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รายงานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการและจ้างเหมาบริการ 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล าภู 

ครั้งที่ 7/25๖๒ 
ประจ าเดือนกรกฎาคม 256๒ 

วันพฤหัสบดีที ่1 สิงหาคม  ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓0 น. 
ณ  ห้องประชุมนเรศวร  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล าภู 

...................................................... 
ผู้มาประชุม 
 
ที ่ ชื่อ - สกุล   ต ำแหน่ง/ระดับ    ลำยมือชื่อ 
1.  นำยกฤษฎำ   วรสถิตย์  สหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู  กฤษฎำ  วรสถิตย์ 
๒.  นำยสมเด็จ  บุญเดช  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สมเด็จ บุญเดช  
3.  นำยสุชำต ิ  งำมพิพัฒนกุล ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำ สุชำติ งำมพิพัฒนกุล 
     ธุรกิจสหกรณ์ 
4.  นำงพรสถิตย์  ก ำไรทอง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำ พรสถิตย์  ก ำไรทอง 
     กำรบริหำรกำรจัดกำรสหกรณ์ 
5.  นำยวสันต์   สุขสมบัติ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มตรวจกำรสหกรณ์  วสันต์ สุขสมบัติ 
6.  นำยขบวน   ทองดี  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ ขบวน ทองดี 
7.  นำยจิตณรงค์  ลอยลม  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 จิตณรงค์ ลอยลม 
8.  นำยประสิทธิ์        เทพมูณี  หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป   ประสิทธิ์  เทพมูณี 
9.  นำยทว ี  ขวัญใจ  เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์อำวุโส  ทวี ขวัญใจ 
10. นำยประวัติ  หวำนนอก เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์ช ำนำญงำน ประวัติ   หวำนนอก 
๑๑. นำยพยนต์  รุ่งศร ี  เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์ช ำนำญงำน พยนต์  รุ่งศรี 
๑๒. นำงสำวพิสมัย  แสงโทโพธิ์ นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร      พิสมัย แสงโทโพธิ์ 
13. นำงสำวสิริเนตร โพระกัน  นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  สิริเนตร โพระกัน 
1๔. นำงสำวทิพวรรณ ทองดี  นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  ทิพวรรณ ทองดี 
1๕. นำงสำวชมพูเนกข์ พุทธิรัตน์ นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  ชมพูเนกข์ พุทธิรัตน์ 
1๖. นำวสำวเรณุกำ  จะมีพันธ์ นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  เรณุกำ จะมีพันธ์  
๑7. นำงสำวอัษฏำพร พิบูลย์  นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  อัษฎำพร พิบูลย์ 
18. นำงสำวณัฐกฤตำ ไชยสีดำ  นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  ณัฐกฤตำ  ไชยสีดำ 
19. นำงสำวกัญญำณัฐ จูมเกตุ  นิติกรปฏิบัติกำร    กัญญำณัฐ จูมเกตุ 
20. นำยดุจบดินทร์ ลังกำฟ้ำ  นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  ดุจบดินทร์ ลังกำฟ้ำ 
2๑. นำยชิณวัฒน ์ ถิรโสตถินำนนท์  นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร          ชิณวัฒน์ ถิรโสตินำนนท์ 
22. นำยสำคร  ดำทุมมำ พนักงำนพิมพ์ ส4   สำคร ดำทุมมำ 
๒3. นำยสมคิด  งำมดี  พนักงำนขับรถยนต์ ส2   สมคิด งำมดี 
24. นำยสุทธิชัย  ถำวะโร  พนักงำนขับรถยนต์ ส2   สุทธิชัย ถำวะโร 
25. นำยวิจิตร  บูระพันธ์ พนักงำนขับรถยนต์ ส2   วิจิตร บูระพันธ์ 
๒6. นำงสำวช่อเพชร  ศรีบุญเรือง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน  ช่อเพชร  ศรีบุญเรือง 
๒7. นำงสำวศศิธร จันทร์สมัคร นักวิชำกำรสหกรณ์   ศศิธร  จันทร์สมัคร 
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๒8. นำยธีรโชติ   มะลิวัน  นักจัดกำรงำนทั่วไป   ธีรโชติ มะลิวัน 
29. นำงศรีสุนันท์   วงค์พันธุ์  นักวิชำกำรสหกรณ์   ศรีสุนันท์  วงค์พันธุ์ 
30. นำงสำวภำวิน ี บุญสุด  นักวิชำกำรเงินและบัญชี   ภำวิณี บุญสุด 
31. นำยภำณุพงษ์   เกตุไทย  นิติกร     ภำณุพงษ์ เกตุไทย 
32. นำงสำวอัมพิกำ ฉิมมำ  นักวิชำกำรสหกรณ์   อัมพิกำ ฉิมมำ 
33. นำงสำวนิลวรรณ  ศรีหลง  นักวิชำกำรมำตรฐำนสินค้ำ  นิลวรรณ ศรีหลง 
34. นำงสำวจันทร์เพ็ญ   ศรีลุนช่ำง นักวิชำกำรสหกรณ์   จันทร์เพ็ญ ศรีลุนช่ำง 
35. นำงสำวสุมำลี อินทวิหค นักวิชำกำรสหกรณ์   สุมำลี อิทวิหค 
36. นำงสำวปวีณำ ชัชวำลย์  นักวิชำกำรสหกรณ์   ปวีณำ ชัชวำลย ์
37. นำงสำวฐิตำภรณ ์ สอนเต็ม  เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์  ฐิตำภรณ์ สอนเต็ม 
38. นำงสำวรัดดำวรรณ ไชยช่วย  เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์  รัดดำวรรณ ไชยช่วย 
39. นำงสำวศิริรัตน์ จันทร์จ้อย เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี  ศิริรัตน์  จันทร์จ้อย 
40. นำงสำวเจนจิรำ สุวรรณพิมพ์ เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์  เจนจิรำ  สุวรรณพิมพ์ 
41. นำงสำวรุ่งนภำ   ขำวข ำ  เจ้ำพนักงำนธุรกำร   รุ่งนภำ  ขำวข ำ 
42. นำยเกษม    ปัจชัยโย  จ้ำงเหมำบริกำรขับรถยนต์  เกษม  ปัจชัยโย 
43. นำงนิภำพร  จันทร์มำลำ จ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำด  นิภำพร จันทร์มำลำ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1.  นำงสำวพรสวรรค์  เตียตระกูล  นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร  ไปรำชกำร 
2. นำงสำวญำณินท ์ สุวรรณโค นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร  ไปรำชกำร 
3. นำงสำวอรอุมำ  แพงวงษ์  นักวิชำกำรสหกรณ์   ไปรำชกำร 
4. นำงสำววิชุดำวด ี ศรีสุทัศน์ เจ้ำพนักงำนธุรกำร   ไปรำชกำร 
5. นำยพรเทพ  เปียซื่อ  จ้ำงเหมำบริกำรขับรถยนต์  ไปรำชกำร 
 
 

มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 43 คน และมีผู้ไม่มาประชุม จ านวน ๕ คน 
 

เริ่มประชุมเวลำ ๑๔.๓๐ น. 
 นำยกฤษฎำ   วรสถิตย์  สหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู ประธำนในที่ประชุมกล่ำวเปิดกำรประชุม            
และด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุม ดังนี้ 
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ระเบียบวาระที่ ๑.๑ แสดงความยินดีที่ลูกจ้างประจ าในสังกัด ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
หนองบัวล าภู ได้รับเลื่อนต าแหน่งพนักงานพิมพ์ ส3 เลื่อนเป็น พนักงานพิมพ์ ส4 

ประธำนในที่ประชุม กล่ำวแสดงควำมยินดีกับนำยสำคร ดำทุมมำ ต ำแหน่ง พนักงำนพิมพ์ ส3 
ได้เลื่อนต ำแหน่งเป็นพนักงำนพิมพ์ ส4 สังกัดฝ่ำยบริหำรทั่วไป ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู   

มติที่ประชุม  รับทรำบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑.2  สรุปผลการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ 

หน่วยงานของรัฐ อ าเภอ องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์การภาคเอกชนจังหวัดหนองบัวล าภู  
ประจ าเดือนกรกฎาคม 2562  

ประธำนฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ ได้เข้ำร่วมประชุมคณะกรมกำรจังหวัด หัวหน้ำส่วนรำชกำร 
หน่วยงำนของรัฐ อ ำเภอ องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กำรภำคเอกชนจังหวัดหนองบัวล ำภู ประจ ำเดือน
กรกฎำคม 2562  เมื่อวันอังคำรที่ 30 กรกฎำคม 2562 ณ ห้องประชุมภูพำนค ำ ชั้น 4 ศำลำกลำงจังหวัด
หนองบัวล ำภู สรุปสำระส ำคัญมี ดังนี้  

     1. หัวหน้ำส่วนรำชกำรที่ย้ำยไปด ำรงต ำแหน่งในจังหวัดอ่ืน 
    ๑. นายวิศิษย์ ตันอารีย์ ผู้อ านวยการส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติประจ าจังหวัดหนองบัวล าภู ย้ายไปจังหวัดสระบุรี 

  ๒. นำยสมบัติ พิมพ์สอน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพุทธศำสนำจังหวัดหนองบัวล ำภู 
ย้ำยไปจังหวัดสมุทรสงครำม 

มติที่ประชุม  รับทรำบ  
 

    2. รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณจังหวัดหนองบัวล ำภู  
     ประธำนฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ ผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณจังหวัดหนองบัวล ำภู 

ประจ ำเดือนกรกฎำคม 2562 ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู  เบิกจ่ำยเงินงบประมำณได้ 86.20 % 
ซึ่งอยู่ล ำดับที่ 18 จำกทั้งหมด 61 แห่ง  

มติที่ประชุม  รับทรำบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๑.3 ประชุมคณะกรรมการบริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 7/2562  
ประธำนฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ ได้เข้ำเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริหำรกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 22 กรกฎำคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงแรมไมด้ำ แกรนด์  ทวำรวดี จังหวัด
นครปฐม สรุปสำระส ำคัญ ดังนี้  

 1. ผลกำรด ำเนินโครงกำรไทยนิยม ยั่งยืน  
     1.1 โครงกำรแก้มลิง ด ำเนินกำรยังไม่แล้วเสร็จจ ำนวน 2 แห่ง  ใช้ประโยชน์จ ำนวน 

226 แห่ง และไม่ได้ใช้ประโยชน์จ ำนวน 42 แห่ง   
  1.2 โครงกำรแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร ด ำเนินกำรยังไม่แล้วเสร็จจ ำนวน 4 แห่ง  

ใช้ประโยชน์จ ำนวน 187 แห่ง และไม่ได้ใช้ประโยชน์จ ำนวน 48 แห่ง  

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ     
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  1.3 โครงกำรเพ่ิมศักยภำพกำรรวบรวมกำรแปรรูปยำงพำรำในสถำบันเกษตรกร 
ด ำเนินกำรยังไม่แล้วเสร็จจ ำนวน 2 แห่ง  ใช้ประโยชน์ตลอดฤดูกำลจ ำนวน 26 แห่ง ใช้ประโยชน์ตลอดปี
จ ำนวน 82 แห่ง และไม่ได้ใช้ประโยชน์จ ำนวน 13 แห่ง 

  1.4 โครงกำรไทยนิยม ยั่งยืน ในที่ดินท ำกินให้ชุมชนตำมนโยบำยรัฐบำล (คทช.) 
ด ำเนินกำรยังไม่แล้วเสร็จจ ำนวน 1 แห่ง  ใช้ประโยชน์จ ำนวน 8 แห่ง  และไม่ได้ใช้ประโยชน์จ ำนวน 1 แห่ง 

  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  (นำยพิเชษฐ์  วิริยะพำหะ) มีบัญชำให้ส ำนักงำนสหกรณ์
จังหวัดด ำเนินกำร ดังนี้  

  1. ให้รำยงำนผลกำรด ำเนินให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ทรำบทุกวันที่ 5 ของเดือน  
         2. วำงแผนกำรใช้ประโยชน์ ปี 2562/2563 โดยแนะน ำ ก ำกับ ติดตำม 

สหกรณ์ในโครงกำรไทยนิยม ยั่งยืนให้จัดท ำแผนธุรกิจเกี่ยวกับกำรรวบรวมผลผลิต/แปรรูป เสนอที่ประชุมใหญ่
สำมัญประจ ำปีอนุมัต ิ 

  3. โครงกำรแก้มลิง ต้องมีกำรรวบรวมผลผลิตเพ่ิมข้ึน ค ำนวณจำกฐำนเดิมของ
ปีที่ผ่ำนมำ กับปีปัจจุบันต้องเท่ำกับหรือไม่น้อยกว่ำควำมจุของโกดัง/ฉำง รวมกับผลกำรรวบรวม รวมผลผลิตใน
ปี 2560/61  

มติที่ประชุม  รับทรำบ  /มอบกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริม
สหกรณ์ 1 และ 2 ติดตำมกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ทั้ง 3 แห่ง แนะน ำให้สหกรณ์ให้ใช้ประโยชน์จำกอุปกรณ์
กำรตลำดที่ได้รับกำรสนับสนุนอย่ำงคุ้มค่ำ  

2. โครงกำรสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือพัฒนำธุรกิจสหกรณ์ 
    ประธำนฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำโครงกำรสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือพัฒนำธุรกิจสหกรณ์ 

วงเงิน 600 ล้ำนบำท ส ำหรับให้สหกรณ์ทุกประเภทกู้เพ่ือเพ่ือเป็นทุนในกำรด ำเนินธุรกิจสหกรณ์ ด้ำนสินเชื่อ 
จัดหำสินค้ำมำจ ำหน่ำย และรวบรวมผลผลิตเพ่ือพัฒนำศักยภำพในกำรด ำเนินธุรกิจของสหกรณ์ให้มีควำมพร้อม 
สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของสมำชิกได้อย่ำงทั่วถึงและเพียงพอ เสริมสร้ำงควำมมั่นคงเข้มแข็งทำงกำร
เงินให้สหกรณ์ โดยสนับสนุนเงินกู้ให้สหกรณ์ อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี ระยะเวลำ 1 ปี หรือ 1 ฤดูกำลผลิต 
กรณีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สมำชิกกู้ สหกรณ์ต้องคิดดอกเบี้ยจำกสมำชิก อัตรำไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี รำยละไม่
เกิน 30,000 บำท  

มติที่ประชุม  รับทรำบ   
 
3. โครงกำรจัดหำแหล่งน้ ำให้สมำชิกสหกรณ์ 
    ประธำนฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำโครงกำรจัดหำแหล่งน้ ำให้สมำชิกสหกรณ์ วงเงิน 

400 ล้ำนบำท ส ำหรับให้สหกรณ์กำรเกษตร สหกรณ์นิคม สหกรณ์ประมง และสหกรณ์เครดิดยูเนี่ยน ที่สมำชิก 
ประกอบอำชีพท ำกำรเกษตรกู้อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี สหกรณ์ละไม่เกิน 5 ล้ำนบำท เพ่ือน ำไปให้สมำชิก
กู้ต่อเพ่ือลงทุนในกำรจัดหำและ/หรือพัฒนำแหล่งน้ ำในพื้นที่กำรเกษตรของตนเองอย่ำงเป็นระบบ โดยสหกรณ์
คิดดอกเบี้ยจำกสมำชิกอัตรำดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี รำยละไม่เกิน 50,000 บำท เป็นระยะเวลำไม่เกิน 
5 ปี ปลอดช ำระต้นเงินในปีที่ 1 ส่งช ำระต้นเงินปีที่ 2 – 5 ร้อยละ 25 ของต้นเงินตำมสัญญำ โดยสหกรณ์ส่ง
ช ำระดอกเบี้ยทุกปี  

    ในส่วนของจังหวัดหนองบัวล ำภูมีสหกรณ์แจ้งควำมประสงค์ 1 แห่ง คือสหกรณ์
กำรเกษตรโนนม่วง ยำงหล่อ หนองกุงแก้ว จ ำกัด มอบกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรสหกรณ์    
และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 รับไปด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป   

มติที่ประชุม  รับทรำบ  /และถือปฏิบัติ   
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4. กำรปรับระบบกำรบริหำรงบประมำณ ปี 2563 
    ประธำนฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (นำยพิเชษฐ์ วิริพำหะ) ได้

มอบนโยบำยกำรปรับระบบกำรบริหำรงบประมำณ ปี 2563 มีดังนี้  
  1)  กำรอบรมและพัฒนำบุคลำกร จะเน้นอบรมเป็นรำยสหกรณ์  
  ๒)  งบอุดหนุนจะจัดสรรให้สหกรณเ์ฉพำะทีม่ีควำมจ ำเป็น  
  ๓)  ให้สหกรณ์จังหวัดบริหำรบุคลำกร ตั้งทีมงำนเจ้ำหน้ำที่แต่ละกลุ่มงำนคละกัน

โดยระดมบุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญในแต่ละด้ำนช่วยกันด ำเนินงำนตำมควำมถนัดเพ่ือพัฒนำเป็นรำยสหกรณ์ 
  4)  กำรก ำกับดูแลสหกรณ์ ขอให้ยึดหลักกำรให้ดีเริ่มจำกเบำไปหำหนัก คือให้ท ำ

ควำมเข้ำกับผู้บริหำรสหกรณ์ แนะน ำ ส่งเสริม ก ำกับ ดูแลให้ด ำเนินตำมกำรระเบียบ ข้อบังคับ ขั้นตอน หำก
ผู้บริหำรสหกรณ์ไม่ปฏิบัติตำม จึงใช้อ ำนำจนำยทะเบียนสหกรณ์ บังคับตำม พรบ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542 (แก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562) อย่ำงเข้มงวดและใช้อย่ำงรอบคอบ  

  ดังนั้นในกำรปฏิบัติหน้ำที่ขอให้เจ้ำหน้ำที่ทุกคนปฏิบัติตำม พรบ. สหกรณ์ พ.ศ. 
2542 (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562) โดยเคร่งครัด 

  มติที่ประชุม  รับทรำบ  / ถือปฏิบัติ 
 
5. เส้นทำงควำมก้ำวหน้ำของข้ำรำชกำร สังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์  
    ประธำนฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ กรมส่งเสริมสหกรณ์จะปรับระดับข้ำรำชกำรให้มี

ควำมก้ำวหน้ำให้สูงขึ้น ในปีงบประมำณ 2563 โดยจะเพ่ิมระดับช ำนำญกำรพิเศษให้แก่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำน/
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ในจังหวัดที่สหกรณ์จังหวัดเป็นระดับอ ำนวยกำรสูง   

มติที่ประชุม  รับทรำบ        
 

  6. กำรขอย้ำยของข้ำรำชกำร  
      ประธำนฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ ข้ำรำชกำรที่มีควำมประสงค์จะขอย้ำย เช่น ย้ำยไป

เพ่ือดูแลบิดำ มำรดำ ที่เจ็บป่วย หรือดูแลลูก เป็นต้น จะพิจำรณำเป็นล ำดับแรก และให้ข้ำรำชกำรที่มีควำม
ประสงคจ์ะขอย้ำยท ำหนังสือแจ้งควำมประสงค์ย้ำยมำที่กองกำรเจ้ำหน้ำที ่ โดยจะพิจำรณำถึงเหตุผลควำม
จ ำเป็น  หรือเรียงล ำดับกำรปฏิบัติหน้ำที่ในหน่วยงำนนั้นๆ นำน  
                                มติที่ประชุม  รับทรำบ   
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ประธำนฯ มอบให้นำยธีรโชติ มะลิวัน นักจัดกำรงำนทั่วไป แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ รำยงำนกำร
ประชุมประจ ำเดือนมิถุนำยน 2562 ครั้งที่ 6/๒๕๖๒ เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กรกฎำคม พ.ศ. 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 ำเดือนมิถุนำยน ๒๕๖2 
 
 
 
 

 

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 ในเดือนกรกฎำคม 2562 ยังไม่ได้รับรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
กำรติดตำมลูกหนี้ที่ค้ำงช ำระนำนของสหกรณ์ท้ัง 2 แห่ง  

ประธำนฯ มอบให้นำงพรสถิตย์  ก ำไรทอง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำร
กำรจัดกำรสหกรณ์  ประธำนคณะท ำงำนฯ รับผิดชอบ สหกรณ์กำรเกษตรศุภนิมิตหนองบัวล ำภู  จ ำกัด       
และสหกรณ์ส่งเสริมกำรเกษตรและปศุสัตว์หนองบัวล ำภู จ ำกัด รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ สหกรณ์กำรเกษตร   
ศุภนิมิตหนองบัวล ำภู จ ำกัด มีลูกหนี้ค้ำงช ำระนำนคงเหลือยกมำต้นเดือนกรกฎำคม ๒๕๖๒ จ ำนวน 
๑๑,๓๓๘,๑๒๑.๙๒ บำท ได้รับช ำระหนี้เงินต้นจ ำนวน 387,337 บำท ดอกเบี้ยจ ำนวน 37,591.64 บำท 
เงินต้นคงเหลือยกไป ๑0,950,784.๙๒ บำท     

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

1. สหกรณ์กำรเกษตรเมืองหนองบัวล ำภู จ ำกัด ว่ำมีลูกหนี้ค้ำงช ำระนำนคงเหลือยกมำต้น
เดือนกรกฎำคม ๒๕๖๒ เงินต้นจ ำนวน 288,327,038.74 บำท ดอกเบี้ย 84,221,812.27 บำท ได้รับ
ช ำระหนี้จำกลูกหนี้ค้ำงช ำระไม่เกิน 1 ปี เงินต้นจ ำนวน 7,195,279 บำท ดอกเบี้ยจ ำนวน 2,761,043.89 บำท  

 2. สหกรณ์กำรเกษตรนำกลำง จ ำกัด ว่ำมีลูกหนี้ค้ำงช ำระนำนคงเหลือยกมำต้นเดือน
กรกฎำคม ๒๕๖๒ เงินต้นจ ำนวน 63,893,100 บำท ได้รับช ำระหนี้จำกลูกหนี้ค้ำงช ำระนำนเงินต้นจ ำนวน 
1,301,388 บำท ดอกเบี้ยจ ำนวน 281,139 บำท   

 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/๒๕๖๒ วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 256๒ 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องติดตาม  

http://web.cpd.go.th/nongbualamphu/
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ประธำนมอบให้นำยสุชำติ งำมพิพัฒนกุล ประธำนคณะท ำงำนฯ รับผิดชอบ สหกรณ์
กำรเกษตรศรีบุญเรือง จ ำกัด รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำในเดือนกรกฎำคม 2562 ไดร้ับรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
กำรติดตำมลูกหนี้ที่ค้ำงช ำระนำนจำกสหกรณ์กำรเกษตรศรีบุญเรือง จ ำกัด  ว่ำได้รับช ำระหนี้สินจำกลูกหนี้ 
จ ำนวน 210,265 บำท  

ประธำนฯ มอบให้นำยประสิทธิ์ เทพมูณี หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป ประธำนคณะท ำงำนฯ 
รับผิดชอบ สหกรณ์กำรเกษตรกุดดู่ จ ำกัด และสหกรณ์กำรเกษตรโนนสัง จ ำกัด รำยงำนต่อที่ประชุม ว่ำ       
ได้รับรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรติดตำมลูกหนี้ที่ค้ำงช ำระนำนจำกสหกรณ์กำรเกษตรกุดดู่ จ ำกัด ว่ำได้รับ
ช ำระหนี้จำกลูกหนี้ จ ำนวน 20 รำย   

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

 
  ระเบียบวาระที่ ๓.2 การใช้ประโยชน์ของอุปกรณ์การตลาดโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  
  ประธำนฯ มอบให้นำยขบวน ทองดี ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 รำยงำนต่อที่ประชุม
ว่ำ ผลกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์กำรเกษตรหนองภัยศูนย์ จ ำกัด เมื่อเดือนมิถุนำยน 2562 ได้ช ำแหละสุกร
เพ่ือจ ำหน่ำย จ ำนวน 56 ตัว จ ำนวนเงิน 392,961 บำท   ส่วนสหกรณ์กำรเกษตรเพ่ือกำรตลำดลูกค้ำ ธกส. 
หนองบัวล ำภู จ ำกัด ตั้งแต่ต้นปีบัญชี ถึง เดือนกรกฎำคม 2562 รวบรวมข้ำวได้ 994 ตัน รวบรวมมัน
ส ำปะหลังได้ 1,173 ตัน รวมเป็นเงิน 1,876,800 บำท  
  ประธำนฯ มอบให้นำยจิตณรงค์ ลอยลม ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 รำยงำนต่อที่
ประชุมว่ำ สหกรณ์กำรเกษตรโนนสัง จ ำกัด ยังไม่มีผลกำรด ำเนินงำน เนื่องจำกโกดังเก็บข้ำวเปลือกเพ่ิงสร้ำงเสร็จ 
หลังฤดูกำลเก็บเกี่ยวข้ำวนำปี 2561/62 
  มติที่ประชุม  รับทรำบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๓.3 การจัดท าข้อมูลสมาชิกตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินค้างช าระของ
สหกรณ์  

 ประธำนฯ มอบให้นำยพยนต์ รุ่งศรี เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์ช ำนำญงำน 
รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ ขอควำมร่วมมือคณะท ำงำนที่รับผิดชอบในกำรพัฒนำสหกรณ์ภำคกำรเกษตรเป็น
องค์กรหลักระดับอ ำเภอทั้ง 5 แห่ง ก ำชับสหกรณ์ให้ออกค ำสั่งฯ ของสหกรณ์ด้วย เพ่ือจะได้รวบรวมข้อมูล
สมำชิกตำมโครงกำรแก้ไขปัญหำหนี้สินค้ำงช ำระของสหกรณ์รำยงำนให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ทรำบต่อไป  

มติที่ประชุม  รับทรำบ /มอบ คณะท ำงำนทุกคณะ ก ำชับสหกรณ์ทั้ง 5 แห่ง ให้ออกและส่ง
ค ำสั่งฯ ดังกล่ำวด้วย   
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      ไม่ม ี 
  

   
 

     

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑  ฝ่ายบริหารทั่วไป 
  ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าเดือนกรกฎาคม 256๒ 

ประธำนฯ มอบให้นำยประสิทธิ์ เทพมูณี หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยเงิน
งบประมำณปี 2562 ประจ ำเดือนกรกฎำคม 256๒ ในส่วนของส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู ข้อมูล 
ณ วันที่ ๓1 กรกฎำคม ๒๕๖๒ เบิกจ่ำยเงินงบประมำณได้ 86.20 % ซึ่งต่ ำกว่ำเป้ำหมำยที่กรมส่งเสริม
สหกรณ์ก ำหนด คือ 88 % 
  มติทีป่ระชุม รับทรำบ /มอบกลุ่มทุกกลุ่ม/ฝ่ำยบริหำรทั่วไปเร่งรัดเบิกจ่ำยให้เป็นไปตำม
เป้ำหมำยที่ก ำหนด  
 
 ระเบียบวาระที่ ๕.2 การลดการใช้กระดาษด้วยการใช้ OR Code และมาตรการยกเลิก
การขอส าเนาเอกสารของทางราชการจากประชาชนในรูปแบบวีดิทัศน์ 
  ประธำนฯ มอบให้นำยประสิทธิ์ เทพมูณี หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป รำยงำนผลต่อที่ประชุมว่ำ
ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม ขอให้ส่งแบบรำยงำนกำรลดกำรใช้กระดำษด้วย QR Code และอ่ืนๆ ครั้งที่ 2 
ภำยในวันที่ 31 ตุลำคม 2562  
  มติที่ประชุม รับทรำบ 
   
   ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 
   ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.1 การประเมินมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
     ประธำนฯ มอบให้นำงสำวทิพวรรณ ทองดี นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร รำยงำนต่อที่
ประชุมว่ำ ผลกำรจัดมำตรฐำนสหกรณ์ประจ ำเดือนกรกฎำคม 2562   

- เป้ำหมำยสหกรณ์ 44 แห่ง มีกำรประเมินมำตรฐำนสหกรณ์เข้ำระบบมำตรฐำน
สหกรณ ์33 แห่ง คงเหลือ 17 แห่ง         

- เป้ำหมำยกลุ่มเกษตร 45 แห่ง มีกำรประเมินมำตรฐำนกลุ่มเกษตรกรเข้ำระบบ
มำตรฐำนสหกรณ ์21 แห่ง คงเหลือ 23 แห่ง  
  ขอให้เจ้ำหน้ำที่ที่ดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประเมินมำตรฐำนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ภำยหลังจำกกำรประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี ภำยใน 2 วัน และหำกมีกำรแก้ไขข้อมูลให้ด ำเนินกำรภำยในวันที่ 
10 กันยำยน 2562 โดยจะต้องมีหนังสือแจ้งและประสำนกรมส่งเสริมสหกรณ์ก่อน  

ประธำนกล่ำวเพ่ิมเติมว่ำ ขอให้เจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด ำเนินกำร      
ให้แล้วเสร็จภำยในวันที่ 31 สิงหำคม 2562   

มติที่ประชุม     รับทรำบ  / ถือปฏิบัติ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพื่อทราบ และถือปฏิบัติ 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา 
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ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.2 การแนะน าส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ดีเด่น ปีงบประมาณ 
2562  

ประธำนฯ มอบให้นำยสมเด็จ  บุญเดช ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ รำยงำน
ต่อที่ประชุมว่ำ กลุ่มจัดตั้งสหกรณ์และส่งเสริมสหกรณ์ ได้เข้ำประเมินสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสู่ดีเด่นเพ่ิมเติม
แล้วจ ำนวน 3 แห่ง คือ 1) สหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขจังหวัดหนองบัวล ำภู จ ำกัด 2) สหกรณ์กำรเกษตร 
ศรีบุญเรือง จ ำกัด  3) กลุ่มเกษตรกรท ำนำหนองภัยศูนย์ ซึ่งในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ก็จะแนะน ำ ส่งเสริมให้
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ดังกล่ำวเข้ำร่วมประกวดคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ดีเด่นอย่ำงต่อเนื่อง  

ประธำนฯ กล่ำวเพ่ิมเติมว่ำ กำรแนะน ำส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ดีเด่นอำจ
ด ำเนินกำรภำยในปีเดียวคงไม่ส ำเร็จ ดังนั้น จึงขอให้เจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบแนะน ำ ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
อย่ำงต่อเนื่อง แนะน ำให้จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนแล้วน ำเข้ำที่ประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี พิจำรณำอนุมัติ 
พร้อมทั้งแนะน ำให้ มีกิจกรรม/นวัตกรรมต่ำงๆ ด้วย 

มติที่ประชุม     รับทรำบ / ถือปฏิบัติ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.3 ความคืบหน้าการจัดตั้งสหกรณ์ตามบัญชาของผู้ว่าราชการจังหวัด

หนองบัวล าภู 
ประธำนฯ มอบให้นำยสมเด็จ  บุญเดช ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ รำยงำน

ต่อที่ประชุมว่ำ ตำมที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหนองบัวล ำภู มีบัญชำให้ส่งเสริมกำรจัดตั้งสหกรณ์ในกลุ่มผู้ปลูกผัก 
และกลุ่มผู้เลี้ยงแพะนั้น จึงขอรำยงำนควำมคืบหน้ำต่อที่ประชุม ดังนี้  

1. กลุ่มผู้ปลูกผัก อ. นำวัง จ. หนองบัวล ำภู สมำชิกเกือบทั้งหมดเป็นสมำชิกของ
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อวังทอง ซึ่งกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อวังทองยังไม่มีควำมประสงค์จะจัดตั้งกลุ่มใหม่ 
เนื่องจำกอยู่ระหว่ำงกำรติดตำมเงินสดขำดบัญชีกับประธำนคณะกรรมกำรของกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อวังทอง
คนเดิมซ่ึงเป็นหนี้จ ำนวน 50,000 บำท 

2. กลุ่มผู้เลี้ยงแพะ อ.เมือง จ.หนองบัวล ำภู ได้รับแจ้งจำกประธำนกลุ่มผู้เลี้ยงแพะว่ำ 
หำกมีควำมประสงค์จะจัดตั้งสหกรณ์ จะประสำนที่ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภูโดยตรงอีกครั้ง 

ประธำนฯ กล่ำวเพ่ิมเติมว่ำ ขอให้กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์เข้ำไปติดตำมกำรจัดตั้ง       
/ส่งเสริมเกี่ยวกับกำรจัดตั้งสหกรณ์ดังกล่ำว และขอให้ส ำรวจ วิเครำะห์ข้อมูลของกลุ่มสมำชิกเลมอนทรีฟำร์ม
เพ่ิมเติม เพ่ือวิเครำะห์ข้อมูลในกำรจัดตั้งเป็นสหกรณ์ตำมที่ได้รับบัญชำจำกผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหนองบัวล ำภูด้วย 

มติที่ประชุม     รับทรำบ  
     
 ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.1 โครงการปรับเปลี่ยนพื้นทีเ่พื่อปลูกพืชอาหารสัตว์ 
ประธำนฯ มอบให้นำยสุชำติ  งำมพิพัฒนกุล ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจสหกรณ์ 

รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ ได้รับมอบหมำยให้เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริหำรโครงกำรปรับเปลี่ยนพ้ืนที่
ส ำหรับปลูกพืชอำหำรสัตว์ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎำคม 2562 เวลำ 13.00 น.       
ณ ห้องประชุมส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวล ำภู สรุปควำมว่ำโครงกำรปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ส ำหรับปลูกพืช
อำหำรสัตว์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ที่ไม่เหมำะสมให้ปรับเปลี่ยนไป
ปลูกพืชอำหำรสัตว์ทดแทน เป็นกำรสร้ำงโอกำสให้เกษตรกรได้เรียนรู้กำรเพำะปลูกพืชเกษตรกรรมทำงเลือกอ่ืน 
ทดแทนกำรปลูกข้ำวในระยะยำว ตลอดจนเป็นกำรส่งเสริมอำชีพช่วยเหลือเกษตรกรตำมนโยบำยของรัฐบำล 
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 หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
1. เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรจะต้องใช้พื้นที่ท่ีไม่เหมำะสมต่อกำรปลูกข้ำว  

(s3 คือ พื้นทีม่ีควำมเหมำะสมปลูกข้ำวเล็กน้อย และ N คือ พื้นที่ไม่มีควำมเหมำะสมปลูกข้ำว) 
2. เกษตรกรต้องปลูกพืชอำหำรสัตว์ 4 ชนิด คือ ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ (ต้นพร้อมฝัก

หรือเมล็ด)  หญ้ำเนเปียร์ หญ้ำแพงโกลำ และมันส ำปะหลัง  
3. พ้ืนที่ที่เกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำรฯ ตั้งแต่ 1 ไร่ แต่ไม่เกิน 15 ไร่ ได้รับเงิน

อุดหนุนปัจจัยกำรผลิต ไร่ละ 2,000 บำท 
  คุณสมบัติของเกษตรกร 
   1. ขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.01) เป็นผู้ปลูกข้ำว กับกรมส่งเสริมกำรเกษตร
ครัวเรือนละ 1 สิทธิ์  
   2. มีประวัติกำรท ำนำย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2557 – 2561) ปีใดปีหนึ่งก็ได้ 
   3. เป็นพ้ืนที่ที่ไม่เหมำะสมต่อกำรปลูกข้ำว (S3/N) โดยสถำนีพัฒนำที่ดินจังหวัด
หนองบัวล ำภูให้กำรรับรองข้อมูล 
   4. เป็นพ้ืนที่ปลูกข้ำวที่มีเอกสำรสิทธิ์ หรือสัญญำเช่ำไม่ต่ ำกว่ำ 1 ปี  
   5. ต้องใช้สิทธิ์ไม่ซ้ ำซ้อนกับโครงกำรปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ท ำนำไม่เหมำะสม เพ่ือส่งเสริม
กำรประกอบอำชีพปศุสัตว์ (โคเนื้อ/กระบือ/แพะ/นำหญ้ำ)  
   6. เกษตรกรต้องลงทุนปรับปรุงแปลงและปลูกพืชอำหำรสัตว์ก่อนจึงจะได้รับเงิน
อุดหนุนปัจจัยกำรผลิต 
   7. อุดหนุนค่ำปัจจัยกำรผลิตส ำหรับพ้ืนที่ที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ ตั้งแต่ 1 ไร่ แต่ไม่เกิน 
15 ไร่ๆ ละ 2,000 บำท  
  ประธำนฯ กล่ำวเพ่ิมเติมว่ำ หำกมีกำรลงพ้ืนที่เพ่ือส ำรวจหรือตรวจสอบแปลงเพำะปลูกพืช
ของเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ ดังกล่ำว ขอให้เจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบแต่ละอ ำเภอร่วมปฏิบัติหน้ำที่กับ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด้วย  
  มติที่ประชุม     รับทรำบ  /  ถือปฏิบัติ 
 
 ระเบียบวาระท่ี ๕.๔ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนกรกฎาคม 25๖๒ 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔.๑ กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับ 

กลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด  
ประธำนฯ มอบให้นำงพรสถิตย์  ก ำไรทอง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำร   

กำรจัดกำรสหกรณ์ รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ ตำมท่ีคณะกรรมกำรฯ ได้พิจำรณำเงินกู้กองทุนสงเครำะห์เกษตรกร
โครงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพ่ือเข้ำถึงแหล่งเงินทุนในกำรผลิตและกำรตลำดให้แก่      
กลุ่มเกษตรกร 8 แห่ง ดังนี้   
   1. กลุ่มเกษตรกรท ำนำโนนขมิ้น  5. กลุ่มเกษตรกรท ำนำหนองแก 
   2. กลุ่มเกษตรกรท ำนำเก่ำกลอย  6. กลุ่มเกษตรกรท ำนำโนนสัง 
   3. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อหันนำงำม 7. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์จอมทอง 
   4. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ฝั่งแดง  8. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หนองภัยศูนย์ 
รวมเป็นเงินจ ำนวน 2,760,000 บำท  
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ประธำนกล่ำวเพ่ิมเติมว่ำ ท ำหนังสือแจ้งกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 และ 2 ประชำสัมพันธ์ให้
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรทรำบ เผื่อมีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรแจ้งควำมประสงค์ขอกู้เพ่ิมเติม  

มติที่ประชุม     รับทรำบ  /  ถือปฏิบัติ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔.2 กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
ประธำนฯ มอบให้นำงพรสถิตย์  ก ำไรทอง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำร   

กำรจัดกำรสหกรณ์ รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ ตำมที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดสรรเงินกู้กองทุนพัฒนำสหกรณ์ 
โครงกำรจัดหำแหล่งน้ ำให้สมำชิกสหกรณ์ เพื่อน ำไปให้สมำชิกกู้ต่อเพ่ือลงทุนในกำรจัดหำและหรือพัฒนำแหล่ง
น้ ำในพ้ืนที่กำรเกษตรของตนเองอย่ำงเป็นระบบ โดยสหกรณ์คิดดอกเบี้ยจำกสมำชิกอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 3 
ต่อปี รำยละไม่เกิน 50,000 บำท เป็นระยะเวลำไม่เกิน 5 ปี ปลอดช ำระต้นเงินในปีที่ 1 ส่งช ำระต้นเงิน      
ปีที่  2 - 5  ร้อยละ 25 ของต้นเงินตำมสัญญำ โดยสหกรณ์ส่งช ำระดอกเบี้ยทุกปี  ในส่วนของจังหวัด
หนองบัวล ำภูมี 1 แห่ง คือ สหกรณ์กำรเกษตรกรโนนม่วง ยำงหล่อ หนองกุ งแก้ว จ ำกัด วงเงินกู้ยืมจ ำนวน 
1,275,000 บำท  

มติที่ประชุม  รับทรำบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๔.3 โครงการชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์       

/กลุ่มเกษตรกร 
ประธำนฯ มอบให้นำงพรสถิตย์  ก ำไรทอง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำร   

กำรจัดกำรสหกรณ์ ได้รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ โครงกำรชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับเกษตรกรสมำชิกสหกรณ์     
/กลุ่มเกษตรกร มีสหกรณ์ท่ีได้รับกำรจัดสรรงบประมำณในปีงบประมำณ 2562 จ ำนวน 3 แห่ง ดังนี้  

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

มติที่ประชุม  รับทรำบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔. สรุปผลการประเมินโครงการส่งเสริมสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล 

 ประธำนฯ มอบให้นำงพรสถิตย์  ก ำไรทอง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำร
กำรจัดกำรสหกรณ์ รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ ผลกำรประเมินโครงกำรส่งเสริมสหกรณ์สีขำวด้วยธรรมำภิบำล 
ประจ ำปี 2562 มีสหกรณ์เข้ำร่วมประชุมจ ำนวน 6 แห่ง ไม่ผ่ำนกำรประเมินท้ัง 6 แห่ง มีรำยชื่อ ดังนี้ 

1. สหกรณ์กำรเกษตรเมืองหนองบัวล ำภู จ ำกัด ได้ 66.33 %  
2. สหกรณ์กำรเกษตรเพ่ือกำรตลำดลูกค้ำ ธกส. หนองบัวล ำภู จ ำกัด ได้ 80.09 % 

  3. สหกรณ์กำรเกษตรนำกลำง จ ำกัด ได้ 60.22 % 
  4. สหกรณ์กำรเกษตรสุวรรณคูหำ จ ำกัด ได้ 63.85 % 
  5. สหกรณ์กำรเกษตรโนนสัง จ ำกัด ได้ 71.69 % 
  6. สหกรณ์กำรเกษตรศรีบุญเรือง จ ำกัด ได้ 63.24 %  
  ผลกำรประเมิน ผ่ำนกำรประเมินต้องได้คะแนนรวมตั้งแต่ 85% ขึ้นไป และต้องได้
คะแนนในแต่ละหลักไม่น้อยกว่ำ 80% 

มติที่ประชุม  รับทรำบ    
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ระเบียบวาระที่ ๕.๔.5 การเห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกันของสหกรณ์ และวงเงินการ
ด าเนินกิจการของกลุ่มเกษตรกร 

ประธำนมอบให้นำงพรสถิตย์  ก ำไรทอง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำร   
กำรจัดกำรสหกรณ์ ได้รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ กำรเห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรือค้ ำประกันประจ ำปีของสหกรณ์           
/กลุ่มเกษตร ประจ ำเดือนกรกฎำคม 2562 มีดงันี้   

 สหกรณ์ มี 9 แห่ง คือ 
1. สหกรณ์บริกำรเดินรถหนองบัวล ำภู จ ำกัด รองนำยทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบ

วงเงินกู้ยืมจ ำนวนเงิน 1,4๐๐,๐๐๐ บำท 
2. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนผำกังวำน จ ำกัด รองนำยทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบวงเงิน

กู้ยืมจ ำนวนเงิน 10,๐๐๐,๐๐๐ บำท  
 ๓. สหกรณ์ออมทรัพย์ปกครองส่วนท้องถิ่นหนองบัวล ำภู จ ำกัด รองนำยทะเบียน

สหกรณ์เห็นชอบวงเงินกู้ยืม จ ำนวนเงิน 2,000,๐๐๐ บำท 
๔. สหกรณ์บุญทันรวมยำงพำรำ จ ำกัด รองนำยทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบวงเงินกู้ยืม 

จ ำนวนเงิน 3,๐๐๐,๐๐๐ บำท 
 ๕. สหกรณ์กองทุนสวนยำงโนนสัง จ ำกัด รองนำยทะเบียนสหกรณ์ให้เห็นชอบ 

วงเงินกู้ยืมจ ำนวนเงิน 3,5๐,๐๐๐ บำท  
 ๖. สหกรณ์บุญทันยำงพำรำกำรเกษตร จ ำกัด รองนำยทะเบียนสหกรณ์ให้เห็นชอบ

วงเงินกู้ยืมจ ำนวนเงิน 850,๐๐๐ บำท 
7. สหกรณ์กองทุนสวนยำงสำมพลังยำงทอง จ ำกัด รองนำยทะเบียนสหกรณ์ให้

เห็นชอบวงเงินกู้ยืมจ ำนวนเงิน 300,๐๐๐ บำท 
8. สหกรณ์กองทุนสวนยำงดงมะไฟ จ ำกัด รองนำยทะเบียนสหกรณ์ให้เห็นชอบ

วงเงินกู้ยืมจ ำนวนเงิน 400,๐๐๐ บำท 
9. สหกรณ์กองทุนสวนยำงสงเครำะห์นำวัง จ ำกัด รองนำยทะเบียนสหกรณ์ให้

เห็นชอบวงเงินกู้ยืมจ ำนวนเงิน 120,๐๐๐ บำท 
สหกรณ์ที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรขอเอกสำรเพ่ิมเติมในกำรพิจำรณำวงเงินกู้ยืม        

มี 2 แห่ง คือ  
1. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนผำซ่อนมั่นคง จ ำกัด วงเงินขอกู้ 1,000,000 บำท 
2. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโนนสง่ำสำมัคคี จ ำกัด วงเงินขอกู้ 3,000,000 บำท 
กลุ่มเกษตรกร มี 11 แห่ง คือ  
1. กลุ่มเกษตรกรท ำนำวังปลำป้อม รองนำยทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบวงเงินกู้ยื ม 

จ ำนวนเงิน 21๐,๐๐๐ บำท 
2. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อหันนำงำม รองนำยทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบวงเงินกู้ยืม 

จ ำนวนเงิน 25๐,๐๐๐ บำท 
3. กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำงพำรำหนองทุ่งมน รองนำยทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบ

วงเงินกู้ยืม จ ำนวนเงิน 33๐,๐๐๐ บำท 
4. กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำงพำรำหนองศำลำ ภูเก้ำ รองนำยทะเบียนสหกรณ์

เห็นชอบวงเงินกู้ยืม จ ำนวนเงิน 1,๐๐๐,๐๐๐ บำท 
5. กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำงก้อนถ้วยต ำบลโนนทัน รองนำยทะเบียนสหกรณ์

เห็นชอบวงเงินกู้ยืม จ ำนวนเงิน 47๐,๐๐๐ บำท 



~ ๑๓ ~ 
 

 
 
 
 

6. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อเมืองใหม่ รองนำยทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบวงเงินกู้ยืม 
จ ำนวนเงิน 6๐๐,๐๐๐ บำท 

7. กลุ่มเกษตรกรท ำนำโคกม่วง รองนำยทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบวงเงินกู้ยืม จ ำนวน
เงิน 2๐,๐๐๐ บำท 

8. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อโคกใหญ่ รองนำยทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบวงเงินกู้ยืม 
จ ำนวนเงิน 3๐๐,๐๐๐ บำท 

9. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์จอมทอง รองนำยทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบวงเงินกู้ยืม 
จ ำนวนเงิน 15๐,๐๐๐ บำท 

10. กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำงพำรำกุดสะเทียน รองนำยทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบ
วงเงินกู้ยืม จ ำนวนเงิน 19๐,๐๐๐ บำท 

11. กลุ่มเกษตรกรท ำนำนำมะเฟืองใหม่ รองนำยทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบวงเงิน
กู้ยืม จ ำนวนเงิน 1,๐๐๐,๐๐๐ บำท  
  มติที่ประชุม  รับทรำบ/ มอบเจ้ำหน้ำที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำรกำรจัดกำรสหกรณ์  
และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 และ 2 แนะน ำสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เตรียมเอกสำรและตรวจสอบเอกสำร
ประกอบกำรขอควำมเห็นชอบวงเงินกู้ยืมให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

 
 ระเบียบวาระท่ี ๕.5  กลุ่มตรวจการสหกรณ์   

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

ควำมก้ำวหน้ำในกำรช ำระบัญชีประจ ำเดือนกรกฎำคม 256๒ ต่อที่ประชุม ดังนี้ 
ที ่ ชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ขั้นตอน 

เดือน มิ.ย. ๖2 
ขั้นตอน 

เดือน ก.ค.62 
ผู้ช ำระบัญชี 

๑ สอ.พนักงำนฝ่ำยปกครองอ ำเภอ 
นำกลำง จ ำกัด 

ขั้นที่ 3 
(26 ก.ย.59) 

ขั้นที่ 3 
(26 ก.ย.59) 

นำยวสันต์  สุขสมบัติ 

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

ขั้นที่ 3 
(21 ก.ค.59) 

นำยขบวน   ทองดี 

๓ ร้ำนสหกรณ์อ ำเภอศรีบุญเรือง  
จ ำกัด 

ขั้นที่ 6   
(4 มิ.ย.60) 

ขั้นที่ 6   
(4 มิ.ย.60) 

นำยสมเด็จ  บุญเดช 
 

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

ขั้นที่ 3 
(1 มิ.ย.59) 

น.ส.ศศิธร จันทร์สมัคร 
 

5 สกก.อนุรักษ์ธรรมชำติ จ ำกัด ขั้นที่ ๗     
(2๔ มี.ค.๖๐) 

ขั้นที่ ๗     
(2๔ มี.ค.๖๐) 

นำยขบวน  ทองดี 

6 สกก.บ้ำนกุดดินจี่ –ดงสวรรค์  
จ ำกัด 

ขั้นที่ 4        
(6 มิ.ย.60) 

ขั้นที่ 4   
(6 มิ.ย.60)  

นำยจิตณรงค์  ลอยลม 
 

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

 

ขั้นที่ 6         
 (19 ธ.ค.59) 

น.ส.ญำณินท์ สุวรรณโค 
 



~ ๑๔ ~ 
 

 
 
 
 

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 ขั้นที ่3 
(11 ส.ค.๖๐) 

ขั้นที่ 3 
(11 ส.ค.๖๐) 

น.ส.ฐิตำภรณ์ สอนเต็ม 

1๕ สบ.ชุมชนบ้ำนเอื้ออำทร
หนองบัวล ำภู จ ำกัด 

ขั้นที่ ๓ 
(๖ ก.ค.๖๐) 

ขั้นที่ ๓ 
(๖ ก.ค.๖๐) 

น.ส.รัดดำวรรณ ไชยช่วย 

๑๖ สกก.บ้ำนเพ็กเฟ้ือย-ห้วยเตย 
จ ำกัด 

ขั้นที่ 3 
(1๐ ต.ค.60)  

ขั้นที่ 3 
(1๐ ต.ค.60) 

นำงพรสถิตย์ ก ำไรทอง   

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

ขั้นที่ 3 
(21 ก.ค. 60) 

น.ส.จันทร์เพ็ญ  ศรีลุนช่ำง 

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

ขั้นที่ ๖ 
(21 พ.ค.6๒) 

น.ส.อรอุมำ แพงวงษ์ 

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

ขั้นที่ 2 
(26 พ.ค.60) 

นำยวสันต์  สุขสมบัติ 

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

ขั้นที่ ๒  
(๒๑ พ.ย.60) 

น.ส.ญำณินท์ สุวรรณโค 
 

2๑ สกก.ผลิตปุ๋ยอินทรีย์คลองเจริญ 
จ ำกัด 

ขั้นที่ ๓  
(๓๒ พ.ย.61) 

ขั้นที่ ๓  
(๓๒ พ.ย.61) 

นำยพยนต์  รุ่งศรี 

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

ขั้นที่ 3  
(๒3 ม.ค.6๑) 

นำยสมเด็จ  บุญเดช 

๒๓ สหกรณ์ผู้ใช้น้ ำบ้ำนโนนข่ำแก ท่ำ
วำรี จ ำกัด 

ขั้นที่ ๒  
๒ ต.ค. ๖๑ 

ขั้นที่ ๒  
๒ ต.ค. ๖๑ 

นำยจิตณรงค์  ลอยลม 



~ ๑๕ ~ 
 

 
 
 
 

มติที่ประชุม  รับทรำบ /มอบเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบเร่งด ำเนินกำรช ำระบัญชีให้เสร็จสิ้น
โดยเร็ว ไม่ควรเกิน ๒ ปี ตำมแผนของกรมส่งเสริมสหกรณ์  
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.5.๒ รายงานความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่องประจ าเดือนกรกฎาคม 
25๖๒ 

ประธำนฯ มอบให้นำยวสันต์ สุขสมบัติ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มตรวจกำรสหกรณ์ รำยงำนต่อที่
ประชุมว่ำ ได้รับแจ้งผลกำรรำยงำนกำรแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ ดังนี้ 

1. สหกรณ์กำรเกษตรเมืองหนองบัวล ำภู จ ำกัด รำยงำนควำมคืบหน้ำว่ำ ในเดือนกรกฎำคม 
2562 ยังไม่ได้รับช ำระหนี้จำกโรงสีอุดรฯ เลี่ยงฮงไถ่ (1992) จ ำกัด คงเหลือยอดมูลค่ำควำมเสียหำย    
๒,๗๐9,701 บำท ส่วนลูกหนี้สินค้ำขำดบัญชีอยู่ในควำมรับผิดชอบของนำยนำวำ ใจสะอำด อดีตผู้จัดกำร   
ยังไมไ่ด้น ำเงินมำช ำระให้สหกรณ์เดือนละ ๕,๐๐๐ บำท มียอดคงเหลือจ ำนวน 1๗,192 บำท 
  2. สหกรณ์ผู้ใช้น้ ำสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำบ้ำนโนนส ำรำญ  จ ำกัด  รำยงำนควำมคืบหน้ำว่ำ  
สหกรณ์มีเงินสดขำดบัญชี เนื่องจำกนำยตำ เวียงวิเศษ อดีตประธำนกรรมกำร ได้น ำเงินไปใช้ส่วนตัว เมื่อวันที่ 
๑๕ มิถุนำยน ๒๕๖๒ ได้ช ำระหนี้จ ำนวนเงิน ๑,๐๐๐ บำท มูลค่ำควำมเสียหำย จ ำนวนเงิน ๙๔,๒๔๒.๒๗ บำท 
ได้ช ำระแล้ว จ ำนวน ๘๐,๒๔๐ บำท ยอดคงเหลือ ๑๔,002.27 บำท  

มติที่ประชุม  รับทรำบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.5.3 รายงานผลการตรวจการสหกรณ์   
ประธำนฯ มอบให้นำยวสันต์ สุขสมบัติ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มตรวจกำรสหกรณ์ รำยงำนต่อที่

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

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

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

 10) สหกรณ์กำรเกษตรนำกลำง  จ ำกัด 
 11) สหกรณ์ส่งเสริมกำรเกษตรและปศุสัตว์หนองบัวล ำภู จ ำกัด  

 12) สหกรณ์กำรเกษตรศรีบุญเรือง จ ำกัด 
 13) สหกรณ์กำรเกษตรโนนสัง จ ำกัด 

 14) สหกรณ์กำรเกษตรกุดดู่ จ ำกัด 
 15) สหกรณ์โคนมในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวล ำภู จ ำกัด 

  มติที่ประชุม  รับทรำบ  
 
 
 



~ ๑๖ ~ 
 

 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.6 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1  
รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนกรกฎาคม 25๖๒ 
ระเบียบวาระที่ ๕.๖.1 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรประชุมใหญ่สามัญประจ าปีภายใน 150 วัน 

สิ้นปีบัญชี 28 กุมภาพันธ์ 2562 
ประธำนฯ มอบให้นำยขบวน ทองดี ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ 

สหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรจัดประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี ภำยใน 150 วัน ส ำหรับปีบัญชีสิน้สุด 28 กุมภำพันธ์  
256๒ ดังนี้  

1. สหกรณ์ มี 5 แห่ง ดังนี้  
  1) สหกรณ์กองทุนสวนยำงดงมะไฟ จ ำกัด  
  2) สหกรณ์บุญทันรวมยำงพัฒนำ จ ำกัด 
  3) สหกรณ์กองทุนสวนยำงสำมพลังยำงทอง จ ำกัด  
  4) สหกรณ์กองทุนสวนยำงโนนทันยำงทอง จ ำกัด 
  5) สหกรณ์กองทุนสวยยำงนำมะเฟือง จ ำกัด  
 2. กลุ่มเกษตรกร มี 11 แห่ง ดังนี้  

  1) กลุ่มเกษตรกรพัฒนำสวนยำงพำรำต ำบลบุญทัน 
  2) กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำงพำรำบ้ำนเซิน ต ำบลนำดี 
  3) กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำงพำรำดงสวรรค์ 
  4) กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำงพำรำกุดจิก เก่ำกลอย 
  5) กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ด่ำนช้ำง 
  6) กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์นำกลำง 
  7) กลุ่มเกษตรกรยำงก้อนถ้วย ต ำบลโนนทัน 
  8) กลุ่มเกษตรกรท ำนำนำมะเฟืองใหม่ 
  9) กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำงพำรำหนองศำลำ ภูเก้ำ 
  10) กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หนองภัยศูนย์ 
  11) กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำงพำรำบ้ำนโนนม่วง 
 มติที่ประชุม  รับทรำบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.6.2 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ส่งงบการเงินภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นปี
ทางบัญชี ณ 30 มิถุนายน 2562  

 ประธำนฯ มอบให้นำยขบวน ทองดี ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 รำยงำนต่อที่
ประชุมว่ำ มีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรปิดบัญชี ส ำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 30 มิถุนำยน 2562 และส่งงบกำรเงินให้
ผู้สอบบัญชีภำยใน 30 วัน มีดังนี้  
 สหกรณ์ มี 4 แห่ง ดังนี้  
  1) สหกรณ์กำรเกษตรเมืองหนองบัวล ำภู จ ำกัด 
  2) สหกรณ์กำรเกษตรสุวรรณคูหำ จ ำกัด 
  3) สหกรณ์กำรเกษตรชื่นอุทัย จ ำกัด 
  4) สหกรณ์กำรเกษตรหนองภัยศูนย์ จ ำกัด  
 กลุ่มเกษตรกรมี 1 แห่ง คือ กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคต ำบลโนนขมิ้น   
 มติที่ประชุม  รับทรำบ   



~ ๑๗ ~ 
 

 
 
 
 

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

สิ้นปีบัญชี 28 กุมภาพันธ์ 2562  
ประธำนฯ มอบให้นำยจิตณรงค์ ลอยลม ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 รำยงำนต่อที่

ประชุมว่ำ มีสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรจัดประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี ภำยใน 150 วัน ส ำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 28 
กุมภำพันธ์  256๒ และ 31 มีนำคม 2562 ดังนี้ คือ   

ที ่ ชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร วันสิ้นปีบัญช ี วันประชุมใหญ่ 
1 สหกรณ์กองทุนสวนยำงยำงหล่อ จ ำกัด 28 ก.พ. 2562 8 ก.ค. 2562  
2 สหกรณ์กองทุนสวนยำงสงเครำะห์นำวัง จ ำกัด 28 ก.พ. 2562 22 ก.ค. 2562  
3 กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำงพำรำกุดสะเทียน 28 ก.พ. 2562 9 ก.ค. 2562  
4 กลุ่มเกษตรกรฝำยหินยำงพำรำ 28 ก.พ. 2562 19 ก.ค. 2562 
5 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อเมืองใหม่ 31 มี.ค. 2562 12 ก.ค. 2562 
6 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์จอมทอง 31 มี.ค. 2562 18 ก.ค. 2562 
7 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อวังทอง 31 มี.ค. 2562 25 ก.ค. 2562 
8 กลุ่มเกษตรกรท ำนำหันนำงำม 31 มี.ค. 2562 30 ก.ค. 2562 

มติที่ประชุม  รับทรำบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.7.2 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ส่งงบการเงินภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นปี
ทางบัญชี ณ 30 มิถุนายน 2562  

 ประธำนฯ มอบให้นำยจิตณรงค์ ลอยลม ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 รำยงำนต่อที่
ประชุมว่ำ มีสหกรณ์ปิดบัญชี ส ำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 30 มิถุนำยน 2562 และส่งงบกำรเงินให้ผู้สอบบัญชี
ภำยใน 30 วัน มี 2 แห่ง คือ  

1. สหกรณ์ผู้ใช้น้ ำสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำบ้ำนหนองเหมือดแอ่ จ ำกัด ส่งงบกำรเงิน
เมื่อวันที่ 26 กรกฎำคม 2562 

2. สหกรณ์กำรเกษตรโนนสัง จ ำกัด ส่งงบกำรเงินเมื่อวันที่ 15 กรกฎำคม 2562  
มติที่ประชุม  รับทรำบ  

 

  ระเบียบวาระท่ี ๕.7.3 ผลการประเมินมาตรฐานสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร 
  ประธำนฯ มอบให้นำยจิตณรงค์ ลอยลม ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 รำยงำนต่อที่
ประชุมว่ำ ผลกำรประเมินมำตรฐำนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร หลังประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี มีดังนี้ คือ  

ที ่ ชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผลกำรด ำเนินงำน วันประชุมใหญ่ 
1 สหกรณ์กองทุนสวนยำงยำงหล่อ จ ำกัด มีก ำไร 8 ก.ค. 2562  
2 สหกรณ์กองทุนสวนยำงสงเครำะห์นำวัง จ ำกัด มีก ำไร 22 ก.ค. 2562  
3 กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำงพำรำกุดสะเทียน มีก ำไร 9 ก.ค. 2562  
4 กลุ่มเกษตรกรฝำยหินยำงพำรำ มีก ำไร 19 ก.ค. 2562 
5 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อเมืองใหม่ มีก ำไร 12 ก.ค. 2562 
6 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์จอมทอง ก ำไร (ชดเชยขำดทุนสะสม) 18 ก.ค. 2562 
7 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อวังทอง มีก ำไร 25 ก.ค. 2562 
8 กลุ่มเกษตรกรท ำนำหันนำงำม มีก ำไร 30 ก.ค. 2562 



~ ๑๘ ~ 
 

 
 
 
 

มติที่ประชุม  รับทรำบ  
 
    
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑ การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 

ประธำนฯ แจ้งต่อท่ีประชุมว่ำ ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ 
สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหำคม 2562 มีกิจกรรมดังนี้  

1. พิธีท ำบุญตักบำตรถวำยเป็นพระรำชกุศล ณ วัดมหำชัย อ ำเภอเมืองหนองบัวล ำภู 
เวลำ 06.30 น.  

2. พิธีลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จ
พระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมอนำลโย ศูนย์รำชกำรจังหวัด
หนองบัวล ำภู เวลำ 08.30 น.  

3. พิธีถวำยเครื่องรำชสักกำระ และพิธีจุดเทียนถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกำส
วันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุม 
อนำลโย เวลำ 17.30 น.   

กำรแต่งกำย ข้ำรำชกำร เครื่องแบบปกติขำว (ไม่สวมหมวก),  จิตอำสำ ชุดจิตอำสำ, 
ประชำชนทั่วไป ชุดสุภำพโทนสีฟ้ำ  

1. มอบเจ้ำหน้ำที่กลุ่มตรวจกำรสหกรณ์ เข้ำร่วมกิจกรรม และเชิญชวนเจ้ำหน้ำที่
กลุ่ม/ฝ่ำยเข้ำร่วมกิจกรรมตำมควำมสมัครใจ  

2. มอบฝ่ำยบริหำรทั่วไป จัดสถำนที่ลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล และประดับผ้ำ
ระบำยสีเหลืองและผ้ำระบำยสีฟ้ำบริเวณรั้วส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู ระหว่ำงวันที่ 5 -19 
สิงหำคม 2562     

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

ประชุมว่ำ เนื่องจำกกำรขออนุมัติใช้รถยนต์รำชกำรมีปัญหำรถยนต์รำชกำรไม่เพียงพอกับผู้ขออนุมัติใช้รถยนต์
รำชกำร จึงขอเสนอต่อที่ประชุมว่ำ อยำกให้มีกำรพิจำรณำหลักเกณฑ์กำรขอใช้รถยนต์รำชกำรเพ่ือเป็นแนวทำง
ปฏิบัติร่วมกัน 

มติที่ประชุม  รับทรำบ /ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ด ำเนินกำร ดังนี้ 
 1. ให้ทุกกลุ่ม/ฝ่ำย ที่จะขออนุญำตไปรำชกำรและขออนุมัติใช้รถยนต์รำชกำร
ส่งเอกสำรกำรขออนุมัติใช้รถยนต์รำชกำรให้ฝ่ำยบริหำรทั่วไปในวันศุกร์ของแต่ละสัปดำห์เวลำไม่เกินเที่ยงวัน
 2. กรณีมีงำนเร่งด่วนระหว่ำงสัปดำห์ หำกมีรถยนต์รำชกำรว่ำงให้ฝ่ำยบริหำร
ทั่วไป จัดรถยนต์รำชกำรให้หรือหำกไม่มีรถยนต์รำชกำรว่ำงให้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล โดยให้เบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำรตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. 2550 
แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 หรือระเบียบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)     



~ ๑๙ ~ 
 

 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.3  การขออนุมัติและการขออนุญาตของผู้รักษาราชการแทนสหกรณ์
จังหวัดหนองบัวล าภู 

ประธำนฯ มอบให้นำยสมเด็จ  บุญเดช ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ แจ้งต่อที่
ประชุมว่ำ ตำมที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษำรำชกำรแทน สหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู ตำมค ำสั่งจังหวัด
หนองบัวล ำภู ที่ 1282/2562 เรื่องแต่งตั้งผู้รักษำรำชกำรแทน สหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู สั่ง ณ วันที่ 18 
กรกฎำคม 2562 ขอหำรือว่ำ กรณีสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภูไปต่ำงจังหวัดและได้มอบหมำยผู้รักษำรำชกำรแทน 
ล ำดับที่ 1 เป็นผู้รักษำรำชกำรแทน บำงครั้งอำจมีกรณีที่ผู้รักษำรำชกำรแทนดังกล่ำวไปรำชกำรในท้องที่     
แต่ไม่ได้ไปรำชกำรต่ำงจังหวัด จะยังสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่รักษำรำชกำรแทนได้ หรือให้ผู้ที่อยู่รักษำรำชกำรแทน 
ล ำดับถัดไปเป็นผู้รักษำรำชกำรแทนโดยอัตโนมัติ  จึงขอให้ท่ำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู พิจำรณำให้แนวทำง 
ปฏิบัติที่ชัดเจน 

ประธำนฯ กล่ำวเพ่ิมเติมว่ำ ในกำรลงนำมอนุมัติ/อนุญำต/ลงนำมในเอกสำรให้ถือปฏิบัติ   
โดยเรียงตำมล ำดับตำมค ำสั่งจังหวัดหนองบัวล ำภู ที่ 1282/2562 เรื่องแต่งตั้งผู้รักษำรำชกำรแทน สหกรณ์
จังหวัดหนองบัวล ำภู สั่ง ณ วันที่ 18 กรกฎำคม 2562 โดยเคร่งครัด หำกผู้รักษำรำชกำรแทนล ำดับแรก  
หรือที่ ได้รับมอบหมำยไปรำชกำรต่ำงจังหวัดจึงให้ผู้รักษำรำชกำรแทนล ำดับถัดไปรักษำรำชกำรแทน       
เฉพำะในวันที่มีเหตุดังกล่ำวเท่ำนั้น และขอให้ฝ่ำยบริหำรทั่วไปดูแลเรื่องดังกล่ำวด้วย 

มติทีป่ระชุม  รับทรำบ และถือปฏิบัติ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๔ โครงการส่งเสริมการออม เนื่องในโอกาสสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ 

จ ากัด ครบรอบ 70 ปี 
ประธำนฯ มอบให้นำยจิตณรงค์ ลอยลม ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 แจ้งต่อที่

ประชุมว่ำ สหกรณ์ข้ำรำชกำรสหกรณ์ จ ำกัด ขอเชิญชวนสมำชิกเข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมกำรออม เนื่องใน
โอกำสสหกรณ์ข้ำรำชกำรสหกรณ์ จ ำกัด ครบรอบ 70 ปี มีเงื่อนไข ดังนี้  

- บัญชีเงินฝำกออมทรัพย์พิเศษ ทวีทรัพย์ 3 ดอกเบี้ย 4 % ทบต้นทุกเดือน 
- เปิดบัญชีได้ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหำคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2562  
- เปิดบัญชีครั้งแรกต้องไม่น้อยกว่ำ 500 บำท แต่ไม่เกิน 50,000 บำท 
- สมำชิกฝำกรำยเดือนได้ไม่เกินเดือนละ 20,000 บำท 
- คิดอัตรำดอกเบี้ย 4% ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2562  หำกพ้นระยะเวลำดังกล่ำว

สหกรณ์จะคิดอัตรำดอกเบี้ยเท่ำกับเงินฝำกออมทรัพย์พิเศษ 
- ติดต่อเปิดบัญชี ณ สหกรณ์ข้ำรำชกำรสหกรณ์ จ ำกัด /ผู้ประสำนงำนและหรือทำง

ไปรษณีย ์ 
   มติที่ประชุม  รับทรำบ 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๒๐ ~ 
 

 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.5 การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาประจ าปี 2562   
  ประธำนฯ มอบให้นำยจิตณรงค์ ลอยลม ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 แจ้งต่อที่
ประชุมว่ำ สหกรณ์ข้ำรำชกำรสหกรณ์ จ ำกัด ให้ทุนส่งเสริมกำรศึกษำ ประจ ำปี 2562 แก่สมำชิก หรือสมำชิก
สมบท หรือบุตรที่ชอบด้วยกฎหมำยของสมำชิก/สมำชิกสมบท แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม ให้ยื่นสมัครขอรับทุน
ได้ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎำคม 2562 ถึง 20 สิงหำคม 2562 ดำวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.coopofficer.or.th 
โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

1. ประเภททุนเรียนดี   
(1) ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ชั้น ม.1 – ม 3  
(2) ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ชั้น ม.4 – ม.6 
(3) ระดับอุดมศึกษำ (ปวส. อนุปริญญำ และปริญญำตรี) 

2. ทุนกำรศึกษำ แบ่งเป็นระดับต่ำงๆ ดังนี้  
(1) ระดับประถมศึกษำ ชั้น ป.2 – ป.6 
(2) ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ชั้น ม.1 – ม.3  
(3) ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ชั้น ม.4 – ม.6 ( ปวช.) 
(4) ระดับอุดมศึกษำ (ปวส. อนุปริญญำ และปริญญำตรี) 

3. ทุนกำรศึกษำระดับปริญญำโท (ส ำหรับสมำชิก) 
มติที่ประชุม  รับทรำบ 
 

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

http://www.coopofficer.or.th/

