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รายงานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการและจ้างเหมาบริการ 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล าภู 

ครั้งที่ 8/25๖๒ 
ประจ าเดือนสิงหาคม 256๒ 

วันพุธที ่4 กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓0 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  
3.  นำยสุชำต ิ  งำมพิพัฒนกุล ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำ สุชำติ งำมพิพัฒนกุล 
     ธุรกิจสหกรณ์ 
4.  นำงพรสถิตย์  ก ำไรทอง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำ พรสถิตย์  ก ำไรทอง 
     กำรบริหำรกำรจัดกำรสหกรณ์ 
5.  นำยวสันต์   สุขสมบัติ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มตรวจกำรสหกรณ์  วสันต์ สุขสมบัต ิ
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. นำยประวัติ  หวำนนอก เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์ช ำนำญงำน ประวัติ   หวำนนอก 
11. นำงสำวพรสวรรค์  เตียตระกูล นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร  พรสวรรค์ เตียตระกูล 
12. นำงสำวญำณินท ์ สุวรรณโค นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร  ญำณินท์ สุวรรณโค 
๑3. นำยพยนต ์  รุ่งศร ี  เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์ช ำนำญงำน พยนต์  รุ่งศรี 
๑4. นำงสำวพิสมัย  แสงโทโพธิ์ นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร      พิสมัย แสงโทโพธิ์ 
15. นำงสำวสิริเนตร โพระกัน  นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  สิริเนตร โพระกัน 
16. นำงสำวชมพูเนกข์ พุทธิรัตน์ นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  ชมพูเนกข์ พุทธิรัตน์ 
๑7. นำงสำวอัษฏำพร พิบูลย์  นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  อัษฎำพร พิบูลย์ 
18. นำงสำวณัฐกฤตำ ไชยสีดำ  นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  ณัฐกฤตำ  ไชยสีดำ 
19. นำงสำวกัญญำณัฐ จูมเกตุ  นิติกรปฏิบัติกำร    กัญญำณัฐ จูมเกตุ 
20. นำยดุจบดินทร์ ลังกำฟ้ำ  นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  ดุจบดินทร์ ลังกำฟ้ำ 
21. นำยชิณวัฒน ์ ถิรโสตถินำนนท์  นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร          ชิณวัฒน์ ถิรโสตินำนนท์ 
22. นำยสำคร  ดำทุมมำ พนักงำนพิมพ์ ส4   สำคร ดำทุมมำ 
๒3. นำยสมคิด  งำมดี  พนักงำนขับรถยนต์ ส2   สมคิด งำมดี 
24. นำยสุทธิชัย  ถำวะโร  พนักงำนขับรถยนต์ ส2   สุทธิชัย ถำวะโร 
25. นำยวิจิตร  บูระพันธ์ พนักงำนขับรถยนต์ ส2   วิจิตร บูระพันธ์ 
๒6. นำงสำวช่อเพชร  ศรีบุญเรือง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน  ช่อเพชร  ศรีบุญเรือง 
๒7. นำงสำวศศิธร จันทร์สมัคร นักวิชำกำรสหกรณ์   ศศิธร  จันทร์สมัคร 
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๒8. นำยธีรโชติ   มะลิวัน  นักจัดกำรงำนทั่วไป   ธีรโชติ มะลิวัน 
29. นำงศรีสุนันท์   วงค์พันธุ์  นักวิชำกำรสหกรณ์   ศรีสุนันท์  วงค์พันธุ์ 
30. นำงสำวภำวิน ี บุญสุด  นักวิชำกำรเงินและบัญชี   ภำวิณี บุญสุด 
31. นำยภำณุพงษ์   เกตุไทย  นิติกร     ภำณุพงษ์ เกตุไทย 
32. นำงสำวอัมพิกำ ฉิมมำ  นักวิชำกำรสหกรณ์   อัมพิกำ ฉิมมำ 
33. นำงสำวนิลวรรณ  ศรีหลง  นักวิชำกำรมำตรฐำนสินค้ำ  นิลวรรณ ศรีหลง 
34. นำงสำวจันทร์เพ็ญ   ศรีลุนช่ำง นักวิชำกำรสหกรณ์   จันทร์เพ็ญ ศรีลุนช่ำง 
35. นำงสำวสุมำลี อินทวิหค นักวิชำกำรสหกรณ์   สุมำลี อนิทวิหค 
36. นำงสำวอรอุมำ  แพงวงษ์  นักวิชำกำรสหกรณ์   อรอุมำ แพงวงษ์  
37. นำงสำววชิุดำวดี  ศรีสุทัศน์ เจ้ำพนักงำนธุรกำร   วิชุดำวดี ศรีสุทัศน์ 
38. นำงสำวศิริรัตน์ จันทร์จ้อย เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี  ศิริรัตน์  จันทร์จ้อย 
39. นำงสำวเจนจิรำ สุวรรณพิมพ์ เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์  เจนจิรำ  สุวรรณพิมพ์ 
40. นำงสำวรุ่งนภำ   ขำวข ำ  เจ้ำพนักงำนธุรกำร   รุ่งนภำ  ขำวข ำ 
41. นำยเกษม    ปัจชัยโย  จ้ำงเหมำบริกำรขับรถยนต์  เกษม  ปัจชัยโย 
42. นำงนิภำพร  จันทร์มำลำ จ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำด  นิภำพร จันทร์มำลำ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นำงสำวทิพวรรณ ทองดี  นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  ลำพักผ่อน 
2. นำวสำวเรณุกำ  จะมีพันธ์ นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  ไปราชการ 
3. นำงสำวปวีณำ ชัชวำลย์  นักวิชำกำรสหกรณ์   ไปราชการ 
4. นำงสำวฐิตำภรณ ์ สอนเต็ม  เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์  ไปราชการ 
5. นำงสำวรัดดำวรรณ ไชยช่วย  เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์  ไปราชการ 
6. นำยพรเทพ  เปียซื่อ  จ้ำงเหมำบริกำรขับรถยนต์  ไปรำชกำร 
 

มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 42 คน และมีผู้ไม่มาประชุม จ านวน 6 คน 
 

เริ่มประชุมเวลำ ๑๔.๓๐ น. 
 นำยกฤษฎำ   วรสถิตย์  สหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู ประธำนในที่ประชุมกล่ำวเปิดกำรประชุม            
และด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุม ดังนี้ 
 
 

 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑.๑ การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ รอบท่ี 2/2562 
ประธำนในที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุม กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำร   

รอบที่ 2/2562  เพ่ือพิจำรณำเลือนเงินเดือนข้ำรำชกำรและให้ข้ำรำชกำรได้รับเงินเดือนสูงกว่ำขั้นสูงของ
ต ำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง โดยจะพิจำรณำผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรแยกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ คือ ส่วนที่ 1 
ผลสัมฤทธิ์ของงำน 70% ส่วนที่ 2 พฤติกรรมกำรปฏิบัติงำน 20% และอีก 10 % ให้อ ำนำจสหกรณ์จังหวัด
หนองบัวล ำภูใช้กำรพิจำรณำควำมดี ควำมชอบให้กับข้ำรำชกำรที่สหกรณ์จังหวัดมอบหมำยให้ไปปฏิบัติงำน
แทนหรืองำนอื่นๆ ที่มอบหมำย 

มติที่ประชุม  รับทรำบ 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ     
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ระเบียบวาระท่ี ๑.2  นวัตกรรมการพัฒนาจังหวัดหนองบัวล าภู 2020 
ประธำนฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ ได้เข้ำร่วมรับฟังกำรบรรยำยเรื่องนวัตกรรมกำรพัฒนำจังหวัด

หนองบัวล ำภู 2020 บรรยำยโดย ดร.ภำคภูมิ ศรีธิมำกุล สรุปสำระส ำคัญ ดังนี้ นวัตกรรมกำรพัฒนำจังหวัด
หนองบัวล ำภู 2020 เพ่ือสร้ำงควำมได้เปรียบในเชิงกำรแข่งขันบนเวทีโลก ด้วยเส้นทำงจำก 1 ล้ำนบำท สู่ 
100,000,000 บำท  

  1 ล้ำน   คือ ท ำธุรกิจด้วยตัวเอง 
    ร้อยล้ำน  คือ มีบุคลำกร/ผู้เชี่ยวชำญ 
  พันล้ำน  คือ มีพันธมิตรเริ่มลงทุน 
  หมื่นล้ำน คือ น ำธุรกิจเข้ำตลำดหลักทรัพย์ 
  แสนล้ำน  คือ รำยได้หลักจำกต่ำงประเทศ 
  ล้ำนล้ำน  คือ สัมปทำนภำครัฐในต่ำงประเทศ  

กำรปรับเปลี่ยนแนวคิด 
* คนเรำต้องฝันให้ไกล แล้วไปให้ถึงเป้ำหมำย และจะต้องกล้ำที่จะมีควำมฝันที่ยิ่งใหญ่ 
* ผู้ที่ประสบควำมส ำเร็จ จะมีระดับควำมกล้ำมำกกว่ำควำมกลัว 

แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก 
  ปัจจัยส ำคัญท่ีสุดที่จะเปลี่ยนแปลงสังคม คือ เทคโนโลยี ข้อมูลส่งผลให้พฤติกรรม

มนุษย์เปลี่ยนแปลง เรำจะอยู่กันอย่ำงไรในโลกที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว เพรำะฉะนั้นเรำจะต้องปรับตัว คือ  
- เรียนรู้แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงของโลก 

    - เตรียมรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลงให้ทัน 
    - ปรับตัวให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ  

คนเรำจะอยู่รอดได้ ไม่ใช่คนที่แข็งแรงที่สุด และก็ไม่ใช่คนฉลำดที่สุด แต่เป็นคนที่
เปิดใจและปรับตัวกับกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ (Charles Darwin.1809) 
  จังหวัดอัจฉริยะ (Smart Province) 
   กำรพัฒนำให้เป็นจังหวัดอัจฉริยะ จะต้องวิเครำะห์หำจุดแข็ง และควำมได้เปรียบใน
เชิงกำรแข่งขัน น ำเทคโนโลยีมำสนับสนุนกำรด ำเนินงำน เพ่ือเสริมจุดแข็งให้กับจังหวัดและต้องมีข้อมูลที่แม่นย ำ 
เช่น ข้อมูลเพื่อกำรบริหำรกำรจัดกำร กำรคำดกำรณ์อนำคต กำรสร้ำงระบบปัญญำประดิษฐ์ 

เทคโนโลยีสมัยใหม่ กับ กำรบริหำรจัดกำรอัจฉริยะ มีดังนี้ 
ประเทศอัจฉริยะ 
จังหวัดอัจฉริยะ 
เมืองอัจฉริยะ 

หมู่บ้ำนอัจฉริยะ 
ครอบครัวอัจฉริยะ 

คนอัจฉริยะ 
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   ทิศทำงกำรพัฒนำของหนองบัวล ำภู 2020  
        นิยำมของดีจังหวัดหนองบัวล ำภู  
    - แหล่งงท่องเที่ยว 
    - อำหำรอัตลักษณ์ 
    - ผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ 
    - ผลผลิตกำรเกษตรอัตลักษณ์ 
    - องค์ควำมรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
    - นวัตกรรมท้องถิ่น     
    ปี 2018  สร้ำงกำรรับรู้แนวคิดกำรพัฒนำหนองบัวล ำภู 2020 ให้กับ
ข้ำรำชกำร/เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
    ปี 2019  เตรียมควำมพร้อมของจังหวัดหนองบัวล ำภู ดังนี้  
 - ระบบสำรสนเทศแบบรวมศูนย์ 
 - ระบบกำรพัฒนำบุคลำกร 
 - ระบบบริกำรจำกภำครัฐผ่ำนมือถือ 
 - ระบบเชื่อมต่อประชำชน 1 ต่อ 1 
 - น ำร่องกำรพัฒนำเศรษฐกิจท้องถิ่น 
 ปี 2020  กำรพัฒนำเศรษฐกิจ มีดังนี้  
  - ส่งเสริมกำรท่องเที่ยว 
  - พัฒนำสินค้ำ/บริกำร 
  - พัฒนำด้ำนกำรเกษตรแบบครบวงจร 
  - น ำร่องสู่ตลำดโลก 
  - พัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน 
 ปี 2021  กำรขยำยผลสู่ตลำดโลก 
  - ท ำกำรตลำดกำรค้ำโลกและยกระดับสู่มำตรฐำนสำกล 
 ผู้บริหำร จะต้องมองปัญหำต่ำงๆ ในสังคม เช่น ปัญหำควำมเลื่อมล้ ำ 
ระหว่ำงคนรวยกับคนจน คนจนต้องได้รับกำรพัฒนำด้ำนศักยภำพของประชำชน พัฒนำเศรษฐกิจท้องถิ่น ให้มี
รำยได้เพ่ิม มีกำรเป็นอยู่ที่ดีข้ึน และพัฒนำบริกำรภำครัฐแบบดิจิตอล    

 กระบวนกำรผลักดันมนุษย์ไปสู่สิ่งใหม่  
  1. สร้ำงกำรรับรู้ ด้วยกำรบรรยำย /กำรสำธิต 
  2. จับต้องได้จริง ด้วยกำรไปศึกษำดูงำนสถำนที่จริง 
  3. ลงมือท ำดว้ยตัวเอง ด้วยกำรลงมือท ำจำกเล็กไปหำใหญ่ 

 กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรในท้องถิ่น แบ่งเป็น 3 กลุ่ม มีดังนี้  
 1. ผู้บริหำร   
          - จะต้องเปลี่ยนวิธีคิด  
          - น ำเทคโนโลยีมำใช้ให้เกิดประโยชน์  
           - สร้ำงวัฒนธรรมกำรใช้ข้อมูล 
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  2. นักเรียน/นักศึกษำในระบบกำรศึกษำ 
          - สอนวิธีคิดท่ีถูกต้อง 
          - ให้ควำมรู้พื้นฐำนเพ่ือกำรเอำชีวิตรอด 
          - สอนพ้ืนฐำนกำรเรียนรู้ 
          - ให้ควำมรู้ภูมิปัญญำท้องถิ่น 
          - ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
 3. ประชำชน (นอกระบบกำรศึกษำ)  
          - เปลี่ยนวิธีคิด 
          - แนะน ำวิชำชีพใหม่ 
          - ให้ควำมรู้/ทักษะกำรประกอบอำชีพ 
          - สนับสนุนกำรประกอบอำชีพ 
   
 ทฤษฎีบันได 9 ขั้น แนวทำงกำรด ำเนินชีวิต  
  9. เครือข่ำย 
  8. ค้ำขำย 
  7. เก็บรักษำ 
  6. ทำน 
  5. บุญ 
  4. พอร่มเย็น 
  3. พออยู่ 
  2. พอใช้ 
  1. พอกิน 
 สรุปหลักคิดทฤษฎีบันได 9 ขั้น  
  เอำชีวิตรอด       ช่วยเหลือ แบ่งปัน        เก็บออมไว้ใช้เวลำขำดแคลน    
ค้ำขำย            กำรรวมกลุ่มวิสำหกิจชุมชน 

 กำรเปิดวิสำหกิจชุมชน แบบ Social Enterprise ระดับจังหวัด 
  ประชำชน มีสินค้ำ       เปิดวิสำหกิจ เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำ จ ำหน่ำยให้          ผู้ชื้อ/
นักท่องเที่ยว        ผลที่ย้อนกลับมำคือประชำชน ได้เงินปันผล และสวัสดิกำร โดยมีจังหวัด/รัฐวิสำหกิจ      
ให้ควำมช่วยเหลือ/สนับสนุน เพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับสินค้ำท้องถิ่น และแนะน ำ ส่งเสริมกำรท ำบรรจุภัณฑ์  

 กำรสร้ำงคุณภำพชีวิตที่ดีด้ำนเศรษฐกิจ 
  ประชำชนในท้องถิ่นมีรำยได้เพ่ิมข้ึน รำยจ่ำยลดลง  มีเงินออม  มีคุณภำพชีวิตที่ดี 
มีควำมสุข 
 กำรสร้ำงรำยได้เข้ำสู่เศรษฐกิจท้องถิ่นจำกกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว มี 4 เป้ำหมำย คือ 

1. เพิ่มปริมำณนักท่องเที่ยวไทย/ต่ำงชำติ 
2. รำยจ่ำยเฉลี่ยต่อคนสูงมำกขึ้น 
3. เพิ่มควำมถ่ีในกำรกลับมำเที่ยวซ้ ำ 
4. เพิ่มระยะเวลำกำรอยู่ให้นำนขึ้น 
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 กระบวนกำรเชื่อมควำมสัมพันธ์กับนักท่องเที่ยว/ผู้ซื้อ 
    -  มีกลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะ 
  -  มีสินค้ำ/บริกำรที่แตกต่ำง 
  -  ข้อเสนอที่ปฏิเสธไม่ได้ 
  -  สร้ำงควำมประทับใจเหนือควำมคำดหมำย 
  -  กลับมำใช้บริกำรซ้ ำ /ซื้อซ้ ำ 
  -  สร้ำงควำมสัมพันธ์เชิงลึก 
  -  กำรมีส่วนร่วม ลูกค้ำให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง 
  -  ลูกค้ำเสนอแนะสินค้ำ/บริกำร 

   
 ควำมร่วมมือระหว่ำง CAT และ Legend siam เพ่ือสนับสนุนหนองบัวล ำภู 2020 
มีดังนี้ คือ  
  -  กำรตลำดและประชำสัมพันธ์จังหวัดในต่ำงประเทศ 
  -  กำรเชื่อมโยงกับนักท่องเที่ยวต่ำงชำติ เข้ำสู่จังหวัดหนองบัวล ำภู  

-  กำรให้ ข้อมู ล  พฤติกรรม ควำมสนใจของนั กท่ องเที่ ยวต่ ำงชำติ            
แก่จังหวัดหนองบัวล ำภู เพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรให้บริกำร 
              -  กำรพัฒนำมำตรฐำนแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงสินค้ำและบริกำรให้ตรงต่อ
ควำมต้องกำรของนักท่องเที่ยวต่ำงชำติ  
            -  สนับสนุนกำรจัดจ ำหน่ำย สินค้ำและบริกำรท้องถิ่นที่เป็นอัตลักษณ์ที่มุ่งไป
ยังกลุ่มเป้ำหมำยนักท่องเที่ยว และผู้ซื้อต่ำงชำติให้กับผู้ประกอบกำรท้องถิ่นของจังหวัดหนองบัวล ำภู  
            -  ตรวจสอบ ติดตำมควำมพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่ำงชำติเพ่ือให้จังหวัด
หนองบัวล ำภู มีข้อมูลในกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว รวมถึงสินค้ำและบริกำรท้องถิ่นของจังหวัดหนองบัวล ำภู  
   กำรจะก้ำวไปสู่หนองบัวล ำภู  2020 จะต้องเตรียมควำมพร้อมแหล่งท่องเที่ยว 
สินค้ำ/บริกำรอัตลักษณ์ และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก เตรียมเทคโนโลยี โดยท ำระบบสำรสนเทศแบบรวมศูนย์
ของจังหวัด และพัฒนำคน สร้ำงกำรรับรู้ ไปศึกษำดูงำน และลงมือท ำ ควำมส ำเร็จอยู่ตรงหน้ำ  
 มติที่ประชุม  รับทรำบ  

 
ระเบียบวาระที่ ๑.4  สรุปผลการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ 

หน่วยงานของรัฐ อ าเภอ องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์การภาคเอกชนจังหวัดหนองบัวล าภู  
ประจ าเดือนสิงหาคม 2562  

ประธำนฯ มอบนำยประสิทธิ์ เทพมูณี หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ ได้รับ
มอบหมำยให้เข้ำร่วมประชุมคณะกรมกำรจังหวัด หัวหน้ำส่วนรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ อ ำเภอ องค์ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และองค์กำรภำคเอกชนจังหวัดหนองบัวล ำภู ประจ ำเดือนสิงหำคม 2562 เมื่อวันอังคำรที่ 27 
สิงหำคม 2562 ณ ห้องประชุมภูพำนค ำ ชั้น 4 ศำลำกลำงจังหวัดหนองบัวล ำภู สรุปสำระส ำคัญมี ดังนี้  

     1. หัวหน้ำส่วนรำชกำรที่ย้ำยมำด ำรงต ำแหน่งในจังหวัดหนองบัวล ำภู 
    ๑.๑ ว่าที่ ร.ต. สมบูรณ์  หสัดม ผู้อ านวยการส านักงานป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติประจ าจังหวัดหนองบัวล าภู ย้ายมาจากจังหวัดเลย 

  1.๒ นำยธีรเดช จันทรัตน์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพุทธศำสนำจังหวัดหนองบัวล ำภู 
ย้ำยมำจำกจังหวัดกำญจนบุรี 
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  1.3 นำยอ ำพล ลมปลิว หัวหน้ำกลุ่มงำนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำชุมชน ย้ำยมำจำก
จังหวัดชัยภูมิ มำด ำรงต ำแหน่ง พัฒนำกำรจังหวัดหนองบัวล ำภู  
  2. หัวหน้ำสว่นรำชกำรย้ำยไปด ำรงต ำแหน่งในจังหวัดอ่ืน  
     คือ นำงฐิตรำภรณ์ ภำษำเวทย์ สถิติจังหวัดหนองบัวล ำภู ย้ำยไปจังหวัดหนองคำย 
 มติที่ประชุม  รับทรำบ  
 

    2. รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณจังหวัดหนองบัวล ำภู  
    ประธำนฯ มอบนำยประสิทธิ์ เทพมูณี หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ 

ผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณจังหวัดหนองบัวล ำภู ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 
2561 – 31 สิงหำคม 2562 มีดังนี้  

   2.1 ภำพรวมเงินงบประมำณส่วนรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  
   งบประจ ำ ล ำดับที่ 35, งบลงทุน ล ำดับที่ 7, งบภำพรวม ล ำดับที่ 23  
   2.2 ภำพรวมเงินงบประมำณงบกรมจังหวัด ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
   งบประจ ำ ล ำดับที่ 69, งบลงทุน ล ำดับที่ 47, งบภำพรวม ล ำดับที่ 51 
   2.3 ภำพรวมเงินงบประมำณกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
   งบประจ ำ ล ำดับที่ 11, งบลงทุน ล ำดับที่ 2, งบภำพรวม ล ำดับที่ 2 
ส ำหรับส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู ในเดือนสิงหำคม 2562 ผลกำรเบิกจ่ำยเงิน

งบประมำณได้ 92.07% ซึ่งอยู่ล ำดับที่ 15 จำกทั้งหมด 61 แห่ง  
มติที่ประชุม  รับทรำบ  

 
 

 
 

  
 

ประธำนฯ มอบให้นำยธีรโชติ มะลิวัน นักจัดกำรงำนทั่วไป แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ รำยงำนกำร
ประชุมประจ ำเดือนกรกฎำคม 2562 ครั้งที่ 7/๒๕๖๒ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหำคม พ.ศ. 2562 ได้บรรจุ
ในเว็บไซต์ของส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล าภู http://web.cpd.go.th/nongbualamphu/ และลง 
ไลน์กลุ่มส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด เพ่ือให้ทุกกลุ่ม/ฝ่ำย ได้รับทรำบและตรวจสอบควำมถูกต้อง รวมทั้ง
ด ำเนินกำร ตำมมติที่ประชุมในส่วนที่เกี่ยวข้อง และหำกท่ำนใดมีข้อแก้ไขเพ่ิมเติมภำยหลังขอให้แจ้งฝ่ำยบริหำร
ทั่วไป 

มติที่ประชุม  รับทรำบ /รับรองรำยงำนกำรประชุมประจ ำเดือนกรกฎำคม ๒๕๖2 
 
 
 
 
 
 

 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 256๒ 

http://web.cpd.go.th/nongbualamphu/
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ระเบียบวาระที่ ๓.๑ ผลการด าเนินงานตามค าสั่งส านักงานฯ การแต่งตั้งคณะท างานแก้ไข
สหกรณ์ที่มีผลการด าเนินงานขาดทุนสะสม 

ประธำนฯ มอบให้นำยสมเด็จ บุญเดช ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ประธำน
คณะท ำงำนฯ รับผิดชอบ สหกรณ์กำรเกษตรสุวรรณคูหำ จ ำกัด และสหกรณ์กำรเกษตรต ำบลโนนม่วง ยำงหล่อ 
หนองกุงแก้ว จ ำกัด รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ ในเดือนสิงหำคม 2562 ยังไม่ได้รับรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำร
ติดตำมลูกหนี้ที่ค้ำงช ำระนำนของสหกรณ์ท้ัง 2 แห่ง  

ประธำนฯ มอบให้นำงพรสถิตย์  ก ำไรทอง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำร
กำรจัดกำรสหกรณ์  ประธำนคณะท ำงำนฯ รับผิดชอบ สหกรณ์กำรเกษตรศุภนิมิตหนองบัวล ำภู  จ ำกัด       
และสหกรณ์ส่งเสริมกำรเกษตรและปศุสัตว์หนองบัวล ำภู จ ำกัด รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ สหกรณ์กำรเกษตร   
ศุภนิมิตหนองบัวล ำภู จ ำกัด ได้รับช ำระหนี้จำกลูกหนี้ค้ำงช ำระนำนคงเหลือระหว่ำงเดือนสิงหำคม ๒๕๖๒ ดังนี้  

- ลูกหนี้เงินกู้ปกติ จ ำนวน 35 รำย ได้รับช ำระหนี้เงินต้นจ ำนวน 918,738 บำท 
ดอกเบี้ยจ ำนวน 33,753 บำท  

 - ลูกหนี้ค้ำงช ำระไม่เกิน 1 ปี จ ำนวน 2 รำย ได้รับช ำระหนี้เงินต้นจ ำนวน 1,974 บำท 
ดอกเบี้ยจ ำนวน 4,025 บำท 

 - ลูกหนี้ค้ำงช ำระนำนเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี จ ำนวน 1 รำย ได้รับช ำระดอกเบี้ย
จ ำนวน 600 บำท   

รวมเงินต้น 920,712 บำท ดอกเบี้ย 38,378 บำท  
สหกรณ์ส่งเสริมกำรเกษตรและปศุสัตว์หนองบัวล ำภู จ ำกัด ยังไม่ได้รับรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

กำรติดตำมลูกหนี้ที่ค้ำงช ำระนำน ในส่วนของกำรด ำเนินคดีได้แนะน ำให้สหกรณ์ไปขอคัดค ำพิพำกษำจำก   
ศำลจังหวัดหนองบัวล ำภู และได้ถ่ำยเอกสำรค ำพิพำกษำพร้อมสัญญำประนีประนอมยอมควำมให้สหกรณ์แล้ว 

ประธำนฯ กล่ำวเพ่ิมเติมว่ำ มอบกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำรกำรจัดกำรสหกรณ์    
และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ แนะน ำสหกรณ์ในเรื่องกำรประนีประนอมยอมควำมและศำลจังหวัดหนองบัวล ำภู
ได้พิพำกษำตำมกำรประนีประนอมยอมควำมแล้ว ให้ผ่อนจ่ำยค่ำงวดปีละงวด จ ำนวนเงิน 4,000,000 บำท 
ให้ผ่อนปีละ 800,000 บำท พร้อมดอกเบี้ย เป็นเวลำ 5 ปี เริ่มงวดแรกภำยในวันที่ ๓๐ กันยำยน 2562  

ประธำนฯ มอบให้คณะท ำงำนของนำยวสันต์ สุขสมบัติ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มตรวจกำรสหกรณ์    
ประธำนคณะท ำงำนฯ รับผิดชอบสหกรณ์กำรเกษตรเมืองหนองบัวล ำภู จ ำกัด และสหกรณ์กำรเกษตรนำกลำง 
จ ำกัด รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ ได้รับรำยงำนผลกำรติดตำมเร่งรัดหนี้สินจำกลูกหนี้ ดังนี้  

1. สหกรณ์กำรเกษตรเมืองหนองบัวล ำภู จ ำกัด ว่ำได้รับช ำระหนี้จำกลูกหนี้ค้ำงช ำระไม่เกิน 
1 ปี จ ำนวน 132 รำย เงินต้นจ ำนวน 3,328,962 บำท ดอกเบี้ยจ ำนวน 1,484,721.06 บำท 

คณะท ำงำนฯ ได้แนะน ำว่ำ เห็นควรให้สหกรณ์กำรเกษตรเมืองหนองบัวล ำภู จ ำกัด ติดตำม
เร่งรัดหนี้สินจำกลูกหนี้ โดยก ำหนดแผนงำนอย่ำงชัดเจนจำกเจ้ำหน้ำที่สินเชื่อของสหกรณ์ เนื่องจำกกำร
ด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำมีรำยกำรช ำระหนี้ระหว่ำงเดือนน้อยมำกจะส่งผลให้กำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ขำดทุนได้  

 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องติดตาม  
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 2. สหกรณ์กำรเกษตรนำกลำง จ ำกัด ได้รับช ำระหนี้จำกลูกหนี้ค้ำงช ำระนำนคงเหลือระหว่ำง
เดือนสิงหำคม ๒๕๖๒ ดังนี้  

1) เงินกู้ปกติ จ ำนวน 2 รำย  เงินต้น 106,002 ดอกเบี้ย 1,859 บำท 
   2) ลูกหนี้ค้ำงช ำระไม่เกิน 1 ปี จ ำนวน 11 รำย  เงินต้น 207,547 บำท   

    ดอกเบี้ย 10,939 บำท  
3) ลูกหนี้ค้ำงช ำระเกิน 1 - 5 ปี จ ำนวน 20 รำย  เงินต้น 267,466 บำท  
    ดอกเบี้ย 86,059 บำท  
4) ลูกหนี้ค้ำงช ำระเกิน 5 - 10 ปี จ ำนวน 3 รำย เงินต้น 41,924 บำท 
    ดอกเบี้ย 31,081 บำท 
5) ลูกหนี้ค้ำงช ำระเกิน 10 ปีขึ้นไป จ ำนวน 1 รำย เงินต้น 3,556 บำท   
    ดอกเบี้ย 18,792 บำท    
รวมทั้งสิ้น จ ำนวน 37 รำย เงินต้น 626,495 บำท ดอกเบี้ย 148,730 บำท 

ประธำนมอบให้นำยสุชำติ งำมพิพัฒนกุล ประธำนคณะท ำงำนฯ รับผิดชอบ สหกรณ์
กำรเกษตรศรีบุญเรือง จ ำกัด รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำในเดือนสิงหำคม 2562 ได้รับรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
กำรติดตำมลูกหนี้ที่ค้ำงช ำระนำนจำกสหกรณ์กำรเกษตรศรีบุญเรือง จ ำกัด  ว่ำได้รับช ำระหนี้สินจำกลูกหนี้ 
จ ำนวน 24 รำย คิดเป็น 60 % รำยละเอียดจะรำยงำนให้ทรำบอีกครั้ง  

ประธำนฯ มอบให้นำยประสิทธิ์ เทพมูณี หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป ประธำนคณะท ำงำนฯ 
รับผิดชอบ สหกรณ์กำรเกษตรกุดดู่ จ ำกัด และสหกรณ์กำรเกษตรโนนสัง จ ำกัด รำยงำนต่อที่ประชุม ว่ำ       
ยังไม่ได้รับรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรติดตำมลูกหนี้ที่ค้ำงช ำระนำนของสหกรณ์ท้ัง 2 แห่ง  

มติที่ประชุม  รับทรำบ /มอบคณะท ำงำนฯ ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำย  ศึกษา 
วิเคราะห์ หาสาเหตุ แนะน าส่งเสริม และหาแนวทางแก้ไขให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ 
ส ำหรับสหกรณ์ไหนที่มีลูกหนี้ไม่มีควำมเคลื่อนไหว แนะน ำให้ลูกหนี้ที่ค้ำงช ำระนำนช ำระหนี้บำงส่วนเพ่ือไม่ให้
คดีขำดอำยุควำม หำกมีปัญหำอุปสรรคขัดข้องประกำรใดให้ปรึกษำสหกรณ์จังหวัด และให้รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป ส่วนแบบฟอร์มกำรรำยงำนให้ปรับรูปแบบให้เหมือนกับแบบรำยงำนของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ และให้เปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนก่อนกำรตั้งคณะท ำงำนฯ  และหลังกำรตั้งคณะท ำงำนฯ 
โดยให้ด ำเนินงำนตำมแบบฟอร์มดังกล่ำว 

 
ระเบยีบวาระที่ ๓.2 โครงการจัดหาแหล่งน้ าให้สมาชิกสหกรณ์ 

 ประธำนฯ มอบให้นำงพรสถิตย์ ก ำไรทอง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำร
บริหำรจัดกำรสหกรณ์ รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู โดยกลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนำกำรบริหำรกำรจัดกำรสหกรณ์ ได้โอนเงินโครงกำรจัดหำแหล่งน้ ำให้สหกรณ์กำรเกษตรโนนม่วง ยำงหล่อ 
หนองกุงแก้ว จ ำกัด เพื่อให้สมำชิกกู้ยืมจ ำนวน 26 รำย แล้ว 

  มติที่ประชุม  รับทรำบ /  มอบกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำรกำรจัดกำร
สหกรณ์ และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2  ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ว่ำสมำชิกของสหกรณ์ได้ใช้
ประโยชน์จำกแหล่งน้ ำเพื่อประกอบอำชีพเกษตรผสมผสำนหรือไม่ 

 
 
 
 



~ ๑๐ ~ 
 

 
 
 
 

 
 
     
      ไม่ม ี 
  

   
 

     

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑  ฝ่ายบริหารทั่วไป 
  ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าเดือนสิงหาคม 256๒ 

ประธำนฯ มอบให้นำยประสิทธิ์ เทพมูณี หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยเงิน
งบประมำณปี 2562 ประจ ำเดือนสิงหำคม 256๒ ในส่วนของส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู ข้อมูล 
ณ วันที่ ๓1 สิงหำคม ๒๕๖๒ เบิกจ่ำยเงินงบประมำณได้ 94.75 % ซึ่งต่ ำกว่ำเป้ำหมำยที่กรมส่งเสริมสหกรณ์
ก ำหนด คือ 100 % 
  มติที่ประชุม รับทรำบ /มอบกลุ่มทุกกลุ่ม/ฝ่ำยบริหำรทั่วไปเร่งรัดเบิกจ่ำยให้เป็นไปตำม
เป้ำหมำยที่ก ำหนด และให้กันเงินไว้ให้ข้ำรำชกำรที่จะเดินทำงไปเข้ำร่วมกำรโครงกำรกำรรับรู้นโยบำยด้ำน
กำรเกษตรของรัฐบำลผ่ำนสถำบันเกษตรกร ในวันศุกร์ที่ 13 กันยำยน 2562 ณ ห้องประชุมแกรนด์ ไดมอนด์ 
บอลรูมอินแพ็ค เมืองทองธำนี อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
 
 ระเบียบวาระท่ี ๕.2 โครงการความฉลาดรู้เรื่องเงิน 
  ประธำนฯ มอบให้นำยประสิทธิ์ เทพมูณี หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป รำยงำนผลต่อที่ประชุมว่ำ
สหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขจังหวัดหนองบัวล ำภู จ ำกัด ขอเชิญบุคลากรในสังกัดส านักงานสหกรณ์จังหวัด
หนองบัวล าภู จ านวน ๕ คน เข้าร่วมโครงการความฉลาดเรื่องการเงิน Money Literracy โดยวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญอันดับต้นๆ ของเมืองไทย The Money Coach อำจำรย์จักรพงษ์ เมษพันธุ์ (ผู้แปลหนังสือพ่อรวย
สอนลูก และหนังสือขำยดีระดับโลกอีกหลำยเล่ม ร่วมทั้งเจ้ำของผลงำน คนไทยฉลำดกำรเงิน ฯลฯ) ระหว่ำง
วันที่ 20 - 21 กันยำยน 2562 เวลำ 08.00 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุมนเรศวร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำหนองบัวล ำภู เขต 1 อ. เมือง จ. หนองบัวล ำภู   
  มติที่ประชุม รับทรำบ  /มอบกลุ่มงำน กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ และ ๒ ส่งตัวแทนเข้ำร่วม
โครงกำรดังกล่ำว กลุ่มละ 1 รำย รวม 5 รำยให้แจ้งรำยชื่อได้ที่ฝ่ำยบริหำรทั่วภำยในวันที่ 10 กันยำยน 2562  
 
   ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 
   ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.1 การประเมินมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
     ประธำนฯ มอบให้นำยสมเด็จ  บุญเดช ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ รำยงำน
ต่อที่ประชุมว่ำ ผลกำรจัดมำตรฐำนสหกรณ์ประจ ำเดือนสิงหำคม 2562   

       ผลกำรประเมินมำตรฐำนสหกรณ์  
ระดับ เป้ำหมำยกรมฯ ก ำหนด  ผลกำรด ำเนินงำน 

A 14 9 
B 11 13 
C 10 8 

รวม 35 30 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพื่อทราบ และถือปฏิบัติ 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา 
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        - เป้ำหมำยกลุ่มเกษตรตำมที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ก ำหนดให้ได้ระดับ A จ ำนวน 32 แห่ง  
ผลกำรด ำเนินงำน 38 แห่ง เกินกว่ำเป้ำหมำยที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ก ำหนด   

ประธำนฯ กล่ำวเพ่ิมเติมว่ำ ขอให้เจ้ำหน้ำที่ที่ดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประเมินมำตรฐำน
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรภำยหลังจำกกำรประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี ภำยใน 2 วัน และหำกมีกำรแก้ไขข้อมูลให้
ด ำเนินกำรภำยในวันที่ 10 กันยำยน 2562 โดยจะต้องท ำหนังสือแจ้งและประสำนกรมส่งเสริมสหกรณ์ด้วย 

มติที่ประชุม     รับทรำบ / ถือปฏิบัติ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒ การขอจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
ประธำนฯ มอบให้นำยสมเด็จ  บุญเดช ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ รำยงำน

ควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินกำรต่อที่ประชุม ดังนี้  
1. กลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสำรพิษ อ. นำวัง จ. หนองบัวล ำภู สมำชิกเกือบทั้งหมด   

เป็นสมำชิกของกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อวังทอง ซึ่งกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อวังทองยังไม่มีควำมประสงค์     
จะจัดตั้งกลุ่มใหม่ เนื่องจำกอยู่ระหว่ำงกำรติดตำมเงินสดขำดบัญชีกับประธำนคณะกรรมกำรของกลุ่มเกษตรกร
เลี้ยงโคเนื้อวังทองคนเดิมซึ่งเป็นหนี้จ ำนวน 50,000 บำท 

2. กลุ่มผู้เลี้ยงแพะ ต. นำมะเฟือง หมู่ที่ 1 อ.เมือง จ.หนองบัวล ำภู ได้รับแจ้งจำก
ประธำนกลุ่มผู้เลี้ยงแพะว่ำ หำกมีควำมประสงค์จะจัดตั้งสหกรณ์ จะประสำนส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด
หนองบัวล ำภูโดยตรงอีกครั้ง 

3. กลุ่มเกษตรอินทรีย์เลมอนทรีฟำร์ม ต.ด่ำนช้ำง อ.นำกลำง จ.หนองบัวล ำภู หำกมี
ควำมประสงค์จะจัดตั้งสหกรณ์ จะประสำนส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภูโดยตรงอีกครั้ง 

4. กลุ่มเกษตรผู้ปลูกยำงพำรำบ้ำนทรำยเจริญ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวล ำภู หำกมี
ควำมประสงค์จะจัดตั้งสหกรณ์ จะประสำนส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภูโดยตรงอีกครั้ง 

5. กลุ่มเกษตรผู้ปลูกยำงพำรำ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวล ำภู อยู่ระหว่ำงกำร
เตรียมกำรขอจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์  

ประธำนฯ กล่ำวเพ่ิมเติมว่ำ ขอให้กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์เข้ำไปติดตำมกำรจัดตั้ง       
/ส่งเสริมเก่ียวกับกำรจัดตั้งสหกรณ์ดังกล่ำว  

มติที่ประชุม     รับทรำบ / ถือปฏิบัติ 
     
 ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.1 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 ได้รวบรวมมันส ำปะหลังจำกสมำชิก แต่ยังไม่ได้แปรรูป 
เนื่องจำกอยู่ในช่วงฤดูฝน 

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

กำรเกษตรหนองภัยศูนย์ จ ำกัด ได้รับซื้อสุกรจำกสมำชิกเพ่ือน ำมำช ำแหละและจ ำหน่ำย 
 
 



~ ๑๒ ~ 
 

 
 
 
 

3. สหกรณ์กำรเกษตรโนนสัง จ ำกัด  
นำยจิตณรงค์ ลอยลม ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒ รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ 

สหกรณ์กำรเกษตรโนนสัง จ ำกัด ยังไม่มีผลกำรด ำเนินงำน เนื่องจำกโกดังเก็บข้ำวเปลือกเพ่ิงสร้ำงเสร็จ          
หลังฤดูกำลเก็บเกี่ยวข้ำวนำปี 2561/62 และยังไม่มีตำชั่งส ำหรับชั่งข้ำวเปลือก 
  มติที่ประชุม     รับทรำบ  
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๓.2 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในพื้นที่การจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตาม
นโยบายรัฐบาล (คทช.) 

  ประธำนฯ มอบให้นำยสุชำติ  งำมพิพัฒนกุล ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำ
ธุรกิจสหกรณ์ รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ สืบเนื่องจำกกำรประชุมคณะอนุกรรมกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพ (คทช.)     
ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 26 สิงหำคม 2562 ได้มีมติจัดกิจกรรม ดังนี้  

1. กำรจัดกิจกรรมชี้แจง ภำรกิจหน้ำที่ในกำรส่งเสริมอำชีพของ 16 หน่วยงำน
ภำยใต้โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพในพ้ืนที่กำรจัดที่ดินท ำกินให้ชุมชนตำมนโยบำยรัฐบำล (คทช.) ในวันที่ 
17 กันยำยน 2562 ณ บริเวณส ำนักงำนเทศบำลต ำบลโนนสะอำด อ ำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล ำภู  

  2. กิจกรรมศึกษำดูงำน เรื่องเกษตรผสมผสำน ณ บ้ำนภูพำนทอง ต ำบลหนองบัว 
อ ำเภอเมืองหนองบัวล ำภู จังหวัดหนองบัวล ำภู ในวันที่ 18 กันยำยน 2562 เป้ำหมำยเกษตรกรบ้ำนป่ำห้วยส้ม 
ภูผำแดง จ ำนวน 40 รำย โดยได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณบูรณำกำรภำยใต้โครงกำรจัดที่ดินท ำกินให้ชุมชน
ตำมนโยบำยรัฐบำล (คทช.) จ ำนวน 63,600 บำท จำกส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
หนองบัวล ำภู  

 มติที่ประชุม     รับทรำบ  /  มอบกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจสหกรณ์ จัดเจ้ำหน้ ำที ่       
ไปช่วยงำน และร่วมกิจกรรมดังกล่ำวด้วย  
   

 ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.3 โครงการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างช าระของสหกรณ์  
ประธำนฯ มอบให้นำยพยนต์  รุ่งศรี  เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์ช ำนำญงำน รำยงำนต่อที่

ประชุมว่ำ ขอควำมร่วมมือคณะท ำงำนฯ ที่ได้จัดอบรมโครงกำรแก้ไขปัญหำหนี้ค้ำงช ำระนำนของสหกรณ์ 
ภำยใต้โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรด ำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรแล้ว ขอให้ส่งรำยงำนพร้อมรูปถ่ำย 
ในรูปแบบไฟล์เวิร์ดให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจสหกรณ์ ภำยในวันที่ 15 กันยำยน 2562 เพ่ือจะได้
รำยงำนกรมส่งเสริมสหกรณ์ต่อไป 
   มติที่ประชุม     รับทรำบ  / มอบคณะท ำงำนฯ ทุกคณะส่งรำยงำนพร้อมรูปถ่ำยให้กลุ่มส่งเสริม 
และพัฒนำธุรกิจสหกรณ์ ภำยในวันที่ 15 กันยำยน 2562   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๓ ~ 
 

 
 
 
 

 ระเบียบวาระท่ี ๕.๔ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนสิงหาคม 25๖๒ 
ระเบียบวาระที่ ๕.๔.๑ กองทุนพัฒนาสหกรณ์  
ประธำนฯ มอบให้นำงพรสถิตย์  ก ำไรทอง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำร   

กำรจัดกำรสหกรณ์ รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภูได้รับจัดสรรเงินกองทุน
พัฒนำสหกรณ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 มีดังนี้  

1) โครงกำรปกติ (อัตรำดอกเบี้ยตำมชั้นลูกหนี้)   
วงเงินจัดสรรจ ำนวน 22,400,000 บำท ได้จัดสรรให้สหกรณ์กู้ยืม 10 แห่ง 

สมำชิก 1,306 รำย จ ำนวนเงิน 18,946,000 บำท และจะได้น ำเงินส่งคืนกรมส่งเสริมสหกรณ์ จ ำนวน 
3,454,000 บำท  

๒) โครงกำรสนับสนุนกำรเข้ำถึงแหล่งทุนของสหกรณ์ (ปีที่ 3) 
            วงเงินจัดสรรจ ำนวน 2,300,000 บำท ได้จัดสรรให้สหกรณ์กู้ยืม 4 แห่ง 
สมำชิก 89 รำย จ ำนวนเงิน 2,300,000 บำท  

๓) โครงกำรจัดหำแหล่งน้ ำให้สมำชิกสหกรณ์  
วงเงินจัดสรรจ ำนวน 1,275,000 บำท ได้จัดสรรให้สหกรณ์กู้ยืม ๑ แห่ง 

สมำชิก 26 รำย จ ำนวนเงิน 1,275,000 บำท  
มติที่ประชุม     รับทรำบ   
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔.๑ กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับ 

กลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด 
ประธำนฯ มอบให้นำงพรสถิตย์  ก ำไรทอง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำร   

กำรจัดกำรสหกรณ์ รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ ตำมท่ีคณะกรรมกำรฯ ได้พิจำรณำเงินกู้กองทุนสงเครำะห์เกษตรกร
โครงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพ่ือเข้ำถึงแหล่งเงินทุนในกำรผลิตและกำรตลำดให้แก่      
กลุ่มเกษตรกร มีดังนี้   
  ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 เมษำยน 2562  กลุ่มเกษตรกร 13 กลุ่ม จ ำนวนเงิน 8,310,000 บำท 
  ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 31 กรกฎำคม 2562 กลุ่มเกษตรกร  9 กลุ่ม จ ำนวนเงิน 2,760,000  บำท 
  ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 28 สิงหำคม 2562  กลุ่มเกษตรกร  1 แห่ง จ ำนวนเงิน    400,000  บำท    
                      รวมทั้งสิ้น  23 กลุ่ม จ ำนวนเงิน 11,470,000 บำท เงินคงเหลือ 1,018,000 บำท ยังไม่ได้
โอนกลับจนกว่ำจะครบปีที่ 5   เงินกองทุนสงเครำะห์เกษตรกรอยู่ระหว่ำงกำรจ่ำยเงินกู้และติดตำมกำรช ำระ
เงินกู้ จึงขอควำมร่วมมือกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ และ ๒ ช่วยติดตำมเงินกู้ที่สหกรณ์จ่ำยให้สมำชิกยังไม่ครบ 
และกำรช ำระเงินกู้คืนด้วย   

มติที่ประชุม     รับทรำบ  /  ถือปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๔ ~ 
 

 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๔.๓ สรุปผลการเบิกจ่ายโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่เกษตรกร
สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

ประธำนฯ มอบให้นำงพรสถิตย์  ก ำไรทอง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำร   
กำรจัดกำรสหกรณ์ รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ ผลกำรเบิกจ่ำยเงินชดเชยดอกเบี้ยให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ตำม
โครงกำรลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมำชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีดังนี้ คือ  

ล ำดับ ชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผลกำรเบิกจ่ำยจริง จ ำนวนเงิน
คงเหลือส่งคืน  

(บำท) 
มูลหนี้ต้นเงิน 

(บำท) 
สมำชิก  
(รำย) 

จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

ร้อยละ  

1 สกก.โนนสัง จ ำกัด 17,626,596 292 419,354.86 97.84 9,259.54 
2 สกก.หนองภัยศูนย์ จ ำกัด 745,000 19 14,954.59 98.91 165.30 
3 สกย.ดงมะไฟ จ ำกัด 830,000 33 12,552.16 100 0.00 

รวมทั้งสิน 19,201,596 344 446,861.61 97.93 9,424.84 
มติที่ประชุม     รับทรำบ   

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔.4 การเห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกันของสหกรณ์  
ประธำนมอบให้นำงพรสถิตย์  ก ำไรทอง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำร   

กำรจัดกำรสหกรณ์ ได้รำยงำนต่อท่ีประชุมว่ำ กำรเห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรือค้ ำประกันประจ ำปีของสหกรณ์           
ประจ ำเดือนสิงหำคม 2562 มีดังนี้   

 สหกรณ์ มี 5 แห่ง คือ 
1. สหกรณก์ำรเกษตรศุภนิมิต จ ำกัด รองนำยทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบวงเงินกู้ยืม

จ ำนวนเงิน 35,0๐๐,๐๐๐ บำท 
2. สหกรณ์กองทุนสวนยำงยำงหล่อ จ ำกัด รองนำยทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบวงเงิน

กู้ยืมจ ำนวนเงิน 1,87๐,๐๐๐ บำท  
 ๓. สหกรณก์องทุนสวนยำงนำมะเฟือง จ ำกัด รองนำยทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบ

วงเงินกู้ยืม จ ำนวนเงิน 2,000,๐๐๐ บำท 
๔. สหกรณก์ำรเกษตรบ้ำนกกค้อ จ ำกัด รองนำยทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบวงเงินกู้ยืม 

จ ำนวนเงิน 1,8๐๐,๐๐๐ บำท 
 ๕. สหกรณก์องทุนสวนยำงโนนทัน จ ำกัด รองนำยทะเบียนสหกรณ์ให้เห็นชอบ 

วงเงินกู้ยืมจ ำนวนเงิน 3,37๐,๐๐๐ บำท  
  

สหกรณ์ที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรขอเอกสำรเพ่ิมเติมในกำรพิจำรณำวงเงินกู้ยืม        
มี 3 แห่ง คือ  

1. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนผำซ่อนมั่นคง จ ำกัด วงเงินขอกู้ 1,000,000 บำท 
2. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโนนสง่ำสำมัคคี จ ำกัด วงเงินขอกู้ 3,000,000 บำท 
3. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสุวรรณคูหำ จ ำกัด วงเงินที่ขอกู้ 15,000,000 บำท  

 กลุ่มเกษตรกร มี 14 แห่ง 
1. กลุ่มเกษตรกรพัฒนำสวนยำงพำรำต ำบลบุญทัน  วงเงินขอกู้ 1,000,000 บำท 
2. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หนองภัยศูนย์   วงเงินขอกู้    200,000 บำท 
3. กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำงพำรำบ้ำนเซิน ต.นำดี วงเงินขอกู้    400,000 บำท 
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4. กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำงพำรำบ้ำนโนนม่วง วงเงินขอกู้    110,000 บำท 
5. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ด่ำนช้ำง   วงเงินขอกู้    290,000 บำท 
6. กลุ่มเกษตรกรท ำนำต ำบลหันนำงำม  วงเงินขอกู้      89,000 บำท 
7. กลุ่มเกษตรกรฝำยหินยำงพำรำ   วงเงินขอกู้    620,000 บำท 
8. กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำงพำรำดงสวรรค์ วงเงินขอกู้    430,000 บำท 
9. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์นำกลำง   วงเงินขอกู้    470,000 บำท 
10. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อวังทอง  วงเงินขอกู้    260,000 บำท 
11. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์อุทัยสวรรค์  วงเงินขอกู้    900,000 บำท 
12. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์กุดแห่   วงเงินขอกู้  1,000,000 บำท 
13. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เก่ำกลอย  วงเงินขอกู้  1,700,000 บำท 
14. กลุ่มเกษตรกรท ำนำกุดจิก   วงเงินขอกู้     620,000 บำท  
กรณีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรขำดทุนสะสมเกินทุนเรือนหุ้น/ทุนส ำรอง ให้สหกรณ์/

กลุ่มเกษตรกรเสนอแผนฟ้ืนฟูกิจกำรในที่ประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี และให้ระบุกำรจัดหำแหล่งเงินทุนในกำร
ด ำเนินกำร 
  มติที่ประชุม  รับทรำบ/ มอบเจ้ำหน้ำที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำรกำรจัดกำรสหกรณ์  
และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 และ 2 แนะน ำสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เตรียมเอกสำรและตรวจสอบเอกสำร
ประกอบกำรขอควำมเห็นชอบวงเงินกู้ยืมให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

 
 ระเบียบวาระท่ี ๕.5  กลุ่มตรวจการสหกรณ์   

รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนสิงหาคม 25๖๒  
ระเบียบวาระท่ี ๕.5.๑ รายงานผลความก้าวหน้าการช าระบัญชี 
ประธำนฯ มอบให้นำยวสันต์ สุขสมบัติ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มตรวจกำรสหกรณ์ รำยงำนผล

ควำมก้ำวหน้ำในกำรช ำระบัญชีประจ ำเดือนสิงหำคม 256๒ ต่อที่ประชุม ดังนี้ 
ที ่ ชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ขั้นตอน 

เดือน ก.ค. ๖2 
ขั้นตอน 

เดือน ส.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 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.อนุรักษ์ธรรมชำติ จ ำกัด ขั้นที่ ๗     
(2๔ มี.ค.๖๐) 

ขั้นที่ ๗     
(2๔ มี.ค.๖๐) 

นำยขบวน  ทองดี 

6 สกก.บ้ำนกุดดินจี่ –ดงสวรรค์  
จ ำกัด 

ขั้นที่ 4        
(6 มิ.ย.60) 

ขั้นที่ 4   
(6 มิ.ย.60)  

นำยจิตณรงค์  ลอยลม 
 

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

ขั้นที่ 6         
 (19 ธ.ค.59) 

น.ส.ญำณินท์ สุวรรณโค 
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๘ สหกรณ์ผู้ใช้น้ 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)  

ขั้นที่ 6                
(7 พ.ค.52) 

น.ส. ญำณินท์  สุวรรณโค 
 

1๑ กลุ่มเกษตรเลี้ยงโคเนื้อบ้ำนถิ่น  ขั้นที่ 7           
(8 มิ.ย.60)   

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 3 
(11 ส.ค.๖๐) 

ขั้นที่ 3 
(11 ส.ค.๖๐) 

น.ส.ฐิตำภรณ์ สอนเต็ม 

1๕ สบ.ชุมชนบ้ำนเอื้ออำทร
หนองบัวล ำภู จ ำกัด 

ขั้นที่ ๓ 
(๖ ก.ค.๖๐) 

ขั้นที่ ๓ 
(๖ ก.ค.๖๐) 

น.ส.รัดดำวรรณ ไชยช่วย 

๑๖ สกก.บ้ำนเพ็กเฟ้ือย-ห้วยเตย 
จ ำกัด 

ขั้นที่ 3 
(1๐ ต.ค.60)  

ขั้นที่ 3 
(1๐ ต.ค.60) 

นำงพรสถิตย์ ก ำไรทอง   

1๗ สกก.โนนเมือง จ ำกัด ขั้นที่ 3 
(21 ก.ค. 60  

ขั้นที่ 3 
(21 ก.ค. 60) 

น.ส.จันทร์เพ็ญ  ศรีลุนช่ำง 

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

ขั้นที่ ๖ 
(21 พ.ค.6๒) 

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 ๒  
(๒๑ พ.ย.60) 

ขั้นที่ ๒  
(๒๑ พ.ย.60) 

น.ส.ญำณินท์ สุวรรณโค 
 

2๑ สกก.ผลิตปุ๋ยอินทรีย์คลองเจริญ 
จ ำกัด 

ขั้นที่ ๓  
(๓๒ พ.ย.61) 

ขั้นที่ ๓  
(๓๒ พ.ย.61) 

นำยพยนต์  รุ่งศรี 

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

ขั้นที่ 3  
(๒3 ม.ค.6๑) 

นำยสมเด็จ  บุญเดช 

๒๓ สหกรณ์ผู้ใช้น้ ำบ้ำนโนนข่ำแก ท่ำ
วำรี จ ำกัด 

ขั้นที่ ๒  
๒ ต.ค. ๖๑ 

ขั้นที่ ๒  
๒ ต.ค. ๖๑ 

นำยจิตณรงค์  ลอยลม 
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24 กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำง
สำมัคคี ต. โนนทัน 

 ขั้นที่ 1  
22 ส.ค.62 

นำยพยนต์ รุ่งศรี 

มติที่ประชุม  รับทรำบ /มอบเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบเร่งด ำเนินกำรช ำระบัญชีให้เสร็จสิ้ น
โดยเร็ว ไม่ควรเกิน ๒ ปี ตำมแผนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และหำกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีควำมก้ำวหน้ำใน
กำรช ำระบัญชีภำยในปีงบประมำณ 2562 จะมีผลในกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน เป็นกรณีพิเศษให้แก่
เจ้ำหน้ำที่ผู้ช ำระบัญชี 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.5.๒ รายงานความคืบหน้าการแกไ้ขข้อบกพร่องประจ าเดือนสิงหาคม 25๖๒ 
ประธำนฯ มอบให้นำยวสันต์ สุขสมบัติ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มตรวจกำรสหกรณ์ รำยงำนต่อที่

ประชุมว่ำ ได้รับแจ้งผลกำรรำยงำนกำรแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ ดังนี้ 
1. สหกรณ์กำรเกษตรเมืองหนองบัวล ำภู จ ำกัด รำยงำนควำมคืบหน้ำว่ำ ในเดือนสิงหำคม 

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 
  มติที่ประชุม  รับทรำบ /มอบกลุ่มตรวจกำรสหกรณ์ หำกมีกำรส่งหนังสือถึงกลุ่มงำน          
/กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 และ 2 ให้แนบค ำสั่งนำยทะเบียนสหกรณ์ฯ ที่อ้ำงถึง หรือค ำสั่งฯ ที่เก่ียวข้องด้วย 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.5.3 รายงานผลการตรวจการสหกรณ์   
ประธำนฯ มอบให้นำยวสันต์ สุขสมบัติ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มตรวจกำรสหกรณ์ รำยงำนต่อที่

ประชุมว่ำ ผลตรวจกำรสหกรณ์ (ตรวจทีม) ครบทั้ง 15 แห่ง ดังนี้ คือ 
    1) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวล ำภู จ ำกัด 

 2) สหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขจังหวัดหนองบัวล ำภู จ ำกัด  
 3) สหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวล ำภู จ ำกัด  

 4) สหกรณ์กำรเกษตรต ำบลโนนม่วง ยำงหล่อ หนองกุงแก้ว จ ำกัด 
 5) สหกรณ์ผู้ใช้น้ ำสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำบ้ำนโนนส ำรำญ จ ำกัด 
 6) สหกรณ์กำรเกษตรเมืองหนองบัวล ำภู จ ำกัด 
 7) สหกรณ์กำรเกษตรสุวรรณคูหำ จ ำกัด  
 8) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสุวรรณคูหำ จ ำกัด 
 9) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนำไร่  จ ำกัด 

 10) สหกรณ์กำรเกษตรนำกลำง  จ ำกัด 
 11) สหกรณ์ส่งเสริมกำรเกษตรและปศุสัตว์หนองบัวล ำภู จ ำกัด  

 12) สหกรณ์กำรเกษตรศรีบุญเรือง จ ำกัด 
 13) สหกรณ์กำรเกษตรโนนสัง จ ำกัด 

 14) สหกรณ์กำรเกษตรกุดดู่ จ ำกัด 
 15) สหกรณ์โคนมในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวล ำภู จ ำกัด 

  มติที่ประชุม  รับทรำบ  
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ระเบียบวาระท่ี ๕.6 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1  
รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนสิงหาคม 25๖๒ 
ระเบียบวาระที่ ๕.๖.1 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรประชุมใหญ่สามัญประจ าปีภายใน 150 วัน 

สิ้นปีบัญชี 31 มีนาคม 2562 
ประธำนฯ มอบให้นำยขบวน ทองดี ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ 

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจัดประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี ภำยใน 150 วัน ส ำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 31 มีนำคม  
256๒ มีดังนี้  

1. สหกรณ์ มี 4 แห่ง ดังนี้  
  1) สหกรณ์กำรเกษตรนำกลำง จ ำกัด  
  2) สหกรณก์ำรเกษตร สกอ. บ้ำนโคก จ ำกัด 
  3) สหกรณ์กำรเกษตร สกอ.สุวรรณคูหำ จ ำกัด  
  4) สหกรณ์กำรเกษตรเมืองหนองบัวล ำภู จ ำกัด  
 2. กลุ่มเกษตรกร มี 8 แห่ง ดังนี้  

  1) กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์อุทัยสวรรค์ 
  2) กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ฝั่งแดง 
  3) กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์กุดดินจี่ 
  4) กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เก่ำกลอย 
  5) กลุ่มเกษตรกรท ำนำเก่ำกลอย 
  6) กลุ่มเกษตรกรท ำนำกุดจิก 
  7) กลุ่มเกษตรกรท ำนำหนองหว้ำ 
  8) กลุ่มเกษตรกรท ำนำโนนขมิ้น 
 มติที่ประชุม  รับทรำบ  

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

สิ้นปีบัญชี 28 กุมภาพันธ์ 2562  
ประธำนฯ มอบให้นำงสำวญำณินท์ สุวรรณโค นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร รำยงำนต่อที่

ประชุมว่ำ มีสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรจัดประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี ภำยใน 150 วัน หลังวันสิ้นปีบัญชี ดังนี้   
 

ที ่ ชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร วันสิ้นปีบัญช ี วันประชุมใหญ่ 
1 กลุ่มเกษตรกรท ำนำโนนสัง 31 มี.ค. 2562 5 ส.ค. 2562  
2 กลุ่มเกษตรกรท ำนำหนองแก 31 มี.ค. 2562 16 ส.ค. 2562  
3 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อหนองเรือ 31 มี.ค. 2562 20 ส.ค. 2562  
4 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อโนนเมือง 31 มี.ค. 2562 26 ส.ค. 2562 
5 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อต ำบลนิคมพัฒนำ 31 มี.ค. 2562 26 ส.ค. 2562 
6 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อโคกม่วง 30 เม.ย. 2562 27 ส.ค. 2562 
7 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อยำงหล่อ 31 มี.ค. 2562 28 ส.ค. 2562 
8 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เมืองใหม่ 31 มี.ค. 2562 28 ส.ค. 2562 



~ ๑๙ ~ 
 

 
 
 
 

 
9 สหกรณ์กำรเกษตรศรีบุญเรือง จ ำกัด 31 มี.ค. 2562 20 ส.ค. 2562 
10 สหกรณ์ข้ำวฮำงงอกหนองบัวล ำภู จ ำกัด 30 เม.ย. 2562 22 ส.ค. 2562 
11 สหกรณ์กำรเกษตรกุดดู่ จ ำกัด 31 มี.ค. 2562 23 ส.ค. 2562 
12 สหกรณ์โคนมในเขตปฏิรูปที่ดินหนองบัวล ำภู จก. 31 มี.ค. 2562 26 ส.ค. 2562 
13 สผน.ฟ.บ้ำนทรำยมูล-กุดแข้ จ ำกัด 31 มี.ค. 2562 27 ส.ค. 2562 
 

มติที่ประชุม  รับทรำบ  
 

  ระเบียบวาระท่ี ๕.7.2 ผลการประเมินมาตรฐานสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร 
  ประธำนฯ มอบให้นำงสำวญำณินท์ สุวรรณโค นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร รำยงำนต่อที่
ประชุมว่ำ ผลกำรประเมินมำตรฐำนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร หลังประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี มีดังนี้ คือ  
 

ที ่ ชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผลกำรด ำเนินงำน วันประชุมใหญ่ 
1 กลุ่มเกษตรกรท ำนำโนนสัง มีก ำไร 5 ส.ค. 2562  
2 กลุ่มเกษตรกรท ำนำหนองแก มีก ำไร 6 ส.ค. 2562  
3 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อหนองเรือ ขำดทุน 20 ส.ค. 2562  
4 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อโนนเมือง ขำดทุน 26 ส.ค. 2562 
5 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อต ำบลนิคมพัฒนำ มีก ำไร 26 ส.ค. 2562 
6 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อโคกม่วง ขำดทุน 27 ส.ค. 2562 
7 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อยำงหล่อ ก ำไร 28 ส.ค. 2562 
8 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เมืองใหม่ ก ำไร 28 ส.ค. 2562 
9 สหกรณ์กำรเกษตรศรีบุญเรือง จ ำกัด มีก ำไร 20 ส.ค. 2562 

10 สหกรณ์กำรเกษตรกุดดู่ จ ำกัด มีก ำไร (ชดเชยขำดทุนสะสม) 23 ส.ค. 2562 
11 สหกรณ์โคนมในเขตปฏริูปที่ดินหนองบัวล ำภู จ ำกัด ขำดทุน 26 ส.ค. 2562 
12 สผน. ฟ. บ้ำนทรำยมูล-กุดแข้ จ ำกัด งบยังไม่ออก 27 ส.ค. 2562 
13 สหกรณ์ข้ำวฮำงงอกหนองบัวล ำภู จ ำกัด ขำดทุน 22 ส.ค. 2562 

 

มติที่ประชุม  รับทรำบ  
 
    
 
 

ระเบียบวาระที่  ๖.๑ โครงการผู้ ว่าราชการจังหวัดหนองบัวล าภู พาท าบุญใส่บาตร    
เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา จังหวัดหนองบัวล าภู ประจ าปี ๒๕๖๒ 

ประธำนฯ มอบให้นำยสมเด็จ  บุญเดช ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ แจ้งต่อที่
ประชุมว่ำ ได้รับมอบหมำยให้เข้ำร่วมโครงกำรผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหนองบัวล ำภู พำท ำบุญใส่บำตร เนื่องใน
เทศกำลเข้ำพรรษำจังหวัดหนองบัวล ำภู ประจ ำปี 2562 ท ำบุญตักบำตรในวันที่ 23 กันยำยน 2562 เวลำ 
06.00 น. ณ บริเวณด้ำนหน้ำศำลำกลำงจังหวัดหนองบัวล ำภู ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู ได้รับ
มอบหมำยให้เป็นเจ้ำภำพร่วมกับส่วนรำชกำร จ ำนวน 8 หน่วยงำน มีหน้ำที่จัดเตรียมสถำนที่ท ำบุญตักบำตร  
รับ – ส่ง พระสงฆ์วัดมหำชัย อ.เมืองหนองบัวล ำภู ในกำรนี้ขอควำมร่วมมือฝ่ำยบริหำรทั่วไปประสำนงำนกับ

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)     

http://nbp.onab.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=469:2019-08-19-03-10-33&catid=76:2010-03-02-02-42-29&Itemid=109
http://nbp.onab.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=469:2019-08-19-03-10-33&catid=76:2010-03-02-02-42-29&Itemid=109


~ ๒๐ ~ 
 

 
 
 
 

ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวล ำภู เพ่ือร่วมจัดเตรียมสถำนที่ท ำบุญตักบำตรด้วย 
และขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมพิธีท ำบุญตักบำตรในวัน เวลำ ดังกล่ำว  
  ประธานฯ กล่าวเพ่ิมเติมว่า ขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่ ในสังกัดร่วมท าบุญตักบาตรในวัน เวลา 
ดังกล่าวตามความสมัครใจ 

 มติที่ประชุม  รับทรำบ  
 

ระเบียบวาระที่ ๖.2 โครงการรณรงค์ท าความสะอาด (Big Cleaning day) จังหวัด
หนองบัวล าภู ปี 2562  
  ประธานฯ ขอความร่วมมือบุคลากรในสังกัดส านักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล าภู ร่วมแรง
ร่วมใจคนละไม้คนละมือท ากิจกรรมท าความสะอาดในวันพุธของสัปดาห์โดยท ากิจกรรมสัปดาห์เว้นสัปดาห์  
เริ่มเวลา ๑๔.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.  

มติที่ประชุม  รับทรำบ /ถือปฏิบัติ 
 
  เมื่อไม่มีผู้เสนอเรื่องอ่ืนใดอีก ประธำนฯ ขอขอบคุณ ผู้มำประชุม และกล่ำวปิดกำรประชุม 
เลิกประชุมเวลา ๑7.00 น. 
 
 
      (ลงชื่อ) ธีรโชติ  มะลิวัน    (ลงชื่อ)     ประสิทธิ์  เทพมูณี   
             (นำยธีรโชติ  มะลิวัน)       (นำยประสิทธิ์ เทพมูณี) 
             นักจัดกำรงำนทั่วไป                                             หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป 
             ผู้จดรำยงำนกำรประชุม                                             ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 

http://nbp.onab.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=469:2019-08-19-03-10-33&catid=76:2010-03-02-02-42-29&Itemid=109

