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รายงานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการและจ้างเหมาบริการ 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล าภู 

ครั้งที่ 1/25๖3 
ประจ าเดือนมกราคม 2563 

วันพุธที ่29 มกราคม ๒๕๖3 เวลา 14.30 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 สุขสมบัติ 
6.  นำยขบวน   ทองดี  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ ขบวน  ทองดี 
7.  นำยประสิทธิ์        เทพมูณี  หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป   ประสิทธิ์  เทพมูณี 
8.  นำยทว ี  ขวัญใจ  เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์อำวุโส  ทวี ขวัญใจ 
9.  นำงสำวนัทธมนต์   พรหมมำ นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร  นัทธมนต์ พรหมมำ 
10. นำงน้ ำฝน    แก้วศิลำ  นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร  น้ ำฝน  แก้วศิลำ 
11. นำงสำวญำณินท ์ สุวรรณโค นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร  ญำณินท์ สุวรรณโค 
๑2. นำงสำวพิสมัย  แสงโทโพธิ์ นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร      พิสมัย แสงโทโพธิ์ 
13. นำยพยนต์  รุ่งศร ี  เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์ช ำนำญงำน พยนต์ รุ่งศรี 
14. นำงกำญจนำ    มะลำหอม นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร          กำญจนำ มะลำหอม 
15. นำงสำวชมพูเนกข์ พุทธิรัตน์ นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  ชมพูเนกข์ พุทธิรัตน์ 
16. นำงสำวสิริเนตร โพระกัน  นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  สิริเนตร โพระกัน 
17. นำงสำวกัญญำณัฐ จูมเกตุ  นิติกรปฏิบัติกำร    กัญญำณัฐ จูมเกตุ 
18. นำยอุดม  กุศล  นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  อุดม  กุศล 
๑9. นำยสำคร  ดำทุมมำ พนักงำนพิมพ์ ส4   สำคร ดำทุมมำ 
20. นำงสำวช่อเพชร  ศรีบุญเรือง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน  ช่อเพชร  ศรีบุญเรือง 
2๑. นำงสำวจันทร์เพ็ญ   ศรีลุนช่ำง นักวิชำกำรสหกรณ์   จันทร์เพ็ญ  ศรีลุนช่ำง 
22. นำยธีรโชติ   มะลิวัน  นักจัดกำรงำนทั่วไป   ธีรโชติ มะลิวัน 
23. นำยภำณุพงษ์   เกตุไทย  นิติกร     ภำณุพงษ์ เกตุไทย 
24. นำงสำวอัมพิกำ ฉิมมำ  นักวิชำกำรสหกรณ์   อัมพิกำ ฉิมมำ 
25. นำงสำวนิลวรรณ  ศรีหลง  นักวิชำกำรมำตรฐำนสินค้ำ  นิลวรรณ ศรีหลง 
26. นำงสำวปวีณำ ชัชวำลย์  นักวิชำกำรสหกรณ์   ปวีณา ชัชวาล 
27. นำงสำวภำวิน ี บุญสุด  นักวิชำกำรเงินและบัญชี   ภำวิณี  บุญสุด 
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๒8. นำงศรีสุนันท์   วงค์พันธุ์  นักวิชำกำรสหกรณ์   ศรีสุนันท์ วงค์พันธุ์ 
29. นำงสำวสุมำล ี อินทวิหค นักวิชำกำรสหกรณ์   สุมำลี อินทวิหค 
30. นำงสำวรัดดำวรรณ ไชยช่วย  เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์  รัดดาวรรณ ไชยช่วย 
31. นำงสำวฐิตำภรณ ์ สอนเต็ม  เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์  ฐิตาภรณ์ สอนเต็ม 
32. นำงสำวศิริรัตน์ จันทร์จ้อย เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี  ศิริรัตน์  จันทร์จ้อย 
33. นำงสำวเจนจิรำ สุวรรณพิมพ์ เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์  เจนจิรำ  สุวรรณพิมพ์ 
34. นำงสำวรุ่งนภำ   ขำวข ำ  เจ้ำพนักงำนธุรกำร   รุ่งนภำ  ขำวข ำ 
๓5. นำงสำววชิุดำวดี  ศรีสุทัศน์ เจ้ำพนักงำนธุรกำร   วิชุดำวดี ศรีสุทัศน์ 
36. นำยสุทธิชัย  ถำวะโร  พนักงำนขับรถยนต์ ส2   สุทธิชัย ถำวะโร 
37. นำยเกษม    ปัจชัยโย  จ้ำงเหมำบริกำรขับรถยนต์  เกษม  ปัจชัยโย 
38. นำยพรเทพ  เปียซื่อ  จ้ำงเหมำบริกำรขับรถยนต์  พรเทพ  เปียซื่อ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1.  นำยจิตณรงค์  ลอยลม  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 ไปรำชกำร 
2.  นำงสำวทิพวรรณ ทองดี  นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  ลำป่วย 
3. นำงสำวชุติญำ     รัตนวงศ ์ นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร  ลำพักผ่อน 
4. นำงสำวพรสวรรค์  เตียตระกูล นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร  ไปรำชกำร 
5. นำงสำวอรอุมำ  แพงวงษ์  นักวิชำกำรสหกรณ์   ไปรำชกำร 
6. นำงสำวศศิธร  จันทร์สมัคร นักวิชำกำรสหกรณ์   ลำป่วย 
7. นำยวิจิตร  บูระพันธ์ พนักงำนขับรถยนต์ ส2   ไปรำชกำร 
8. นำยสมคิด  งำมดี  พนักงำนขับรถยนต์ ส2   ไปรำชกำร 
 
มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 38 คน และมีผู้ไม่มาประชุม จ านวน 8 คน 
 

เริ่มประชุมเวลำ 14.๓๐ น. 
 นำยกฤษฎำ   วรสถิตย์  สหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู ประธำนในที่ประชุมกล่ำวเปิดกำรประชุม            
และด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุม ดังนี้ 
 
 

 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑.๑ แนะน าผู้บริหารระดับสูงกรมส่งเสริมสหกรณ์  
   ประธำนในที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่ำมีข้ำรำชกำรได้ด ำรงต ำแหน่งใหม่ ดังนี้ คือ  

        1. นำยวิรัตน์ชัย  พันธวุำ      ต ำแหน่ง รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
           2. นำยอัชฌำ  สุวรรณนิตย์   ต ำแหน่ง รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
           3. นำยประกอบ  เผ่ำพงศ์     ต ำแหน่ง  ผู้ตรวจรำชกำรกรม เขตตรวจ
รำชกำรที่ 1, 2 และส่วนกลำง 

        4. นำยสมศักดิ์ กรีธำธร      ต ำแหน่ง ผู้ตรวจรำชกำรกรม เขตตรวจรำชกำร
ที่ 17, 18 

มติที่ประชุม  รับทรำบ    

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ     
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ระเบียบวาระท่ี ๑.2 การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ประธำนฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ กรมส่งเสริมสหกรณ์ให้หน่วยงำนในสังกัดเตรียมกำรในกำร

จัดซื้อ จัดจ้ำงในปีงบประมำณ 2563  เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงสิ่งก่อสร้ำง ครุภัณฑ์ และในปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2563  ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู มีกำรได้รับกำรจัดสรรงบประมำณในกำรจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

มติที่ประชุม  รับทรำบ    
 
ระเบียบวาระท่ี ๑.3 การจัดอบรมหลักสูตร สร้างธรรมาภิบาลส าหรับผู้บริหารสหกรณ์ 
ประธำนฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ กรมส่งเสริมสหกรณ์จะจัดอบรมหลักสูตร สร้ำงธรรมำภิบำล

ส ำหรับผู้บริหำรสหกรณ์ อยู่ภำยใต้ควำมร่วมมือระหว่ำงกรมส่งเสริมสหกรณ์และมูลนิธินโยบำยสำธำรณะ   
เพ่ือสังคมและธรรมำภิบำล มีก ำหนดกำรจัดอบรมระหว่ำงเดือนธันวำคม 2562 - เมษำยน 2563 จ ำนวน 7 
รุ่น ๆ ละ 3 วัน ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลำนหลวง กรุงเทพฯ มีกลุ่มเป้ำหมำยหลัก ได้แก่ กรรมกำรและ
ผู้บริหำรสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยเน้นสหกรณ์ที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินสหกรณ์สีขำว และสำมำรถสนับสนุน
งบประมำณกำรจัดอบรม ซึ่งกำรอบรมดังกล่ำวมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้กลุ่มเป้ำหมำยมีกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจ
สหกรณ์ออมทรัพย์ที่ดีและมีธรรมำภิบำล ส่งผลเชิงบวกต่อทั้งขบวนกำรสหกรณ์ พร้อมทั้งเป็นกำรยกระดับ
ควำมสำมำรถในกำรบริหำรธุรกิจอย่ำงมีธรรมำภิบำลให้กับกรรมกำรและผู้บริหำรสหกรณ์ออมทรัพย์ จนน ำไปสู่
กำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นศรัทธำ เป็นที่พ่ึงพำให้กับสมำชิกและเครือข่ำยสหกรณ์ทั้งทำงด้ำนกำรเงิน และควำม
ร่วมมืออ่ืน ๆ จนส่งผลให้สหกรณ์เติบโตอย่ำงเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป ซึ่งในกำรอบรมจะเน้นควำมส ำคัญในกำร
ท ำหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสหกรณ์ 9 ด้ำน เป็นกรอบในกำรพัฒนำโดยมีเนื้อหำ ดังนี้  

- ควำมส ำคัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
- บทบำทหน้ำที่กรรมกำร 
- บทบำทกรรมกำรในบริบทของกฎหมำยใหม่ 
- กำรวิเครำะห์งบกำรเงิน 
- ประเด็นด้ำนกำรบริหำรธุรกิจของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
- กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
- จำกธรรมำภิบำลสู่ควำมยั่งยืน 

ส ำหรับกรรมกำรและผู้บริหำรสหกรณ์ออมทรัพย์ที่สนใจสมัครเข้ำรับกำรอบรมหลักสูตร 
“ส ร้ ำ ง ธ ร ร ม ำ ภิ บ ำ ล ส ำ ห รั บ ผู้ บ ริ ห ำ ร ส ห ก ร ณ์ ” ส ำ ม ำ ร ถ ส มั ค ร ผ่ ำ น
เว็บไซต์  http://forms.gle/bdYZCQS4rY6f2587A ระหว่ำงวันที่  20 ธันวำคม 2562 - 20 มกรำคม 
2563 โดยแต่ละสหกรณ์ส่งคณะกรรมกำร/ผู้บริหำรเข้ำรับกำรอบรมรุ่นละ 3 - 4 คน รวมทั้งสิ้น 15 คน  
เพ่ือเป็นกำรกระจำยกำรเรียนรู้ และเปิดโอกำสให้แสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงหลำกหลำย สำมำรถสอบถำม
ข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ สถำบันพัฒนำกรรมกำรและฝ่ำยจัดกำรสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เลขที่ 20 ถนนพิชัย 
แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-669-3647 หรือ คุณพัฒน์นรี แหลมสุวรรณกุล  

มติที่ประชุม  รับทรำบ 
 
 
 
 
 

https://forms.gle/bdYZCQS4rY6f2587A?fbclid=IwAR12g3z-5XnXK26tC8fv3urBMDLevUR6MGe49Fo-kUa5NDuuWqB8btdE58U
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ระเบียบวาระท่ี ๑.4 การสร้างนักการเงินเพื่อท าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์  
ประธำนฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ กรมส่งเสริมสหกรณ์จะจัดอบรมนักกำรเงินที่จะเข้ำไป ส่งเสริม

สหกรณ์ควบคู่กับเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมสหกรณ์ คือเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมสหกรณ์ ท ำหน้ำที่ให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับ กติกำ 
ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมำยต่ำง ๆ ส่วนนักกำรเงินเข้ำไปเสนอภำพกำรวิเครำะห์สถำนะทำงกำรเงินของ
สหกรณ์ จะให้นักวิชำกำรสหกรณ์ที่เป็นเด็กรุ่นใหม่ที่เป็นนักกำรเงิน เข้ำไปแนะน ำสหกรณ์ออมทรัพย์ในกำร
ประชุมคณะกรรมกำร อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (นำยพิเชษฐ์ วิริยะพำหะ) จึงได้ให้นโยบำยกับกองพัฒนำ
สหกรณ์ด้ำนกำรเงินและร้ำนค้ำ และศูนย์วิเครำะห์และติดตำมสถำนกำรณ์ทำงกำรเงินสหกรณ์ ให้สร้ำง
หลักสูตรอบรมเพ่ือสร้ำงนักกำรเงินดังกล่ำว และคัดเลือกผู้ที่จะเข้ำรับกำรอบรมมำจำก ๒ กลุ่ม คือ  

1. กลุ่มที่มำจำกนักกำรเงินที่ผ่ำนกำรอบรมของมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ จังหวัดละ 
1 คน ถ้ำจังหวัดใดไม่มีนักกำรเงิน ให้คัดเลือกบุคคลที่เก่งท่ีสุดในจังหวัดมำ  

          2. คัดเลือกจำกข้ำรำชกำรบรรจุใหม่รอบที่ผ่ำนมำ ที่อำยุไม่เกิน ๓๕ ปี คำดว่ำจะได้ 
ผู้เข้ำรับกำรอบรมประมำณ 50 - 60 คน  

          โดยจะให้บุคคลทั้ง 2 กลุ่ม มำช่วยกันคิดอย่ำงอิสระ โดยผู้ใหญ่จะไม่เข้ำไปครอบง ำ 
จะบอกเพียงเป้ำหมำยที่ต้องกำร คือ  

(1) ทบทวน และปรับปรุงแบบรำยงำน และรูปแบบกำรน ำเสนอ เพ่ือฉำยภำพให้
สหกรณ์เข้ำใจง่ำย ๆ  

(๒) สร้ำงรูปแบบกำรท ำงำนของนักกำรเงินที่ผ่ำนกำรอบรมแล้ว ให้เป็นไปในทิศทำง
เดียวกัน หรือรูปแบบเดียวกัน  

(๓) เป็นผู้สอนข้ำรำชกำรที่บรรจุเข้ำมำใหม่ 
รุ่นแรกจะสัมมนำ ในวันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2563 ณ โรงแรมไมด้ำ แกรนด์  อ ำเภอเมือง

นครปฐม จังหวัดนครปฐม   
มติที่ประชุม  รับทรำบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑.5 การซักซ้อมแนวทางการสั่งการของนายทะเบียนสหกรณ์ ที่เกี่ยวกับ

งบการเงิน  
ประธำนฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ซักซ้อมแนวทำงกำรสั่งกำรของ        

นำยทะเบียนสหกรณ์ ดังนี้   
  1. กรณีสหกรณ์จัดท ำงบกำรเงินแล้วผู้สอบบัญชีรับรองงบกำรเงินแบบมีเงื่อนไข 
      1.1 ถ้ำรับรองตำมหลักกำรบัญชีแล้วมีก ำไรลดลง หรือขำดทุน นำยทะเบียน

สหกรณ์จะต้องสั่งกำรให้สหกรณ์แก้ไขตำม พรบ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542 แก้ไขปรับปรุง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 
มำตรำ 20,  22 (1) (2) (3) 

      1.2 ถ้ำผู้สอบบัญชีจ ำเป็นต้องรับรองโดยมีเงื่อนไข เนื่องจำกจะครบเวลำตำม
กฎหมำยก ำหนด สหกรณ์สำมำรถน ำงบกำรเงินเสนอต่อที่ประชุมใหญ่พิจำรณำอนุมัติได้ ส่ วนที่ประชุมใหญ่จะ
อนุมัติหรือไม่อนุมัติก็ได้ 

  2. กรณีสหกรณ์ขำดทุนสะสมจนหุ้นติดลบ แต่มีกำรจ่ำยคืนค่ำหุ้นต้องสั่งให้เรียกคืน     
ถ้ำเรียกคืนไม่ได้ต้องให้ผู้อนุมัติจ่ำยคืนสหกรณ์  

                 2.1 ให้สหกรณ์ท ำแผนฟ้ืนฟูให้ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภูแต่งตั้ง
คณะท ำงำนร่วมกับสหกรณ์ด้วย สหกรณ์สำมำรถแก้ไขข้อบังคับได้ ให้จ่ำยคืนค่ำหุ้น กรณีสหกรณ์ออมทรัพย์หัก
เงินเดือนเป็นค่ำหุ้นตลอด ทั้งๆ ที่ผลกำรด ำเนินกำรขำดทุนอำจให้งดกำรหักค่ำหุ้นชั่วครำวในข้อบังคับก็ได้  
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                 2.2 หำกพิจำรณำแล้วสหกรณ์ไม่อำจด ำเนินธุรกิจให้เป็นผลดีได้ให้สั่งเลิกสหกรณ์
ตำมมำตรำ 71 (3) 

มติที่ประชุม  รับทรำบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑.6 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
ประธำนฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและบริหำรพัสดุภำครัฐ 

พ.ศ. 2560 ก ำหนดวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงมี 3 วิธี ดังนี้   
1) วิธีประกำศเชิญชวนทั่วไป  เชิญชวนผู้ประกอบกำรทั่วไปที่มีคุณสมบัติตรงตำม

เงื่อนไขที่ก ำหนดให้เข้ำยื่นข้อเสนอ  
2) วิธีคัดเลือก  เชิญชวนเฉพำะผู้ประกอบกำรที่มีคุณสมบัติตรงตำมเงื่อนไขที่ก ำหนด 

ซึ่งต้องไม่น้อยกว่ำ 3 รำยให้เข้ำยื่นข้อเสนอ เว้นแต่ในงำนนั้นมีผู้ประกอบกำรที่มีคุณสมบัติตรงตำมที่ก ำหนด
น้อยกว่ำ 3 รำย  

3) วิธีเฉพำะเจำะจง  เชิญชวนผู้ประกอบกำรที่มีคุณสมบัติตรงตำมเงื่อนไขที่ก ำหนด
รำยใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา 

หำกหน่วยงำนรำชกำรมีควำมประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้ำงกับร้ำนสหกรณ์ ให้หน่วยงำนรำชกำร
สำมำรถจัดซื้อ จัดจ้ำงจำกร้ำนสหกรณ์ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรอง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะ
มอบให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ออกระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีเนื้อหำโดยย่อ ดังนี้  

  1. ประเภทสหกรณ์ท่ีก ำหนดเป็นร้ำนสหกรณ์ 
       1.1 กรณีเป็นพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ให้มีสหกรณ์ 4 ประเภท ที่ถือเป็นร้ำนสหกรณ์

ได้แก่ สหกรณ์กำรเกษตร สหกรณ์ประมง สหกรณ์นิคม สหกรณ์ร้ำนค้ำ 
                 1.2 กรณีเป็นสินค้ำทั่วไป ให้มีสหกรณ์ 7 ประเภท ดังนี้ 
   - สหกรณ์กำรเกษตร   - สหกรณ์ประมง  

- สหกรณ์นิคม    - สหกรณ์ร้ำนค้ำ 
- สหกรณ์บริกำร   - สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
- สหกรณ์อ่ืนตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง  เป็นร้ำนสหกรณ์ ยกเว้นสหกรณ์

ออมทรัพย์  
2. ขั้นตอน วิธีกำรขอใบรับรอง 

       2.1 สหกรณ์ต้องมีมติจำกที่ประชุมใหญ่และมีหนังสือมอบอ ำนำจ 
       2.2 งบกำรเงิน 2 ปี ล่ำสุด  
       2.3 หลักฐำนแสดงว่ำด ำเนินธุรกิจจัดหำและจ ำหน่ำยสินค้ำเป็นปกติ 
มติที่ประชุม  รับทรำบ 

 
  ระเบียบวาระท่ี ๑.7 การร่างกฎกระทรวงต่างๆ ก ากับสหกรณ์ออมทรัพย์  
  ประธำนฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ กำรร่ำงกฎกระทรวงต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรก ำกับสหกรณ์ออม
ทรัพย์ ได้จัดท ำเสร็จแล้ว อยู่ระหว่ำงกำรปรับปรุงแก้ไขเล็กน้อย จะน ำเข้ำที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่ 30 
มกรำคม 2563  ส่วนกำรร่ำงกฎกระทรวง กำรก ำหนดวิธีกำรรับจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับเกี่ยวกับกำร
ก ำหนดท้องที่ด ำเนินงำนและที่ตั้งส ำนักงำน กลุ่มทะเบียนข้อบังคับ ร่ำงเสร็จแล้วอยู่ระหว่ำงกำรน ำเสนอไปยัง
กลุ่มกฎหมำยพิจำรณำ    

มติที่ประชุม  รับทรำบ 
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  ระเบียบวาระท่ี ๑.8 ผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน 
   ประธำนฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ จ ำนวนเรื่องร้องเรียนที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของกรมส่งเสริม
สหกรณ์ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ไตรมำส 1 (ข้อมูล ณ 31 ธันวำคม 2562) รวม 630 เรื่อง แยก
ตำมประเภทสหกรณ์ ดังนี้ 
   1. สหกรณ์ออมทรัพย์ จ ำนวน 276 เรื่อง คิดเป็น  43.81 %   

2. สหกรณ์กำรเกษตร   จ ำนวน 185 เรื่อง คิดเป็น 29.37 % 
3. สหกรณ์บริกำร จ ำนวน   62 เรื่อง คิดเป็น    9.84 % 
4. สหกรณ์นิคม   จ ำนวน   45 เรื่อง คิดเป็น    7.14 % 
5. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  จ ำนวน   42 เรื่อง คิดเป็น    6.67 %   

   6. สหกรณ์ร้ำนค้ำ จ ำนวน   17 เรื่อง คิดเป็น    2.70 % 
7. สหกรณ์ประมง จ ำนวน     3 เรื่อง คิดเป็น    0.48 % 

  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (นำยพิเชษฐ์ วิริยะพำหะ) ได้มอบให้ ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 
ส ำนักนำยทะเบียนและกฎหมำย กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร และกองกำรเจ้ำหน้ำที่ ด ำเนินกำรร่วมกัน และร่ำง
ค ำสั่งเพ่ือจัดตั้งกลุ่มบริหำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ โดยให้น ำนักวิชำกำรรุ่นใหม่ รุ่นเก่ำ รุ่นกลำงใหม่กลำง
เก่ำเข้ำมำในกลุ่มดังกล่ำว และให้ก ำหนดโครงกำรสร้ำง หน้ำที่  ต ำแหน่ง จ ำนวนคน และสำยกำรบังคับบัญชำ  
และฝำกรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นำยวิรัตน์ชัย พันธุวำ  ดูแลภำพรวมเรื่องร้องเรียนด้วย      

มติที่ประชุม  รับทรำบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑.9 ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรม

วิชาการเกษตร 
ประธำนฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ประชุมหำรือร่วมกับกรมวิชำกำร

เกษตรกร เพ่ือร่วมกันด ำเนินกำรและพัฒนำ มีสำระส ำคัญโดยสรุป ดังนี้  
 1. กำรปลูกกัญชำเพ่ือกำรแพทย์  
     - กำรผลิตต้นพันธุ์ 
     - กำรถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนกำรเพำะปลูกกัญชำให้ได้ผลผลิตตำมควำมต้องกำร 
 2. กำรถำ่ยทอดเทคโนโลยี กำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
     - เกษตรอัจฉริยะ เกษตรแม่นย ำ เกษตรสมัยใหม่ระดับแปลง 
 3. มำตรฐำนกำรรับรองสินค้ำเกษตร 
     GAP  GMP  TSPO  RSPD 
 4. ควำมร่วมมือเรื่องปุ๋ยสั่งตัด 
     กำรพัฒนำสูตรปุ๋ยให้เหมำะสมส ำหรับพืชแต่ละชนิด 
 5. ควำมร่วมมือด้ำนเครื่องจักรกล 
     กำรน ำเทคโนโลยีเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตรมำพัฒนำสมำชิกสหกรณ์ 
 6. โครงกำรน ำลูกหลำนเกษตรกรกลับบ้ำน สำนต่ออำชีพกำรเกษตร 
               เป้ำหมำยเกษตรพ้ืนที่ชนบท เกษตรพ้ืนที่ชำนเมือง ชุมชนเมือง โดยกำรใช้

เทคโนโลยีสมัยใหม่  
     หน่วยงำนรัฐให้กำรสนับสนุน  
                 - วิทยำกรประจ ำชุมชน 
                 - ผู้เชี่ยวชำญด้ำนพืชไร่ พืชสวน ปำล์มน้ ำมัน 
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       - กำรสร้ำงอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ทำงกำรเกษตร 
 7. กรอบควำมร่วมมือด้ำนงำนวิจัยระดับกรม  
     กำรวิจัยองค์ควำมรู้ทำงกำรเกษตรด้ำนพืชในพ้ืนที่เป้ำหมำย (พ้ืนที่ในภำค

สหกรณ์) 
 8. MOU ระหว่ำงกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมวิชำกำรเกษตร       

  มติที่ประชุม  รับทรำบ 
    

 
 
 

  
 

ประธำนฯ มอบให้นำยธีรโชติ มะลิวัน นักจัดกำรงำนทั่วไป แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ รำยงำนกำร
ประชุมประจ ำเดือนธันวำคม 2562 ครั้งที่ 12/๒๕๖๒ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มกรำคม พ.ศ. 2563 ได้บรรจุ
ในเว็บไซต์ของส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล าภู http://web.cpd.go.th/nongbualamphu/ และ
ลงไลน์กลุ่มส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด เพ่ือให้ทุกกลุ่ม/ฝ่ำย ได้รับทรำบและตรวจสอบควำมถูกต้อง รวมทั้ง
ด ำเนินกำร ตำมมติที่ประชุมในส่วนที่เกี่ยวข้อง และหำกท่ำนใดมีข้อแก้ไขเพ่ิมเติมภำยหลังขอให้แจ้งฝ่ำยบริหำร
ทั่วไป จึงขอรับรองรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว 

มติที่ประชุม  รับทรำบ /รับรองรำยงำนกำรประชุมประจ ำเดือนธันวำคม ๒๕๖2 
 

 
 
 

 

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินค้างช าระนานของสหกรณ์ ภายใต้
โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 

ประธำนมอบให้นำยสุชำติ งำมพิพัฒนกุล ประธำนคณะท ำงำนฯ รับผิดชอบ สหกรณ์
กำรเกษตรศรีบุญเรือง จ ำกัด ไดร้ำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ สหกรณ์เกษตรศรีบุญเรือง จ ำกัด มีหนี้ค้ำงช ำระท้ังหมด 
27,527,942 บำท ได้รับช ำระ 724,205 บำท  คงเหลือ 26,803,737 บำท รำยละเอียด ดังนี้ 

1. ลูกหนี้เงินกู้ระยะสั้นค้ำงช ำระ มีจ ำนวน 439 สัญญำ จ ำนวน 765 รำย จ ำนวนเงิน 
20,661,235 บำท  

2. ลูกหนี้เงินกู้ระยะปำนกลำงค้ำงช ำระ มีจ ำนวน 79 สัญญำ จ ำนวน 75 รำย จ ำนวนเงิน 
5,438,000 บำท 

3. ลูกหนี้ เงินกู้ระยะยำวค้ำงช ำระ มีจ ำนวน 52 สัญญำ จ ำนวน 52 รำย จ ำนวนเงิน 
704,502 บำท คิดเป็น 2.63 %  

 

 

 

 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12/๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2563 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องติดตาม  

http://web.cpd.go.th/nongbualamphu/
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ประธำนฯ มอบให้นำงพรสถิตย์  ก ำไรทอง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำร
กำรจัดกำรสหกรณ์ ประธำนคณะท ำงำนฯ รับผิดชอบ สหกรณ์กำรเกษตรนำกลำง จ ำกัด รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ 
สหกรณ์กำรเกษตรนำกลำง จ ำกัด ได้รับช ำระหนี้จำกลูกหนี้ ดังนี้ 

 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 % ของเงินต้นคงเหลือต้นปี  

ประธำน ฯ มอบให้นำยขบวน ทองดี ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ รำยงำนต่อที่
ประชุมว่ำ ได้เข้ำร่วมประชุมกับสหกรณ์กำรเกษตรกรเมืองหนองบัวล ำภู จ ำกัด ได้แนะน ำให้สมำชิกสหกรณ์ที่มี
หนี้ค้ำงช ำระ ให้ช ำระหนี้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด และได้เก็บข้อมูลกำรช ำระหนี้ของลูกหนี้ จะรำยงำนเดือน
ถัดไป 

ประธำนฯ มอบให้นำงสำวญำณินท์  สุวรรณโค นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร รำยงำนแทน
นำยจิตณรงค์ ลอยลม ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 ต่อที่ประชุมว่ำ สหกรณ์กำรเกษตรโนนสัง จ ำกัด 
ได้รับช ำระหนี้จำกลูกหนี้ค้ำงระยะเวลำระหว่ำง 1 – 5 ปี  จ ำนวน 134 รำย หนี้ค้ำงช ำระ จ ำนวน 812,414 บำท  

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 โครงการไทยนิยม ยั่งยืน 
ประธำนฯ มอบให้นำยสุชำติ  งำมพิพัฒนกุล ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจสหกรณ์ 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรใช้ประโยชน์ของอุปกรณ์กำรตลำดโครงกำรไทยนิยม ยั่งยืน (แก้มลิง) โดยขอให้กลุ่ม
ส่งเสริมสหกรณ์ท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. สหกรณ์กำรเกษตรเพื่อกำรตลำดลูกค้ำ ธกส. หนองบัวล ำภู จ ำกัด  
นำยขบวน ทองดี ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ ในเดือน

มกรำคม 2563 สหกรณ์กำรเกษตรเพ่ือกำรตลำดลูกค้ำ ธกส. หนองบัวล ำภู จ ำกัด ได้เก็บข้ำวเปลือกเหนียว 
จ ำนวน 62.๗4  ตัน  ข้ำวเปลือกหอมมะลิ จ ำนวน 51.52  ตัน  เก็บมันส ำประหลังสดไว้ในโกดัง จ ำนวน 
13.50 ตัน และมันเส้น จ ำนวน 0.74 ตัน  

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

มกรำคม 2563 สหกรณ์กำรเกษตรหนองภัยศูนย์ จ ำกัด ไม่มีกำรรับซื้อสุกรจำกสมำชิกเพ่ือน ำมำช ำแหละ  
และจ ำหน่ำย  



~ ๙ ~ 
 

 
 
 
 

  มติที่ประชุม   รับทรำบ  /มอบเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบ แนะน ำสหกรณ์ให้จัดท ำแผนกำร
ด ำเนินงำน และให้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ให้ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภูทรำบตำม
แบบฟอร์มที่ก ำหนด 
 
 
 
     
 ระเบียบวาระท่ี ๕.3.3 การจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจ าปี 2563  

ประธำนฯ มอบให้นำยสุชำติ งำมพิพัฒนกุล ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่ง เสริมและพัฒนำธุรกิจ
สหกรณ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู ร่วมกับขบวนกำรสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
จะจัดงำนวันสหกรณ์แห่งชำติ ตรงกับวันที่ 26 กุมภำพันธ์ ของทุกปี เพ่ือร ำลึกถึงพระกรุณำธิคุณของพระรำช 
วรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยำลงกรณ์ “พระบิดำแห่งสหกรณ์ไทย” และจะเชิญเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนสหกรณ์
จังหวัดหนองบัวล ำภู ร่วมประชุมในวันที่ 13 กุมภำพันธ์ 2563  

มติที่ประชุม     รับทรำบ  /มอบกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจสหกรณ์ ด ำเนินกำร และมอบ
ฝ่ำยบริหำรทั่วไปร่ำงค ำสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะท ำงำนจัดงำนวันสหกรณ์แห่งชำติ พร้อมทั้งให้คณะท ำงำนทุกคณะ
ร่วมแรง ร่วมใจ และสำมัคคีกันปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.2 หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563  

 ประธำนฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ กรอบวงเงินจัดสรรงบประมำณส ำหรับเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำร มีดังนี้  
   1. ข้ำรำชกำร (ผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภททั่วไประดับอำวุโส ลงมำ ต ำแหน่งประเภท
วิชำกำรระดับช ำนำญกำรพิเศษ ลงมำ ต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำรระดับต้น หรือต ำแหน่งระดับ 8 ลงมำ)      
/ลูกจ้ำงประจ ำ /พนักงำนรำชกำร 
 

รายการ อัตราค่าใช้จ่าย 
1. ค่ำเบี้ยเลี้ยง    
    1.1 เต็มวัน 240 บำท/คน/วัน 
    1.2 ไม่เต็มวัน (เกินกว่ำ 12 ชม. ให้นับเป็น 1 วนั หำกนบัได้ไม่เกิน   
          12 ชม. แต่นับได้เกิน 6 ชม. ให้ถือเป็นคร่ึงวัน  

120 บำท/คน/วัน 

2. ค่ำที่พัก  
    2.1 เหมำจ่ำย  ไม่เกิน 800 บำท/คน/วนั 
    2.2 เกินกว่ำที่ก ำหนดตำมแนวทำงนี้ แตไ่ม่เกินกว่ำที่ระเบียบ ว่ำด้วย 
          ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรก ำหนด 

ให้เบิกตำมที่จ่ำยจริง โดยแนบ
หลักฐำนและใบส ำคัญประกอบ 

3. ค่ำพำหนะ   
    3.1 ค่ำโดยสำรเคร่ืองบิน 2,500 บำท/เที่ยว/คน 
    3.2 ใช้รถยนต์รำชกำร คิดตำมระยะทำง x อัตรำสิ้นเปลือง

น้ ำมัน 
    3.3 นอกเหนือจำกที่ก ำหนดตำมแนวทำงนี้ แต่ไม่เกินกว่ำที่ระเบียบ  
          ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรก ำหนด 

ให้เบิกตำมที่จ่ำยจริง โดยแนบ
หลักฐำนและใบส ำคัญประกอบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา 



~ ๑๐ ~ 
 

 
 
 
 

   ทั้งนี้  หน่วยงำนจะต้องบริหำรงบประมำณที่ ได้รับจัดสรรภำยในวงเงิน ตลอด
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ตำมแผนปฏิบัติงำนและงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563   
(1 ต.ค. 2562 – 30 ก.ย. 2563) 
   2. กรอบวงเงินจัดสรรงบประมำณส ำหรับเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรสัมมนำและฝึกอบรม 
ดังนี้  

2.1 กลุ่มเป้ำหมำยที่เป็นเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร 
รายการ อัตราค่าใช้จ่าย 

จัดสถานที่รัฐ จ าเป็นต้องจัดสถานที่เอกชน 
1. ค่ำอำหำร ไม่เกิน 150 บำท/คน/มื้อ ไม่เกิน 250 บำท/คน/มื้อ 
2. ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ไม่เกิน 35 บำท/คน/มื้อ ไม่เกิน 50 บำท/คน/มื้อ 
3. ค่ำวิทยำกร    
    3.1 วิทยำกรที่เป็นบุคลำกรภำครัฐ ไม่เกิน 600 บำท/ชั่วโมง ไม่เกิน 600 บำท/ชั่วโมง 
    3.2 วิทยำกรที่เป็นบุคคลภำยนอก ไม่เกิน 1,200 บำท/ชั่วโมง ไม่เกิน 1,200 บำท/ชั่วโมง 
4. ค่ำที่พัก ไม่เกิน 400 บำท/คน/คืน ไม่เกิน 600 บำท/คน/คืน 
5. ค่ำพำหนะ   
    5.1 ภำยในจังหวัด 
 
    5.2 นอกเขตจังหวัด 

120 บำท/คน (60x2 เที่ยว) 
 
เท่ำที่จ่ำยจริง 

120บำท/คน(60 บำท) x 2 
เที่ยว 
เท่ำที่จ่ำยจริง 

              
2.2 กลุ่มเป้ำหมำยที่เป็นข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำงประจ ำ/พนักงำนรำชกำร 

รายการ อัตราค่าใช้จ่าย 
จัดสถานที่รัฐ จ าเป็นต้องจัดสถานที่เอกชน 

1. ค่ำอำหำร ไม่เกิน 150 บำท/คน/มื้อ ไม่เกิน 250 บำท/คน/มื้อ 
2. ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ไม่เกิน 35 บำท/คน/มื้อ ไม่เกิน 50 บำท/คน/มื้อ 
3. ค่ำวิทยำกร    
    3.1 วิทยำกรที่เป็นบุคลำกรภำครัฐ ไม่เกิน 600 บำท/ชั่วโมง ไม่เกิน 600 บำท/ชั่วโมง 
    3.2 วิทยำกรที่เป็นบุคคลภำยนอก ไม่เกิน 1,200 บำท/ชั่วโมง ไม่เกิน 1,200 บำท/ชั่วโมง 
4. ค่ำที่พัก             -  ไม่เกิน 600 บำท/คน/คืน 
5. ค่ำพำหนะ เบิกจ่ำยจำกตน้สังกัด เบิกจ่ำยจำกตน้สังกัด 
6. ค่ำวัสดุ     70 บำท/คน/หลักสูตร 70 บำท/คน/หลักสูตร 

มติที่ประชุม   รับทรำบ  /มอบฝ่ำยบริหำรทั่วไปแจ้งเวียนให้กลุ่มทุกกลุ่มทรำบ และถือปฏิบัติ
โครงเคร่งครัด 

 
 ระเบียบวาระที่  ๔.3  มาตรการป้องปรามการขออนุมัติเดินทางไปราชการและเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
 ประธำนฯ มอบให้นำยประสิทธิ์ เทพมูณี หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ     
กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ออกมำตรกำรป้องปรำมกำรอนุมัติเดินทำงไปรำชกำรและกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำร โดยให้ผู้บังคับบัญชำ ก ำกับ ดูแล และก ำกับเจ้ำหน้ำที่ เพ่ือให้กำรปฏิบัติ อนุมัติ และกำร
เบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรเป็นไปโดยถูกต้อง โดยให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 2 มกรำคม 2563    
เป็นต้นไป ดังนี้  



~ ๑๑ ~ 
 

 
 
 
 

   1. ให้ผู้บังคับบัญชำตรวจสอบ ก ำกับ ดูแล กำรขออนุญำตเดินทำงไปรำชกำรของ
ผู้ใต้บังคับบัญชำอย่ำงเคร่งครัด โดยจะต้องขออนุมัติกำรเดินทำงไปรำชกำรเป็นลำยลักษณ์อักษร แต่ก็ต้องแจ้ง
ให้ผู้บังคับบัญชำทรำบก่อน และให้ผู้บังคับบัญชำพิจำรณำอนุมัติเฉพำะกรณีและระยะเวลำที่มีควำมจ ำเป็น
จริงๆ เท่ำนั้น หำกเจ้ำหน้ำที่รำยใดไม่มีหน้ำที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจที่ต้องไปปฏิบัติงำนหรือไม่มีแผนกำร
ปฏิบัติงำนที่ชัดเจนต้องไม่อนุญำตให้ไปรำชกำร 
   2. หำกผู้บังคับบัญชำเห็นว่ำกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่รำยใดไม่เหมำะสม 
โดยปกติวิสัยของเจ้ำหน้ำที่รำยนั้นๆ ไม่มีภำรกิจให้ต้องเดินทำงไปต่ำงจังหวัด หรือเจ้ำหน้ำที่รำยใดโดยต ำแหน่ง
งำนไม่มีหน้ำที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับภำรกิจในกำรเดินทำงไปรำชกำรต่ำงจังหวัด หรือขออนุญำตเดินทำงไป
รำชกำรต่ำงจังหวัดโดยมีผลประโยชน์ส่วนตนแอบแฝง ก็ย่อมไม่สำมำรถเบิกหรืออนุมัติค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง
ไปรำชกำร   

3. กำรอนุญำตให้ใช้รถยนต์รำชกำรในกำรเดินทำงไปรำชกำร ให้ผู้บังคับบัญชำ
พิจำรณำอนุญำต โดยค ำนึงถึงควำมจ ำเป็นและเหมำะสม และปฏิบัติตำมกฎระเบียบรำชกำรที่เกี่ยวข้องกับกำร
ใช้รถยนต์รำชกำรอย่ำงเคร่งครัด 
   4. กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้องตำมควำมเป็น
จริงเป็นกำรกระท ำโดยทุจริต ถือเป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง ให้ผู้บังคับบัญชำพิจำรณำเพ่ือด ำเนินกำรทำง
วินัยตำมกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด  

มติที่ประชุม   รับทรำบ  /มอบฝ่ำยบริหำรทั่วไปแจ้งเวียนให้กลุ่มทุกกลุ่มทรำบ และถือปฏิบัติ
โครงเคร่งครัด 

 
   

 
     

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑  ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 ระเบียบวาระที่  ๕.๑.1 แนวทางปฏิบัติกรณีสหกรณ์ได้รับหรือขอรับการสนับสนุน
งบประมาณพัฒนาจังหวัด 

  ประธำนฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มีหนังสือซักซ้อมแนวทำงกำรปฏิบัติ
เกี่ยวกบักำรขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ดังนี้  
  1. กรณีที่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จะขอรับสนับสนุนงบประมำณจำกจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร หำกได้รับกำรจัดสรรงบประมำณก่อสร้ำงอำคำรหรือสิ่งปลูกสร้ำงพร้อม
อุปกรณ์ใช้ประโยชน์ และพ้ืนที่กำรก่อสร้ำงอำคำรหรือสิ่งปลูกสร้ำงเป็นของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์
จะต้องมีมติอุทิศที่ดินให้แก่ทำงรำชกำรก่อนหรืออนุญำตให้ทำงรำชกำรใช้ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งทรัพย์สิน
ดังกล่ำว จะเป็นทรัพย์สินของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด  
  2. กรณีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมให้ทำงรำชกำรเป็นผู้ทรง
สิทธิเหนือที่ดิน รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้ำง และพืชผลต่ำงๆ ที่อยู่บนที่ดินพร้อมแผนที่แสดงขอบเขต
และเนื้อที่ของดินที่จะจดทะเบียนสิทธิ โดยสิทธิเหนือพ้ืนดินดังกล่ำวจะต้องมีก ำหนดเวลำไม่เกิน 30 ปี  หำก
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีควำมประสงค์จะใช้ประโยชน์จำกทรัพย์สินดังกล่ำว จะต้องเช่ำทรัพย์สินกับส่วน
รำชกำร ทั้งนี ้ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู ได้มีหนังสือแจ้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรแล้ว 

 
 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพื่อทราบ และถือปฏิบัติ 



~ ๑๒ ~ 
 

 
 
 
 

  ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.2 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าเดือนมกราคม 2563 
ประธำนฯ มอบให้นำยประสิทธิ์ เทพมูณี หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยเงิน

งบประมำณปี 2563 ประจ ำเดือนมกรำคม 2563 ของส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู ข้อมูล ณ วันที่
28 มกรำคม ๒๕๖3 เบิกจ่ำยเงินงบประมำณได้ 70 % สูงกว่ำเป้ำหมำยที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ก ำหนด คือ 65 %  
และในเดือนกุมภำพันธ์ 2563 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ก ำหนดไว้ 80 % 
  มติที่ประชุม รับทรำบ  
 
 ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.3 การขับเคลื่อนการงดให้ถุงพลาสติก 

ประธำนฯ มอบให้นำยประสิทธิ์ เทพมูณี หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ จังหวัด
หนองบัวล ำภู ขอควำมร่วมมือรณรงค์และประชำสัมพันธ์มำตรกำรลด เลิกใช้ถุงพลำสติกแบบใช้ครั้งเดียว 
(Single Use Plastic) ที่ก่อให้เกิดผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้สำมำรถดำวน์โหลด เอกสำรข้อมูลและสื่อ
ประชำสัมพันธ์ได้ทำงเว็บไซต์ www.ppb.moi.go.th หัวข้อ:หนังสือเวียน/ประชำสัมพันธ์ 
  มติที่ประชุม รับทรำบ  
 
   ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 
  ระเบียบวาระที่ ๕.๒.1 การจัดมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ 
2563 
      ประธำนฯ มอบให้นำยสมเด็จ บุญเดช ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ รำยงำน
ต่อที่ประชุมว่ำ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เปิดระบบกำรจัดมำตรฐำนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ ำปีงบประมำณ 
2563 แล้วหำกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้ประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปีแล้ว ขอให้เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมสหกรณ์ที่
รับผิดชอบสถำบันดังกล่ำวด ำเนินกำรประเมินกำรจัดมำตรฐำนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในระบบต่อไป 
     ประธำนฯ กล่ำวเพ่ิมเติมว่ำ หากมีการประชุมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเกี่ยวกับการประเมินผล
การปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้เชิญตัวแทนเจ้ำหน้ำที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 หรือ 2 เข้ำ
ร่วมด ำเนินกำรด้วย 
     มติที่ประชุม     รับทรำบ /ถือปฏิบัติ 
 
  ระเบียบวาระที่ ๕.๒.2 การจัดสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
      ประธำนฯ มอบให้นำยสมเด็จ บุญเดช ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ แจ้งต่อที่
ประชุมว่ำ มีประชำชนมำแจ้งควำมประสงค์ขอจัดตั้งสหกรณ์ จ ำนวน 2 แห่ง คือ กลุ่มออมทรัพย์บ้ำนธำตุหำญ
เทำว์ อ. เมืองหนองบัวล ำภู และกลุ่มออมทรัพย์ครูกรมสำมัญ อ.นำวัง อยู่ระหว่ำงกำรทดลองกำรด ำเนินงำนใน
รูปแบบสหกรณ ์
     มติที่ประชุม     รับทรำบ / มอบกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 
1 และ 2 ร่วมกันแนะน ำ ส่งเสริมกำรด ำเนินงำนต่อไป 
 
 
 
 
 
 

http://www.ppb.moi.go.th/


~ ๑๓ ~ 
 

 
 
 
 

 ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
ระเบียบวาระท่ี ๕.3.๑ โครงการน าลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร 
ประธำนฯ มอบให้นำยสุชำติ งำมพิพัฒนกุล รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ กรมส่งเสริมสหกรณ์

จัดท ำ “โครงกำรน ำลูกหลำนเกษตรกรกลับบ้ำน สำนต่ออำชีพกำรเกษตร”   โดยเปิดรับบุตรหลำนสมำชิก
สหกรณ์ และบุคคลทั่วไป ที่ต้องกำรกลับคืนสู่ถิ่นฐำนบ้ำนเกิด เพ่ือสำนต่ออำชีพกำรเกษตรจำกรุ่นพ่อแม่ ได้มี
เวลำอยู่ใกล้ชิดกับครอบครัวมำกยิ่งขึ้น และต้องกำรสร้ำงคนรุ่นใหม่ให้หันมำประกอบอำชีพกำรเกษตร โดยมี
สหกรณ์กำรเกษตรในพ้ืนที่ท ำหน้ำที่เป็นศูนย์กลำงในกำรส่งเสริมอำชีพกำรเกษตรที่มั่นคงให้กับคนรุ่นใหม่ โดย
กรมส่งเสริมสหกรณ์จะด ำเนินโครงกำร 3 ปี ระหว่ำงปี 2563 – 2565 ในกำรพัฒนำและบ่มเพำะอำชีพ
กำรเกษตรเพ่ือให้เป็นเกษตรกรมีอำชีพและรำยได้ที่มั่นคง ผู้สมัครเข้ำร่วมโครงกำรต้องเป็นผู้ที่มีควำมตั้งใจที่จะ
หันมำประกอบอำชีพท ำกำรเกษตร ที่มีอำยุไม่เกิน 50 ปี ต้องมีที่ดินเป็นของตัวเองหรือสำมำรถเช่ำที่ดินเพ่ือ
ประกอบอำชีพเกษตรกรรมได้ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์จะประสำนหน่วยงำนต่ำง ๆ เข้ำมำให้กำรสนับสนุนใน
ด้ำนองค์ควำมรู้ในกำรท ำกำรเกษตร ปลูกพืชผัก เลี้ยงปลำ ปศุสัตว์ ในรูปแบบเกษตรผสมผสำน หรือใช้หลัก
ทฤษฎีใหม่ รวมถึงกำรใช้รูปแบบกำรท ำเกษตรสมัยใหม่  หรือเกษตรแม่นย ำ และเน้นกำรผลิตสินค้ำเกษตร
ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ตำมควำมประสงค์ที่แจ้งไว้ในใบสมัคร รวมถึงกำรพัฒนำกำรใช้เทคโนโลยี 
เครื่องมือ อุปกรณ์กำรผลิต แปรรูป ตลอดจนประสำนภำคเอกชนในกำรจัดหำตลำดมำรองรับผลผลิต พร้อม
ช่วยวำงแผนกำรผลิตสินค้ำให้ได้คุณภำพและสอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดและผู้บริโภค 

ผู้ที่ สนใจสำมำรถกรอกใบสมัครผ่ำน  QR Code ทำงเว็บ ไซต์  กรมส่งเสริมสหกรณ์
www.cpd.go.th หรือทำง Line สอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ และ
สหกรณ์กำรเกษตรที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ โดยเปิดรับตั้งแต่วันที่ 1 – 31 มกรำคม 2563  และจะประกำศผลผู้ที่
ได้รับกำรคัดเลือกในกำรเข้ำร่วมโครงกำรในวันที่ 2 มีนำคม 2563 ทั้งนี้ส ำนักงำนสหกรณ์สหกรณ์จังหวัด
หนองบัวล ำภู โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจสหกรณ์ได้มีหนังสือเชิญชวนสหกรณ์ จ ำนวน 8 แห่งเข้ำร่วม
โครงกำรดังกล่ำว  

ประธำนฯ กล่ำวเพ่ิมเติมว่ำ จังหวัดหนองบัวล ำภู มีผู้สมัครเข้ำร่วมโครงดังกล่ำว จ ำนวน 83 
รำย 

มติที่ประชุม     รับทรำบ /กลุ่มส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจสหกรณ์ ด ำเนินกำร 
 

 ระเบียบวาระท่ี ๕.๔ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนมกราคม 25๖3 
ระเบียบวาระที่ ๕.๔.1 โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าถึงแหล่ง

เงินทุนในการผลิตและการตลาด 
ประธำนมอบให้นำงพรสถิตย์  ก ำไรทอง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำร   

กำรจัดกำรสหกรณ์ ได้รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ ตำมที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ให้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรสร้ำงควำม
เข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพ่ือเข้ำถึงแหล่งเงินทุนในกำรผลิตและกำรตลำด ระยะเวลำด ำเนินงำน 5 ปี (พ.ศ.
2559 - 2564) ในกำรนี้ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำรกำร
จัดกำรสหกรณ์  ได้หนังสือถึงกลุ่มเกษตรกรเพ่ือส ำรวจและประมำณกำรจ ำนวนเงินทุนหมุนเวียนที่             
กลุ่มเกษตรกรที่ยังมีควำมจ ำเป็นและประสงค์จะขอกู้ยืมในปีที่ 5 (เดือนมีนำคม 2563 – มีนำคม 2564) 
ตำมแบบส ำรวจเงินกองทุนสงเครำะห์เกษตรกรโครงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพ่ือเข้ำถึง
แหล่งเงินทุนในกำรผลิตและกำรตลำด ปีงบประมำณ 2563 ส่งให้ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดภำยในวันที่ 12 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.cpd.go.th%2F%3Ffbclid%3DIwAR0UzjI_BBuUGY4PfQRlRDmVu2xfBW2xvMUf9G7oqD3q32Fu78TIOzLiUNY&h=AT0XpYqBfUtMmezNbpZTU409pPg7174_bJCcGDuaFQreuLifRr6qqncOcoVHUPeBO1br3aAtrYI6yQjs_GKqX40W-839qd_vqURzDBvVlM8x_aHBzSW6FwNTi_0R7Q96aSImFrer0g6enTFbUto0pUJPSHkJpBJFdmg6Boh-f8cJuwM9VJ_KDf-YQFa78icgfwN2dpLoLYVtxq75IA2xy-aGHl3-3E6ENQmP5pCfD2ReHkppxHlgr853f7dlHNcxpJIzHeU08H0hGIyJBoQDJ8ZW9g8bTl0ZaSZ2dGZq1fFS_sedfhJtDKQzE__tpahm1PnqEN_4sESb6NIwcZgIqR_I9ie7l6P1xMJj822pmb2jQu7pQusEbEEequwuQvNMfYTNbynJSzIJtdFC2UzF1PsCNwjV_zTBrRjgs1ZGW-hwtBwyTXzx2lAhEhVpcRtZG3LyluoI7dPul284snNqtRTdbaQzTG1_VU9r-LF70DuO6D3CXXRQ95rFKOq2h-CsDtHNnviRpqjoHc7upqX1DozVzpHzanLGco-QD1gSy-O8_FYeoJQ3N4YNnqc2H3mE4Fo5zmIL1H0ALqnA789IONHXSiyYhvig0hg-vkvzfPDzcOmdZsy1G6OmPHaMyzu-ODCc


~ ๑๔ ~ 
 

 
 
 
 

กุมภำพันธ์ 2563 จึงขอควำมร่วมมือกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 และ 2 ช่วยแนะน ำและติดตำมกลุ่มเกษตรกร
ด ำเนินกำรตำมก ำหนดด้วย 

 มติที่ประชุม  รับทรำบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔.2 ผลการด าเนินงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
ประธำนมอบให้นำงพรสถิตย์  ก ำไรทอง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำร   

กำรจัดกำรสหกรณ์ ได้รำยงำนต่อที่ประชุม ดังนี้ 
1. โครงกำรปกติ  
   มีสหกรณ์กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนำสหกรณ์ โครงกำรปกติ จ ำนวน 19 แห่ง ได้ช ำระ

แล้วจ ำนวน 4 แห่ง ดังนี้  
1. สหกรณ์ผู้ใช้น้ ำสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำบ้ำนโคกม่วงชุม จ ำกัด  
2. สหกรณ์กองทุนสวนยำงนำมะเฟือง จ ำกัด  
3. สหกรณ์กองทุนสวนยำงดงมะไฟ จ ำกัด  
4. สหกรณ์กำรเกษตรศุภนิมิตหนองบัวล ำภู จ ำกัด   

 

2.  โครงกำรพิเศษ  อัตรำดอกเบี้ย 1% สหกรณ์จ่ำยให้แก่สมำชิกไม่เกิน 3 % 
   2.1 โครงกำรสนับสนุนเพ่ือกำรพัฒนำอำชีพ มีสหกรณ์แจ้งควำมประสงค์ 2 แห่ง 

คือ สหกรณ์กำรเกษตรบ้ำนกกค้อ จ ำกัด และสหกรณ์ผู้ใช้น้ ำสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำบ้ำนทรำยมูล – กุดแข้ จ ำกัด  
2.2 โครงกำรพัฒนำกำรผลิตน้ ำนมโคที่มีคุณภำพลดต้นทุนกำรผลิต มีสหกรณ์

แจ้งควำมประสงค์จ ำนวน 1 แห่ง คือ สหกรณ์โคนมในเขตปฏิรูปที่ดินหนองบัวล ำภู จ ำกัด   
2.3 โครงกำรสนับสนุนกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนของสหกรณ์ มีสหกรณ์แจ้งควำม

ประสงค์ จ ำนวน 4 แห่ง คือ  
  1.) สหกรณ์ผู้ใช้น้ ำบ้ำนสมสนุก จ ำกัด  
  2.) สหกรณ์ข้ำวฮำงงอกหนองบัวล ำภู จ ำกัด 
  3.) สหกรณ์ผู้ใช้น้ ำสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำบ้ำนทรำยมูล – กุดแข้ จ ำกัด 
  4.) สหกรณ์กองทุนสวนยำงนำมะเฟือง จ ำกัด  
ในกำรนี้จึงขอควำมร่วมมือกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 และ 2 แนะน ำ ส่งเสริมสหกรณ์ที่รับผิดชอบ 

ดังนี้  
                                1. หำกสหกรณ์ประสงค์จะขอกู้ตำมโครงกำรฯ จะต้ องมีมติของคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรของสหกรณ์แสดงควำมจ ำนงเข้ำร่วมโครงกำร ฯ   

 2. สหกรณ์ไม่ประสงค์กู้ตำมวงเงินที่ได้รับจัดสรร ให้สหกรณ์แจ้งส ำนักงำนสหกรณ์
จังหวัดผ่ำนกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ โดยแนบส ำเนำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำรที่มีมติไม่ขอกู้เงินตำม
โครงกำรดังกล่ำว    

 3. หำกสหกรณ์ใดได้ช ำระหนี้แล้ว ขอส่งเอกสำรแจ้งควำมประสงค์ขอกู้ยืมเงินได้ 
มติที่ประชุม  รับทรำบ /มอบ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 และ 2 แนะน ำสหกรณ์ให้ด ำเนินกำร

ตำมระเบียบโดยเคร่งครัด  
 
 
 
 



~ ๑๕ ~ 
 

 
 
 
 

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

ควำมก้ำวหน้ำในกำรช ำระบัญชีประจ ำเดือนมกรำคม 2563 ต่อที่ประชุม ดังนี้ 
ที ่ ชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ขั้นตอน 

เดือน ธ.ค. ๖2 
ขั้นตอน 

เดือน ม.ค. 62 
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.60)  

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 
 

10 กลุ่มเกษตรเลี้ยงสัตว์นำแก  ขั้นที่ ๖  
(7 เม.ย.60)   

ขั้นที่ ๖  
(7 เม.ย.60)  

น.ส.จันทร์เพ็ญ ศรีลุนช่ำง 
 

11 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์นำค ำไฮ 
 

ขั้นที่ 3 
(16 ก.พ.60) 

ขั้นที่ 3 
(16 ก.พ.60) 

น.ส.จันทร์เพ็ญ ศรีลุนช่ำง 
 

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

ขั้นที่ 3 
(11 ส.ค.๖๐) 

น.ส.ฐิตำภรณ์ สอนเต็ม 

13 สบ.ชุมชนบ้ำนเอื้ออำทร
หนองบัวล ำภู จ ำกัด 

ขั้นที่ ๓ 
(๖ ก.ค.๖๐) 

ขั้นที่ ๓ 
(๖ ก.ค.๖๐) 

น.ส.รัดดำวรรณ ไชยช่วย 

๑4 สกก.บ้ำนเพ็กเฟ้ือย-ห้วยเตย 
จ ำกัด 

ขั้นที่ 3 
(1๐ ต.ค.60)  

ขั้นที่ 3 
(1๐ ต.ค.60) 

นำงพรสถิตย์ ก ำไรทอง   



~ ๑๖ ~ 
 

 
 
 
 

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

ขั้นที่ 3 
(21 ก.ค. 61) 

น.ส.จันทร์เพ็ญ  ศรีลุนช่ำง 

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

ขั้นที่ ๗ 
(๖ ม.ค.6๓) 

น.ส.อรอุมำ แพงวงษ์ 

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

ขั้นที่ 2 
(26 พ.ค.60) 

นำยวสันต์  สุขสมบัติ 

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

ขั้นที่ ๒  
(๒๑ พ.ย.60) 

น.ส.ญำณินท์ สุวรรณโค 
 

19 สกก.ผลิตปุ๋ยอินทรีย์คลองเจริญ 
จ ำกัด 

ขั้นที่ ๓  
(2๓ พ.ย.61) 

ขั้นที่ ๓  
(2๓ พ.ย.61) 

นำยพยนต์  รุ่งศรี 

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

ขั้นที่ 3  
(๒3 ม.ีค.6๑) 

น.ส.ทิพวรรณ  ทองดี 

๒1 สหกรณ์ผู้ใช้น้ ำบ้ำนโนนข่ำแก ท่ำ
วำรี จ ำกัด 

ขั้นที่ ๔  
๔ ธ.ค. ๖๒ 

ขั้นที่ ๔  
๔ ธ.ค. ๖๒ 

นำยจิตณรงค์  ลอยลม 

22 กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำง
สำมัคคี ต. โนนทัน 

ขั้นที่ ๗ 
๑๖ ธ.ค.62 

ขั้นที่ 8 
๑๖ ม.ค.63 

นำยพยนต์ รุ่งศรี 

23 กลุ่มเกษตรกรท ำนำหนองหว้ำ ขั้นที่ 1  
20 พ.ย.62 

ขั้นที่ 1  
20 พ.ย.62 

ทวี 

นำยสมเด็จ  บุญเดช ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ กล่ำวเพ่ิมเติมว่ำ เนื่องจำก
ได้ร่วมตรวจสอบกำรด ำเนินกำรของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวล ำภู จ ำกัด มีควำมเห็นว่ำมีข้อบกพร่อง    
จึงขอให้พิจำรณำว่ำ ในกำรประชุม กจบ. ครั้งต่อไป ควรน ำสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวล ำภู จ ำกัด เข้ำร่วม
ประชุมด้วย   

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

 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๗ ~ 
 

 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.5.๒ รายงานความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่องประจ าเดือนมกราคม 
25๖3 

ประธำนฯ มอบให้นำยวสันต์ สุขสมบัติ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มตรวจกำรสหกรณ์ รำยงำนต่อที่
ประชุมว่ำ ได้รับแจ้งผลกำรรำยงำนกำรแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ ดังนี้ 

๑. สหกรณ์กำรเกษตรเมืองหนองบัวล ำภู จ ำกัด รำยงำนควำมคืบหน้ำว่ำ ในเดือนมกรำคม 
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 

3. สหกรณ์กำรเกษตรศรีบุญเรือง จ ำกัด รำยงำนควำมคืบหน้ำว่ำ ในเดือนมกรำคม 2563 ยัง
ไม่ได้รับช ำระหนี้จำกลูกหนี้  นำยสมศักดิ์  จักรนำรำยณ์  จ ำนวน ๕,๐๐๐ บำท ยอดคงเหลือจ ำนวน 
3,839,000 บำท 
  มติที่ประชุม  รับทรำบ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.6 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1  

รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนมกราคม 25๖3  
ระเบียบวาระท่ี ๕.6.1 สหกรณแ์สดงฐานะการเงินส่งงบการเงินภายใน ๓๐ วัน 
ประธำนฯ มอบให้นำยขบวน ทองดี ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ 

สหกรณป์ิดบัญชีและส่งงบกำรเงินให้ผู้สอบบัญชีภำยใน ๓๐ วัน จ ำนวน 3 แห่ง คือ  
1. สหกรณบ์ริกำรเดินรถหนองบัวล ำภู จ ำกัด  

   2. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนำไร่ จ ำกัด 
   3. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนผำกังวำนสำมัคค ีจ ำกัด 

มีสหกรณ์ปิดบัญชีและส่งงบกำรเงินให้ผู้สอบบัญชีภำยใน ๓๐ วันไม่ได้ จ ำนวน 1 แห่ง คือ 
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโนนสง่ำสำมัคคี จ ำกัด 
  ประธำนฯ กล่ำวเพ่ิมเติมว่ำ ให้แนะน ำ และเร่งรัดสหกรณ์ที่ส่งงบกำรเงินให้ผู้สอบบัญชีภำยใน 
30 วันไม่ได้ ให้เร่งด ำเนินกำรให้ส่งเงินกำรเงินภำยในก ำหนด   

มติที่ประชุม  รับทรำบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.6.2   การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ของสหกรณ์ 
ประธำนฯ  มอบให้นำยขบวน  ทองดี ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ รำยงำนต่อที่ประชุม

ว่ำ สหกรณ์ประชุมใหญ่สำมัญครั้งแรก ภำยใน 90 วัน มีจ ำนวน 1 แห่ง คือ สหกรณ์ส่งเสริมกำรตลำดผักผลไม้
อินทรีย์หนองบัวล ำภู จ ำกัด  

มติที่ประชุม  รับทรำบ 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๘ ~ 
 

 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.7 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2  
รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนมกราคม 25๖3  
ระเบียบวาระท่ี ๕.7.1 สหกรณ์ส่งงบการเงินภายใน ๓๐ วัน 
ประธำนฯ มอบให้นำงสำวญำณิณท์ สุวรรณโค นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร รำยงำนต่อที่

ประชุมว่ำ มีกลุ่มเกษตรกรประชุมใหญ่วิสำมัญ จ ำนวน ๑ แห่ง คือกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อวังทอง ประชุมใหญ่
วิสำมัญ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

สหกรณ์ปิดบัญชีและส่งงบกำรเงินให้ผู้สอบบัญชีภำยใน ๓๐ วัน  จ ำนวน 8 แห่ง ดังนี้ 
1. สหกรณ์ผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำหนองบัวล ำภู จ ำกัด ส่งเงินกำรเงิน 24 ม.ค. 2563  

   2. สหกรณ์ผู้ใช้น้ ำสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำบ้ำนโคกม่วงชุม จ ำกัด (24 ม.ค. 2563) 
   3. สหกรณ์ผู้ใช้น้ ำสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำบ้ำนโนนส ำรำญ จ ำกัด (30 ม.ค. 2563) 
   4. สหกรณ์ผู้ใช้น้ ำเพ่ือกำรเกษตรบ้ำนโนนงำม จ ำกัด (23 ม.ค. 2563) 
   5. สหกรณ์ผู้ใช้น้ ำบ้ำนสมสนุก จ ำกัด (28 ม.ค. 2563) 
   6. สหกรณ์ผู้ใช้น้ ำบ้ำนโนนข่ำแกท่ำวำรี จ ำกัด (23 ม.ค. 2563) 
   7. สหกรณ์บ้ำนมั่นคงโนนสูงเปลือย จ ำกัด (24 ม.ค. 2563) 
    8. สหกรณ์โคขุนโนนสัง จ ำกัด (30 ม.ค. 2563)    

มติที่ประชุม  รับทรำบ   
 

    
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑ การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องใน
เทศกาลวันมาฆบูชา ประจ าปี 2563  

ประธำนฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ จังหวัดหนองบัวล ำภูร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดหนองบัวล ำภู ได้
ก ำหนดจัดงำนสัปดำห์ส่งเสริมกำรเผยแพร่พระพุทธศำสนำ เนื่องในเทศกำลวันมำฆบูชำ ประจ ำปี 2563 ในวัน
เสำร์ที่ 8 กุมภำพันธ์ 2563 ณ วัดอุดมพัฒนำรำม ต ำบลหนองภัยศูนย์ อ ำเภอเมืองหนองบัวล ำภู จังหวัด
หนองบัวล ำภู   
   มติที่ประชุม  รับทรำบ /มอบกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำรกำรจัดกำรสหกรณ์ 
และขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้ำร่วมกิจกรรมดังกล่ำว  
 
  เมื่อไม่มีผู้เสนอเรื่องอ่ืนใดอีก ประธำนฯ ขอขอบคุณ ผู้มำประชุม และกล่ำวปิดกำรประชุม 
เลิกประชุมเวลา ๑๖.00 น. 
 
 
      (ลงชื่อ)  ธีรโชติ  มะลิวัน    (ลงชื่อ)      ประสิทธิ์  เทพมูณี        
             (นำยธีรโชติ  มะลิวัน)       (นำยประสิทธิ์ เทพมูณี) 
             นักจัดกำรงำนทั่วไป                                             หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป 
             ผู้จดรำยงำนกำรประชุม                                             ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)     


