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รายงานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการและจ้างเหมาบริการ 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล าภู 

ครั้งที่ ๓/25๖3 
ประจ าเดือนมีนาคม 2563 

วันจันทร์ที ่3๐ มีนาคม ๒๕๖3 เวลา ๐๙.๐๐ 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 
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 
๗.  นำยจิตณรงค์  ลอยลม  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 จิตณรงค์ ลอยลม 
๘.  นำยประสิทธิ์        เทพมูณี  หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป   ประสิทธิ์  เทพมูณี 
๙.  นำงสำวญำณินท ์ สุวรรณโค นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร  ญำณินท์ สุวรรณโค 
1๐. นำงสำวทิพวรรณ ทองดี  นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  ทิพวรรณ ทองดี 
1๑. นำงสำวชุติญำ     รัตนวงศ ์ นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  ชุติญำ รัตนวงศ์ 
๑2. นำยภำณุพงษ์   เกตุไทย  นิติกร     ภำณุพงษ์ เกตุไทย 
๑3. นำยธีรโชติ   มะลิวัน  นักจัดกำรงำนทั่วไป   ธีรโชติ มะลิวัน 
 
ผู้ไม่มาประชุม   (เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ จึงได้ให้แต่ละกลุ่ม   
/ฝ่ำย ส่งตัวแทนเข้ำร่วมประชุม กลุ่ม/ฝ่ำยละ ๒ คน) 
๑.  นำยทว ี  ขวัญใจ  เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์อำวุโส  ผู้แทนเข้ำร่วมประชุม 
๒.  นำงสำวนัทธมนต์   พรหมมำ นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร  ผู้แทนเข้ำร่วมประชุม 
๓.  นำงน้ ำฝน    แก้วศิลำ  นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร  ผู้แทนเข้ำร่วมประชุม 
๔.  นำงสำวพิสมัย  แสงโทโพธิ์ นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร      ผู้แทนเข้ำร่วมประชุม 
๕.  นำยพยนต์  รุ่งศร ี  เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์ช ำนำญงำน ผู้แทนเข้ำร่วมประชุม 
๖.  นำงกำญจนำ    มะลำหอม นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร          ผู้แทนเข้ำร่วมประชุม 
๗.  นำงสำวชมพูเนกข์ พุทธิรัตน์ นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  ผู้แทนเข้ำร่วมประชุม 
๘.  นำงสำวสิริเนตร โพระกัน  นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  ผู้แทนเข้ำร่วมประชุม 
๙.  นำงสำวกัญญำณัฐ จูมเกตุ  นิติกรปฏิบัติกำร    ผู้แทนเข้ำร่วมประชุม 
๑๐. นำยอุดม  กุศล  นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  ผู้แทนเข้ำร่วมประชุม 
๑๑. นำยสำคร  ดำทุมมำ พนักงำนพิมพ์ ส4   ผู้แทนเข้ำร่วมประชุม 
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1๒. นำงสำวช่อเพชร  ศรีบุญเรือง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน  ผู้แทนเข้ำร่วมประชุม 
๑๓. นำงสำวจันทร์เพ็ญ   ศรีลุนช่ำง นักวิชำกำรสหกรณ์   ผู้แทนเข้ำร่วมประชุม
๑๔. นำงสำวอัมพิกำ ฉิมมำ  นักวิชำกำรสหกรณ์   ผู้แทนเข้ำร่วมประชุม 
๑๕. นำงสำวนิลวรรณ  ศรีหลง  นักวิชำกำรมำตรฐำนสินค้ำ  ผู้แทนเข้ำร่วมประชุม 
๑๖. นำงสำวปวีณำ ชัชวำลย์  นักวิชำกำรสหกรณ์   ผู้แทนเข้ำร่วมประชุม
๑๗. นำงสำวภำวิน ี บุญสุด  นักวิชำกำรเงินและบัญชี   ผู้แทนเข้ำร่วมประชุม 
๑๘. นำงศรีสุนันท์   วงค์พันธุ์  นักวิชำกำรสหกรณ์   ผู้แทนเข้ำร่วมประชุม
๑๙. นำงสำวสุมำล ี อินทวิหค นักวิชำกำรสหกรณ์   ผู้แทนเข้ำร่วมประชุม 
๒๐. นำงสำวอรอุมำ  แพงวงษ์  นักวิชำกำรสหกรณ์   ผู้แทนเข้ำร่วมประชุม 
2๑. นำงสำวศศิธร จันทร์สมัคร นักวิชำกำรสหกรณ์   ผู้แทนเข้ำร่วมประชุม 
๒๒. นำงสำวรัดดำวรรณ ไชยช่วย  เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์  ผู้แทนเข้ำร่วมประชุม 
๒3. นำงสำวฐิตำภรณ ์ สอนเต็ม  เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์  ผู้แทนเข้ำร่วมประชุม 
๒๔. นำงสำวศิริรัตน์ จันทร์จ้อย เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี  ผู้แทนเข้ำร่วมประชุม 
๒๕. นำงสำวเจนจิรำ สุวรรณพิมพ์ เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์  ผู้แทนเข้ำร่วมประชุม 
๒๖. นำงสำวรุ่งนภำ   ขำวข ำ  เจ้ำพนักงำนธุรกำร   ผู้แทนเข้ำร่วมประชุม 
๒๗. นำงสำววชิุดำวดี  ศรีสุทัศน์ เจ้ำพนักงำนธุรกำร   ผู้แทนเข้ำร่วมประชุม 
๒๘. นำยสุทธิชัย  ถำวะโร  พนักงำนขับรถยนต์ ส2   ผู้แทนเข้ำร่วมประชุม 
๒๙. นำยวิจิตร  บูระพันธ์ พนักงำนขับรถยนต์ ส2   ผู้แทนเข้ำร่วมประชุม 
๓๐. นำยสมคิด  งำมดี  พนักงำนขับรถยนต์ ส2   ผู้แทนเข้ำร่วมประชุม
๓๑. นำยเกษม    ปัจชัยโย  จ้ำงเหมำบริกำรขับรถยนต์  ผู้แทนเข้ำร่วมประชุม 
๓๒. นำยพรเทพ  เปียซื่อ  จ้ำงเหมำบริกำรขับรถยนต์  ผู้แทนเข้ำร่วมประชุม 
มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน ๑3 คน และมีผู้ไม่มาประชุม จ านวน ๓2 คน 
 

เริ่มประชุมเวลำ ๐๙.๐๐ น. 
 นำยกฤษฎำ   วรสถิตย์  สหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู ประธำนในที่ประชุมกล่ำวเปิดกำรประชุม            
และด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุม ดังนี้ 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๑.๑ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 
๒๐๑๙  

ประธำนฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ จังหวัดหนองบัวล ำภู มีผู้ติดเชื้อไรรัสโคโรนำสำยพันธุ์ ๒๐๑๙ 
เพ่ิมขึ้นเป็นรำยที่ ๒ อยู่ที่ บ. ทรำยมูล ต. ทรำยทอง อ. ศรีบุญเรือง จ. หนองบัวล ำภู ซึ่งผู้ป่วยรำยนี้เคยท ำงำน
ที่ผับ ย่ำนพัทยำใต้ อ. บำงละมุง จ. ชลบุรี เดินทำงด้วยรถโดยสำรประจ ำทำง บริษัทชำญทัวร์ จ ำกัด มำจังหวัด
หนองบัวล ำภู เมื่อวันที่ ๒๖ มีนำคม ๒๕๖๓ มีผู้โดยสำรเดินทำงโดยสำรเที่ยวเดียวกัน ๑๑ คน มีผู้เสี่ยงสูง ๗ 
คน ผู้เสี่ยงต่ ำ ๔ คน  

มติที่ประชุม  รับทรำบ   
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ     
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ระเบียบวาระท่ี ๑.๒ แนวทางปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ 
ประธำนฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ก ำหนดแนวทำงปฏิบัติงำนนอกสถำน

ที่ตั้งส่วนรำชกำร หรือปฏิบัติรำชกำรแบบยืดหยุ่น กรณีกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙  
(covid  - 19)  โดยให้ค ำนึงถึงคุณภำพชีวิตและควำมปลอดภัยของข้ำรำชกำร และเจ้ำหน้ำที่ในสังกัด รวมทั้ง
ไม่ส่งผลกระทบหรือเกิดผลเสียหำยต่อประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรบริหำรรำชกำรและกำรบริกำร
ประชำชน โดยให้สับเปลี่ยนกันมำท ำงำน ณ ที่ตั้งส่วนรำชกำรไม่เกิน ๑ ใน ๓ ของจ ำนวนเจ้ำหน้ำที่ทั้งหมด 
ส่วนที่ไม่ได้มำปฏิบัติรำชกำร ณ ที่ตั้งส่วนรำชกำรให้ปฏิบัติงำนที่บ้ำน หรือจัดระยะห่ำงที่นั่งในกำรประชุม/
ท ำงำน ๑ – ๒ เมตร  

ในส่วนของส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู มอบหมำยให้ ผอ.กลุ่ม /หัวหน้ำฝ่ำย
บริหำรทั่วไป หำรือกันสับเปลี่ยนกันมำปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ณ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภูไม่เกิน 
๑ ใน ๓ ของจ ำนวนเจ้ำหน้ำที่ในกลุ่ม/ฝ่ำย หรือจัดระยะห่ำงของที่นั่งท ำงำน/ประชุม ๑-๒ เมตร 

มติที่ประชุม  รับทรำบ  /ถือปฏิบัติ  
 
 

 
 

  
 

ประธำนฯ มอบให้นำยธีรโชติ มะลิวัน นักจัดกำรงำนทั่วไป แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ รำยงำนกำร
ประชุมประจ ำเดือนกุมภำพันธ์ 2563 ครั้งที่ ๒/๒๕๖3 เมื่อวันอังคำรที่ ๓ มีนำคม พ.ศ. 2563 ได้บรรจุใน
เว็บไซต์ของส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู http://web.cpd.go.th/nongbualamphu/ และลงไลน์
กลุ่มส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด เพ่ือให้ทุกกลุ่ม/ฝ่ำย ได้รับทรำบและตรวจสอบควำมถูกต้อง รวมทั้งด ำเนินกำร 
ตำมมติที่ประชุมในส่วนที่เกี่ยวข้อง และหำกท่ำนใดมีข้อแก้ไขเพ่ิมเติมภำยหลังขอให้แจ้งฝ่ำยบริหำรทั่วไป จึงขอ
รับรองรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว 

มติที่ประชุม  รับทรำบ /รับรองรำยงำนกำรประชุมประจ ำเดือนกุมภำพันธ์ ๒๕๖3 
 

 
 
 

 

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินค้างช าระนานของสหกรณ์ ภายใต้
โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 

ประธำนมอบให้นำยสุชำติ งำมพิพัฒนกุล ประธำนคณะท ำงำนฯ รับผิดชอบ สหกรณ์
กำรเกษตรศรีบุญเรือง จ ำกัด ได้รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ ในเดือนมีนำคม ๒๕๖๓ สหกรณ์เกษตรศรีบุญเรือง 
จ ำกัด ไม่มีควำมเคลื่อนไหว  ส่วนสหกรณ์กำรเกษตรโนนสัง จ ำกัด ได้รับช ำระหนี้จำกลูกหนี้ค้ำงระยะเวลำ
ระหว่ำง 1 – 5 ปี  จ ำนวน 134 รำย หนี้ค้ำงช ำระ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บำท  

ประธำนฯ มอบให้นำงพรสถิตย์  ก ำไรทอง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำร
กำรจัดกำรสหกรณ์ ประธำนคณะท ำงำนฯ รับผิดชอบ สหกรณ์กำรเกษตรนำกลำง จ ำกัด รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ 
สหกรณ์กำรเกษตรนำกลำง จ ำกัด ได้รับช ำระหนี้จำกลูกหนี้ ดังนี้ 

 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖3 วันอังคารที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. 2563 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องติดตาม  

http://web.cpd.go.th/nongbualamphu/


~ ๔ ~ 
 

 
 
 
 

 1. ลูกหนี้เงินกู้ระยะสั้นค้ำงช ำระ มีจ ำนวน 656 สัญญำ จ ำนวน 542 รำย เงินต้น
ตำมสัญญำ จ ำนวน 16,533,823 บำท ได้รับช ำระแล้ว จ ำนวน 12,389,184 บำท คงเหลือต้นเงินค้ำง
ช ำระ จ ำนวน 3,858,639 บำท คิดเป็น 76.25 % ของเงินต้นคงเหลือต้นปี 

 2. ลูกหนี้เงินกู้ระยะปำนกลำงค้ำงช ำระ มีจ ำนวน 76 สัญญำ จ ำนวน 76 รำย    
เงินต้นตำมสัญญำ จ ำนวน 3,923,661 บำท ได้รับช ำระแล้ว จ ำนวน 1,663,993 บำท คงเหลือต้นเงินค้ำง
ช ำระ จ ำนวน 2,259,668 บำท คิดเป็น 42.41 % ของเงินต้นคงเหลือต้นปี  

 รวมเงินกู้ระยะสั้นและระยะปำนกลำง เงินต้นตำมสัญญำ จ ำนวน 20,079,417 บำท 
ได้รับช ำระแล้ว จ ำนวน 14,322,044 บำท คงเหลือต้นเงินค้ำงช ำระ 5,757,373 บำท คิดเป็น 71.33 % 
ของเงินต้นคงเหลือต้นป ี 

ประธำนฯ กล่ำวเพ่ิมเติมว่ำ กำรพัฒนำสหกรณ์ภำคกำรเกษตรให้เป็นองค์กรหลักระดับอ ำเภอ
ทั้ง 5 แห่ง โดยเน้นแก้ไขปัญหำหนี้ค้ำงช ำระ มอบหัวหน้ำคณะท ำงำนฯ ทั้ง ๕ คณะ แนะน ำ เร่งรัด ติดตำม
แนวทำงแก้ไขปัญหำหนี้สินค้ำงช ำระนำนของสหกรณ์ภำคกำรเกษตร หำกมีกำรประชุมกลุ่มขอให้ไปร่วมประชุม
และติดตำมกำรด ำเนินงำนแก้ไขปัญหำหนี้ค้ำงช ำระตำมแนวทำงต่ำงๆ ที่สหกรณ์ภำคกำรเกษตรได้ด ำเนินกำร
ประชุมเชิงปฏิบัติกำรไว้ 

มติที่ประชุม รับทรำบ/ ถือปฏิบัติ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓.2 ผลการด าเนนิงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 
ประธำนฯ มอบให้นำยสุชำติ  งำมพิพัฒนกุล ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจสหกรณ์ 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรใช้ประโยชน์ของอุปกรณ์กำรตลำดโครงกำรไทยนิยม ยั่งยืน (แก้มลิง) โดยขอให้กลุ่ม
ส่งเสริมสหกรณ์ท่ีรับผิดชอบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 

นำยขบวน ทองดี ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 รำยงำนต่อที่ประชุม ดังนี้ 
1. สหกรณ์กำรเกษตรเพ่ือกำรตลำดลูกค้ำ ธกส. หนองบัวล ำภู จ ำกัด ในเดือนมีนำคม  

๒563 ไม่มีควำมเคลื่อนไหว  
        2. สหกรณ์กำรเกษตรหนองภัยศูนย์ จ ำกัด ในเดือนมีนำคม 2563 สหกรณ์กำรเกษตร

หนองภัยศูนย์ จ ำกัด ไดร้ับซื้อสุกรจำกสมำชิกเพ่ือน ำมำช ำแหละ และจ ำหน่ำย ยอดสะสมตั้งแต่เดือนกันยำยน 
2562 – มีนำคม 2563 จ ำนวน 18 ตัว เป็นเงินจ ำนวน ๙๒,๓๒๐ บำท   
                   นำยสุชำติ  งำมพิพัฒนกุล ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจสหกรณ์  รำยงำนต่อที่
ประชุมว่ำ สหกรณ์กำรเกษตรโนนสัง จ ำกัด ในเดือนมีนำคม 2563 ไม่มีควำมเคลื่อนไหวในกำรรวบรวม
ข้ำวเปลือก 
  มติที่ประชุม   รับทรำบ  /มอบเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบ แนะน ำสหกรณ์ให้จัดท ำแผนกำร
ด ำเนินงำน และให้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ให้ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภูทรำบตำม
แบบฟอร์มที่ก ำหนด 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓.3 โครงการน าลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร 
ประธำนฯ มอบให้นำยสุชำติ งำมพิพัฒนกุล รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ  จังหวัดหนองบัวล ำภู     

มีผู้สมัครเข้ำร่วมโครงกำรน ำลูกหลำนเกษตรกรกลับบ้ำนสำนต่ออำชีพกำรเกษตร จ ำนวน 7๔ รำย ในเดือน
มีนำคม ๒๕๖๓ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจสหกรณ์ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรอ ำเภอโนนสัง 

ประธำนฯ กล่ำวเพ่ิมเติมว่ำ ช่วงนี้เกิดกำรระบำดของไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ เพ่ือป้องกันกำร
แพร่ระบำดให้งดออกพ้ืนที่ และให้ติดต่อประสำนงำนกับสหกรณ์ทำงโทรศัพท์ หรือทำงไลน์ 

มติที่ประชุม     รับทรำบ /ถือปฏิบัติ 



~ ๕ ~ 
 

 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 3.๔ การกระจายเกลือทะเล 
   ประธำนฯ มอบให้นำยสุชำติ งำมพิพัฒนกุล รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ  ตำมที่กรมส่งเสริม
สหกรณ์ ได้ประสำนส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภูให้ขอควำมร่วมมือสหกรณ์/สมำชิกสหกรณ์ช่วยซื้อ
เกลือทะเล จำกสหกรณ์กำรเกษตรเกลือทะเลไทยเพชรบุรี จ ำกัด อ ำเภอบ้ำนแหลม จังหวัดเพชรบุรี มำจ ำหน่ำย
ขนำดถุงละ 5 กก. รำคำ 27.50 บำท และส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู ได้สั่งจอง 1.๗ ตัน รวมยอด
สั่งจองเกลือจ ำนวน ๒ ตัน โดยสั่งเผื่อผู้ที่ยังไม่ได้จองสั่งซื้อด้วย นั้น  ทั้งนี้ขอขอบคุณทุกท่ำนที่ให้ควำมร่วมมือ
อุดหนุนเกลือทะเล หำกสหกรณ์กำรเกษตรเกลือทะเลไทยเพชรบุรี จ ำกัด ได้ส่งเกลือมำให้จะแจ้งให้ทรำบอีก
ครั้ง 

มติที่ประชุม     รับทรำบ  
 
 
 
     

 ระเบียบวาระท่ี 4.๑ การทดสอบและฝึกปฏิบัติบรรยายในที่ชุมชนของนักวิชาการสหกรณ์ 
ระดับปฏิบัติการ 
 ประธำนฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ จะจัดฝึกและทดสอบกำรบรรยำยของข้ำรำชกำร ระดับปฏิบัติกำร 
โดยให้ข้ำรำชกำร ระดับปฏิบัติกำรบรรยำย ๒ รอบ รอบที่ ๑ บรรยำยเรื่องที่ตนถนัด รอบที่ ๒ บรรยำยหัวข้อที่
สหกรณ์จังหวัด หรือผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม ก ำหนด 1 หัวข้อ โดยกำรจับฉลำก ระยะเวลำบรรยำยหัวข้อละ 30 
นำที ผู้ทดสอบต้องเตรียมเอกสำรประกอบกำรบรรยำย หรือ power point ในกำรน ำเสนอประกอบกำร
บรรยำย ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม เป็นคณะผู้ร่วมประเมินกำรทดสอบ และผู้อ ำนวยในกลุ่มเป็นพ่ีเลี้ยงในกำรฝึกอบรม 
จะเริ่มประมำณหลังเดือนพฤษภำคม  2563 
 นำยสมเด็จ บุญเดช ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ กล่ำวเพ่ิมเติมว่ำ คณะผู้ร่วม
กำรประเมินกำรทดสอบ ควรให้ผู้ที่มีควำมสำมำรถในกำรบรรยำยเข้ำร่วมกำรประเมินด้วย เพ่ือจะได้แนะน ำ
เทคนิคกำรบรรยำย 

มติที่ประชุม     รับทรำบ /ถือปฏิบัติ  
 
  ระเบียบวาระท่ี 4.๒ การส่งเสริมแนะน าให้สหกรณ์จัดจ าหน่ายสินค้าเกษตร อาหารและ
สินค้าจ าเป็นในการครองชีพในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
 ประธำนมอบให้นำยสุชำติ งำมพิพัฒนกุล ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจสหกรณ์
แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ ตำมที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ให้สหกรณ์ทุกแห่งในจังหวัดหนองบัวล ำภู พิจำรณำด ำเนินกำร
ตำมมำตรกำรช่วยเหลือเกษตรกรเพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำ สำยพันธุ์ ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) นั้น 
แนวทำงกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ในจังหวัดหนองบัวล ำภู คือ ให้สหกรณ์กำรเกษตรเพ่ือกำรตลำดลูกค้ำ ธกส. 
จ ำกัด เป็นศูนย์กลำงจัดหำสินค้ำมำจ ำหน่ำย โดยใช้สถำนที่บริเวณด้ำนหน้ำ ธ.ก.ส. จังหวัดหนองบัวล ำภู เป็น
จุดจ ำหน่ำยและกระจำยสินค้ำ โดยให้สหกรณ์จัดส่ง/รับสมัครคนว่ำงงำนมำบริกำรจัดส่งสินค้ำให้ถึงผู้บริโภค 
รำคำสินค้ำบวกค่ำขนส่ง แล้วช ำระเงินโดยกำรโอนเข้ำบัญชีของสหกรณ์    
 ประธำนฯ กล่ำวเพ่ิมเติมว่ำ หำกกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ และ ๒ ได้เข้ำร่วมประชุมกับสหกรณ์
ขอให้ประชำสัมพันธ์ให้สหกรณ์ทรำบด้วย  
  มติที่ประชุม     รับทรำบ /มอบกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจสหกรณ์ ด ำเนินกำรในส่วนที่
เกี่ยวข้อง  
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา 



~ ๖ ~ 
 

 
 
 
 

   
 

     

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑  ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.1 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าเดือนมีนาคม 2563 

ประธำนฯ มอบให้นำยประสิทธิ์ เทพมูณี หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยเงิน
งบประมำณปี 2563 ประจ ำเดือนมีนำคม 2563 ของส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู ข้อมูล ณ วันที่ 
๒๙ มีนำคม ๒๕๖3 เบิกจ่ำยเงินงบประมำณได้ ๕๒.๒๙ % ต่ ำกว่ำเป้ำหมำยที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ก ำหนด คือ 
๕๖ %   
  มติที่ประชุม รับทรำบ    
 
   ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ กลุ่มจัดตั้งและสง่เสริมสหกรณ์ 
  ระเบียบวาระที่ ๕.๒.1 การจัดมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ 
2563 
      ประธำนฯ มอบให้นำยสมเด็จ บุญเดช ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ รำยงำน
ต่อที่ประชุม ดังนี้  
      1. สหกรณ์ เป้ำหมำย 46 แห่ง ประเมินกำรจัดมำตรฐำนแล้ว 1๑ แห่ง ผ่ำนเกณฑ์
มำตรฐำน ๙ แห่ง คิดเป็นร้อยละ 1๙.๕๗ ไม่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน 2 แห่ง  
      2. กลุ่มเกษตรกร เป้ำหมำย 45 แห่ง ประเมินกำรจัดมำตรฐำนแล้ว 4 แห่ง ผ่ำน
เกณฑ์มำตรฐำน 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 8.89         
     มติที่ประชุม     รับทรำบ  
 
 ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.2 การจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
      ประธำนฯ มอบให้นำยสมเด็จ บุญเดช ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ แจ้งต่อที่
ประชุมว่ำ มีประชำชนมำแจ้งควำมประสงค์ขอจัดตั้งสหกรณ์ จ ำนวน 5 แห่ง คือ  
            1. กลุ่มออมทรัพย์บ้ำนธำตุหำญเทำว์ อ. เมืองหนองบัวล ำภู อยู่ระหว่ำงกำรทดลองกำร
ด ำเนินงำนในรูปแบบสหกรณ์  
             2. กลุ่มออมทรัพย์เสมำ อ.นำวัง อยู่ระหว่ำงกำรทดลอง กำรด ำเนินงำนในรูปแบบ
สหกรณ์ 
             3. กลุ่มโคเนื้อโนนสัง อ. โนนสัง 
             4. กลุ่มปลูกอ้อย  อ. นำกลำง 
                    ๕. กลุ่มโคเนื้อสร้ำงชำติ  
     มติที่ประชุม     รับทรำบ / มอบกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 และ 
2 ร่วมกันชี้แจงในกำรจัดตั้งและแนะน ำ ส่งเสริมในกำรด ำเนินงำนต่อไป 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพื่อทราบ และถือปฏิบัติ 
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  ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
ระเบียบวาระที่ ๕.3.๑ มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 
     ประธำนฯ มอบให้นำยสุชำติ งำมพิพัฒนกุล รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ  ตำมที่กรมส่งเสริม
สหกรณ์ มีมำตรกำรช่วยเหลือเกษตรกรและประชำชนในกำรป้องกันและลดกำรแพร่ระบำดของไวรัส COVID –
๑๙ ให้บรรลุผลส ำเร็จ รวมทั้งเป็นกำรเพิ่มกำรจ้ำงงำนในพ้ืนที่ถือเป็นกำรกระจำยรำยได้สู่ชุมชน ซึ่งเป็นกำรช่วย
กระตุ้นเศรษฐกิจฐำนรำกของสังคม ในกำรนี้ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำ
ธุรกิจสหกรณ์ ได้ขอควำมร่วมมือ และเชิญชวนสหกรณ์ทุกประเภท ด ำเนินกำร ดังนี้  
      ๑. ด ำเนินกำรผลิตหน้ำกำกอนำมัยแบบผ้ำ ตำมรูปแบบมำตรฐำนที่กรมอนำมัย
ก ำหนดให้กับสมำชิกทุกรำยๆ ละ ๓ ชิ้น หรือจัดหำโดยวิธีจ้ำงท ำ สำมำรถประสำนงำนกลุ่มอำชีพ หรือกลุ่ม
วิสำหกิจชุมชน ที่ผลิตหน้ำกำกอนำมัยแบบผ้ำ หรือที่มีกำรตัดเย็บในพ้ืนที่ โดยใช้ทุนสำธำรณะประโยชน์ของ
สหกรณ์ หรือเงินกองทุนพัฒนำสหกรณ์ สำมำรถดำวโหลดรูปแบบหน้ำกำกอนำมัยแบบผ้ำได้ทำงเว็บไซต์ 
htt://www.aramai.moph.go.th/main.php?filename=19 
      ๒. ประชำสัมพันธ์ เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับมำตรกำรสุขอนำมัยส่วนบุคคล   
เพ่ือป้องกันและลดกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID -19 ของเกษตรกรผ่ำนกำรประชุมกลุ่ม      
เพ่ือแจ้งให้สมำชิกทรำบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน ส ำหรับผู้ที่ไม่ป่วยให้สวมใส่หน้ำกำกอนำมัยแบบผ้ำเพ่ือป้องกัน 
และลดกำรแพร่กระจำยเชื้อไวรัส COVID -19  
     ประธำนฯ กล่ำวเพ่ิมเติม ดังนี้  
      ๑. หำกเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ประสำนงำนช่วยเหลือ แนะน ำ ติดตำม ให้
สหกรณ์ทุกประเภท ด ำเนินกำรตำมข้อ ๑ และ  ๒  
      ๒. หำกเข้ำร่วมประชุมกับสหกรณ์ให้น ำเรื่องดังกล่ำวเข้ำที่ประชุมด้วยเพ่ือให้สหกรณ์
มีส่วนร่วมในสังคม และพิจำรณำใช้ทุนสำธำรณะประโยชน์ของสหกรณ์ ช่วยเหลือดูแลสมำชิกของสหกรณ์  
และสังคมรอบข้ำงตำมหลักกำรสหกรณ์ และช่วงนี้โรงพยำบำลขอรับบริจำค จึงขอเชิญชวนสหกรณ์บริจำคเงิน
ส่วนหนึ่งบริจำคให้โรงพยำบำลตำมควำมเหมำะสม    

มติที่ประชุม     รับทรำบ  /ถือปฏิบัติ 
  

 ระเบียบวาระท่ี ๕.๔ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนมีนาคม 25๖3 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔.1 กองทุนพัฒนาสหกรณ์  
ประธำนมอบให้นำงพรสถิตย์  ก ำไรทอง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำร   

กำรจัดกำรสหกรณ์ ได้รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ  
1. โครงกำรปกติ  

           มีสหกรณ์แจ้งควำมประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนำสหกรณ์ และได้โอนเงินให้
สหกรณ์เรียบร้อยแล้ว จ ำนวน ๔ แห่ง คือ  
   ๑. สหกรณ์ผู้ใช้น้ ำสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำบ้ำนโคกม่วงชุม จ ำกัด  
   ๒. สหกรณ์กองทุนสวนยำงสำมพลังยำงทอง จ ำกัด  
   ๓. สหกรณ์กองทุนสวนยำงนำมะเฟือง จ ำกัด   
   ๔. สหกรณ์กำรเกษตรบ้ำนกกค้อ จ ำกัด  
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 2.  โครงกำรพิเศษ  อัตรำดอกเบี้ย 1% สหกรณ์จ่ำยให้แก่สมำชิกไม่เกิน 3 % 
     โครงกำรสนับสนุนเพ่ือกำรพัฒนำอำชีพ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้อนุมัติเงินให้

สหกรณ์ท่ีแจ้งควำมประสงค์ขอกู้ยืมจ ำนวน ๔ แห่ง และสหกรณ์ยกเลิกกำรกู้ยืมจ ำนวน ๓ แห่ง คือ                                      
           ๑. สหกรณ์ผู้ใช้น้ ำสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำบ้ำนทรำยมูล – กุดแข้ จ ำกัด  
 ๒. สหกรณ์กองทุนสวนยำงดงมะไฟ จ ำกัด  
 ๓. สหกรณ์ผู้ใช้น้ ำสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำบ้ำนโคกม่วงชุม จ ำกัด 
 ทั้งนี้ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำร
บริหำรกำรจัดกำรสหกรณ์ ได้ด ำเนินกำรส่งเงินกองทุนพัฒนำสหกรณ์คืนกรมส่งเสริมสหกรณ์เรียบร้อยแล้ว  

มติที่ประชุม     รับทรำบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔.2 กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 
 ประธำนมอบให้นำงพรสถิตย์  ก ำไรทอง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่ งเสริมและพัฒนำกำร

บริหำรกำรจัดกำรสหกรณ์ ได้รำยงำนต่อที่ประชุม กองทุนสงเครำะห์เกษตรกร มี 2 โครงกำร ดังนี้  
  1) โครงกำรสนับสนุนเงินทุนเพ่ือสร้ำงระบบน้ ำในไร่นำของสมำชิกสถำบันเกษตรกร 
(ระยะที่ 2)  มีสหกรณ์ได้รับเงินเงินอุดหนุนโครงกำรดังกล่ำว จ ำนวน 9 แห่ง แยกเป็น สหกรณ์ 1 แห่ง  กลุ่ม
เกษตรกร 8 แห่ง มีสมำชิกทั้งหมด 110 รำย อยู่ระหว่ำงกรมส่งเสริมสหกรณ์ ก ำลังพิจำรณำกำรอนุมัติกำร
จัดสรรงบประมำณ        

       2)  โครงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพ่ือเข้ำถึงแหล่งเงินทุนในกำรผลิต
และกำรตลำด เมื่อวันที่ 20 มีนำคม 2563 เวลำ 09.00 น. ณ ห้องประชุมนเรศวร ได้ประชุมคณะกรรมกำร
กลำงระดับจังหวัด เพ่ือคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพ่ือ
เข้ำถึงแหล่งเงินทุนในกำรผลิตและกำรตลำด ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 มีกลุ่มเกษตรกรที่มีประสงค์จะขอกู้ยืม
ในปีที่ 5 (เดือนมีนำคม 2563 – มีนำคม 2564)  ดังนี้  
   ๑. กลุ่มเกษตรกรแจ้งว่ำจะช ำระหนี้ภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๓ จ ำนวน ๑๓ 
แห่ง 
   ๒. กลุ่มเกษตรกรแจ้งว่ำจะช ำระหนี้ภำยในวันที่ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๓ จ ำนวน ๑๒ 
แห่ง รวมเป็น ๒๕ แห่ง และกรมส่งเสริมสหกรณ์มีก ำหนดให้ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดส่งคืนเงินภำยในเดือน
มีนำคม ๒๕๖๔  จึงได้ชี้แจงในที่ประชุมว่ำให้ทุกกลุ่มเกษตรกรต้องส่งเงินคืนภำยใน วันที่ ๒๖ มีนำคม ๒๕๖๔  
   ในกำรนี้จึงขอควำมร่วมมือกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ และ ๒ ช่วยชี้แจงเพ่ิมเติมเพ่ือให้
กลุ่มเกษตรกรทรำบ ส ำหรับกลุ่มเกษตรกรแจ้งว่ำจะช ำระหนี้ภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๓ จ ำนวน ๑๓ แห่ง 
และขอควำมร่วมมือให้ส่งเอกสำรขอกู้ยืมเงินภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๓ และกลุ่มเกษตรกรแจ้งว่ำจะช ำระ
หนี้ภำยในวันที่ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๓ จ ำนวน ๑๒ แห่ง ขอควำมร่วมมือให้ส่งเอกสำรขอกู้ยืมเงินภำยในวันที่ 
๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๓ เพ่ือที่ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภูจะได้ประชุมคณะกรรมกำรฯ พิจำรณำเงินกู้
ต่อไป   
  ประธำนฯ กล่ำวเพ่ิมเติมว่ำ กำรประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำสหกรณ์และกองทุนสงเครำะห์
เกษตรกรระดับจังหวัด เพ่ือพิจำรณำเงินกู้ยืมให้เชิญสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรส่งตัวแทนเข้ำร่วมประชุมครั้งละ ๑ 
สถำบันที่เหลือให้นั่งรอข้ำงนอกโดยจัดที่นั่งให้ห่ำงกัน ๑-๒ เมตร เพ่ือป้องกันกำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส 
COVID -๑๙ 

มติที่ประชุม     รับทรำบ /ถือปฏิบัติ 
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ระเบียบวาระที่  ๕.๔.3 โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร 

ประธำนมอบให้นำงพรสถิตย์  ก ำไรทอง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำร   
กำรจัดกำรสหกรณ์ ได้รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ จังหวัดหนองบัวล ำภูมีสหกรณ์เข้ำร่วมโครงกำรลดดอกเบี้ยเงินกู้
ให้เกษตรกรสมำชิกสหกรณ์จ ำนวน ๖ แห่ง สมำชิก ๑,๖๗๑ รำย มูลหนี้จ ำนวน ๑๒๗,๐๐๐,๐๐๐ บำท 
ดอกเบี้ยที่ขอชดเชยจ ำนวน ๒,๒๒๐,๐๐๐ บำท และกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยกองพัฒนำระบบสนับสนุน
สหกรณ ์แจ้งผลกำรจัดสรรดอกเบี้ยเงินกู้ชดเชย จ ำนวน ๖๙๕,๐๐๐ บำท คิดตำมอัตรำส่วนเท่ำกับ ๒๗ % ส่วน
เงินชดเชยคงเหลือจะจัดสรรให้ในปีงบประมำณ ๒๕๖๔  โดยเบิกจ่ำยให้แก่สหกรณ์ สมำชิกสหกรณ์ทุกรำย
วิธีกำรเบิกจ่ำยรอหนังสือจำกกองแผนงำน กรมส่งเสริมสหกรณ์อีกครั้ง     

มติที่ประชุม     รับทรำบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔.๔ โครงสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล 
ประธำนมอบให้นำงพรสถิตย์  ก ำไรทอง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำร   

กำรจัดกำรสหกรณ์ ได้รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ กรมส่งเสริมสหกรณ์ แจ้งวิธีกำรประเมินสหกรณ์สี ขำว          
ด้วยธรรมำภิบำล ในปีงบประมำณ ๒๕๖๓ ให้ท ำกำรประเมินสหกรณ์สีขำวด้วยธรรมำภิบำล เฉพำะสหกรณ์
ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนียน ในส่วนจังหวัดหนองบัวล ำภูหำกพิจำรณำวิธีกำรประเมินสหกรณ์สีขำว
ด้วยธรรมำภิบำล ๙ ขั้นตอนแล้ว เห็นควรท ำกำรประเมินเฉพำะสหกรณ์ออมทรัพย์ทั้ง ๓ แห่ง ในกำรนี้จึงขอ
ควำมร่วมมือผู้อ ำนวยกำรกลุ่มตรวจกำรสหกรณ์น ำเรื่องดังกล่ำวเข้ำที่ประชุมของสหกรณ์ออมทรัพย์ ทั้ง ๓ แห่ง  
ช่วงเดือนเมษำยน ๒๕๖๓ คณะท ำงำนจะเข้ำไปประเมิน ช่วงเดือนกรกฎำคม ๒๕๖๓ คณะท ำงำนท ำกำร
ประเมินสหกรณ์ระดับจังหวัด และส่งผลกำรประเมินให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ช่วงเดือนสิงหำคม ๒๕๖๓ และขอ
ควำมร่วมมือกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  ๑ และ ๒ ประชำสัมพันธ์ หรือแนะน ำให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร              
ที่รับผิดชอบให้ด ำเนินงำนตำมหลักสหกรณ์สีขำวด้วยธรรมำภิบำล   

มติที่ประชุม     รับทรำบ 
  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔.๕ วงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกันประจ าปีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
ประธำนมอบให้นำงพรสถิตย์  ก ำไรทอง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำร   

กำรจัดกำรสหกรณ์ ได้รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ  กำรเห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรือค้ ำประกันประจ ำปีของสหกรณ์           
ประจ ำเดือนมีนำคม 2563 มี ๑ แห่ง คือ สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวล ำภู 
จ ำกัด รองนำยทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบวงเงินกู้ยืม จ ำนวนเงิน ๒,000,๐๐๐ บำท (เม่ือวันที่ ๑๘ มี.ค. 2563) 

  มติที่ประชมุ  รับทรำบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๐ ~ 
 

 
 
 
 

 ระเบียบวาระท่ี ๕.5  กลุ่มตรวจการสหกรณ์   
รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนมีนาคม 25๖3  
ระเบียบวาระท่ี ๕.5.๑ รายงานผลความก้าวหน้าการช าระบัญชี 
ประธำนฯ มอบให้นำยวสันต์ สุขสมบัติ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มตรวจกำรสหกรณ์ รำยงำนผล

ควำมก้ำวหน้ำในกำรช ำระบัญชีประจ ำเดือนมีนำคม 2563 ต่อที่ประชุม ดังนี้ 
ที ่ ชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ขั้นตอน 

เดือน ก.พ. ๖3 
ขั้นตอน 

เดือน มี.ค. 63 
ผู้ช ำระบัญชี 

๑ สอ.พนักงำนฝ่ำยปกครองอ ำเภอ 
นำกลำง จ ำกัด 

ขั้นที่ 3 
(24 ส.ค.60) 

ขั้นที่ 3 
(24 ส.ค.60) 

นำยวสันต์  สุขสมบัติ 

๒ สกก.ผำยำสำมัคคี จ ำกัด ขั้นที่ 3 
(21 ก.ค.59) 

ขั้นที่ 3 
(21 ก.ค.59) 

นำยขบวน   ทองดี 

๓ รำ้นสหกรณ์อ ำเภอศรีบุญเรือง  
จ ำกดั 

ขั้นที่ ๗   
(9 ส.ค.6๒) 

ขั้นที่ ๗   
(9 ส.ค.6๒) 

นำยสมเด็จ  บุญเดช 
 

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

ขั้นที่ 3 
(1 มิ.ย.59) 

น.ส.ศศิธร จันทร์สมัคร 
 

5 สกก.บ้ำนกุดดินจี่ –ดงสวรรค์  
จ ำกัด 

ขั้นที่ 4        
(6 มิ.ย.60) 

ขั้นที่ 4   
(6 มิ.ย.61)  

นำยจิตณรงค์  ลอยลม 
 

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

ขั้นที่ 6         
 (19 ธ.ค.59) 

น.ส.ญำณินท์ สุวรรณโค 
 

7 สหกรณ์ผู้ใช้น้ ำโคกนกสำริกำ  
จ ำกัด  

ขั้นที่ 7 
(30 มิ.ย.59) 

ขั้นที่ 7 
(30 มิ.ย.59) 

น.ส. ฐิตำภรณ์  สอนเต็ม 

8 สก.ผู้เลี้ยงสุกรศรีบุญเรือง  จ ำกัด   
(กลุ่มมีปัญหำ)  

ขั้นที่ 6 
(21 ธ.ค.53) 

ขั้นที่ 6 
(21 ธ.ค.53) 

นำยจิตณรงค์ ลอยลม 
 

9 สกก.สร้ำงสรรค์ศรีบุญเรือง จ ำกัด  
(กลุ่มมีปัญหำ)  

ขั้นที่ 6                
(7 พ.ค.52)  

ขั้นที่ 6                
(7 พ.ค.52) 

น.ส. ญำณินท์  สุวรรณโค 
 

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

ขั้นที่ 3 
(11 ส.ค.๖๐) 

น.ส.ฐิตำภรณ์ สอนเต็ม 

11 สบ.ชุมชนบ้ำนเอื้ออำทร
หนองบัวล ำภู จ ำกัด 

ขั้นที่ ๓ 
(๖ ก.ค.๖๐) 

ขั้นที่ ๓ 
(๖ ก.ค.๖๐) 

น.ส.รัดดำวรรณ ไชยช่วย 

๑2 สกก.บ้ำนเพ็กเฟ้ือย-ห้วยเตย 
จ ำกัด 

ขั้นที ่3 
(1๐ ต.ค.60)  

ขั้นที่ 3 
(1๐ ต.ค.60) 

นำงพรสถิตย์ ก ำไรทอง   

13 สกก.โนนเมือง จ ำกัด ขั้นที่ 3 
(21 ก.ค. 61  

ขั้นที่ 3 
(21 ก.ค. 61) 

น.ส.จันทร์เพ็ญ  ศรีลุนช่ำง 

๑4 สกก.โอทอปศรีบุญเรือง จ ำกัด ขั้นที่ ๗ 
(๖ ม.ค.6๓)  

ขั้นที่ ๗ 
(๖ ม.ค.6๓) 

น.ส.อรอุมำ แพงวงษ์ 



~ ๑๑ ~ 
 

 
 
 
 

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

ขั้นที่ 2 
(26 พ.ค.60) 

นำยวสันต์  สุขสมบัติ 

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

ขั้นที่ ๒  
(๒๑ พ.ย.60) 

น.ส.ญำณินท์ สุวรรณโค 
 

17 สกก.ผลิตปุ๋ยอินทรีย์คลองเจริญ 
จ ำกัด 

ขั้นที่ ๓  
(2๓ พ.ย.61) 

ขั้นที่ ๓  
(2๓ พ.ย.61) 

นำยพยนต์  รุ่งศรี 

18 สหกรณ์ผู้ใช้น้ ำบ้ำนโนนข่ำแก ท่ำ
วำรี จ ำกัด 

ขั้นที่ ๔  
๔ ธ.ค. ๖๒ 

ขั้นที่ ๔  
๔ ธ.ค. ๖๒ 

นำยจิตณรงค์  ลอยลม 

19 กลุ่มเกษตรเลี้ยงสัตว์นำแก  ขั้นที่ 7  
(20 ม.ค. 63)  

ขั้นที่ 7  
(20 ม.ค. 63)  

น.ส.จันทร์เพ็ญ ศรีลุนช่ำง 
 

20 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์นำค ำไฮ 
 

ขั้นที่ 3 
(16 ก.พ.60) 

ขั้นที่ 3 
(16 ก.พ.60) 

น.ส.จันทร์เพ็ญ ศรีลุนช่ำง 
 

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

ขั้นที่ 3  
(๒3 ม.ีค.6๑) 

น.ส.ทิพวรรณ  ทองดี 

22 กลุ่มเกษตรกรท ำนำบ้ำนโคก ขั้นที่ 6 
18 ก.ค. 61 

ขั้นที่ 6 
18 ก.ค. 61 

ผอ. พรสถิตย์ ก ำไรทอง   

23 กลุ่มเกษตรกรท ำนำหนองหว้ำ ขั้นที่ 1  
20 พ.ย.62 

ขั้นที่ 2  
8 ก.พ.63 

นำยทวี  ขวัญใจ 

มติที่ประชุม  รับทรำบ /มอบเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบเร่งด ำเนินกำรช ำระบัญชีให้เสร็จสิ้น
โดยเร็ว ในแต่ละไตรมำสให้มีควำมเคลื่อนไหว และไม่ควรเกิน ๒ ปี ตำมแผนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และหำก
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีควำมก้ำวหน้ำในกำรช ำระบัญชีภำยในปีงบประมำณ 2563 ไม่น้อยกว่ำ 2 ขั้นตอน
จะมีผลในกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษให้แก่เจ้ำหน้ำที่ผู้ช ำระบัญชี  และถ้ำสำมำรถถอนชื่อ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้จะพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน 5% ของจ ำนวนเงินเดือนในส่วนของสหกรณ์จังหวัด
หนองบัวล ำภู  

 
ระเบียบวาระที่ ๕.5.๒ รายงานความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่องประจ าเดือนมีนาคม 

25๖3 
ประธำนฯ มอบให้นำยวสันต์ สุขสมบัติ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มตรวจกำรสหกรณ์ รำยงำนต่อที่

ประชุมว่ำ ได้รับแจ้งผลกำรรำยงำนกำรแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ ดังนี้ 
๑. สหกรณ์กำรเกษตรศรีบุญเรือง จ ำกัด รำยงำนควำมคืบหน้ำว่ำ ในเดือนมีนำคม 2563 

ได้รับช ำระหนี้จำกลูกหนี้ นำยสมศักดิ์ จักรนำรำยณ์ จ ำนวน ๕,๐๐๐ บำท ยอดคงเหลือจ ำนวน 3,83๔,000 บำท 
๒. สหกรณ์กำรเกษตรเมืองหนองบัวล ำภู จ ำกัด รำยงำนควำมคืบหน้ำว่ำ ในเดือนมีนำคม 

2563 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  



~ ๑๒ ~ 
 

 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.5.3 รายงานผลการตรวจการสหกรณ์   
ประธำนฯ มอบให้นำยวสันต์ สุขสมบัติ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มตรวจกำรสหกรณ์  รำยงำนต่อที่

ประชุม ดังนี้  
 ๑. รำยงำนผลกำรตรวจกำรสหกรณ์ ในพื้นที่รับผิดชอบกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ ตรวจ

ได้ ๑2 แห่ง และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒  ตรวจได้ 9 แห่ง  
 ๒. รำยงำนผลตรวจกำรสหกรณ์ (ตรวจทีม) มีจ ำนวน 2 แห่ง  
มติที่ประชุม  รับทรำบ /มอบผู้ตรวจกำรสหกรณ์รำยบุคคล และคณะผู้ตรวจกำรสหกรณ์ 

ด ำเนินกำรตรวจกำรสหกรณ์เป็นไปตำมก ำหนดระยะเวลำตำมท่ีก ำหนดไว้ในแผน 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.6 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1  
รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนมีนาคม 25๖3  
ระเบียบวาระท่ี ๕.6.1 สหกรณ์ปิดบัญชีและส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชีภายใน ๓๐ วัน  
ประธำนฯ มอบให้นำยขบวน ทองดี ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ รำยงำนต่อที่ประชุม 

ดังนี้ 
 สหกรณ์ปิดบัญชีและส่งงบกำรเงินให้ผู้สอบบัญชีภำยใน ๓๐ วัน จ ำนวน ๖ แห่ง ดังนี้  

1. สหกรณก์องทุนสวนยำงดงมะไฟ จ ำกัด  
 2. สหกรณ์บุญทันรวมยำงพัฒนำ จ ำกัด    

3. สหกรณ์กองทุนสวนยำงนำมะเฟือง จ ำกัด 
 4. สหกรณ์กองทุนสวนยำงสำมพลังยำงทอง จ ำกัด 
 5. สหกรณ์กองทุนสวนยำงโนนทันยำงทอง จ ำกัด 
  ๖. สหกรณ์กองทุนสวนยำงนำกลำง จ ำกัด 
 

กลุ่มเกษตรกรปิดบัญชีและส่งงบกำรเงินให้ผู้สอบบัญชีภำยใน ๓๐ วัน จ ำนวน ๗ แห่ง 
ดังนี้ 

๑. กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำงพำรำบ้ำนเซิน ต ำบลนำดี 
๒. กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำงพำรำดงสวรรค์ 
๓. กลุ่มเกษตรกรพัฒนำสวนยำงพำรำ ต ำบลบุญทัน 
๔. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ด่ำนช้ำง  
๕. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์นำกลำง 
๖. กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำงพำรำก้อนถ้วย ต ำบลโนนทัน 
๗. กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำงพำรำหนองศำลำ ภูเก้ำ 

มติที่ประชุม  รับทรำบ 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๓ ~ 
 

 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.7 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2  
รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนมีนาคม 25๖3  
ระเบียบวาระท่ี ๕.7.1 สหกรณ์ปิดบัญชีและส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชีภายใน ๓๐ วัน  
ประธำนฯ มอบให้นำยจิตณรงค์ ลอยลม ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒ รำยงำนต่อที่

ประชุม ดังนี้ 
สหกรณ์ปิดบัญชีและส่งงบกำรเงินให้ผู้สอบบัญชีภำยใน ๓๐ วัน จ ำนวน ๓ แห่ง ดังนี้ 

๑. สหกรณ์กองทุนสวนยำงสงเครำะห์นำวัง จ ำกัด  
๒. สหกรณ์กองทุนสวนยำงโนนสัง จ ำกัด 
๓. สหกรณ์กองทุนสวนยำงยำงหล่อ จ ำกัด 

กลุ่มเกษตรกรปิดบัญชีและส่งงบกำรเงินให้ผู้สอบบัญชีภำยใน ๓๐ วัน  จ ำนวน ๓ แห่ง 
ดังนี้  
 1. กลุ่มเกษตรกรไชยเจริญยำงพำรำ  
 2. กลุ่มเกษตรกรฝำยหินยำงพำรำ       
 ๓. กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำงพำรำกุดสะเทียน 

มติที่ประชุม  รับทรำบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.6.2   การประชุมใหญ่วิสามัญของสหกรณ์ 
ประธำนฯ  มอบให้นำยจิตณรงค์ ลอยลม ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 รำยงำนต่อที่

ประชุมว่ำ สหกรณ์ประชุมใหญ่วิสำมัญ มี 1 แห่ง คือ สหกรณ์ผู้ใช้น้ ำสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำบ้ำนโนนข่ำแก    
ท่ำวำรี จ ำกัด     

มติที่ประชุม  รับทรำบ  
  

    
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑ การท าบุญส านักงาน 
 ประธำนฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ แจ้งเลื่อนกำรจัดงำนท ำบุญส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด

หนองบัวล ำภู ออกไปไม่มีก ำหนดจนกว่ำสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำ (COVID– ๑๙) จะ
คลี่คลำย และมอบหมำยให้ฝ่ำยบริหำรทั่วไป จัดเตรียมสถำนที่ส ำหรับสรงน้ ำพระพุทธรูป ในเทศกำล           
วันสงกรำนต์ ณ บริเวณด้ำนหน้ำ ชั้น ๑ ของส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู เริ่มวันที่ ๙ เมษำยน 
๒๕๖๓ เป็นต้นไป 

มติที่ประชุม  รับทรำบ/ถือปฏิบัติ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๒ มาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ  
ประธำนฯ มอบให้นำยจิตณรงค์ ลอยลม ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒ รำยงำนต่อที่

ประชุมว่ำ สหกรณ์ข้ำรำชกำรสหกรณ์ จ ำกัด มีมำตรกำรให้ควำมช่วยเหลือสมำชิกที่ได้รับผลกระทบทำง
เศรษฐกิจ ดังนี้  

 ๑. พักช ำระต้นเงินกู้สำมัญ เป็นเวลำ ๓ เดือน 
 ๒. ลดอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้จำกร้อยละ ๕ เหลือร้อยละ ๔.๗๕ ต่อปี 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)     



~ ๑๔ ~ 
 

 
 
 
 

 ๓. ขยำยระยะเวลำกำรช ำระหนี้เงินกู้สำมัญจำก ๑๕๐ งวด เป็น ๑๘๐ งวด 
 ๔. กำรปรับโครงสร้ำงหนี้  
มติที่ประชุม  รับทรำบ 

 
  เมื่อไม่มีผู้เสนอเรื่องอ่ืนใดอีก ประธำนฯ ขอขอบคุณ ผู้มำประชุม และกล่ำวปิดกำรประชุม 
เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 
 
 
      (ลงชื่อ)   ธีรโชติ  มะลิวนั    (ลงชื่อ)      ประสิทธิ์  เทพมูณี      
             (นำยธีรโชติ  มะลิวัน)       (นำยประสิทธิ์ เทพมูณี) 
             นักจัดกำรงำนทั่วไป                                             หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป 
             ผู้จดรำยงำนกำรประชุม                                             ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 


