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รายงานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการและจ้างเหมาบริการ 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล าภู 

ครั้งที่ 3/25๖๒ 
ประจ าเดือนมีนาคม 256๒ 

วันพุธที่ 29 มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓0 น. 
ณ  ห้องประชุมนเรศวร  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล าภู 

...................................................... 
ผู้มาประชุม 
 
ที่ ชื่อ - สกุล    ต าแหน่ง/ระดับ    ลายมือชื่อ  
1.  นายกฤษฎา   วรสถิตย์  สหกรณ์จังหวัดหนองบัวล าภู  กฤษฎา  วรสถิตย์  
๒.  นายสมเด็จ  บุญเดช  ผู้อ านวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  สมเด็จ บุญเดช 
๓.  นางพรสถิตย ์ ก าไรทอง ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนา พรสถิตย์  ก าไรทอง  
     การบริหารการจัดการสหกรณ์ 
4.  นายประสิทธิ์        เทพมูณี  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป   ประสิทธิ์  เทพมูณี 
5.  นายจิตณรงค์  ลอยลม  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2  จิตณรงค์ ลอยลม 
6.  นางสาวพรสวรรค์  เตียตระกูล  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ  พรสวรรค์ เตียตระกูล 
๙.  นายประวัติ  หวานนอก เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน ประวัติ   หวานนอก 
๑๐. นางสาวญาณินท์ สุวรรณโค นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ  ญาณินท์ สุวรรณโค 
๑๑. นายพยนต์  รุ่งศรี  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน พยนต์  รุ่งศรี 
๑2. นางสาวพิสมัย  แสงโทโพธิ์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ      พิสมัย  แสงโทโพธิ์ 
๑3. นางสาวสิริเนตร โพระกัน   นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  สิริเนตร  โพระกัน 
14. นายสาคร  ดาทุมมา พนักงานพิมพ์  ส3   สาคร ดาทุมมา  
15. นางสาวช่อเพชร  ศรีบุญเรือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   ช่อเพชร  ศรีบุญเรือง 
๑6. นางสาวจันทร์เพ็ญ   ศรีลุนช่าง นักวิชาการสหกรณ์    จันทร์เพ็ญ ศรีลุนช่าง 
17.  นางสาวศศิธร จันทร์สมัคร นักวิชาการสหกรณ์   ศศิธร  จันทร์สมัคร 
18. นางสาวสุมาลี อินทวิหค นักวิชาการ สหกรณ์   สุมาลี อินทวิหค  
19. นายธีรโชติ   มะลิวัน  นักจัดการงานทั่วไป   ธีรโชติ มะลิวัน  
๒0. นางสาวอรอุมา  แพงวงษ์  นักวิชาการสหกรณ์   อรอุมา แพงวงษ์  
๒1. นางศรีสุนันท์   วงค์พันธุ์  นักวิชาการสหกรณ์   ศรีสุนันท์  วงค์พันธุ์ 
๒2. นางสาวภาวิณี  บุญสุด  นักวิชาการเงินและบัญชี    ภาวิณี บุญสุด  
2๓. นางสาวอัมพิกา ฉิมมา  นักวิชาการสหกรณ์   อัมพิกา ฉิมมา 
24. นางสาวศิริรัตน์ จันทร์จ้อย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  ศิริรัตน์  จันทร์จ้อย 
25. นางสาวเจนจิรา สุวรรณพิมพ์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์  เจนจิรา  สุวรรณพิมพ์  
26. นางสาววิชุดาวดี  ศรีสุทัศน์ เจ้าพนักงานธุรการ   วิชุดาวดี  ศรีสุทัศน์  
27. นายพรเทพ  เปียซื่อ  จ้างเหมาบริการขับรถยนต์  พรเทพ เปียซื่อ 
28. นายเกษม    ปัจชัยโย  จ้างเหมาบริการขับรถยนต์  เกษม  ปัจชัยโย 
29. นางนิภาพร  จันทร์มาลา จ้างเหมาบริการท าความสะอาด  นิภาพร จันทร์มาลา  
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ผู้ไม่มาประชุม 
1.  นายสุชาติ  งามพิพัฒนกุล  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนา  ไปราชการ 
     ธุรกิจสหกรณ์ 
2.  นายขบวน   ทองดี  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ ไปราชการ 
3.  นายวสันต์   สุขสมบัติ ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์  ไปราชการ  
4.  นายทวี  ขวัญใจ  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส  ไปราชการ 
5.  นางสาวทิพวรรณ ทองดี  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  ลาป่วย  
6.  นางสาวชมพูเนกข์ พุทธิรัตน์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  ไปราชการ  
7.  นางสาวณัฐกฤตา ไชยสีดา  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  ไปราชการ  
8.  นางสาวอัษฏาพร พิบูลย์  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  ไปราชการ  
9.  นาวสาวเรณุกา  จะมีพันธ์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ   ไปราชการ 
10. นายชินวัฒน์  ถิรโสตถินานนท์  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ         ไปราชการ 
11. นายดุจบดินทร์ ลังกาฟ้า  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ   ไปราชการ 
12. นางสาวกัญญาณัฐ จูมเกตุ  นิติกรปฏิบัติการ    ไปราชการ  
๑3. นายวิจิตร  บูระพันธ์ พนักงานขับรถยนต์ ส2   ลาพักผ่อน  
๑4. นายสมคิด  งามดี  พนักงานขับรถยนต์ ส2   ไปราชการ 
15. นายสุทธิชัย  ถาวะโร  พนักงานขับรถยนต์ ส2   ไปราชการ 
16 นางสาวนิลวรรณ ศรีหลง  นักวิชาการมาตรฐานสินค้า  ไปราชการ  
17. นายภาณุพงษ์   เกตุไทย  นิติกร     ไปราชการ 
18. นางสาวปวีณา ชัชวาลย์  นักวิชาการ สหกรณ์   ไปราชการ  
19. นางสาวฐิตาภรณ์ สอนเต็ม  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์  ไปราชการ 
2๐. นางสาวรัดดาวรรณ ไชยช่วย  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์  ไปราชการ 
2๑. นางสาวรุ่งนภา   ขาวข า  เจ้าพนักงานธุรการ   ไปราชการ 
 

มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 29 คน และมีผู้ไม่มาประชุม จ านวน 21 คน 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น. 
 นายกฤษฎา   วรสถิตย์  สหกรณ์จังหวัดหนองบัวล าภู ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม            
และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

 
 
 

ระเบียบ วาระท่ี ๑. ๑ สรุปผลการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ 
หน่วยงานของรัฐ  อ าเภอ องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์การภาคเอกชนจังหวัดหนองบัวล าภู  
ประจ าเดือนมีนาคม 2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒8 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมภูพานค า ชั้น 4 ศาลา
กลางจังหวัดหนองบัวล าภู ดังนี้ 

 ๑.๑.๑. แจ้งหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายไปด ารงต าแหน่งจังหวัดอ่ืนๆ  
     นางลักขณา บุญน า พาณิชย์จังหวัดหนองบัวล าภู ย้ายไป ส านักงานพาณิชย์

จังหวัดร้อยเอ็ด 
มติที่ประชุม  รับทราบ    

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ     
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ระเบียบวาระท่ี ๑.1.๒ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดหนองบัวล าภู  
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดหนองบัวล าภู โดยส านักงานคลังจังหวัดหนองบัวล าภู 

ได้ขอความร่วมมือให้ส่วนราชการต่างๆ ที่ลงนาม MOU ด าเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย  ในส่วนของส านักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล าภู อยู่ล าดับที่ ๓ 5 เรียงจากล าดับเบิกจ่ายได้มาก
ที่สุด ไปหาเบิกจ่ายน้อยที่สุด  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑.2 การสั่งจองเหรียญกษาปณ ์
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 กรมธนารักษ์ จึงได้จัดท า

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เหรียญที่ระลึก และเหรียญเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือเปิดให้ประชาชนสั่งจองเก็บไว้เป็นที่
ระลึกและร่วมเฉลิมพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 10 หากผู้ใดมีความประสงค์จะจองเหรียญที่ระลึก สามารถสั่ง
จองได้ที่ส านักงานธนารักษ์จังหวัดหนองบัวล าภู  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
  

  
 
 
 
 

ประธานฯ มอบให้นายธีรโชติ มะลิวัน นักจัดการงานทั่วไป แจ้งต่อที่ประชุมว่า  รายงานการ
ประชุมประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2562  ครั้งที่ 2/๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 ได้บรรจุในเว็บไซต์
ของส านักงานสหกรณ์จังหวัด หนองบัวล าภู  http://web.cpd.go.th/nongbualamphu/ และลงไลน์กลุ่ม
ส านักงานสหกรณ์จังหวัด เพ่ือให้ทุกกลุ่ม /ฝ่ายบริหารทั่วไป  ได้รับทราบและตรวจสอบความถูกต้อง รวมทั้ง
ด าเนินการตามมติท่ีประชุมในส่วนที่เกี่ยวข้อง  และหากท่านใดมีข้อแก้ไขเพ่ิมเติมภายหลังขอให้แจ้งฝ่ายบริหาร
ทั่วไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ /รับรองรายงานการประชุมประจ าเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖2 
 
 
 
 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ ผลการด าเนินงานตามค าสั่งส านักงานฯ การแต่งตั้งคณะท างานแก้ไข
สหกรณ์ที่มีผลการด าเนินงานขาดทุนสะสม 

ประธานฯ มอบให้นายสมเด็จ บุญเดช ผู้อ านวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ประธาน
คณะท างานฯ รับผิดชอบ สหกรณ์การเกษตรสุวรรณคูหา จ ากัด และสหกรณ์การเกษตรต าบลโนนม่วง ยางหล่อ 
หนองกุงแก้ว จ ากัด รายงานต่อท่ีประชุมว่า สหกรณ์การเกษตรต าบลโนนม่วง ยางหล่อ  หนองกุงแก้ว จ ากัด 
ได้รับช าระหนี้จากสมาชิกที่มีหนี้ค้างช าระนานบางส่วนแล้ว จ านวน ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท  นั้น ในเดือนมีนาคม 
2562 ยังไม่ได้รับรายงานจากสหกรณ์ 

ส่วนสหกรณ์การเกษตรสุวรรณคูหา จ ากัด  นายทวี  ขวัญใจ ได้ด าเนินการติดตามในฐานะ
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ได้แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ที่มีปัญหาลูกหนี้ค้างนาน และให้คณะกรรมการฯ ติดตาม
ลูกหนี้ที่ค้างช าระนาน รายงานผลการด าเนินงานให้ทราบเป็นระยะ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/๒๕๖๒ วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 256๒ 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องติดตาม  

http://web.cpd.go.th/nongbualamphu/
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ประธานฯ มอบให้นางพรสถิตย์  ก าไรทอง ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร
การจัดการสหกรณ์ ประธานคณะท างานฯ รับผิดชอบ สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตหนองบัวล าภู จ ากัด       
และสหกรณ์ส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์หนองบัวล าภู จ ากัด รายงานต่อท่ีประชุมว่า คณะท างานฯ ได้ลง
พ้ืนที่สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตหนองบัวล าภู จ ากัด เพ่ือแนะน าให้สหกรณ์ด าเนินการแยกรายละเอียดลูกหนี้
รายบุคคลตามอายุหนี้ จัดท าแผนติดตามเร่งรัดหนี้ และมอบหมายคณะกรรมการออกติดตามเร่งรัดหนี้ตาม
พ้ืนที่ที่รับผิดชอบ รายงานในที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการทุกเดือน และรายงานผลให้ส านักงานสหกรณ์
จังหวัดหนองบัวล าภูทราบทุกเดือน 

สหกรณ์ส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์หนองบัวล าภู จ ากัด ได้แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ที่มี
ปัญหาลูกหนี้ค้างนาน และให้คณะกรรมการฯ ติดตามลูกหนี้ที่ค้างช าระนาน รายงานผลการด าเนินงานให้ทราบ
เป็นระยะ  

ประธานฯ มอบให้นายประสิทธิ์ เทพมูณี  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ประธานคณะท างานฯ 
รับผิดชอบ สหกรณ์การเกษตรกุดดู่ จ ากัด และสหกรณ์การเกษตรโนนสัง จ ากัด รายงานต่อท่ีประชุมว่า ในเดือน
มีนาคม ๒๕๖๒ สหกรณ์ท้ัง ๒ แห่ง ยังไม่ได้รับรายงานผลการด าเนินงานการติดตามลูกหนี้ที่ค้างช าระนาน 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ  /มอบคณะท างานฯ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย  ศึกษา  

วิเคราะห์  หาสาเหตุ แนะน าส่งเสริม และหาแนวทาง แก้ไขให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ 
ส าหรับสหกรณ์ไหนที่มีลูกหนี้ไม่มีความเคลื่อนไหว และน าให้ลูกหนี้ที่ค้างช าระนานช าระหนี้บางส่วนเพื่อไม่ให้
คดีขาดอายุความ หากมีปัญหาอุปสรรคขัดข้องประการใดให้ปรึกษาสหกรณ์จังหวัด  และให้รายงานผลการ
ด าเนินงานในวันที่ ๕ ของเดือน 

 
ระเบียบวาระท่ี 3.2 พิธีพลีกรรมตักน้ าและพิธีท าน้ าอภิเษก 
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอเชิญร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ าและพิธีท าน้ าอภิเษก เพื่อน าขึ้น

ทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์ วัดศรีคูณเมือง บ้านเหนือ ต าบลล าภู อ าเภอเมือง 
จังหวัดหนองบัวล าภู ดังนี้  

ในวันเสาร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ ฤกษ์เวลา ๑๑.๕๒ น. – ๑๒.๓๘ น. พิธีพลีกรรมตักน้ า มอบ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  และช่วงเช้ากิจกรรมวันจักรี เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุม 
อนาลโย ศาลากลางจังหวัดหนองบัวล าภู  มอบกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และแต่ละกลุ่มส่งตัวแทน 
กลุ่มละ 1 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย การแต่งกาย ข้าราชการแต่งกายเครื่องแบบปกติขาว ประชาชน
ทั่วไป ชุดสุภาพสีอ่อน 

ในวันจันทร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒ ฤกษ์เวลา ๑๗.๑๐ น. – ๒๒.๐๐ น.  
พิธีท าน้ าอภิเษก เจริญพระพุทธมนต์  
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล าภู ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและ

พัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่คนอ่ืนตามความสมัครใจ เข้าร่วมกิจกรรม 
  วันอังคารที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ ฤกษ์เวลา ๑๒.๐๐ น. พิธีบายศรีเวียนเทียนสมโภชน้ าอภิเษก  
   จึงขอเชิญชวนผู้อ านวยกลุ่ม/หัวหน้าฝ่ายบริหาร และเจ้าหน้าที่คนอ่ืนๆ ตามความ
สมัครใจร่วมกิจกรรมดังกล่าว 

  วันที่ ๘ – ๙ เมษายน ๒๕๖๒ 
การแต่งกาย  ข้าราชการแต่งกายเครื่องแบบเต็มยศ ประชาชนทั่วไป ชุดสุภาพสีอ่อน 

  มติที่ประชุม  รับทราบ /ถือปฏิบัติ 



~ ๕ ~ 
 

 
 
 
 

  ระเบียบวาระท่ี 3.3 การร่วมตั้งโรงทานภายในบริเวณวัดศรีคูณเมือง  
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอเชิญชวนร่วมตั้งโรงทานภายในบริเวณวัดศรีคูณเมือง หมู่ที่ ๕ 

บ้านเหนือ ต าบลล าภู อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู ระหว่างวันที่ ๖ – ๙ เมษายน ๒๕๖๒  
ในส่วนของส านักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล าภู จะร่วมจัดตั้งโรงทานในวันที่  ๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา 
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. เพ่ือแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ จึงขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่ร่วม
จัดตั้งโรงทานโดยพร้อมเพียงกัน ส าหรับทีมบริการประชาชน (เสิร์ฟอาหาร เครื่องดื่ม) ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทน 
กลุ่มละ 2 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย 

มติที่ประชุม  รับทราบ /ถือปฏิบัต ิ
 

 
 
      

ระเบียบวาระท่ี 4.๔.1 การปฏิบัติตามขั้นตอนการขอกู้เงินและขอเบิกเงิน กพส. 
ประธานฯ มอบให้นางพรสถิตย์  ก าไรทอง ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร   

การจัดการสหกรณ์ รายงานต่อท่ีประชุมว่า ขั้นตอนการขอเบิกเงินกู้ กพส. หลังจากคณะอนุกรรมการพิจารณา
เงินกู้ กพส. ได้พิจารณาอนุมัติแล้ว มีขั้นตอนการขอกู้เงินตามคู่มือการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ดังนี้  

 1. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ช่วยแนะน าสหกรณ์ในการจัดท าหลักฐานการกู้ยืม        
และหลักประกัน พร้อมตรวจสอบสัญญากู้ยืมเงิน สัญญาค้ าประกัน และเอกสารอื่นๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน    
และส่งให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล าภู ภายใน 1 วันท าการ 

 2. ส านักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล าภู ตรวจสอบเอกสารการขอเบิกสัญญาเงินกู้ 
สัญญาค้ าประกันและเอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง แล้วด าเนินการโอนเงินและแจ้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ทราบ
ภายใน 3 วันท าการ  

 ในการจัดท าหลักฐานการกู้ยืมเงินและหลักประกันเงินกู้ยืมของสหกรณ์ เป็นภารกิจ
ของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ต้องด าเนินการ เพื่อให้การปฏิบัติงานได้ภายในก าหนดตามคู่มือประชาชน จึงขอเสนอ
แนวทางในการจัดท าสัญญาเงินกู้และสัญญาค้ าประกัน ดังนี้ คือ   
   แนวทางท่ี 1. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ จัดพิมพ์สัญญาเงินกู้ สัญญาค้ าประกัน แนะน า
สหกรณ์ในการลงนามของกรรมการ พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องและลงนามพยานในสัญญาค้ าประกัน  
แล้วส่งให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล าภูเพ่ือตรวจสอบและโอนเงินให้สหกรณ์ต่อไป 
   แนวทางท่ี 2. เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ จัดพิมพ์
สัญญาเงินกู้ สัญญาค้ าประกัน ส่งให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 หรือ 2 ผู้รับผิดชอบสหกรณ์น าไปด าเนินการให้
กรรมการลงนาม พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ลงนามเป็นพยานในสัญญาค้ าประกัน 
   แนวทางท่ี 3 เพ่ืออ านวยความสะดวกให้สหกรณ์และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์
ผู้รับผิดชอบ ทางกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์จะจัดพิมพ์สัญญาเงินกู้ สัญญาค้ าประกัน 
แล้วน าส่งให้กรรมการลงนาม โดยนัดหมายกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ท่ีรับผิดชอบเดินทางไปด้วยกัน    
พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ลงนามในสัญญาค้ าประกัน 

มติที่ประชุม  เห็นพร้อมกันว่าสมควรด าเนินการตามแนวทางท่ี 3 
 
 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา 
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ระเบียบวาระท่ี ๕.๑  ฝ่ายบริหารทั่วไป 

  ระเบียบวาระท่ี ๕.1.๑ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าเดือนมีนาคม 256๒ 
ประธานฯ มอบให้นางสาวภาวิณี  บุญสุด นักวิชาการเงินและบัญชี รายงานผลการเบิก

จ่ายเงินงบประมาณปี 2562 ประจ าเดือนมีนาคม 256๒ ในส่วนของส านักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล าภู 
ข้อมูล ณ วันที่ ๒9 มีนาคม ๒๕๖๒ เบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ 56.25 % ซ่ึงต่ ากวา่เป้าหมายท่ีกรมส่งเสริม
สหกรณ์ก าหนด คือ ๖๐ % 
  มติที่ประชุม รับทราบ  

     ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 
 ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑ ความคืบหน้าการจัดตั้งสหกรณ์โคขุนโนนสัง จ ากัด 

ประธานฯ มอบให้นายสมเด็จ  บุญเดช ผู้อ านวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ รายงาน
ต่อที่ประชุมว่า นายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนสหกรณ์โคขุนโนนสัง จ ากัด แล้วเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 
2562 แต่มีบางประเด็นที่จะต้องรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวล าภูทราบ เนื่องจากสหกรณ์โคขุน
โนนสัง จ ากัด จะขอกู้เงินเพื่อซื้อที่ดินในการรับงบประมาณก่อสร้างจากส านักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวล าภู    
ซึ่งวงเงินขอกู้อาจมากกว่าที่นายทะเบียนสหกรณ์จะเห็นชอบได้ตามกฎหมาย ซึ่งปัจจุบันกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริม
สหกรณ์ได้รายงานให้สหกรณ์จังหวัดหนองบัวล าภูได้ทราบแล้ว และสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล าภูได้รายงานให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวล าภูได้รับทราบ 

ประธานกล่าวเพ่ิมเติมว่า หากสหกรณ์โคขุนโนนสัง จ ากัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปีครั้งแรก 
ขอให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 เข้าร่วมประชุมด้วย และมอบฝ่ายบริหารทั่วไปร่างค าสั่งฯ เรื่องมอบหมายหน้าที่
และความรับผิดชอบให้ข้าราชการปฏิบัติราชการในการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกรเพิ่มเติม 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒ การรับสมาชิกเพิ่มของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
ประธานฯ มอบให้นายสมเด็จ  บุญเดช ผู้อ านวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ รายงาน

ต่อที่ประชุมว่า ตามท่ีส านักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล าภู ได้รับแผนปฏิบัติในการแนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรรับสมาชิกเพ่ิมนั้น จึงขอให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 และ 2 รายงานความคืบหน้าการแนะน า
ส่งเสริมตามแผนที่ก าหนดทุกเดือนต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๓ มาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
ประธานฯ มอบให้นายสมเด็จ  บุญเดช ผู้อ านวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ รายงาน

ต่อที่ประชุมว่าในเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ไม่มีการจัดมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
มติที่ประชุม รับทราบ    

 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพื่อทราบ และถือปฏิบัติ 
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 ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
 ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.1 โครงการฝึกอบรมการพัฒนาการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาค
การเกษตร และกลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ 2562  
  ประธานฯ มอบให้นายพยนต์ รุ่งศรี เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน ได้แจ้งต่อที่
ประชุมว่า ส านักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล าภู โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จะจัดโครงการ
ฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ 
2562  ในวันที่ 2 – 3 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมโรงแรมกินนรี รีสอร์ท ต าบลล าภู อ าเภอเมือง
หนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ การบริหารความเสี่ยง การควบคุม
ภายใน การด าเนินการตามกฎหมายแก่คณะกรรมการสหกรณ์ ฝ่ายจัดการ และสมาชิกสหกรณ์ สามารถ
น าไปใช้ในการบริหารจัดการสหกรณ์ให้เกิดความเข้มแข้ง   

มติที่ประชุ ม  รับทราบ  /ประธานฯ กล่าวเพ่ิมเติมว่า ขอเชิญเจ้าหน้าที่ในสังกัดส านักงาน
สหกรณ์จังหวัดหนองบัวล าภู ร่วมพิธีเปิดพร้อมรับประทานอาหารกลางวันพร้อมกัน 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.2 โครงประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนา

สหกรณ์รูปแบบประชารัฐ    
  ประธานฯ มอบให้นายพยนต์ รุ่งศรี เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน ได้แจ้งต่อที่
ประชุมว่า ส านักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล าภู โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จะจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาสหกรณ์รูปแบบประชารัฐ (1 หอการค้า 1 สหกรณ์
การเกษตร) ปีงบประมาณ 2562  ในวันที่ 4 เมษายน 2562 ณ สหกรณ์การเกษตรศรีบุญเรือง จ ากัด     
เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์ภาคการเกษตร ด้วยกลไกประชารัฐ ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล าภู  หอการค้าจังหวัดหนองบัวล าภู และสหกรณ์การเกษตรศรีบุญเรือง จ ากัด 
เพ่ือเสริมสร้างช่องทางการตลาด พัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าสหกรณ์ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
  ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.3 รายงานผลการด าเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (ศพก.) 
 ประธานฯ  มอบให้นางพรสวรรค์  เตียตระกูล นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ รายงานต่อที่
ประชุมว่า ส านักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล าภู โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  ได้มีหนังสือขอ
ความร่วมมือสหกรณ์ภาคการเกษตรรายงานผลการรวบรวม ยางพารา ข้าว และมันส าปะหลัง ให้ส านักงาน
สหกรณ์จังหวัดหนองบัวล าภูทราบ  เพ่ือจะได้ด าเนินการต่อไปนั้น  ในการนี้จึงขอความร่วมมือกลุ่มส่งเสริม
สหกรณ์ 1 และ 2 ได้แนะน าสหกรณ์ภาคการเกษตร ส่งแบบรายงานผลการด าเนินงานการรวบรวมยางพารา 
ข้าว และมันส าปะหลัง  
  มติที่ประชุม  รับทราบ  /มอบกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 
1 และ 2 ด าเนินการ 

 
 
 
 
 



~ ๘ ~ 
 

 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๔ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนมีนาคม 25๖๒ 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔.๑ โครงการ อบรมส่งเสริมปุ๋ยผสมใช้เองผ่านสหกรณ์การเกษตรเพื่อ

ลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร 
ประธานฯ มอบให้นางพรสถิตย์  ก าไรทอง ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร   

การจัดการสหกรณ์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ส านักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล าภู โดยกลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ จะจัดโครงการอบรมส่งเสริมปุ๋ยผสมเองผ่านสถาบันเกษตรกร เพ่ือลด
ต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร ณ สหกรณ์การเกษตรสุวรรณคูหา จ ากัด เป้าหมายได้แก่สมาชิกสหกรณ์     
และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จ านวน 101 ราย  และขอเชิญกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 เข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วย 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 ระเบียบวาระท่ี ๕.๔.๒ แนวทางการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการออมเพื่อสร้าง
หลักประกันความม่ันคงในชีวิตของสมาชิกสหกรณ์ (กอช.) 
 ประธานฯ มอบให้นางพรสถิตย์  ก าไรทอง ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร   
การจัดการสหกรณ์ รายงานต่อท่ีประชุมว่า มีสหกรณ์แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการออม    
เพ่ือสร้างหลักประกันความม่ันคงในชีวิตของสมาชิกสหกรณ์ (กอช.) จ านวน 2 แห่ง คือ  
   1. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. จ ากัด  
   2. สหกรณ์การเกษตรสุวรรณคูหา จ ากัด  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔.3 การประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล 
ประธานฯ มอบให้นางพรสถิตย์  ก าไรทอง ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร   

การจัดการสหกรณ์ รายงานต่อท่ีประชุมว่า  ในปี พ.ศ. 2561 มีสหกรณ์ที่ผ่านการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วย
ธรรมาภิบาล จ านวน 2 แห่ง คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวล าภู จ ากัด และสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจ
จังหวัดหนองบัวล าภู จ ากัด ทั้งนี้ทางกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ได้มีหนังสือแจ้งให้
สหกรณ์ท้ัง 2 แห่ง จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล เพ่ือจะน าเสนอในการ
ประชุมชี้แจงการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ในวันที่ 4 เมษายน 2562 ณ สหกรณ์จังหวัด
อุดรธานีต่อไป  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.5  กลุ่มตรวจการสหกรณ์ 
  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.6 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1  
    ไม่มี  
  
 
 
 



~ ๙ ~ 
 

 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.7 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2  
รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนมีนาคม 25๖๒  
ระเบียบวาระท่ี ๕.7.1 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรส่งงบการเงิน ภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้น 

ปีทางบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 
ประธานฯ มอบให้นายจิตณรงค์  ลอยลม ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  ๒ รายงาน ที่ต่อ

ประชุมว่า มีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งงบการเงิน ภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี ณ วันที่ 28 
กุมภาพันธ์ 2562  ดังนี้  

 สหกรณ์มีจ านวน 3 แห่ง คือ 
๑. สหกรณ์กองทุนสวนยางยางหล่อ จ ากัด 

       ๒. สหกรณ์กองทุนสวนยางโนนสัง จ ากัด  
      ๓. สหกรณ์กองทุนสวนยางสงเคราะห์นาวัง จ ากัด 

 กลุ่มเกษตรกรมีจ านวน  2 แห่ง คือ 
       1. กลุ่มเกษตรกรฝายหินยางพารา  
       2. กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพารากุดสะเคียน  
มติที่ประชุม  รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.7.2 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและรับรองงบฯ แล้ว 
ประธานฯ มอบให้นายจิตณรงค์  ลอยลม ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  ๒ รายงาน ที่ต่อ

ประชุมว่า มีสหกรณ์ท่ีผู้สอบบัญชีตรวจสอบและรับรองงบการเงินแล้ว จ านวน 1 แห่ง คือ สหกรณ์ผู้ใช้น้ า  
บ้านสมสนุก จ ากัด  

มติที่ประชุม  รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.7.3 รายงานความคืบหน้าข้อบกพร่องประจ าเดือนมีนาคม ๒๕๖2 
  ประธานฯ มอบให้นายจิตณรงค์  ลอยลม ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  ๒ รายงาน ที่ต่อ
ประชุมว่า สหกรณ์กองทุนสวนยางสงเคราะห์นาวัง จ ากัด ได้นัดจ าเลยไกลเกลี่ยคดีท่ีศาลจังหวัดหนองบัวล าภู 
แต่จ าเลยไม่ยอม ปัจจุบันอยู่ระหว่างการสืบพยานของศาลจังหวัดหนองบัวล าภู 
 
    
 

 
 ระเบียบวาระท่ี ๖.๑  ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน ในวันที่ 1 เมษายน 
2562  
 ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า จังหวัดหนองบัวล าภู จะจัดกิจกรรมท าความสะอาด ( Big 
Cleaning day) เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ในวันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป 
ณ ลานวัฒนธรรม สนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จึงขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม
ดังกล่าว หรือแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยกลุ่มละ 1 คน การแต่งกาย สวมเสื้อเหลือง 

มติที่ประชุม  รับทราบ  /มอบฝ่ายบริหารทั่วไป จัดเตรียมรถยนต์ราชการคอยรับ ส่ง
เจ้าหน้าที่ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม และจัดเตรียมอุปกรณ์ท าความสะอาดต่างๆ ที่ต้องใช้งานด้วย  

 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี     



~ ๑๐ ~ 
 

 
 
 
 

 ระเบียบวาระท่ี ๖.2 การท าบุญส านักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล าภู 
 ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ก าหนดจัดงานท าบุญส านักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล าภู 

ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ ถวายเพลพระสงฆ์ ในการนี้จึงมอบหมายให้กลุ่ม/ฝ่าย จัดเตรียมอาหาร/ผลไม้ 
กลุ่ม/ฝ่ายละ ๑ อย่าง พร้อมทั้งจัดเตรียมอาหารและเครื่องไทยธรรม ถวายพระสงฆ์ด้วย และมอบฝ่ายบริหาร
ทั่วไป ท าหน้าที่นิมนต์พระสงฆ์ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖.3 การใส่เสื้อทีมของส านักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล าภู   
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามท่ีจังหวัดหนองบัวล าภู ขอความร่วมมือส่วนราชการต่างๆ 

ใส่เสื้อลายหมากหวาย (ลายลูกแก้ว) นั้น ในการนี้ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมกันรณรงค์สวมเสื้อลาย
หมากหวาย (ลายลูกแก้ว) ทุกวันอังคาร  วันจันทร์เครื่องแบบปฏิบัติราชการ และวันพุธ – วันศุกร์ สวมเสื้อเหลือง 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖.4 การปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์ และผู้ตรวจเวรยาม  
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผู้อยู่เวรยามและผู้ตรวจเวรยาม ต้องปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด  

โดยเฉพาะช่วงวันสงกรานต์ หากผู้อยู่เวรยามและผู้ตรวจเวรยามไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ขออนุญาตเปลี่ยนเวร
ยามหรืออาจตรวจเวรยามแทน หากมีเหตุการณ์ผิดปกติซ่ึงอาจท าความเสียหายแก่ทรัพย์สินทางราชการ ให้รีบ
รายงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล าภู หรือผู้รักษาการในต าแหน่งสหกรณ์จังหวัดบัวล าภูทราบโดยด่วน 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖.5 การร่วมกิจกรรมรณรงค์ท าความสะอาด (Big Cleaning day) 
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ทุกคนร่วมมือร่วมแรงท ากิจกรรม

รณรงค์ท าความสะอาด (Big Cleaning day) ทุกวันพุธของสัปดาห์ด้วย 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
  

  เมื่อไม่มีผู้เสนอเรื่องอ่ืนใดอีก ประธานขอขอบคุณ ผู้มาประชุม และกล่าวปิดการประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา ๑7.00 น. 
 
 
      (ลงชื่อ)  ธีรโชติ มะลิวัน    (ลงชื่อ)      ประสิทธิ์ เทพมูณี 
             (นายธีรโชติ  มะลิวัน)       (นายประสิทธิ์ เทพมูณี) 
             นกัจัดการงานทัว่ไป                                             หัวหนา้ฝา่ยบรหิารทัว่ไป 
             ผูจ้ดรายงานการประชุม                                             ผูต้รวจรายงานการประชุม 


