
                                                                
รายงานการประชุม 

ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานราชการ   ส านักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ 
ครั้งท่ี 9/๒๕60 

วันจันทร์ท่ี 9 ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕60 เวลา 13.00 น. 
ณ  ห้องประชุมส านักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
                                                               
 
ผู้เข้าประชุม 
ล าดับท่ี  ชื่อ - สกุล     ต าแหน่ง    
1        นายวีระยุทธ ทุมทอง  สหกรณ์จงัหวัดบรุีรมัย ์           ประธานฯ 
(ฝ่ายบริหารท่ัวไป) 
2. นายประสงค์   ทาไธสง   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  (หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป) 

3. นายณัฏฐพงษ์ เจริญรมัย ์  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
4. นายพงศธร ชาลีนิวัฒน์  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
5. นางสีนวน   สุรเิทศ  พนักงานพิมพ์ ส.3 
6 นายบุญเลิศ ชอบเขตต์กลาง พนักงานขัยรถยนต์ ส.2 
7 นายวสันต์ ชอบเขตต์กลาง พนกังานขับรถยนต์ ส.2 
8 นายบุญรวย พลเดช  พนักงานขับรถยนต์ ส.2 
9. นายประกาศิต   ส าเรียนรัมย ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
10. นางสาวธิดารัตน์   เดชณรงค์พร นักจัดการงานทั่วไป 
11. นางสาวลาวะดี   โพธ์ิทอน            นักวิชาการสหกรณ์ 
11. นางสุภาพร   บุญทวีชัยสกลุ เจ้าพนักงานธุรการ 
12. นายกิติศักดิ์   คงช่ืนจิต  เจ้าพนักงานธุรการ 
13. นายนพนันท์   จันทสทิธ์ิ  เจ้าพนักงานธุรการ 
14. นางสาวกัญญาภัค   จีนมะโน                เจ้าพนักงานการเงินและบญัชี 
15. นางสาวกันตยา   อาภรณ์รัมย ์ เจ้าพนักงานธุรการ 
 
(กลุ่มจัดต้ังและส่งเสรมิสหกรณ์) 
16. นายทวีภัทร เหล่าบรรเทา          นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ  (ผู้อ านวยการกลุ่มฯ) 

17. นางพัชร ี ทองงาม  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
18. ว่าที่ร้อยตรหีญงิวิณัฐฐา วันตะธรรม นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
19. นายวัชรินทร์           คงพลปาน  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
20. นางณฐาพร คงช่ืนจิต  เจ้าพนักงานสง่เสรมิสหกรณ์ 
 
 



(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์) 
21. นางอัญชล ี ศรีหามาตย ์     นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพเิศษ  (ผู้อ านวยการกลุ่มฯ) 

22. นางสาวเพญ็นภา   ทองทิพยม์าก     นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
23. นางสาวกัลยา ศิริพงษ์      นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
24. นางสาวณัฐปภัทร ์ วรสถิตย์      นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
25. นางกันญารัตน์     ทุมมาลา                   นักวิชาการสหกรณ์ 
 
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์) 
26. นางวิไล        ยูฮันเซ่น      นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ  (ผูอ้ านวยการกลุ่มฯ) 
27. นางศศิโสม ไชยปัญญา               นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
28      นางสาวธีรนุช           สิงห์ปรีชา                 นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
 29. นางสาวบงกชธร เกษอินทร ์      นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
30. นางขวัญเรือน พันธ์ศรี      นักวิชาการมาตรฐานสินค้า 
 
 (กลุ่มตรวจการสหกรณ์)  
31. นายภูมิสิทธ์ิ          แก้วแจ่มจันทร์             นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ (ผูอ้ านวยการกลุม่ฯ) 
32. นางฉันทนา          ฤทธ์ิไธสง                   นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
33. นางสาวศิรลิักษณ์   พูนเฉลียว                   นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
34. นางสาวเมธาวี       พึ่งพิมาย                    นิติกร 
35. นายสุพจน ์ พานทอง นักวิชาการสหกรณ์ 
36. นางกัณฑิมา โสมศร ี พนักงานพิมพ์ ส.3 
 
(นิคมสหกรณ์สตึก)                                            
37. นางวรัญญาภรณ์       มันตาพันธ์     นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ (ผูอ้ านวยการนิคมฯ) 
38      นายสุระชัย             ปะรุนรัมย์                 เจ้าพนักงานสง่เสรมิสหกรณ์อาวุโส  
 

(กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1) 
39. นายประกาศ      กล่าวกระโทก     เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส   (ผู้อ านวยการกลุ่มฯ) 
40. นางศิริวรรณ      ศรีนุต      นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
41. นางจิณัฐตา จงเพียร      นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
42. นางสาวระวิษา จันทรด ี      นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
43. นายพิศิษย ์ การรมัย ์      พนักงานขับรถยนต์ ส.2 
44      นางสาวอรอุมา         สินพูล                      นักวิชาการสหกรณ์ 
45. นางสาวสุภัสสรณ์  สวัสดิ์บญุยากร            เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
46. นางสาวสุนาร ี นิเรืองรัมย ์      เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
47. นางสาวทัศนี มีงามด ี      เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
 



 
(กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2) 
48. นายสุทัศน์      ศรีช้างสาร     นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ      (ผู้อ านวยการกลุ่มฯ) 
49. นายเผชิญ เนตรากลู     นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
50. นางสายสมร    ปทุมญาณทิพย ์    นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
51. นายสหวิชช์ ตงยิ่งศิร ิ     นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัตกิาร 
52 นายชาตรี กิจโกศล     พนักงานขับรถยนต์ ส.2 
53. นายค าภา       เรืองรัมย ์     นักวิชาการสหกรณ์ 
54. นางสาวจารุเนตร  หารชนะ                  เจ้าพนักงานสง่เสริมสหกรณ์ 
55. นางสาวนราพมิพ์พิศา  สิงคเวหน          เจ้าพนักงานสง่เสรมิสหกรณ์ 
 
(กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3) 
56 นางบุปผา      ชัยนันท์     เจ้าพนักงานสง่เสรมิสหกรณ์อาวุโส (ผูอ้ านวยการกลุ่มฯ) 
57. นายคมกฤช      นันทวิเชตพงษ์    นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
58. นายภาคภูมิ      ยอดน้ าค า     นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
59. นายบุญเสรมิ ประสงค์ทรัพย์           พนักงานขับรถยนต์ ส.2 
60 นางสาวนารี   หง ากระโทก     นักวิชาการสหกรณ์ 
61. นางสาวสุกานดา   หนูสุวรรณ์         นักวิชาการสหกรณ์ 
62. นางสาวตรีชฎา  รุกชชาติ     เจ้าพนักงานสง่เสรมิสหกรณ์ 
63      นางสาววิไลลักษณ์     ปุยะติ                     เจ้าพนักงานสง่เสรมิสหกรณ์ 
 
(กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4) 
64. นายลือ       ราชประโคน       นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ (ผูอ้ านวยการกลุ่มฯ) 
65. นายสันติ วิริยอุดมศิร ิ       นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
66 นายเสริมศักดิ ์ ยิ้มน้อย       นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
67 นายณัฐวรรธ  พิมพ์นนท ์       นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
68. นายวุฒิศักดิ์ ปุยะติ       พนักงานขับรถยนต์ ส.2 
69. นายกฤษฎา  พรมทอง       เจ้าพนักงานสง่เสรมิสหกรณ์ 
70. นางจินตนา   ประเสริฐสวัสดิ ์      เจ้าพนักงานสง่เสรมิสหกรณ์ 
71 นางสาววรรณพร  พรมมา           นักวิชาการสหกรณ์  
72. นางสาวณัฐรดา          ศรีงาน           เจ้าพนักงานสง่เสรมิสหกรณ์  
 
 
 
 
 
 



(กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5) 
73 นางกนกวรรณ เทียนศรีภูม ิ       เจ้าพนักงานสง่เสรมิสหกรณ์อาวุโส 
74 นายนิคม ประหยัดทรัพย ์      เจ้าพนักงานสง่เสรมิสหกรณ์ช านาญงาน         
75. นายธีระวัฒน์  สืบสหการ       นักวิชาการสหกรณ์ 
76. นางสาวรัชนี    แหวนวงษ์       นักวิชาการสหกรณ์ 
77.  นางสาวสุนทรี   ศรีอินทร ์       เจ้าพนักงานสง่เสรมิสหกรณ์ 
78.     นางสาวมิลันตี    เดชาโชติธนสิทธ์ิ      เจ้าพนักงานสง่เสรมิสหกรณ์ 
79      นายจักรพงษ์           จอดนอก                    พนักงานขับรถยนต์ ส.2 
 
ผู้ไม่เข้าประชุม  
 
(นิคมสหกรณ์สตึก) 
1. นายภานุพล   โพธิบัติ        พนักงานขับรถยนต์ ส.2  ไม่ทราบสาเหต ุ
(กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 
2. นายคมสันต์        แก้วแจ่มจันทร์   นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ   ไปราชการ 
(กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5) 
3 นางสาวพรชนก         สิงหรา ณ อยุธยา     นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ        ลาคลอด 
 
ก่อนระเบียบวาระการประชุม 
 นายเผชิญ เนตรากูล  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ ได้น าผู้เข้าประชุมสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย เพื่อ
ความเป็นศิริมงคล ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและชมวีดีทัศน์พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  
 และล าดับต่อไป เป็นการมอบเกียรติบัตรนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น แก่ข้าราชการ 2 ราย ได้แก่ 
1.นายทวีภัทร เหล่าบรรเทา  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ 
2.นายเผชิญ เนตรากูล นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
 

เมื่อครบองค์ประชุม นายวีระยุทธ  ทุมทอง สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมเปิดการ
ประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่อง  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ    

1.1 เรื่อง จากที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ (วันที่ 28 กันยายน 2560 ครั้งที่ 9/2560) 
 นายวีระยุทธ ทุมทอง สหกรณ์จงัหวัดบุรรีัมย์ ได้มอบหมายให้ นายประสงค์ ทาไธสง หัวหน้าฝ่าย

บรหิารทั่วไป เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 ครั้งที่ 9/2560 
นายประสงค์ ทาไธสง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ได้แจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้ 
 
 
 
 



ก่อนระเบียบวาระ 
 1. พิธีมอบโล่เกียรติคุณ เกียรติบัตร และรางวัลแก่ผู้มีผลงานดีเด่น  
  1.1 พิธีมอบเกียรติคุณผู้รับราชการครบ 20 ปี และโล่ประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ
ของ ข้าราชการและลู กจ้ า งประจ า ในสั งกั ดส านั ก ง านปลั ดกระทรวงมหาดไทย ประจ าปี  2560  
จ านวน 2 ราย ได้แก่ 
  1.นายอนุพงษ์ สุขสมนิตย์ ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงานจังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับประกาศเกียรติคุณผู้รับ
ราชการครบ 20 ปี 
  2.นายวัชนะชัย คูณทวีพันธ์ุ ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ได้รับโล่ประกาศ
เกียรติคุณ ผู้เกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2560 
  1.2 พิธีมอบน้ าดื่มส าหรับให้บริการประชาชนที่มาร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีผู้บริจาคน้ าดื่ม ดังนี้ 
  1.ส านักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบุรีรัมย์ จ านวน 10,000 ขวด 
  2.บริษัท มรกตยิ่งเจริญ (พลาสติก) จ ากัด จ านวน 10,000  ขวด 
  1.3 พิธีมอบประกาศเกียรติคุณผู้รับราชทานครบ 20 ปี และโล่ประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุ
ราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจ าในสังกัดส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดบุรีรัมย์ ประจ าปี 
2560 จ านวน 3 ราย ดังนี้ 
   1.นางพิชยา พิสิฐพิชยะ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานช านาญการ ได้รับประกาศเกียรติคุณผู้
เกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2560 
   2.นางสุวรรณี สุวิมลพันธ์ุ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินช านาญงาน 
ได้รับประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2560 
    3.นางวิลาวัลย์ เมื่อประโคน ต าแหน่ง นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินช านาญ
การ ได้รับประกาศเกียรติคุณผู้รับราชการครบ 20 ปี 
  1.4 พิธีส่งมอบเกียรตบิัตรการประกวดรางวัลอ าเภอสะอาดระดับจังหวัด จ านวน 4 อ าเภอ  
   1.รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อ าเภอกระสงั 
   2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 อ าเภอบ้านกรวด 
   3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
   4.รางวัลชมเชย ได้ อ าเภอโนนดินแดง และอ าเภอเมืองบรุีรมัย์ 
 
  1.5 พิธีมอบประกาศเกียรตบิัตรให้แก่เรือนจ าที่ผ่านการประเมินมาตรฐานการป้องกันและดูแล
รักษาวัณโรคในเรอืนจ า จ านวน 1 รางวัล 
   ผลการประเมินได้ประกาศว่า เรือนจ าอ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรมัย์ ผ่านการประเมิน
มาตรฐานการป้องกันและดูแลรักษาวัณโรคในเรอืนจ า (Standards for Tuberculosis Prevention and Care in 
Prison) ปี 2560 ของ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 



1.6 พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่โรงเรียนที่ได้รบัการประเมินผ่านเกณฑ์ อย. น้อย ระดับดี
เยี่ยม โครงการเครือข่าย อย. น้อย เข้มแข็ง ประจ าปีงบประมาณ 2559 จ านวน 3 โรงเรียน ได้แก่ 

1.โรงเรียนวัดหงส์ อ าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรรีัมย์ 
2.โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ อ าเภอหนองหงส์ จงัหวัดบรุีรมัย์ 
3.โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม อ าเภอคูเมอืง จงัหวัดบรุีรมัย์ 

   1.7 พิธีมอบใบหุ่นให้แก่ตัวแทนผู้ถือหุ้น บริษัท ประชารัฐรกัสามัคคีบรุีรมัย์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) 
จ ากัด จ านวน 5 ราย ดังนี้ 

1.นางอรพิน ไกรรณภูมิ กลุ่มผู้ถือหุ่นภาคประชาชน จ านวน 10 หุ้น 
2.หอการค้าจังหวัดบรุีรัมย์  กลุ่มผู้ถือหุ้นภาคเอกชน  จ านวน 10 หุ้น 
3.นายธนากร  ไชยพฤกษ์  กลุ่มผู้ถือหุ้นภาคประชาชน  จ านวน 20 หุ้น 
4. นางเสียงรัตน์ กรีติมาศ  กลุ่มผู้ถือหุ้นภาคประชาชน  จ านวน 10 หุ้น 
5 นางอาทิตา สุขวาจา  กลุ่มผู้ถือหุ้นภาคประชาชน จ านวน 5 หุ้น 
 

1.8 พิธีมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประจ าปี 2560 จ านวน 1 ราย  
ได้แก่ นายยุทธนา เกตุแก้ว ปัจจุบันศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคนางรอง 
อ าเภอนางรอง จงัหวัดบรุีรมัย์ เป็นเงินภาคการศึกษาละ 15,000  บาท ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา เป็นต้น
มา 
   1.9 พิธีมอบเกียรตบิัตรการประกวดโครงงานนักเรียนระดบัจังหวัดของ มูลนิธีเปรม ติณสูลานนท์ 
จังหวัดนครราชสมีา  จ านวน 5 โรงเรียน ได้แก่ 

1.โครงการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านสมสนกุ สังกัด สพป.บร 1  
2.โครงงานคณิตศาสตร์  โรงเรียนอนุบาลสตึก (ปราอนุสรณ์) สังกัด สพป.บร.4 
3.โครงงานภาษาอังกฤษ  โรงเรียนเทศบาล 1 “บรุรีาษฎร์ดรุณวิทยา” สังกัด อปท. 
4.โครงงานภาษาไทย  โรงเรียนเทศบาล 3 สังกัด อปท. 
5.โครงงานประวัติศาสตร์  โรงเรียนล าปลายมาศ สงักัด สพป.บร.1 
 

 2.ข้าราชการที่ย้ายไปด ารงต าแหน่งใหม่ จ านวน 2 ราย 
1 นายปริญญา  โพธิสัตย์  ต าแหน่ง รองผู้ว่าราชการจงัหวัดบุรรีัมย์ ย้ายไปด ารงต าแหน่ง 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท 
2 นายเผด็จ  หริง่รอด  ต าแหน่ง ผู้บญัชาการเรือนจ าจงัหวัดบุรีรมัย์  

(อ านวยการระดับต้น) ย้ายไปรักษาราชการแทนในต าแหน่ง ผู้อ านวยการทัณฑสถานบ าบัดพิเศษสงขลา (อ านวยการ
ระดับสูง) 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
 
 
 
 



 3.การเตรียมความพร้อมจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค จังหวัดบุรีรมัย์ 
ประกอบด้วย คณะท างาน 8 คณะ ดังนี้ 
  1. คณะท างานด้านสถานที ่
  2. คณะท างานด้านพิธีการถวายดอกไม้จันทน ์
  3. คณะท างานด้านการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน ์
  4 .คณะท างานด้านการอ านวยความสะดวกประชาชนที่มารว่มพิธีถวายดอกไม้จันทน์ 
  5. คณะท างานด้านการปลุกดอกดาวเรืองและดอกไม้ทีม่ีสเีหลือง 
  6. คณะท างานด้านการประชาสมัพันธ์ 
  7 .คณะท างานด้านการจัดนิทรรศการ 
  8 .คณะท างานด้านรักษาความปลอดภัย 
 4.โครงการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และ โครงการหน่วยบ าบัด
ทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มใหป้ระชาชน ประจ าเดือนตุลาคม 2560 
  จังหวัดบุรรีัมย์ได้ด าเนินโครงการหน่วยแพทยอ์าสาสมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) 
และโครงการหน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารงุสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน ในวันที่ 20 ตุลาคม  2560  
ณ บ้านโนนสว่าง หมู่ 5 ต าบลล าดวน อ าเภอกระสงั  จ.บรุีรมัย์  
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
 2.1 รายงานการประชุม  ครั้งที่ 8/2560  วันที่ 6  กันยายน 2560 
           นายประสงค์ ทาไธสง หัวหน้าฝ่ายบรหิารทั่วไป แจง้ว่ารายงานการประชุม  
ครั้งที่ 8/2560 เมือ่วันที่ 6  กันยายน  2560 ได้ส่งเป็นเอกสารให้กบัทุกกลุ่มแล้ว และน าเสนอทางเว็บไซด์ของ
ส านักงานฯ เรียบร้อยแล้ว เพือ่ให้บุคลากรทุกคนเข้าไปตรวจรบัรอง หากมีข้อแก้ไขหรือเพิ่มเติมให้แจ้งผู้ดูแลระบบ 
หากไม่มีการแก้ไขถือว่าให้การรับรอง 
มติท่ีประชุม : ที่ทีทีป่ระชุมมีมติรบัรองโดยไมม่ีการแก้ไข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่อง  ผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมครั้งท่ีแล้วและข้อสั่งการของสหกรณ์จังหวัด 
ท่ี วาระที ่ เรื่อง ผู้รับผิดชอบ ข้อสั่งการ ผลการ

ปฏิบัติงาน 
1 5.1 การปฏิบัตงิานตาม

แผน 
ทุกกลุม่งาน ให้ทุกกลุ่มงานเร่งรัดการด าเนินงานตาม

แผนงาน ให้ได้ 100% ภายในวันที่ 25 ก.ย.
60 เพื่อทีจ่ะรายงานในวันที่ 28 ก.ย.60 
กลุ่มงานที่ยังไมเ่รียบรอ้ย ขอให้ด าเนินการให้
แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ด าเนินการแล้ว 
 

2.  การขออนุมัติไป
ราชการ 

ทุกกลุม่งาน ขอให้ทุกกลุ่มงานเขียนขออนุมัติไปปฏิบัติ
ราชการ ตามรปูแบบที่ก าหนดให้ใหม่ การขอ
อนุมัติเบกิค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติ
ราชการ (เบี้ยเลี้ยง) ให้เบิกตามงานที่ปฏิบัติ 
การระบุจ านวนคน  จ านวนวัน  และแยกเป็น
โครงการฯ เพื่อให้สะดวกรวดเร็วในการ
ตรวจสอบและเบิกจ่าย 

ด าเนินการแล้ว 
 
 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่อง  ติดตามผลการปฏิบัติงาน 

นายประสงค์ ทาไธสง  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป รายงานผล ดังนี้ 
 4.1 ผลการปฏิบัติงานตามแผน  
  ผลการประเมินผลปฏิบัติงาน ของส านักงานสหกรณ์จังหวัดบุรรีัมย ์ได้ล าดับที่ 10 ของประเทศ 
และการประเมินผลความพึงพอใจ อยู่ในล าดับที่  6 
ประธาน : ขอขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจปฏิบัติงาน ใหบ้รรลเุป้าหมาย จนสามารถท าให้การประเมินผลส านักงานฯ  
อยู่ในล าดับที่ดีข้ึน และไดร้ับโล่ประกาศเกียรติคุณ จ านวน  2 รางวัล 
มติท่ีประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ   
 

4.2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี  
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีของส านักงานสหกรณ์จงัหวัดบรุีรัมย์ ณ วันที่ 30 กันยายน

2560 ท าได้ 100% ตามที่กรมฯ ก าหนด 
มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 

4.3 การประชุมกลุ่มสมาชิก  
ผลการประชุมกลุ่มสมาชิกในภาพรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ท าได้ 100%  

มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 
 
 
 
 
 



4.4 การรบัสมาชิกเพิม่  
ผลการรบัสมาชิกเพิม่ ณ วันที่ 30 กันยายน  2560 ท าได้ 100%  

มติท่ีประชุม :  รับทราบ 
 

นายภูมสิทธ์ิ แก้วแจ่มจันทร์ ผูอ้ านวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ รายงานผล ดังนี้ 
4.5 การช าระบัญชี  
 ในปีงบประมาณที่ผ่านมา แผนทั้งหมด 43 แห่ง สามารถด าเนินการได้ 16 แห่ง ในเดือนนี้

สามารถถอนช่ือ 1 แห่ง คือ กลุม่เกษตรกรท านา คสก.นาโพธ์ิ ผู้รับผิดชอบ นายค าภา เรืองรมัย์ 
มติท่ีประชุม :  รับทราบและถือปฏิบัต ิ
 

4.6 การแก้ไขข้อบกพร่อง  
ในเดือนนีไ้ม่มีการเคลื่อนไหว แผนทัง้ปีงบประมาณ 2560 มจี านวน  9 แห่ง ซึ่งสามารถด าเนินได้  

2 แห่ง และในปงีบประมาณ 2561  ต้องด าเนินการ 7 แหง่ 
มติท่ีประชุม :  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่อง  เพ่ือทราบและถือปฏิบัติ 
         5.1 สหกรณ์จังหวัดมอบนโยบาย และข้อสั่งการของสหกรณ์จังหวัด  
 นายวีระยุทธ  ทุมทอง สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ประธานฯ  ได้มอบนโยบายและสั่งการ ดังนี้ 

1. การร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลงิพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ขอเชิญข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างฯ เข้าร่วมพิธี
ดังกล่าว  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมพิธี ในเขตพื้นที่อ าเภอตา่งๆ 

2. การตรวจนบัพสัดุครุภัณฑ์ คงเหลือ  มอบหมาย นางสาวกัลยา ศิริพงษ์  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
เป็นหัวหน้าทีมในการตรวจสอบ 

3. การจัดท าเอกสารการเบิก-จ่าย งบการเงิน พัสดุใหเ้รียบรอ้ย เป็นหมวดหมู่  มอบ นายประสงค์ ทาไธสง 
หัวหน้าฝ่ายบรหิารทั่วไป และ นายณัฎฐพงษ์ เจรญิรมัย์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัตกิาร  

4. การประชุมเครือข่ายฯ ในวันที่ 16 ตุลาคม 2560  ขอเรียนเชิญ ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ผอ.กลุ่มงาน
วิชาการ ผู้แทนเครือข่าย เข้าร่วมประชุม เพื่อปรกึษาหารอื เรื่อง ร่วมกิจกรรมบริจาคเงินช่วยเหลือน้ าท่วม  
กิจกรรมบริจาคน้ าดื่ม และร่วมพิธีพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนือ่งในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 
พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 แนวทางการด าเนินงาน
ปีงบประมาณ 2561 

5 ก าชับ เรื่องมาตรการ แนวทางการประเมินตัวช้ีวัดที่ 4.2 การพัฒนาประสทิธิภาพในการปฏิบัตงิาน ตาม
มาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ขอให้ทุกคนถือปฏิบัติ  

6. แนวทางการด าเนินงาน ปี 2561  
(ท่านสหกรณ์จังหวัดจะศึกษาแนวทาง ร่าง  และหลักวิธีการปฏิบัติ งาน 4 กรอบ)  
7. การจัดท ารายงานประจ าปี  ขอให้ทกุคนเตรียมข้อมลู   

มติท่ีประชุม :  รับทราบ 



5.2 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
นางวิไล ยูฮันเซ่น ผู้อ านวยการกลุ่มฯ แจ้งต่อที่ประชุม ดังต่อไปนี้                      

 5.2.1. เรือ่ง  โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี 
๒๕๖๐  งบเบิกแทนกันกรมการข้าว 

ส านักงานสหกรณ์จังหวัดได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการการท างาน ส านักงาน
เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ และส านักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ และจัด
โครงการประชุมสัมมนาผู้น าเครือข่ายและเช่ือมโยงเพื่อสร้างข้อตกลงด้านการตลาด และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือซื้อขายผลผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ ข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรม
สกายวิวรีสอร์ท อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีผู้เข้าร่วมประชุมรวม ๔๘๕ คน โดยภาคเช้าเป็นการจัดประชุมช้ีแจง
โครงการให้กับผู้น าของกลุ่มแปลงใหญ่ และส ารวจความต้องการซื้อข้าวแต่ละพื้นที่และการเช่ือมโยงเครือข่าย และ
ภาคบ่ายมีการเช่ือมโยงเพื่อสร้างข้อตกลงด้านการตลาด โดยมีการจัดท า (MOU) กับผู้ประกอบการ ๑๖ โรงสี แยก
เป็น 

๑. ข้าวนาแปลงใหญ่ (ปี ๕๙/๖๐ จ านวน ๑๖ แปลง) (ปี ๖๐/๖๑ จ านวน ๘๖ แปลง) รวมทั้งสิ้น ๑๐๒ 
แปลง เช่ือมโยงโรงสี ๑๖ โรงสี พื้นที่ปลูกข้าว ๑๔๖,๐๐๘.๕๐ ไร่ เกษตรกรจ านวน ๑๐,๑๖๗ ราย 
ผลผลิต ๕๘,๔๐๓.๔๐ ตัน 

๒. ข้าวอินทรีย์ (T๑, T๒) จ านวน ๗๖ กลุ่ม เช่ือมโยงโรงสี ๑๖ โรงสี พื้นที่ปลูก ๑๔,๘๓๐.๗๕ ไร่ 
เกษตรกรจ านวน ๑,๒๖๕ ราย ผลผลิต ๕,๙๓๒.๓ ตัน 

ข้าว GAP จ านวน ๔ แปลง เช่ือมโยงโรงสี ๒ โรงสี พื้นที่ปลูก ๙๐๒ ไร่ เกษตรกร ๑๐๓ ราย ผลผลิต ๔๐๘.๖๑ ตัน
มติทีประชุม :รับทราบและถือปฏิบัติ 
 
 5.2.2. เรือ่ง มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาขา้ว ปีการผลิต ๒๕๖๐/๖๑ 

๑)  โครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมลูค่าเพิม่โดยสถาบันเกษตรกร ปกีารผลิต ๒๕๖๐/๖๑  
ด้วยคณะท างานวางแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๓ 

มกราคม ๒๕๖๐ คาดการณ์ความต้องการข้าวหอมมะลิ ปีการผลิต ๒๕๖๐/๖๑ จ านวน ๔.๙๙ ล้านต้น ปริมาณการ
ผลิต ๘.๐๗ ล้านตัน ซึง่มากเกินความต้องการของตลาด ๓.๐๘ ล้านต้น  และได้ก าหนด๑) โครงการสินเช่ือ
เพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมลูค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปกีารผลิต ๒๕๖๐/๖๑ โดยมอบให้ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สนับสนุนสินเช่ือใหส้ถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการและ มติ
คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบในหลักการ
โครงการ โดยมีเป้าหมายรวบรวมข้าวเปลือกเพื่อจ าหน่ายและหรือแปรรูปของสถาบันเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร 
วิสาหกจิชุมชน และศูนย์ข้าวชุมชน จ านวน ๒.๕ ล้านตันข้าวเปลือก วงเงินสินเช่ือ ๑๒,๕๐๐ ล้านบาท ใหก้ับระบบ
สหกรณ์เพือ่ให้มสีภาพคล่องไปซือ้ข้าวรวบรวมจากสมาชิก ระยะเวลาด าเนินการตัง้แต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ระยะเวลาเบิกเงินกู้ภายในวันที่ ๓๐ มถุินายน ๒๕๖๑ ระยะเวลาช าระหนี้ ไม่เกิน ๑๒ เดือน 
นับแต่วันเบิกเงินกู้ แต่ไม่เกินวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 

๒) โครงการสินเช่ือชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๖๐/๖๑ 
โดยโครงการสินเช่ือเพือ่รวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต  

๒๕๖๐/๖๑ จะเป็นวิธีหนึ่งในการชะลอปรมิาณข้าวเปลอืกออกจ าหน่ายสู่ทอ้งตลาดโดยมอบหมายให้ ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นผู้ด าเนินการด้วยการให้สินเช่ือแก่เกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรที่
เข้าร่วมโครงการโดยการเกบ็รักษาข้าวเปลือกไว้ที่ยุ้งฉางของตนเอง เพือ่เป็นการบรรเทาความเดือดรอ้นทางด้าน
การเงินของเกษตรกร และลดปญัหาราคาข้าวเปลือกนาปีตกต่ า พื้นที่และเป้าหมายด าเนินการในเขตพื้นทีป่ลูกข้าว



ทุกจงัหวัดทั่วประเทศ ให้ ธ.ก.ส. จ่ายสินเช่ือชะลอการขายผลิตผล แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีทีเ่ข้าร่วมโครงการ 
ประกอบด้วย ข้าวเปลอืกหอมมะลปิริมาณ ๑.๖ ล้านตัน ข้าวเปลือกเหนียวปรมิาณ ๐.๒ ล้านตัน ข้าวเปลือกเจ้า
ปริมาณ ๐.๑ ล้านตัน ข้าวเปลือกปทุมธานี ๑ ปรมิาณ ๐.๑ ล้านตัน รวมปริมาณข้าวเปลือก ๒.๐ ล้านตันข้าวเปลือก 
วงเงินสินเช่ือต่อตัน ก าหนดวงเงินสินเช่ือต่อตันข้าวเปลือกทีค่วามช้ืนไม่เกินร้อยละ ๑๕ สิ่งเจือปนไม่เกินร้อยละ ๒ 
จ าแนกตามชนิดข้าวเปลอืกในอัตราร้อยละ ๙๐ ของราคาตลาด ดังนี้ 

๑. ข้าวเปลือกหอมมะลิ ต้นข้าว ๓๖ กรัม ราคา ๑๐,๘๐๐ บาท/ตันข้าวเปลือก 
๒. ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว ราคา ๑๐,๘๐๐ บาท/ตันข้าวเปลือก 
๓. ข้าวเปลือกเจ้าชนิดสีเป็นข้าวสาร ๕% ราคา ๗,๒๐๐ บาท/ตันข้าวเปลือก 
๔. ข้าวเปลือกปทมุธานี ๑ ต้นข้าว ๓๖ กรัม ราคา ๘,๕๐๐ บาท/ตันข้าวเปลือก  

ทั้งนี้ราคาจ่ายสินเช่ือข้าวเปลอืกหอมมะลิและข้าวเปลือกปทมุธานี ๑ ปรับเพิม่ – ลด ตามกรัม 
ข้าวในอัตรา กรัมละ ๒๐๐ บาท ข้าวเปลือกเจ้าปรับเพิ่ม-ลด ราคาในการจ่ายสินเช่ือตามช้ันคุณภาพละ ๒๐๐ บาท 
ส าหรับข้าวเปลือกหอมมะลิและปทมุธานี ๑ ที่ชนิดกรัมข้าวต่ ากว่า ๒๐ กรัม รวมถึง ข้าวเหนียวเมล็ดสั้นและ
ข้าวเปลือกเจ้าชนิดสีเป็นข้าวสารต่ ากว่าข้าวขาว ๒๕% ไม่รบัเข้าร่วมโครงการ 
ระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ และการรบัช าระคืนเงินกู้ 

๑. ระยะเวลาจัดท าสัญญาเงินกู้ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ (ภาคใต้
ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑) 

๒. ก าหนดระยะเวลาช าระคืนเงินกู้ใหเ้สร็จสิ้นไม่เกิน ๕ เดือน นับถัดจากเดอืนรบัเงินกู้ และหากภาวะ
ราคาตลาดต่ ากว่าวงเงินสินเช่ือต่อตันสามารถขยายเวลาได้ไม่เกิน ๓ เดือน ไม่เกินเดือน กรกฎาคม 
๒๕๖๑ ยกเว้นภาคใต้ไม่เกิน เดือนธันวาคม ๒๕๖๑ 

๓. ระยะเวลาโครงการตัง้แต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
จ านวนเงินกู้ของผูกู้้แต่ละราย 

๑. เกษตรกรรายคน ก าหนดวงเงินกู้สงูสุดรายละไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
๒. สหกรณ์การเกษตร ก าหนดวงเงินกูสู้งสุดไม่เกินสหกรณ์ฯ ละ ๓๐๐ ล้านบาท 
๓. กลุ่มเกษตรกร ก าหนดวงเงินกู้สงูสุดไมเ่กินกลุ่มฯละ ๒๐ ล้านบาท 
๔. วิสาหกจิชุมชน (รวมถึงศูนย์ข้าวชุมชน) ก าหนดวงเงินกู้สงูสดุไม่เกินแหง่ละ ๕ ล้านบาท  

ทั้งนี้ จ านวนเงินกู้ของผู้กู้แต่ละรายข้ึนอยู่กบัปริมาณชนิดและคุณภาพข้าวเปลือกที่น ามาใช้เป็น
หลักประกัน 

 
๓) โครงการชดเชยดอกเบี้ยใหผู้้ประกอบการค้าข้าวในการเกบ็สต็อก ปี ๒๕๖๐/๖๑  

เพื่อช่วยเหลือใหผู้ป้ระกอบการมสีภาพคล่องในการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรโดยเก็บรักษา 
สต๊อกไว้และชดเชยค่าเสียโอกาสในการเกบ็รกัษาข้าว ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรสามารถจ าหน่ายข้าวได้ในราคาที่
เหมาะสมและเป็นธรรม จงึจ าเป็นต้องสนบัสนุนในการชดเชยดอกเบี้ยให้แก่โรงสีและผู้ประกอบการค้าข้าวที่เกบ็
รักษาสต๊อกไว้ โดยผ่านธนาคารพาณิชย์และหรือธนาคารของรัฐทีผู่้ประกอบการค้าข้าวเป็นลูกค้าหรือธนาคารอื่น  

- ระยะเวลาการรับซื้อข้าวจากเกษตรกรเพื่อเก็บสต๊อก ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 
- ระยะเวลาการเกบ็สต๊อกข้าว ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ 
- ระยะเวลาโครงการ เดอืน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

มติทีประชุม : รับทราบและถือปฏิบัต ิ

 



5.2.3. เรือ่ง โครงการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลทางการเกษตรแก่กลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร          
ตามมาตรการส าคัญเรง่ด่วนเพื่อช่วยเหลอืเกษตรกร 

     จังหวัดบุรีรมัย์มสีหกรณ์ได้รบัการสนับสนุนเครื่องจักรกลตามโครงการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจกัรกล
การเกษตรเพือ่ช่วยเหลือเกษตรกร ตามมาตรการส าคัญเร่งด่วน จ านวน 17 สหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์การเกษตร
กระสัง จ ากัด สหกรณ์สตรีกระสงั จ ากัด สหกรณ์นิคมแคนดง จ ากัด สหกรณ์พฒันาประชากรและชุมชนก้านเหลอืง 
จ ากัด สหกรณ์การเกษตรโนนสุวรรณ จ ากัด สหกรณ์กองทนุสวนยางโนนสุวรรณ จ ากัด สหกรณ์การเกษตรโนนดิน
แดง จ ากัด  สหกรณ์สตรหีนองหงส์ จ ากัด สหกรณ์การเกษตรโครงการน าร่องน้ าบาดาลต าบลแสลงพัน จ ากัด  
สหกรณ์การเกษตรล าปลายมาศ จ ากัด สหกรณ์สตรเีฉลิมพระเกียรติ จ ากัด สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง นพค.
บุรรีัมย์ จ ากัด สหกรณ์สตรบี้านด่าน จ ากัด สหกรณ์การเกษตรบ้านด่าน จ ากัด สหกรณ์พฒันาประชากรและชุมชน
หนองไทร จ ากัด สหกรณ์พัฒนาประชากรและชุมชนมีล าไทรโยง จ ากัด และสหกรณ์การเกษตรนางรอง จ ากัด และ
มีผลการด าเนินงานดังนี ้
  1. ด้านการให้บริการสมาชิก สหกรณ์ที่ได้รับการสนบัสนุนเครื่องจักรกลการเกษตร สามารถ
ให้บรกิารสมาชิกทัง้สิ้น  811 ราย พื้นที่ 5,448 ไร่ มรีายได้ 2,755,728 บาท มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 2,034,739 
บาท  มีรายได้สุทธิ จ านวน 720,990 บาท 
  2. ด้านการจดทะเบียนและโอนเครื่องจักรกล  สหกรณ์ทีเ่ข้าร่วมโครงการฯ 17 สหกรณ์ สามารถ
จดทะเบียนเครื่องจักรกลและโอนเป็นช่ือของสหกรณ์แล้วจ านวน 14 สหกรณ์ ที่เหลอือีก 3 สหกรณ์ ดังนี้ 
    2.1 สหกรณ์การเกษตรล าปลายมาศ จ ากัด เนื่องจากไมส่ามารถติดต่อตัวแทนจ าหน่าย
ของบริษัทโอเว่น แมชชีนเนอรี่ จ ากัด เกี่ยวกับเอกสารการคู่มือรถและเอกสารประกอบอื่นๆ ท าให้ไมส่ามารถ
ด าเนินการตามขั้นตอนของการโอนและจดทะเบียนกับขนสง่ได้   
    2.2 สหกรณ์การเกษตรน าร่องน้ าบาดาลต าบลแสลงพัน จ ากัด เนื่องจากไมส่ามารถติดต่อ
ตัวแทนจ าหน่ายของบริษัทโอเว่น แมชชีนเนอรี่ จ ากัด เกี่ยวกับเอกสารการคู่มอืรถและเอกสารประกอบอื่นๆ ท าให้
ไม่สามารถด าเนินการตามขั้นตอนของการโอนและจดทะเบยีนกับขนสง่ได้   
   2.3 สหกรณ์สตรีหนองหงส์ จ ากัด สหกรณ์ได้รับคู่มือจากอ าเภอแล้ว แต่ในคู่มือเป็นช่ือ
อ าเภอของอ าเภอที่เป็นผู้ครอบครอง สหกรณ์ได้แจ้งให้ทางอ าเภอด าเนินการโอนช่ือจากอ าเภอเป็นช่ือของสหกรณ์
แล้วและได้สง่เอกสารให้อ าเภอด าเนินการแล้ว แต่อ าเภอก็ยงัไม่ได้ด าเนินการแก้ไขให้ 

มติทีประชุม : รับทราบ 
 
  5.2 4   เรื่อง กลุ่มอาชีพในสังกัดสถาบันเกษตรกร  
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้แจ้งใหจ้ัดท าทะเบียนข้อมูลของกลุ่มอาชีพทีส่ังกัดสถาบันเกษตรกร ซึ่ง
จังหวัดบุรรีัมย์ มีกลุม่อาชีพทั้งสิ้นจ านวน 188 กลุ่ม ด าเนินกิจกรรมจ านวน 148 กลุ่ม หยุดด าเนินกิจกรรม 40 
กลุ่ม และขอให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เกบ็ข้อมลูโปรไฟล์ของกลุ่มอาชีพ ตามแบบฟอรม์ที่ก าหนด (เอกสารแนบ) แล้ว
น าส่งกลุ่มส่งเสริมและพฒันาธุรกจิสหกรณ์ ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560  

มติทีประชุม : รับทราบ 
 

 

 



5.2 5  เรื่องสรุปผลรายงานปริมาณธุรกิจสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

           กลุ่มส่งเสริมและพฒันาธุรกจิสหกรณ์ขอแจ้งรายงานสรปุผลปริมาณธุรกจิสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
สะสม 12 เดือน (ก.ย. 59 – ส.ค. 60) ดังนี้ 

1. สหกรณ์ที่มปีรมิาณธุรกจิเพิม่ขึ้นอย่างน้อย 1 ธุรกิจ จ านวน 83 แห่ง จากจ านวนสหกรณ์ที่ด าเนิน 
ธุรกิจจ านวน 92  แห่ง คิดเป็นร้อยละ ที่มปีริมาณธุรกิจเพิ่มข้ึน  92.22 
เกณฑ์การจัดผลส าเร็จของการส่งเสริมให้มีปริมาณธุรกิจเพ่ิมขึ้น 

ไม่ผ่าน ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

(0-70.85) (70.86-71.85) (72.86-73.85) (72.86-74.85) (73.86-74.85) 
 

(74.86-100)  
 

มติทีประชุม : รับทราบ 
 

2. จ านวนกลุ่มเกษตรกรที่มีปริมาณธุรกจิเพิ่มข้ึนอย่างนอ้ย 1 ธุรกิจ จ านวน 99  แห่ง  จากจ านวน 
กลุ่มที่ด าเนินธุรกจิ จ านวน 122  แห่ง  คิดเป็นร้อยละทีม่ีปริมาณธุรกจิเพิม่ขึ้น 81.15 
 หลักเกณฑ์การวัดผลส าเร็จของการส่งเสริมให้มีปริมาณธรุกิจเพ่ิมขึ้น 

ไม่ผ่าน ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

(0-64.03) (64.04-65.03) (65.04-66.03) (66.04-67.03) (67.04-68.03) 
 

(68.04-100)  
 

มติทีประชุม : รับทราบ 
 

5.2 6  เรื่องโครงการธงฟ้าประชารัฐ 

  ด้วยได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่ารัฐบาลได้มีโครงการประชารัฐสวัสดิการ เป็นการให้
วงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแกผู่้มีรายได้น้อย (รายได้ไม่เกนิ 100,000  บาทต่อปี) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 
เป้ฯต้นไป เพือ่ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนในการจัดซือ้สินค้าอปุโภคบริโภคทีจ่ าเป็น สินค้าเพื่อการศึกษาและวัตถุดิบ
เพื่อเกษตรกรรม ส าหรับผู้มรีายได้ไม่เกิน 30,000  บาทตอ่ปี ได้รับเงิน 300 บาทต่อเดือน และผู้ที่มรีายได้เกิน
กว่า 30,000  บาทต่อปี ได้รับเงิน 200  บาทต่อเดือน โดยใช้ส าหรบัซื้อสินค้าในร้านธงฟ้าประชารัฐทีร่ับบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ 
  ดังนั้น ส านักงานสหกรณ์จงัหวัดบรุรีัมย์ จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการธงฟ้าประชารัฐใหส้หกรณ์ที่
มีคุณสมบัติ คือ เป็นสหกรณ์ที่เคยขายสินค้าอยู่กอ่นแล้ว (ไมเ่ป็นสาขาของร้าน Modern trade) มีสินค้าอปุโภค
บริโภค สินค้าเพือ่การศึกษา และวัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรม พร้อมทัง้มสีถานที่ตั้งอยู่ในแหลง่ชุมชนและการคมนาคม
สะดวก โดยสามารถสมัครได้ที่ส านักจัดระบบราคาและปริมาณสินค้า กรมการค้าภายใน และกองส่งเสริมและพัฒนา
ธุรกิจ กรมพฒันาธุรกิจการค้า (ในเขตพื้นที่กรงุเทพมหานคร) และส านักงานพาณิชย์จังหวัด (ในพื้นที่ต่างจังหวัด) 
หากสหกรณ์ใดสมัครเข้ร่วมโครงการฯ ดังกล่าว ให้แจ้งผลการสมัครมาทีส่ านักงานสหกรณ์จังหวัดบุรรีัมย์ ภายใน
วันที่ 11 ตุลาคม 2560    
มติทีประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ 
 



 5.๓ กลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ 
นายทวีภัทร เหล่าบรรเทา ผู้อ านวยการกลุ่มฯ น าเสนอต่อทีป่ระชุม ดังต่อไปนี ้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
5.3.1. เรือ่ง วาระการด ารงต าแหน่งคณะกรรมการสหกรณ์ ประจ าเดือน กันยายน  2560 

 สหกรณ์และกลุม่เกษตรกรที่ด าเนินการประชุมใหญส่ามัยประจ าปี แล้ว แต่ยังไม่สง่วาระการด ารงต าแหน่ง
คณะกรรมการ รายละเอียด ดังนี ้

 

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีประชุมใหญ่แล้วแต่ไมส่่งข้อมลูวาระการด ารงต าแหน่งคณะกรรมการ 
ข้อมูล ณ วันท่ี 6 ตุลาคม  2560 เวลา 15.00 น. 

 

ที่ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
วันสิ้นปทีาง

บัญชี 

วัน/เดือน/ป ี
ที่จัดประชุม

ใหญ ่

วันที่ส่งวาระ
ให้กจส. 

หมายเหตุ 

  กสส.1 (สหกรณ์)         

1 สหกรณ์บริการเดินรถบุรรีัมย์ จ ากัด 31 ธ.ค. 25 พ.ค.60   
***ทวงถามจากที่ประชุม
เดือนก่อนแล้วปัจจุบนัยัง
ไม่ด าเนินการ****  

2. สกก.ห้วยราช จ ากัด 31 มี.ค 25 ส.ค.60  

3. สก.ประมงจังหวัดบุรรีัมย์  31 พ.ค.   

 (กลุ่มเกษตรกร)    

1 กลุ่มเกษตรกรท านาถลุงเหล็ก 31 ม.ค.   

2. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ต าบลพระครู 31 ม.ค.   

3. กลุ่มเกษตรกรท านากระสัง  31 มี.ค.   

  กสส.2 (สหกรณ์)       

 1. สกก.ถาวรพัฒนาบรุรีัมย์ จ ากัด 31 ม.ค. 19 พ.ค.60  

2 สกก.นาโพธ์ิ จ ากัด 31 มี.ค. 23 ส.ค.60 
  

3 สกก.พุทไธสง จ ากัด 31 มี.ค. 16 มิ.ย.60 
  

 4. สผน.สตึก-แคนดง จ ากัด 31 มี.ค.  13 มิ.ย.60     

5 สกก.ต าบลหนองแวง จ ากัด 30 เม.ย 4 พ.ค.60  

   (กลุ่มเกษตรกร)    
 

1. กลุ่มเกษตรกรท านาบ้านแวง 31 มี.ค.. 8 ส.ค 60 
 

2 กลุ่มเกษตรกรท านาดอนมนต ์ 31 มี.ค. 7 ส.ค.60 
 



 
หมายเหตุ หากข้อมลูไม่ตรงกันโปรดน าคู่บับหนังสือน าส่งติดต่อ วิณัฐฐา กลุ่มจัดตั้งฯ 
 
 
 
 
 

ที่ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
วันสิ้นปทีาง

บัญชี 

วัน/เดือน/ป ี
ที่จัดประชุม

ใหญ ่

วันที่ส่งวาระ
ให้กจส. 

หมายเหตุ 

  กสส.3 (สหกรณ์)         

1 สหกรณ์โคนมโนนสุวรรณ จ ากัด 31 ธ.ค. 
 

  
ข้อมูลวาระคลาดเคลื่อนยัง
ไม่ส่งข้องมูลที่ถูกต้องให้ 
กจส. 

2. สก.หมู่บ้านป่าไม้ดงใหญ่ 2 จ ากัด 31 มี.ค   

3. สกก.กรป.กลาง นพค.บรุีรมัย์ จ ากัด 31 มี.ค   

4 สพช.ทรัพย์พระยา จ ากัด 31 มี.ค   

5 สพช.บ้านสิงห์ จ ากัด 31 มี.ค   

6. สพช.เมอืงยาง จ ากัด 31 มี.ค   

 (กลุม่เกษตรกร)    

 1. กลุ่มเกษตรกรท าไร่ทุ่งจังหัน  31 มี.ค     

  2. กลุ่มเกษตรกรท าสวนโนนสุวรรณ 31 มี.ค   

3 กลุ่มเกษตรกรท าสวนหนองโบสถ์ 31 มี.ค.  
  

 
กสส.4 

 
 

  
 .1. สผน.อ่างเก็บน้ าสนามบิน จ ากัด 31 มี.ค.       

  2. สกป.ละหานทรายล าจังหัน จ ากัด    30 เม.ย   

  3. สกก.ศุภนิมิตบ้านกรวด จ ากัด  30 เม.ย  
 

 กสส.5    

1. สกก.ชุมชนต าบลเมืองแฝก จ ากัด 31 มี.ค.   

 กลุ่มเกษตรกร    

1 กลุ่มเกษตกรท านาแสลงพัน 31 มี.ค.   



5.3.2. เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร 
 กลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ ขอซักซ้อมท าความเข้าใจ เรือ่ง เกณฑ์มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร  

5 ข้อ ดังนี้ 
1. คณะกรรมการด าเนินการ จัดให้มีการจัดท างบดลุรอบสบิสองเดือนแล้วเสรจ็ และจัดให้มผีู้สอบบญัชี

ตรวจสอบได้ภายใน 150 วัน ตามกฎหมาย 
2. ไม่มีข้อสังเกตของผูส้อบบัญชีเกี่ยวกับรายการข้อบกพร่องทางการเงินและบัญชีอย่างร้ายแรง  
3. มีการท าธุรกิจหรอืการบรกิารอย่างน้อย 1 ชนิด 
4. มีการประชุมใหญส่ามัญประจ าปีภายในก าหนดเวลา 150 วัน ตามกฎหมาย 
5. มีก าไรสทุธิประจ าปี และมีการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปตีามกฎหมาย 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 

5.3.3. สหกรณ์ที่มีปบีัญชี พฤษภาคม ครบก าหนดประชุมใหญ่ 150 วันในเดือนตุลาคม  
1  สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินหนองหงส์  จ ากัด 
2  สหกรณ์การเกษตรชุมชนบ้านสารภี  จ ากัด 
3  สหกรณ์การเกษตรเขาคอกรักสันติ  จ ากัด 

มติทีประชุม :  รับทราบ 
 

5.3.4 กลุ่มเกษตรกร ที่ไม่ไดส้่งวงเงินกู้ยมืประจ าปี 2561 
1. กลุ่มเกษตรกรท านา คสก.นาโพธ์ิ  
2. กลุ่มเกษตรกรท านาถลุงเหล็ก  
3. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ต าบลพระคร ู  
4. กลุ่มพฒันาอาชีพฯ คสก.พทุไธสง  
5. กลุ่มเกษตรกรท านาแสลงพัน  
6. กลุ่มเกษตรกรท าสวนหนองโบสถ์  
7. กลุ่มเกษตรกรท าสวนโนนสุวรรณ  
8. กลุ่มเกษตรกรท าไรทุ่่งจังหัน  
9. กลุ่มเกษตรกรท าสวนกระสัง(เมือง)  
10 กลุ่มเกษตรกรท านาบ้านโนนสวรรค์  ปีบัญชี เม.ย. 

มติท่ีประชุม : รับทราบและถือปฏิบัต ิ
 
5.3.5 การรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสง่เคราะห์เกษตรกร 
    กลุ่มจัดต้ังและสง่เสรมิสหกรณ์ได้ท าหนังสือแจ้งเวียนถึงทุกกลุ่มแล้ว ขอใหป้ระชาสัมพันธ์ให้ทราบ

โดยทั่วกัน 
มติท่ีประชุม : รับทราบและถือปฏิบัต ิ
 
 
 
 
 
 
 



 
 

5.4  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการการจัดการสหกรณ์  
นางอัญชลี ศรหีามาตย์ ผู้อ านวยการกลุ่ม น าเสนอต่อทีป่ระชุม ดังต่อไปนี้  

  เรื่อง เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
 5.4.1. เรือ่ง สรุปผลการด าเนินงานเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ส านักงานสหกรณ์จงัหวัดบุรรีมัย์  ได้อนุมัติเงินกู้กองทุนพฒันา
สหกรณ์  ดังนี้ 
 1)วงเงินกู้ยืมปกติ  ประกอบด้วย 

ท่ี ชื่อสหกรณ์ จ านวนเงินกู้ วัตถุประสงค์ อัตรา
ดอกเบี้ย 

ครบ
ก าหนด
ช าระ 

หมายเหต ุ

วัตถุประสงค์ให้สมาชิกกู้ยืม จ านวน 27 สัญญา 
1 สกก.ท้องถิ่นต าบลโคกล่าม จก.    200,000  ให้สมาชิกกู้ยืม 4.00 29 ธ.ค. 60  
2 สกก.ก้านเหลือง จก. 1,000,000 ให้สมาชิกกู้ยืม 3.50 28 ก.พ. 61  
3 สกก.ปฏิรูปที่ดินล าปลายมาศ จก. 500,000 ให้สมาชิกกู้ยืม 4.00 30 มี.ค. 61  
4 สก.สตรีโนนดินแดง จก. 420,000 ให้สมาชิกกู้ยืม 4.00 30 มี.ค. 61  
5 สก.สตรีปะค า จก. 2,500,000 ให้สมาชิกกู้ยืม 4.50 30 มี.ค. 61  
6 สผน.สตึก-แคนดง จก. 500,000 ให้สมาชิกกู้ยืม 5.00 30 มี.ค. 61  
7 สกก.ต าบลปราสาท จก. 600,000 ให้สมาชิกกู้ยืม 4.00 30 มี.ค. 61  
8 สกก.บ้านด่าน จก. 1,500,000 ให้สมาชิกกู้ยืม 4.00 30 มี.ค. 61  
9 สก.สตรีนาโพธ์ิ จก. 2,500,000 ให้สมาชิกกู้ยืม 4.00 30 เม.ย. 61  

10 สก.สตรีล าปลายมาศ จก. 1,400,000 ให้สมาชิกกู้ยืม 4.00 30 เม.ย. 61  
11 สกก.ทอผ้าไหมบ้านคู จก. 850,000 ให้สมาชิกกู้ยืม 4.00 30 เม.ย. 61  
12 สกก.โนนสุวรรณ จก. 3,500,000 ให้สมาชิกกู้ยืม 4.00 30 เม.ย. 61  
13 สก.สตรีบ้านด่าน จก. 1,000,000 ให้สมาชิกกู้ยืม 4.00 30 เม.ย. 61  
14 สกก.ชุมชนบ้านสารภี จก. 2,500,000 ให้สมาชิกกู้ยืม 4.50 30 เม.ย. 61  
15 สกก.แสลงโทน จก 3,000,000 ให้สมาชิกกู้ยืม 4.50 30 เม.ย. 61  
16 สก.สตรีพุทไธสง จก. 2,500,000 ให้สมาชิกกู้ยืม 4.50 30 เม.ย. 61  
17 สกก.ถาวรพัฒนาบุรีรัมย์ จก. 600,000 ให้สมาชิกกู้ยืม 4.50 30 เม.ย. 61  
18 สกก.ศุภนิมิตบ้านกรวด จก. 600,000 ให้สมาชิกกู้ยืม 4.50 30 เม.ย. 61  
19 สก.สตรีนางรอง จก. 1,700,000 ให้สมาชิกกู้ยืม 4.50 30 เม.ย. 61  
20 สก.สตรีคูเมือง จก. 800,000 ให้สมาชิกกู้ยืม 4.50 30 เม.ย. 61  
21 สกก.ต าบลบ้านแวง จก. 1,000,000 ให้สมาชิกกู้ยืม 4.50 30 เม.ย. 61  
22 สก.สตรีสตึก จก. 1,000,000 ให้สมาชิกกู้ยืม 4.00 31 พ.ค. 61  
23 สกก.ปฏิรูปที่ดินหนองหงส์ จก. 500,000 ให้สมาชิกกู้ยืม 4.50 31 พ.ค. 61  
24 สก.สตรีหนองหงส์ จก. 500,000 ให้สมาชิกกู้ยืม 5.00 31 พ.ค. 61  
25 สก.สตรีหนองก่ี จก. 1,000,000 ให้สมาชิกกู้ยืม 4.50 29 มิ.ย. 61  
26 สกก.ปลื้มพัฒนา จก. 1,000,000 ให้สมาชิกกู้ยืม 4.50 29 มิ.ย. 61  
27 สกก.ทฤษฎีใหม่ตลาดโพธ์ิ จก. 1,000,000 ให้สมาชิกกู้ยืม 4.50 31 ก.ค. 61  
 รวม 34,170,000     
 
 
 
 



ที่ ชื่อสหกรณ์ จ านวนเงินกู ้ วัตถุประสงค์ 
อัตรา

ดอกเบี้ย 
ครบก าหนด

ช าระ 
หมายเหตุ 

วัตถุประสงค์จัดหาสินค้า จ านวน 23 สัญญา   
28 สกก.นางรอง จก. 5,000,000 จัดหาสินค้ามาจ าหน่าย(น้ ามัน) 3.00 29 ธ.ค. 

60 
 

29 สกก.นางรอง จก. 5,000,000 จัดหาสินค้ามาจ าหน่าย(ปุ๋ย) 3.00 30 มี.ค. 
61 

 

30 สกก.ศุภนิมิตบ้านกรวด จก. 800,000 จัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 3.00 28 ก.พ.61  
 

31 สกก.คูเมือง จก. 3,000,000 จัดหาสินค้ามาจ าหน่าย(น้ ามัน) 3.00 30 มี.ค. 
61 

 

32 สกก.เมืองบุรีรัมย์ จก. 3,000,000 จัดหาสินค้ามาจ าหน่าย(ปุ๋ย) 2.50 30 มี.ค. 
61 

 

33 สกก.เมืองบุรีรัมย์ จก. 4,500,000 จัดหาสินค้ามาจ าหน่าย(น้ ามัน) 2.50 30 มี.ค. 
61 

 

34 สกก.กรป.กลาง นพค.บุรีรัมย์ จก. 1,000,000 จัดหาสินค้ามาจ าหน่าย(น้ ามัน) 3.00 30 เม.ย. 
61 

 

35 สกก.สตึก จก. 3,000,000 จัดหาสินค้ามาจ าหน่าย(ปุ๋ย) 3.00 30 มี.ค. 
61 

 

36 สกก.สตึก จก. 3,000,000 จัดหาสินค้ามาจ าหน่าย(น้ ามัน) 3.00 30 มี.ค. 
61 

 

37 สกก.กระสัง จก. 3,200,000 จัดหาสินค้ามาจ าหน่าย(ปุ๋ย) 3.00 30 มี.ค. 
61 

 

38 สกก.กระสัง จก. 5,000,000 จัดหาสินค้ามาจ าหน่าย(น้ ามัน) 3.00 30 มี.ค. 
61 

 
 
 

39 สพช.ก้านเหลือง จก. 1,300,000 จัดหาสินค้ามาจ าหน่าย(ปุ๋ย) 2.50 30 มี.ค. 
61 

 

40 สพช.หนองไทร จก. 5,000,000 จัดหาสินค้ามาจ าหน่าย(ปุ๋ย) 2.50 30 มี.ค. 
61 

 

41 สกก.ต าบลหนองแวง จก. 300,000 จัดหาสินค้ามาจ าหน่าย(ปุ๋ย) 2.50 30 มี.ค. 
61 

 

42 สก.บ้านใหม่ไชยพจน์ จก. 300,000 จัดหาสินค้ามาจ าหน่าย(ปุ๋ย) 3.50 30 มี.ค. 
61 

 

43 สพช.ล าไทรโยง จก. 5,000,000 จัดหาสินค้ามาจ าหน่าย(ปุ๋ย) 2.50 30 มี.ค. 
61 

 

44 สกก.บ้านด่าน จก. 500,000 จัดหาสินค้ามาจ าหน่าย(ปุ๋ย) 2.50 30 มี.ค. 
61 

 

45 สกก.หนองหงส์ จก. 3,000,000 จัดหาสินค้ามาจ าหน่าย(ปุ๋ย) 2.50 30 มี.ค. 
61 

 

46 สกก.พุทไธสง จก. 3,500,000 จัดหาสินค้ามาจ าหน่าย(ปุ๋ย) 2.50 30 มี.ค. 
61 

 

47 สก.สตรีนาโพธ์ิ จก. 1,000,000 จัดหาสินค้ามาจ าหน่าย(ปุ๋ย) 2.50 30 เม.ย. 
61 

 

48 สกก.หนองฮาง จก. 300,000 จัดหาสินค้ามาจ าหน่าย(ปุ๋ย) 2.50 30 เม.ย. 
61 

 

49 สกย.นิคมบ้านกรวด จก. 3,000,000 จัดหาสินค้ามาจ าหน่าย(ปุ๋ย) 3.00 30 เม.ย. 
61 

 



50 สกก.ต าบลบ้านแวง จก. 800,000 จัดหาสินค้ามาจ าหน่าย(ปุ๋ย) 3.00 30 เม.ย. 
61 

 

51 สกก.ปฏิรูปที่ดินล าปลายมาศ จก. 1,500,000 จัดหาสินค้ามาจ าหน่าย(ปุ๋ย) 2.50 30 เม.ย. 
61 

 

52 สก.โคนมอ าเภอปะค า จก. 2,000,000 
จัดหาสินค้ามาจ าหน่าย
(อาหารโค) 2.50 

30 เม.ย. 
61 

 

53 สก.รถยนต์โดยสารบุรีรัมย์ จก. 800,000 จัดหาสินค้ามาจ าหน่าย(ปุ๋ย) 2.50 31 พ.ค. 
61 

 

54 สกก.ปฏิรูปที่ดินละหานทรายล าจังหัน จก. 3,000,000 จัดหาสินค้ามาจ าหน่าย(ปุ๋ย) 3.00 31 พ.ค. 
61 

 

55 สกก.นาโพธ์ิ จก. 3,500,000 จัดหาสินค้ามาจ าหน่าย(น้ ามัน) 3.00 31 พ.ค. 
61 

 

56 สก.นิคมแคนดง จก. 5,000,000 จัดหาสินค้ามาจ าหน่าย(ปุ๋ย) 2.50 29 มิ.ย. 
61 

 
 
 

57 สก.นิคมแคนดง จก. 2,000,000 จัดหาสินค้ามาจ าหน่าย(น้ ามัน) 2.50 29 มิ.ย. 
61 

 

58 สก.สตรีหนองก่ี จก. 500,000 จัดหาสินค้ามาจ าหน่าย(ปุ๋ย) 3.00 29 มิ.ย. 
61 

 
 
 

59 สกย.ละหานทราย จก. 3,500,000 จัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 3.00 
 
 

31 ก.ค.61  
 

 รวม 82,300,000     
 

 วัตถุประสงค์รวบรวมผลผลิต จ านวน 2 สัญญา     
60 สก.โคนมอ าเภอปะค า จก. 2,000,000 รวบรวมน้ านมดิบ 2.50 30 มี.ค. 

61 
 

61 สกย.ละหานทราย จก. 4,500,000 รวบรวมยางพารา 3.00 29 มิ.ย. 
61 

 

 รวม 6,500,000     
 รวมทั้งสิ้น 61 สัญญา 122,970,000     

 
มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2) วงเงินกู้ยืมโครงการพิเศษ    ประกอบด้วย 
 
2.1)วงเงินกู้ยืมโครงการฟ้ืนฟูการใช้อุปกรณ์การตลาด ASPL จ านวน 11,000,000.- บาท 

ท่ี ชื่อสหกรณ์ จ านวนเงินกู้ วัตถุประสงค์ 
อัตรา

ดอกเบ้ีย 
ครบก าหนด

ช าระ หมายเหต ุ

62 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ จก. 4,000,000 ซ้ือเครื่องยิงสีและ 
เครื่องอัดสูญญากาศ 

1.00 30 พ.ย.60-
69 

(10ปี) 

63 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ จก. 1,000,000 เปลี่ยนหลังคา 
โรงคลุมโรงสี 

1.00 29 ธ.ค.60-
64 

(5ปี) 

64 สก.โคนมโนนสุวรรณ จก. 1,000,000 ปรับปรุงต่อเติมอาคาร
รับน้ านมดิบ 

1.00 30 พ.ย.60-
64 

(5ปี) 

65 สก.โคนมโนนสุวรรณ จก. 5,000,000 สร้างโกดังเก็บวัตถุดิบ
พร้อมเครื่องผสมอาหาร 

1.00 29 ธ.ค.60-
69 

(10ปี) 

 
 
2.2)โครงการเพ่ิมศักยภาพและฟ้ืนฟูการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์บริการเข้าสูแ่ผนความเข้มแข็งของสหกรณ์ 

ท่ี ชื่อสหกรณ์ จ านวนเงินกู้ วัตถุประสงค์ 
อัตรา

ดอกเบ้ีย 
ครบก าหนด

ช าระ หมายเหต ุ

66 สก.รถยนต์โดยสารบรุีรัมย์ จก. 3,000,000 ให้สมาชิกกู้ปรับปรุง
รถยนต์โดยสาร 

1.00 31 ม.ค. 61  

 
2.3)โครงการสนับสนุนเงิน กพส. ให้แก่สหกรณ์ในพ้ืนท่ีโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริและโครงการหลวง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ท่ี ชื่อสหกรณ์ จ านวนเงินกู้ วัตถุประสงค์ 
อัตรา

ดอกเบ้ีย 
ครบก าหนด

ช าระ หมายเหต ุ

67 สกก.โนนดินแดง จก. 800,000 จัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 1.00 30 มี.ค. 61  
 
2.4)โครงการเพ่ิมศักยภาพและฟ้ืนฟูการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์บริการเข้าสูแ่ผนความ จ านวน 800,000 บาท 

ท่ี ชื่อสหกรณ์ จ านวนเงินกู้ วัตถุประสงค์ 
อัตรา

ดอกเบ้ีย 
ครบก าหนด

ช าระ หมายเหต ุ

68 สก.ที่ดินล าปลายมาศหนึ่ง จก. 400,000 เป็นทุนให้สมาชิกกู้ยืม 1.00 28 ก.พ.61  
69 สกก.ห้วยหิน จก. 400,000 เป็นทุนให้สมาชิกกู้ยืม 1.00 30 เม.ย. 61  
 
2.5)โครงการพัฒนาการผลิตน้ านมโคท่ีมีคุณภาพลดต้นทุนการผลิต 

ท่ี ชื่อสหกรณ์ จ านวนเงินกู้ วัตถุประสงค์ 
อัตรา

ดอกเบ้ีย 
ครบก าหนด

ช าระ หมายเหต ุ

70 สก.โคนมอ าเภอปะค า จก. 4,000,000  1.00 29 ธ.ค.60-
64 

(5ปี) 

 
 
 
 
 
 



2.6)โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ระดับภาค (CDC) 

ท่ี ชื่อสหกรณ์ จ านวนเงินกู้ วัตถุประสงค์ 
อัตรา

ดอกเบ้ีย 
ครบก าหนด

ช าระ หมายเหต ุ

71 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ จก. 5,000,000 เป็นทุนหมุนเวียนCDC 1.00 30 มิ.ย. 61  
 
2.7)โครงการส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร ปี 2560 จ านวน 13,500,000 บาท 

ท่ี ชื่อสหกรณ์ จ านวนเงินกู้ วัตถุประสงค์ 
อัตรา

ดอกเบ้ีย 
ครบก าหนด

ช าระ หมายเหต ุ

72 สกก.คเูมือง จก. 2,000,000 ปรับปรุงเมล็ดพันธ์ุ 1.00 30 มี.ค. 61  
73 สกก.เมืองบรุีรมัย์ จก. 2,000,000 ปรับปรุงเมล็ดพันธ์ุ 1.00 30 มี.ค. 61  
74 สกก.สตึก จก. 2,000,000 ปรับปรุงเมล็ดพันธ์ุ 1.00 30 มี.ค. 61  
75 สกก.กระสัง จก. 2,500,000 ปรับปรุงเมล็ดพันธ์ุ 1.00 30 มี.ค. 61  
76 สกก.นาโพธ์ิ จก. 1,500,000 ปรับปรุงเมล็ดพันธ์ุ 1.00 30 มี.ค. 61  
77 สกก.พุทไธสง จก. 1,500,000 ปรับปรุงเมล็ดพันธ์ุ 1.00 30 มี.ค. 61  
78 สกก.นางรอง จก. 2,000,000 ปรับปรุงเมล็ดพันธ์ุ 1.00 30 มี.ค. 61  
 

2.8)โครงการปรับเปลี่ยนการเกษตรตามแผนที่ Agri-Map ในเขตนิคมสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2564 (ทุนให้
สมาชิกกู้ยืมเล้ียงไก่เล้ียงโค) 

ท่ี ชื่อสหกรณ์ จ านวนเงินกู้ วัตถุประสงค์ 
อัตรา

ดอกเบ้ีย 
ครบก าหนด

ช าระ หมายเหต ุ

79 สก.นิคมแคนดง จก. 1,500,000 ให้สมาชิกกู้เลี้ยงไก่พันธ์
พื้นเมือง 

1.00 28 ก.พ.61  

 

2.9)โครงการสนับสนุนเงินกูแ้ก่สหกรณ์ที่ประสบสาธารณภัยและอื่นๆ(เยียวยาผู้ประสบอุทกภัย) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ท่ี ชื่อสหกรณ์ จ านวนเงินกู้ วัตถุประสงค์ 
อัตรา

ดอกเบ้ีย 
ครบก าหนด

ช าระ หมายเหต ุ

80 สกก.พุทไธสง จก. 1,500,000 ให้สมาชิกกู้ยืม 1.00 30 มี.ค. 
61 

 

 
มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 

5.4.2. เรือ่ง ปงีบประมาณ พ.ศ.2561 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดสรรเงินกู้โครงการปกติ เงินกองทุน
พัฒนาสหกรณ์ จ านวน 125,000,000 บาท (หนึ่งร้อยยี่สบิห้าล้านบาทถ้วน) 
  ขอให้เจ้าหน้าทีส่่งเสริมสหกรณ์แจง้ถึงสหกรณ์ที่มีความประสงค์จะขอกู้ ขอให้ยื่นค าขอกู้มา  
ปี 2561 
มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 
 
 
 
 



5.4.3. เรือ่ง  ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดสรรเงินกู้โครงการพิเศษ เงินกองทุน
พัฒนาสหกรณ์ โครงการสนบัสนุนเงินทุนหมุนเวียนให้แกส่หกรณ์ ตามโครงการเงินกูเ้พื่อปรบัโครงสร้างภาคเกษตร 
(ASPL) และโครงการฟื้นฟูการใช้อุปกรณ์การตลาด ASPL จ านวน 18,000,000.- บาท (สิบแปดล้านบาทถ้วน)  
และกรมฯ ได้จัดสรรกรอบวงเงินกู้ยืม ให้แกส่หกรณ์ที่ได้รับการสนบัสนุนอุปกรณ์การตลาด ASPL ดังนี ้

1. สกก.กระสัง จ ากัด  วัตถุประสงค์เพื่อจัดหาเมล็ดพันธ์ุใหแ้ก่สมาชิก จ านวน 2,000,000.- 
บาท(สองล้านบาทถ้วน) 
  2. ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบรุีรมัย์ จ ากัด วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มก าลังการผลิตโรงสีข้าว จ านวน 
4,000,000.- บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) 
  3. สหกรณ์การเกษตรนางรอง จ ากัด วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโรงสีข้าว จ านวน 
4,000,000.- บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) 
  4 .สหกรณ์โคนมโนนสุวรรณ จ ากัด วัตถุประสงค์เพือ่ติดตั้งโซล่าเซลล์ ซื้อถังเกบ็นม และ            
ไอซ์แบงค์ จ านวน 4,000,000.- บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) 
  5. สหกรณ์กองทุนสวนยางโนนสุวรรณ จ ากัด วัตถุประสงค์เพื่อซื้อรถโฟล์คลิฟท์ รถไถ รถบรรทุก 
เครื่องรีด จ านวน  4,000,000.- บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)  **สหกรณ์ได้แจ้งหนังสือไมป่ระสงค์ขอกู้** 
มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 
5.4.4. เรือ่ง  การติดตามเร่งรัดหน้ีเงินกู้ผิดนัดช าระหน้ีกองทุนพัฒนาสหกรณ์  
  

ที่ สหกรณ์ สัญญาเลขที ่ ลงวันที ่ ก าหนดช าระ 
จ านวนเงนิ              
ผิดนดัช าระ 

ผู้รับผดิชอบ สถานะ 

1 
สก.การผลิตการตลาดเพื่อ
เกษตรกรบรุีรมัย์ จก. 

16/2549 1 ก.พ. 49 30 มิ.ย. 49 
404,830.23   กสส.1   

 32/2549 
25 พ.ค. 

49 
31 มี.ค. 50 

 
2 สกก.บ้านใหม่ไชยพจน ์จก.  46/2552 8 ก.ย. 52 31 พ.ค. 53 270,479.11 กสส.2 

 
3 สพช.ช านิ จก.  11/2541 

19 มี.ค. 
41 

19 มี.ค. 42  458,379.45  กสส.3 
 4 สพช.เมอืงยาง จก. 17/2545 3 เม.ย. 45 30 พ.ย. 45 959,241.09 กสส.3  

5 สกก.สกย.(1)นางรอง จก.  17/2550 
23 พ.ค. 

50 
31 มี.ค. 51 106,431.75 กสส.3  

6 สกก.สมัชชาล านางรอง จก.  52/2553 1 ก.ย. 53 31 ส.ค. 54 64,638.57 กสส.4  

7 
สกก.เพื่อเกษตรกรไทย
ละหานทราย จก. 

14/2547 
14 ม.ค. 

47 
31 ธ.ค. 47 1,435,251.23 กสส.4  

  รวมทั้งสิ้น       3,699,251.43      
  นางอัญชลี ศรหีามาตย์ แจ้งว่า ในการด าเนินการด้านกฎหมาย ได้มอบให้นาสาวเมธาวี พึ่งพิมาย  
ต าแหน่ง นิติกร เป็นผู้ด าเนินการติดตามเรง่รัดให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อไม่ให้ราชการได้รับความเสียหาย และให้
รายงานผลการด าเนินการใหส้หกรณ์จังหวัดทราบ 

กรณีทีส่หกรณ์ดังกล่าว  ได้เลิกสหกรณ์แล้ว ขอให้ผู้ช าระบญัชีท าหนังสือแจ้งสหกรณ์จงัหวัด
บุรรีัมย์ ในฐานะเจ้าหนี้ เพือ่ให้เป็นไปตามวิธีการช าระบญัชี ซึ่งในปจัจบุันไม่มผีู้ช าระบัญชีคนใดท าหนังสือแจ้ง 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ (สหกรณ์จังหวัดบรุีรมัย์) ในฐานะเจ้าหนี้ 
มติท่ีประชุม :  รับทราบและถือปฏิบัติ  



 
5.4.5. การจัดชั้นลูกหน้ีเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 

สหกรณ์ที่ยังไม่ส่งการจัดชั้นลูกหนี ้

ท่ี ชื่อสหกรณ์ หมายเหต ุ
1 สหกรณ์ประมงจงัหวัดบรุีรมัย์ จ ากัด ยังไม่ส่ง 
2 สหกรณ์สตรีกระสงั จ ากัด ยังไม่ส่ง 
3 สหกรณ์การเกษตรพลบัพลาชัย จ ากัด ยังไม่ส่ง 
5 สหกรณ์สตรีพลับพลาชัย จ ากัด ยังไม่ส่ง 
6 สหกรณ์บ้านใหม่ไชยพจน์ จ ากัด ยังไม่ส่ง 
7 สหกรณ์การเกษตรปลื้มพฒันา จ ากัด ยังไม่ส่ง 
8 สหกรณ์สตรีเฉลิมพระเกียรติ จ ากัด ยังไม่ส่ง 
9 สหกรณ์กองทุนสวนยางโนนสุวรรณ จ ากัด ยังไม่ส่ง 

10 สหกรณ์การเกษตรประโคนชัย จ ากัด ยังไม่ส่ง 
11 สหกรณ์สตรีโนนดินแดง จ ากัด ยังไม่ส่ง 
13 สหกรณ์การเกษตรล าปลายมาศ จ ากัด ยังไม่ส่ง 
14 สหกรณ์การเกษตรทฤษฎีใหม่ตลาดโพธ์ิ จ ากัด ยังไม่ส่ง 
15 สหกรณ์สตรีหนองกี่ จ ากัด ยังไม่ส่ง 
16 สหกรณ์สตรีหนองหงส์ จ ากัด ยังไม่ส่ง 
17 สหกรณ์กองทุนสวนยางแคนดง จ ากัด ยังไม่ส่ง 

 

สหกรณ์ที่ส่งแล้วแต่ยังขาดงบการเงิน ปี2560 

ท่ี ชื่อสหกรณ์ หมายเหต ุ
1 สหกรณ์สตรีสตกึ จ ากัด ส่งแล้วแต่ขาดงบปี 60 
2 สหกรณ์สตรีคูเมอืง จ ากัด ส่งแล้วแต่ขาดงบปี 60 
3 สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตบ้านกรวด จ ากัด ส่งแล้วแต่ขาดงบปี 60 
4 สหกรณ์การเกษตรต าบลบ้านแวง จ ากัด ส่งแล้วแต่ขาดงบปี 60 
5 สหกรณ์การเกษตรชาวไร่อ้อยบุรรีัมยร์่วมใจ จ ากัด ส่งแล้วแต่ขาดงบปี 60 
6 สหกรณ์สตรีโนนดินแดง จ ากัด ส่งแล้วแต่ขาดงบปี 60 
7 สกย.นิคมบ้านกรวด จ ากัด ส่งแล้วแต่ขาดงบปี 60 
8 สหกรณ์รถยนต์โดยสารบุรรีัมย์ จ ากัด ส่งแล้วแต่ขาดงบปี 60 
9 สหกรณ์การเกษตรโนนดินแดง จ ากัด ส่งแล้วแต่ขาดงบปี 60 

10 สหกรณ์การเกษตรชุมชนบ้านสารภี จ ากัด ส่งแล้วแต่ขาดงบปี 60 
11 สหกรณ์สตรีพุทไธสง จ ากัด ส่งแล้วแต่ขาดงบปี 60 
12 สหกรณ์สตรีล าปลายมาศ จ ากัด ส่งแล้วแต่ขาดงบปี 60 
13 สหกรณ์สตรีปะค า จ ากัด ส่งแล้วแต่ขาดงบปี 60 
14 สหกรณ์สตรีล าปลายมาศ จ ากัด ส่งแล้วแต่ขาดงบปี 60 
15 สหกรณ์การเกษตรแม่มูน จ ากัด ส่งแล้วแต่ขาดงบปี 60 
16 สหกรณ์การเกษตรปฏิรปูที่ดินหนองหงส์ จ ากัด ส่งแล้วแต่ขาดงบปี 60 

มติท่ีประชุม :  รับทราบ 
  



5.4.6 การติดตามเร่งรัดหน้ีเงินกู้ผิดนัดช าระหน้ีกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ณ  30 กันยายน  
2560 

 

ที่ 
สหกรณ์/กลุ่ม

เกษตรกร 
สัญญาลง

วันที ่
สิ้นสุด 

ต้นเงินตาม
สัญญา 

ต้นเงินตามค า
พิพากษา ต้นเงินคงเหลือ สถานะสหกรณ์ 

1 สก.ผู้ปลูกพชืผัก
อนามัยปลอดภัยจาก
สารพิษ จก.  

30 ก.ค. 42 16 เม.ย 45 400,000.- 170,393.55 114,597.25 ได้รับยกเว้นตาม
มาตรการนาทีทอง
ตามหนังสือกรมฯ  ท่ี 
กษ1105/13086  
ลว.14 พ.ย.58 

2 สกก.ห้วยราช จ ากัด 
 

16 ส.ค. 43 
26 ต.ค.43 

30 ก.ค. 44 
30 ก.ค.44 

4,950,000.- 
2,000,000.- 

1,434,858.30 
2,820,547.95 

1,170,671.96 
2,000,000.- 

ไ ด้ รั บ ย ก เ ว้ น ต า ม
มาตรการนาทีทอง
ตามหนังสือกรมฯ ท่ี 
กษ1105/13148  
ลว.27 
พ.ย.58 

3 สพช.ช านิ จก. 8 ก.ย. 43 30 ก.ค. 43 2,000,000.- 2,410,666.25 1,673,643.84 
สืบทรัพย์ 
(เลิก) 

4 
สกก.ทรัพย์เจริญ 
จก. 

20 ก.ย. 43 30 ก.ค. 44 2,000,000.- 1,779,984.80 1,518,551.82 ระหว่างขาย
ทอดตลาด 

5 
 

สก.สตรีห้วยราช 
จ ากัด 
 
 

9 ต.ค. 44 15 มิ.ย. 46 2,500,000.- 1,928,145.70 1,084,387.31 

 ศาลพิพากษาเมื่อ
วันท่ี28ม.ค59ให้
สหกรณ์ช าระหนี้แต่ผู้
ค้ าประกันย่ืนขอฏีกา
ต่อศาลฎีกา 

6 สก.สตรีช านิ จ ากัด 24 ก.ค. 46 15 พ.ค. 48 430,000.00 290,609.56 222,735.91 
สืบทรัพย์ 
(เลิก) 

7 
สกก.เพื่อเกษตรกร
ไทยละหานทราย 
จก. 

23 ก.ย. 46 15 พ.ค. 48 500,000.- 804,744.43    500,000.- 
สืบทรัพย์ 
(เลิก) 

9 
กลุ่มฯท านาสะแก
โพรง 

25 ส.ค. 46 15 พ.ค. 48 270,000.- 576,828.03 252,633.71 
สืบทรัพย์          
ติดตามเร่งรัดหนี้ 
(เลิก) 

10 
กลุ่มฯเลี้ยงไหมเมือง
แฝก 

30 ส.ค. 47 15 พ.ค. 48 80,000.- 576,828.03 13,342.23 อยู่ระหว่างขอยกเว้น
ดอกเบี้ยและค่าปรับ 
(ก าลังจะเลิก) 

 
นางอัญชลี ศรหีามาตย์ แจ้งว่า ในการด าเนินการด้านกฎหมาย ได้มอบให้นาสาวเมธาวี พึ่งพิมาย  

ต าแหน่ง นิติกร เป็นผู้ด าเนินการติดตามเรง่รัดให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อไม่ให้ราชการได้รับความเสียหาย และให้
รายงานผลการด าเนินการใหส้หกรณ์จังหวัดทราบ 
  กรณีที่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรดังกล่าวได้เลิกแล้ว ขอให้ผู้ช าระบัญชีท าหนังสือแจ้งสหกรณ์จังหวัด
บุรีรัมย์ ในฐานเจ้าหนี้ เพื่อให้เป็นไปตามวิธีการช าระบัญชี ซึ่งในปัจจุบันไม่มีผู้ช าระบัญชีคนใดท าหนังสือแจ้งกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ (สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์) ในฐานะเจ้าหนี้ 
มติท่ีประชุม :  รับทราบและถือปฏิบัติ 
 
 
 



 
 

5.4.7  การติดตามเร่งรัดหน้ีเงินกู้ผิดนัดช าระหน้ีกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 

ที่ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
สัญญาลง

วันที ่
สิ้นสุด 

ต้นเงินตาม
สัญญา 

ต้นเงินตามค า
พิพากษา 

ต้นเงิน
คงเหลือ 

สถานะสหกรณ์ 

1 สก.สตรีช านิ จก.  24 ก.ค. 
46 
14 ต.ค.
46 

15 พ.ค 48 
15 พ.ค 48 

570,000.- 
300,000.- 

673,037.72 
427,884.32 

489,847.69 
300,000.- 

สืบทรัพย์ 
(เลิก) 

2 
สกก.สกย.อ.(1) บ้านยาง 
จ ากัด 

27ต.ค. 
46 
 

15 พ.ค. 48 
 

500,000.- 
 

687,315.11 500,000.- สืบทรัพย์ 
(เลิก) 

3 กลุ่มฯท านาหนองตาด 9 ส.ค. 46 15 พ.ค. 48 750,000.- 1,242,511.34 750,000.- 
ศาลพิพากษา 
ติดตามเร่งรัด
หนี้ 

4 กลุ่มฯเลี้ยงไหมบุโพธ์ิ 
23 มิ.ย. 

57 
30 เม.ย. 

58 
61,000.- 1,779,984.80 31,845.33 

หมดหนี้ 
 
นางอัญชลี ศรหีามาตย์ แจ้งว่า ในการด าเนินการด้านกฎหมาย ได้มอบให้นาสาวเมธาวี พึ่งพิมาย  

ต าแหน่ง นิติกร เป็นผู้ด าเนินการติดตามเรง่รัดให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อไม่ให้ราชการได้รับความเสียหาย และให้
รายงานผลการด าเนินการใหส้หกรณ์จังหวัดทราบ 
  กรณีที่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรดังกล่าวได้เลิกแล้ว ขอให้ผู้ช าระบัญชีท าหนังสือแจ้งสหกรณ์จังหวัด
บุรีรัมย์ ในฐานเจ้าหนี้ เพื่อให้เป็นไปตามวิธีการช าระบัญชี ซึ่งในปัจจุบันไม่มีผู้ช าระบัญชีคนใดท าหนังสือแจ้งกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ (สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์) ในฐานะเจ้าหนี้ 
มติท่ีประชุม :  รับทราบและถือปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่อง  กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสร้างความเขม้แข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพ่ือเข้าถึงแหล่งเงินทุนใน
การผลิตและการตลาด 
 สรปุผลการอนุมัตเิงินกู้โครงการสร้างความเข้มแข้งให้กบักลุม่เกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหลง่เงินทุนในการผลิต
และการตลาด  กลุ่มเกษตรกร จ านวน 77 แห่ง เป็นเงิน 31,686,000.- บาท วงเงินจัดสรร 32,740,000.-บาท 
คงเหลือ 1,054,000.-บาท     

ที่ กลุ่มเกษตรกร วัตถุประสงค์ 
ในการกู้เงิน 

สัญญากู้ 
ลงวันที่ 

สัญญากู้ 
สิ้นสุดวันที่ 

วันที่เบิก 
เงินกู้ 

จ านวนเงิน 
กู้ที่เบิก 

1 กลุ่มเกษตรกรท านาปะเคียบ เป็นทุนให้สมาชิกกู ้ 8 ก.ค.59 30 เม.ย.61 8 ก.ค.59     4,280,000.00  

2 กลุ่มเกษตรกรท านากลันทา ส่งเสริมการผลิต(ข้าว) 3 พ.ค.60 30 เม.ย.61 3 พ.ค.60       500,000.00  

3 กลุ่มเกษตรกรท านาห้วยราชา ส่งเสริมการผลิต(ข้าว) 9 พ.ค.60 30 เม.ย.61 9 พ.ค.60       600,000.00  

4 กลุ่มเกษตรกรท านาหนองไม้งาม ส่งเสริมการผลิต(ข้าว) 3 พ.ค.60 30 เม.ย.61 3 พ.ค.60       400,000.00  

5 กลุ่มเกษตรกรท านาโนนเจริญ ส่งเสริมการผลิต(ข้าว) 3 พ.ค.60 30 เม.ย.61 3 พ.ค.60       250,000.00  

6 กลุ่มเกษตรกรท านาปราสาท ส่งเสริมการผลิต(ข้าว) 3 พ.ค.60 30 เม.ย.61 3 พ.ค.60       300,000.00  

7 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงกระบือโนนเจริญ ส่งเสริมการผลิต(ข้าว) 3 พ.ค.60 30 เม.ย.61 3 พ.ค.60       200,000.00  

8 กลุ่มเกษตรกรท านาหนองตะครอง เป็นทุนให้สมาชิกกู ้ 4 พ.ค.60 30 เม.ย.61 4 พ.ค.60       300,000.00  

9 กลุ่มเกษตรกรท านาส้มป่อย เป็นทุนให้สมาชิกกู ้ 4 พ.ค.60 30 เม.ย.61 4 พ.ค.60       200,000.00  

10 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงไหมหนองตะครอง เป็นทุนให้สมาชิกกู ้ 4 พ.ค.60 30 เม.ย.61 4 พ.ค.60       350,000.00  

11 
กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพาราดอนอะ
ราง เป็นทุนให้สมาชิกกู ้ 4 พ.ค.60 30 เม.ย.61 4 พ.ค.60     1,500,000.00  

12 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ต าบลพระครู จัดหาปัจจัยการผลิต 5 พ.ค.60 30 เม.ย.61 5 พ.ค.60       100,000.00  

13 กลุ่มเกษตรกรท านาบ้านบัว ส่งเสริมการผลิต(ข้าว) 5 พ.ค.60 30 เม.ย.61 5 พ.ค.60       300,000.00  

14 กลุ่มเกษตรกรท านาทุ่งแสงทอง ส่งเสริมการผลิต(ข้าว) 5 พ.ค.60 30 เม.ย.61 5 พ.ค.60       300,000.00  

15 กลุ่มเกษตรกรท านาโคกสนวน เป็นทุนให้สมาชิกกู ้ 5 พ.ค.60 30 เม.ย.61 5 พ.ค.60       300,000.00  

16 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์โคกกลาง เป็นทุนให้สมาชิกกู ้ 5 พ.ค.60 30 เม.ย.61 5 พ.ค.60       500,000.00  

17 กลุ่มเกษตรกรท านาดอนกอก เป็นทุนให้สมาชิกกู ้ 9 พ.ค.60 30 เม.ย.61 9 พ.ค.60       600,000.00  

18 กลุ่มเกษตรกรท านาบ้านแพ ส่งเสริมการผลิต(ข้าว) 9 พ.ค.60 30 เม.ย.61 9 พ.ค.60       400,000.00  

19 กลุ่มเกษตรกรท านาศรีสว่าง ส่งเสริมการผลิต(ข้าว) 9 พ.ค.60 30 เม.ย.61 9 พ.ค.60     1,200,000.00  

20 กลุ่มเกษตรกรท านาบ้านดู่ ส่งเสริมการผลิต(ข้าว) 9 พ.ค.60 30 เม.ย.61 9 พ.ค.60       500,000.00  

21 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงกระบือตาจง เป็นทุนให้สมาชิกกู ้ 9 พ.ค.60 30 เม.ย.61 9 พ.ค.60       150,000.00  

22 กลุ่มเกษตรกรท านาสองห้อง ส่งเสริมการผลิต(ข้าว)  15 พ.ค.60 30 เม.ย.61  15 พ.ค.60       100,000.00  

23 กลุ่มเกษตรกรเพาะเห็ดหายโศก เป็นทุนให้สมาชิกกู ้  15 พ.ค.60 30 เม.ย.61  15 พ.ค.60       300,000.00  

24 
กลุ่มเกษตรกรเกษตรอินทรีย์ต าบลนา
โพธ์ิ เป็นทุนให้สมาชิกกู ้  15 พ.ค.60 30 เม.ย.61  15 พ.ค.60       200,000.00  

25 กลุ่มเกษตรกรท านาแดงใหญ่ เป็นทุนให้สมาชิกกู ้  15 พ.ค.60 30 เม.ย.61  15 พ.ค.60       400,000.00  

26 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงไหมนาโพธิ์ ส่งเสริมการผลิต(ข้าว)  15 พ.ค.60 30 เม.ย.61  15 พ.ค.60       250,000.00  

27 กลุ่มเกษตรกรท านาโคกมะม่วง ส่งเสริมการผลิต(ข้าว)  15 พ.ค.60 30 เม.ย.61  15 พ.ค.60       400,000.00  

28 กลุ่มเกษตรกรท านาหัวถนน เป็นทุนให้สมาชิกกู ้  15 พ.ค.60 30 เม.ย.61  15 พ.ค.60       200,000.00  



 

ที่ 
กลุ่มเกษตรกร 

 
วัตถุประสงค์ 
ในการกู้เงิน 

สัญญากู้ 
ลงวันที่ 

สัญญากู้ 
สิ้นสุดวันที่ 

วันที่เบิก 
เงินกู้ 

จ านวนเงิน 
กู้ที่เบิก 

29 
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรขุนต าบลหิน
โคน เป็นทุนให้สมาชิกกู ้  15 พ.ค.60 30 เม.ย.61  15 พ.ค.60       200,000.00  

30 กลุ่มเกษตรกรท านาหนองเยือง เป็นทุนให้สมาชิกกู ้  15 พ.ค.60 30 เม.ย.61  15 พ.ค.60       600,000.00  

31 กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพาราสตึก ส่งเสริมการผลิต(ข้าว)  16 พ.ค.60 30 เม.ย.61  16 พ.ค.60       100,000.00  

32 กลุ่มเกษตรกรท านาหนองบัว ส่งเสริมการผลิต(ข้าว)  16 พ.ค.60 30 เม.ย.61  16 พ.ค.60       300,000.00  

33 กลุ่มเกษตรกรท าไร่เขาคอก เป็นทุนให้สมาชิกกู้ยืม  16 พ.ค.60 30 เม.ย.61  16 พ.ค.60       400,000.00  

34 กลุ่มเกษตรกรท านาหินโคน เป็นทุนให้สมาชิกกู้ยืม  19 พ.ค.60 30 เม.ย.61  19 พ.ค.60       300,000.00  

35 กลุ่มเกษตรกรท านาสนามชัย ส่งเสริมการผลิต(ข้าว)  29 พ.ค.60 30 เม.ย.61  29 พ.ค.60        76,000.00  

36 กลุ่มเกษตรกรท านาหนองชัยศรี เป็นทุนให้สมาชิกกู้ยืม  6 มิ.ย.60 30 เม.ย.61  6 มิ.ย.60     1,000,000.00  

37 กลุ่มเกษตรกรท านาสระทอง เป็นทุนให้สมาชิกกู้ยืม  6 มิ.ย.60 30 เม.ย.61  6 มิ.ย.60     1,200,000.00  

38 กลุ่มเกษตรกรท าไร่เมืองฝ้าย เป็นทุนให้สมาชิกกู้ยืม  6 มิ.ย.60 30 เม.ย.61  6 มิ.ย.60       600,000.00  

39 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงไหมโคกล่าม เป็นทุนให้สมาชิกกู้ยืม  6 มิ.ย.60 30 เม.ย.61  6 มิ.ย.60       450,000.00  

40 กลุ่มเกษตรกรท านาหินลาด ส่งเสริมการผลิต(ข้าว)  8 มิ.ย.60 30 เม.ย.61  8 มิ.ย.60       200,000.00  

41 กลุ่มเกษตรกรท านาเขาดินเหนือ ส่งเสริมการผลิต(ข้าว)  8 มิ.ย.60 30 เม.ย.61  8 มิ.ย.60       170,000.00  

42 กลุ่มเกษตรกรท านาหนองบัวโคก เป็นทุนให้สมาชิกกู้ยืม  8 มิ.ย.60 30 เม.ย.61  8 มิ.ย.60       700,000.00  

43 กลุ่มเกษตรกรท านาละลวด ส่งเสริมการผลิต(ข้าว)  8 มิ.ย.60 30 เม.ย.61  8 มิ.ย.60       150,000.00  

44 กลุ่มเกษตรกรท านาเมืองยาง ส่งเสริมการผลิต(ข้าว)  8 มิ.ย.60 30 เม.ย.61  8 มิ.ย.60       250,000.00  

45 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงไหมบ้านยาง เป็นทุนให้สมาชิกกู้ยืม  8 มิ.ย.60 30 เม.ย.61  8 มิ.ย.60       700,000.00  

46 กลุ่มเกษตรกรท านากระสัง(สตึก) ส่งเสริมการผลิต(ข้าว) 15 มิ.ย.60 30 เม.ย.61 15 มิ.ย.60       250,000.00  

47 กลุ่มเกษตรกรท านาล าดวน 
จัดหาสินค้ามาจ าหน่าย

(ปุ๋ย) 15 มิ.ย.60 30 เม.ย.61 15 มิ.ย.60       600,000.00  

48 กลุ่มเกษตรกรท านาบ้านด่าน ส่งเสริมการผลิต(ข้าว) 15 มิ.ย.60 30 เม.ย.61 15 มิ.ย.60       100,000.00  

49 กลุ่มเกษตรกรท านาเจริญสุข เป็นทุนให้สมาชิกกู้ยืม 19 มิ.ย.60 30 เม.ย.61 19 มิ.ย.60       300,000.00  

50 กลุ่มเกษตรกรท าไร่ทุ่งจังหัน ส่งเสริมการผลิต(ข้าว) 19 มิ.ย.60 30 เม.ย.61 19 มิ.ย.60       300,000.00  

51 กลุ่มเกษตรกรท าสวนโนนสุวรรณ ส่งเสริมการผลิต(ข้าว) 19 มิ.ย.60 30 เม.ย.61 19 มิ.ย.60       750,000.00  

52 กลุ่มเกษตรกรท านาประทัดบุ ส่งเสริมการผลิต(ข้าว) 19 มิ.ย.60 30 เม.ย.61 19 มิ.ย.60       250,000.00  

53 กลุ่มเกษตรกรท านาหนองบอน ส่งเสริมการผลิต(ข้าว) 19 มิ.ย.60 30 เม.ย.61 19 มิ.ย.60       300,000.00  

54 กลุ่มเกษตรกรท านาหนองใหญ่ ส่งเสริมการผลิต(ข้าว) 19 มิ.ย.60 30 เม.ย.61 19 มิ.ย.60       300,000.00  

55 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงกระบือลุมปุ๊ก ส่งเสริมการผลิต(ข้าว) 19 มิ.ย.60 30 เม.ย.61 19 มิ.ย.60       200,000.00  

56 กลุ่มเกษตรกรท านาวังเหนือ ส่งเสริมการผลิต(ข้าว) 19 มิ.ย.60 30 เม.ย.61 19 มิ.ย.60       600,000.00  

57 กลุ่มเกษตรกรท านาบ้านโนนสวรรค์ 
จัดหาสินค้ามาจ าหน่าย

(ปุ๋ย) 19 มิ.ย.60 30 เม.ย.61 19 มิ.ย.60       680,000.00  

58 กลุ่มเกษตรกรท านาบ้านเสม็ด ส่งเสริมการผลิต(ข้าว) 19 มิ.ย.60 30 เม.ย.61 19 มิ.ย.60       200,000.00  

59 กลุ่มเกษตรกรท าสวนหนองโบสถ์ ส่งเสริมการผลิต(ข้าว) 23 มิ.ย.60 30 เม.ย.61 23 มิ.ย.60       600,000.00  
 



ที่ กลุ่มเกษตรกร 
วัตถุประสงค์ 
ในการกู้เงิน 

สัญญากู้ 
ลงวันที่ 

สัญญากู้ 
สิ้นสุดวันที่ 

วันที่เบิก 
เงินกู้ 

จ านวนเงิน 
กู้ที่เบิก 

60 กลุ่มเกษตรกรท านาจรเข้มาก ส่งเสริมการผลิต(ข้าว) 23 มิ.ย.60 30 เม.ย.61 23 มิ.ย.60       300,000.00  

61 กลุ่มเกษตรกรท านาเสาเดียว เป็นทุนให้สมาชิกกู้ยืม 23 มิ.ย.60 30 เม.ย.61 23 มิ.ย.60       500,000.00  

62 กลุ่มเกษตรกรท าไร่ดอนมนต์ ส่งเสริมการผลิต(ข้าว) 23 มิ.ย.60 30 เม.ย.61 23 มิ.ย.60       500,000.00  

63 กลุ่มเกษตรกรท านาดอนมนต ์ ส่งเสริมการผลิต(ข้าว) 30 มิ.ย.60 30 เม.ย.61 30 มิ.ย.60       100,000.00  

64 กลุ่มเกษตรกรท านาโพนทองเมืองพุทธ เป็นทุนให้สมาชิกกู้ยืม 30 มิ.ย.60 30 เม.ย.61 30 มิ.ย.60        90,000.00  

65 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงไหมตลาดโพธ์ิ เป็นทุนให้สมาชิกกู้ยืม 30 มิ.ย.60 30 เม.ย.61 30 มิ.ย.60       400,000.00  

66 กลุ่มเกษตรกรท านาเมืองแฝก เป็นทุนให้สมาชิกกู้ยืม 30 มิ.ย.60 30 เม.ย.61 30 มิ.ย.60       300,000.00  

67 กลุ่มเกษตรกรท านาทะเมนชัย 
จัดหาสินค้ามาจ าหน่าย

(ปุ๋ย) 5 ก.ค.60 30 เม.ย.61 5 ก.ค.60       400,000.00  

68 กลุ่มเกษตรกรท านาทุ่งวัง ส่งเสริมการผลิต(ข้าว) 5 ก.ค.60 30 เม.ย.61 5 ก.ค.60        90,000.00  

69 
 

กลุ่มเกษตรกรท านาหนองกระทิง 
 

จัดหาสินค้ามาจ าหน่าย
(ปุ๋ย) 

 
13 ก.ค.60 

 
30 เม.ย.61 

 
13 ก.ค.60 

 
      150,000.00  
 

70 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงกระบือสะเดา ส่งเสริมการผลิต(ข้าว) 13 ก.ค.60 30 เม.ย.61 13 ก.ค.60       140,000.00  
71 

 
กลุ่มเกษตรกรปลูกผักปลอดสาร
พลังงานแสงอาทิตย์บ้านห้วยเสลา 

เป็นทุนให้สมาชิกกู้ยืม 
 

4 ส.ค.60 
 

30 เม.ย.61 
 

4 ส.ค.60 
 

      100,000.00  
 

72 กลุ่มเกษตรกรท านาจันดุม เป็นทุนให้สมาชิกกู้ยืม 17 ส.ค.60 30 เม.ย.61 17 ส.ค.60        50,000.00  

73 กลุ่มเกษตรกรท านาโคกมะขาม ส่งเสริมการผลิต(ข้าว) 24 ส.ค.60 30 เม.ย.61 24 ส.ค.60       270,000.00  

74 กลุ่มเกษตรกรท านาไพศาล ส่งเสริมการผลิต(ข้าว) 4  ก.ย. 60 30 เม.ย.61 4  ก.ย. 60       100,000.00  

75 กลุ่มเกษตรกรท านากระสัง(กระสัง) ส่งเสริมการผลิต(ข้าว) 6  ก.ย. 60 30 เม.ย.61 6  ก.ย. 60       100,000.00  

76 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงกระบือจันดุม ส่งเสริมการผลิต(ข้าว) 6  ก.ย. 60 30 เม.ย.61 6  ก.ย. 60        90,000.00  

77 กลุ่มเกษตรกรท านาศรีภูมิ ส่งเสริมการผลิต(ข้าว) 6  ก.ย. 60 30 เม.ย.61 6  ก.ย. 60       100,000.00  

  รวมลูกหน้ีทั้งสิ้น           31,686,000.00  
เรื่อง กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสนับสนุนเงินทุนเพ่ือสร้างระบบน้ าในไร่นาของสมาชิกสถาบัน
เกษตรกร 

ส านักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อ 

สร้างระบบน้ าในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร จ านวน 251 ราย จ านวนเงิน 12,550,000. -บาท คณะกรรมการพิจารณา
เงินกู้กองทุน ได้อนุมัติเงินกู้ จ านวน 173 ราย จ านวนเงิน 8,640,000.-บาท ก าหนดช าระคืนต้นเงินทุกปีๆละ อย่างน้อยร้อยละ
20ของต้นเงินกู้ยืม ภายในระยะเวลา  5 ปี โดยส่งช าระ ดังน้ี 

ปีที่ 1 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 

ปีที่ 2 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 

ปีที่ 3 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 

ปีที่ 4 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 

ปีที่ 5 วันที่ 30 กรกฎาคม 2564   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         ผลการอนุมัติและการขอเบิกเงิน        

ท่ี สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร อนุมัติ ขุดสระ ขุดบาดาล 
จัดหา

อุปกรณ์ 
เป็นเงิน ขอเบิก 

1 สหกรณ์การเกษตรห้วยราช จ ากัด 4 2 - 2 200,000 เบิกแล้ว 
2 สหกรณ์การเกษตรคูเมือง จ ากัด 56   - 56 2,800,000 เบิกแล้ว 

3 กลุ่มเกษตรกรท านาปะเคียบ 5 2 3   250,000 เบิกแล้ว 

4 สหกรณ์การเกษตรโนนดินแดง จ ากัด 1   - 1 50,000 เบิกแล้ว 

5 
สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินละหาน
ทรายล าจังหัน จ ากัด 1 1 

-   50,000 เบิกแล้ว 

6 กลุ่มเกษตรกรท านาโนนเจริญ 3 
 

3   150,000 เบิกแล้ว 

7 สหกรณ์การเกษตรหนองกี ่จ ากัด 2 2 -   100,000 เบิกแล้ว 

9 สหกรณ์สตรีหนองกี ่จ ากัด 3 3 -   150,000 เบิกแล้ว 

9 
สหกรณ์การเกษตรปฏิรปูที่ดินหนอง
หงส ์จ ากัด 4   

 4 200,000 เบิกแล้ว 

10 
สหกรณ์การเกษตรต าบลบุกระสัง 
จ ากัด 1 1 

-   50,000 เบิกแล้ว 

11 กลุ่มเกษตรกรท าไร่ดอนมนต ์ 1 1 -   50,000 เบิกแล้ว 
12 กลุ่มเกษตรกรท านาดอนมนต ์ 1 

 
- 1 50,000 เบิกแล้ว 

13 สหกรณ์นิคมแคนดง จ ากัด 18 
 

1  17 900,000 เบิกแล้ว 
14 สหกรณ์การเกษตรนางรอง จ ากัด 26 1 25   1,300,000 เบิกแล้ว 

15 
สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง นพค.
บุรรีัมย์ จ ากัด 1 

 

 1  50,000 
ยังไม่เบกิ 

16 
 

สหกรณ์พฒันาประชากรและชุมชน
ล าไทรโยง จ ากัด 
 

8 
 

1 
 

5 2  400,000 ขอเบิกแต่
เอกสารไม่
ครบ 

17 สหกรณ์โคนมอ าเภอปะค า จ ากัด 2    2 100,000 ยังไม่เบกิ 

18 
สหกรณ์กองทุนสวนยางนิคมบ้าน
กรวด จ ากัด 3   

3   150,000 
ยังไม่เบกิ 

19 กลุ่มเกษตรกรท าสวนโนนสุวรรณ 4 
 

 4  200,000 ยังไม่เบกิ 

20 สหกรณ์การเกษตรหนองหงส ์จ ากัด 16 
 

10 6  800,000 ยังไม่เบกิ 

21 กลุ่มเกษตรกรท าไร่เมอืงฝ้าย 5   5   250,000 ยังไม่เบกิ 
22 กลุ่มเกษตรกรท านาสองห้อง 5 2 3  240,000 ยังไม่เบกิ 

23 กลุ่มเกษตรกรท านาแดงใหญ ่ 3 3   150,000 ยังไม่เบกิ 

    
  8,640,000 

 มติท่ีประชุม :  รับทราบ 
 
 
 
 
 



 
วาระเพ่ิมเติม   เรื่อง กองทุนฟ้ืนฟูฯ ขอเชิญร่วมเจรจาหน้ี   
จ านวน 4 สหกรณ์ ดังนี้ 
 1. สหกรณ์การเกษตรเมืองบุรีรัมย์ จ ากัด 
 2. สหกรณ์การเกษตรหนองหงส์ จ ากัด 
 3. สหกรณ์การเกษตรคูเมือง จ ากัด  
 4. สหกรณ์การเกษตรสตึก จ ากัด 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ได้ท าหนังสือแจ้งสหกรณ์แล้ว ขอให้เจ้าหน้าที่ ส่งเสริมได้แจ้ง 
ประสานสหกรณ์ฯ อีกครั้ง   
มติท่ีประชุม :  รับทราบและถือปฏิบัติ 
 
 เรื่อง สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล 
 เป็นการประเมินสหกรณ์ออมทรัพย์ทีมีทุนด าเนินงาน 1 พันล้านบาทข้ึนไป ในจังหวัดบุรีรัมย์ จะมี 
3 สหกรณ์ ได้แก่ 
  1.สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จ ากัด 
  2.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จ ากัด 
 3.สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จ ากัด  
ได้ด าเนินการออกประเมิน เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน 2560 ผลการประเมินคณะกรรมการเบื้องต้น พบว่า ทั้ง 3 
สหกรณ์ ผ่านเป็นสหกรณ์สีขาวระดับจังหวัด ผลการประเมินได้ส่งกรมเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอประกาศ จาก 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งกรมฯจะมีการประเมินอีกครั้ง จึงขอแจ้งให้คณะท างานสีขาวด้วยธรรมาภิบาลทราบ  
มติท่ีประชุม :  รับทราบ 
 
          ๕.๕ กลุ่มตรวจการสหกรณ์ 
           นายภูมสิทธ์ิ แก้วแจ่มจันทร์ ผู้อ านวยการกลุ่ม น าเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้ 
          5.5.1. เรื่อง  ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เป็นสาเหตุสั่งเลิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ครั้งที่ 2 
 ตามที่กลุ่มตรวจการสหกรณ์ ได้แจ้งให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจสอบเหตุแห่งการเลิกของ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เนื่องจากส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รายงานเสนอให้สั่งเลิกสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรในความรับผิดชอบแนะน า ส่งเสริม ดูแล ว่ามีเหตุอาจถูกสั่งเลิกตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 
2542 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบให้กลุ่มตรวจการสหกรณ์ทราบภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 นั้น ซึ่งยัง
มีสหกรณ์ที่ยังไม่ส่งรายงานมา  กลุ่มตรวจการฯ จึงได้ท าหนังสือแจ้ง เป็นครั้งที่ 2  
  กสส.1 จ านวน 1 แห่ง คือ กลุ่มท านาหนองตาด 
  กสส 3 จ านวน 2 แห่ง สหกรณ์การเกษตรทรัพย์เจริญ จ ากัด กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมัน
ส าปะหลังโนนสุวรรณ  
 กสส.4 กลุม่เกษตรกรท าสวนล านางรอง 
 กสส.5 สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานีสบูน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านยางลาว จ ากัด  สหกรณ์การเกษตรชุมชน
ต าบลเมืองแฝก จ ากัด กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงไหมเมืองแฝก กลุม่เกษตรกรท านาแสลงพัน   
 กลุ่มตรวจการฯ จึงขอให้กลุม่สง่เสรมิสหกรณ์ดังกล่าว ด าเนินการท าหนังสืแจ้ง 
กลุ่มตรวจการฯ ทราบ  เพือ่จะได้น าเสนอคณะกรรมการฯ จกบ. ต่อไป  
มติท่ีประชุม : รับทราบและถือปฏิบัต ิ               
 



          5.6 นิคมสหกรณ์สตึก  
       -ไม่มี-   
 

5.7  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1-5 
5.7.1 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 

 นายประกาศ กล่าวกระโทก ผู้อ านวยการกลุ่มฯ  น าเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้ 
  เรื่อง โครงการสวัสดิการแห่งรัฐ   

สืบเนื่องจากสหกรณ์หลายแห่งให้ความสนใจเป็นอย่างมาก จึงขอทราบข้อมูลรายละเอียดข้อมูล
ของโครงการเพิ่มเติม 
มติท่ีประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ 
     
 5.7.2 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 
 นายสุทัศน์ ศรีช้างสาร ผู้อ านวยการกลุ่มฯ น าเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้ 
  1. เรื่อง การย้ายที่ตั้งส านักงานฯ  
   ที่ตั้งเดิมเลขที่ 129 ม.4 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์  ย้ายไป ที่ตั้งเลขที่ 140/9  
ม.5  สามารถติดต่อได้ที่ตรงข้ามกับสหกรณ์การเกษตรพุทไธสง จ ากัด 
  2. เรื่อง การจัดประชุมเครือข่าย 
  ตามที่ได้รับงบประมาณเพิ่มเติม กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 ได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 29 กันยายน 
2560 และมีการเลือกตั้ งคณะกรรมการของเครือ ข่ายสหกรณ์/กลุ่ ม เกษตรกร ผู้ ได้ รับการแต่งตั้ ง  
ได้แก่ นายเผด็จ  ลิ้มอุบัตกูล 
มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 

5.7.3 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 
  -ไม่มี- 
                      

5.7.4 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 
นายลือ ราชประโคน ผู้อ านวยการกลุ่มฯ น าเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้ 

เรื่อง ขอค าแนะน าเรื่องกลุ่มอาชีพ 
ตามที่กลุ่มส่งเสริมและพฒันาธุรกจิสหกรณ์ได้ส่งรายช่ือให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4  พบว่ารายช่ือไม่

สอดคล้องกัน ขอให้ตรวจสอบ  ซึ่งมีบางกลุ่มอาชีพที่หยุดด าเนินงานแล้วจะต้องด าเนินการอย่างไร  
ประธาน : ให้ใช้ระเบียบว่าด้วยกลุ่มอาชีพ  กลุ่มอาชีพจะต้องมีสังกัดสหกรณ์ เมื่อกลุ่มหยุดด าเนินงานแล้ว เงินที่
ได้รับให้ส่งคืน  โดยสหกรณ์เป็นผู้เก็บรวบรวมเพื่อในกลุ่มอาชีพอื่นได้น าไปด าเนินการต่อไป 
มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 
          5.7.5 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 
  -ไม่มี- 
 



5.8  ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
นายประสงค์ ทาไธสง หัวหน้าฝ่ายบรหิารทั่วไป แจง้ต่อทีป่ระชุมดังนี้ 
5.8.1. เรื่อง  แนวทางการประเมินตัวช้ีวัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตามมาตรการ

ปรับปรงุประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561   
 ตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. แจ้งแนวทางการประเมินตัวช้ีวัดที่ 4.2 การพัฒนาประสทิธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานการปรบัปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 และจงัหวัดได้ให้ส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ  
นายพงศธร ชาลีนิวัฒน์  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัตกิาร ได้แจ้งเพิ่มเตมิว่า ก.พ.ร. ไดต้ิดตามกรณีตัวช้ีวัดเพื่อการ
ปฏิรูปการปฏิบัติราชการและหน่วยงานราชการเชิงผลสัมฤทธ์ิ จ านวน 6 เรื่อง ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีใน
การรายงานผลการด าเนินการของส านักงาน ก.พ.ร. ประจ าเดือนกรกฎาคม 2560 และก าหนดใหทุ้กจงัหวัดจะต้อง
ด าเนินการพฒันาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จ านวน 6 เรื่อง  ได้แก่ 

 1.การลดกระดาษ 
 2.การใช้ระบบสารสนเทศ 
  3.การลดพลงังาน 
 4.การประหยัดงบประมาณ 
 5.การปราบปรามทจุริต 
 6.การบรูณาการผลงานมาด าเนินการ 

มติท่ีประชุม : รับทราบและถือปฏิบัต ิ
 

5.8.2. เรือ่ง การปรบัราคาชดใช้แทนเครื่องราชอสิริยาภรณ์ที่ไม่สามารถสง่คืนตามกฎหมาย 
  ตามที่ ส านักนายกรัฐมนตรี โดยส านักเลขาธิ การคณะรัฐมนตรี ได้ปรับราคาชดใช้แทน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมายทุก 3 ปี ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2533 
และได้ก าหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 โดยใช้บังคับตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2557 นั้น  
  บัดน้ี นายกรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นชอบให้ปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในรอบ 3 ปี 
ถัดไป และส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ด าเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ตามส าเนาประกาศส านัก
นายกรัฐมนตรี เรื่อง การก าหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561-2563   
มติท่ีประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ 

 
5.9 ลูกจ้างประจ า 

   - ไม่มี- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.10 พนักงานราชการ 
  นายค าภา เรืองรัมย์  นักวิชาการสหกรณ์  รายงานผลการเข้าร่วมโครงการอบรม “พัฒนาศักยภาพ
พนักงานราชการส านักงานสหกรณ์จงัหวัดบรุีรมัย์” ดังนี ้
  ส านักงานสหกรณ์จงัหวัดบรุรีัมย์ ได้ก าหนดจัดโครงการอบรม “พัฒนาศักยภาพพนักงานราชการ
ส านักงานสหกรณ์จงัหวัดบรุรีัมย์” เมื่อวันที่ 27-28 กันยายน 2560 ณ ซีแอนด์ ซี รีสอร์ทนางรอง  
อ าเภอนางรอง จงัหวัดบรุีรมัย์  
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1.เพื่อให้พนักงานราชการได้รับการพัฒนาสมรรถนะหลักด้านมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  
2.เพื่อให้พนักงานราชการได้รับพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง และให้เห็นถึงศักยภาพ และ

สามารถดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานการส่งเสริมและการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้แก่

พนักงานราชการส านักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ 
วันที่ 27 กันยายน 2560  

เวลา 09.00 - 10.00 น. เป็นต้นไป  ลงทะเบียน   
เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป แบ่งเป็นกลุ่ม 5 กลุ่ม คือ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1-5 และสังกัดงานวิชาการ เข้า

ร่วมในกลุ่มนั้นด้วย เพื่อร่วมกันระดมสมอง  ได้รับหัวข้อเรื่อง คือ จะท าอย่างไรให้ให้จัดท างบทดลองให้ได้ทุกเดือน 
และการปิดบัญชีประจ าปี ภายใน 150 วัน  โดยให้เสนอปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข ในเรื่องการจัดท าบัญชี 
หลังจากที่แบ่งกลุ่มแล้ว ได้มีกิจกรรมการ ความสัมพันธ์ (วอล์คแรลลี่) เกมไบ้ค า เกมทับลูกโป่ง เกมล าเลียงไข่หงส์ 
เกมจิ๊กซอกระดาษ A4 
          เวลา 17.00 น. กิจกรรมละลายพฤติกรรม ร่วมกิจกรรมร้องเพลง รับประทานอาหารร่วมกัน 
วันที่ 28 กันยายน 2560  

เวลา 08.30-10.00 น. เป็นต้นไป แต่ละกลุ่มน าเสนอตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมายทีละกลุ่ม   
เวลา 10.00-12.00 น. นางบุปผา ชัยนันท์ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ

แผนพัฒนาคุณภาพ มุ่งผลสัมฤทธ์ิและให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปิดบัญชี   
เวลา 13.00 น. เดินทางกลับ 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 
  

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่อง  อ่ืนๆ 
 -ไม่มี- 
 

                                                                       ลงช่ือ  ธิดารัตน์  เดชณรงค์พร        ผู้บันทึกรายงานฯ 

                                                  (นางสาวธิดารัตน์  เดชณรงค์พร) นักจัดการงานทั่วไป 

                         ลงช่ือ    ประสงค์  ทาไธสง    ลงช่ือผู้ตรวจรายงานฯ 

                                                         (นายประสงค์ ทาไธสง ) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 


