
๒.  นำยสมเด็จ  บุญเดช  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สมเด็จ บุญเดช  
3.  นำยสุชำต ิ  งำมพิพัฒนกุล ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำ สุชำติ งำมพิพัฒนกุล 
     ธุรกิจสหกรณ์ 
4.  นำงพรสถิตย์  ก ำไรทอง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำ พรสถิตย์  ก ำไรทอง 
     กำรบริหำรกำรจัดกำรสหกรณ์ 
5.  นำยวสันต์   สุขสมบัติ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มตรวจกำรสหกรณ์  วสันต์ สุขสมบัติ 
6.  นำยขบวน   ทองดี  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ ขบวน ทองดี 
7.  นำยจิตณรงค์  ลอยลม  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 จิตณรงค์ ลอยลม 
8.  นำยประสิทธิ์        เทพมูณี  หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป   ประสิทธิ์  เทพมูณี 
9.  นำยทว ี  ขวัญใจ  เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์อำวุโส  ทวี ขวัญใจ 
10. นำงสำวพรสวรรค์  เตียตระกูล นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร  พรสวรรค์ เตียตระกูล 
11. นำงสำวนัทธมนต์  พรหมมำ  นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร  นัทธมนต์ พรหมมำ 
12. นำงน้ ำฝน  แก้วศิลำ   นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร  น้ ำฝน  แก้วศิลำ 
13. นำงสำวญำณินท ์ สุวรรณโค นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร  ญำณินท์ สุวรรณโค 
๑4. นำยพยนต์  รุ่งศร ี  เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์ช ำนำญงำน พยนต์  รุ่งศรี 
๑5. นำงสำวพิสมัย  แสงโทโพธิ์ นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร      พิสมัย แสงโทโพธิ์ 
16. นำงสำวสิริเนตร โพระกัน  นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  สิริเนตร โพระกัน 
๑7. นำงสำวทิพวรรณ ทองดี  นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  ทิพวรรณ ทองดี 
๑8. นำวสำวกำญจนำ   มะลำหอม นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  กำญจนำ  มะลำหอม 
19. นำงสำวชมพูเนกข์ พุทธิรัตน์ นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  ชมพูเนกข์ พุทธิรัตน์  
20. นำงสำวกัญญำณัฐ จูมเกตุ  นิติกรปฏิบัติกำร    กัญญำณัฐ จูมเกตุ 
21. นำยดุจบดินทร์ ลังกำฟ้ำ  นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  ดุจบดินทร์ ลังกำฟ้ำ 
22. นำงสำวชุติญำ     รัตนวงศ ์ นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  ชุติญำ  รัตนวงศ์ 
23. นำยสำคร  ดำทุมมำ พนักงำนพิมพ์ ส4   สำคร ดำทุมมำ 
๒4. นำยสมคิด  งำมดี  พนักงำนขับรถยนต์ ส2   สมคิด งำมดี 
25. นำยสุทธิชัย  ถำวะโร  พนักงำนขับรถยนต์ ส2   สุทธิชัย ถำวะโร 
๒6. นำงสำวช่อเพชร  ศรีบุญเรือง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน  ช่อเพชร  ศรีบุญเรือง 
๒7. นำงสำวศศิธร จันทร์สมัคร นักวิชำกำรสหกรณ์   ศศิธร  จันทร์สมัคร 
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28. นำยธีรโชติ   มะลิวัน  นักจัดกำรงำนทั่วไป   ธีรโชติ มะลิวัน 
29. นำยภำณุพงษ์   เกตุไทย  นิติกร     ภำณุพงษ์ เกตุไทย 
30. นำงสำวอัมพิกำ ฉิมมำ  นักวิชำกำรสหกรณ์   อัมพิกำ ฉิมมำ 
31. นำงสำวนิลวรรณ  ศรีหลง  นักวิชำกำรมำตรฐำนสินค้ำ  นิลวรรณ ศรีหลง 
32. นำงสำวสุมำลี อินทวิหค นักวิชำกำรสหกรณ์   สุมำลี อนิทวิหค 
33. นำงสำวอรอุมำ  แพงวงษ์  นักวิชำกำรสหกรณ์   อรอุมำ แพงวงษ์  
34. นำงสำวปวีณำ ชัชวำลย์  นักวิชำกำรสหกรณ์   ปวีณา ชัชวาล 
35. นำงสำวภำวิน ี บุญสุด  นักวิชำกำรเงินและบัญชี   ภำวิณี  บุญสุด 
36. นำงศรีสุนันท์   วงค์พันธุ์  นักวิชำกำรสหกรณ์   ศรีสุนันท์ วงค์พันธุ์ 
๓7. นำงสำวฐิตำภรณ ์ สอนเต็ม  เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์  ฐิตาภรณ์ สอนเต็ม 
๓8. นำงสำวรัดดำวรรณ ไชยช่วย  เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์  รัดดาวรรณ ไชยช่วย 
39. นำงสำววชิุดำวดี  ศรีสุทัศน์ เจ้ำพนักงำนธุรกำร   วิชุดำวดี ศรีสุทัศน์ 
๔0. นำงสำวศิริรัตน์ จันทร์จ้อย เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี  ศิริรัตน์  จันทร์จ้อย 
๔1. นำงสำวเจนจิรำ สุวรรณพิมพ์ เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์  เจนจิรำ  สุวรรณพิมพ์ 
42. นำงสำวรุ่งนภำ   ขำวข ำ  เจ้ำพนักงำนธุรกำร   รุ่งนภำ  ขำวข ำ 
43. นำยเกษม    ปัจชัยโย  จ้ำงเหมำบริกำรขับรถยนต์  เกษม  ปัจชัยโย 
44. นำยพรเทพ  เปียซื่อ  จ้ำงเหมำบริกำรขับรถยนต์  พรเทพ  เปียซื่อ 
45. นำงนิภำพร  จันทร์มำลำ จ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำด  นิภำพร จันทร์มำลำ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นำยวิจิตร  บูระพันธ์ พนักงำนขับรถยนต์ ส2   ลำพักผ่อน 
2. นำงสำวจันทร์เพ็ญ   ศรีลุนช่ำง นักวิชำกำรสหกรณ์   ลำป่วย 
 
 

มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 45 คน และมีผู้ไม่มาประชุม จ านวน 2 คน 
 

เริ่มประชุมเวลำ ๐๙.๓๐ น. 
 นำยกฤษฎำ   วรสถิตย์  สหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู ประธำนในที่ประชุมกล่ำวเปิดกำรประชุม            
และด ำเนนิกำรประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุม ดังนี้ 
 
 

 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๑.๑  สรุปผลการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ 
หน่วยงานของรัฐ อ าเภอ องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์การภาคเอกชนจังหวัดหนองบัวล าภู  
ประจ าเดือนตุลาคม 2562  

ประธำนฯ  แจ้งต่อที่ประชุม ได้เข้ำร่วมประชุมคณะกรมกำรจังหวัด หัวหน้ำส่วนรำชกำร 
หน่วยงำนของรัฐ อ ำเภอ องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กำรภำคเอกชนจังหวัดหนองบัวล ำภู  ประจ ำเดือน
ตุลำคม 2562 เมื่อวันพุธที่  30 ตุลำคม 2562 ณ ห้องประชุมภูพำนค ำ ชั้น 4 ศำลำกลำงจังหวัด
หนองบัวล ำภู สรุปสำระส ำคัญมี ดังนี้  

 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ     
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     1.1.1 หัวหน้ำส่วนรำชกำรที่ย้ำยมำด ำรงต ำแหน่งในจังหวัดหนองบัวล ำภู มีดังนี ้
    ๑.) นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ย้ายมาด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด
หนองบัวล าภู    

   ๒.) นำยสันติ  เหล่ำบุญเสงี่ยม ย้ำยมำด ำรงต ำแหน่งรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
หนองบัวล ำภู  

 
       3.) นำยศักดิ์ชำย  เพ็งอำรีย์ ย้ำยมำด ำรงต ำแหน่งเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

หนองบัวล ำภู  
         1.๑.2. หัวหน้ำสว่นรำชกำรย้ำยไปด ำรงต ำแหน่งในจังหวัดอ่ืน ๆ มีดังนี้ 
        ๑.) นำงวรจิตร์ ปัญญำดี คลังจังหวัดหนองบัวล ำภู ย้ำยไปด ำรงต ำแหน่งคลัง

จังหวัดเลย     
        2.) นำยเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหนองบัวล ำภู ย้ำย

ไปด ำรงต ำแหน่ง รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพิษณุโลก  
   1.1.3 แนะน ำข้ำรำชกำรย้ำยมำด ำรงต ำแหน่งส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู 

มีดังนี้   
        1.) นำงน้ ำฝน แก้วศิลำ ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร 
        2.) นำงสำวนัทธมนต์ พรหรมมำ ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร  

       3.) นำงสำวกำญจนำ มะลำหอม ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร 
       4.) นำวสำวชุติญำ รัตนวงศ์ ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร 
   

   1.1.4. มอบเกียรติบัตรให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวล ำภู จ ำกัด  
             รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหนองบัวล ำภู (นำยสันติ เหล่ำบุญเสงี่ยม) เป็นประธำน 

ในกำรมอบเกียรติบัตรให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวล ำภู จ ำกัด ที่ผ่ำนกำรประเมินสหกรณ์สีขำวด้วย     
ธรรมำภิบำล เมื่อวันพุธที่ 30 ตุลำคม 2562 ณ ห้องประชุมภูพำนค ำ ชั้น 4 ศำลำกลำงจังหวัดหนองบัวล ำภู 

  1.1.5. นำยสันติ เหล่ำบุญเสงี่ยม รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหนองบัวล ำภู มอบนโยบำย 
ดังนี้  

    1.) ให้หน่วยงำนภำยในศูนย์รำชกำรจังหวัดหนองบัวล ำภู เปิดไฟเวลำกลำงคืน 
ในส่วนของส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู มอบฝ่ำยบริหำรทั่วไปแจ้งพนักงำนรักษำควำมปลอดภัยเปิด
ไฟรอบรั้วของส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภูด้วย 

     2.) ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน มีหน้ำที่ต่ำงกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ
ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน เป็นเจ้ำพนักงำนตำมกฎหมำย มีกำรเกษียณอำยุรำชกำร มีหน้ำที่“บ ำบัดทุกข์ บ ำรุงสุข” แก่
รำษฎร รักษำควำมสงบเรียบร้อยและควำมมั่นคงภำยในประเทศ เพ่ือให้ประชำชนมีควำมมั่นคง ปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของตน เพ่ือให้เกิดควำมสงบสุขในสังคมอย่ำงยั่งยืน ท ำหน้ำที่ช่วยเหลือนำยอ ำเภอ  
         องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้ำที่จัดท ำบริกำรสำธำรณะระดับ
ท้องถิ่น เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของคนในท้องถิ่น เรื่องที่เกี่ยวกับสภำพแวดล้อม กำรอ ำนวยควำมสะดวก 
รวมไปถึงกำรจัดสวัสดิกำรให้คนในท้องถิ่นโดยตรง เช่น ซ่อมแซมถนน ไฟฟ้ำ ประปำ เป็นต้น   

        3.) หำกหน่วยงำนต่ำงๆ จะเลือกตัวแทนหรืออำสำสมัครเข้ำร่วมกิจกรรม
ต่ำงๆ ควรหลีกเลี่ยงอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน (อสม.) เนื่องจำก อสม. มีหน้ำที่หลำยอย่ำง ซึ่งอำจจะ 
ติดภำรกิจท ำให้ไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุม/หรือเข้ำร่วมกิจกรรมได้  
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    4.) ขอให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรต่ำงๆ ประชำสัมพันธ์และเชิญชวนเจ้ำหน้ำที่
ในสังกัดสมัครจิตอำสำ โดยสมัครได้ที่ที่ว่ำกำรอ ำเภอ และจิตอำสำต้องปฏิบัติหน้ำที่ช่วยกันป้องกันภัยของชำติ 
ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ หลีกเลี่ยงยำเสพติด งดกำรแชร์เรื่องที่ใส่ร้ำยป้ำยสีหรือข้อมูลอันเป็นเท็จ และจิตอำสำ
ต้องช่วยกันท ำงำนเพ่ือสำธำรณะ ไม่ใช่ถ่ำยรูปแล้วกลับ  

    5.) กำรเคำรพธงชำติไทย 
               ขอควำมร่ วมมื อส่ วน รำชกำรที่ ตั้ งอยู่ ในศูน ย์ รำชกำรจั งห วัด

หนองบัวล ำภู เคำรพธงชำติไทยทุกวันจันทร์ของสัปดำห์ กำรแต่งกำย ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำน
รำชกำร ชุดกำกี คอพับแขนยำว สวมหมวก ในกำรนี้มอบฝ่ำยบริหำรทั่วไป ร่ำงค ำสั่งฯ เรื่องมอบหมำยงำนให้
ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนรำชกำรเข้ำร่วมเคำรพธงชำติไทย และให้กลุ่มทุกกลุ่ม/ฝ่ำย เข้ำร่วม
กิจกรรมเคำรพธงชำติ ตำมที่มอบหมำยในวันจันทร์ของสัปดำห์ ณ บริเวณเสำธงชำติ ด้ำนหน้ำอำคำรศำลำ
กลำงจังหวัดหนองบัวล ำภู 

    6.) ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดหนองบัวล ำภู หำกมีเรื่องร้องเรียนเกี่ย วกับ
หน่วยงำนใด มอบให้หน่วยงำนนั้นด ำเนินกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร่งด่วน หรือแต่งตั้งคณะกรรมกำร
เฉพำะกิจด ำเนินกำรโดยเร่งด่วน 

  มติที่ประชุม  รับทรำบ  /ถือปฏิบัติ  
 
  1.1.6 ขอเชิญร่วมโครงกำรสำนพลังท้องถิ่นไทยถวำยพ่อของแผ่นดิน เดิน – วิ่ง    

มินิฮำล์ฟมำรำธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกำสมหำมงคลพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก 
       ขอเชิญร่วม เดิน – วิ่ง มินิฮำล์ฟมำรำธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกำส 

มหำมงคล พระรำชพิธีบรมรำชภิเษก เพ่ือน ำรำยได้จำกค่ำสมัครโดยไม่หักค่ำใช้จ่ำยน ำเข้ำกองทุนกำรศึกษำ  
บรมรำชำภิเษก ๔ พฤษภำคม 2562 ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้ำฯ เพ่ือเยำวชน ในพระบรมรำชินูปถัมภ์ ในวัน
อำทิตย์ที่ 8 ธันวำคม 2562 เวลำ 04.00 น. เป็นต้นไป โดยสมัครได้ที่  ส ำนักงำนจังหวัดหนองบัวล ำภู 
ส ำนักงำนท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวล ำภู ที่ว่ำกำรอ ำเภอทั้ง 6 แห่ง ส ำนักงำน อบจ. หนองบัวล ำภู เทศบำลเมือง 
เทศบำลต ำบล และ อบต. ทุกแห่ง ค่ำลงทะเบียนคนละ 300 บำท ได้รับเสื้อ 1 ตัว หัวหน้ำส่วนรำชกำรคนละ 
500 บำท 

  มติที่ประชุม  รับทรำบ 
 

 1.1.7 ขอเชิญร่วมงำน สำนฝัน ปันรัก ฮักหนองบัว 
                   ขอเชิญชวนร่วมงำนสำนฝัน ปันรัก ฮักหนองบัว  ในงำนมีกิจกรรมสอน    

เสริมอำชีพ กำรบริกำรชุมชน เช่น ตรวจสุขภำพเบื้องต้น ตัดผม นวดแผนไทย ชมคอนเสิร์ตผ่ำนบทเพลงจำก
ศิลปินคริสเตียนน ำโดย อ๊ีต โปงลำงสะออน  ในวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกำยน 2562 ณ สนำมสมเด็จพระนเรศวร
มหำรำช อ ำเภอเมืองหนองบัวล ำภู จังหวัดหนองบัวล ำภู เริ่มเวลำ 09.30 น. – 21.00 น.  

   มติที่ประชุม  รับทรำบ 
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  1.1.8. ขอเชิญร่วมงำนท่องเที่ยววิถีชุมชนกับคนหนองบัวล ำภู ปี 2562  
                ขอเชิญชวนร่วมงำนท่องเที่ยววิถีชุมชนกับคนหนองบัวล ำภู ปี 2562      

เพ่ือส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรในชุมชนจังหวัดหนองบัวล ำภู ในระหว่ำงวันที่ 14 – 15 พฤศจิกำยน 
2562 ณ เลม่อนทรีฟำร์ม ต ำบลด่ำนช้ำง อ ำเภอนำกลำง จังหวัดหนองบัวล ำภู  และระหว่ำงวันที่ 21 – 22 
พฤศจิกำยน 2562 ณ โอทอปนวัตวิถี (นำยเวช วังหอม) บ้ำนกุดดู่ หมู่ที่ 7 ต ำบลวังปลำป้อม อ ำเภอนำวัง 
จังหวัดหนองบัวล ำภู สอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ นำยอ ำพน ศิริค ำ หัวหน้ำกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำ
เกษตรกร ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดหนองบัวล ำภู โทร 08 6230 0431  

  มติที่ประชุม  รับทรำบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑.2 ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมและร่วมบริจาคทุนทรัพย์ อุปกรณ์คลาย

หนาว เครื่องอุปโภคบริโภคภายใต้โครงการ สหกรณ์รวมใจ คลายหนาวให้น้องน้อยบนดอยสูง ครั้งที่ 8  
ประธำนฯ  แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดตำก ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมและ

ร่วมบริจำคทุนทรัพย์ อุปกรณ์คลำยหนำว เครื่องอุปโภคบริโภคภำยใต้โครงกำร สหกรณ์รวมใจ คลำยหนำวให้
น้องน้อยบนดอยสูง ครั้งที่ 8 ระหว่ำงวันที่ 1 – 2 ธันวำคม 2562 ณ ศูนย์กำรเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดน
บ้ำนแม่อมยะ หมู่ที่ 7 ต ำบลท่ำขอนยำง อ ำเภอท่ำสองยำง จังหวัดตำก โดยร่วมบริจำคสิ่งของอุปกรณ์คลำย
หนำว เครื่องอุปโภคบริโภค อุปกรณ์กำรเรียน อุปกรณ์กีฬำ หรือทุนทรัพย์ ได้ที่ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดตำก 
หรือโอนเงินเข้ำชื่อบัญชี โครงกำรสหกรณ์รวมใจคลำยหนำวให้น้องน้อยบนดอยสูง เลขท่ี 9- 866- 33026-5 
บัญชีธนำคำรกรุงไทย สำขำโลตัส ได้ตั้งแต่วันที่ 17 ถึง 25 พฤศจิกำยน 2562 หรือบริจำคได้ที่ฝ่ำยบริหำร
ทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 20 พฤศจิกำยน 2562  

มติที่ประชุม  รับทรำบ 
 

 ระเบียบวาระที่ 1.3 สรุปผลการประชุมข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖3 
เพื่อทราบนโยบายและโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  
 ประธำนฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ ได้เข้ำร่วมประชุมข้ำรำชกำรกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖3 
เพ่ือทรำบนโยบำยและโครงกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมีนำยพิเชษฐ์ วิริยะพำหะ อธิบดีกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธำนในพิธี ณ ห้องประชุมประดับเพชรประดับพลอย โรงแรมเพชรรัชต์ กำร์เด้น  
ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกำยน 2562 สรุปสำระส ำคัญมีดังนี้  
  1.) กรมส่งเสริมสหกรณ์จะเปิดรับสมัครข้ำรำชกำร สังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพ่ือเข้ำ
รับกำรอบรม ศึกษำดูงำนที่ประเทศจีน เป้ำหมำยเป็นข้ำรำชกำรรุ่นใหม่ ที่มีควำมรู้และสนทนำภำษำอังกฤษได้
อย่ำงดี  
  2.) โครงกำรน ำลูกหลำนเกษตรกรกลับบ้ำน สำนต่ออำชีพกำรเกษตร กำรพัฒนำ
บุคลำกรภำคสหกรณ์ ปี 2563 ซึ่งจะจัดประชุมทำงไกลอีกครั้ง เป้ำหมำยเป็นลูกหลำนเกษตรกร อำยุระหว่ำง 
30 – 45 ปี ที่มีควำมประสงค์อยำกเปลี่ยนอำชีพมำเป็นเกษตรกร 
  3.) ขอให้ติดตำมเร่งรัดกำรช ำระบัญชี โดยเฉพำะกำรช ำระบัญชีที่อยู่ขั้นที่ 2  และใน
แต่ปีจะต้องมีกำรเคลื่อนไหวอย่ำงน้อย 2 ขั้นขึ้นไป  ในส่วนของส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู มอบ
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มตรวจกำรสหกรณ์ รวบรวมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่อยู่ระหว่ำงกำรช ำระบัญชีรำยงำนให้
สหกรณ์จังหวัดทรำบ และมอบผู้ช ำระบัญชีทุกรำยติดตำมเร่งรัดกำรช ำระบัญชีให้มีควำมเคลื่อนไหว หำกขัดข้อง 
ประกำรใดรำยงำนให้สหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภูทรำบ 
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  4.) โครงกำรข้ำวโพดหลังนำ กรมส่งเสริมสหกรณ์จะจัดสรรเงินกู้ยืม กพส. ให้แก่
สมำชิกของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรกู้ยืมดอกเบี้ย 1% ต่อปี เกษตรกรที่เป็นสมำชิกของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร    
ที่จะเข้ำร่วมโครงกำรจะต้องมีแหล่งน้ ำเพียงพอส ำหรับปลูกข้ำวโพดหลังนำ   
     ในส่วนของส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำ
ธุรกิจสหกรณ์ ได้ส ำรวจข้อมูลสหกรณ์ที่จะเข้ำร่วมโครงกำรดังกล่ำวมี 4 สหกรณ์ ดังนี้ 1) สหกรณ์กำรเกษตร
สุวรรณคูหำ จ ำกัด  2.) สหกรณ์กำรเกษตรนำกลำง จ ำกัด มีควำมประสงค์จะขำยปัจจัยกำรผลิตอย่ำงเดียว           
3.) สหกรณ์กำรเกษตรเพ่ือกำรตลำดลูกค้ำ ธกส.หนองบัวล ำภู จ ำกัด 4.) สหกรณ์กำรเกษตรศรีบุญเรือง จ ำกัด 
มีควำมประสงค์จะขำยปัจจัยกำรผลิต และรับซื้อข้ำวโพดหลังนำ ผลจำกกำรส ำรวจทั้ง 4 สหกรณ์ไม่ประสงค์
ขอกู้ยืมเงิน กพส.  
  

 
 

  
 

ประธำนฯ มอบให้นำยธีรโชติ มะลิวัน นักจัดกำรงำนทั่วไป แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ รำยงำนกำร
ประชุมประจ ำเดือนกันยำยน 2562 ครั้งที่ 9/๒๕๖๒ เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ตุลำคม พ.ศ. 2562 ได้บรรจุใน
เว็บไซต์ของส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล าภู http://web.cpd.go.th/nongbualamphu/ และลงไลน์
กลุ่มส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด เพ่ือให้ทุกกลุ่ม/ฝ่ำย ได้รับทรำบและตรวจสอบควำมถูกต้อง รวมทั้งด ำเนินกำร 
ตำมมติที่ประชุมในส่วนที่เกี่ยวข้อง และหำกท่ำนใดมีข้อแก้ไขเพ่ิมเติมภำยหลังขอให้แจ้งฝ่ำยบริหำรทั่วไป 

มติที่ประชุม  รับทรำบ /รับรองรำยงำนกำรประชุมประจ ำเดือนกันยำยน ๒๕๖2 
 

 
 
 

 

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินค้างช าระนานของสหกรณ์ภาค
การเกษตร 

ประธำนฯ มอบให้นำยสุชำติ  งำมพิพัฒนกุล ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจ
สหกรณ์ รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ สหกรณ์ได้สรุปข้อมูลโครงกำรกำรแก้ไขปัญหำหนี้สินค้ำงช ำระของสหกรณ์ 
ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ภำยใต้โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรด ำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภำคกำรเกษตรและกลุ่ม
เกษตรกร จ ำนวน 5 แห่ง มีลูกหนี้ระยะสั้น ระยะปำนกลำง ระยะยำว จ ำนวน 6,639 สัญญำ จ ำนวน 6,227 
รำย เงินต้นคงเหลือจ ำนวน 442,625,322.91 บำท  ดอกเบี้ยค้ำงช ำระ จ ำนวน 84,659,796.97 บำท
และค่ำปรับค้ำงช ำระ จ ำนวน 12,757,550.39 บำท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จ ำนวน 540,042,671.20 บำท  

ประธำนฯ กล่ำวเพ่ิมเติมว่ำ กำรพัฒนำสหกรณ์ภำคกำรเกษตรให้เป็นองค์กรหลักระดับอ ำเภอ 
มอบหัวหน้ำคณะท ำงำนฯ ทั้ง ๕ คณะ ติดตำมแนวทำงแก้ไขปัญหำหนี้ สินค้ำงช ำระนำนของสหกรณ์         
ภำคกำรเกษตร หำกมีกำรประชุมขอให้ไปร่วมประชุม ติดตำมแนวทำงต่ำงๆ ที่สหกรณ์ภำคกำรเกษตรได้ด ำเนิน
ตำมที่ได้ประชุมเชิงปฏิบัติกำรและท ำ workshop ไว้แล้ว ว่ำมีปัญหำติดขัด หรือมีควำมประสงค์จะขอรับกำร 
สนันสนุนหรือไม่ หรือบำงแห่งอำจต้องไปร่วมประชุมกลุ่มด้วย เพรำะกำรแก้ไขปัญหำหนี้สินจะต้องให้สมำชิก
ร่วมมือด้วย หรือบำงแห่งอำจจะต้องมีกำรแก้ไขระเบียบ หำกมีกำรแก้ไข กฎ ระเบียบของสหกรณ์  ขอให้
คณะท ำงำนให้ค ำแนะน ำสหกรณ์ด ำเนินกำรแก้ไขให้ถูกต้องด้วย 

มติที่ประชุม รับทรำบ/ ถือปฏิบัติ 

 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/๒๕๖๒ วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 256๒ 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องติดตาม  

http://web.cpd.go.th/nongbualamphu/
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ระเบียบวาระท่ี ๓.2 โครงการไทยนิยม ยั่งยืน 
ประธำนฯ มอบให้นำยสุชำติ  งำมพิพัฒนกุล ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจสหกรณ์ 

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

นำยขบวน ทองดี ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ สหกรณ์
กำรเกษตรเพ่ือกำรตลำดลูกค้ำ ธกส. หนองบัวล ำภู จ ำกัด  ได้เก็บมันส ำประหลัง (มันเส้น) ไว้ในโกดัง จ ำนวน 
19.4 ตัน และในเดือนตุลำคม 2562 ได้รวบรวมมันส ำปะหลังจำกสมำชิก (มันเส้น) จ ำนวน 18.00 ตัน  และ
มันส ำปะหลัง (มันสด) จ ำนวน 60.20 ตัน  

2. สหกรณ์กำรเกษตรหนองภัยศูนย์ จ ำกัด  
นำยขบวน ทองดี ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ สหกรณ์

กำรเกษตรหนองภัยศูนย์ จ ำกัด ได้รับซื้อสุกรจำกสมำชิกเพ่ือน ำมำช ำแหละและจ ำหน่ำย 
3. สหกรณ์กำรเกษตรโนนสัง จ ำกัด  

นำยจิตณรงค์ ลอยลม ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒ รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ 
สหกรณ์กำรเกษตรโนนสัง จ ำกัด ยังไม่มีผลกำรด ำเนินงำน เนื่องจำกโกดังเก็บข้ำวเปลือกเพ่ิงสร้ำงเสร็จ          
หลังฤดูกำลเก็บเกี่ยวข้ำวนำปี 2561/62 และยังไม่มีตำชั่งส ำหรับชั่งข้ำวเปลือก และจะมีพิธีเปิดโกดังในวันที่ 
6 พฤศจิกำยน 2562  
  มติที่ประชุม   รับทรำบ  /มอบเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบ แนะน ำสหกรณ์ให้จัดท ำแผนกำร
ด ำเนินงำน และให้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ให้ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภูทรำบตำม
แบบฟอร์มที่ก ำหนด 

 
 
 
     
  ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เกณฑ์การประเมินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการประจ าปี 2563 
  ประธำนฯ มอบให้นำยประสิทธิ์ เทพมูณี หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ เกณฑ์
กำรประเมินกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรประจ ำปี 2563 แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 

- ผลกำรปฏิบัติงำน  70 % 
          - พฤติกรรม  20 % 

- สหกรณ์จังหวัดพิจำรณำ 10 % 
   วิธีกำรเลื่อนเงินเดือน 

  - คิดเงินเดือน 3 % ของแต่ละคน วันที่  1 มีนำคม และวันที่  1 
กันยำยน ของแต่ละปี จังหวัดขอกันไว้บริหำร 0.05 % เหลือให้ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดบริหำร 2.95 % กำร
เลื่อนเงินเดือนสำมำรถเลื่อนได้ตั้งแต่ 0.00 – 6.00 %  ฐำนกำรเลื่อนแต่ละระดับไม่เหมือนกัน 

   กรอบระยะเวลำกำรส่งตัวชี้วัด 
   รอบประเมินที่ 1  
         - จัดท ำตัวชี้วัดไม่น้อยกว่ำ 5 ตัวชี้วัด แต่ไม่เกิน 7 ตัวชี้วัด ระหว่ำงวันที่ 18 
– 28 พฤศจิกำยน 2562 จัดท ำตัวชี้วัด ระหว่ำงวันที่ 29 พฤศจิกำยน 2562 ส่งตัวชี้วัดให้ฝ่ำยบริหำรทั่วไป 
ระหว่ำงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2563 ส่งผลกำรปฏิบัติงำน  ช่วงวันที่ 5 – 6 มีนำคม 2563 เพ่ือให้คณะกรรมกำร
พิจำรณำ 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา 
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   รอบประเมินที่ 2  
    - จัดท ำตัวชี้วัดไม่น้อยกว่ำ 5 ตัวชี้วัด แต่ไม่เกิน 7 ตัวชี้วัด ระหว่ำงวันที่ 20 
– 29 เมษำยน 2563 จัดท ำตัวชี้วัด ระหว่ำงวันที่ 30 เมษำยน 2563 ส่งตัวชี้วัดให้ฝ่ำยบริหำรทั่วไป 
ระหว่ำงวันที่  28 สิงหำคม 2563 ส่งผลกำรปฏิบัติงำน ระหว่ำงวันที่ 3 – 4 กันยำยน 2563 เพ่ือให้
คณะกรรมกำรพิจำรณำ 
 ประธำนฯ กล่ำวเพ่ิมเติมว่ำ ผลกำรประเมิน 10 % จะพิจำรณำจำกผลงำนที่มอบหมำย       
และผลงำนที่ท ำจิตอำสำ 

มติที่ประชุม รับทรำบ  /ถือปฏิบัติ 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.2 โครงการตามแนวคิด (Idea Project) เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน

ในปี ๒๕๖๓ 
ประธำนฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดสรรเงินงบประมำณให้แก่ส ำนักงำน

สหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู เพ่ือปฏิบัติงำนตำมภำรกิจตำมแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
(ระหว่ำงเดือนตุลำคม – ธันวำคม 2562) จ ำนวน 532,200 บำท และได้จัดสรรให้กลุ่ม/ฝ่ำย เพ่ือปฏิบัติงำน
ตำมภำรกิจ ดังนี้     
 1. สหกรณ์จังหวัด            จ ำนวน 25,000 บำท 
 2. ฝ่ำยบริหำรทั่วไป    จ ำนวน 15,000 บำท 
 3. กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์   จ ำนวน 15,000 บำท 
 4. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจสหกรณ์  จ ำนวน  15,000 บำท 
 5. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำรกำรจัดกำรสหกรณ์ จ ำนวน 15,000 บำท 
 6. กลุ่มตรวจกำรสหกรณ์    จ ำนวน 15,000 บำท 
 7. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1    จ ำนวน 43,200 บำท 
 8. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒     จ ำนวน 36,000 บำท 
 9. ค่ำประชำสัมพันธ์     จ ำนวน 19,630 บำท 
 10. ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงฯ     จ ำนวน 90,000 บำท 
 11. ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์    จ ำนวน 25,000 บำท 
 12. ค่ำวัสด ุ     จ ำนวน 25,000 บำท 
 13. ค่ำจัดประชุมติดตำมงำน   จ ำนวน 22,800 บำท 
 14. ค่ำใช้จ่ำยในกำรเข้ำฝึกอบรม   จ ำนวน 20,000 บำท  
 15. ค่ำใช้จ่ำยในกำรขับเคลื่อนภำรกิจงำน  จ ำนวน 150,570 บำท  
      15.1 โครงกำรติดตำมและแนวทำงแก้ไขปัญหำหนี้ค้ำงช ำระ (คณะท ำงำน)  
        15.2 โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรพัฒนำศักยภำพผู้ตรวจกำรสหกรณ์ 
              และผู้ช ำระบัญชีในระดับจังหวัด (กตส.) 
      15.3 โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรส่งเสริมและพัฒนำด้ำนกำรด ำเนินธุรกิจ 
              สหกรณ์ (กพส.) 
      15.4 กำรยกระดับชั้นสหกรณ์ (กจส.) 
      15.5 โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรสร้ำงกำรรับรู้สหกรณ์สีขำวด้วย 
                 ธรรมำภิบำล (กบส.) 

 มติที่ประชุม รับทรำบ  /ถือปฏิบัติ 
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ระเบียบวาระท่ี ๔.3 โครงการตามแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
พ.ศ. 2563  

ประธำนฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยกองพัฒนำสหกรณ์ภำคกำรเกษตร
และกลุ่มเกษตรกร ให้ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำร ดังนี้  

  1.) โครงกำรส่งเสริมและสร้ำงทักษะในกำรประกอบอำชีพทั้งในและนอกภำคเกษตร 
กิจกรรมต้นทำง พัฒนำคุณภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตรของสมำชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (GAP) 

  2.) โครงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์สินค้ำชุมชน กิจกรรมกลำงทำง พัฒนำควำมเข้มแข็งใน
กำรด ำเนินธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (บ่มเพำะ) 

  3.) โครงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์สินค้ำชุมชน กิจกรรมกลำง พัฒนำศักยภำพกำร
รวบรวม/แปรรูปสู่มำตรฐำน  GMP 

  4.) โครงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์สินค้ำชุมชน กิจกรรมกลำง พัฒนำสินค้ำและผลิตภัณฑ์
ของสหกรณ์ (พัฒนำผลิตภัณฑ์)  

มติที่ประชุม รับทรำบ /มอบกลุ่มส่งเสริมพัฒนำธุรกิจสหกรณ์ ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 
๑ และ ๒ ส ำรวจสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีควำมพร้อม มีศักยภำพในกำรพัฒนำ และมีคุณสมบัติตำมที่          
กรมส่งเสริมสหกรณ์ก ำหนดของแต่ละโครงกำร หำกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีควำมประสงค์ที่จะเข้ำร่วม
โครงกำร/กิจกรรม ให้ส่งแบบส ำรวจโครงกำรดังกล่ำว ให้ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู เพ่ือจะได้
รำยงำนกองพัฒนำสหกรณ์ภำคกำรเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ภำยในวันที่ 15 พฤศจิกำยน 2562 ต่อไป 

 
   
 

     

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑  ฝ่ายบริหารทั่วไป 
  ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.1 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าเดือนตุลาคม 256๒ 

ประธำนฯ มอบให้นำยประสิทธิ์ เทพมูณี หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยเงิน
งบประมำณปี 2563 ประจ ำเดือนตุลำคม 256๒ ในส่วนของส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู ข้อมูล ณ 
วันที่ ๓1 ตุลำคม ๒๕๖๒ เบิกจ่ำยเงินงบประมำณได ้16.09 %  
  มติที่ประชุม รับทรำบ  
 
   ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 
  ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.1 ความคืบหน้าสหกรณ์สู่ดีเด่น  
   ประธำนฯ มอบให้นำยสมเด็จ  บุญเดช ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ รำยงำน
ต่อที่ประชุมว่ำ กำรด ำเนินกำรคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีผลงำนดีเด่นเพ่ือเสนอเข้ำรับกำรคัดเลือก
เป็นสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชำติ ประจ ำปี พ.ศ. 2562/2563 มีดังนี้  
   * สหกรณ์ในภำคกำรเกษตร 
     1. สหกรณ์กำรเกษตรศรีบุญเรือง จ ำกัด  
    2. สหกรณ์กำรเกษตรเมืองหนองบัวล ำภู จ ำกัด  
   * สหกรณ์นอกภำคกำรเกษตร 
    1. สหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขจังหวัดหนองบัวล ำภู จ ำกัด 
    2. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวล ำภู จ ำกัด  
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพื่อทราบ และถือปฏิบัติ 
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   * กลุ่มเกษตรกร 
    1. กลุ่มเกษตรกรโคเนื้อยำงหล่อ 
    2. กลุ่มเกษตรกรท ำนำหนองภัยศูนย์ 
อยู่ระหว่ำงกำรจัดเก็บข้อมูลของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพ่ือให้คณะกรรมกำรพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป  
 มติที่ประชุม     รับทรำบ   
  
 ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.2 การประเมินมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
     ประธำนฯ มอบให้นำยสมเด็จ  บุญเดช ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ รำยงำน
ต่อที่ประชุมว่ำ  ผลกำรจัดมำตรฐำนสหกรณ์ของส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู มีสหกรณ์ทั้งหมด 69 
แห่ง น ำมำจัดมำตรฐำนสหกรณ์ 43 แห่ง ระดับดีเลิศ 9 แห่ง  ระดับดีมำก 13 แห่ง  ระดับดี 9 และ ไม่ผ่ำน
กำรประเมิน 12 แห่ง  
        มติที่ประชุม     รับทรำบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.3 การขอจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
ประธำนฯ มอบให้นำยสมเด็จ  บุญเดช ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ รำยงำน

ควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินกำรต่อที่ประชุม ดังนี้  
๑. กลุ่มเกษตรอินทรีย์เลมอนทรีฟำร์ม ต.ด่ำนช้ำง อ.นำกลำง จ.หนองบัวล ำภู แจ้งว่ำ

ได้ประชุมผู้ซึ่งประสงค์จะเป็นสมำชิก ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2562 และได้นัดประชุมคณะกรรมกำร     
ผู้จัดตั้งสหกรณ์ ในวันที่ 6 พฤศจิกำยน 2562 ได้นัดประชุมผู้ซึ่งประสงค์จะเป็นสมำชิก ครั้งที่ 2 ในวันที่ 8 
พฤศจิกำยน 2562 ในกำรนี้ขอเชิญกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 เข้ำร่วมประชุมด้วย ส่วนเวลำ สถำนที่ จะแจ้งให้
ทรำบอีกครั้ง  

๒. กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำงพำรำบ้ำนทรำยเจริญ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวล ำภู 
แจ้งว่ำมีควำมประสงค์จะจัดตั้งสหกรณ์ และได้นัดประชุมผู้ซึ่งประสงค์จะเป็นสมำชิก ครั้งที่ 1 ในวันที่ 12 
พฤศจิกำยน 2562 ในกำรนี้ขอเชิญกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 เข้ำร่วมประชุมด้วย ส่วนเวลำ สถำนที่ จะแจ้งให้
ทรำบอีกครั้ง  

ประธำนฯ กล่ำวเพ่ิมเติมว่ำ ขอให้กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์เข้ำไปติดตำมกำรจัดตั้ง 
แนะน ำส่งเสริมเกีย่วกับกำรจัดตั้งสหกรณ์ดังกล่ำว 

มติที่ประชุม     รับทรำบ / ถือปฏิบัติ 
     
 ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
  ระเบียบวาระที่ ๕.3.๑ ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการ
ควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม สภาผู้แทนราษฎร  
  ประธำนฯ มอบให้นำยสุชำติ  งำมพิพัฒนกุล ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจ
สหกรณ์ รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ ได้รับมอบหมำยให้เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำศึกษำแนว
ทำงกำรควบคุมกำรใช้สำรเคมีในภำคเกษตรกรรม สภำผู้แทนรำษฎร เมื่อวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกำยน 2562     
ณ ห้องประชุมภูพำนค ำ ชั้น 4 ศำลำกลำงจังหวัดหนองบัวล ำภู สรุปสำระส ำคัญ ดังนี้  
   ตำมมติที่ประชุมได้ก ำหนดให้ใช้ไกลโฟเซต และพำรำควอต เพ่ือก ำจัดวัชพืชเฉพำะ
ในกำรปลูกข้ำวโพด อ้อย มันส ำปะหลัง ยำงพำรำ ปำล์มน้ ำมัน และผลไม้เท่ำนั้น  ส่วนสำรคลอร์ไพริฟอส ให้ใช้
เฉพำะก ำจัดแมลงในกำรปลูกไม้ดอก พืชไร่ และเพ่ือก ำจัดหนอนเจำะล ำต้นในไม้ผลเท่ำนั้น รวมทั้งก ำหนดพ้ืนที่
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ห้ำมใช้สำรเคมีทั้ง 3 ชนิด โดยห้ำมใช้ในพ้ืนที่ปลูกพืชผักหรือสมุนไพร พ้ืนที่ต้นน้ ำ และพ้ืนที่สำธำรณะของ
จังหวัดหนองบัวล ำภู  
            1. เกษตรกรผู้ที่จะใช้สำรเคมี 3 ชนิด ต้องมีคุณสมบัติและด ำเนินกำร ดังนี้ 

1) เป็นผู้ที่ผ่ำนกำรอบรมและหรือผ่ำนกำรทดสอบตำมหลักสูตรที่กรมวิชำกำร
เกษตรก ำหนด 

2) ต้องใช้เครื่องพ่นหรืออุปกรณ์พ่น และต้องสวมถุงใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรำย
ต่อบุคคล  

3) ต้องใช้วัตถุอันตรำยดังกล่ำวกับพืชและพ้ืนที่ตำมที่แสดงหลักฐำนกำรซื้อขำย 
4) ต้องป้องกันไม่ให้วัตถุอันตรำยดังกล่ำวแพร่กระจำยไปยังพ้ืนที่อ่ืน 
5) ต้องเก็บรักษำวัตถอัุนตรำยดังกล่ำวให้มิดชิด 

   2. ผู้รับจ้ำงพ่นสำรเคมี 3 ชนิด ต้องมีคุณสมบัติและด ำเนินกำรดังต่อไปนี้  
       ๑) เป็นผู้ที่ผ่ำนกำรอบรมตำมหลักสูตรที่กรมวิชำกำรเกษตรก ำหนด/ต้องเข้ำรับ 

กำรอบรมทุกๆ ปี  
       2) ต้องใช้เครื่องพ่นพร้อมอุปกรณ์พ่น และต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรำย 
ส่วนบุคคล 
   3. ผู้ขำยสำรเคมี 3 ชนิด ต้องด ำเนินกำรดังต่อไปนี้  
        1) จัดให้มีบุคลำกรเฉพำะ ซึ่งหมำยถึงผู้ผ่ำนกำรอบรมตำมหลักสูตรที่ 
            กรมวิชำกำรเกษตรก ำหนดและต้องเข้ำรับกำรอบรมทุกๆ ปี ในขณะที่มี 
            กำรขำยวัตถุอันตรำยดังกล่ำว 
         ๒) จัดวำงวัตถุอันตรำยดังกล่ำวแยกออกจำกวัตถุอ่ืนและมีป้ำยแสดงข้อควำมว่ำ 
“วัตถุอันตรำยที่จ ำกัดกำรใช้” อย่ำงชัดเจน  
         3) ให้ขำยวัตถุอันตรำยดังกล่ำวกับบุคคลที่ผ่ำนกำรอบรมและหรือผ่ำนกำร
ทดสอบ และมีกำรแสดงหลักฐำนที่เก่ียวกับชนิดพืชและพ้ืนที่ปลูกเท่ำนั้น  
   ขอควำมร่วมมือส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง ช่วยประชำสัมพันธ์ถึงผลกระทบของสำรเคมี
กำรเกษตรที่มีผลต่อสุขภำพและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งส่งเสริมให้ท ำเกษตรอินทรีย์  
  ประธำนฯ กล่ำวเพ่ิมเติมว่ำ หำกกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 และ 2 ได้เข้ำร่วมประชุมกับ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้ช่วยประชำสัมพันธ์ถึงผลกระทบของสำรเคมีกำรเกษตร มีสำรพำรำควอต ไกลโฟเซต 
และคลอร์ไฟริฟอส ที่มีผลเสียต่อสุขภำพให้สมำชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรทรำบ และแนะน ำส่งเสริมให้ท ำ
เกษตรอินทรีย ์

มติที่ประชุม     รับทรำบ / ถือปฏิบัติ 
 

  ระเบียบวาระท่ี ๕.3.2 ประกาศคณะอนุกรรมการก ากับดูแลและก าหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง
โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 
  ประธำนฯ มอบให้นำยสุชำติ งำมพิพัฒนกุล ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจสหกรณ์ 
แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดหนองบัวล ำภู ขอควำมอนุเครำะห์ประชำสัมพันธ์ ประกำศ
คณะอนุกรรมกำรก ำกับดูแลและก ำหนดเกณฑ์กลำงอ้ำงอิงโครงกำรประกันรำยได้เกษตรกรผู้ปลูกข้ำว  เรื่อง 
กำรก ำหนดรำคำเกณฑ์กลำงอ้ำงอิงและกำรชดเชยส่วนต่ำงรำคำตำมโครงกำรประกันรำยได้เกษตรกรผู้ปลูกข้ำว 
ปี 2562/63 รอบท่ี 1 (งวดที่ 1) ประกำศ ณ วันที่ 10 ตุลำคม 2562 สรุปสำระส ำคัญ ดังนี้  



~ ๑๒ ~ 
 

 
 
 
 

  1. รำคำเกณฑ์กลำงอ้ำงอิงประจ ำวันที่ 15 ตุลำคม 2562 เพ่ือใช้ในกำรชดเชย    
ส่วนต่ำงตำมโครงกำรประกันรำยได้เกษตรกรผู้ปลูกข้ำว ปี 2562/63 รอบที่ 1 (งวดที่ 1) ให้แก่เกษตรกร     
ที่ข้ึนทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้ำว ปีกำรผลิต 2562/63  
  1.1. ข้ำวเปลือกหอมมะลิ    ตันละ 16,723.09 บำท 
  1.2. ข้ำวเปลือกหอมมะลินอกพ้ืนที่  ตันละ 15,651.05 บำท 
  1.3. ข้ำวเปลือกเจ้ำ    ตันละ   7,530.36 บำท 
  1.4. ข้ำวเปลือกหอมปทุมธำนี  ตันละ  10,216.55 บำท 
  1.5. ข้ำวเปลือกเหนียว   ตันละ 18,926.86 บำท 
   2. กำรชดเชยส่วนต่ำงระหว่ำงรำคำประกันรำยได้กับรำคำเกณฑ์กลำงอ้ำงอิง        
มีอัตรำส่วนต่ำงที่ธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตรใช้ในกำรจ่ำยให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้ำว ส ำหรับ
กำรจ่ำยเงินงวดที่ ๑ ในวันที่ 15 ตุลำคม 2562  
  2.1 ข้ำวเปลือกเจ้ำ     ตันละ   2,469.64 บำท 
  2.2 ข้ำวเปลือกหอมปทุมธำนี   ตันละ      783.45 บำท  
     หมำยเหตุ : ข้ำวเปลือกชนิดต่ำงๆ ควำมชื้นไม่เกิน 15 %  

มติที่ประชุม     รับทรำบ 
 

  ระเบียบวาระท่ี ๕.3.3 การจัดท า MOU การประชาสัมพันธ์การรับซื้อข้าวในแปลงใหญ่ 
  ประธำนฯ มอบให้นำยสุชำติ งำมพิพัฒนกุล ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจ
สหกรณ์ รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ ได้รับมอบหมำยให้เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมอ ำนวยกำรขับเคลื่อนงำนนโยบำย
ส ำคัญและแก้ไขปัญหำภำคกำรเกษตรระดับจังหวัด ณ ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดหนองบัวล ำภู เมื่อวันที่ 1 
พฤศจิกำยน 2562 ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดหนองบัวล ำภูแจ้งว่ำ จังหวัดหนองบัวล ำภูมีพ้ืนที่ท ำเกษตร      
แปลงใหญ่ทั้งหมด 35 แปลง เกษตรนำแปลงใหญ่ 18 แปลง ที่ผ่ำนมำมีเกษตรกรผู้ปลูกข้ำวที่เป็นสมำชิก
เกษตรนำแปลงใหญ่ ไม่ได้น ำข้ำวที่ผลิตได้มำขำยให้คู่สัญญำ (บริษัทกล้ำทิพย์ จ ำกัด) ในกำรนี้คณะกรรมกำรฯ 
จะจัดประชุมชี้แจงกำรรับซื้อผลผลิตข้ำวจำกสมำชิกนำแปลงใหญ่ ระหว่ำงผู้ขำย ผู้รับซื้อ รำยละเอียดจะแจ้งให้
ทรำบอีกครั้ง 
 มติที่ประชุม     รับทรำบ 
 
 ระเบียบวาระท่ี ๕.๔ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนตุลาคม 25๖๒ 
ระเบียบวาระที่ ๕.๔.๑ ส ารวจข้อมูลโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ าในไร่นา

ของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะที่ 2  
ประธำนฯ มอบให้นำงพรสถิตย์  ก ำไรทอง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำร   

กำรจัดกำรสหกรณ์ รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ กรมส่งเสริมสหกรณ์แจ้งให้ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู
ส ำรวจจ ำนวนสมำชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ประสงค์จะเข้ำร่วมโครงกำรสนับสนุนเงินทุนเพ่ือสร้ำงระบบ
น้ ำในไร่นำของสมำชิกสถำบันเกษตรกร ระยะที่ 2  โดยสมำชิกจะต้องไม่เคยได้รับกำรสนับสนุนเงินทุนจำก
กองทุนพัฒนำสหกรณ์หรือโครงกำร ระยะที่ 1 รวมทั้งโครงกำรอ่ืนของภำครัฐที่ให้กำรสนับสนุนในลักษณะ
เดียวกัน ระยะเวลำกำรด ำเนินโครงกำรระหว่ำงปี 2563 – 2568 ให้กู้ยืมรำยละไม่เกิน 50,000 บำท เป็น
เงินกู้ยืมปลอดดอกเบี้ย ให้ส่งคืนเงินต้น 25% ในปีที่ 3 ของโครงกำร (ปี 2565) ทั้งนี้กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนำกำรบริหำรกำรจัดกำรสหกรณ์ได้มีหนังสือแจ้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรแล้ว หำกมีควำมประสงค์จะเข้ำ
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ร่วมโครงกำรให้ส่งแบบส ำรวจให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำรกำรจัดกำรสหกรณ์ภำยในวันที่ 11 
พฤศจิกำยน 2562 เพ่ือที่จะได้ส่งข้อมูลให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ในวันที่ 15 พฤศจิกำยน 2562 ต่อไป ในกำรนี้ 
จึงขอควำมร่วมมือกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 และ 2 ช่วยประสำนงำนกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรด้วย  

มติที่ประชุม     รับทรำบ /มอบกลุ่มเสริมสหกรณ์ 1 และ 2 แนะน ำ และติดตำมกำรด ำเนินงำน
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๔.2 วงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกันประจ าปีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
ประธำนมอบให้นำงพรสถิตย์  ก ำไรทอง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำร   

กำรจัดกำรสหกรณ์ ได้รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ กำรเห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรือค้ ำประกันประจ ำปีของสหกรณ์           
ประจ ำเดือนตุลำคม 2562 มีดังนี้   

 สหกรณ์ มี 3 แห่ง คือ 
1. สหกรณ์ผู้ใช้น้ ำสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำบ้ำนทรำยมูล – กุดแข้ จ ำกัด รองนำย

ทะเบียนสหกรณเ์ห็นชอบวงเงินกู้ยืมจ ำนวนเงิน 2,0๐๐,๐๐๐ บำท 
2. สหกรณ์กำรเกษตร สกอ. สุวรรณคูหำ จ ำกัด รองนำยทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบ

วงเงินกู้ยืมจ ำนวนเงิน 8๐๐,๐๐๐ บำท  
 ๓. สหกรณ์เครติดยูเนี่ยนผำซ่อนมั่นคง จ ำกัด รองนำยทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบ

วงเงินกู้ยืม จ ำนวนเงิน 1,000,๐๐๐ บำท 
 สหกรณ์ที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรขอเอกสำรเพ่ิมเติมในกำรพิจำรณำวงเงินกู้ยืม 

จ ำนวน ๓ แห่ง ดังนี้  
 ๑. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโนนสง่ำสำมัคคี จ ำกัด วงเงินกู้ยืม จ ำนวน 3,๐๐๐,๐๐๐ บำท 
 ๓. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสุวรรณคูหำ จ ำกัด วงเงินกู้ยืม จ ำนวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บำท 

กลุ่มเกษตรกร จ ำนวน 5 แห่ง ดังนี้  
๑. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์กุดดินจี่ รองนำยทะเบียนสหกรณ์ให้เห็นชอบ วงเงินกู้ยืม

จ ำนวนเงิน 1,๐๐๐,๐๐๐ บำท  
๒. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์โนนเมือง รองนำยทะเบียนสหกรณ์ให้เห็นชอบ วงเงิน

กู้ยืมจ ำนวนเงิน 9๐๐,๐๐๐ บำท  
๓. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ดงสวรรค์ รองนำยทะเบียนสหกรณ์ให้เห็นชอบ วงเงิน

กู้ยืมจ ำนวนเงิน 2,๐๐๐,๐๐๐ บำท  
๔. กลุ่มเกษตรกรท ำนำหนองทุ่งมน รองนำยทะเบียนสหกรณ์ให้เห็นชอบ วงเงินกู้ยืม

จ ำนวนเงิน ๕๐0,๐๐๐ บำท  
๕. กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำงพำรำกุดจิก – เก่ำกลอย รองนำยทะเบียนสหกรณ์ให้

เห็นชอบ วงเงินกู้ยืมจ ำนวนเงิน 30๐,๐๐๐ บำท  
  มติที่ประชุม  รับทรำบ 
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 ระเบียบวาระท่ี ๕.5  กลุ่มตรวจการสหกรณ์   
รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนตุลาคม 25๖๒  
ระเบียบวาระท่ี ๕.5.๑ รายงานผลความก้าวหน้าการช าระบัญชี 
ประธำนฯ มอบให้นำยวสันต์ สุขสมบัติ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มตรวจกำรสหกรณ์ รำยงำนผล

ควำมก้ำวหน้ำในกำรช ำระบัญชีประจ ำเดือนตุลำคม 256๒ ต่อที่ประชุม ดังนี้ 
ที ่ ชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ขั้นตอน 

เดือน ก.ย. ๖2 
ขั้นตอน 

เดือน ต.ค.62 
ผู้ช ำระบัญชี 

๑ สอ.พนักงำนฝ่ำยปกครองอ ำเภอ 
นำกลำง จ ำกัด 

ขั้นที่ 3 
(26 ก.ย.59) 

ขั้นที่ 3 
(26 ก.ย.59) 

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 ำกัด 

ขั้นที่ 6   
(4 มิ.ย.60) 

ขั้นที่ ๗   
(4 ก.ย.6๒) 

นำยสมเด็จ  บุญเดช 
 

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

ขั้นที่ 3 
(1 มิ.ย.59) 

น.ส.ศศิธร จันทร์สมัคร 
 

5 สกก.บ้ำนกุดดินจี่ –ดงสวรรค์  
จ ำกัด 

ขั้นที่ 4        
(6 มิ.ย.60) 

ขั้นที่ 4   
(6 มิ.ย.60)  

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 
 

10 กลุ่มเกษตรเลี้ยงสัตว์นำแก  ขั้นที่ ๖  
(7 เม.ย.60)   

ขั้นที่ ๖  
(7 เม.ย.60)  

น.ส.จันทร์เพ็ญ ศรีลุนช่ำง 
 

11 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์นำค ำไฮ 
 

ขั้นที่ 3 
(16 ก.พ.60) 

ขั้นที่ 3 
(16 ก.พ.60) 

น.ส.จันทร์เพ็ญ ศรีลุนช่ำง 
 

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

ขั้นที่ 3 
(11 ส.ค.๖๐) 

น.ส.ฐิตำภรณ์ สอนเต็ม 

13 สบ.ชุมชนบ้ำนเอื้ออำทร
หนองบัวล ำภู จ ำกัด 

ขั้นที่ ๓ 
(๖ ก.ค.๖๐) 

ขั้นที่ ๓ 
(๖ ก.ค.๖๐) 

น.ส.รัดดำวรรณ ไชยช่วย 

๑4 สกก.บ้ำนเพ็กเฟ้ือย-ห้วยเตย 
จ ำกัด 

ขั้นที่ 3 
(1๐ ต.ค.60)  

ขั้นที่ 3 
(1๐ ต.ค.60) 

นำงพรสถิตย์ ก ำไรทอง   
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15 สกก.โนนเมือง จ ำกัด ขั้นที่ 3 
(21 ก.ค. 60  

ขั้นที่ 3 
(21 ก.ค. 60) 

น.ส.จันทร์เพ็ญ  ศรีลุนช่ำง 

๑6 สกก.โอทอปศรีบุญเรือง จ ำกัด ขั้นที่ 4 
(21 มี.ค.61)  

ขั้นที่ ๖ 
(21 พ.ค.6๒) 

น.ส.อรอุมำ แพงวงษ์ 

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

ขั้นที่ 2 
(26 พ.ค.60) 

นำยวสันต์  สุขสมบัติ 

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

ขั้นที่ ๒  
(๒๑ พ.ย.60) 

น.ส.ญำณินท์ สุวรรณโค 
 

19 สกก.ผลิตปุ๋ยอินทรีย์คลองเจริญ 
จ ำกัด 

ขั้นที่ ๓  
(๓๒ พ.ย.61) 

ขั้นที่ ๓  
(๓๒ พ.ย.61) 

นำยพยนต์  รุ่งศรี 

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

ขั้นที่ 3  
(๒3 ม.ค.6๑) 

น.ส.ทิพวรรณ  ทองดี 

๒1 สหกรณ์ผู้ใช้น้ ำบ้ำนโนนข่ำแก ท่ำ
วำรี จ ำกัด 

ขั้นที่ ๒  
๒ ต.ค. ๖๑ 

ขั้นที่ ๒  
๒ ต.ค. ๖๑ 

นำยจิตณรงค์  ลอยลม 

22 กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำง
สำมัคคี ต. โนนทัน 

ขั้นที่ 2  
19 ก.ย.62 

ขั้นที่ 3 
1 ต.ค.62 

นำยพยนต์ รุ่งศรี 

มติที่ประชุม  รับทรำบ /มอบเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบเร่งด ำเนินกำรช ำระบัญชีให้เสร็จสิ้น
โดยเร็ว ในแต่ละไตรมำสให้มีควำมเคลื่อนไหว และไม่ควรเกิน ๒ ปี ตำมแผนของกรมส่งเสริมสหกรณ์  

 
ระเบียบวาระที่ ๕.5.๒ รายงานความคืบหน้าการแกไ้ขข้อบกพร่องประจ าเดือนตุลาคม 25๖๒ 
ประธำนฯ มอบให้นำยวสันต์ สุขสมบัติ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มตรวจกำรสหกรณ์ รำยงำนต่อที่

ประชุมว่ำ ได้รับแจ้งผลกำรรำยงำนกำรแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ ดังนี้ 
1. สหกรณ์กำรเกษตรเมืองหนองบัวล ำภู จ ำกัด รำยงำนควำมคืบหน้ำว่ำ ในเดือนตุลำคม 

2562 ยังไม่ได้รับช ำระหนี้จำกโรงสีอุดรฯ เลี่ยงฮงไถ่ (1992) จ ำกัด คงเหลือยอดมูลค่ำควำมเสียหำย    
๒,๗๐9,701 บำท ส่วนลูกหนี้สินค้ำขำดบัญชีอยู่ในควำมรับผิดชอบของนำยนำวำ ใจสะอำด อดีตผู้จัดกำร   
ยังไมไ่ด้น ำเงินมำช ำระให้สหกรณ์เดือนละ ๕,๐๐๐ บำท มียอดคงเหลือจ ำนวน 1๗,192 บำท 

๒. สหกรณ์กำรเกษตรศรีบุญเรือง จ ำกัด รำยงำนควำมคืบหน้ำว่ำ ในเดือนตุลำคม 2562 
ได้รับช ำระหนี้จำกลูกหนี้ นำยสมศักดิ์ จักรนำรำยณ์ จ ำนวน ๕,๐๐๐ บำท มียอดคงเหลือจ ำนวน 3,839,000 บำท 
  มติที่ประชุม  รับทรำบ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.6 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1  

    - 
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ระเบียบวาระท่ี ๕.7 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2  
รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนตุลาคม 25๖๒  
ระเบียบวาระท่ี ๕.7.1 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรประชุมใหญ่สามัญประจ าปีภายใน 150 วัน 

ส้ินปีบัญชี ๓๐ เมษายน 2562  
ประธำนฯ มอบให้นำงสำวญำณินท์ สุวรรณโค นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร รำยงำนต่อที่

ประชุมว่ำ สหกรณจ์ัดประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี ภำยใน ๑๕๐ วัน ส ำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ๓1 พฤษภำคม ๒๕๖๒ 
จ ำนวน  ๑ แห่ง คือ สหกรณ์กำรเกษตรโนนม่วง ยำงหล่อ หนองกุงแก้ว จ ำกัด  

มติที่ประชุม  รับทรำบ 
   
    
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑ การรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชการมารี 

ประธำนฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ ขอเชิญชวนข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนรำชกำร สังกัด
ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู รับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำชกุมำรี ที่ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ เสด็จพระรำชด ำเนินถวำยผ้ำพระกฐินสภำสภำกำชำดไทย 
ประจ ำปี 2562 ณ วัดพิศำลรัญญำวำส (พระอำรำมหลวง) ต ำบลหนองบัว อ ำเภอเมืองหนองบัวล ำภู จังหวัด
หนองบัวล ำภู ในวันอังคำรที่ 5 พฤศจิกำยน 2562 รถออกจำกส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู เวลำ 
07.30 น.  กำรแต่งกำย เครื่องแบบปกติขำว สวมหมวก   

มติที่ประชุม  รับทรำบ /ถือปฏิบัติ 
 
  เมื่อไม่มีผู้เสนอเรื่องอ่ืนใดอีก ประธำนฯ ขอขอบคุณ ผู้มำประชุม และกล่ำวปิดกำรประชุม 
เลิกประชุมเวลา ๑๖.00 น. 
 
 
      (ลงชื่อ)  ธีรโชติ  มะลิวัน    (ลงชื่อ)       ประสิทธิ์  เทพมูณี          
             (นำยธีรโชติ  มะลิวัน)       (นำยประสิทธิ์ เทพมูณี) 
             นักจัดกำรงำนทั่วไป                                             หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป 
             ผู้จดรำยงำนกำรประชุม                                             ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)     


