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รายงานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการและจ้างเหมาบริการ 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล าภู 

ครั้งที่ 1๑/25๖๑ 
ประจ าเดือนพฤศจิกายน 256๑ 

วันศุกร์ที ่30 พฤศจิกายน ๒๕๖1 เวลา ๐๙.๐0 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 
๓.  นำยสุชำติ  งำมพิพัฒนกุล ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำ สุชำติ  งำมพิพัฒนกุล 
     ธุรกิจสหกรณ์ 
๔.   นำงพรสถิตย์ ก ำไรทอง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำ พรสถิตย์  ก ำไรทอง 
     กำรบริหำรกำรจัดกำรสหกรณ์ 
๕.   นำยประสิทธิ์        เทพมูณี  หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป   ประสิทธิ์  เทพมูณี 
๖.   นำยขบวน   ทองดี  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ ขบวน  ทองดี 
๗.   นำยจิตณรงค์ ลอยลม  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 จิตณรงค์  ลอยลม 
๘.   นำยทว ี  ขวัญใจ  เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์อำวุโส  ทวี   ขวัญใจ 
๙.  นำยประวัติ  หวำนนอก เจ้ำพนกังำนส่งเสริมสหกรณ์ช ำนำญงำน ประวัติ   หวำนนอก 
๑๐. นำยพยนต์  รุ่งศร ี  เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์ช ำนำญงำน พยนต์  รุ่งศรี 
๑๑. นำงสำวญำณินท ์ สุวรรณโค นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร  ญำณินท์ สุวรรณโค 
๑2. 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 
๑7. นำยยอดมนูญ ก้อนมณี  นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  ยอดมนูญ  ก้อนมณี 
๑๘. นำวสำวเรณุกำ  จะมีพันธ์ นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  เรณุกำ  จะมีพันธ์ 
19 นำยชินวัฒน ์ ถิรโสตถินำนนท์  นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร        ชินวัฒน์ ถิรโสตถินำนนท ์
20. นำยดุจบดินทร์ ลังกำฟ้ำ  นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  ดุจบดินทร์ ลังกำฟ้ำ 
๒1. นำยสำคร  ดำทุมมำ พนักงำนพิมพ์ ส3   สำคร ดำทุมมำ 
๒2. นำยสุทธิชัย  ถำวะโร  พนักงำนขับรถยนต์ ส2   สุทธิชัย  ถำวะโร 
๒3. นำยสมคิด  งำมดี  พนักงำนขับรถยนต์ ส2   สมคิด  งำมดี 
24. นำยวิจิตร  บูระพันธ์ พนักงำนขับรถยนต์ ส2   วิจิตร บูระพันธ์ 
๒5. นำงสำวช่อเพชร  ศรีบุญเรือง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน  ช่อเพชร  ศรีบุญเรือง 
๒6. นำงสำวจันทร์เพ็ญ   ศรีลุนช่ำง นักวิชำกำรสหกรณ์   จันทร์เพ็ญ ศรีลุนช่ำง 
๒7 นำงสำวนิลวรรณ ศรีหลง  นักวิชำกำรมำตรฐำนสินค้ำ  นิลวรรณ  ศรีหลง 
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28. นำงสำวศศิธร จันทร์สมัคร นักวิชำกำรสหกรณ์   ศศิธร จันทร์สมัคร 
29. นำงศรีสุนันท์   วงค์พันธุ์  นักวิชำกำรสหกรณ์   ศรีสุนันท์  วงศ์พันธุ์ 
30. นำงสำวปวีณำ ชัชวำลย์  นักวิชำกำรสหกรณ์   ปวีณำ  ชัชวำลย ์
๓1. นำงสำวสุมำลี อินทวิหค นักวิชำกำรสหกรณ์   สุมำลี อินทวิหค 
๓2. นำยธีรโชติ   มะลิวัน  นักจัดกำรงำนทั่วไป   ธีรโชติ มะลิวัน 
๓3. นำยภำณุพงษ์   เกตุไทย  นิติกร     ภำณุพงษ์  เกตุไทย 
๓4. นำงสำวรัดดำวรรณ ไชยช่วย  เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์  รัดดำวรรณ  ไชยช่วย 
๓5. นำงสำวฐิตำภรณ ์ สอนเต็ม  เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์  ฐิตำภรณ์  สอนเต็ม 
๓6. นำงสำวอรอุมำ  แพงวงษ์  นักวิชำกำรสหกรณ์   อรอุมำ  แพงวงษ์ 
๓7. นำงสำวศิริรัตน์ จันทร์จ้อย เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี  ศิริรัตน์  จันทร์จ้อย 
38. นำงสำวรุ่งนภำ   ขำวข ำ  เจ้ำพนักงำนธุรกำร   รุ่งนภำ ขำวข ำ 
39. นำงสำวภำวิณี  บุญสุด  นักวิชำกำรเงินและบัญชี   ภำวิณี บุญสุด 
40. นำงสำวอัมพิกำ ฉิมมำ  นักวิชำกำรสหกรณ์   อัมพิกำ ฉิมมำ 
๔1. นำงสำวเจนจิรำ สุวรรณพิมพ์ เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์  เจนจิรำ  สุวรรณพิมพ์ 
42. นำงสำววชิุดำวดี  ศรีสุทัศน์ เจ้ำพนักงำนธุรกำร   วิชุดำวดี  ศรีสุทัศน ์
๔3. นำยเกษม    ปัจชัยโย  จ้ำงเหมำบริกำรขับรถยนต์  เกษม ปัจชัยโย 
๔4. นำยพรเทพ  เปียซื่อ  จ้ำงเหมำบริกำรขับรถยนต์  พรเทพ เปียซื่อ 
๔5. นำงนิภำพร  จันทร์มำลำ จ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำด  นิภำพร จันทร์มำลำ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑.  นำยวสันต์   สุขสมบัติ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มตรวจกำรสหกรณ์  ไปราชการ 
๒.  นำงสำวทิพวรรณ ทองดี  นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  ไปรำชกำร 
 
มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน ๔5 คน และมีผู้ไม่มาประชุม จ านวน 2 คน 
 

เริ่มประชุมเวลำ ๐๙.๐๐ น. 
 นำยกฤษฎำ   วรสถิตย์  สหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู ประธำนในที่ประชุมกล่ ำวเปิดกำรประชุม            
และด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุม ดังนี้ 
 
 
  
 

ระเบียบวาระที่ ๑.๑  การแต่งตั้งข้าราชการ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ระดับ ช านาญการ 
เป็น ช านาญการพิเศษ 

 ข้ำรำชกำรในสังกัดส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู ที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ระดับช ำนำญ
กำร เป็นช ำนำญกำรพิเศษ จ ำนวน ๒ รำย ดังนี้  

๑. นำยสมเด็จ บุญเดช     ให้ด ำรงต ำแหน่ง นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำรพิเศษ 
๒. นำยสุชำติ  งำมพิพัฒนกุล  ให้ด ำรงต ำแหน่ง นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำรพิเศษ 
มติที่ประชุม  รับทรำบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ     
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ระเบียบวาระที่  ๑.๒  สรุปผลการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ 
หน่วยงานของรัฐ อ าเภอ องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์การภาคเอกชนจังหวัดหนองบัวล าภู 
ประจ าเดือนพฤศจิกายน 256๑ เม่ือวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมภูพานค า    
ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวล าภู ดังนี้ 

 ๑.๑.๑. แนะน าหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาด ารงต าแหน่งในจังหวัดหนองบัวล าภู ดังนี้ 
     ๑. นำยเกรียงศักดิ์  กิ่งสังวำล ปฎิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวล ำภู ย้ำยมำจำก จังหวัด

สุรินทร์ 
      ๒. นำงทรงศิริ แก้วค ำ  รักษำรำชกำรในต ำแหน่ง ผอ.สวท. จังหวัดหนองบัวล ำภู 

ย้ำยมำจำกจังหวัดขอนแก่น 
     3. วรจิต  ปัญญำสี  คลังจังหวัดหนองบัวล ำภู ย้ำยมำจำกจังหวัดมุกดำหำร 
  3. นำยพันเทพ  เสำโกศล  ด ำรงต ำแหน่ง นำยอ ำเภอเมือง 
  4. นำยณัฐวัสส์ วิริยำนภำภรณ์  ด ำรงต ำแหน่ง นำยอ ำเภอศรีบุญเรือง 
  5. นำยสุรศักดิ์ ทองณรงค์  ด ำรงต ำแหน่ง นำยอ ำเภอโนนสัง 
   

 ๑.๑.2. แจ้งหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายไปด ารงต าแหน่งจังหวัดอ่ืนๆ 
  1. นำงไตรทิพย์  พุ่มศิลำ  คลังจังหวัดหนองบัวล ำภู ย้ำยไปจังหวัดร้อยเอ็ด 
  2. นำยสุทิน  กำญจนรัช ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวล ำภู ย้ำยไปจังหวัดกำฬสินธุ์ 
 มติที่ประชุม  รับทรำบ 
 

 
 
 
 

นำยธีรโชติ มะลิวัน นักจัดกำรงำนทั่วไป แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ รำยงำนกำรประชุมประจ ำเดือน
ตุลำคม 2561 ครั้งที่  ๑๐/๒๕๖๑ ได้บรรจุในเว็บไซต์ของส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล าภู 
http://web.cpd.go.th/nongbualamphu/ และลงไลน์กลุ่มส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด เพ่ือให้ทุกกลุ่ม/ฝ่ำย
บริหำรทั่วไป ได้รับทรำบและตรวจสอบควำมถูกต้อง รวมทั้งด ำเนินกำรตำมมติที่ประชุมในส่วนที่เกี่ยวข้อง  
และหำกท่ำนใดมีข้อแก้ไขเพ่ิมเติมภำยหลังขอให้แจ้งฝ่ำยบริหำรทั่วไป 

มติที่ประชุม  รับทรำบ /รับรองรำยงำนกำรประชุมประจ ำเดือนตุลำคม ๒๕๖1 
 

 
 
 

 

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ ผลการด าเนินงานตามค าสั่งส านักงานฯ การแต่งตั้งคณะท างานแก้ไข
สหกรณ์ที่มีผลการด าเนินงานขาดทุนสะสม 

ประธำนมอบให้นำยสมเด็จ บุญเดช ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ประธำน
คณะท ำงำนฯ รับผิดชอบ สหกรณ์กำรเกษตรสุวรรณคูหำ จ ำกัด และสหกรณ์กำรเกษตรต ำบลโนนม่วง ยำงหล่อ 
หนองกุงแก้ว จ ำกัด รำยงำนต่อท่ีประชุมว่ำ คณะท ำงำนฯ ได้ลงพื้นที่สหกรณ์กำรเกษตรต ำบลโนนม่วง ยำงหล่อ 
หนองกุงแก้ว จ ำกัด ได้แนะน ำและได้หำรือร่วมกับสหกรณ์ ดังนี้  

 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖1 วันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. 2561 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องติดตาม  

http://web.cpd.go.th/nongbualamphu/
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1. เชิญสมำชิกแต่ละกลุ่มมำร่วมประชุมชี้แจงและให้สมำชิกระดมหุ้นเดือนละ 105 บำท/คน 
(วันละ 5 บำท ขณะนี้มีสมำชิกเข้ำร่วมแล้ว 120 รำย เพ่ือให้มีเงินทุนหมุนเวียนต่อไปได้ 

2. เชิญสมำชิกที่มีหนี้ค้ำงช ำระนำนเพ่ือชี้แจงและท ำข้อตกลงให้ช ำระหนี้เป็นรำยเดือนทุกเดือน  
ส่วนสหกรณ์กำรเกษตรสุวรรณคูหำ จ ำกัด เชิญสมำชิกที่มีหนี้ค้ำงช ำระนำนเพ่ือชี้แจงและท ำ

ข้อตกลงให้ช ำระหนี้เป็นรำยเดือนทุกเดือน 
 
ประธำนมอบให้นำงพรสถิตย์  ก ำไรทอง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำรกำร

จัดกำรสหกรณ์ ประธำนคณะท ำงำนฯ รับผิดชอบ สหกรณ์กำรเกษตรศุภนิมิตหนองบัวล ำภู จ ำกัด และสหกรณ์
ส่งเสริมกำรเกษตรและปศุสัตว์หนองบัวล ำภู จ ำกัด รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ คณะท ำงำนฯ ได้ลงพ้ืนที่สหกรณ์
ส่งเสริมกำรเกษตรและปศุสัตว์หนองบัวล ำภู จ ำกัด ได้แนะน ำส่งเสริมสหกรณ์ที่มีปัญหำลูกหนี้ค้ำงนำน โดยให้
คณะกรรมกำร ติดตำมลูกหนี้ที่ค้ำงช ำระนำน อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร  

ส่วนสหกรณ์กำรเกษตรศุภนิมิตหนองบัวล ำภู จ ำกัด ได้มีลูกหนี้ที่ค้ำงช ำระนำนได้ทยอยใช้หนี้
เรื่อยๆ และสหกรณไ์ด้ช ำระหนี้กองทุนพัฒนำสหกรณ์บำงส่วนแล้ว 

 
ประธำนมอบให้คณะท ำงำนของนำยวสันต์ สุขสมบัติ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มตรวจกำรสหกรณ์    

ประธำนคณะท ำงำนฯ รับผิดชอบ สหกรณ์กำรเกษตรนำกลำง จ ำกัด และสหกรณ์กำรเกษตรเมืองหนองบัวล ำภู 
จ ำกัด ได้มอบหมำยให้นำยฉลำด  วัณนำ นิติกรปฏิบัติกำร รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ ได้เข้ำประชุมเพ่ือติดตำม
กำรด ำเนินงำนลูกหนี้ค้ำงช ำระนำนของ สหกรณ์กำรเกษตรเมืองหนองบัวล ำภู จ ำกัด ได้แนะน ำให้สหกรณ์
กำรเกษตรเมืองหนองบัวล ำภู  จ ำกัด แยกประเภทลูกหนี้ออกเป็นกลุ่ม และสหกรณ์กำรเกษตรเมื อง
หนองบัวล ำภู จ ำกัด มีแนวทำงกำรด ำเนินกำรฟ้องร้องลูกหนี้ที่มีอำยุกำรค้ำงช ำระงำนเกิน ๑๐ ปี  ส่วนสหกรณ์
กำรเกษตรนำกลำง จ ำกัด ได้แนะน ำให้แยกประเภทลูกหนี้ออกเป็นกลุ่ม แต่ยังไม่มีกำรฟ้องร้องลูกหนี้ค้ำงช ำระนำน  
ทั้งนี้ได้แนะน ำให้สหกรณ์ทั้ง 2 แห่ง แจ้งให้ลูกหนี้ที่ค้ำงช ำระนำนช ำระหนี้บำงส่วนเพื่อไม่ให้คดีขำดอำยุควำม  

 
ประธำนมอบให้นำยประสิทธิ์ เทพมูณี  หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป ประธำนคณะท ำงำนฯ 

รับผิดชอบ สหกรณ์กำรเกษตรกุดดู่ จ ำกัด และสหกรณ์กำรเกษตรโนนสัง จ ำกัด รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ     
คณะท ำงำนฯ ได้ลงพ้ืนที่สหกรณ์กำรเกษตรกุดดู่ จ ำกัด มีลูกหนี้ค้ำงช ำระนำน คือลูกหนี้ตำมค ำพิพำกษำ
จ ำนวน ๒๗ รำย มีควำมเคลื่อนไหว จ ำนวน ๓ รำย และลูกหนี้กองทุนสงเครำะห์ของพนักงำนจ ำนวน ๓ รำย 

ส่วนสหกรณ์กำรเกษตรโนนสัง จ ำกัด ได้วำงแผนกำรลงพ้ืนที ่ช่วงเดือนธันวำคม 2561 

ประธำนมอบให้นำยสุชำติ งำมพิพัฒนกุล ประธำนคณะท ำงำนฯ รับผิดชอบ สหกรณ์
กำรเกษตรศรีบุญเรือง จ ำกัด รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ  คณะท ำงำนฯ จะลงพ้ืนที่เพ่ือติดตำมผลกำรด ำเนินงำน
ลูกหนี้ค้ำงช ำระนำนสหกรณ์กำรเกษตรศรีบุญเรือง จ ำกัด  ช่วงเดือนธันวำคม 2561 

 
มติที่ประชุม  รับทรำบ /มอบคณะท ำงำนฯ ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ ได้รับมอบหมำย ศึกษา 

วิเคราะห์ หาสาเหตุ แนะน าส่งเสริม และหาแนวทางแก้ไขให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ 
ส ำหรับสหกรณ์ไหนที่มีลูกหนี้ไม่มีควำมเคลื่อนไหว และน ำให้ลูกหนี้ที่ค้ำงช ำระนำนช ำระหนี้บำงส่วนเพ่ือไม่ให้
คดีขำดอำยุควำม หำกมีปัญหำอุปสรรคขัดข้องประกำรใดให้ปรึกษำสหกรณ์จังหวัด และให้รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนในวันที่ ๕ ของเดือน 
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    ระเบียบวาระท่ี ๔.๑  โครงการสานพลังประชารัฐส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหลังนา 
ประธำน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้น ำนโยบำยกำรตลำด น ำกำรผลิตมำใช้ 

เช่น โครงกำรสำนพลังประชำรัฐเพ่ือสนับสนุนกำรปลูกข้ำวโพดหลังฤดูท ำนำ เพ่ือปรับสมดุลของปริมำณกำร
ผลิต กำรตลำดข้ำวและข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ อีกทั้งเกษตรกรมีรำยได้และอำชีพที่มั่นคง ยั่งยืน จำกกิจกรรมกำร
ปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงฤดูนำปรัง และเพ่ือให้อุตสำหกรรมต่อเนื่องของข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์มีเสถียรภำพใน
กำรผลิตสินค้ำ ลดกำรพึ่งพำจำกภำยนอกประเทศ โดยใช้กลไกสหกรณ์ ท ำงำนบูรณำกำรร่วมกับหน่วยงำนอื่นๆ 
ในส่วนของจังหวัดหนองบัวล ำภูจะเริ่มด ำเนินกำรสำธิตกำรปลูกข้ำวโพดหลังนำ พร้อมทั้งกำรท ำบันทึกข้อตกลง
ควำมร่วมมือ (MOU) ตั้งแต่วันที่ ๖ ธันวำคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ในกำรนี้มอบให้เจ้ำหน้ำที่ที่เป็นผู้ประสำนงำน
ระดับอ ำเภอ ชี้แจงแนวทำงกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ในด้ำนกำรตลำดและกำรจัดจ ำหน่ำยปัจจัยกำรผลิต  
แนะน ำเมล็ดพันธุ์ เพ่ือให้ควำมรู้แก่เกษตรกร พร้อมทั้งแนะน ำกำรท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ (MOU) 
ระหว่ำงสหกรณ์และเกษตกร  

รำยชื่อผู้ประสำนงำนระดับอ ำเภอ  
  ๑. นำยขบวน  ทองดี ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร ผู้ประสำนงำนอ ำเภอเมือง   
  ๒. นำยพยนต์ รุ่งศรี ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์ช ำนำญงำน ผู้ช่วยประสำนงำน
อ ำเภอเมือง  
  ๓. นำยสมเด็จ  บุญเดช ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำรพิเศษ ผู้ประสำนงำนอ ำเภอ  
นำวัง  ผู้รับซื้อ คือ สหกรณ์กำรเกษตรเพ่ือกำรตลำดลูกค้ำ ธ.ก.ส. หนองบัวล ำภู จ ำกัด 
  ๔. นำยสุชำติ งำมพิพัฒนกุล  ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำรพิเศษ ผู้ประสำนงำน
อ ำเภอศรีบุญเรือง จ ำกัด  
  ๕. นำยทวี ขวัญใจ ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์อำวุโส ผู้ประสำนงำนอ ำเภอสุวรรณ
คูหำ สหกรณ์กำรเกษตรสุวรรณคูหำ จ ำกัด 
  ๖. นำยจิตณรงค์ ลอยลม ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร ผู้ประสำนงำนอ ำเภอโนนสัง  
  ๗. นำยประสิทธิ์ เทพมูณี ต ำแหน่ง นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร ผู้ประสำนอ ำเภอนำกลำง  
 มติที่ประชุม  รับทรำบ/ถือปฏิบัติ 
 
  ระเบียบวาระท่ี ๔.๒  การส่งเสริมสหกรณ์สวนยางขายยางพาราให้ส่วนราชการ 
  ประธำน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ ตำมที่นำยกฤษฎำ บุญรำช รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กล่ำวว่ำ ได้สั่งกำรเร่งรัดประสำนงำนให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งองค์กรปกครองท้องถิ่นเพ่ือ
สนับสนุนโครงกำรท ำถนนงำนดินซีเมนต์ผสมยำงพำรำในต ำบล หมู่บ้ำน โดยมอบหมำยเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดร่วมกับ กำรยำงแห่งประเทศไทยจังหวัดทุกจังหวัด เป็นหน่วยงำนกลำงประจ ำพ้ืนที่พร้อมทั้งรับผิดชอบ
ในกำรอ ำนวยกำรและประสำนงำนกับท้องถิ่นจังหวัดและผู้บริหำรองค์กรปกครองทุกถิ่นทุกแห่งในจังหวัดเพ่ือ
ขอรับกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรท ำถนนงำนยำงพำรำแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Para-Asphaltic) 
หรือ ถนนงำนดินซีเมนต์ผสมยำงพำรำ (Para Soil Cement) ในพ้ืนที่องค์กรปกครองท้องถิ่นของแต่ละจังหวัด
นั้น ในส่วนของ จังหวัดหนองบัวล ำภูว่ำ ได้รับประสำนงำนกับองค์กำรบริหำรงำนส่วนจังหวัด (อบจ.) ว่ำทำง 
อบจ. อนุมัติงบประมำณสร้ำงถนนงำนดินซีเมนต์ผสมยำงพำรำเป็นแห่งแรกเป็นถนนสำธิต ตำมนโยบำยส่งเสริม
กำรใช้ยำงพำรำในหน่วยงำนรัฐ โดย อบจ.หนองบัวล ำภูซื้อน้ ำยำงสดจำกกลุ่มเกษตรกรห้วยเดื่อ 1,200 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา 
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กิโลกรัมและจำกสหกรณ์กองทุนสวนยำงโนนทันยำงทอง จ ำกัด 1,200 กิโลกรัม มำท ำถนนยำงพำรำที่หมู่ 4 
บ้ำนหินลับ ต ำบลหนองสวรรค์ อ. เมืองหนองบัวล ำภูแล้ว  ถนนสำธิตสำย นภ. ถ. 10009 สำยบ้ำนเก๋ำโกใต้-
บ้ำนโนนงำม หมู่ 4 บ้ำนหินลับ ต ำบลหนองสวรรค์ อ ำเภอเมืองหนองบัวล ำภู ส ำหรับถนนสำยแรกนี้ยำว 200 
เมตร ผิวกำรจรำจรกว้ำง 6 เมตร คิดเป็น 1,200 ตำรำงเมตร  ใช้ซีเมนต์ 240 ถุงผสมดินลูกรัง คลุกเคล้ำให้
เข้ำกัน ต่อมำใช้น้ ำยำงพำรำสดพ่นให้ทั่วผิวถนน แล้วใช้เครื่องจักรกลเกลี่ยและคลุกเคล้ำถึง 4 รอบ แล้วจึงบด
อัดให้แน่น 
  มติที่ประชุม  รับทรำบ/ กลุ่ม กพส., กสส.๑ และ ๒ แนะน ำ ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรกองทุนสวนยำงที่รับผิดชอบ จ ำหน่วยยำงพำรำให้แก่หน่วยงำนรัฐที่มีควำมประสงค์จะรับซื้อยำงพำรำ
และขอให้ส ำรวจข้อมูลกำรซื้อขำยยำงพำรำของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
   
  ระเบียบวาระท่ี ๔.๓  การเตรียมของบประมาณปี พ.ศ. 2563 
  ประธำน ได้รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ ขอให้เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมสหกรณ์ แนะน ำสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร 
ที่มีควำมสำมำรถที่จะพัฒนำได้ มีกำรด ำเนินงำนที่มีประสิทธิภำพ เพ่ือคัดเลือกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
เตรียมพร้อมในกำรจัดท ำแผนงำน/โครงกำรที่จะขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในกำรนี้มี
สหกรณ์แจ้งควำมประสงค์มำแล้ว ดังนี้  
   ๑. สหกรณ์กำรเกษตรโนนสัง จ ำกัด มีควำมประสงค์ของบประมำณอุดหนุนสร้ำงโรงสีข้ำว 
  ๒. สหกรณ์กำรเกษตรเมือง จ ำกัด และสหกรณ์กำรเกษตรศรีบุญเรือง มีควำมประสงคซ้ื์อรถตัก 
  ๓. สหกรณ์กำรเกษตรนำกลำง จ ำกัด มีควำมประสงค์ซื้อและติดตัง้เครื่องชั่งน้ ำหนัก 
  ๔. สหกรณ์กำรเกษตรสุวรรณคูหำ จ ำกัด มีควำมประสงค์ซื้อเครื่องผสมปุ๋ย เครื่องชั่งน้ ำหนัก 
รถบรรทุก และก่อสร้ำงฉำงข้ำว 
  ๕. สหกรณ์กำรเกษตร ต ำบลโนนม่วง ยำงหล่อ หนองกุงแก้ว จ ำกัด มีควำมประสงค์ซื้อและ
ติดต้ังเครื่องชั่งน้ ำหนัก  
  มติที่ประชุม  รับทรำบ /มอบฝ่ำยบริหำรทั่วไป ท ำหนังสือแจ้ง กสส. ๑ และ ๒ เพ่ือแนะน ำ
สหกรณ์ในกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรเสนอของบประมำณปี ๒๕๖๓ ต่อไป  
 
  ระเบียบวาระท่ี ๔.๔  การร่วมจัดงานวันดินโลก 
  ประธำน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ จังหวัดหนองบัวล ำภู  โดยสถำนี พัฒนำที่ดินจังหวัด
หนองบัวล ำภู ขอเชิญชวนร่วมงำนวันดินโลก เพ่ือน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณพระบำทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหำภูมิพล อดุลยเดช บรมนำถบพิตร “นักวิทยำศำสตร์ดินเพ่ือมนุษยธรรม” เนื่องในวันดินโลก ปี 
๒๕๖๑ ระหว่ำงวันที่ ๓ – ๕ ธันวำคม ๒๕๖๑ วันเปิดงำน วันที่ ๕ ธันวำคม  เวลำ ๑๐.๐๐ น. ณ ลำนเวที
วัฒนธรรมสนำมสมเด็จพระนเรศวร อ ำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล ำภู กำรแต่งกำยเสื้อเหลือง 
  มติที่ประชุม  รับทรำบ /๑. มอบคณะประชำสัมพันธ์ จัดนิทรรศกำร เกี่ยวกับพระรำชกรณียกิจ 
ของพระมหำกรุณำธิคุณพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพล อดุลยเดช บรมนำถบพิตร เกี่ยวกับสหกรณ์ 
เช่น ศูนย์สำธิตสหกรณ์หุบกระพง เป็นต้น 
             ๒. มอบ ผอ.กลุ่มทุกกลุ่มและหัวหน้ำฝ่ำยบริหำร ร่วมงำนวำงพำนพุ่ม 
และขอเชิญบุคลำกรในสังกัดเข้ำร่วมงำนวันดินโลกด้วย     
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  ระเบียบวาระท่ี ๔.๕  การร่วมงานครบรอบ 25 ปี จังหวัดหนองบัวล าภู 
 ประธำน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ จังหวัดหนองบัวล ำภูขอเชิญชวนร่วมงำนเฉลิมฉลอง
หนองบัวล ำภู ครบรอบ 25 ปี ระหว่ำงวันที่ 1-5 ธันวำคม 2561 ณ สนำมสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช อ ำเภอ
เมือง จังหวัดหนองบัวล ำภู ในงำนมีพิธีร่วมท ำบุญตักบำตร  พิธีสู่ขวัญบ้ำนสู่ขวัญเมือง  พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์
คู่บ้ำนคู่เมือง กำรร ำบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหำรำชเพ่ือควำมเป็นสิริมงคล  กำรแสดงแสง สี เสียง นคร
เขื่อนขันธ์กำบแก้วบัวบำน  กำรแสดงศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้ำน  นิทรรศกำร  จ ำหน่ำยผลิตผลทำงกำรเกษตร  
และโอทอป นวัตวิถีของดีเมืองลุ่มภู ในกำรนี้จึงขอเชิญชวนข้ำรำชกำรสุภำพสตรีและประชำชนทุกหมู่เหล่ำร่วม
ร ำบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหำรำชเพ่ือควำมเป็นศิริมงคล ณ บริเวณรอบบึงหนองบัว กำรแต่งกำย ผ้ำไทยสี
ขำว และขอเชิญข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนรำชกำร และจ้ำงเหมำบริกำรร่วมกิจกรรมในงำนเฉลิม
ฉลองจังหวัดหนองบัวล ำภู ครบรอบ ๒๕ ปี ระหว่ำงวันที่ ๓๐ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ – ๕ ธันวำคม ๒๕๖๑ มี
กิจกรรมที่จะต้องเข้ำร่วม ดังนี้  
  วันที่ ๓๐ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ เวลำ ๑๘.๐๐ น. พิธีสวดมนต์ปฏิบัติธรรม กำรแต่งกำย       
ชุดปฏิบัติธรรมสีขำว 
   วันที่ ๑ ธันวำคม ๒๕๖๑  
       เวลำ ๐๖.๐๐ น. พิธีบวงสรวงสักกำระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และท ำบุญตักบำตร  กำรแต่งกำย  
         เครื่องแบบชุดปกติขำว สวมหมวก ในส่วนของส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด  
                                             หนองบัวล ำภู ให้อยู่จุดที่ ๔ คือ อนุสำวรีย์พระวอ-พระตำ   
   เวลำ ๐๖.๓๐ น. บวงสรวงสักกำระศำลสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช  
   เวลำ ๐๗.๐๐ น. พิธีท ำบุญตักบำตร เนื่องในโอกำสกำรเฉลิมฉลอง จ.หนองบัวล ำภู  
    ครบรอบ ๒๕ ปี  
   เวลำ ๐๙.๐๐ น. ร่วมพิธีปั่นจักรยำนฉลอง จังหวัดหนองบัวล ำภู ครบรอบ ๒๕ ปี 
   เวลำ ๑๕.๐๐ น. พิธีบำยศรีสู่ขวัญบ้ำน สู่ขวัญเมือง 
   เวลำ ๑๖.๐๐ น. กิจกรรมร ำบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
   เวลำ ๑๗.๓๐ น. กิจกรรมลอยขันหมำกเบ็งโบรำณ   
  มติที่ประชุม  รับทรำบ/มอบเจ้ำหน้ำที่เข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆ กิจกรรมละ ๕ รำยขึ้นไป  
  
  ระเบียบวาระท่ี ๔.๖  การร่วมงานปั่นจักรยาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว 
  ประธำน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ จังหวัดหนองบัวล ำภูได้จัดงำนปั่นจักรยำน อุ่นไอรัก คลำย
ควำมหนำว เชิญชวนบุคลำกรในสังกัด ลงทะเบียนเพ่ือร่วมกิจกรรมปั่นจักรยำน อุ่นไอรัก ประจ ำปี ๒๕๖๑ ใน
วันที่ ๙ ธันวำคม ๒๕๖๑  เริ่มปั่นเวลำ ๑๓.๐๐ น. ระยะทำง ๒๖.๕ กม.  
  มติที่ประชุม  รับทรำบ/ มอบเจ้ำหน้ำที่เข้ำร่วมกิจกรรมตำมควำมสมัครใจ  
  
  ระเบียบวาระท่ี ๔.๗  จิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์พระต าหนัก 
  ประธำน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ ขอเชิญบุคลำกรในสังกัด เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำปรับปรุงภูมิ
ทัศน์พระต ำหนัก ในวันเสำร์ที่ ๑ ธันวำคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลำ  ๐๗.๓๐ น. ณ บริเวณหน้ำส ำนักงำนเหล่ำ
กำชำดจังหวัดหนองบัวล ำภู กำรแต่งกำยเสื้อสุภำพสีเหลือง สวมหมวก ผ้ำพันคอจิตอำสำพระรำชทำน และติด
บัตรประจ ำตัวจิตอำสำ (ถ้ำมี) และให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมจัดเตรียม เครื่องมือและอุปกรณ์ในกำรท ำควำมสะอำด
ไปด้วย  
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  มติที่ประชุม   รับทรำบ/ มอบเจ้ำหน้ำที่ที่เป็นจิตอำสำ หรืออำสำสมัครและเจ้ำหน้ำที่ใน
สังกัด เข้ำร่วมกิจกรรมตำมควำมสมัครใจด้วย  
 
  ระเบียบวาระท่ี ๔.๘  ขอเชิญร่วมงานวันรวมน้ าใจให้กาชาด ประจ าปี 2562 
  ประธำน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ จังหวัดหนองบัวล ำภู ได้ก ำหนดจัดงำน สักกำระสมเด็จพระ
นเรศวรมหำรำช จังหวัดหนองบัวล ำภู ประจ ำปี ๒๕๖๑ ขึ้นระหว่ำงวันที่ ๑๘ – ๒๗ มกรำคม ๒๕๖๒ ภำยใน
งำนมีกิจกรรมออกร้ำนมัจฉำกำชำด เพ่ือหำรำยได้สนับสนุนกิจกำรของกำชำด เพ่ือช่วยผู้ประสบสำธำรณภัย
และผู้ด้อยโอกำสในจังหวัดหนองบัวล ำภู ในกำรนี้ขอเชิญชวนร่วมอุดหนุนบัตรกำชำด คนละ ๒ ใบ หรือบริจำค
ทรัพย์สิน/สิ่งของเพ่ือน ำมำเป็นรำงวัลในกำรออกร้ำนมัจฉำกำชำด  
  มติที่ประชุม  รับทรำบ 
 

  ระเบียบวาระท่ี ๔.๙  กิจกรรมเชิญธงชาติไทย 
   ประธำน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ จังหวัดหนองบัวล ำภู ขอควำมร่วมมือให้ส่วนรำชกำร        
จัดกิจกรรมเชิญธงชำติไทย  เพื่อเป็นกำรแสดงออกถึงควำมรักชำติ โดยจัดให้มีกำรเชิญธงชำติไทยขึ้น –ลง ตำม
ระเบียบส ำนักนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรใช้กำรชัก หรือกำรแสดงธงชำติ ในกำรนี้จึงขอเชิญชวน บุคลำกรใน
สังกัดทุกคน แต่งเครื่องแบบร่วมกันเคำรพธงชำติไทยเป็นประจ ำทุกวันจันทร์ของสัปดำห์ โดยเริ่มพร้อมกันครั้ง
แรกในวันจันทร์ที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป เวลำ 08.00 น.  
  มติที่ประชุม  รับทรำบ/ถือปฏิบัติ 
 

ระเบียบวาระที่  4.10 การด าเนินการกองทุนสวัสดิการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
หนองบัวล าภู จ ากัด 

 ประธำนมอบให้ นำยสมเด็จ บุญเดช ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ได้รำยงำน
ต่อที่ประชุมว่ำ ขอให้น ำเรื่องกำรด ำเนินงำนกองทุนสวัสดิกำรของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวล ำภู เข้ำที่
ประชุมคณะท ำงำนระดับจังหวัดแก้ไขปัญหำในกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง 
(จกบ.) เนื่องจำกเห็นว่ำอำจท ำให้สหกรณ์ได้รับควำมเสียหำยมำกว่ำที่เป็นอยู่ จึงขอให้สหกรณ์จังหวัดโปรด
พิจำรณำ  

 มติที่ประชุม รับทรำบ / มอบหมำยให้กลุ่มตรวจกำรสหกรณ์รำยงำนในส่วนที่เกี่ยวข้อง      
เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำสั่งกำรต่อไป  
 
   
 

 
    ระเบียบวาระที่ ๕.๑  ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 ระเบียบวาระท่ี ๕.1.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
2561 
 ประธำนมอบให้นำยประสิทธิ์ เทพมูณี หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป ได้รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ  
กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยกองคลัง ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนเพ่ิมประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำน 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู มีค่ำไฟฟ้ำเพ่ิมขึ้นจำกปีที่แล้ว 
๒,๔๕๓.๒๗ บำท คิดเป็นเพ่ิมขึ้น ๒.๓๗%  และมีค่ำไปรษณีย์ เพ่ิมขึ้นจำกปีที่แล้ว ๙,๗๗๘ บำท คิดเป็น ๕๑.๗๑% 
 มติที่ประชุม รับทรำบ/ร่วมกันประหยัดค่ำไฟฟ้ำในปีงบประมำณ ๒๕๖๒ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพื่อทราบ และถือปฏิบัติ 
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 ระเบียบวาระท่ี ๕.1.๒ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าเดือนพฤศจิกายน 2561 
ประธำนมอบให้นำยประสิทธิ์ เทพมูณี หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป ได้รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยเงิน

งบประมำณปี 2561 ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน 2561 ในส่วนของส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู 
ข้อมูล ณ วันที่ ๓0 พฤศจิกำยน ๒๕๖1 เบิกจ่ำยเงินงบประมำณได้ ๓๓.๗๕ % ซึ่งต่ ำกว่ำแผนกำรเบิกจ่ำยที่
กรมส่งเสริมสหกรณ์ก ำหนดไว้ คือ ๕๐ % 
  มติที่ประชุม รับทรำบ 

 
   ระเบียบวาระท่ี ๕.1.๓ รายงานถวายพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 
ประจ าปี พ.ศ. 2561 
  ประธำนมอบให้นำยประสิทธิ์ เทพมูณี หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป ได้รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ  
กำรถวำยจตุปัจจัยเป็นพระรำชกุศลในกำรถวำยผ้ำพระกฐินพระรำชทำน ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจ ำปี 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ถวำยพระสงฆ์จ ำพรรษำ ณ วัดโสมนัสรำชวรวิหำร ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปรำบ
ศัตรูพ่ำย กรุงเทพฯ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ จ ำนวน ๒,๑๙๗,๒๓๑ บำท (สองล้ำนหนึ่งแสนเก้ำ
หมื่นเจ็ดพันสองร้อยสำมสิบเอ็ดบำทถ้วน) 
  ประธำน กล่ำวเพ่ิมเติมว่ำ กฐินประจ ำปีของส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู ร่วมกับ
ขบวนกำรสหกรณ์ในจังหวัดหนองบัวล ำภู ถวำยพระสงฆ์ที่จ ำพรรษำ ณ วัดป่ำบ้ำนอำบช้ำง ต ำบลกุดดินจี่
อ ำเภอนำกลำง จังหวัดหนองบัวล ำภู เมื่อวันเสำร์ที่ ๑๗ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ยอดบริจำคจ ำนวน 
๑๘๓,๓๑๙ บำท ชำวบ้ำนอำบช้ำง ร่วมถวำยจตุปัจจัยด้วย จ ำนวน ๖๐,๐๐๐บำท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
๑๘๙,๓๑๙ บำท  
  มติที่ประชุม รับทรำบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑ มาตรฐานสหกรณ์ 
ประธำนมอบให้นำยสมเด็จ  บุญเดช ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ได้รำยงำน

ต่อที่ประชุมว่ำ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้แจ้งแนวทำงกำรปฏิบัติเรื่องมำตรฐำนสหกรณ์ ดังนี้ 
๑. เกณฑ์มำตรฐำนสหกรณ์ ยังใช้มำตรฐำน ๗ ข้อเหมือนเดิม 
๒. ให้ผู้รับผิดชอบสหกรณ์ บันทึกข้อมูลกำรควบคุมภำยในให้เสร็จสิ้นก่อนส่งกำร

ประเมินมำตรฐำน ๗ ข้อ ให้ด ำเนินกำรภำยใน ๒ วัน หลังจำกกำรประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี ภำยใน ๑๕๐ วัน  
๓. สหกรณ์ใดไม่จัดประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี ภำยใน ๑๕๐ วัน ก็ต้องประเมิน

หลังจำก ๑๕๐ วัน โดยประเมินเฉพำะเท่ำท่ีมีข้อมูล 
๔. ให้ผู้รับผิดชอบพิมพ์แบบประเมินแบบย่อและรับรองควำมถูกต้องให้กลุ่มจัดตั้ง

และส่งเสริมสหกรณ์ ไว้เป็นหลักฐำน 
๕. กำรแก้ไขกำรประเมินให้ด ำเนินกำรให้เสร็จสิ้นภำยในวันที่ ๑๐ กันยำยน ๒๕๖๒ 

ซึ่งกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์จะได้ท ำหนังสือแจ้งให้ผู้รับผิดชอบสหกรณ์ได้ทรำบอีกครั้งหนึ่ง 
มติที่ประชุม รับทรำบ 
   
 
 
 



~ ๑๐ ~ 
 

 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒ การขอจัดตั้งสหกรณ์ 
ประธำนมอบให้นำยสมเด็จ  บุญเดช ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ได้รำยงำน

ต่อที่ประชุมว่ำ ปัจจุบันได้ด ำเนินกำรทดลอง กำรด ำเนินงำนก่อนกำรจัดตั้งสหกรณ์แล้ว ๑ แห่ง คือ กลุ่ม
เกษตรกรโคเนื้ออ ำเภอนำกลำง  

ส่วนกลุ่มเกษตรกรโคเนื้ออ ำเภอโนนสัง อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร โดยจะนัดประชุมชี้แจงใน
วันที่ ๑๔ ธันวำคม ๒๕61   

 
มติที่ประชุม รับทรำบ /มอบกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ แนะน ำให้ควำมรู้แก่กลุ่ม

เกษตรให้มีควำมพร้อมที่จะจัดตั้งสหกรณ์ และหำกมีปัญหำหนี้สิน ให้กลุ่มเกษตรกรแก้ไขปัญหำหนี้สิ้นให้เสร็จ
สิ้นก่อนแล้วค่อยจัดตั้งสหกรณ์ เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหำตำมมำ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๓ เกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
  ประธำนมอบให้นำยสมเด็จ  บุญเดช ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ได้แจ้งต่อที่
ประชุมว่ำ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู โดยกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ได้รับมอบหมำยให้รับ
สมัครสมำชิกเข้ำร่วมโครงกำร ๕ ประสำน สืบสำนเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวำยในหลวง ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
จ ำนวน ๗๒ รำย และก ำหนดให้ประเมินศักยภำพของสมำชิกที่เข้ำร่วมโครงกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๑ ดังนั้น จึงขอควำมร่วมมือกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ และ ๒ ประเมินศักยภำพสมำชิกที่เข้ำร่วมโครงกำร
ร่วมกับกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ โดยจะมีหนังสือถึงกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ และ ๒ อีกครั้ง  

มติที่ประชุม รับทรำบ /มอบ กสส.๑ และ ๒ ร่วมประเมินสหกรณ์ในพื้นที่ท่ีรับผิดชอบ 
 
 ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
  ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๑ โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูท านา 

ประธำนมอบให้นำยสุชำติ งำมพิพัฒนกุล ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจสหกรณ์ 
ได้รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจสหกรณ์ ได้แนะน ำสหกรณ์ที่เข้ำร่วมโครงกำรสำนพลัง
ประชำรัฐ เพ่ือสนับสนุนกำรปลูกข้ำวโพดหลังฤดูท ำนำ และช่วยวำงแผนกำรผลิตและกำรตลำดผลผลิตทำง
กำรเกษตร พร้อมทั้งได้ประสำนงำนให้สหกรณ์ท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ (MOU) กับผู้ซื้อคือห้ำงหุ้นส่วน
จ ำกัดจินดำวัฒนำ  
 มติที่ประชุม  รับทรำบ 
 
  ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๒ โครงการไทย นิยม ยั่งยืน  
 ประธำนมอบให้นำยสุชำติ งำมพิพัฒนกุล ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจสหกรณ์ 
ได้รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ ตำมที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้แจ้งให้ส ำนักสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู ด ำเนินกำร
โครงกำร ไทยนิยม ยั่งยืน งบประมำณรำยจ่ำยเพ่ิมเติมประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ ำนวน ๓ โครงกำร คือ 
   ๑. โครงกำรพัฒนำสถำบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทำงกำรเกษตร 
   ๒. โครงกำรสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร 
   ๓. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพในโครงกำรจัดที่ดินท ำกินแก่รำษฎรแห่งชำติ ซึ่ง
ได้ด ำเนินกำรมำตั้งแต่ ต้นปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของโครงกำรฯ เป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดตำมวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดโครงกำร ฯ จึงขอควำมร่วมมือกลุ่มส่งเสริม
สหกรณ์ ๑ และ ๒ ช่วยแนะน ำ ส่งเสริม และติดตำมสหกรณ์ ทั้ง ๓ แห่ง ที่ได้รับเงินอุดหนุนดังกล่ำวใช้ประโยชน์



~ ๑๑ ~ 
 

 
 
 
 

จำกรำยกำรที่ได้รับกำรอุดหนุน  โดยให้เป็นไปตำมแผนธุรกิจพร้อมทั้งให้สหกรณ์ก ำหนดเป็นวำระติดตำมกำรใช้
ประโยชน์จำกโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและอุปกรณ์กำรตลำดที่ได้รับกำรอุดหนุนในกำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำร
สหกรณ์เป็นประจ ำทุกเดือนด้วย ทั้งนี้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจสหกรณ์ได้มีหนังสือแจ้งให้สหกรณ์ทั้ง ๓ แห่ง
ทรำบแล้ว      
 ประธำน กล่ำวเพ่ิมเติมว่ำ มอบกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจสหกรณ์ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน
ของกลุ่มอำชีพผลิตภัณฑ์แปรรูปกล้วยในพ้ืนที่โครงกำรจัดที่ดินท ำกินแก่รำษฎรแห่งชำติด้วย       
  มติที่ประชุม  รับทรำบ 
 
 ระเบียบวาระที่  ๕.๓.๓ ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรตามแนวทางการสนับสนุน
งบประมาณเงินอุดหนุนแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

 ประธำนมอบให้นำยสุชำติ งำมพิพัฒนกุล ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจสหกรณ์ 
ได้เสนอต่อที่ประชุมว่ำ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจสหกรณ์ ได้มีหนังสือถึงสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพ่ือแนะน ำ 
ส่งเสริมในกำรเตรียมควำมพร้อมให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีควำมประสงค์จะขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณเงิน
อุดหนุนแล้ว ในกำรนี้ขอควำมร่วมมือกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ และ 2 ช่วยให้ค ำแนะน ำ ส่งเสริมสหกรณ์กลุ่ม
เกษตรกรด ำเนินกำรเตรียมควำมพร้อมด้วย ดังนี้  

1. จัดท ำแผนกำรลงทุนหรือแผนกำรขยำยธุรกิจพร้อมแผนจัดหำแหล่งเงินทุนและกำร 
สะสมทุน บรรจุในแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีเสนอที่ประชุมใหญ่  

2. แผนกำรลงทุนจะต้องสอดคล้องกับปริมำณธุรกิจและกำรประกอบอำชีพของ
สมำชิกสหกรณ์ และเป็นกำรวำงแผนบนพ้ืนฐำนควำมต้องกำรและควำมจ ำเป็นของมวลสมำชิก 
  มติที่ประชุม  รับทรำบ/มอบกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ และ ๒ ด ำเนินกำร 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๔ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนพฤศจิกายน 25๖1 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔.๑ ขั้นตอนการน าเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์

แห่งชาติ 
ประธำนมอบให้นำงพรสถิตย์  ก ำไรทอง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำร   

กำรจัดกำรสหกรณ์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ กรมส่งเสริมสหกรณ์ว่ำ ได้มีกำรแบ่งส่วนรำชกำรและปรับปรุงโครงกำร
สร้ำงกำรแบ่งงำนภำยในใหม่ จึงขอแจ้งเปลี่ยนสถำนที่ติดต่อจำก ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรพัฒนำกำรสหกรณ์
แห่งชำติ กองแผนงำน กรมส่งเสริมสหกรณ์  เป็น กลุ่มเลขำนุกำรคณะกรรมกำรพัฒนำกำรสหกรณ์แห่งชำติ กอง
พัฒนำระบบสนับสนุนกำรสหกรณ์  กรมส่งเสริมสหกรณ์ โทร/โทรสำร ๐ ๒๒๘๑ ๘๑๐๐ ในกำรนี้ขอควำมร่วมมือ 
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ และ ๒ ช่วยแจ้งให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรทรำบต่อไป  

 มติที่ประชุม  รับทรำบ /มอบกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ และ ๒ แจ้งสหกรณ์ในพ้ืนที่
ทรำบ 

 
 
 
 
 



~ ๑๒ ~ 
 

 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๔.๒ วงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกันของสหกรณ์ประจ าเดือนพฤศจิกายน 
2561 

ประธำนมอบให้นำงพรสถิตย์  ก ำไรทอง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำร   
กำรจัดกำรสหกรณ์ ได้รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ กำรขอควำมเห็นชอบและรับทรำบวงเงินกู้ยืมหรือกำรค้ ำประกัน
ของสหกรณ ์ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน 2561 มีสหกรณ์ จ ำนวน ๗ แห่ง คือ   

 ๑. สหกรณ์ส่งเสริมกำรเกษตรและปศุสัตว์หนองบัวล ำภู จ ำกัด  รองนำยทะเบียน
สหกรณ์ให้เห็นชอบเท่ำเดิม จ ำนวนเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บำท เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ 

 ๒. สหกรณ์ผู้ใช้น้ ำสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำบ้ำนหนองเหมือดแอ่ จ ำกัด รองนำย
ทะเบียนสหกรณ์ใหเ้ห็นชอบเท่ำเดิม จ ำนวนเงิน ๓๘๐,๐๐๐ บำท เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ 

 ๓. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวล ำภู จ ำกัด รองนำยทะเบียนสหกรณ์ให้เห็นชอบ
เท่ำเดิม จ ำนวนเงิน ๔,๙๗๑,๐๐๐,๐๐๐ บำท เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ 

 ๔. สหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขจังหวัดหนองบัวล ำภู  จ ำกัด รองนำยทะเบียน
สหกรณ์ให้เห็นชอบเท่ำเดิม จ ำนวนเงิน ๘๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บำท เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ 

 ๕. สหกรณ์กำรเกษตรหนองภัยศูนย์ จ ำกัด รองนำยทะเบียนสหกรณ์ให้เห็นชอบ
เพ่ิมข้ึน จ ำนวนเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บำท เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ 

 ๖. สหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจจังหวัดหนองบัวล ำภู รองนำยทะเบียนสหกรณ์ให้
เห็นชอบเพิ่มขึ้น จ ำนวนเงิน ๓๑๗,๐๐๐,๐๐๐ บำท เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ 

 ๗. สหกรณ์กำรเกษตรเมืองหนองบัวล ำภู จ ำกัด รองนำยทะเบียนสหกรณ์ให้เห็นชอบ
เท่ำเดิม จ ำนวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บำท เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ 

มติที่ประชุม  รับทรำบ /และขอขอบคุณ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำรกำรจัดกำร
สหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 และ 2 ที่ช่วยตรวจสอบเอกสำรประกอบกำรขอควำมเห็นชอบวงเงินกู้ยืม      
ให้ด ำเนินกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.5  กลุ่มตรวจการสหกรณ์ 
รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนพฤศจิกายน 25๖๑  
ระเบียบวาระท่ี ๕.5.๑ รายงานผลความก้าวหน้าการช าระบัญชี 
ประธำนมอบให้นำยฉลำด วัณณำ นิติกรปฏิบัติกำรไดร้ำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำ ในกำรช ำระ

บัญชีประจ ำเดือนพฤศจิกำยน 256๑ ต่อที่ประชุมดังนี้ 
ที ่ ชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ขั้นตอนเดือน 

ต.ค. ๖1 
ขั้นตอนเดือน   

พ.ย.6๑ 
ผู้ช ำระบญัชี 

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 
 
 



~ ๑๓ ~ 
 

 
 
 
 

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.ญำณินท์ สุวรรณโค 

 
 

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)  

ขั้นที่ 6                
(7 พ.ค.52)  

ขัน้ที่ 6                
(7 พ.ค.52) 

น.ส. ญำณนิท์  สุวรรณโค 
 

1๑  กลุ่มเกษตรเลี้ยงโคเนื้อบ้ำนถิ่น  ขั้นที่ ๖  
 (1 มี.ค.๖๐)  

ขั้นที่ 7           
(8 มิ.ย.60)  

น.ส.ศศิธร จันทร์สมัคร 
 

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

ขั้นที่ ๖  
(7 เม.ย.60)  

น.ส.จันทร์เพ็ญ ศรีลุนช่ำง 
 

1๓  กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์นำค ำไฮ 
 

ขั้นที่ 3 
(16 ก.พ.60) 

ขั้นที่ 3 
(16 ก.พ.60) 

น.ส.จันทร์เพ็ญ ศรีลุนช่ำง 
 

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

ขั้นที่ 3 
(11 ส.ค.๖๐) 

น.ส.ฐิตำภรณ์ สอนเต็ม 

1๕ สบ.ชุมชนบ้ำนเอื้ออำทร
หนองบัวล ำภู จ ำกัด 

 ขั้นที่ 2 
(2๖ เม.ย.๖๐) 

ขั้นที่ ๓ 
(๖ ก.ค.๖๐) 

น.ส.รัดดำวรรณ ไชยช่วย 

๑๖ สกก.บ้ำนเพ็กเฟ้ือย-ห้วยเตย 
จ ำกัด 

ขั้นที่ ๒ 
(1๐ มี.ค.60)  

ขั้นที่ 3 
(1๐ ต.ค.60) 

นำงพรสถิตย์ ก ำไรทอง   

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

ขั้นที ่3 
(21 ก.ค. 60) 

น.ส.จันทร์เพ็ญ  ศรีลุนช่ำง 

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

ขั้นที่ 4 
(21 มี.ค.61) 

น.ส.อรอุมำ แพงวงษ์ 

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

ขั้นที่ 2 
(26 พ.ค.60) 

นำยวสันต์  สุขสมบัติ 

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

ขั้นที่ ๒  
(6พ.ย.60) 

น.ส.ญำณินท์ สุวรรณโค 
 



~ ๑๔ ~ 
 

 
 
 
 

2๑ สกก.ผลิตปุ๋ยอินทรีย์คลองเจริญ 
จ ำกัด 

ขั้นที่ 1  
(2๗พ.ย.60) 

ขั้นที่ 2  
(14 มี.ค.61) 

นำยพยนต์  รุ่งศรี 

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

ขั้นที่ ๔  
(๒3 ม.ค.6๑) 

นำยสมเด็จ  บุญเดช 

มติที่ประชุม  รับทรำบ /มอบเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบเร่งด ำเนินกำรช ำระบัญชีให้เสร็จสิ้น
โดยเร็ว ไม่ควรเกิน ๒ ปี ตำมแผนของกรมส่งเสริมสหกรณ์  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.5.๒ รายงานความคืบหน้าข้อบกพร่องประจ าเดือนพฤศจิกายน 25๖1 
ประธำนมอบให้นำยฉลำด วัณณำ ได้รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ ได้รับแจ้งผลกำรรำยงำนกำร

แก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ ดังนี้ 
๑. สหกรณ์กำรเกษตรเมืองหนองบัวล ำภู จ ำกัด รำยงำนควำมคืบหน้ำว่ำ ในเดือนพฤศจิกำยน 

2561 ยังไม่ได้รับช ำระหนี้จำกโรงสีอุดรฯ เลี่ยงฮงไถ่ (1992) จ ำกัด เดือนละ 5๐,000 บำท คงเหลือยอด
มูลค่ำควำมเสียหำย ๓,๐๔๔,701 บำท ส่วนลูกหนี้สินค้ำขำดบัญชีอยู่ในควำมรับผิดชอบของนำยนำวำ         
ใจสะอำด อดีตผู้จัดกำร ก็ยังไม่ได้น ำเงินมำช ำระให้สหกรณ์เช่นกัน  ยังมียอดคงเหลือ จ ำนวน 1๒๗,192 บำท 

๒. สหกรณ์กำรเกษตรศรีบุญเรือง จ ำกัด รำยงำนควำมคืบหน้ำว่ำ นำยสมศักดิ์  จักรนำรำยณ์  
น ำเงินมำช ำระ เมื่อวันที่ 19 พ.ย ๒๕61 จ ำนวนเงิน  10,000 บำท 

๓. สหกรณ์ผู้ใช้น้ ำสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำบ้ำนโนนส ำรำญ จ ำกัด รำยงำนควำมคืบหน้ำว่ำ  
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 แจ้งเป็นหนังสือว่ำผู้รับผิดชอบเงินสดขำดบัญชี นำยตำ  เวียงวิเศษ ได้น ำเงินมำชดใช้
ให้แก่สหกรณ์จ ำนวน 1,000 บำท เมื่อวันที่ 6 พ.ย. ๒๕61 คงเหลือยอด 18,002.27 บำท 

มติที่ประชุม  รับทรำบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.6 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1  
    ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.7 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2  
รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนพฤศจิกายน 25๖๑  
ระเบียบวาระที่ ๕.๗.1 การแก้ไขข้อสังเกตของ สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้าน

โคกม่วงชุม จ ากัด 
ประธำนมอบให้นำยจิตณรงค์  ลอยลม ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 รำยงำนต่อที่

ประชุมว่ำ ตำมที่ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู แจ้งให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒ ติดตำมและแนะน ำให้
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ผู้ใช้น้ ำสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำบ้ำนโคกม่วงชุม จ ำกัด ด ำเนินกำรแก้ไขข้อสังเกต 
และข้อบกพร่อง ที่สหกรณ์ได้จ่ำยเงินมัดจ ำที่ดิน จ ำนวน ๘๐,๐๐๐ บำท ตำมสัญญำซื้อขำยลงวันที่ ๑๐ กุมภำพันธ์ 
๒๕๕๔ ระหว่ำงสหกรณ์ผู้ใช้น้ ำสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำบ้ำนโคกม่วงชุม จ ำกัด กับนำยชัชวำล พรหมดวงดี และ
นำงสำวนิพำพร พรหมดวงดี เป็นเจ้ำของร่วมกัน มีจ ำนวน ๘๗ ตำรำงวำ โฉนดเลขที่ 2624 บ้ำนเลขที่ 113 
หมู่ที่ 4 บ้ำนโคกม่วงชุม ต ำบลโนนเมือง อ ำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล ำภู ซึ่งที่ดินยังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์เป็น
ของสหกรณ์ และเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกำยน 2561 ผู้ขำยได้มำด ำเนินกำรโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้สหกรณ์ผู้ใช้น้ ำ
สถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำบ้ำนโคกม่วงชุม จ ำกัด เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม  รับทรำบ  



~ ๑๕ ~ 
 

 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 5.๗.๒ ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ภายใน 150 วัน ส าหรับปีบัญชีสิ้นสุด  
3๐ มิถุนายน 2561  

ประธำนมอบให้นำยจิตณรงค์  ลอยลม ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 รำยงำนต่อที่
ประชุมว่ำ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจัดประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี ภำยใน 150 วัน ส ำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 3๐ 
มิถุนำยน 2561 มีสหกรณ์จ ำนวน ๑ แห่ง คือ สหกรณ์กำรเกษตรโนนสัง จ ำกัด  และได้แนะน ำสหกรณ์
ด ำเนินกำรส่งหนังสือและเอกสำรประกอบในกำรขอควำมเห็นชอบจำกนำยทะเบียนสหกรณ์ภำยใน 30 วัน 
หลังกำรประชุมใหญ่  

มติที่ประชุม  รับทรำบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๗.๓ การช าระหนี้ ธ.ก.ส. ของสหกรณ์กองทุนสวนยางนาวัง จ ากัด 

  ประธำนมอบให้นำงสำวญำณินท์ สุวรรณโค นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร รำยงำนต่อที่
ประชุมว่ำ ตำมที่ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู ได้ แจ้งให้ผู้ตรวจกำรสหกรณ์ เข้ำตรวจสอบ      
สหกรณ์กองทุนสวนยำงนำวัง จ ำกัด ในกรณีลูกหนี้กำรค้ำของสหกรณ์ปฏิเสธหนี้ จ ำนวน 768,781.25 บำท 
และสหกรณ์ฯ มีลูกหนี้เงินสดขำดบัญชี จ ำนวน 40,000 บำท แล้วรำยงำนผลต่อนำยทะเบียนสหกรณ์นั้น 
ผู้ตรวจกำรสหกรณ์ได้เข้ำไปตรวจสอบสหกรณ์ในกรณีดังกล่ำวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผลปรำกฏ ดังนี้ 

1. กรณีลูกหนี้กำรค้ำของสหกรณ์ปฏิเสธหนี้ จ ำนวน 768,781.25 บำท สหกรณ์ประชุม 
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรเมื่อวันที่ 10 ตุลำคม 2561 และมีมติมอบหมำยในนำยจ ำนงค์ ชำรี ด ำเนินกำรร้อง
ทุกข์กล่ำวโทษกับผู้ซึ่งท ำให้สหกรณ์เสียหำย 

2. กรณีสหกรณ์มีลูกหนี้เงินสดขำดบัญชี จ ำนวน 40,000 บำท ซึ่งอยู่ในควำมรับผิดชอบ 
ของนำยทองพูล ค ำโคตรศูนย์ ต ำแหน่งประธำนกรรมกำร ซึ่งนำยทองพูล ค ำโคตรศูนย์ ได้น ำเงินมำช ำระคืน
สหกรณ์แล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหำคม ๒๕๖๑  

สหกรณ์ได้น ำเงินส่วนตัวของคณะกรรมกำรด ำเนินกำรและผู้ตรวจสอบกิจกำรให้สหกรณ์
ยืมเงินทดรองเพ่ือจ่ำยช ำระหนี้เงินกู้กับ ธ.ก.ส. จ ำนวนเงิน 616,277.78 บำท พร้อมดอกเบี้ย ช ำระเสร็จสิ้น
แล้วเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2561     

มติที่ประชุม  รับทรำบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๗.๔ กลุ่มเกษตรกรที่หยุดด าเนินธุรกิจติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี 
ประธำนมอบให้นำงสำวญำณินท์ สุวรรณโค นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร รำยงำนต่อที่

ประชุมว่ำ กลุ่มเกษตรกรได้หยุดด ำเนินธุรกิจติดต่อกันเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 2 ปี  และกลุ่มเกษตรกรไม่ได้ส่ง
ส ำเนำงบดุลที่ประชุมใหญ่อนุมัติแล้วไปยังนำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจ ำจังหวัดภำยใน 30 วัน นับแต่วันที่
มีกำรประชุมใหญ่ ซึ่งนำยทะเบียนสหกรณ์มีอ ำนำจสั่งเลิกได้ตำมพระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 
2547 มำตรำ 33 (2) (3) จ ำนวน 2 แห่ง คือ กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อนำกอก และกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโค
เนื้อโนนสะอำด     

มติที่ประชุม  รับทรำบ /มอบเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมสหกรณ์ที่รับผิดชอบรำยงำนนำยทะเบียน 
กลุ่มเกษตรกร พิจำรณำตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้องผ่ำนกลุ่มตรวจกำรสหกรณ์ 
 
 
 
 
 



~ ๑๖ ~ 
 

 
 
 
 

    
 

 
 ๖.๑. สรุปผลการด าเนินงานโครงการแพรพรรณลุ่มภูสู่สากล ๒๐๑๘  
     ประธำน แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ จังหวัดหนองบัวล ำภู โดยส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัด

หนองบัวล ำภู  ได้ด ำเนินโครงกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์และส่งเสริมกำรค้ำ กิจกรรมกำรจัดงำน
แพรพรรณลุ่มภูสู่สำกล ๒๐๑๘ เพ่ือประชำสัมพันธ์เผยแพร่ผ้ำจังหวัดหนองบัวล ำภู ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลำย 
รวมทั้งส่งเสริมช่องทำงกำรตลำดและเพ่ือกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชีพและรำยได้ให้กับชุมชนและประชำชน โดยใช้
งบประมำณตำมแผนปฏิบัติรำชกำรจัดหวัดหนองบัวล ำภู ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๑ เป็นเงินจ ำนวน 
๗,๐๐๐,๐๐๐ บำท ยอดจ ำหน่ำยสินค้ำและบริกำรจำกกำรจัดงำนฯ จ ำนวน ๗,๓๗๕,๖๒๕ บำท 

มติที่ประชุม  รับทรำบ  
 

๖.๒. การส่งข่าวประชาสัมพันธ์ 
 ประธำนแจ้งต่อที่ประชุมว่ำ ให้กลุ่ม/ฝ่ำยบริหำรทั่วไป ที่จัดกิจกรรม/โครงกำร ให้ท ำข่ำว

ประชำสัมพันธ์แล้วส่งให้ฝ่ำยบริหำรทั่วไป เพ่ือที่ฝ่ำยบริหำรทั่วไปจะได้ส่งให้ ส ำนักพัฒนำและถ่ำยทอด
เทคโนโลยีกำรสหกรณ์ (สทส.) ต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทรำบ  /ถือปฏิบัติ 
 

๖.๓. การจัดงานกีฬาประจ าปี ๒๕๖๑  
 ประธำนแจ้งต่อที่ประชุมว่ำ กำรจัดงำนกีฬำของส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบั วล ำภู 

ประจ ำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๐ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือหำกมีกำรเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทรำบอีกครั้ง         
มีกิจกรรมแข่งขันกีฬำ จับสลำกของขวัญ รำคำขั้นต่ ำ ๓๐๐ บำทขึ้นไป และมอบให้กลุ่มทุกกลุ่ม/ฝ่ำยบริหำร
ทั่วไป ท ำอำหำร ๑ อย่ำง หรือผลไม ้๑ อย่ำง มูลค่ำ ๗๐๐ บำท ขึ้นไป 

มติที่ประชุม  รับทรำบ  /ถือปฏิบัติ 
 
  เมื่อไม่มีผู้เสนอเรื่องอ่ืนใดอีก ประธำนขอขอบคุณ ผู้มำประชุม และกล่ำวปิดกำรประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๓.00 น. 
 
 
 
      (ลงชื่อ) ธีรโชติ  มะลิวัน                                         (ลงชื่อ)    ประสิทธิ์  เทพมูณี   
             (นำยธีรโชติ  มะลิวัน)       (นำยประสิทธิ์ เทพมูณี) 
             นักจัดกำรงำนทั่วไป                                             หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป 
             ผู้จดรำยงำนกำรประชุม                                             ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)     


