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รายงานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการและจ้างเหมาบริการ 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล าภู 

ครั้งที่ ๗/25๖๑ 
ประจ าเดือนกรกฎาคม 256๑ 

วันอังคารที ่๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖1 เวลา 1๔.๓0 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 
๓.   นำยสชุำติ  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.   นำยทว ี  ขวัญใจ  เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์อำวุโส  ทวี   ขวัญใจ 
9.   นำยประวัต ิ  หวำนนอก เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์ช ำนำญงำน ประวัติ   หวำนนอก 
๑๐. นำยพยนต์  รุ่งศร ี  เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์ช ำนำญงำน พยนต์  รุ่งศรี 
๑๑. นำงสำวญำณินท ์ สุวรรณโค นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร  ญำณินท์  สุวรรณโค 
๑๒. นำงสำวพิสมัย  แสงโทโพธิ์ นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร      พิสมัย  แสงโทโพธิ์ 
๑๓. นำงสำวสิริเนตร โพระกัน  นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  สิริเนตร  โพระกัน 
๑๔. นำงสำวชมพูเนกข์ พุทธิรัตน์ นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  ชมพูเนกข์  พุทธิรัตน์ 
๑๕. นำงสำวอัษฏำพร พิบูลย์  นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  อัษฏำพร  พิบูลย์ 
๑๖. นำยฉลำด  วัณณำ  นิติกรปฏิบัติกำร    ฉลำด  วัณณำ 
1๗. นำงสำวทิพวรรณ ทองดี  นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  ทิพวรรณ  ทองดี 
๑๘. นำยยอดมนูญ ก้อนมณี  นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  ยอดมนูญ  ก้อนมณี 
1๙. นำวสำวเรณุกำ  จะมีพันธ์ นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  เรณุกำ  จะมีพันธุ์ 
๒๐. นำยสำคร  ดำทุมมำ พนักงำนพิมพ์ ส3   สำคร ดำทุมมำ 
๒๑. นำยสุทธิชัย  ถำวะโร  พนักงำนขับรถยนต์ ส2   สุทธิชัย  ถำวะโร 
๒๒. นำยสมคิด  งำมดี  พนักงำนขับรถยนต์ ส2   สมคิด  งำมดี 
๒๓. นำงสำวช่อเพชร  ศรีบุญเรือง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน  ช่อเพชร  ศรีบุญเรือง 
๒๔. นำงสำวจันทร์เพ็ญ   ศรีลุนช่ำง นักวิชำกำรสหกรณ์   จันทร์เพ็ญ ศรีลุนช่ำง 
๒๕ นำงสำวนิลวรรณ ศรีหลง  นักวิชำกำรมำตรฐำนสินค้ำ  นิลวรรณ  ศรีหลง 
๒๖. นำงสำวศศิธร จันทร์สมัคร นักวิชำกำรสหกรณ์   ศศิธร  จันทร์สมัคร 
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๒๗. นำงสำวอัมพิกำ ฉิมมำ  นักวิชำกำรสหกรณ์   อัมพิกำ  ฉิมมำ 
๒๘. นำงศรีสุนันท์   วงค์พันธุ์  นักวิชำกำรสหกรณ์   ศรีสุนันท์  วงศ์พันธุ์ 
๒๙. นำงสำวปวีณำ ชัชวำลย์  นักวิชำกำรสหกรณ์   ปวีณำ  ชัชวำลย ์
๓0. นำยธีรโชติ   มะลิวัน  นักจัดกำรงำนทั่วไป   ธีรโชติ มะลิวัน 
๓1. นำยภำณุพงษ์   เกตุไทย  นิติกร     ภำณุพงษ์  เกตุไทย 
๓2. นำงสำวรัดดำวรรณ ไชยช่วย  เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์  รัดดำวรรณ  ไชยช่วย 
๓๓. นำงสำวฐิตำภรณ ์ สอนเต็ม  เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์  ฐิตำภรณ์  สอนเต็ม 
๓๔. นำงสำวภำวิณี  บุญสุด  นักวิชำกำรเงินและบัญชี   ภำวิณี  บุญสุด 
๓๕. นำงสำวอรอุมำ  แพงวงษ์  นักวิชำกำรสหกรณ์   อรอุมำ  แพงวงษ์ 
๓6. นำงสำวศิริรัตน์ จันทร์จ้อย เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี  ศิริรัตน์  จันทร์จ้อย 
๓7. นำงสำวเจนจิรำ สุวรรณพิมพ์ เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์  เจนจิรำ  สุวรรณพิมพ์ 
๓8. นำงสำวรุ่งนภำ   ขำวข ำ  เจ้ำพนักงำนธุรกำร   รุ่งนภำ  ขำวข ำ 
๓9. นำงสำววชิุดำวดี  ศรสีุทัศน์ เจ้ำพนักงำนธุรกำร   วิชุดำวดี  ศรีสุทัศน์ 
๔0. นำยเกษม    ปัจชัยโย  จ้ำงเหมำบริกำรขับรถยนต์  เกษม ปัจชัยโย 
๔1. นำยนิกร  วงศ์เครือศร จ้ำงเหมำบริกำรขับรถยนต์  นิกร  วงศ์เครือศร 
๔2. นำงนิภำพร  จันทร์มำลำ จ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำด  นิภำพร จันทร์มำลำ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นำยประสิทธิ์        เทพมูณี  หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป   ลำพักผ่อน 
๒. นำงสำวปริยำกร ขำวนอก  นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  ไปรำชกำร 
๓ นำยชินวัฒน ์  ถิรโสตถินำนนท์  นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  ไปรำชกำร 
๔. นำยดุจบดินทร์ ลังกำฟ้ำ  นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  ไปรำชกำร 
๕. นำงสำวสุมำล ี อินทวิหค นักวิชำกำรสหกรณ์   ลำพักผ่อน 
๖. นำยวิจิตร  บูระพันธุ์ พนักงำนขับรถยนต์ ส2   ลำพักผ่อน 
 
มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน ๔2 คน และมีผู้ไม่มาประชุม จ านวน ๖ คน 
 

เริ่มประชุมเวลำ 1๔.๓0 น. 
 นำยกฤษฎำ   วรสถิตย์  สหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู ประธำนในที่ประชุมกล่ำวเปิดกำรประชุม            
และด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุม ดังนี้ 
 
 
  
 

ระเบียบวาระที่  ๑.๑  สรุปผลการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ 
หน่วยงานของรัฐ อ าเภอ องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์การภาคเอกชนจังหวัดหนองบัวล าภู 
ประจ าเดือนกรกฎาคม 256๑ ดังนี้ 

 ๑.๑.๑. แนะน าหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาด ารงต าแหน่งในจังหวัดหนองบัวล าภู ดังนี้ 
     ๑. นำยสุรพล  มิ่งชัย    ท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดหนองบัวล ำภู  
      ย้ำยมำจำกจังหวัดมุกดำหำร 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ     
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     ๒. นำยสมชำย  จิรัตติกำนนท์  ธนำรักษพ้ื์นที่จังหวัดหนองบัวล ำภู  
      ย้ำยมำจำกจังหวัดอ ำนำจเจริญ 
 ๑.๑.๒. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
          - ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณปี ๒๕๖๑ จังหวัดหนองบัวล ำภู (ข้อมูล ณ วันที่ 

๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๑) ในส่วนของส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู เบิกจ่ำยได้ ๙๑.๖๔ %  สำมำรถ
เบิกจ่ำยได้ตำมเป้ำหมำย อันดับที่ ๕๒ จำกจ ำนวน ๖๑ หน่วยงำนในจังหวัดหนองบัวล ำภู (เรียงจำกเบิกจ่ำย
น้อยที่สุด ไปหำมำกสุด) ในกำรนี้มอบหมำยให้ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่ม วำงแผนกำรเบิกจ่ำยค่ำวัสดุ ค่ำใช้จ่ำย
ในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเดือนสิงหำคม –กันยำยน ๒๕๖๑ และในเดือนกันยำยน ๒๕๖๑ ให้ยื่นเอกสำร
กำรยืมเงินทดรองไปรำชกำรล่วงหน้ำ 

  - กำรจ้ำงพนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร 
    มอบเจ้ำหน้ำที่พัสดุ จัดเตรียมเอกสำรขอควำมเห็นชอบในจัดซื้อ จัดจ้ำง

พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำรไว้ล่วงหน้ำ เพ่ือจะได้มีบุคลำกรท ำงำนได้อย่ำงต่อเนื่อง หำกกรมส่งเสริมสหกรณ์
จัดสรรงบประมำณมำให้ สำมำรถลงนำมในสัญญำจัดซื้อ จัดจ้ำงได้ทันที โดยให้มีผลย้อนหลังถึงวันที่ 1 ตุลำคม 
2561 

 ๑.๑.๓  งานหนองบัวล าภู  OTOP EXPRO CHOWCASE 
  ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดหนองบัวล ำภู จัดกิจกรรมส่งเสริมช่องทำงกำรตลำด 

กำรจัดแสดงและจ ำหน่ำยสินค้ำ OTOP  ภำยใต้ชื่อ งำนหนองบัวล ำภู  OTOP EXPRO CHOWCASE ระหว่ำง
วันที่ ๑ – ๕ สิงหำคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลำ ๐๙.๓๐ น. – ๒๐.๐๐ น. ของทุกวัน ณ สนำมสมเด็จพระนเรศวร
มหำรำช อ ำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล ำภู โดยมีกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบกำร OTOP เข้ำร่วมจัดแสดงและ
จ ำหน่ำยสินค้ำรวม ๑๑๔ บูธ จ ำหน่วยสินค้ำประเภท ผ้ำเครื่องแต่งกำย อำหำร เครื่องดื่ม ของใช้ของประดับ
ตกแต่ง ของที่ระลึก สมุนไพร และโอทอปชวนชิม และมีกำรจัดแสดงนิทรรศกำรผ้ำ นิทรรศกำรเฉลิม        
พระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ฯ พระบรมรำชินีนำถ ในรัชกำรที่ ๙ กำรแสดงดนตรีมินิคอนเสิร์ต/ศิลปะ 
วัฒธรรมท้องถิ่นด้วย ในกำรนี้จึงขอเชิญชวนเที่ยวชมกิจกรรมดังกล่ำว 

 ๑.๑.๔  เชิญชวนบริจาคโลหิต 
  ส ำนักงำนคุ้มครองแรงงำนและสวัสดิกำรสังคมจังหวัดหนองบัวภู ร่วมกับบริษัท

สยำมแม็คโคร จ ำกัด จัดกิจกรรมรับบริจำคโลหิต เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ำอยู่หั วมหำวชิรำลงกรณ 
บดินทรเทพยวรำงกูร เนื่องในโอกำสมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ ๖๖ พรรษำ ๒๘ กรกฎำคม ๒๕๖๑   
และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ ในรัชกำลที่ ๙ เนื่องในโอกำสมหำมงคลเฉลิม
พระชนมพรรษำ ๘๖ พรรษำ ๑๒ สิงหำคม ๒๕๖๑ เป้ำหมำย ๑๐๐ คน ในวันที่ ๑๒ สิงหำคม ๒๕๖๑ เวลำ 
๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป  

 ๑.๑.๕  การจัดแสดงนิทรรศการและผลงานหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน  
  ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดหนองบัวล ำภู จัดกิจกรรมส่งเสริมช่องทำง

กำรตลำดครบวงจร ระดับจังหวัด ระหว่ำงวันที่ ๑ - ๓ สิงหำคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลำ ๐๙.๓๐ น. – ๒๐.๐๐ น.  
ณ สนำมสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช กลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน ๓ หมู่บ้ำน ได้แก่ ๑) บ้ำนห้วยทรำย หมู่ที่ ๑      
ต. หนองบัว  ๒) บ้ำนภูพำนทอง หมู่ที่  ๒ อ.เมืองหนองบัวล ำภู  จ.หนองบัวล ำภู  ๓) บ้ำนผำเจำะ หมู่ที่  ๒          
ต.เทพคีรี อ.นำวัง จ.หนองบัวล ำภู กิจกรรมในงำนประกอบด้วย กำรจัดแสดงนิทรรศกำรผลงำน กำรจัดจ ำหน่ำย
สินค้ำ/บริกำรชุมชน กำรจัดเวทีเสวนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรจัดกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน และกำรแสดงศิลปะ 
วัฒนธรรมท้องถิ่น  

มติที่ประชุม  รับทรำบ 



~ ๔ ~ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

นำยธีรโชติ มะลิวัน นักจัดกำรงำนทั่วไป แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ รำยงำนกำรประชุมประจ ำเดือน
มิถุนำยน 2561 ครั้งที่  6/๒๕๖๑ ได้บรรจุในเว็บไซต์ของส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู 
http://web.cpd.go.th/nongbualamphu/ และลงไลน์กลุ่มส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด เพ่ือให้ทุกกลุ่มงำน 
ได้รับทรำบและตรวจสอบควำมถูกต้อง รวมทั้งด ำเนินกำรตำมมติที่ประชุมในส่วนที่เกี่ยวข้อง และหำกท่ำนใดมี
ข้อแก้ไขเพ่ิมเติมภำยหลังขอให้แจ้งฝ่ำยบริหำรทั่วไป 

นำงพรสถิตย์ ก ำไรทอง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำร บริหำรกำรจัดกำรสหกรณ์  
ขอแก้ไขเพ่ิมเติมหน้ำ 8 ระเบียบวำระที่ ๔.3.2 สรุปผลกำรจัดงำน 7 มิถุนำยน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน     
ปี 2561 ดังนี้ 
   1. ยอดยกมำจำกปีก่อน        5,000 บำท 
   2. รับสนันสนุนจำกสหกรณ์ ปี 2561   32,300 บำท 

   3. ค่ำใช้จ่ำย     31,380 บำท  
   4. รับคืนจำก คุณพยนต์ และ คุณช่อเพชร      420  บำท 
   5. คงเหลือจำกงบกลำง      1,020 บำท 
    ยอดคงเหลือยกไป ปี 2562    7,360 บาท 

มติที่ประชุม  รับทรำบ /รับรองรำยงำนกำรประชุมประจ ำเดือนมิถุนำยน ๒๕๖1 
 
 

 
 
 

 

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ เห็นชอบให้สหกรณ์ถือใช้ร่างระเบียบ ว่าด้วยการรับฝากเงินจาก
สหกรณ์อื่น 

ประธำนมอบให้นำยวสันต์  สุขสมบัติ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มตรวจกำรสหกรณ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ 
สืบเนื่องมำกำรประชุมครั้งแล้ว ได้รำยงำนเรื่องเห็นชอบให้สหกรณ์ถือใช้ร่ำงระเบียบ ว่ำด้วยกำรรับฝำกเงินจำก
สหกรณ์อ่ืน นั้น ในเดือนกรกฎำคม 2561 มีบำงสหกรณ์ท่ียังไม่ได้ถือใช้ร่ำงระเบียบ ว่ำด้วยกำรรับฝำกเงินจำก
สหกรณ์อ่ืน จึงขอควำมร่วมมือกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒ แนะน ำสหกรณ์ให้ถือใช้ร่ำงระเบียบดังกล่ำว และหำก
สหกรณ์จัดประชุมขอควำมร่วมมือกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 และ 2 เข้ำร่วมประชุมร่วมกับสหกรณ์ด้วย 

มติที่ประชุม  รับทรำบ  
      มอบหมำยให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  2 แนะน ำสหกรณ์ที่ยังไม่ถือใช้ร่ำงระเบียบ

ว่ำด้วยกำรรับฝำกเงินจำกสหกรณ์อ่ืนให้ถือใช้ร่ำงระเบียบฯ หำกสหกรณ์จัดประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
ในวันประชุมกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ และ ๒ ที่รับผิดชอบเข้ำร่วมประชุมด้วย และขอบคุณกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 
๑ และ ๒ ที่ช่วยติดตำมสหกรณ์ให้ถือใช้ร่ำงระเบียบดังกล่ำว 

 

 
 

 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/๒๕๖1 วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องติดตาม  

http://web.cpd.go.th/nongbualamphu/
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ระเบียบวาระท่ี ๔.๑  ฝ่ายบริหารทั่วไป 

  ระเบียบวาระท่ี ๔.1.๑ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2561 
ประธำนมอบให้นำงสำวช่อเพชร ศรีบุญเรือง ได้รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ       

ปี 2561 ของส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู ข้อมูล ณ วันที่ ๓1 กรกฎำคม ๒๕๖1 ในภำพรวม
สำมำรถ ท ำกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณได้ 91.63 % 
  มติที่ประชุม รับทรำบ 

 
 ระเบียบวาระท่ี ๔.1.2 มาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการด าเนินการกบัเจ้าหน้าที่ 
ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า  
  ประธำนมอบให้นำยธีรโชติ  มะลิวัน ได้รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ จังหวัดหนองบัวล ำภู          
ได้จัดท ำประกำศจังหวัดหนองบัวล ำภู เรื่องมำตรกำรในกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำนและกำรด ำเนินกำรกับ
เจ้ำหน้ำที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์กำรปฏิบัติงำนต่ ำ ลงวันที่ 23 พฤษภำคำม 2561 เพ่ือให้ส่วนรำชกำรมีแนวทำงในกำร
ด ำเนินกำรกับเจ้ำหน้ำที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์กำรปฏิบัติงำนต่ ำ สอดคล้องกับเกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
ในกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนภำครัฐ และเพ่ือให้กำรปฏิบัติรำชกำรมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลในระดับ
อันเป็นที่พึงพอใจ รวมทั้งให้ข้ำรำชกำรสำมำรถปรับปรุงและพัฒนำตนเองได้ หำกส่วนรำชกำรมีผู้ปฏิบัติงำนที่มี
คะแนนประเมินผลกำรปฏิบัติงำนต่ ำกว่ำ ร้อยละ 60 เมื่อด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน
และกำรด ำเนินกำรกับเจ้ำหน้ำที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์กำรปฏิบัติงำนต่ ำ ตำมประกำศฯ ดังกล่ำวแล้วเสร็จ ให้รำยงำน
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหนองบัวล ำภูทรำบ รำยละเอียดเพ่ิมเติมฝ่ำยบริหำรทั่วไปได้ปิดประกำศที่ป้ำยประชำสัมพันธ์ 
ของส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู และจะแจ้งเวียนให้กลุ่มทุกกลุ่มทรำบ 
 มติที่ประชุม รับทรำบ 
 
 ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
  ระเบียบวาระท่ี ๔.2.๑ การด าเนินงานโครงการไทย นิยม ยั่งยืน 

 ประธำนมอบให้นำยสุชำติ งำมพิพัฒนกุล ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจ
สหกรณ์ ไดร้ำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ โครงกำรไทย นิยม ยังยืน (โครงกำรแก้มลิง) สหกรณ์ได้ด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑. สหกรณ์กำรเกษตรโนนสัง จ ำกัด ด ำเนินกำรก่อสร้ำงโกดัง ขนำด ๒,๐๐๐ ตัน 
จ ำนวน ๗,๘๗๐,๐๐๐ บำท ได้ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเสร็จเรียบร้อยแล้ว เนื่องจำกสื่อมวลชนร้องเรียนให้
ตรวจสอบในกำรประกวดรำคำ จึงแจ้งให้สหกรณ์ชะลอกำรลงนำมในสัญญำไว้ก่อน 

๒. สหกรณ์กำรเกษตรเพ่ือกำรตลำดลูกค้ำ ธ.ก.ส. จ ำกัด  ด ำเนินกำรสร้ำงโกดัง 
ขนำด ๕๐๐ ตัน จ ำนวน ๒,๐๔๕,๐๐๐ บำท อยู่ระหว่ำงกำรท ำสัญญำจ้ำง 

๓. สหกรณ์กำรเกษตรหนองภัยศูนย์ จ ำกัด ได้ด ำเนินกำรจัดซื้อรถยนต์บรรทุกห้อง
เย็น จ ำนวน ๑ คัน จ ำนวน ๙๐๐,๐๐๐ บำท ได้ด ำเนินกำรเสร็จเรียบร้อยแล้ว และผู้ขำยได้ส่งมอบรถยนต์
เรียบร้อยแล้ว  
 มติที่ประชุม  รับทรำบ /มอบหมำยให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจสหกรณ์ ก ำกับ ดูแล แนะน ำ
สหกรณ ์ในกำรด ำเนินกำรโครงกำรดังกล่ำวด้วย 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อทราบ และถือปฏิบัติ 



~ ๖ ~ 
 

 
 
 
 

  ระเบียบวาระที่ ๔.2.๒ โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาอาชีพเพื่อจัดตั้งกลุ่มอาชีพ
ให้กับเกษตรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินท ากิน ปี ๒๕๖๑  
   ประธำนมอบให้นำยสุชำติ งำมพิพัฒนกุล ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจ
สหกรณ์ ได้รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภูจะท ำโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำ
อำชีพเพ่ือจัดตั้งกลุ่มอำชีพให้กับเกษตรกรที่ได้รับกำรจัดสรรที่ดินท ำกิน ปี ๒๕๖๑ ได้รับงบประมำณจำก
ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวล ำภู จ ำนวน ๓๗,๙๕๐ บำท โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือส่งเสริมกำรรวมกลุ่ม กำรจัดตั้งกลุ่มอำชีพของประชำชนภำยในพ้ืนที่เป้ำหมำยกำรจัดที่ดินท ำกินให้ชุมชน 
ภำยใต้โครงกำรจัดที่ดินท ำกินให้ชุมชนตำมนโยบำยรัฐบำลในรูปแบบสหกรณ์หรือรูปแบบอ่ืนที่เหมำะสม    
และเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตให้มีควำมกินดี มีสันติสุข และสร้ำงควำมเข้มแข็งในชุมชน พ้ืนที่เป้ำหมำยคือ
ประชำชนในเขตพ้ืนที่กรมป่ำไม้/ ส.ป.ก.  ป่ำห้วยส้ม และป่ำภูผำแดง ต.นำกอก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวล ำภู 
จ ำนวน ๓๕ คน ระหว่ำงวันที่  ๔ – ๕ กันยำยน ๒๕๖๑  
  มติที่ประชุม  รับทรำบ /มอบหมำยให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจสหกรณ์ด ำเนินกำร 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนกรกฏาคม 25๖1 
ระเบียบวาระท่ี ๔.3.๑ เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
ประธำนมอบให้นำงพรสถิตย์  ก ำไรทอง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำร   

กำรจัดกำรสหกรณ์ ไดร้ำยงำนต่อที่ประชุม ดังนี้ 
    1. คณะอนุกรรมกำรเงินกู้ กพส. ได้พิจำรณำอนุมัติเงินกู้ กพส. ให้แก่สหกรณ์ จ ำนวน 4 

แห่ง คือ  
 1. สหกรณ์โคเนื้อคุณภำพหนองบัวล ำภู จ ำกัด 
 2. สหกรณ์ผู้ใช้น้ ำสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำบ้ำนโคกม่วงชุม จ ำกัด 
 3. สหกรณ์ข้ำวฮำงงอกหนองบัวล ำภู จ ำกัด 
 4. สหกรณ์กำรเกษตร สกอ. ต ำบลบ้ำนโคก จ ำกัด  
 รวมเงินที่อนุมัติจ ำนวน 2,6000,000 บำท  

2. โครงกำรส่งเสริมอำชีพสมำชิกสหกรณ์และยกระดับสินค้ำสหกรณ์ 
    วงเงินกู้กองทุนพัฒนำสหกรณ์ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 (เพ่ิมเติม) โครงกำร

ส่งเสริมอำชีพสมำชิกสหกรณ์และยกระดับสินค้ำสหกรณ์ มีสหกรณ์แจ้งควำมประสงค์ขอกู้จ ำนวน 1 แห่ง คือ
สหกรณ์กำรเกษตรโนนสัง จ ำกัด เพ่ือให้สมำชิกกู้ยืม และเพ่ือรวบรวมผลผลิต 

มติที่ประชุม รับทรำบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.3.2 โครงการอบรมการสนับสนุนการผลิตหรือการจัดหาปุ๋ยสั่งตัดผ่าน

สถาบันเกษตรกร 
ประธำนมอบให้นำงพรสถิตย์  ก ำไรทอง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำรกำร

จัดกำรสหกรณ์ รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ก ำหนดจัดโครงกำรอบรมกำรสนับสนุนกำรผลิต
หรือจัดหำปุ๋ยสั่งตัดผ่ำนสถำบันเกษตรกร วัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้เกี่ยวกับกำรวิเครำะห์ค่ำดินที่
เหมำะสมของเกษตรกรแต่ละรำยและสำมำรถผลิตปุ๋ยได้ตรงกับค่ำวิเครำะห์ดิน ก ำหนดจัดอบรมวันที่ 7 – 8 
สิงหำคม 2561 ณ โรงแรมอ ำนวยสุข อ ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
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ในส่วนของส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู มีสหกรณ์สนใจเข้ำร่วมโครงกำรอบรม
ดังกล่ำว ดังนี้  

1. สหกรณ์กองทุนสวนยำงสำมพลังยำงทอง จ ำกัด 
2. สหกรณ์กองทุนสวนยำงยำงดงมะไฟ จ ำกัด 
3. ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรจังหวัดหนองบัวล ำภู จ ำกัด 
4. ผู้แทน ธ.ก.ส. สำขำหนองบัวล ำภู  
5. ข้ำรำชกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำรกำรจัดกำรสหกรณ์  
มติที่ประชุม รบัทรำบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.3.3 โครงการสนับสนุนเพื่อการพัฒนาการกระจายสินค้าสหกรณ์ 
ประธำนมอบให้นำงพรสถิตย์  ก ำไรทอง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำรกำร

จัดกำรสหกรณ์ ได้รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดท ำโครงกำรสนับสนุนเงินทุน เพ่ือพัฒนำกำร
กระจำยสินค้ำสหกรณ์ เพ่ือสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนให้สหกรณ์น ำไปจัดหำสินค้ำมำจ ำหน่ำย รวบรวมผลิต
และสินค้ำอ่ืนที่จ ำเป็น มำจ ำหน่ำยให้แก่สมำชิก โดยกลุ่มเป้ำหมำยคือ สหกรณ์ในเครือข่ำย ศูนย์กระจำยสินค้ำ
สหกรณ์ วงเงินกู้ต่อสหกรณ์ไม่เกิน 20 ล้ำนบำท ในอัตรำดอกเบี้ยตำมชั้นลูกหนี้ กพส. ในส่วนของส ำนักงำน
สหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู มีสหกรณ์เป้ำหมำยจ ำนวน 1 แห่ง คือ ชุมนุมสหกรณ์สหกรณ์กำรเกษตรจังหวัด
หนองบัวล ำภู จ ำกัด 

มติที่ประชุม รับทรำบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.3.๔ รายงานผลการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล  
ประธำนมอบให้นำงพรสถิตย์  ก ำไรทอง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำรกำร

จัดกำรสหกรณ์ รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ ได้รำยงำนผลกำรประเมินสหกรณ์สีขำวด้วยธรรมำภิบำล ประจ ำปี 
๒๕๖๑ จ ำนวน ๕ สหกรณ์ ดังนี้ 

 ๑. สหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขจังหวัดหนองบัวล ำภู จ ำกัด ได้ ๙๕.๙๖ คะแนน  
ผ่ำนกำรประเมิน 

 ๒. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวล ำภู จ ำกัด ได้ ๙๐.๙๕ คะแนน ผ่ำนกำรประเมิน 
 ๓. สหกรณ์กำรเกษตรเพ่ือกำรตลำดลูกค้ำ ธ.ก.ส. จ ำกัด ได้ ๗๔.๒๒ คะแนน ไม่ผ่ำน

กำรประเมิน 
 ๔. สหกรณ์กำรเกษตรโนนสัง จ ำกัด ได้ ๗๒.๙๙ คะแนน ไม่ผ่ำนกำรประเมิน 

๕. สหกรณ์กำรเกษตรสุวรรณคูหำ จ ำกัด ได้ ๖๑.๒๓ คะแนน ไม่ผ่ำนกำรประเมิน 
มติที่ประชุม รับทรำบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4.๔ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 
รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนกรกฎาคม 25๖๑  
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔.1 การจัดจ้างเจ้าหน้าที่ผู้จัดท าบัญชีในสหกรณ์ขนาดเล็ก 
ประธำนมอบให้นำยสมเด็จ บุญเดช ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ได้รำยงำนต่อ

ที่ประชุมว่ำ สหกรณ์ขนำดเล็ก ที่มีควำมประสงค์จัดจ้ำงเจ้ำหน้ำที่จัดท ำบัญชี มีจ ำนวน 29 แห่ง ในกำรนี้   
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ได้ลงพ้ืนที่เพ่ือด ำเนินกำรแนะน ำให้ท ำข้อตกลงสัญญำ (MOU.) ระหว่ำง
คณะกรรมกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ กับผู้จัดท ำบัญชีในสหกรณ์ขนำดเล็กเสร็จแล้ว และขอควำมร่วม      
กลุ่มส่ง-เสริมสหกรณ์ 1 และ 2 ติดตำมในเรื่องกำรจัดท ำบัญชีของสหกรณ์ด้วย  

มติที่ประชุม รับทรำบ  /มอบกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 และ 2 ติดตำมกำรด ำเนินงำนของ
สหกรณ์ท่ีจัดจ้ำงเจ้ำหน้ำที่จดัท ำบัญชี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔.๒ โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกร 
ประธำนมอบให้นำยสมเด็จ บุญเดช ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ได้รำยงำน

ต่อที่ประชุมว่ำ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู โดยกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ได้ จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรพัฒนำศักยภำพกลุ่มเกษตรและขับเคลื่อนสู่กำรปฏิบัติ เพื่อจัดท ำแผนพัฒนำศักยภำพกำรด ำเนินงำน 
วิเครำะห์ปัญหำ อุปสรรคในกำรด ำเนินงำน และต้องมีปริมำณธุรกิจเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่ำ ๓ % ในกำรนี้          
ได้คัดเลือกกลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำงพำรำหนองศำลำภูเก้ำ เข้ำร่วมจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรดังกล่ำว มติที่
ประชุมได้มีแผนกำรระดมหุ้นจำกสมำชิกอย่ำงน้อยคนละ ๕๐๐ บำท เพื่อจัดหำสินค้ำมำจ ำหน่ำย ด ำเนินกำรให้
เสร็จภำยในเดือนตุลำคม ๒๕๖๑ หำกด ำเนินกำรได้ตำมแผนกำรด ำเนินงำน ปริมำณธุรกิจจะเพ่ิมขึ้น ๓%   
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์จะติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์อย่ำงใกล้ชิด 

มติที่ประชุม รับทรำบ  
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๔.๓ ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรประจ าเดือนกรกฎาคม 2561 
ประธำนมอบให้นำยพยนต์  รุ่งศรี เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์ช ำนำญงำน ได้รำยงำนต่อที่

ประชุม ดังนี้ 
1. กำรจัดมำตรฐำนสหกรณ์ประจ ำเดือน กรกฎำคม 2561   
      สหกรณม์ีกำรประเมินเข้ำสู่ระบบประเมินมำตรฐำน จ ำนวน 4 สหกรณ ์
      1. สหกรณ์กองทุนสวนยำงโนนสัง จ ำกัด                ระดับ ดีมำก 
      2. สหกรณ์กองทุนสวนยำงโนนทันยำงทอง จ ำกัด      ระดับ ดีมำก 
      3. สหกรณ์กองทุนสวนยำงยำงหล่อ จ ำกัด               ระดับ ดีมำก 
  สหกรณไ์ม่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน จ ำนวน 1 แห่ง คือ 

1. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสุวรรณคูหำ จ ำกัด              ระดับ ไม่ผ่ำน 
 
      - ผลงำนสะสมกำรรักษำมำตรฐำนสหกรณ์ ตั้งแต่เดือนตุลำคม ๒๕60 – 

กรกฎำคม ๒๕61 จ ำนวน 18 สหกรณ์ ตำมแผนที่ก ำหนด จ ำนวน 24 สหกรณ ์
     - ผลงำนสะสมกำรยกระดับมำตรฐำนสหกรณ์ ตั้งแต่เดือนตุลำคม 2560 – 

2561 จ ำนวน 2 สหกรณ์ 
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๒. กำรจดัมำตรฐำนกลุ่มเกษตรกรประจ ำเดือนกรกฎำคม 2561 
     กลุ่มเกษตรกรมกีำรประเมินเข้ำสู่ระบบประเมินมำตรฐำน จ ำนวน 11 แห่ง คือ 
  1. กลุ่มเกษตรกรท ำนำนำมะเฟืองใหม่  ระดับ ผ่ำนมำตรฐำน 
  2. กลุ่มเกษตรกรท ำนำวังปลำป้อม   ระดับ ผ่ำนมำตรฐำน 
  3. กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำงพำรำดงสวรรค์ ระดับ ผ่ำนมำตรฐำน 
  4. กลุ่มเกษตรกรฝำยหินยำงพำรำ   ระดับ ผ่ำนมำตรฐำน 
  5. กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำงกุดจิก เก่ำกลอย ระดับ ผ่ำนมำตรฐำน 
  6. กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำงพำรำหนองศำลำ ภูเก้ำ   ระดับ ผ่ำนมำตรฐำน 
  7. กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำงพำรำหนองทุ่งมน ระดับ ผ่ำนมำตรฐำน 

8. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หนองภัยศูนย์  ระดับ ผ่ำนมำตรฐำน 
9. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เมืองใหม่  ระดับ ผ่ำนมำตรฐำน 
10. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์โคเนื้อโคกใหญ่  ระดบั ผ่ำนมำตรฐำน 
11. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์นำกลำง  ระดับ ผ่ำนมำตรฐำน 

    - มีผลงำนสะสมกำรรักษำมำตรฐำนกลุ่มเกษตรกร ตั้งแต่เดือนตุลำคม ๒๕60 – 
กรกฎำคม ๒๕61 จ ำนวน 17 แห่ง ตำมแผนที่ก ำหนด จ ำนวน 37 แห่ง 

    - ผลงำนสะสมกำรยกระดับมำตรฐำนกลุ่มเกษตรกร ตั้งแต่เดือนตุลำคม 2560 – 
กรกฎำคม 2561 จ ำนวน 2 แห่ง  

มติที่ประชุม รับทรำบ 
 
  ระเบียบวาระที่ ๔.๔.๔ การจัดท าแผนพัฒนา/แก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์บ้าน
ม่ันคงโนนสูงเปลือย จ ากัด  

ประธำนมอบหมำยให้นำยพยนต์  รุ่งศรี เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์ช ำนำญงำน ได้รำยงำน
ต่อที่ประชุมว่ำ สหกรณ์บ้ำนมั่นคงโนนสูงเปลือย จ ำกัด ได้จัดท ำแผนพัฒนำ/แก้ไขปัญหำกำรด ำเนินงำน ดังนี้  

 ๑. กำรให้สินเชื่อแก่สมำชิกของสหกรณ์ 
 ๒. สหกรณ์ได้จ้ำงผู้จัดท ำบัญชีเรียบร้อยแล้ว โดยจ้ำงเหมำเป็นชิ้นงำน เดือนละ 

๑,๐๐๐ บำท  
 ๓. กำรเพ่ิมหุ้นของสมำชิก เดิมหุ้นละ ๕๐ บำท เพ่ิมเป็น ๑๐๐ บำท 

   กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ จะสรุปแผนพัฒนำ/แก้ไขปัญหำกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์
บ้ำนมั่นคงโนนสูงเปลือย จ ำกัด แล้วส ำเนำแผนดังกล่ำวแจ้งสหกรณ์บ้ำนมั่นคงโนนสูงเปลือย จ ำกัด           
และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒ เพ่ือจะด ำเนินกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนต่อไป  

มติที่ประชุม รับทรำบ  /มอบหมำยให้กลุ่มจดัตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มสง่เสริมสหกรณ์ ๒ 
แนะน ำ ส่งเสริม ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนด้วย 
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ระเบียบวาระท่ี 4.5  กลุ่มตรวจการสหกรณ์ 
รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนกรกฎาคม 25๖๑  
ระเบียบวาระท่ี 4.5.๑ รายงานผลการตรวจการสหกรณ์  
ประธำนมอบให้นำยวสันต์  สุขสมบัติ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มตรวจกำรสหกรณ์ ได้รำยงำนต่อที่

ประชุมว่ำ ในเดือนกรกฎำคม 256๑ มีรำยงำนผลกำรตรวจกำรสหกรณ์ ดังนี้ 
   ตรวจกำรตำมแผนงำนปกติ เป้ำหมำย 49 แห่ง ผลงำนสะสม ๒6 แห่ง ผลงำนเดือน

นี้ 14 แห่ง รวม 40 แห่ง  
มติที่ประชุม รับทรำบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.5.๒ รายงานผลความก้าวหน้าการช าระบัญชี 
ประธำนมอบให้นำยวสันต์  สุขสมบัติ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มตรวจกำรสหกรณ์ ได้รำยงำนผล

ควำมก้ำวหน้ำ ในกำรช ำระบัญชีประจ ำเดือนกรกฎำคม 256๑ ต่อที่ประชุมดังนี้ 
ที ่ ชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ขั้นตอนเดือน 

มิ.ย.๖1 
ขั้นตอนเดือน   

ก.ค.6๑ 
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 4   
(20 ม.ค.60) 

ขั้นที่ 6   
(4 มิ.ย.60) 

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.อนุรักษ์ธรรมชาติ จ ากัด ขั้นที่ ๗     
(2๔ มี.ค.๖๐) 

ขั้นที่ ๗     
(2๔ มี.ค.๖๐) 

นายขบวน  ทองดี 

6 สกก.บ้านกุดดินจ่ี –ดงสวรรค์  

จ ากัด 
ขั้นที่ 3        

(6 มิ.ย.60) 
ขั้นที่ 4   

(6 มิ.ย.60)  
นายจิตณรงค ์ ลอยลม 

 
7 ร้านสหกรณ์โนนสัง  จ ากัด ขั้นที่ 6         

 (19 ธ.ค.59) 
ขั้นที่ 6         

 (19 ธ.ค.59) 
น.ส.นงเยาว์  หุ่นธานี 

 
๘  สหกรณผ์ู้ใช้น้ ำโคกนกสำริกำ  

จ ำกัด  
ขั้นที่ 7 

(30 มิ.ย.59) 
ขั้นที่ 7 

(30 มิ.ย.59) 
น.ส. ฐิตำภรณ์  สอนเต็ม 

๙  สก.ผู้เลี้ยงสุกรศรีบุญเรือง  จ ำกัด   
(กลุ่มมีปัญหำ)  

ขั้นที่ 6 
(21 ธ.ค.53) 

ขั้นที่ 6 
(21 ธ.ค.53) 

นำยจิตณรงค์ ลอยลม 
 

1๐ สกก.สร้ำงสรรค์ศรีบุญเรือง จ ำกัด  
(กลุ่มมีปัญหำ)  

ขัน้ที่ 6                
(7 พ.ค.52)  

ขัน้ที่ 6                
(7 พ.ค.52) 

น.ส. ญำณนิท์  สุวรรณโค 
 

11 กลุ่มเกษตรท ำนำฝั่งแดง ขั้นที่ 7    
(30 ก.ย.59) 

ขั้นที่ 10    
(7 พ.ค.61) 

นำยพยนต์ รุ่งศร ี
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12  กลุ่มเกษตรเลี้ยงโคเนื้อบ้ำนถิ่น  ขั้นที่ ๖  
 (1 มี.ค.๖๐)  

ขั้นที่ 7           
(8 มิ.ย.60)  

น.ส.ศศิธร จันทร์สมัคร 
 

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

ขั้นที่ ๖  
(7 เม.ย.60)  

น.ส.จันทร์เพ็ญ ศรีลุนช่ำง 
 

14  กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์นำค ำไฮ 
 

ขั้นที่ 3 
(16 ก.พ.60) 

ขั้นที่ 3 
(16 ก.พ.60) 

น.ส.จันทร์เพ็ญ ศรีลุนช่ำง 
 

๑5 สกก.มหำชนสุวรรณคูหำ จ ำกัด  ขั้นที่ 2 
(20 เม.ย.๖๐) 

ขั้นที่ 3 
(11 ส.ค.๖๐) 

น.ส.ฐิตำภรณ์ สอนเต็ม 

16 สบ.ชุมชนบ้ำนเอื้ออำทร
หนองบัวล ำภู จ ำกัด 

 ขั้นที่ 2 
(2๖ เม.ย.๖๐) 

ขั้นที่ ๓ 
(๖ ก.ค.๖๐) 

น.ส.รัดดำวรรณ ไชยช่วย 

๑7 สกก.บ้ำนเพ็กเฟ้ือย-หว้ยเตย 
จ ำกัด 

ขัน้ที่ ๒ 
(1๐ มี.ค.60)  

ขั้นที่ 3 
(1๐ ต.ค.60) 

นำงพรสถิตย์ ก ำไรทอง   

18 สกก.โนนเมือง จ ำกัด ขั้นที่ 2 
(26 พ.ค.60)  

ขั้นที่ 3 
(21 ก.ค. 60) 

น.ส.จันทร์เพ็ญ  ศรีลุนช่ำง 

๑9 สกก.โอทอปศรีบุญเรือง จ ำกัด ขั้นที่ ๓ 
(28 มิ.ย. ๖๐)  

ขั้นที่ 4 
(21 มี.ค.61) 

น.ส.อรอุมำ แพงวงษ์ 

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

ขั้นที่ 2 
(26 พ.ค.60) 

นำยวสันต์  สุขสมบัติ 

๒1 สกก.นำวัง จ ำกัด ขั้นที่ ๑  
(6พ.ย.60) 

ขั้นที่ ๒  
(6พ.ย.60) 

น.ส.ญำณินท์ สุวรรณโค 
 

22 สกก.ผลิตปุ๋ยอินทรีย์คลองเจริญ 
จ ำกัด 

ขั้นที่ 1  
(2๗พ.ย.60) 

ขั้นที่ 2  
(14 มี.ค.61) 

นำยพยนต์  รุ่งศรี 

23 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อบ้ำนค้อ ขั้นที่ ๒  
(16พ.ย.60) 

ขั้นที่ ๔  
(๒3ม.ค.6๑) 

นำยสมเด็จ  บุญเดช 

มติที่ประชุม  รับทรำบ  / ขอให้ผู้ช ำระบัญชีคนเดิมมอบเอกสำรต่ำงๆ ให้แก่ผู้ช ำระบัญชีคน
ใหม่ด้วย 

 
ระเบียบวาระท่ี 4.5.3 รายงานความคืบหน้าข้อบกพร่องประจ าเดือนกรกฎาคม 25๖1 
ประธำนมอบให้นำยวสันต์  สุขสมบัติ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มตรวจกำรสหกรณ์ ได้รำยงำนต่อที่

ประชุมว่ำ ได้รับแจ้งผลกำรรำยงำนกำรแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ ์ดังนี้ 
สหกรณ์กำรเกษตรเมืองหนองบัวล ำภู จ ำกัด รำยงำนควำมคืบหน้ำว่ำ ได้รับช ำระหนี้จำกโรงสี

อุดรฯ เลี่ยงฮงไถ่ (1992) จ ำกัด เดือนละ 5๐,000 บำท คงเหลือยอดมูลค่ำควำมเสียหำย 3,059,701 บำท 
และลูกหนี้สินค้ำขำดบัญชีอยู่ในควำมรับผิดชอบของนำยนำวำ ใจสะอำด อดีตผู้จัดกำร จ ำนวน 5,000 บำท 
คงเหลือมูลค่ำควำมเสียหำย จ ำนวน 142,192 บำท 
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มติที่ประชุม  รับทรำบ /มอบหมำยให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 และ 2 และเจ้ำหน้ำที่ที่
รับผิดชอบติดตำมกำรด ำเนินงำนสหกรณ์ที่มีข้อบกพร่อง และให้รำยงำนผลควำมคืบหน้ำของสหกรณ์ที่มี
ข้อบกพร่องทุกเดือน 

 
ระเบียบวาระท่ี 4.7 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2  

รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนกรกฎาคม 25๖๑  
ระเบียบวาระท่ี 4.7.1 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรส่งงบการเงินและปิดบัญชีภายใน 30 วัน 

ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561  
ประธำนมอบให้นำยจิตณรงค์  ลอยลม ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 ได้รำยงำนต่อที่

ประชุมว่ำ มีสหกรณ์ส่งงบกำรเงินและปิดบัญชีภำยใน 30 วัน จ ำนวน ๑ แห่ง คือ สหกรณ์ผู้ใช้น้ ำสถำนีสูบน้ ำ
ด้วยไฟฟ้ำบ้ำนหนองเหมือดแอ่ จ ำกัด  

มติที่ประชุม  รับทรำบ 
ระเบียบวาระท่ี 4.7.2 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2560 

  ประธำนมอบให้นำยจิตณรงค์  ลอยลม ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 ได้รำยงำนต่อที่
ประชุม ดังนี้ 

1.1. สหกรณป์ระชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี จ ำนวน 3 แห่ง ดังนี้  
   1. สหกรณ์กองทุนสวนยำงยำงหล่อ จ ำกัด (ประชุมเมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2561) 
   2. สหกรณ์กองทุนยำงสงเครำะห์นำวัง จ ำกัด (จะนัดประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 2 ส.ค.    

2561 
   3. สหกรณ์กองทุนสวนยำงโนนสัง จ ำกัด (ประชุมเมือ่วันที่ 26 ก.ค. 2561) 
 
1.2 กลุ่มเกษตรกรประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี จ ำนวน 3 แห่ง ดังนี้  

   1. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เมืองใหม ่(ประชุมเมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2561) 
   2. กลุ่มเกษตรกรฝำยหินยำงพำรำ (ประชุมเมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2561) 

  3. กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำงกุดสะเทยีน (ประชุมเมื่อวันที่ 20 ก.ค. 2561) 
  4. กลุ่มเกษตรกรท ำนำวังปลำป้อม (ประชุมเมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2561)  

1.3. สหกรณ์ประชุมใหญ่วิสำมัญประจ ำปี ครั้งที่ 1/2561 จ ำนวน 1 แห่ง คือ  
   สหกรณก์ำรเกษตรโนนสัง จ ำกัด (เม่ือวันที่ 13 ก.ค. 2561) 

มติที่ประชุม  รับทรำบ /มอบหมำยให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 และ 2 ก ำกับ ดูแล ให้สหกรณ์/
กลุ่มเกษตร ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมระเบียบฯ ข้อบังคับ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด 

 
ระเบียบวาระที่ 4.7.3 แนะน าให้สหกรณ์ถือใช้ร่างระเบียบ ว่าด้วยการรับฝากเงินจาก

สหกรณ์อื่น 
ประธำนมอบให้นำยจิตณรงค์  ลอยลม ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 ได้รำยงำนต่อที่

ประชุมว่ำ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 ได้แนะน ำให้สหกรณ์ถือใช้ร่ำงระเบียบ ว่ำด้วยกำรรับฝำกเงินจำกสหกรณ์อ่ืน 
จ ำนวน 2 แห่ง คือ สหกรณ์ผู้ใช้น้ ำสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำบ้ำนหนองเหมือดแอ่ จ ำกัด และสหกรณ์กองทุนสวน
ยำงโนนสัง จ ำกัด 

มติที่ประชุม  รับทรำบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4.7.4 รวบรวมงานส่งกลุ่มตรวจการสหกรณ์  
ประธำนมอบให้นำยจิตณรงค์  ลอยลม ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 ได้รำยงำนต่อที่

ประชุมว่ำ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 ได้รวบรวมงำนของสหกรณ์ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ รำยงำนกลุ่มตรวจกำรสหกรณ ์
จ ำนวน 7 แห่ง ซึ่งอยู่ในควำมรับผิดชอบของนำยจิตณรงค์  ลอยลม จ ำนวน 6 แห่ง และนำงสำวญำณินท์ 
สุวรรณโค จ ำนวน 1 แห่ง 

มติที่ประชุม  รับทรำบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.7.5 ผู้ประสานงานสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ ากัด 
ประธำนมอบให้นำยจิตณรงค์  ลอยลม ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 ได้รำยงำนต่อที่

ประชุม ดังนี้  
 1. สหกรณ์ข้ำรำชกำรสหกรณ์ จ ำกัด ได้แก้ไขระเบียบเงินทุนสวัสดิกำรให้แก่สมำชิก 
     สหกรณ์ข้ำรำชกำรสหกรณ์ จ ำกัด ได้เพ่ิมเงินเพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยให้แก่สมำชิกใน

กำรจัดงำนศพบิดำ มำรดำ และคู่สมรส จำกเดิมงำนละ 1,500 บำท เพ่ิมเป็น 2,000 บำท และขยำยระยะเวลำ 
ในกำรยื่นเอกสำรเบิกจำกเดิมภำยใน 30 วัน ขยำยระยะเวลำเป็น 60 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหำคม 2561 
เป็นต้นไป  

2. สหกรณ์ข้ำรำชกำรสหกรณ์ จ ำกัด ให้ทุนส่งเสริมกำรศึกษำประจ ำปี 2561 
    สหกรณ์ข้ำรำชกำรสหกรณ์ จ ำกัด ได้ให้ทุนกำรศึกษำ ให้แก่สมำชิกข้ำรำชกำร

สหกรณ์ ระดับ ประถมศึกษำ มัธยมศึกษำ และอุดมศึกษำ จ ำนวน 2 ประเภท ดังนี้ 1.ทุนเรียนดี  เกรดเฉลี่ย 
3.50 ขึ้นไป และทุนกำรศึกษำ เกรดเฉลี่ย 1.50 ขึ้นไป  

 3. มอบสวัสดิกำรส ำหรับผู้เกษียณอำยุรำชกำร 
     สหกรณ์ข้ำรำชกำรสหกรณ์ จ ำกัด ได้มอบเงินสวัสดิกำรให้แก่ผู้ที่เกษียณอำยุ

รำชกำร ที่เป็นสมำชิก 25 ปีขึ้นไป ผู้ที่มีอำยุ 60 – 69 ปี ได้รับคนละ 1,500 บำท และผู้ที่มีอำยุ 70 ปีขึ้นไป
ได้รับ 2,500 บำท ต่อปี 

มติที่ประชุม  รับทรำบ 
 

 
 
 
 

5.1  การแต่งตั้งคณะท างานแก้ไขปัญหาสหกรณ์ที่มีหนี้ค้างนานและสหกรณ์ที่ขาดทุนสะสม 
       ประธำน แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ ตำมที่กรมส่งเสริมสหกรณ์มีแนวทำงในกำรส่งเสริม

สหกรณ์ให้มีควำมเข้มแข็ง มีกำรก ำกับ ตรวจสอบอย่ำงเข้มข้นและแก้ไขปัญหำได้ทันท่วงที มีกำรบริหำรงำน
โปร่งใส ไร้ทุจริต มีธรรมำภิบำล บริหำรงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ ไม่มีข้อบกพร่อง สหกรณ์สำมำรถด ำเนินงำน
ธุรกิจสนองตอบควำมต้องกำรของสมำชิกได้ทุกมิติ ในส่วนของส ำนักงำนสหกรณ์หนองบัวล ำภู มีสหกรณ์ในกำร
แนะน ำ ส่งเสริม ก ำกับ ดูแล ที่มีผลกำรด ำเนินกำรขำดทุนสะสมจ ำนวน 6 แห่ง  และมีสหกรณ์ที่มีปัญหำหนี้
ค้ำงช ำระถึงขั้นจะต้องตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจ ำนวน 2๖ แห่ง ในกำรนี้จึงได้ออกค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำนเข้ำ
ไปช่วยเหลือสหกรณ์ท่ีมีปัญหำลูกหนี้ค้ำงนำนและสหกรณ์ที่มีผลกำรด ำเนินงำนขำดทุนสะสม เพื่อมอบหมำยให้
คณะท ำงำนที่ดูแลสหกรณ์เป้ำหมำย ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำย วิเครำะห์หำสำเหตุ และหำแนวทำง 
แก้ไขให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ หำกมีปัญหำอุปสรรคขัดข้องประกำรใดให้ปรึกษำ
สหกรณ์จังหวัดด้วย 

มติที่ประชุม  รับทรำบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องพิจารณา     



~ ๑๔ ~ 
 

 
 
 
 

 
๕.๒ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ จะมาจัดประชุมเพื่อคัดเลือกนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น 

ประธำน แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ ผู้ตรวจรำชกำรกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต 10 ,11, 12   
จะมำจัดประชุมเพ่ือคัดเลือกนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น ประจ ำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๒ สิงหำคม ๒๕๖๑ ก่อนประชุม 
ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภูจัดกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง และปลูกต้นไม้พยุงบริเวณด้ำนข้ำงส ำนักงำนฯ 
เวลำ ๐๘.๓๐ น. จึงขอเชิญชวนข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนรำชกำร และพนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร   
เข้ำร่วมกิจกรรมดังกล่ำว กำรแต่งกำยเสื้อสีเหลืองของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

มติที่ประชุม  รับทรำบ /และขอให้ทุกคนเข้ำร่วมกิจกรรม 
 
5.๓ การของบประมาณค่าใช้จ่าย (เพิ่มเติม) 

ประธำน แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ เนื่องจำกกรมส่งเสริมสหกรณ์ มีงบประมำณคงเหลือประมำณ 
๔๗ ล้ำนบำทนั้น ในส่วนของส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภูจะจัดโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรจ ำนวน  
๓ โครงกำร คือ  

๑. โครงกำรส่งเสริมอำชีพ จ ำนวน ๑ รุ่น 
๒. โครงกำรอบรมคณะกรรมกำรใหม่ จ ำนวน 2 รุ่น  
๓. โครงกำรอบรมประธำนกรรมกำรกลุ่มเกษตรกร จ ำนวน ๑ รุ่น 

มติที่ประชุม  รับทรำบ /มอบกลุ่มงำน กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ และ ๒ คัดเลือกสหกรณ์        
/กลุ่มเกษตรกรเป้ำหมำยไว้ หำกได้รับกำรจัดสรรงบประมำณจำกกรมส่งเสริมสหกรณ์จะได้ด ำเนินกำรได้ทันที 

 
  
 

 

  มีผู้ใดจะเสนอเรื่องอ่ืนใดอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอ่ืนใดอีก ประธำนขอขอบคุณ       
ผู้มำประชุม และกล่ำวปิดกำรประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา 16.00 น. 
 
 
      (ลงชื่อ)    ธีรโชติ  มะลิวนั                                       (ลงชื่อ)  ประสิทธิ์  เทพมูณี      
             (นำยธีรโชติ  มะลิวัน)       (นำยประสิทธิ์ เทพมูณี) 
             นักจัดกำรงำนทั่วไป                                             หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป 
             ผู้จดรำยงำนกำรประชุม                                             ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)     


