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รายงานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการและจ้างเหมาบริการ 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล าภู 

ครั้งที่ ๖/25๖๒ 
ประจ าเดือนมิถุนายน 256๒ 

วันศุกร์ที ่๕ กรกฎาคม  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 
๕.  นำยขบวน   ทองดี  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ ขบวน ทองดี 
๖.  นำยจิตณรงค์  ลอยลม  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 จิตณรงค์ ลอยลม 
๗.  นำยประสิทธิ์        เทพมูณี  หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป   ประสิทธิ์  เทพมูณี 
๘.  นำงสำวพรสวรรค์  เตียตระกูล  นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร  พรสวรรค์ เตียตระกูล 
๙.  นำยประวัติ  หวำนนอก เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์ช ำนำญงำน ประวัติ   หวำนนอก 
๑๐. นำงสำวญำณินท ์ สุวรรณโค นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร  ญำณินท์ สุวรรณโค 
๑๑. นำยพยนต์  รุ่งศร ี  เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์ช ำนำญงำน พยนต์  รุ่งศรี 
๑๒. นำงสำวพิสมัย  แสงโทโพธิ์ นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร      พิสมัย แสงโทโพธิ์ 
๑๓. นำงสำวอัษฏำพร พิบูลย์  นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  อัษฎำพร พิบูลย์ 
1๕. นำงสำวณัฐกฤตำ ไชยสีดำ  นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  ณัฐกฤตำ  ไชยสีดำ 
1๖. นำงสำวกัญญำณัฐ จูมเกตุ  นิติกรปฏิบัติกำร    กัญญำณัฐ จูมเกตุ 
1๗. นำยดุจบดินทร์ ลังกำฟ้ำ  นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  ดุจบดินทร์ ลังกำฟ้ำ 
๑๘. นำยชิณวัฒน ์ ถิรโสตถินำนนท์  นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร          ชิณวัฒน์ ถิรโสตินำนนท์ 
1๙. นำยสำคร  ดำทุมมำ พนักงำนพิมพ์ ส3   สำคร ดำทุมมำ 
๒๐. นำยสมคิด  งำมดี  พนักงำนขับรถยนต์ ส2   สมคิด งำมดี 
๒1. นำงสำวช่อเพชร  ศรีบุญเรือง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน  ช่อเพชร  ศรีบุญเรือง 
๒๒. นำงสำวศศิธร จันทร์สมัคร นักวิชำกำรสหกรณ์   ศศิธร  จันทร์สมัคร 
๒๓. นำยธีรโชติ   มะลิวัน  นักจัดกำรงำนทั่วไป   ธีรโชติ มะลิวัน 
๒๔. นำงสำวอรอุมำ  แพงวงษ์  นักวิชำกำรสหกรณ์   อรอุมำ แพงวงษ์ 
2๕. นำงศรีสุนันท์   วงค์พันธุ์  นักวิชำกำรสหกรณ์   ศรีสุนันท์  วงค์พันธุ์ 
2๖. นำงสำวภำวิณี  บุญสุด  นักวิชำกำรเงินและบัญชี   ภำวิณี บุญสุด 
2๗. นำยภำณุพงษ์   เกตุไทย  นิติกร     ภำณุพงษ์ เกตุไทย 
๒๘. นำงสำวอัมพิกำ ฉิมมำ  นักวิชำกำรสหกรณ์   อัมพิกำ ฉิมมำ 
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2๙. นำงสำวศิริรัตน์ จันทร์จ้อย เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี  ศิริรัตน์  จันทร์จ้อย 
๓๐. นำงสำวเจนจิรำ สุวรรณพิมพ์ เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์  เจนจิรำ  สุวรรณพิมพ์ 
๓๑. นำงสำวรุ่งนภำ   ขำวข ำ  เจ้ำพนักงำนธุรกำร   รุ่งนภำ  ขำวข ำ 
๓๒. นำงสำววชิุดำวดี  ศรีสุทัศน์ เจ้ำพนักงำนธุรกำร   วิชุดำวดี  ศรีสุทัศน์ 
๓๓. นำยเกษม    ปัจชัยโย  จ้ำงเหมำบริกำรขับรถยนต์  เกษม  ปัจชัยโย 
๓๔. นำยพรเทพ  เปียซื่อ  จ้ำงเหมำบริกำรขับรถยนต์  พรเทพ เปียซื่อ 
๓๕. นำงนิภำพร  จันทร์มำลำ จ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำด  นิภำพร จันทร์มำลำ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1.  นำยวสันต์   สุขสมบัติ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มตรวจกำรสหกรณ์  ลำป่วย 
๒. นำงสำวสิริเนตร โพระกัน  นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  ไปรำชกำร 
3.  นำยทว ี  ขวัญใจ  เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์อำวุโส  ไปรำชกำร 
๔.  นำงสำวทิพวรรณ ทองดี  นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  ไปรำชกำร 
๕.  นำงสำวชมพูเนกข์ พุทธิรัตน์ นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  ไปรำชกำร 
๖.  นำวสำวเรณุกำ  จะมีพันธ์ นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  ไปรำชกำร 
๗. นำยสุทธิชัย   ถำวะโร  พนักงำนขับรถยนต์ ส2   ไปรำชกำร 
๘. นำยวิจิตร  บูระพันธ์ พนักงำนขับรถยนต์ ส2   ไปรำชกำร 
๙. นำงสำวนิลวรรณ  ศรีหลง  นักวิชำกำรมำตรฐำนสินค้ำ  ไปรำชกำร 
1๐. นำงสำวจันทร์เพ็ญ   ศรีลุนช่ำง นักวิชำกำรสหกรณ์   ไปรำชกำร  
1๑. นำงสำวสุมำลี อินทวิหค นักวิชำกำรสหกรณ์   ไปรำชกำร 
1๒. นำงสำวปวีณำ ชัชวำลย์  นักวิชำกำรสหกรณ์   ไปรำชกำร 
1๓. นำงสำวฐิตำภรณ ์ สอนเต็ม  เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์  ไปรำชกำร 
1๔. นำงสำวรัดดำวรรณ ไชยช่วย  เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์  ไปรำชกำร 
๑๕. นำงสำวนิลวรรณ ศรีหลง  นักวิชำกำรมำตรฐำนสินค้ำ  ไปรำชกำร 
 

มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน ๓๕ คน และมีผู้ไม่มาประชุม จ านวน 1๕ คน 
 

เริ่มประชุมเวลำ ๑๔.๓๐ น. 
 นำยกฤษฎำ   วรสถิตย์  สหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู ประธำนในที่ประชุมกล่ำวเปิดกำรประชุม            
และด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุม ดังนี้ 
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ระเบียบวาระที่ ๑.๑  สรุปผลการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ 

หน่วยงานของรัฐ อ าเภอ องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์การภาคเอกชนจังหวัดหนองบัวล าภู 
ประจ าเดือนมิถุนายน 2562  

ประธำนฯ มอบหมำยให้นำยสมเด็จ บุญเดช ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 
รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ ได้รับมอบหมำยให้เข้ำร่วมประชุมคณะกรมกำรจังหวัด หัวหน้ำส่วนรำชกำร หน่วยงำน
ของรัฐ อ ำเภอ องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กำรภำคเอกชนจังหวัดหนองบัวล ำภู ประจ ำเดือนมิถุนำยน 
2562  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๒๗ มิถุนำยน 2562 ณ ห้องประชุมภูพำนค ำ ชั้น 4 ศำลำกลำงจังหวัด
หนองบัวล ำภู สรุปสำระส ำคัญมี ดังนี้  

1. แนะน ำหัวหน้ำส่วนรำชกำรที่ย้ำยมำและย้ำยไปด ำรงต ำแหน่ง 
 - หัวหน้ำส่วนรำชกำรทีย่้ำยมำด ำรงต ำแหน่งในจังหวัดหนองบัวล ำภู ดังนี้ 

      ๑. นำยพรสิทธิ์ วิโรจน์         ผู้อ ำนวยกำรสถำนพินิจและคุ้มครองเด็ก 
              และเยำวชนจังหวัดหนองบัวล ำภู ย้ำยมำจำก 
              จังหวัดเลย 
  ๒. ว่ำทีร่้อยตร ีนิธิโชติ สกุลภชุพงษ ์เจ้ำพนักงำนที่ดินจังหวัดหนองบัวล ำภู  
   ย้ำยมำจำกจังหวัดจันทบุรี  
     - หัวหน้ำส่วนรำชกำรที่ย้ำยไปด ำรงต ำแหน่งในจังหวัดอ่ืน 

    ๑. นางสงวน มะเสนา      พัฒนาการจังหวัดหนองบัวล าภู ย้ายไปด ารง 
       ต าแหน่งพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร  

  ๒. นำงวำสนำ จันทร์ทุ่ง เจ้ำพนักงำนทีด่ินจังหวัดหนองบัวล ำภู ย้ำยไป 
   ด ำรงต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนที่ดินจังหวัดหนองคำย 

มติที่ประชุม  รับทรำบ  
 
  2. กำรจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 

ประจ ำปี พ.ศ. 2562  ๒๘ กรกฎำคม ๒๕๖๒  
  นำยสมเด็จ บุญเดช ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  รำยงำนต่อที่

ประชุมว่ำ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหนองบัวล ำภู แจ้งว่ำจังหวัดหนองบัวล ำภู จะจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิม     
พระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ประจ ำปี พ.ศ. 2562 ในอำทิตย์วันที่ ๒๘ กรกฎำคม ๒๕๖๒ 
อย่ำงสมพระเกียรติฯ จึงขอควำมร่วมมือทุกส่วนรำชกำรอยู่ร่วมกิจกรรมตั้งแต่เริ่มพิธีจนเสร็จพิธี รำยละเอียด
จังหวัดหนองบัวล ำภูจะมีหนังสือแจ้งให้ทรำบอีกครั้ง 

มติที่ประชุม  รับทรำบ  
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ     
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๓. กำรประชำสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินค้ำของจังหวัดหนองบัวล ำภูผ่ำนทำงโซเชียลเน็ตเวิร์ค 
   นำยสมเด็จ บุญเดช ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ รำยงำนต่อที่

ประชุมว่ำ วันที่ ๖ กรกฎำคม ๒๕๖๒ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหนองบัวล ำภู ได้เชิญสื่อมวลชนและนักโพสต์ในโซเชียล  
มำเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์สินค้ำของจังหวัดหนองบัวล ำภูทั่วทุกอ ำเภอ เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้ำภำยใน
จังหวัดหนองบัวล ำภูให้เป็นที่รู้จักอย่ำงแพร่หลำย จังหวัดหนองบัวล ำภูจะมีหนังสือแจ้งรำยละเอียดและเชิญ
หัวหน้ำส่วนรำชกำรเข้ำร่วมกิจกรรมดังกล่ำวอีกครั้ง   
  มติที่ประชุม  รับทรำบ  

 
  ๔. กำรประเมินรำงวัลเลิศรัฐ สำขำกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒  
   นำยสมเด็จ บุญเดช ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ รำยงำนต่อที่

ประชุมว่ำ คณะกรรมกำรประเมินรำงวัลเลิศรัฐ จะมำประเมินรำงวัลเลิศรัฐ สำขำกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
จังหวัดหนองบัวล ำภูจะมีหนังสือแจ้งรำยละเอียดและเชิญส่วนรำชกำรเข้ำร่วมกำรประเมินรำงวัลดังกล่ำวอีกครั้ง  
  มติที่ประชุม  รับทรำบ  
 
  ๕. กำรรำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยของส่วนรำชกำร 

นำยสมเด็จ บุญเดช ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ รำยงำนต่อที่
ประชุมว่ำ คลังจังหวัดหนองบัวล ำภู ขอควำมร่วมมือส่วนรำชกำรรำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยของหน่ว ยงำนให้
ส ำนักงำนคลังจังหวัดทรำบทุกเดือน  
  มติที่ประชุม  รับทรำบ  
   

 
 

  
 
 
ประธำนฯ มอบให้นำยธีรโชติ มะลิวัน นักจัดกำรงำนทั่วไป แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ รำยงำนกำร

ประชุมประจ ำเดือนพฤษภำคม 2562 ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคำรที่ ๔ มิถุนำยน 2562 ได้บรรจุใน
เว็บไซต์ของส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล าภู http://web.cpd.go.th/nongbualamphu/ และลงไลน์
กลุ่มส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด เพ่ือให้ทุกกลุ่ม/ฝ่ำยบริหำรทั่วไป ได้รับทรำบและตรวจสอบควำมถูกต้อง รวมทั้ง
ด ำเนินกำรตำมมติที่ประชุมในส่วนที่เก่ียวข้อง  และหำกท่ำนใดมีข้อแก้ไขเพ่ิมเติมภำยหลังขอให้แจ้งฝ่ำยบริหำร
ทั่วไป 

มติที่ประชุม  รับทรำบ /รับรองรำยงำนกำรประชุมประจ ำเดือนพฤษภำคม ๒๕๖2 
 
 
 
 
 
 
 

 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. 256๒ 

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


~ ๕ ~ 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

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 สหกรณ์กำรเกษตรต ำบลโนนม่วง ยำงหล่อ  หนองกุงแก้ว จ ำกัด 
ไดร้ับช ำระหนี้จำกสมำชิกที่มีหนี้ค้ำงช ำระนำนเป็นไปตำมแผนที่ก ำหนด   

ส่วนสหกรณ์กำรเกษตรสุวรรณคูหำ จ ำกัด ได้ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรฯ แจ้งให้
คณะกรรมกำรก ำหนดวันนัดประชุมลูกหนี้ค้ำงช ำระนำน เพ่ือจะลงพื้นที่ชี้แนะแนวทำงกำรช ำระหนี้ของลูกหนี้ที่
ค้ำงช ำระนำน  

ประธำนฯ มอบให้นำงพรสถิตย์  ก ำไรทอง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำร
กำรจัดกำรสหกรณ์  ประธำนคณะท ำงำนฯ รับผิดชอบ สหกรณ์กำรเกษตรศุภนิมิตหนองบัวล ำภู  จ ำกัด       
และสหกรณ์ส่งเสริมกำรเกษตรและปศุสัตว์หนองบัวล ำภู จ ำกัด รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ สหกรณ์กำรเกษตร   
ศุภนิมิตหนองบัวล ำภู  จ ำกัด มีลูกหนี้ค้ำงช ำระนำนคงเหลือยกมำต้นเดือนมิถุนำยน ๒๕๖๒ จ ำนวน 
๑๑,๓๓๘,๑๒๑.๙๒ บำท ได้รับช ำระหนี้เงินต้นจ ำนวน ๒๑0,๔๙๑ บำท ดอกเบี้ยจ ำนวน ๖๘,๐๐๖.๙๗ บำท 
เงินต้นคงเหลือยกไป ๑๑,๑๒๗,๖๓๐.๙๒ บำท     

ส่วนสหกรณ์ส่งเสริมกำรเกษตรและปศุสัตว์หนองบัวล ำภู จ ำกัด ยังไม่ได้รับรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนกำรติดตำมลูกหนี้ที่ค้ำงช ำระนำน 

ประธำนฯ มอบให้คณะท ำงำนของนำยวสันต์ สุขสมบัติ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มตรวจกำรสหกรณ์    
ประธำนคณะท ำงำนฯ รับผิดชอบสหกรณ์กำรเกษตรเมืองหนองบัวล ำภู จ ำกัด และสหกรณ์กำรเกษตรนำกลำง 
จ ำกัด ได้มอบหมำยให้นำงสำวอัษฎำพร พิบูลย์ รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ ยังไม่ได้รับรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำร
ติดตำมลูกหนี้ที่ค้ำงช ำระนำนของสหกรณ์ทั้ง 2 แห่ง  

ประธำนมอบให้นำยสุชำติ งำมพิพัฒนกุล ประธำนคณะท ำงำนฯ รับผิดชอบ สหกรณ์
กำรเกษตรศรีบุญเรือง จ ำกัด รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ ยังไม่ได้รับรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรติดตำมลูกหนี้     
ที่ค้ำงช ำระนำน ทั้งนี้ได้แจ้งให้สหกรณ์ รำยงำนผลด ำเนินงำนตำมแบบฟอร์มกำรรำยงำนผลกำรติดตำมลูกหนี้    
ที่ค้ำงช ำระนำนให้ทรำบเป็นระยะ 

ประธำนฯ มอบให้นำยประสิทธิ์ เทพมูณี หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป ประธำนคณะท ำงำนฯ 
รับผิดชอบ สหกรณ์กำรเกษตรกุดดู่ จ ำกัด และสหกรณ์กำรเกษตรโนนสัง จ ำกัด รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ       
ยังไม่ได้รับรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรติดตำมลูกหนี้ที่ค้ำงช ำระนำน  

มติที่ประชุม  รับทรำบ /มอบคณะท ำงำนฯ ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำย  ศึกษา 
วิเคราะห์ หาสาเหตุ แนะน าส่งเสริม และหาแนวทางแก้ไขให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ 
ส ำหรับสหกรณ์ไหนที่มีลูกหนี้ไม่มีควำมเคลื่อนไหว แนะน ำให้ลูกหนี้ที่ค้ำงช ำระนำนช ำระหนี้บำงส่วนเพ่ือไม่ให้
คดีขำดอำยุควำม หำกมีปัญหำอุปสรรคขัดข้องประกำรใดให้ปรึกษำสหกรณ์จังหวัด  และให้รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป ส่วนแบบฟอร์มกำรรำยงำนจะปรับรูปแบบให้เหมือนกับแบบรำยงำนของ
กรมส่งเสริมสหกรณ ์
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องติดตาม  
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 ระเบียบวาระที่ ๔.๑ การจัดการความรู้ที่เกี่ยวกับกระบวนการท างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การท างานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ประธำนฯ มอบให้นำยประสิทธิ์ เทพมูณี หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ 
ตามค าสั่งส านักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล าภู ที่ ๑๘/๒๕๖๒ เรื่องแต่งตั้งคณะท างานการจัดความรู้ (KM) 
ของส านักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล าภู ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ได้แต่งตั้งคณะท างานการจัดการ
ความรู้ (KM)  และคณะท างานการจัดการความรู้ (KM) โดยมีนายประสิทธิ์ เทพมูณี เป็นประธานคณะท างาน   
ได้ประชุมเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒  ณ ห้องประชุมนเรศวร ส านักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล าภู เพ่ือให้
เสนอเรื่องท่ีจะจัดการความรู้ (KM)  ๖ เรื่อง ดังนี้ คือ  

  ๑. กำรจัดตั้งสหกรณ์ (กจส.) 
  ๒. ขั้นตอนกำรขอกู้ กำรเบิกจ่ำยเงินกองทุนสงเครำห์เกษตรกร (กบส.) 
  ๓. แนวทำงกำรส่งเสริมสหกรณ์เพ่ือขับเคลื่อน ๑ สหกรณ์ ๑ อ ำเภอ (กพส.) 
  ๔. แนวทำงกำรตรวจกำรสหกรณ์  (กตส.) 
  ๕. งำนสำรบรรณ (ฝบท.) 
  ๖. กำรแนะน ำส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน (กสส. ๑, ๒) 

แล้วน ำเสนอเพ่ือให้คณะท ำงำนชุดที่ 1 คัดเลือกให้เหลือเพียง 3 เรื่อง 
  มติที่ประชุม  รับทรำบ และได้พิจำรณำร่วมกันคัดเลือกหัวข้อกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) ของ
ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๒ ดังนี้ คือ  

๑. กำรจัดตั้งสหกรณ์ (กจส.) 
๒. แนวทำงกำรตรวจกำรสหกรณ์  (กตส.) 

 ๓. งำนสำรบรรณ (ฝบท.) 
 

 ระเบียบวาระท่ี 4.๒ การคัดเลือกนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่นและพนักงานราชการดีเด่น
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ประธำนฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำกรมส่งเสริมสหกรณ์จะด ำเนินกำรกำรคัดเลือกนักส่งเสริม
สหกรณ์ดีเด่นและพนักงำนรำชกำรดีเด่นประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 โดยพิจำรณำคัดเลือกจำก
ข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร ที่มีผลงำนดีเด่นและเป็นแบบอย่ำงที่ดี ปฏิบัติงำนด้วยควำมทุ่มเท เสียสละ 
ซื่อสัตย์ สุจริต อุทิศตนให้กับงำนในหน้ำที่อย่ำงต่อเนื่อง จนเป็นที่เลื่อมใสศรัทธำของประชำชน และเป็นที่
ยอมรับของหน่วยงำน เพ่ือสร้ำงขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน และกรมส่งเสริมสหกรณ์จะประกำศเกียรติคุณ 
นักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น พนักงำนรำชกำรดีเด่น เพ่ือยกย่องเกียรติคุณของข้ำรำชกำรและพนักงำนรำชกำรที่มี
ผลงำนดีเด่นให้เป็นแบบอย่ำงอันงดงำม และให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมต่อไป ดังนี้  

1. นักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น จ ำแนกเป็น 2 สำขำ ดังนี้  
1.1 สำขำนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น 
1.2 สำขำสนับสนุนนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น 
  - สังกัดส่วนภูมิภำค 
  - สังกัดรำชกำรบริหำรส่วนกลำง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา 



~ ๗ ~ 
 

 
 
 
 

   2.  พนักงำนรำชกำรดีเด่น จ ำแนกเป็น 2 ประเภท ดังนี้  
         2.1 ประเภทบริหำรทั่วไป 

       - สังกัดส่วนภูมิภำค 
   - สังกัดรำชกำรบริหำรส่วนกลำง 
2.2 ประเภทบริกำร 
       - สังกัดส่วนภูมิภำค 
   - สังกัดรำชกำรบริหำรส่วนกลำง 

 ในกำรนี้จึงมอบผู้อ ำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่ม/หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไปพิจำรณำคัดเลือกเจ้ำหน้ำที่
ของกลุ่ม/ฝ่ำย เพ่ือเสนอเข้ำรับกำรคัดเลือกนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่นและพนักงำนรำชกำรดีเด่นประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 

มติที่ประชุม  รับทรำบ 
 

   
 

     

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑  ฝ่ายบริหารทั่วไป 
  ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าเดือนมิถุนายน 256๒ 

ประธำนฯ มอบให้นำยประสิทธิ์ เทพมูณี หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยเงิน
งบประมำณปี 2562 ประจ ำเดือนมิถุนำยน 256๒ ในส่วนของส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู ข้อมูล 
ณ วันที่ ๓0 มิถุนำยน ๒๕๖๒ เบิกจ่ำยเงินงบประมำณได้ 79.20 % ซึ่งต่ ำกว่ำเป้ำหมำยที่กรมส่งเสริมสหกรณ์
ก ำหนด คือ 85 % 
  มติที่ประชุม รับทรำบ /มอบกลุ่มทุกกลุ่ม/ฝ่ำยบริหำรทั่วไปเร่งรัดเบิกจ่ำยให้เป็นไปตำม
เป้ำหมำยที่ก ำหนด 
   

   ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 
  ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑ การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจ าปี 2563 
     ประธำนฯ มอบให้นำยสมเด็จ  บุญเดช ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ แจง้ต่อที่
ประชุมว่ำ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้แจ้งให้ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู ประชำสัมพันธ์กำรสรรหำ
ปรำชญ์เกษตรกรของแผ่นดิน ประจ ำปี 2563 โดยพิจำรณำบุคคลผู้มีผลงำนโดดเด่น สมควรได้รับกำรเชิดชู
เกียรติเป็นปรำชญ์เกษตรกรของแผ่นดินใน 4 สำขำ ดังนี้  
      1. ปรำชญเ์กษตรผู้ทรงภูมิปัญญำและมีคุณูปกำรต่อภำคกำรเกษตรไทย 
      2. ปรำชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 
      3. ปรำชญ์เกษตรดีเด่น 
       4. ปรำชญ์เกษตรผู้น้ ำชุมชนและเครือข่ำย 
     สิทธิประโยชน์ของปรำชญ์เกษตรของแผ่นดิน 
      1. เข้ำรับพระรำชทำนโล่ หรือเหรียญเชิดชูเกียรติ หรือประกำศนียบัตรในงำน     
พระรำชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนำขวัญ ตำมที่คณะกรรมกำรส่งเสริมปรำชญ์เกษตรของแผ่นดินก ำหนด 
      2. รำงวัล หรือสวัสดิกำรอ่ืนใด ตำมที่คณะกรรมกำรส่งเสริมปรำชญ์เกษตรของ
แผ่นดินก ำหนด 
     โดยสำมำรถส่งรำยชื่อและผลงำนให้กับคณะท ำงำนสรรหำปรำชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับ
จังหวัด ทั้งนี้สำมำรถขอรับและยื่นแบบบันทึกข้อมูลผู้เข้ำรับกำรสรรหำได้ที่ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพื่อทราบ และถือปฏิบัติ 
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ภำยในเดือนสิงหำคม 2562 ในกำรนี้ขอควำมร่วมมือกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 และ 2 ช่วยประชำสัมพันธ์     
ให้สหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรทรำบด้วย  
     มติที่ประชุม รับทรำบ 
 
     ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒ การประเมินมาตรฐานสหกรณ์  
     ประธำนฯ มอบให้นำงสำวทิพวรรณ ทองดี นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร รำยงำนต่อที่
ประชุมว่ำ ผลกำรจัดมำตรฐำนสหกรณ์ประจ ำเดือนมิถุนำยน 2562   

- มีกำรประเมินมำตรฐำนสหกรณ์เข้ำระบบมำตรฐำนสหกรณ์ 27 สถำบัน       
มีสหกรณ์ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน 19 สถำบัน และไม่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน 8 สถำบัน 

- มีกำรประเมินมำตรฐำนกลุ่มเกษตรกรเข้ำระบบมำตรฐำนสหกรณ์ 10 สถำบัน    
มีสหกรณ์ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน 9 สถำบัน และไม่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน 1 สถำบัน 

มติที่ประชุม     รับทรำบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.3 รายงานผลการบันทึกข้อมูลสมาชิกสหกรณ์ 
ประธำนฯ มอบให้นำยสมเด็จ  บุญเดช ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ รำยงำน

ต่อที่ประชุมว่ำ ผลกำรบันทึกข้อมูลสมำชิกสหกรณ์ในระบบทะเบียนสหกรณ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ด ำเนินงำน 
ได้ส ำเร็จ 100 % โดยกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้บันทึกข้อมูลเอง และขอขอบคุณกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 
ที่ให้ข้อมูลบำงส่วน 

ประธำนฯ กล่ำวขอบคุณเจ้ำหน้ำที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 และ 2 และเจ้ำหน้ำที่ท่ีเกี่ยวข้อง 
ที่ร่วมมือกันด ำเนินงำนให้สำมำรถบันทึกข้อมูลสมำชิกสหกรณ์จนได้ครบ 100 %  

มติที่ประชุม     รับทรำบ  
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.4 รายงานผลการรับสมาชิกเพิ่มของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรประจ าเดือน  

มิถุนายน 2562 
ประธำนฯ มอบให้นำงสำวจันทร์เพ็ญ ศรีลุนช่ำง นักวิชำกำรสหกรณ์ รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ

ผลกำรรับสมำชิกเพ่ิมของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เป้ำหมำย 741 รำย ยอดสะสมเดือนพฤษภำคม 2562 
จ ำนวน 496 รำย รับเพิ่มช่วงเดือนมิถุนำยน 2562 จ ำนวน 15 รำย รวม 511 รำย   

ประธำนฯ กล่ำวเพ่ิมเติมว่ำ หำกกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 และ 2 เข้ำร่วมประชุมใหญ่สำมัญ
ประจ ำปี ให้เชิญชวน/ประชำสัมพันธ์กำรรับสมัครสมำชิกเพ่ิมด้วย 

มติที่ประชุม     รับทรำบ   
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.5 การประกวดสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น ปีงบประมาณ 2562  
ประธำนฯ มอบให้นำยสมเด็จ  บุญเดช ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ รำยงำน

ต่อที่ประชุมว่ำ กรมส่งเสริมสหกรณ์ แจ้งให้ส ำนักงำนสหกรณ์ด ำเนินกำรคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มี
ผลงำนดีเด่น เพ่ือเสนอเข้ำรับกำรคัดเลือกเป็นสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชำติโดยอย่ำงน้อยเป็น
สหกรณ์ในภำคกำรเกษตร จ ำนวน 2 ประเภทสำขำกำรคัดเลือก สหกรณ์นอกภำคกำรเกษตรจ ำนวน 2 ประเภท
สำขำกำรคัดเลือก และกลุ่มเกษตรกร จ ำนวน 2 ประเภทสำขำกำรคัดเลือก และให้ก ำหนดเป้ำหมำยส ำรองของ
สหกรณ์ ทั้งในภำคกำรเกษตรและนอกภำคกำรเกษตร รวมทั้งกลุ่มเกษตรกรอย่ำงละ 2 ประเภทสำขำกำร
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คัดเลือก เพ่ือให้มีควำมหลำกหลำยครอบคลุมทุกสำขำกำรคัดเลือก ทั้งนี้ ขอให้ด ำเนินกำรจัดส่งข้อมูลให้       
กรมส่งเสริมสหกรณ์ภำยในเดือนสิงหำคม 2562 จึงขอให้ที่ประชุมพิจำรณำ 

มติที่ประชุม พิจำรณำร่วมกันแล้วเห็นควรคัดเลือกสหกรณ์ในภำคกำรเกษตร 2 แห่ง ดังนี้  
 ล ำดับที่ 1. สหกรณ์กำรเกษตรเมืองหนองบัวล ำภู จ ำกัด  
 ล ำดับที่ 2. สหกรณ์กำรเกษตรศรีบุญเรือง จ ำกัด 
ส ำรองไว้สหกรณ์ในภำคกำรเกษตร 2 แห่ง ดังนี้  
 ล ำดับที่ 1. สหกรณ์กำรเกษตรเพ่ือกำรตลำดลูกค้ำ ธ.ก.ส. หนองบัวล ำภู จ ำกัด 
 ล ำดับที่ 2. สหกรณ์กำรเกษตรโนนสัง จ ำกัด 
กลุ่มเกษตรกรมี 2 แห่ง ดังนี้  
 ล ำดับที่ 1. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อย่ำงหล่อ 
 ล ำดับที่ 2. กลุ่มเกษตรกรท ำนำหนองภัยศูนย์ 
สหกรณ์นอกภำคกำรเกษตร มี 2 แห่ง ดังนี้  
 ล ำดับที่ 1. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวล ำภู จ ำกัด  
 ล ำดับที่ 2. สหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขจังหวัดหนองบัวล ำภู   

     
 ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการพัฒนาคลัสเตอร์ 
ระดับภาค (สุกร)  

ประธำนฯ มอบให้นำงสำวพรสวรรค์  เตียตระกูล นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร งำนต่อที่
ประชุมว่ำ ได้รับมอบหมำยให้เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคลัสเตอร์ระดับภำค (สุกร)  
ระหว่ำงวันที่ 25 -26 มิถุนำยน 2562 ณ จังหวัดนครรำชสมีำ สรปุสำระส ำคัญ ดังนี ้ 
  - วิทยำกรจำกศูนย์วิจัยปศุสัตวจ์ังหวัดนครรำชสีมำ ได้ถ่ำยทอดให้ควำมรู้ด้ำนโรคของสุกร 
พันธุ์สุกร 
  - กำรด ำเนินธุรกิจของสหกรณ์กำรเกษตรด่ำนขุนทด จ ำกัด  
    คณะกรรมกำรของสหกรณ์กำรเกษตรด่ำนขุนทด จ ำกัด ได้บรรยำยกำรด ำเนินธุรกิจ
ของสหกรณ์กำรเกษตรด่ำนขุนทด จ ำกัด มีดังนี้  
    - ด ำเนินธุรกิจผลิตอำหำรสุกรจำกมันส ำปะหลังจ ำหน่ำย 
    - ด ำเนินธุรกิจผลิตลูกสุกรจ ำหน่ำย 
    - ด ำเนินธุรกิจจ ำหน่ำยน้ ำมัน 
    - ด ำเนินธุรกิจสินเชื่อ 
    - ด ำเนินธุรกิจรวบรวมข้ำวโพด และมันส ำปะหลัง 
ในส่วนที่เก่ียวข้องกับส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู  คือ สหกรณ์กำรเกษตรหนองภัยศูนย์ จ ำกัด ได้รับ          
กำรสนันสนุนรถบรรทุกพร้อมห้องเย็น แต่ใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่ำเท่ำที่ควร เนื่องจำกประสบปัญหำผลิตลูกสุกร
ไม่ได้ มติทีป่ระชุมหำทำงแก้ไขด้วยกำรจัดหำลูกสุกรมำเลี้ยงเพ่ือจ ำหน่ำย  
 มติที่ประชุม     รับทรำบ  /มอบกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจสหกรณ์ และกลุ่มส่งเสริม
สหกรณ์ ๑ ร่วมประชุมกับคณะกรรมกำรสหกรณ์หนองภัยศูนย์ เพ่ือหำรือกำรด ำเนินกำรจัดหำลูกสุกรมำเลี้ยง
เพ่ือจ ำหน่ำย 
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 ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๒ การใช้ประโยชน์ของอุปกรณ์การตลาดโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 
 ประธำนฯ มอบให้นำยสุชำติ งำมพิพัฒนกุล ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจสหกรณ์ 
รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ สหกรณ์ท่ีได้รับอุปกรณ์กำรตลำดโครงกำรไทยนิยม ยั่งยืน มี ๓ แห่ง 
   ๑. สหกรณ์กำรเกษตรเพ่ือกำรตลำดลูกค้ำ ธ.ก.ส. หนองบัวล ำภู จ ำกัด  (สร้ำงโกดัง) 
   ๒. สหกรณ์กำรเกษตรโนนสัง จ ำกัด  (สร้ำงโกดัง) 
   ๓. สหกรณ์กำรเกษตรหนองภัยศูนย์ จ ำกัด (รถบรรทุกพร้อมห้องเย็น) 
เพ่ือให้กำรใช้ประโยชน์อุปกรณ์ ให้คุ้มค่ำคณะท ำงำนฯ จะลงพ้ืนที่เพ่ือแนะน ำให้สหกรณ์ จัดท ำแผนธุรกิจ     
และเสนอที่ประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี เพ่ือให้สหกรณ์รวบรวมผลผลิตในฤดูเก็บเกี่ยว ปี 2562/2563 กำรใช้
ประโยชน์อุปกรณ์ให้คุ้มค่ำ 
  มติที่ประชุม     รับทรำบ  / มอบคณะท ำงำนฯ ด ำเนินกำร  
 
 ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๓ โครงการอบรมการบริหารจัดการหนี้ของสหกรณ์ 
  ประธำนฯ มอบให้ นำยพยนต์ รุ่งศรี เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์ช ำนำญงำน งำนต่อที่ประชุมว่ำ 
โครงกำรแก้ไขปัญหำหนี้ค้ำงช ำระของสหกรณ์ ภำยใต้โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรด ำเนินธุรกิจของสหกรณ์
ภำคกำรเกษตรและกลุ่มเกษตรกร  มีจ ำนวน  ๕ แห่ง ดังต่อไปนี้  
   ๑. สหกรณ์กำรเกษตรเมืองหนองบัวล ำภู จ ำกัด 
   ๒. สหกรณ์กำรเกษตรนำกลำง จ ำกัด  
   ๓. สหกรณ์กำรเกษตรสุวรรณคูหำ จ ำกัด 
   ๔. สหกรณ์กำรเกษตรโนนสัง จ ำกัด     
   ๕. สหกรณ์กำรเกษตรศรีบุญเรือง จ ำกัด  
 กำรด ำเนินงำน 
   1. ตั้งทีมงำนร่วมกับสหกรณ์ในกำรแก้ไขปัญหำหนี้ค้ำงช ำระของสหกรณ์  
   2. จัดเก็บข้อมูล และวิเครำะห์สถำนภำพรำยสหกรณ์ เชิงปริมำณ และเชิงคุณภำพ 
   3. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรก ำหนดแนวทำงแก้ไขปัญหำหนี้สินค้ำงช ำระ จัดท ำแผน
แก้ไขปัญหำ และแผนกำรแก้ไขมิให้เกิดซ้ ำ 
   4. ปฎิบัติตำมแผน ประชุมชี้แจงสมำชิก 
   5. กำรติดตำมและประเมินผล 
  มติที่ประชุม     รับทรำบ  / มอบเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบด ำเนินกำร 
 
  ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๔ การพัฒนาศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักและผลไม้ปลอดภัยสูงสู่
เกษตรอินทรีย์แบบบูรณาการจังหวัดหนองบัวล าภู 
 ประธำนฯ มอบหมำยให้นำยสุชำติ งำมพิพัฒนกุล ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจ
สหกรณ์ ร่วมประชุมผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตที่ ๑๐ (นำยคมสัน จ ำรูญพงษ์) ROAD 
MAP กำรพัฒนำศักยภำพกลุ่มวิสำหกิจชุมชนผักและผลไม้ปลอดภัยสูงสู่เกษตรอินทรีย์แบบบูรณำกำรจังหวัด
หนองบัวล ำภู เมื่อวันที่ ๔ กรกฎำคม ๒๕๖๒  เวลำ ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมที่ว่ำกำรอ ำเภอศรีบุญเรือง 
ต ำบลเมืองใหม่ อ ำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล ำภู  สรุปสำระส ำคัญ และรำยงำนต่อท่ีประชุม ดังนี้ 
 
 
     



~ ๑๑ ~ 
 

 
 
 
 

  ๕.๓.๔.1 เฝ้าระวังโรคระบาดในพืชผลทางการเกษตรและปศุสัตว์ (สุกร)  
      ประธำนฯ มอบให้นำยสุชำติ งำมพิพัฒนกุล ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริม 
และพัฒนำธุรกิจสหกรณ์ รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ จังหวัดหนองบัวล ำภู ขอประชำสัมพันธ์ ดังนี้ 
                          ๑. ให้เฝ้ำระวังและป้องกันโรคระบำดของหนอนกระทู้ข้ำวโพดลำยจุด  
ซ่ึงโรคระบำดแล้วที่อ ำเภอนำวัง จังหวัดหนองบัวล ำภู   
  ๒. ให้เฝ้ำระวังโรคอหิวำในสุกร เชื้อสำมำรถอยู่ในสุกรได้ ๗ สัปดำห์    
ซึ่งท ำให้สุกรตำยได้ เกิดโรคระบำดท่ีประเทศลำว 
   ประธำนฯ กล่ำวเพ่ิมเติม ดังนี้  
  ๑. หำกเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู เข้ำร่วม
ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์/ประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี ช่วยประชำสัมพันธ์ให้สหกรณ์         
/สมำชิกสหกรณ์ทรำบด้วย   
  ๒. ผู้ที่จะไปจัดรำยกำรวิทยุ ให้ประชำสัมพันธ์เรื่องเฝ้ำระวังโรคระบำด 
ในพืชผลทำงกำรเกษตรและปศุสัตว์ (สุกร)  
  มติที่ประชุม     รับทรำบ /เจ้ำหน้ำที่ทีเ่กี่ยวข้องถือปฏิบัติ 
 

 ๕.๓.๔.2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักและผลไม้ปลอดภัยสูงสู่เกษตรอินทรีย์
แบบบูรณาการจังหวัดหนองบัวล าภู 
  ประธำนฯ  มอบให้นำยสุชำติ งำมพิพัฒนกุล ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริม
และพัฒนำธุรกิจสหกรณ์ รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ วิสำหกิจชุมชนผู้ปลูกผักอินทรีย์หนองม่วง –  ชมพูทอง  
ต ำบลเมืองใหม่ อ ำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล ำภู มีกลุ่มเกษตรกร ๑๐ กลุ่มเครือข่ำย เกษตรกร ๑๘๕ รำย 
พ้ืนที่ปลูก ๑๗๐ ไร่ ปริมำณผลผลิต ๓.๕๐๐ กก./สัปดำห์ มีแนวคิดกำรด ำเนินงำนคือ  ๑. ควำมต้องกำรพ้ืนที่  
๒. ควำมคุ้มค่ำ/กำรใช้ประโยชน์  ๓. ผลกระทบต่อสังคม/สิ่งแวดล้อม/เศรษฐกิจ และในวันที่ ๑๙ กรกฎำคม 
๒๕๖๒ ผู้ตรวจรำชกำร ๓ กระทรวง มีดังนี้ คือ 1) ผู้ตรวจรำชกำรส ำนักนำยกรัฐมนตรี ๒) ผู้ตรวจรำชกำร
กระทรวงมหำดไทย  ๓) ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะลงพ้ืนที่เพ่ือติดตำมผลกำรด ำเนินงำน
ของวิสำหกิจชุมชนผู้ปลูกผักอินทรีย์หนองม่วง –  ชมพูทอง 
 

  มติที่ประชุม รับทรำบ 
 
 ระเบียบวาระท่ี ๕.๔ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนมิถุนายน 25๖๒ 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔.๑ กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
ประธำนฯ มอบให้นำงพรสถิตย์  ก ำไรทอง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำร   

กำรจัดกำรสหกรณ์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ ก ำหนดประชุมคณะอนุกรรมกำรเพ่ือพิจำรณำอนุมัติเงินกู้กองทุน
พัฒนำสหกรณ์ ระดับจังหวัดหนองบัวล ำภู ครั้งที่ 3/2562 ในวันที่ 18 กรกฎำคม 2562 เวลำ 09.00 น.  
ณ ห้องประชุมนเรศวร ชั้น 3 ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู มีสหกรณ์ที่จะเข้ำร่วมประชุมจ ำนวน 6 
แห่ง 8 สัญญำ วงเงินขอกู้ 6,800,000 บำท   

มติที่ประชุม  รับทรำบ   
 
 
 



~ ๑๒ ~ 
 

 
 
 
 

 ระเบียบวาระท่ี ๕.๔.2 กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 
 ประธำนฯ มอบให้นำงพรสถิตย์  ก ำไรทอง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำร   
กำรจัดกำรสหกรณ์ ได้รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ โครงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพ่ือเข้ำถึงแหล่ง
เงินทุนในกำรผลิตและกำรตลำด ได้มีกลุ่มเกษตรกรถึงก ำหนดช ำระ จ ำนวน 11 กลุ่ม และกลุ่มส่งเสริม      
และพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรสหกรณ์ได้ก ำหนดแผนประชุมคณะอนุกรรมกำรเพ่ือพิจำรณำอนุมัติเงินกู้กองทุน
พัฒนำสหกรณ์ ในวันที่ 26 กรกฎำคม 2562 ทั้งนี้ได้แจ้งให้กลุ่มเกษตรกรส่งเอกสำรค ำขอกู้ให้กลุ่มส่งเสริม
และพัฒนำกำรบริหำรกำรจัดกำรสหกรณ์ ภำยในวันที่ 22 กรกฎำคม 2562   
 ประธำนกล่ำวเพ่ิมเติมว่ำ ขอให้เจ้ำหน้ำที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 และ 2 ช่วยตรวจสอบว่ำมี
กลุ่มเกษตรกรเป็นลูกหนี้เงินกองทุนอ้อยและน้ ำตำลบ้ำงหรือไม่ เพ่ือป้องกันไม่ให้กู้เงินซ้ ำซ้อนกับเงินกองทุน
สงเครำะห์เกษตรกร 

มติที่ประชุม  รับทรำบ   
 
 ระเบียบวาระท่ี ๕.๔.3 โครงการส่งเสริมการออมเพื่อสร้างหลักประกันความม่ันคงในชีวิต

ของสมาชิกสหกรณ์ 
ประธำนฯ มอบให้นำงพรสถิตย์  ก ำไรทอง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำร   

กำรจัดกำรสหกรณ์ ได้รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดสรรงบประมำณให้ 5,000 บำท     
ในกำรจัดท ำแผ่นป้ำย แผ่นพับ เพ่ือประชำสัมพันธ์โครงกำรส่งเสริมกำรออมเพ่ือสร้ำงหลังประกันควำมมั่นคง     
ในชีวิตของสมำชิกสหกรณ์ ทั้งนี้ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำร
กำรจัดกำรสหกรณ์ ได้จัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์จ ำนวน 1 ชุดๆ ละ 2 แผ่น  แผ่นพับจ ำนวน 400 แผ่น     
แล้วมอบให้สหกรณ์กำรเกษตรเพ่ือกำรตลำดลูกค้ำ ธ.ก.ส. จ ำกัด และสหกรณ์กำรเกษตรสุวรรณคูหำ จ ำกัด 
อย่ำงละเท่ำๆกัน 

มติที่ประชุม  รับทรำบ   
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๔.4 โครงการชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์       

/กลุ่มเกษตรกร 
ประธำนฯ มอบให้นำงพรสถิตย์  ก ำไรทอง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำร   

กำรจัดกำรสหกรณ์ ได้รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ โครงกำรชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับเกษตรกรสมำชิกสหกรณ์     
/กลุ่มเกษตรกร มีสหกรณ์เข้ำร่วมโครงกำรฯ จ ำนวน 8 แห่ง และได้แจ้งให้สหกรณ์ ที่ได้รับกำรจัดสรร
งบประมำณในปีงบประมำณ 2562 จ ำนวน 3 แห่ง ดังนี้  

1. สหกรณ์กำรเกษตรโนนสัง จ ำกัด 
2. สหกรณ์กำรเกษตรหนองภัยศูนย์ จ ำกัด 
3. สหกรณ์กองทุนสวนยำงดงมะไฟ จ ำกัด  

ส่งเอกสำรขอเบิกเงินกู้ภำยในวันที่ 15 กรกฎำคม 2562 เพ่ือที่จังหวัดหนองบัวล ำภู      
โดยส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภูจะรำยงำนกรมส่งเสริมสหกรณ์ ภำยในวันที่ 22 กรกฎำคม 2562 
ต่อไป 

 
 
 



~ ๑๓ ~ 
 

 
 
 
 

ส่วนสหกรณ์ที่เหลือจ ำนวน 5 แห่ง จะได้รับกำรจัดสรรงบประมำณในปีงบประมำณ 2563  
มีดังต่อไปนี้ 

1. สหกรณ์กำรเกษตรกุดดู่ จ ำกัด 
2. สหกรณ์กำรเกษตรนำกลำง จ ำกัด 
3. สหกรณ์กำรเกษตรเมืองหนองบัวล ำภู จ ำกัด 
4. สหกรณ์กำรเกษตรสุวรรณคูหำ จ ำกัด 
5. สหกรณ์กำรเกษตรศุภนิมิตหนองบัวล ำภู จ ำกัด 

มติที่ประชุม  รับทรำบ   
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔.5 สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล 

 ประธำนฯ มอบให้นำงพรสถิตย์  ก ำไรทอง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำร   
กำรจัดกำรสหกรณ์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู โดยกลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนำกำรบริหำรกำรจัดกำรสหกรณ์ ได้ก ำหนดประชุมคณะท ำงำนตรวจประเมินธรรมำภิบำล ในวันพฤหัสบดี
ที่ 11 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 เวลำ 13.30 น. ณ ห้องประชุมนเรศวร ชั้น 3 ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด
หนองบัวล ำภู มีสหกรณ์เข้ำร่วมประชุมจ ำนวน 6 แห่ง  

มติที่ประชุม  รับทรำบ   
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๔.๒ การเห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกันประจ าปีของสหกรณ์          
/กลุ่มเกษตร 

ประธำนมอบให้นำงพรสถิตย์  ก ำไรทอง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำร   
กำรจัดกำรสหกรณ์ ได้รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ กำรเห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรือค้ ำประกันประจ ำปีของสหกรณ์           
/กลุ่มเกษตร ประจ ำเดือนมิถุนำยน 2562 มีสหกรณ์ จ ำนวน 9 แห่ง ดังนี้   

 ๑. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนำไร่ จ ำกัด รองนำยทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบวงเงินกู้ยืม
จ ำนวนเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บำท  

 ๒. สหกรณ์ผู้ใช้น้ ำเพ่ือกำรเกษตรบ้ำนโนนงำม จ ำกัด รองนำยทะเบียนสหกรณ์
เห็นชอบวงเงินกู้ยืมจ ำนวนเงิน 40๐,๐๐๐ บำท  

๓. สหกรณ์ผู้ใช้น้ ำบ้ำนสมสนุก จ ำกัด รองนำยทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบวงเงินกู้ยืม 
จ ำนวนเงิน 743,๐๐๐ บำท 

๔. สหกรณ์ผู้ใช้น้ ำสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำบ้ำนโคกม่วงชุม จ ำกัด รองนำยทะเบียน
สหกรณ์เห็นชอบวงเงินกู้ยืม จ ำนวนเงิน 3,๐๐๐,๐๐๐ บำท 

 ๕. สหกรณ์บ้ำนมั่นคงโนนสูงเปลือย จ ำกัด รองนำยทะเบียนสหกรณ์ให้เห็นชอบ 
วงเงินกู้ยืมจ ำนวนเงิน 76๐,๐๐๐ บำท  

 ๖. สหกรณ์ผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำหนองบัวล ำภู จ ำกัด รองนำยทะเบียนสหกรณ์ให้
เห็นชอบวงเงินกู้ยืมจ ำนวนเงิน ๓,๗77,๐๐๐ บำท 

7. สหกรณ์ผู้ใช้น้ ำสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำบ้ำนโนนส ำรำญ จ ำกัด รองนำยทะเบียน
สหกรณ์ให้เห็นชอบวงเงินกู้ยืมจ ำนวนเงิน 236,๐๐๐ บำท 

8. สหกรณ์ผู้ใช้น้ ำสถำนีสูบน้ ำบ้ำนหนองผือท่ำปำกเป่ง จ ำกัด รองนำยทะเบียน
สหกรณ์ให้เห็นชอบวงเงินกู้ยืมจ ำนวนเงิน 200,๐๐๐ บำท 
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9. สหกรณ์โคขุนโนนสัง จ ำกัด รองนำยทะเบียนสหกรณ์ให้เห็นชอบวงเงินกู้ยืม
จ ำนวนเงิน 200,๐๐๐ บำท 
  มติที่ประชุม  รับทรำบ/ ให้เจ้ำหน้ำที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำรกำรจัดกำรสหกรณ์  
และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 และ 2 ตรวจสอบเอกสำรประกอบกำรขอควำมเห็นชอบวงเงินกู้ยืมให้ เป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อย 
 
 ระเบียบวาระท่ี ๕.๔.7 การเห็นชอบวงเงินการด าเนินกิจการของกลุ่มเกษตรกร 

ประธำนฯ มอบให้นำงพรสถิตย์  ก ำไรทอง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำร   
กำรจัดกำรสหกรณ์ ได้รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ กลุ่มเกษตรเลี้ยงโคเนื้อปำงกู่ รองนำยทะเบียนสหกรณ์ให้
เห็นชอบวงเงินกู้ยืมจ ำนวนเงิน 1,200,๐๐๐ บำท 
  มติที่ประชุม  รับทรำบ 

 
 ระเบียบวาระที่ ๕.๔.8 สรุปผลการจัดงาน ๗ มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจ าปี ๒๕๖๒ 

ประธำนฯ มอบให้นำงพรสถิตย์  ก ำไรทอง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำร   
กำรจัดกำรสหกรณ์ ได้รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ ตำมที่ได้ก ำหนดกำรจัดงำนในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนำยน 2562 
ตั้งแต่เวลำ 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมนเรศวรภูเก้ำภูพำนค ำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำหนองบัวล ำภู เขต 1  ต. ล ำภู อ. เมืองหนองบัวล ำภู จ. หนองบัวล ำภู 1 นั้น กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนำกำรบริหำรกำรจัดกำรสหกรณ์ ขอสรุปงบประมำณในกำรจัดงำน 7 มิถุนำยน วันสหกรณ์นักเรียน 
ประจ ำปี 2562 ดังนี้  

          รำยรับ 
1. ได้รับกำรจัดสรรจำกรมส่งเสริมสหกรณ์  จ ำนวน    55,400 บำท 
2. ได้รับกำรสนับสนุนจำกสหกรณ์และอ่ืนๆ จ ำนวน    50,060 บำท 

รวม                  105,460 บำท 
 รำยจ่ำย 

1. ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน      จ ำนวน   96,825 บำท  
คงเหลือ ยกไปปี 2563                    จ ำนวน    8,635 บำท         

มติที่ประชุม  รับทรำบ 
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 ระเบียบวาระท่ี ๕.5  กลุ่มตรวจการสหกรณ์   
รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนมิถุนายน 25๖๒  
ระเบียบวาระท่ี ๕.5.๑ รายงานผลความก้าวหน้าการช าระบัญชี 
ประธำนฯ มอบให้นำงสำวอัษฎำพร พิบูลย์ นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร รำยงำนผล

ควำมก้ำวหน้ำในกำรช ำระบัญชีประจ ำเดือนมิถุนำยน 256๒ ต่อที่ประชุม ดังนี้ 
ที ่ ชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ขั้นตอน 

เดือน พ.ค. ๖2 
ขั้นตอน 

เดือน มิ.ย.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) 

ขัน้ที่ 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 
 

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 
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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 ขั้นที ่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) 

นำยสมเดจ็  บุญเดช 

๒๓ สหกรณ์ผู้ใช้น้ ำบ้ำนโนนข่ำแก ท่ำ
วำรี จ ำกัด 

ขั้นที่ ๒  
๒ ต.ค. ๖๑ 

ขั้นที่ ๒  
๒ ต.ค. ๖๑ 

นำยจิตณรงค์  ลอยลม 

มติที่ประชุม  รับทรำบ /มอบเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบเร่งด ำเนินกำรช ำระบัญชีให้เสร็จสิ้น
โดยเร็ว ไม่ควรเกิน ๒ ปี ตำมแผนของกรมส่งเสริมสหกรณ์  
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.5.๒ รายงานความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่องประจ าเดือนมิถุนายน 
25๖๒ 

ประธำนฯ มอบให้นำงสำวอัษฎำพร พิบูลย์ นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร รำยงำนต่อที่
ประชุมว่ำ ได้รับแจ้งผลกำรรำยงำนกำรแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ ดังนี้ 

๑. สหกรณ์กำรเกษตรเมืองหนองบัวล ำภู จ ำกัด รำยงำนควำมคืบหน้ำว่ำ ในเดือนมิถุนำยน 
2562 ได้รับช ำระหนี้จำกโรงสีอุดรฯ เลี่ยงฮงไถ่ (1992) จ ำกัด จ ำนวน ๕๐,๐๐๐ บำท คงเหลือยอดมูลค่ำ
ควำมเสียหำย ๒,๗๐9,701 บำท ส่วนลูกหนี้สินค้ำขำดบัญชีอยู่ในควำมรับผิดชอบของนำยนำวำ ใจสะอำด 
อดีตผู้จัดกำร ได้น ำเงินมำช ำระให้สหกรณจ์ ำนวน ๕,๐๐๐ บำท ยอดคงเหลือ จ ำนวน 1๗,192 บำท 

มติที่ประชุม  รับทรำบ  
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ระเบียบวาระท่ี ๕.5.3 รายงานผลการตรวจการสหกรณ์   
ประธำนฯ มอบให้นำงสำวอัษฎำพร พิบูลย์ นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร รำยงำนต่อที่

ประชุม ดังนี้  
 ๑. รำยงำนผลกำรตรวจกำรสหกรณ์ โดยผู้ตรวจกำรสหกรณ์ (รำยบุคคล) 
     ไม่มี 
 ๒. รำยงำนผลตรวจกำรสหกรณ์ (ตรวจทีม) มีจ ำนวน ๙ แห่ง คือ 
        1) สหกรณ์กำรเกษตรเมืองหนองบัวล ำภู จ ำกัด 

                                      2) สหกรณ์กำรเกษตรสุวรรณคูหำ จ ำกัด  
          3) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสุวรรณคูหำ จ ำกัด    
  ๔) สหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจภูธรหนองบัวล ำภู จ ำกัด  
  ๕) สหกรณ์ส่งเสริมกำรเกษตรและปศุสัตว์หนองบัวล ำภู จ ำกัด  
  ๖) สหกรณ์กำรเกษตรศรีบุญเรือง จ ำกัด  
   ๗) สหกรณ์กำรเกษตรนำกลำง จ ำกัด 
  ๘) สหกรณ์กำรเกษตรกุดดู่ จ ำกัด 
  ๙) สหกรณ์โคนมในเขตปฏิรูปที่ดินหนองบัวล ำภู จ ำกัด 
  มติที่ประชุม  รับทรำบ /มอบผู้ตรวจกำรสหกรณ์ (รำยบุคคล) และคณะตรวจกำรสหกรณ์ 
(ทีม) ตรวจให้แล้วเสร็จภำยในเดือนกรกฎำคม ๒๕๖๒ 
   

ระเบียบวาระท่ี ๕.6 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1  
รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนมิถุนายน 25๖๒ 
ระเบียบวาระที่ ๕.๖.1 ประชุมใหญ่สามัญประจ าปขีองสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ภายใน 150 วัน 

ส าหรับปีบัญชีสิ้นสุด 31 มกราคม 256๒ 
ประธำนฯ มอบให้นำยประวัติ หวำนนอก เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์ช ำนำญงำน รำยงำน

ต่อที่ประชุมว่ำ สหกรณ์จัดประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี ภำยใน 150 วัน ส ำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 31 มกรำคม 256๒
มี ๘ แห่ง ดังนี้ คือ  
                          1. สหกรณก์องทุนสวนยำงสำมพลังยำงทอง จ ำกัด  

     2. สหกรณ์บุญทันรวมยำงพัฒนำ จ ำกัด 
 ๓. สหกรณ์บุญทันยำงพำรำกำรเกษตร จ ำกัด 
  ๔. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนผำซ่อน มั่นคง จ ำกัด 

                ๕. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสุวรรณคูหำ จ ำกัด  
 ๖. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนผำกังวำนสำมัคคี จ ำกัด   
 ๗. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนำไร่ จ ำกัด 
 ๘. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโนนสง่ำสำมัคคี จ ำกัด 
 กลุ่มเกษตรกรจัดประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี ภำยใน 150 วัน ส ำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 31 

มกรำคม 256๒ มี ๑ แห่ง คือ กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำงพำรำหนองศำลำ ภูเก้ำ 
มติที่ประชุม  รับทรำบ  

   
 
 



~ ๑๘ ~ 
 

 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.7 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2  
รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนมิถุนายน 25๖๒  
ระเบียบวาระท่ี ๕.7.1 ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรภายใน 150 วัน  
ประธำนฯ มอบให้นำงสำวญำณินท์ สุวรรณโค นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร รำยงำนต่อที่

ประชุมว่ำ มีสหกรณ/์จัดประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี ภำยใน 150 วัน ส ำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 31 มกรำคม 256๒  
มี ๒ แห่ง สหกรณ์กองทุนสวนยำงโนนสัง จ ำกัด สหกรณ์กองทุนสวนยำงพำรำหนองทุ่งมน จ ำกัด 

กลุ่มเกษตรกรมี ๕ แห่ง 
๑. กลุ่มเกษตรกรท ำนำวังปลำป้อม    ๔. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อปำงกู่  
๒. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อโคกใหญ่  ๕. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อหันนำงำม 
๓. กลุ่มเกษตรกรท ำนำโคกม่วง   
มติที่ประชุม  รับทรำบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.7.2 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ส่งงบการเงินภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นปี

ทางบัญชี ณ 3๑ พฤษภาคม 2562  
 ประธำนฯ มอบให้นำงสำวญำณินท์ สุวรรณโค นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร รำยงำนต่อที่

ประชุมว่ำ มีสหกรณ์ปิดบัญชี ส ำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 3๑ พฤษภำคม 2562 และส่งงบกำรเงินให้ผู้สอบบัญชี
ภำยใน 30 วัน มี ๑ แห่ง คือ สหกรณ์กำรเกษตรโนนม่วง ยำงหล่อ หนองกุงแก้ว จ ำกัด  

มติที่ประชุม  รับทรำบ  
   
    
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑ การปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์  
ประธำนฯ มอบให้นำยสมเด็จ  บุญเดช ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ แจ้งต่อที่

ประชุมว่ำ ขอให้ผู้อยู่เวรยำมอยู่เวรจริงและปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเคร่งครัด หำกผู้อยู่ เวรยำมและผู้ตรวจเวรยำม   
ไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้ขออนุญำตเปลี่ยนเวรยำมหรืออำจตรวจเวรยำมแทน หำกมีเหตุกำรณ์ผิดปกติซึ่งอำจ
ท ำควำมเสียหำยแก่ทรัพย์สินทำงรำชกำร ให้รีบรำยงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู หรือผู้รักษำกำรใน
ต ำแหน่งสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภูทรำบโดยด่วน 

มติที่ประชุม  รับทรำบ /ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานขับรถยนต์ราชการ 
ประธำนฯ มอบให้นำยสมเด็จ  บุญเดช ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ แจ้งต่อที่

ประชุมว่ำ บำงวันกลุ่มงำนมีควำมประสงค์จะเดินทำงไปรำชกำรตอนบ่ำย ไม่มีรถยนต์รำชกำรใช้ในกำรเดินทำง
เนื่องจำกพนักงำนขับรถยนต์บำงคนไม่อยู่ปฏิบัติหน้ำที่ จึงขอควำมร่วมมือพนักงำนขับรถยนต์รำชกำรทุกคน 
อยู่ปฏิบัติหน้ำที่ในเวลำรำชกำรโดยเคร่งครัดด้วย 

นำยประสิทธิ์ เทพมูณี หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป กล่ำวเพ่ิมเติมว่ำ กำรจัดรถยนต์รำชกำรจะจัด
ให้กลุ่ม/ฝ่ำยละ ๑ คันก่อน หำกมีรถยนต์รำชกำรเหลือจึงจะจัดให้กลุ่ม/ฝ่ำยเพิ่ม  

มติที่ประชุม  รับทรำบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)     



~ ๑๙ ~ 
 

 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.3  การประชาสัมพันธ์ของส านักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล าภู  
ประธำนฯ มอบให้นำงสำวพิสมัย แสงโทโพธิ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ คณะประชำสัมพันธ์ยังส่ง

ภำพข่ำวไม่ครบ ๗ ข่ำว  จึงขอควำมร่วมมือกลุ่ม/ฝ่ำย หำกมีกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ ขอให้ส่งข่ำวและภำพให้  
คณะประชำสัมพันธ์ด้วย  

มติที่ประชุม  รับทรำบ / มอบกลุ่มทุกกลุ่ม/ ฝ่ำยบริหำรทั่วไป หำกมีกำรประชุม/จัดกิจกรรม
ต่ำงๆ ให้ส่งข่ำวและภำพให้คณะประชำสัมพันธ์ด้วย  

 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๔ การเสนอหนังสือราชการ  
ประธำนฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ กำรเสนอหนังสือรำชกำร ให้ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มตรวจสอบควำม

ถูกต้องก่อน แล้วเสนอหนังสือผ่ำนหัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป ตรวจสอบควำมถูกต้องตำมระเบียบงำนสำรบรรณ
อีกครั้ง แล้วจึงน ำเสนอสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู  

มติที่ประชุม  รับทรำบ /ถือปฏิบัติ 

  เมื่อไม่มีผู้เสนอเรื่องอ่ืนใดอีก ประธำนขอขอบคุณ ผู้มำประชุม และกล่ำวปิดกำรประชุม 
เลิกประชุมเวลา ๑7.00 น. 
 
 
      (ลงชื่อ)  ธีรโชติ  มะลิวัน    (ลงชื่อ)       ประสิทธิ์ เทพมูณี        
             (นำยธีรโชติ  มะลิวัน)        (นำยประสิทธิ์ เทพมูณี) 
             นักจัดกำรงำนทั่วไป                                             หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป 
             ผู้จดรำยงำนกำรประชุม                                             ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 


