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ผู้มาประชุม

1 นางสุวรรณี ศรีสุวรรณ์ สหกรณ์จังหวัด ประธาน
2 นายสมควร แสงอนิทร์ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ
3 นางสาวทรายทอง  ประดับศรี      นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ
4 นายธราดล ศิลาลาย นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ
5 นางบานใจ มามาก นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ
6 นายเฉลิมศักด์ิ จอดนอก นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ
7 นายวัชรินทร์ มามาก นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ
8 นายปยิะ สังขฤทธ์ิ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ
9 นางสาวจันทิมา โสรถาวร นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ
10 นายจารุวัฒน์ วิยาสิงห์ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ
11 นายชินพัฒน์ พิมพ์เพราะ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส
12 นายกติติศักด์ิ ไชยกติติ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ
13 นางสาวศุลีพร ฉัตรเฉลิมเดช นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ
14 นางจิราภร บรูณ์เจริญ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ
15 นางเกยีรติสุดา ค่ าสุริยา นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ
16 นางสาวพยอม พาพาน นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ
17 นางพรรณภา หวลระลึก นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ
18 นายกฤช เยาวสกลุมาศ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ
19 นางชฎาธาร จุฑาจันทร์ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ
20 นางรุจิรา กลองรัมย์ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ
21 นางสุทธาทิพย์ พันละบตุร นักวิชาการสหกรณ์ปฏบิติัการ
22 นางสาวทัศนีย์ ปรักมาศ นักวิชาการสหกรณ์ปฏบิติัการ
23 นางสาวจิราพร เกลียวทอง นักวิชาการสหกรณ์ปฏบิติัการ
24 นายยศพงษ์ เสนาน้อย นักวิชาการสหกรณ์ปฏบิติัการ

รายงานการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจา้ง
ส านักงานสหกรณจ์งัหวัดสุรินทร์

ครั้งที ่11/2562 
วันจนัทร์ ที ่4 พฤศจกิายน 2562 เวลา 09.00 น. เป็นตน้ไป

ณ  หอ้งประชุมส านักงานสหกรณจ์งัหวัดสุรินทร์
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25 นายค าภา เรืองรัมย์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏบิติัการ
26 นายอธิปพันธ์ รักษาพงษ์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏบิติัการ
27 นางสาวพัชศิริญา วงศ์พุทธะ นิติกรปฏบิติัการ
28 นายวิรง ประดับศรี เจา้พนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน

29 นายนิพนธ์ เจือจาน เจา้พนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน

30 นางสาวนรินทร์ ค าเมลี เจา้พนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน

31 นางกลัยวรรธน์ ทัดศรี นักวิชาการสหกรณ์
32 นายปริญญา ยวงปรางค์ นักวิชาการสหกรณ์
33 นายปภงักร หวลระลึก นักวิชาการสหกรณ์
34 นางปณิุกา หวลระลึก นักวิชาการสหกรณ์
35 นางโสภาพรรณ เจือจาน นักวิชาการสหกรณ์
36 นางสาวพิชญาภา แสงดาว นักวิชาการสหกรณ์
37 นางสาวณัทติกา สมหมาย นักวิชาการสหกรณ์
38 นายวิชาญ เพ่งพิศ นักวิชาการสหกรณ์
39 นายศุภวัฒน์ ซาเสน นิติกร
40 นายกรีฑายุทธ พันละบตุร นักวิชาการมาตรฐานสินค้า
41 นายจตุพล หวลระลึก นักวิเคราะหน์โยบายและแผน
42 นายชนินณวัฒน์ นิลม่วง นักจัดการงานท่ัวไป
43 นางภนูิดา ปล้องกลาง เจ้าพนักงานธุรการ
44 นางสาวสุเภาวดี ต้นทอง เจ้าพนักงานการเงินและบญัชี
45 นายพงศกร เสียงสนัน่ เจ้าพนักงานธุรการ
46 นายสุเรนทร์ ชุตาลัด เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
47 นายพิทูร หวลระลึก เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
48 นางสุภาวดี บญุแกว้ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
49 นางสาวเพชรฑิรา สาระติ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
50 นางสาวอาภรณ์รัตน์ พื้นนวล เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
51 นางอษุณิภา อกอุน่ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
52 นายอดิศักด์ิ สุขไสว เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
53 นางกรรณิกา เปน็ตามวา เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
54 นางสาวเสาวลักษณ์ สุขชัย เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์  
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55 นางประทุม เมยประโคน พนักงานพิมพ์ ส 4
56 นายนพดล ฤทธิรณ พนักงานขับรถยนต์ ส 2
57 นายสุนทร อิม่ใจ พนักงานขับรถยนต์ ส 2
58 นายสมพงษ์ ด าเนินงาม พนักงานขับรถยนต์ ส 2
59 นายสุพัฒน์ หล่าบรรเทา พนักงานขับรถยนต์ ส 2
60 นายอภยั หล่าบรรเทา พนักงานพิมพ์ ส 1 

1 นางสาวปริศนา ฟักนวล นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ ไปราชการ
2 นางอรสา วงศ์ค า เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ลาพักผ่อน
3 นางสาวร าพึง ทรงงาม นักวิชาการสหกรณ์ ลาคลอดบตุร

ผู้ไม่ได้เข้าประชุม

/เร่ิมประชุมเวลา 09.00 น....

 
 
 
 
 
 
 

/เร่ิมประชุม  เวลา 09.00 น…. 
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เร่ิมประชุม  เวลา 09.00 น.  

เมื่อผู้มาประชุมครบแล้ว นางสุวรรณี  ศรีสุวรรณ์ สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ประธานในการประชุมได้กล่าว
เปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
         ข้อสั่งการผู้ ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์  จากการประชุมคณะกรมการจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 
10/2562  เมื่อวันพุธ ที่ 30 ตุลาคม 2562 
          1.1 เรื่อง มาตรการประหยัดน้้าของจังหวัดสุรินทร์ ภาพรวมทั้งจังหวัด  
          ให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติตามมาตรการประหยัดน้ าของจังหวัดสุรินทร์ โดยจังหวัดจะใช้เป็น
ค ารับรองการปฏิบัติราชการของแต่ละหน่วยงานด้วย ซึ่งจะต้องลดลงจากปีที่แล้ว 20 % สหกรณ์จังหวัด จึงได้ก าชับให้
บุคลากรในสังกัด ด าเนินการดังนี้ 
    1. ช่วยกันสอดส่องดูแลและตรวจสอบการช ารุดของท่อประปา ถ้าพบปัญหาให้แจ้งฝ่าย
บริหารทั่วไปเพื่อด าเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน 
    2. การใช้น้ าอย่างประหยัดรู้คุณค่า 
    3. มอบฝ่ายบริหารทั่วไปจัดท าสถิติการใช้น้ าตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2562 เป็นต้นไป        
เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการใช้น้ าในแต่ละเดือนว่ามีความแตกต่างหรือไม่จากการที่ร่วมมือกันประหยัดน้ า  โดย
เปรียบเทียบในเดือนเดียวกันกับปีที่แล้ว 
    1.2 เรื่อง การระบาดของโรคไหม้คอรวงข้าวในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ 
    จังหวัดสุรินทร์ได้ประกาศภัยพิบัติโรคไหม้คอรวงข้าวทุกพ้ืนที่ในจังหวัดสุรินทร์ โดยข้าวที่
ได้รับผลกระทบมากที่สุด ได้แก่ พันธุ์ กข 15 ซึ่งเป็นพันธุ์ที่เก็บเกี่ยวก่อนพันธุ์อื่นๆ ไม่สามารถป้องกันไดท้ันเวลา  
    ประธาน: แจ้งกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในพ้ืนที่ทราบด้วย เพ่ือเป็น
การป้องกันข้าวพันธุ์ หอมมะลิ 105 ที่ยังไม่สุกและยังไม่ได้รับผลกระทบ โดยการฉีดเชื้อราไตรโคเดอม่าร์ ส าหรับข้าวที่
ยังไม่เกิดโรคระบาด 
    1.3 เรื่อง การจัดกิจกรรมต่างๆ ของจังหวัดสุรินทร์ ได้แก่ 
    1. การจัดกิจกรรม หิ้วตะกร้า นุ่งซ่ิน ถือปิ่นโต ทุกวันศุกร์  
        ซึ่งเป็นนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เพ่ือเป็นการลดใช้ถุงพลาสติก และเป็น
การอนุรักษ์ผ้าไทย และมีกิจกรรมห่อข้าวด้วยปิ่นโตมาทานข้าวร่วมกัน 
    2. การจัดกิจกรรม Morning Brief แทนกิจกรรมสภากาแฟ 
    3. การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาจังหวัดสุรินทร์ก่อนถึงวันงานช้าง 
        การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ท าความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ
จังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป็นสถานที่จัดงาน "มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ประจ าปี 2562" ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562     
โดยทุกหน่วยงานรวมตัวกัน ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  โดยงานช้าง
สุรินทร์จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7-18 พฤศจิกายน 2562 นี้ ดังนั้นเพ่ือเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศ ที่เข้ามาเที่ยวชมงานช้างจังหวัดสุรินทร์ และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เป็นภาพลักษณ์ให้
นักท่องเที่ยวประทับใจจังหวัดสุรินทร์จึงจัดกิจกรรมนี้ขึ้น 
        หลังจากนั้นแต่ละหน่วยงานได้แยกย้ายไปพัฒนาฯ ในพ้ืนที่หน่วยงานของตนเอง 
    4. การจัดโครงการ สุรินทร์สร้างสุขสร้างรอยยิ้ม และโครงการเหล่ากาชาดห่วงใยสร้าง
บ้าน  ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ 63 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสุรินทร์ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
        ผู้ว่าราชการฯ จะไม่เดินตรวจเยี่ยมตามซุ้มของหน่วยงาน แต่ยังคงจัดเหมือนเดิม จะเดิน
ตรวจเยี่ยมเฉพาะซุ้มกลุ่มอาชีพของเกษตรกรในพ้ืนที่นั้นๆ 
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    1.4 เรื่อง การลาทีต่ิดต่อกับวันหยุดเป็นระยะเวลาหลายวัน 
          กรณีเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ต่อเนื่องหลายวัน ไม่อนุญาตให้บุคลากรในหน่วยงานลาพักผ่อน
ในวันราชการที่ติดต่อกับวันหยุด ยกเว้นกรณีเจ็บป่วยเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล (แล้วแต่กรณี) 
    1.5 เรื่อง การเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์  
          ห้ามมีของฝาก และเทศกาลงดของขวัญของฝาก กรณีเชิญผู้ว่าราชการฯ ไปเปิดงานหรือ
ร่วมงานไม่ให้มีการมอบของที่ระลึก    
   1.6  เรื่อง การลดใช้ถุงพลาสติกเพื่อลดขยะในหน่วยงาน 
          กรณีมีการประชุมให้งดการเสิร์ฟน้ าที่เป็นขวดน้ าแบบพลาสติกโดยให้ใช้วัสดุอย่างอ่ืนแทน 
   1.7  เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ต้องรอหนังสือสั่งการ  
    กรณีที่มีงานส าคัญหรืองานพิธีต่างๆ ซึ่งอาจจะทราบข่าวจากหน่วยงานอ่ืนแล้ว ให้
ด าเนินการหรือเข้าร่วมงานได้เลยโดยไม่ต้องรอหนังสือสั่งการแบบเป็นทางการ 
   1.8  เรื่อง หัวหน้าส่วนราชการ ย้ายมารับต้าแหน่งใหม่ 
    1. นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ย้ายมาจาก ผู้ว่าราชการจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
    2. นายกฤษฎา แก้วสองเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ย้ายมาจาก รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดบุรีรัมย์ 
    3. พลต ารวจตรี ถวาย บูรณรักษ์ ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ ย้ายมาจาก ผู้บังคับ
การต ารวจภูธรจังหวัดอ านาจเจริญ 
    4. นายนิพันธ์ จ าเนียรพันธุ์ ผู้บัญชาการเรือนจ ากลางสุรินทร์ ย้ายมาจาก ผู้บัญชาการ
เรือนจ าจังหวัดสระแก้ว 
    5. นายวิศณุ วัชราวนิช นายด่านศุลกากรช่องจอม ย้ายมาจาก นายด่านศุลกากรระนอง 
    6. นายชัยวัธน์  ศรมณี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์ ย้ายมาจาก สวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ 
    7. นางวิไล เลิศปีติโกวิท ประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์ ย้ายมาจาก ประกันสังคมจังหวัด
อุทัยธานี 
    8. นายชวลิต  จันทร์สว่าง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์ ย้ายมาจาก 
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร 
  หัวหน้าส่วนที่ย้ายไปด้ารงต้าแหน่งท่ีอ่ืน 
    1. ร.ต.อ. นิยม เพ็ชรโกมล ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
สุรินทร์ ย้ายไปด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมความเป็นพลเมือง ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กล่าว
ลาในที่ประชุม) 
 
  ผลจากการประชุมข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2562 เพื่อรับทราบนโยบายและโครงการ 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุม โรงแรมเพชรรัชต์ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ 
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์จังหวัด 
ผู้อ้านวยการนิคมสหกรณ์ และข้าราชการในสังกัดส้านักงานสหกรณ์จังหวัด ร่วมประชุม มีรายละเอียดดังนี้ 
  1. การคัดเลือกบุคลากรไปอบรมที่ประเทศจีน ให้ผู้ที่สนใจแจ้งความประสงค์ที่ฝ่ายบริหาร โดยเงื่อนไขผู้
ที่สนใจจะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ โดยให้แจ้งภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 
16.30 น. 
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  2. โครงการน้าลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน  สานต่ออาชีพการเกษตรพลิกชีวิตคนเมือง สู่อาชีพ
เกษตรกรรมในบ้านเกิด 
   กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดท าโครงการน าลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร โดย
การสนับสนุนให้ลูกหลานสมาชิกสหกรณ์หรือบุคคลทั่วไปที่จากบ้านไปประกอบอาชีพในกรุงเทพฯ หรือต่างจังหวัด 
กลับมาท าการเกษตรที่บ้านเกิด โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะท าหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงให้
ค าปรึกษาและให้ค าแนะน าแก่บุตรหลานสมาชิกเกษตรกรและบุคคลทั่วไป พร้อมทั้งส่งเสริมการน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการประกอบอาชีพและด ารงชีวิต  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนให้ลูกหลานสมาชิกสหกรณ์
หรือบุคคลทั่วไปกลับมาท าอาชีพเกษตรกรรมในบ้านเกิดของตนเอง และมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพการเกษตร
และเพ่ือให้สหกรณก์ารเกษตรเป็นศูนย์กลางในการสร้างอาชีพทางการเกษตรที่มั่นคง และมีการบริหารจัดการครบวงจร
ตั้งแต่การผลิตจนถึงการจัดหาช่องทางการจ าหน่าย รวมทั้งสามารถยกระดับสหกรณ์ให้เป็นที่พ่ึงของสมาชิกอย่างแท้จริง 
   ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์จะชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการแก่ข้าราชการส านักงานสหกรณ์
จังหวัดและสหกรณ์การเกษตรทราบและประชาสัมพันธ์เปิดตัวโครงการด าเนินการภายในเดือนธันวาคม 2562  และ
เปิดรับสมัครบุตรหลานเกษตรกร หรือบุคคลทั่วไปเพ่ือเข้าร่วมโครงการโดยส านักงานสหกรณ์จังหวัดรับสมัครสหกรณ์
การเกษตรที่จะเขา้ร่วมโครงการภายในเดือน มกราคม 2563 คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยมีผู้แทนสหกรณ์ภาคการเกษตรร่วมเป็นกรรมการด าเนินการคัดเลือกผู้สมัครเข้าร่วมและประกาศผลการคัดเลือก
ผู้เข้าร่วมโครงการ การขับเคลื่อนโครงการ และติดตามประเมินผลโครงการทุก 2 เดือน จนสิ้นสุดโครงการ เริ่ม
ด าเนินการภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 
     โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ก าหนดคุณสมบัติบุคคลเป้าหมายเป็นบุตรหลานเกษตรกรหรือบุคคล
ทั่วไปเพ่ือเข้าร่วมโครงการในปีแรก จ านวน 500 คน โดยก าหนดคุณสมบัติ ดังนี้ 
     1.เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ และมีอายุไม่เกนิ 50 ปี 
     2.เป็นบุคคลที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ มีความพร้อมที่จะท าอาชีพเกษตรกรรมเพ่ือพัฒนาบ้านเกิด 
     3.ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
     4.สมัครใจและสมัครเข้าร่วมโครงการไว้กับกรมส่งเสริมสหกรณ์หรือสหกรณ์การเกษตรภายใน
ระยะเวลาและช่องทางการรับสมัครเข้าร่วมโครงการที่ก าหนด 
                         
   :โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์จะจัดประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามโครงการ
ดังกล่าวผ่านระบบ video conference ในช่วงเดือน ธันวาคม 2562 และเชิญชวนสหกรณ์ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังด้วย 
  3. เรื่องโครงการปลูกข้าวโพดหลังนา  
   ให้ กสส.1-6 ส ารวจข้อมูลสหกรณ์ในความรับผิดชอบ ว่าสหกรณ์ใดประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ
และส่งข้อมูลให้ กพส. ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 โดยเน้นเกษตรกรที่มีแหล่งน้ าอุดมสมบูรณ์ และสหกรณ์
จะต้องเป็นจุดรวบรวมการรับซื้อไม่ต่ ากว่า 8 บาท 
  4. เรื่องซุปเปอร์มาเก็ตสหกรณ์  
        มอบ กพส. ด าเนินการส ารวจและรวบรวมผลผลิตสินค้าปลอดภัยของสมาชิกสหกรณ์ในจังหวัดที่มี
ความประสงค์จะส่งสินค้าไปจ าหน่ายฯ ในซุปเปอร์มาเก็ตสหกรณ์ดังกล่าว 
  5. การผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวเพื่อจ้าหน่าย 
        มอบ กพส. ประสานสหกรณ์ที่จะเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดีแก่
เกษตรกรในสถาบันเกษตร เพื่อจ าหน่ายในฤดูกาลผลิตปี 2563 ให้เตรียมการรวบรวม แปรรูป และบรรจุกระสอบเพ่ือ
รอจ าหน่ายในฤดูกาลผลิตต่อไป 
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  ข้อสั่งการสหกรณ์จังหวัด (ประธานในการประชุม) 
  1. การลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากรที่มีที่ตั้งอยู่ในส้านักงานสหกรณ์จังหวัด รายละเอียดดังนี้ 
        1.1) การลงเวลามาปฏิบัติงานตอนเช้า เวลา 08.30 น. ถ้ากรณีมาหลัง 08.30 น.ให้ลงเวลาปฏิบัติ
ราชการที่หน้าห้องสหกรณ์จังหวัด เวลากลับ 16.30 น. หากกลับหลังจากนั้นให้ถือว่าเป็นการอุทิศเวลาให้แก่ราชการ 
        1.2) กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 5 และ 6 ที่ไม่ได้ประจ าที่ส านักงานสหกรณ์จังหวัด ให้เดินทางถึง
ส านักงานตามเวลาปฏิบัติงาน ภายในเวลา 08.30 น. 
  2. เรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตของกลุ่มส่งเสริมฯ  
   มอบฝ่ายบริหารทั่วไป ส ารวจการใช้งานอินเทอร์เน็ตของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 5 และ 6 ว่ายังมี
ความจ าเป็นต้องใช้หรือไม่ กรณีไม่ได้ใช้งานให้แจ้งยกเลิกการใช้บริการ 
  3. เรื่องการส่งใบแจ้งหนี้ของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  
   ก่อนปีงบประมาณจะสิ้นสุดลง ให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ด าเนินการจัดส่งใบแจ้งหนี้ให้จังหวัด ถ้าหาก
ส่งล่าช้ากลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จะต้องท าการช าระหนี้เอง ส่วนค่าสาธารณูปโภคของส านักงานสหกรณ์จังหวัด มอบฝ่าย
บริหารทั่วไป ท าหนังสือแจ้งเจ้าหนี้ ให้ส่งใบแจ้งหนี้เรียกเก็บเงินให้อยู่ภายในปีงบประมาณเพ่ือเบิกจ่ายภายใน
ปีงบประมาณไม่ให้น าไปเบิกในปีถัดไป 
  4. เรื่องการให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมของสหกรณ์  
   ในกรณีที่สหกรณ์ท าหนังสือเชิญ ให้เข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่สหกรณ์จัดขึ้นถือว่าเป็นเรื่องส าคัญ 
ให้บุคลากรทุกคนให้ความส าคัญเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน ท าให้การท างานมีความ
ราบรื่น ลดข้อขัดแย้งในการท างาน 
  5. เรื่องการช้าระบัญชี  
   กตส.แจ้งผู้ช าระบัญชีประชุมพร้อมกันในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ผู้ช าระบัญชีสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร ต้องรายงานความเคลื่อนไหวในการช าระบัญชีทุกสถาบันในวันประชุมด้วย 
ระเบียบวาระที่ ๒   เร่ืองรับรองรายงานการประชุม ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างส้านักงาน
สหกรณ์จังหวดัสุรินทร์ครั้งที่ 10/2562 วันที่ 3 ตุลาคม ๒๕62 
       ฝ่ายบริหารทั่วไปได้น ารายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2562 วันที่ 3 ตุลาคม ๒๕62 ลงใน
เว็บไซต์ ของส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ และหากมีข้อแก้ไขเพ่ิมเติมให้แจ้งฝ่ายบริหารทั่วไปภายในวันที่           
31 ตุลาคม 2562 ปรากฏว่าไม่มีผู้ขอแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุม 
        
      มติ   ที่ประชุมรับรองโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที่ 3    เร่ืองการติดตามผลการปฏิบัติงาน 
      3.1 เร่ืองผลการเบิกจา่ยงบประมาณ เดือนตุลาคม 2562  (ฝบท.)  

รวมทุกงบ งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน

งบประมาณที่ไดร้ับ 5,315,300.00    3,131,900.00   2,183,400.00  -           -              -             

ผลการเบกิจ่าย 643,917.03      504,680.00      139,237.03     -           -              -             

% ผลการเบกิจ่าย 12.11% 16.11% 6.38% -           -              -             
แผนเบกิจ่ายของเดอืน ต.ค 62  - -           

คงเหลือ 4,671,382.97  2,627,220.00 2,044,162.97 -           -              -             

ผลการเบกิจ่ายภาพรวม สนง.สหกรณ์จังหวดัสุรินทร์  ณ  วนัที่ 30 ตลุาคม  2562
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 ผลการเบิกจ่ายของส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ (เดือนตุลาคม 2562)     12.11  % 
 แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ภายในเดือน ตุลาคม  2562                    -    % 
  รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  มีดังนี้ 
 

ที่ แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กจิกรรมหลัก/กจิกรรมรอง/รายการรายจ่าย แผน งปม.ได้รับโอน เบิกจ่ายเดือนนี้ เบิกจ่ายสะสม ร้อยละ งบคงเหลือ

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

กจิกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค พัฒนาเศรษฐกจิฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง

กจิกรรมรอง บุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์

1.งบบุคลากร   0701246006000000    N1077

1.1 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ                                                                          3,119,900.00   3,119,900.00       504,680.00     504,680.00       16.18       2,615,220.00       

1.2 เงินเพ่ิมคา่ครองชีพ                                                      12,000.00        12,000.00            -           12,000.00            

3,131,900.00   3,131,900.00       504,680.00     504,680.00       16.11       2,627,220.00       

2.งบด าเนินงาน

2.1 เงินสมทบกองทนุประกนัสงัคม  + เงินสมทบกองทนุเงินทดแทน                                120,800.00      120,800.00          18,582.00       18,582.00         15.38       102,218.00          

2.2 คา่เช่าบา้น                                                                 307,000.00      307,000.00          31,200.00       31,200.00         10.16       275,800.00          

-                      

427,800.00      427,800.00          49,782.00       49,782.00         11.64       378,018.00          

รวมแผนงานบคุคลากรภาครัฐ 3,559,700.00   3,559,700.00       554,462.00     554,462.00       15.58       3,005,238.00       

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ส านักงานสหกรณ์จงัหวัดสุรินทร์

ประจ าเดือน  ตุลาคม  2562

 
 
ที่ แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กจิกรรมหลัก/กจิกรรมรอง/รายการรายจ่าย แผน งบประมาณ เบิกจ่ายเดือนนี้ เบิกจ่ายสะสม ร้อยละ งบคงเหลือ

แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเล่ือมล า้และสร้างการเติบโตจากภายใน

ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับกาส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมในระดับชุมชน   0701247001000000     N1078

กจิกรรมหลัก 1ส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

กิจกรรมรอง  1  พฒันาดา้นระบบการบริหารจดัการและธรรมาภิบาลในการบริหารสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

งบด าเนินงาน

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ

      1.1.1 คา่ใชจ่้ายในการปฏิบติังาน 797,100.00          797,100.00          47,565.20       47,565.20         5.97         749,534.80          

      1.1.2 คา่จา้งเหมาและบริการ

               1.คา่จา้งเหมาท าความสะอาด  2 อตัรา 108,000.00          108,000.00          -           108,000.00          

               2. คา่จา้งเหมาพนกังานขบัรถยนต ์ 6 อตัรา 396,000.00          396,000.00          -           396,000.00          

              3. คา่จา้งเหมารักษาความปลอดภยั  2 อตัรา 136,800.00          136,800.00          -           136,800.00          

     1.1.3 คา่เช่าทรัพยสิ์น -                      

              คา่เช่าส านกังาน 90,000.00            90,000.00            -           90,000.00            

    1.1.4 คา่สาธารณูปโภค -                      

             1 คา่โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี         สหกรณ์จงัหวดั 12,000.00            12,000.00            2,887.93         2,887.93           24.07       9,112.07              

             2 คา่โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี         ผอ.กลุ่มวิชาการ/ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 30,000.00            30,000.00            -           30,000.00            

             3  คา่ไฟฟ้า น ้าประปา  โทรศพัท ์ ไปรษณีย์ 185,700.00          185,700.00          39,001.90       39,001.90         21.00       146,698.10          

-                      

-                      

-                      

รวม           1,755,600.00   1,755,600.00   89,455.03    89,455.03         5.10         1,666,144.97       

รวม   งบประมาณทั้งหมด 5,315,300.00       5,315,300.00       643,917.03     643,917.03       12.11       4,671,382.97        
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
  



-๙- 
 

 3.2 เรื่องผลการปฏิบัติงานของส้านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
(ฝบท.นายจตุพล หวลระลึก น้าเสนอ)  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.:ในจ านวนเปา้หมาย 16 แห่ง มีที่ไหนบา้งให้ใส่รายละเอียดเพิ่มเติมให้ครบถ้วน  
 
 



-๑๐- 
 

 
 
 

 
3.: ข้อมูล 48 แห่ง ที่จะต้องรักษามาตรฐานกระบวนงานให้กลุ่มก าหนดมาใหม่ โดยผลักดันให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการ
ท า Action  
 
 



-๑๑- 
 

 
4.: ในหัวข้ออื่นๆ ให้ใส่เรื่องการจัดท าบัญชีการเงิน 
   เอากระบวนงานไปเป็นตัวชี้วัด แจ้งกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์เขียนกระบวนงานใหม่ก าหนด
กระบวนงานให้ชัดเจน เช่น การจัดท าบัญชีการเงิน มีอะไรบ้าง และการจัดท าบัญชีให้เป็นปัจจุบัน 
 
 

 
5.: ให้ยึดกระบวนงานเช่นเดียวกับสหกรณ์ (4)  
 



-๑๒- 
 

 
6.: ให้ยึดกระบวนงานเช่นเดียวกับสหกรณ์ (4)  
 
 

 
7.: เป้าหมายจ านวน 7 แห่ง มีที่ไหนบ้างให้ยึดกระบวนงานเช่นเดียวกับสหกรณ์ (4)  
 
 



-๑๓- 
 

 
8.: ให้แยกรายละเอียดสหกรณ์กับกลุ่มเกษตรกรออกจากกัน  
 

 
9.: ในหัวข้อ 1 วิเคราะห์ข้อมูลจ านวนสมาชิกและกลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ้น(เน้นสหกรณ์และกลุ่มฯที่ไม่มีการรับสมาชิกเพ่ิม
ในปี 62) ให้ปรับเปลี่ยนเป็น สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทุกแห่ง ให้ตัด ปี 62 ออก  



-๑๔- 
 

 
10.: ข้อ 4 ปรับแก้เป็น จะประชุมระหว่างสหกรณ์กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์  และให้ตัดรายละเอียดข้อ 6 ออกไม่
ต้องใส่ ปรับข้อ 9 (การตรวจสอบ เป็นข้อ 8) ปรับข้อ 8 (การรายงาน เป็นข้อ 9) ในหัวข้อ ระดับดีเลิศ (A) เพ่ิมค าว่า
น้อยกว่า  ระดับดีมาก(B) เพ่ิมค าว่าไม่น้อยกว่า ระดับดี(C) เพ่ิมค าว่าเกินกว่า  
 

 
11.: ให้ยึดกระบวนงานเช่นเดียวกับสหกรณ์ (ข้อ10)  



-๑๕- 
 

 

  
12.: ให้ตัดข้อมูลข้อ 6 ออก และใส่รายละเอียดสหกรณ์ 102 แห่ง มีที่ไหนบ้าง  
 

 
13. ให้ก าหนดข้อมูลในข้อ 1 ใหม่ ตัดข้อวามข้อ 2 ออก และข้อมูลใหม่ คือ จัดท าคู่มือให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ใช้เป็น
คู่มือในการแนะน าส่งเสริมสหกรณ์  



-๑๖- 
 

 
14. ให้ปรับเป็นกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพ ให้เหมือนกระบวนงานของสหกรณ์ 
 
  

 
15.: กระบวนงานล าดับที่ 1 คืออะไรและล าดับต่อไปคืออะไรให้ใส่รายละเอียดให้ครบถ้วนชัดเจน  
 
 
 



-๑๗- 
 

 
16.: ให้ยึดกระบวนงานเช่นเดียวกับสหกรณ์ (ข้อ15)  
 
 

17.: ให้ยึดกระบวนงานเช่นเดียวกับสหกรณ์ที่แก้ไขแล้ว (ข้อ16)  
     
 
 
 
 
 
 



-๑๘- 
 

 
18.: ให้ กบส. ประสานจัดประชุมเจ้าหน้าที่แผนกับ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ จัดท ากระบวนงาน ภายในวันที่ 8 
พฤศจิกายน 2562  
 

 
19.: ให้ปรับกระบวนงานใหม่ 
 
 
 



-๑๙- 
 

 
 

 
 
 



-๒๐- 
 

 
22.: ทุกสิ้นไตรมาสให้ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ รายงานข้อมูลการฝากเงินระหว่างกัน ภายใน 5 วันท าการ นักการเงินคีย์
ข้อมูล ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน นักการเงินบันทึกผ่าน กลุ่ม กบส. รายงาน สหกรณ์จังหวัด  
 

 
23.: ให้กลุ่มสงเสริมฯ รายงานภายในวันที่ 25 และให้ กตส. จัดท าทะเบียนคุมภายในสิ้นเดือนและรายงาน สหกรณ์
จังหวัดทราบภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน  



-๒๑- 
 

 
24.: ให้แก้ไขสถานะ ติดตาม เป็น ผลในการแก้ไข  
 
  

 
25.: ให้ กลุ่มส่งเสริมฯ ร่วมกับ สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ ก าหนดวันประชุมร่วมกัน   
 
 
 



-๒๒- 
 

 
26. ให้คณะตรวจการ 7 ชุด ท าแผน เข้าตรวจให้แล้วเสร็จ ภายในไตรมาสที่ 2 รายงานผลใน 3 วัน นับแต่วันเข้าตรวจตาม
คู่มือ  
 

 
27. ให้ กตส. ไปตรวจสอบเรื่องข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี แยกเป็นประเด็น พร้อมก าหนดวันประชุมและเชิญ
ผู้สอบบัญชีเข้าร่วมด้วย  
 



-๒๓- 
 

 
28. ประชุมใหญ่แล้วต้องจัดท าแผนฟื้นฟ ูพัฒนา 
       สกก.สวนป่าภาคเอกชน จ ากัด ปิดบัญชีไม่ได้ 3 ปี ท่ีประชุมใหญ่ไม่ ได้น าเรื่องฟื้นฟู
กิจการเข้าท่ีประชุมใหญ่ ให้ด าเนินการได้เลย โดยการแจ้งให้จัดท างบการเงินส่งนายทะเบียนภายใน 30 วัน 
ก่อนเข้าเกณฑ์การเลิก 
 

 
 



-๒๔- 
 

 
30.: กรณี ของสหกรณ์สตรีชุมพลบุรี จ ากัด ปิดบัญชีไม่ได้ 3 ปี ติดต่อกัน ให้น าเอกสารการขอเลิกมาใหม่  
 

 
 
 
 
 
 



-๒๕- 
 

 
32. ให ้กพส. ไปจัดเรียงล าดับข้อ 2 และ ข้อ 3 มาใหม ่ 
 

 
33.: ในหัวข้อท่ี 2 ให้จัดท าคู่มือการแนะน า ส่งเสริม  
 
 
 



-๒๖- 
 

 

 
34.: ในหัวข้อท่ี 2 ให้จัดท าคู่มือการแนะน า ส่งเสริม  
 
 

 
 
 
 



-๒๗- 
 

 

 
36.: ให้กลุ่มส่งเสริมฯ จัดท าแผนการใช้ประโยชน์ตามค าสั่งท่ีได้รับแต่งตั้งและรายงานผล  
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องน้าเสนอเพื่อทราบ  
    4.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป มีเรื่องน้าเสนอเพื่อทราบ ดังนี้ 
    4.1.1  เรื่องพิธีการมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัล 
       ตามท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีโครงการคัดเลือกนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่นประจ าปี 2562 
และได้ปิดประกาศผลการคัดเลือกไปแล้วนั้น มีข้าราชการ สังกัดส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ได้รับคัดเลือกให้เป็น
นักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น จ านวน 2 ราย และพนักงานราชการดีเด่นจ านวน 1 ราย ดังนี้ 
    1.นางสาวนรินทร์  ค าเมลี  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน เกียรติบัตรพร้อมโล่
รางวัลแกน่ักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่นระดับเขตและราชการบริหารส่วนกลาง สาขานักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น  
     2.นายกฤช  เยาวสกุลมาศ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ นักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น ระดับ
หน่วยงาน สาขาสนับสนุนนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น  
    3.นางสุภาวดี  บุญแก้ว ต าแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ พนักงานราชการดีเด่น ระดับ
หน่วยงาน  
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
    



-๒๘- 
 

4.1.2 ขอเชิญร่วมกิจกรรมและร่วมบริจาคทุนทรัพย์ อุปกรณ์คลายหนาว เครื่องอุปโภคบริโภค ภายใต้โครงการ
สหกรณ์รวมใจ คลายหนาวให้น้องน้อยบนดอยสูง ครั้งที่ 8 
      ส านักงานสหกรณ์จังหวัดตากก าหนดจัดโครงการสหกรณ์รวมใจ คลายหนาวให้น้องน้อยบน
ดอยสูง ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้ต ารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่อมยะ หมู่ 7
ต าบลท่าสองยาง อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ขอให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัดแจ้งบุคคลากรในสังกัดและ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรช่วยกันบริจาคเงินและสิ่งของ เพ่ือช่วยเหลือเด็กนักเรียน 
มติ  ประธานแจ้งว่า ผู้ที่มีความประสงค์จะไปร่วมกิจกรรมดังกล่าวให้แจ้งรายชื่อได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ที่ประชุม
รับทราบ 
 
4.1.3 เรื่อง การเลื่อนข้าราชการ 
    ตามค าสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 471/2562 และ 383/2562 เรื่องเลื่อนข้าราชการ 
โดยส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ มีข้าราชการได้รับการเลื่อนต าแหน่งจ านวน 2 ราย ดังนี้  
    1. นางสุทธาทิพย์ พันละบุตร ต าแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ได้รับการเลื่อน
ต าแหน่งเป็น นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
    2. นางสาวปริศนา ฟักนวล ต าแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ได้รับการเลื่อนต าแหน่ง
เป็น นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
 
 
   มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 

  4.2 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  มีเรื่องน้าเสนอดังนี้     

  4.2.1  เรื่องการรายงานสินทรัพย์สภาพคล่อง   
                    รายงานอัตราสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ งบทดลองประจ้าเดือน กันยายน  2562 
จ านวนสหกรณ์ที่มีสินทรัพย์สภาพคล่อง จ านวน 49 แห่ง สหกรณ์ส่งรายงาน จ านวน 49  แห่ง มีข้อสังเกต ดังนี้ 
       (1) สหกรณ์ท่ีด ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง น้อยกว่าอัตราร้อยละหนึ่ง จ านวน -  แห่ง 
      (2) สหกรณ์ท่ีด ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง ปกติอัตราร้อยละหนึ่งและไม่เกินอัตราร้อยละยี่สิบ 
จ านวน  18  แห่ง  
       (3) สหกรณ์ท่ีมีอัตราสินทรัพย์สภาพคล่อง มากกว่าอัตราร้อยละยี่สิบขึ้นไป จ านวน  31 แห่ง 
    



-๒๙- 
 

อัตราการด ารง

สนิทรัพยส์ภาพคลอ่ง มี ไมม่ี

กลุม่สง่เสริมสหกรณ์ 1

1 สอ.ครูสุรินทร์ จ ำกดั 10 ตค.62 15 ตค.62 15 ตค.62 86,779,157.70       5,086,884,366.46   1.71  /

2 สอ.ต ำรวจภูธรสุรินทร์ จ ำกดั 8 ตค.62 10 ตค.62 10 ตค.62 14,528,490.93       31,053,519.59       46.79  / มเีงินฝำกธนำคำรมำก

3 สอ. ตชด.ที2่1 จ ำกดั 8 ตค.62 10 ตค.62 10 ตค.62 6,925,750.66        88,678,175.33       7.81  /

4 สอ.สถำบันอดุมศึกษำสุรินทร์ จ ำกดั 7 ตค.62 7 ตค62 7 ตค62 14,667,864.62       1,089,729.03        1346.01  / มเีงินฝำกธนำคำรมำก

5 สอ.คุรุสัมพนัธจ์ังหวดัสุรินทร์ จ ำกดั 28 ตค.62 29 ตค.62 29 ตค.62 47,884,370.49       319,711,820.66     14.98  /

6 สอ.อนำมยัสุรินทร์ จ ำกดั 7 ตค.62 7 ตค.62 8 ตค.62 354,625,993.48     1,463,579,782.87   24.23  /
มเีงินฝำกสหกรณ์มำก และสหกรณ์ได้น ำเงินไป

ฝำกกบัสหกรณ์ อืน่ด้วย

7 สอ.รพช.สุรินทร์ จ ำกดั 16 ตค.62 16 ตค.62 17 ตค.62 535,434.20           178,187.73           300.49  / มเีงินฝำกธนำคำรมำก

8 สหกรณ์โรงพยำบำลสุรินทร์ จ ำกดั 15 ตค.62 61,664,270.77       517,086,019.81     11.93  /

9 สอ.พนักงำนสหกรณ์สุรินทร์ จ ำกดั 8 ตค.62 10 ตค.62 10 ตค.62 5,438,620.61        22,153,822.83       24.55  / มเีงินฝำกธนำคำรมำก

10 สอ.ข้ำรำชกำรท้องถิ่นสุรินทร์ จ ำกดั 28  ตค.62 34,129,314.12       54,659,081.97       62.44  / มเีงินฝำกธนำคำรมำก

11 สค.ตระแสง จ ำกดั 4 ตค.62 7 ตค.62 8 ตค.62 24,728,632.31       46,216,878.89       53.51  / เงินสดคงเหลือ และเงินฝำกธ.ออมสินมำก

12 สค.โคคอ จ ำกดั 8 ตค.62 10 ตค.62 10 ตค.62 27,156,182.77       50,620,860.19       53.65  /

13 สกป.เมอืงสุรินทร์ จ ำกดั 7 ตค.62 10 ตค.62 10 ตค.62 6,952,193.62        33,378,769.33       20.83  / มเีงินฝำกธนำคำรมำก

14 สกก.เมอืงสุรินทร์ จ ำกดั 2 ตค.62 3 ตค.62 8 ตค.62 1,262,863.26        11,144,403.07       11.33  /

15 สกก.ล ำดวน  จ ำกดั 9 ตค.62 10 ตค.62 10 ตค.62 10,775,320.73       70,737,819.65       15.23  /

16 ส.เคหะสถำนมัน่คงหมอกวนสุรินทร์ จ ำกดั 7 ตค.62 7 ตค.62 7 ตค.62 121,445.20           103,080.50           117.82  / เงินฝำกธนำคำรมำก

กลุม่สง่เสริมสหกรณ์ 2

17 สกก.นิคมฯ ปรำสำท จ ำกดั 4 ตค.62 263,862,054.00     1,012,968,444.00   26.05  / น ำเงินไปฝำกกบัสหกรณ์อืน่มำก

18 สกก.ปรำสำท จ ำกดั 7 ตค.62 6,572,065.32        167,296,999.43     3.93  /

19 ส.โคเนื้อและข้ำวอนิทรีย์พนมดงรัก จ ำกดั 4 ตค.62 76,025.61            18,384.04            413.54  / กำรถือเงินสดมำก

20 สกก.เพือ่กำรผลิตและกำรตลำดสุรินทร์ฯ 2 ตค.62 186,513.34           31,739.40            587.64  / มเีงินฝำกธนำคำรมำก

21 สกก.ต ำบลด่ำน จ ำกดั 10 ตค.62 148,123.85           45,169.80            327.93  /

22 สกก.กำบเชิง จ ำกดั  8  ตค62 39,093,761.18       46,039,835.26       84.91  / มเีงินฝำกธนำคำรมำก

หมำยเหตุ

การรายงานการด ารงสนิทรัพยส์ภาพคลอ่งของสหกรณ์

งบทดลองประจ าเดอืนกันยายน 2562

กระดำษท ำกำร
ชื่อสหกรณ์ล าดบัที่ วันทีส่ง่ วันทีร่ับ จงัหวัดรับ สนิทรัพยเ์ฉลีย่ ยอดเงินฝากเฉลีย่

 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
    

4.2.2 เร่ือง โครงการสินเชือ่เพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2562/63  
  สหกรณ์เข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพ่ือรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 
2561/62 จ านวน 16 สหกรณ์ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (สุรินทร์) ได้พิจารณาและอนุมัติวงเงิน
ให้สหกรณ์เบิกถอนในการรวบรวมข้าวเปลือกแล้ว จ านวน 14 แห่ง เป็นเงิน 866.60 ล้านบาท สหกรณ์เบิก เงินกู้แล้ว 
14 แห่ง เป็นเงิน 566.30 ล้านบาท มีสหกรณ์ส่งช าระเงินกู้แล้ว จ านวน 12 แห่ง เป็นเงิน 245.66 ล้านบาท   
  สหกรณ์มียอดช าระเงินกู้ คงเหลือ 260.64 ล้านบาท ได้แก่ 
       - สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สุรินทร์  จ ากัด 240.00 ล้านบาท 
       - สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี  จ ากัด จ านวน 20.64 ล้านบาท 



-๓๐- 
 

แบบฟอร์ม 1 (รำยจังหวดั)

มี ตนั/วัน ไม่มี
ข้าวขาว 

(ตนั)

ข้าวหอมมะล ิ

(ตนั)

ข้าวเหนียว 

(ตนั)

ข้าวอ่ืน ๆ 

(ตนั)

ข้าวขาว 

(ตนั)

ข้าวหอมมะล ิ

(ตนั)

ข้าวเหนียว

 (ตนั)

ข้าวอ่ืน ๆ 

(ตนั)

1 สกก.พือ่กำรเกษตรลูกค้ำ ธ.ก.ส.สุรินทร์ จก.  / 120 118,875 6,570 1,500,000  - 78,000  -  -  - 12,000  -  - 90,000 990.00

2 สหกรณ์กำรเกษตรเมอืงสุรินทร์  จก.  -  -  / 3,414 799 37,500  - 5,000  -  -  -  -  -  - 5,000 65.00

3 สกป.เมอืงสุรินทร์  จก.  -  -  / 2,388 1,625 16,250  - 6,500  -  -  -  -  -  - 6,500 40.00

4 สหกรณ์กำรเกษตรล ำดวน  จก.  -  -  / 3,105 2,800 62,100  - 10,000  -  -  -  -  -  - 10,000 40.00

5 สหกรณ์กำรเกษตรปรำสำท  จก.  / 60 5,648 3,824 56,480  - 4,000  -  -  - 2,500  -  - 6,500 80.00

6 สกก.กำบเชิง  จ ำกดั  / 1.2 4,033 1,750 16,000  - 4,900  -  -  - 50  -  - 4,950 40.00

7 สหกรณ์กำรเกษตรบัวเชด  จก.  -  -  / 4,758 2,350 22,103  - 2,500  -  -  -  -  -  - 2,500 18.00

8 สหกรณ์กำรเกษตรสังขะ  จก.  -  -  / 3,229 2,000 65,000  - 3,000  -  -  -  -  -  - 3,000 36.00

9 สหกรณ์กำรเกษตรศีขรภูม ิ จก.  -  -  / 1,527 128 15,270  - 2,500  -  -  -  -  -  - 2,500 21.60

10 สหกรณ์กำรเกษตรส ำโรงทำบ  จก.  -  -  / 2,803 1,016 28,000  - 4,000  -  -  -  -  -  - 4,000 60.00

11 สหกรณ์ผู้ใช้น้ ำกดุหวำย-เกำะแกว้ จก.  -  -  / 374 200 2,000  - 500  -  -  -  -  -  - 500 2.00

12 สหกรณ์กำรเกษตรชุมพลบุรี  จก.  / 40 4,528 2,600 47,500  - 10,000  -  -  - 500  -  - 10,500 40.00

13 สกป.ชุมพลบุรี  จก.  /  6 - 8 5,872 1,600 58,720  - 2,300  -  -  - 850  -  - 3,150 40.00

14 สหกรณ์กำรเกษตรรัตนบุรี  จก.  -  -  / 2,682 1,900 4,562  - 4,000  -  -  -  -  -  - 4,000 40.00

15 สหกรณ์กำรเกษตรสนม  จก.  -  -  / 2,973 1,080 29,730  - 5,000  -  -  -  -  -  - 5,000 60.00

16 สกป.ปฏิรูปทีดิ่นท่ำตูมหนึ่ง  จก.  -  -  / 2,006 1,500 15,000  - 4,000  -  -  -  -  -  - 4,000 36.00

17 สหกรณ์เกษตรอนิทรีย์ทัพไทย  จ ำกดั  /  6 - 8 233 93 4,000  - 5  - 15  - 510 4 50 584  -

18 สกก.ทหำรกองหนุนศรีณรงค์  จ ำกดั  -  -  / 193 108 1,370  - 300  -  -  -  -  -  - 300  -

168,641.00 31,943.00 1,981,585.00 146,505.00 15,900.00 162,984.00 1,608.60

กรุณำส่งข้อมลูเป็นไฟล์ Excel ทำง E-mail: Cbdo_r1 @cpd.go.th ผู้รับผิดชอบ     ศุลีพร  ฉัตรเฉลิมเดช

กลุ่มพฒันำสหกรณ์กำรเกษตร 1 กองพฒันำสหกรณ์ภำคกำรเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ต ำแหน่ง (นำงสำวศุลีพร  ฉัตรเฉลิมเดช )

ประเภทข้าวเปลอืกทีร่วบรวมเพ่ือแปรรูป (แผน)
รวมปริมาณ

 (ตนั)

ประสงค์ขอกู้

เงินธ.ก.ส. 

(ลา้นบาท)

รวม

แบบส ารวจแผนการรวบรวมข้าวเปลอืกปีการผลติ 2562/63 (จงัหวัด)

ส านักงานสหกรณ์จงัหวัดสรุินทร์

โทรศัพท ์044 511275  โทรสาร 044 512945  E-mail cpd_surin@cpd.go.th

ที่ สหกรณ์ / กลุม่เกษตรกร

โรงส ี( / ) สมาชิก

สหกรณ์ 

(ราย)

ขายข้าว

ให้

สหกรณ์ 

(ราย)

พ้ืนทีป่ลกูข้าว

 (ไร่)

ประเภทข้าวเปลอืกทีร่วบรวมเพ่ือขาย (แผน)

 
   
 
  2.โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2562/63 
ผลการรวบรวมข้าวเปลือกปีการผลิต 2562/63 ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 
                รวบรวมข้าวเปลือกเพ่ือจ าหน่าย จ านวน 20,898.74  ตัน เป็นเงิน 268,725,753.64  บาท  
  ผลการรวบรวมข้าวเปลือกเพ่ือจ าหน่าย คงเหลือข้าวเปลือก  2077.23  ตัน  เป็นเงิน 32,253,762.95 บาท 
  รวบรวมข้าวเปลือกเพ่ือแปรรูป จ านวน 0.63  ตัน เป็นเงิน 8,820 บาท ยังไม่มีรายงานผลการรวบรวม
ข้าวเปลือก   
 



-๓๑- 
 

 

ราคารบัซ้ือ

วงเงินกู้ทีไ่ดร้ับ เงินกู้ทีเ่บิกแลว้ สง่ช าระแลว้ คงเหลอื ข้าวเปลือก

อนุมัตจิาก ธ.ก.ส. (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) เฉลี่ย ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า

(ลา้นบาท) (ตนั) (บาท) (ตนั) (บาท) (ตนั) (บาท)

1 สกก.พือ่กำรเกษตรลูกค้ำ ธ.ก.ส.สุรินทร์ จก.  -  -  -  - 12.77 8,381.00     106,998,705.64 7,312.00      94,979,667.50   1069.00 7,730,936.14  

2 สหกรณ์กำรเกษตรเมืองสุรินทร์  จก.  -  -  -  - 12.61 1004.16 12,663,052.00  1004.16 12,863,884.00   0.00 0.00

3 สกป.เมอืงสุรินทร์  จก.  -  -  -  - 12.53 793.49 10,171,713.00  628.67         8287488.00 164.82 2,018,865.81  

4 สหกรณ์กำรเกษตรล ำดวน  จก.  -  -  -  - 12.56 805.48 10,120,003.50  805.48 10,240,826.25   0.00 0.00

5 สหกรณ์กำรเกษตรปรำสำท  จก.  -  -  -  - 12.57 182.85 2,299,845.50    0.00 0.00 182.85 2,299,845.50  

6 สกก.กำบเชิง  จ ำกดั  -  -  -  -  - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7 สหกรณ์กำรเกษตรบัวเชด  จก.  -  -  -  - 13.81 88.30 1,220,246.50    70.61          1,143,975.00    17.69         265,350.00     

8 สหกรณ์กำรเกษตรสังขะ  จก.  -  -  -  -  - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9 สหกรณ์กำรเกษตรศีขรภูม ิ จก.  -  -  -  -  - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10 สหกรณ์กำรเกษตรส ำโรงทำบ  จก.  -  -  -  - 11.44 535.40 6,128,870.50    0.00 0.00 535.40        6,128,870.50  

11 สหกรณ์กำรเกษตรชุมพลบุรี  จก.  -  -  -  - 13.04 5,376.55     70,654,102.50  5,376.55      71,442,467.25   0.00 0.00

12 สกป.ชุมพลบุรี  จก.  -  -  -  - 13.17 1,357.00     17,875,159.00  1,357.00      18,146,449.00   0.00 0.00

13 สหกรณ์กำรเกษตรรัตนบุรี  จก.  -  -  -  - 12.95 810.30 10,499,017.50  810.30 10,615,441.65   0.00 0.00

14 สหกรณ์กำรเกษตรสนม  จก.  -  -  -  - 12.85 1,564.21     20,095,038.00  1,456.74      19,025,876.00   107.47 13,809,895.00 

15 สกป.ปฏิรูปทีดิ่นท่ำตูมหนึ่ง  จก.  -  -  -  -  - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

16 สกป.ทุง่กลุำท่ำตูมสอง จก.  -  -  -  -  - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 20,898.74   268,725,753.64 18,821.51    246,746,074.65 2,077.23     32,253,762.95     

หมายเหต ุ:  รำยงำนบันทึกข้อมลูผลกำรรวบรวมข้ำวเปลือกปีกำรผลิต 2562/63 ผ่ำนระบบรำยงำนกรมส่งเสริมสหกรณ์ทุกวนัจันทร์ของสัปดำห์ (อยู่ระหวำ่งรอระบบเปิดให้บันทึกข้อมลู)

รวมทัง้สิน้

 3.ผลการรวบรวมข้าวเปลอืกยอดสะสม(ทกุสปัดาห)์

3.2 ผลการขายข้าวเปลอืก 3.3 คงเหลอืข้าวเปลอืก3.1 ซ้ือข้าวเปลอืก

แบบรายงานผลการรวบรวมข้าวเปลอืก(เพ่ือขาย)

โครงการสนิเชื่อเพ่ือรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลติ 2562/63

ส านักงานสหกรณ์จงัหวัดสรุินทร์

ตัง้แตว่ันที ่1 ตลุาคม 2562 ถึง วันที ่ 1 พฤศจกิายน 2562

1.วงเงินกู้ ธ.ก.ส.

สหกรณ์ที่

  
  3. การรายงานผลการรวบรวมข้าวเปลือก 
   3.1 สหกรณ์รายงานผลการรวบรวมข้าวเปลือกเป็นประจ าทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ 
   3.2 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ โดย กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ รายงานบันทึก
ข้อมูลผลการรวบรวมข้าวเปลือกปีการผลิต 2562/63 ผ่านระบบรายงานกรมส่งเสริมสหกรณ์ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์
ก่อนเวลา 12.00 น. (อยู่ระหว่างรอระบบรายงานเปิดให้บันทึกข้อมูล)   
     
 มติ ประธานมอบให้ กบส. ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ เข้าตรวจสอบ สหกรณ์กุดหวาย -เกาะแก้ว จ ากัด กรณีกู้เงิน 
กพส. 10 ล้านบาท ที่ประชุมรับทราบ  

4.2.3 เรื่อง โครงการไทยนิยม ยั่งยืน (โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร)             
   กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ก าหนดแนวทางการก ากับ ติดตาม สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ได้รับปัจจัยโครงสร้าง
พ้ืนฐานและเครื่องมืออุปกรณ์การตลาด ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ (งบอุดหนุน)และส านักงาน
สหกรณ์จังหวัดได้มีค าสั่งที่ ๓๖/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานตรวจแนะน า และก ากับติดตามสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกร 
ที่ได้รับปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานและเครื่องมืออุปกรณ์การตลาด ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์
(งบอุดหนุน) ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยก าหนดหน้าที่ ดังนี้ 
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๑. ก ากับและติดตามการใช้ประโยชน์จากปัจจัยพ้ืนฐานและเครื่องมืออุปกรณ์การตลาด  โดยจัดท า
แผนการเข้าติดตามเป็นประจ าทุกเดือนหรือตามช่วงฤดูกาล หากพบว่ามีปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน ต้องเข้าไป
แนะน าในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพ่ือให้การใช้ประโยชน์จากปัจจัยพ้ืนฐานและเครื่องมืออุปกรณ์การตลาด
เป็นไปตามแผนธุรกิจของสหกรณ์ 

๒. ให้ค าแนะน าในการจัดท าแผนธุรกิจ/แผนการใช้ประโยชน์จากปัจจัยพ้ืนฐานและเครื่องมืออุปกรณ์
การตลาดตามโครงการฯ ของสหกรณ์ในความรับผิดชอบที่ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์การตลาดตามโครงการฯ ล่วงหน้า
เป็นรายปี ทุกปีการผลิต จนกว่าจะเสร็จสิ้นโครงการ (ระยะเวลาการด าเนินงาน ๑๐ ปี) พร้อมทั้งก ากับและติดตามให้
เป็นไปตามแผน  

๓. หากติดตามผลการใช้ประโยชน์แล้วพบว่า สหกรณ์ที่ได้รับปัจจัยพ้ืนฐานและเครื่องมืออุปกรณ์
การตลาด น าปัจจัยพ้ืนฐานและเครื่องมืออุปกรณ์การตลาดไปให้เอกชนเช่าใช้ประโยชน์ กรณีดังกล่าว   ไม่สามารถ
ด าเนินการให้เอกชนเช่าได้ เนื่องจากไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ที่ต้องการยกระดับสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร เป็นองค์กรหลักในการรวบรวมและจัดเก็บผลผลิตการเกษตร เพ่ือให้น าไปใช้ประโยชน์กับสมาชิกและ
เกษตรกร 

๔. ติดตามรายงานผลการด าเนินการของสหกรณ์ ตามแบบรายงานผลการใช้ประโยชน์โครงการไทย
นิยมยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ทุกวันที่ ๒๕ ของทุกเดือน อนึ่ง ได้แจ้งหนังสือให้สหกรณ์ทราบแล้ว  และส านักงาน
สหกรณ์จังหวัดฯ ได้จัดส่งหนังสือแจ้งสหกรณ์และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ด้วยแล้ว 
 ตามที่ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์  ได้รับจัดสรรงบเงินอุดหนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ. 2561(งบกลางปี) ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ จ านวน  6 สหกรณ์  รวม  11 รายการ งบประมาณทั้งสิ้น 
28,954,800 บาท  ผลการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์การตลาด/สิ่งก่อสร้าง ของสหกรณ์ท่ีได้รับสนับสนุนดังนี้  
ผลการใช้ประโยชน์ประจ้าเดือน ตุลาคม 2562 

ท่ี ช่ือสหกรณ์ รายการ 

ผลการด้าเนินงานการรวบรวมผลผลิตของสหกรณ์ 

แผนการรวบรวม
(ตัน) 

ผลการรวบรวมเดือน ต.ค.62 ผลการรวบรวมสะสม(ต.ค.-ปัจจุบัน) 
ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า (บาท) 
ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า (บาท) 

1 สกป.เมืองสุรินทร์ จ ำกัด 1. ลำนตำก  4,800 ตรม. 3,468 60.98 914,682.50 60.98 914,682.50 
2 สกก.บัวเชด จ ำกัด 2. โกดัง      1,000 ตรม. 5,000     
  3. ลำนตำก  4,000 ตรม.  144.05 243,516.60 144.05 243,516.60 
3 สกก.ส ำโรงทำบ  จ ำกัด 4. ลำนตำก  3,200 ตรม. 2,000 - - - - 
  5. เครื่องชั่งฯ 80 ตัน   - - - - 
  6. ฉำง       2,000 ตัน   - - - - 
4 สก.ผู้ใช้น  ำกุดหวำย-เกำะแก้ว 

จ ำกัด 
7. ลำนตำก 1,120 ตรม. 2,000 - - - - 

  8. เครื่องชั่ง 50 ตัน   - - - - 
5 สกป.ชุมพลบุรี จ ำกัด 9. ลำนตำกขนำด 4,000ตรม. 2,000 867.57 11,567,564.00 867.57 11,567,564.00 
6 สกก.สนม จ ำกัด 10. ลำนตำก จ ำนวน 

     2 แห่ง  
2,000 82.52 1,087,283.00 82.52 1,087,283.00 

  - แห่งที่ 1  (สำขำหัวงัว) 
  ขนำด  2,000 ตรม.  

 - - - - 

  - แห่งที่ 2  (สนง.) 
  ขนำด 2,000 ตรม. 

 - - - - 

  11. เครื่องชั่งพร้อม 
    โรงคลุม 50 ตัน 

 - - - - 

รวม 16,468.00 1,155.00 13,813,046.00 1,155.00 13,813,046.00 

มติ  ประธานมอบ กพส. เข้าแนะน าขั้นตอนการด าเนินการตามแผนแล้วรายงานมาเพ่ือทราบโดยถือตามค าสั่ง           
ที่ประชุมรับทราบ  
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4.2.4 เรื่อง ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
  แนวทางการส่ ง เสริมระบบส่ ง เสริมการ เกษตรแบบแปลงใหญ่  ปี งบประมาณ พ.ศ . ๒๕๖๓                  
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้แจ้งแนวทางการส่งเสริมระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดย
กรมฯ ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการขับเคลื่อนแปลงใหญ่เป็นการเฉพาะ แต่เห็นว่าการขับเคลื่อนการส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่เป็นการยกระดับความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ซึ่งเป็นบาบาทและภารกิจ
งานที่จังหวัดต้องด าเนินการ ดังนั้น เพ่ือเป็นการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นควรให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
ด าเนินการดังนี ้
  ๑.๑ ร่วมประชุม และขับเคลื่อนการด าเนินการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในระดับพ้ืนที ่
  ๑.๒ ประสานเพ่ือเชื่อมโยงตลาดระหว่างผู้ผลิตแปลงใหญ่กับผู้ซื้อตามภารกิจที่กรมฯ ได้รับมอบหมายใน
ด้านการตลาด 
  ๑.๓ ส่งเสริม ผลักดันสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีบทบาทในการขับเคลื่อนแปลงใหญ่ เช่น การส่งเสริม
แปลงใหญ่ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การรับซื้อผลผลิตแปลงใหญ่เป็นต้น 
ข้อมูลแปลงใหญ่จังหวัดสุรินทร์  ปี ๒๕๖๓ (ข้อมูลจาก สนง.เกษตรจังหวัดฯ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒) 
สรุปข้อมูลแปลงใหญ่จังหวัดสุรินทร์ ปี 2559-2563 รวมจ านวน 247 แปลง เกษตรกร 24,694 ราย  
พ้ืนที่ 336,808 ไร่ ดังนี้ 
 1.แปลงใหญ่ข้าว จ านวน 223 แปลง 
 2.แปลงใหญ่กระบือ จ านวน 1 แปลง 
 3.แปลงใหญ่ปลานิล จ านวน 1 แปลง 
 4.แปลงใหญ่ มะนาว 1 แปลง 
 5.แปลงใหญ่มันส าปะหลัง จ านวน 8 แปลง 
 5.แปลงใหญ่อ้อย จ านวน 1 แปลง 
 6.แปลงใหญ่พืชผักท่ัวไป จ านวน 2 แปลง 
 7.แปลงใหญ่หัวผักกาด จ านวน 1 แปลง 
 8.แปลงใหญ่พริก จ านวน 1 แปลง 
 9.แปลงใหญ่กล้วยหอมทอง จ านวน 1 แปลง 
 10.แปลงใหญ่โคนม จ านวน 1 แปลง 
 11.แปลงใหญ่หม่อนไหม จ านวน 1 แปลง 
 12.แปลงใหญ่ไก่พ้ืนเมือง จ านวน 1 แปลง 
 13.แปลงใหญ่โคเนือ้ จ านวน 2 แปลง 
 14.แปลงใหญ่มันเทศ จ านวน 1 แปลง 
 15.แปลงใหญ่ยางพารา จ านวน 1 แปลง 
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ข้อมูลแปลงใหญ่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จังหวัดสุรินทร์ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติ  นายสมควร  แสงอินทร์ ผอ. กพส. แจ้งว่า จะส่งข้อมูลพร้อมทั้งรายละเอียดต่างๆ ให้ภายหลัง ที่ประชุมรับทราบ 
 
4.2.5 เร่ือง โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูท้านา ปีการผลิต ๒๕๖๒/๒๕๖๓ 

 ตามท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์ มีนโยบายในการด าเนินการโครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือสนับสนุนการปลูก
ข้าวโพดหลังฤดูท านา ปีการผลิต ๒๕๖๒/๒๕๖๓ และส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ได้ด าเนินการส ารวจความ
ประสงค์สหกรณ์เข้าร่วมโครงการฯ สหกรณ์เข้าร่วมโครงการจ านวน ๘ แห่ง ได้แก่ 

  1. สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการเกษตรลูกค้า ธ.ก.ส.สุรินทร์ จ ากัด 
  2. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเมืองสุรินทร์  จ ากัด 
  3. สหกรณ์การเกษตรบัวเชด  จ ากัด 
  4. สหกรณ์การเกษตรสังขะ  จ ากัด 
  ๕. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินชุมพลบุรี  จ ากัด. 
  ๖. สหกรณ์การเกษตรรัตนบุรี  จ ากัด 
  ๗. สหกรณ์การเกษตรส าโรงทาบ  จ ากัด 
  ๘. สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จ ากัด 

มติ  นายชินพัฒน์  พิมพ์เพราะ ผอ.กสส.5 แจ้งว่า สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จ ากัด เข้าร่วมโครงการแต่ไม่กู้เงิน
โครงการ ที่ประชุมรับทราบ  

 

ปทีีเ่ข้า ข้อมูลสหกรณ/์
แปลงใหญ่ กลุม่ทัง้หมด พ้ืนที่ สมาชิก

สมาชิก(ราย) (ไร่) (ราย) ต าบล อ าเภอ จงัหวัด
1 สกก.เพือ่การตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สุรินทร์  จ ากดั ๒๕๖๐ ข้าว 119.748 6,898 670 ตาออ็ง เมอืง สุรินทร์
2 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีดิ่นเมอืงสุรินทร์ ๒๕๖๐ ข้าว 2,437 440 39 ท่าสว่าง เมอืง สุรินทร์
3 สกก.ผู้เล้ียงโคเนื้อต าบลส าโรง  จ ากดั ๒๕๖๐ ข้าว 57 726 45 ส าโรง เมอืง สุรินทร์
4 สหกรณ์การเกษตร วัน วัน วัน จ ากดั ๒๕๖๐ ข้าว 754 3,161 249 นาบัว เมอืง สุรินทร์
5 สหกรณ์ผลิตข้าวคุณภาพอนิทรีย์ตระแสง  จ ากดั ๒๕๖๐ ข้าว 345 686 46 ตระแสง เมอืง สุรินทร์
6 สหกรณ์การเกษตรปราสาท  จ ากดั ๒๕๖๐ ข้าว 5,879 2,123 91 กงัแอน ปราสาท สุรินทร์
7 สหกรณ์การเกษตรสมชัชาปราสาท  จ ากดั ๒๕๖๐ ข้าว 302 2,133 90 กงัแอน ปราสาท สุรินทร์
8 สหกรณ์เกษตรอนิทรีย์ทัพไทย  จ ากดั ๒๕๖๐ ข้าว 230 640 43 ทมอ ปราสาท สุรินทร์
9 สหกรณ์การเกษตรบัวเชด  จ ากดั ๒๕๖๐ ข้าว 4,848 757 46 บัวเชด บัวเชด สุรินทร์

10 สหกรณ์การเกษตรต าบลชุมแสง  จ ากดั ๒๕๖๐ ข้าว 143 500 50 ชุมแสง จอมพระ สุรินทร์
11 สกก.ทหารกองหนุนศรีณรงค์  จ ากดั ๒๕๖๐ ข้าว 193 1,063 83 ศรีสุข ศรีณรงค์ สุรินทร์
12 สหกรณ์การเกษตชุมพลบุรี  จ ากดั ๒๕๖๐ ข้าว 4,510 4,292 240 ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี สุรินทร์
13 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีดิ่นชุมพลบุรี  จ ากดั ๒๕๖๐ ข้าว 5,668 2,857 284 ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี สุรินทร์
14 สหกรณ์เพือ่การผลิตบ้านขี้เหล็ก  จ ากดั ๒๕๖๐ ข้าว 105 293 49 ยะวึก ชุมพลบุรี สุรินทร์
15 สก.โคเนื้อสร้างอาชพีและเกษตรอนิทรียต์ าบลหนองเรือ  จ ากดั ๒๕๖๐ ข้าว 114 626 31 หนองเรือ ชุมพลบุรี สุรินทร์
16 สหกรณ์โคเนื้อชุมพลบุรี  จ ากดั ๒๕๖๐ ข้าว 75 521 30 ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี สุรินทร์
17 สหกรณ์การเกษตรดอนแรด  จ ากดั ๒๕๖๐ ข้าว 75 471 52 ดอนแรด รัตนบุรี สุรินทร์
18 สหกรณ์ผู้ใช้น้ ากดุหวายเกาะแกว้  จ ากดั ๒๕๖๐ ข้าว 774 465 38 กดุหวาย ศีขรภูมิ สุรินทร์
19 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีดิ่นอ าเภอปราสาท  จก. ๒๕๖๑ ข้าว 40 798 53 โชคนาสาม ปราสาท สุรินทร์
20 สหกรณ์โคเนื้อสุรินทร์วากวิปราสาท  จก. ๒๕๖๑ ข้าว 55 701 41 โชคนาสาม ปราสาท สุรินทร์
21 สหกรณ์มาตรฐานสินค้าเกษตรไทย  จก. ๒๕๖๑ ข้าว 123 1,142 79 คาละแมะ ศีขรภูมิ สุรินทร์
22 สหกรณ์การเกษตรไตรมติร  จก. ๒๕๖๑ ข้าว 63 1,845 121 หนองเหล็ก ศีขรภูมิ สุรินทร์
23 สหกรณ์โคเนื้อสุรินทร์วากวิยางสว่าง  จก. ๒๕๖๑ ข้าว ๙๙ 1,250 98 ยางสว่าง รัตนบุรี สุรินทร์
24 สหกรณ์โคนมรัตนบุรี  จ ากดั ๒๕๖๑ โคนม 75 642 24 รัตนบุรี รัตนบุรี สุรินทร์
25 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีดิ่นท่าตูมหนึ่ง จ ากดั ๒๕๖๒ ข้าว 2,006 2,414      158 ทุง่กลุา ท่าตูม สุรินทร์
26 สหกรณ์การเกษตรส าโรงทาบ  จ ากดั ๒๕๖๒ ข้าว 2,786 390        35 หนองไผ่ล้อม ส าโรงทาบ สุรินทร์
27 สหกรณ์การเกษตรสนม  จ ากดั ๒๕๖๒ ข้าว 3,031 742        65 สนม สนม สุรินทร์
28 สหกรณ์การเกษตรรัตนบุรี  จ ากดั ๒๕๖๒ ข้าว 2,632 2,505      212 ไผ่ รัตนบุรี สุรินทร์

41,081 3062

ข้อมลู ณ วันที ่๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
เฉพาะทีเ่ข้าแปลงใหญ่

พ้ืนทีด่ าเนินการแปลงใหญ่
หมายเหตุ

รวม

ข้อมูลแปลงใหญ่สหกรณ์และกลุม่เกษตรกร ปงีบประมาณ พ.ศ. 256๓
จงัหวัดสรุินทร์

ที่ สหกรณ/์กลุม่เกษตรกร ผลผลติ



-๓๕- 
 

4.2.6 เร่ือง การใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์/สิ่งก่อสร้างที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ 
          การใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์/สิ่งก่อสร้างที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ(กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
จังหวัด และแหล่งอ่ืน ๆ ) ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามบัญชาท่านสหกรณ์จังหวัดฯ ในการประชุมซักซ้อมโครงการ
สินเชื่อเพ่ือรวบรวมข้าว เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ให้คณะท างานตามค าสั่งส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ที่ ๒๐/
๒๕๖๒ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒  ด าเนินการติดตามการใช้ประโยชน์อุปกรณ์การตลาด  โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนา
ธุรกิจสหกรณ์ ได้แจ้งกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ในการประสานสหกรณ์เป้าหมายที่มีอุปกรณ์
การตลาด ทั้ง ๒๗ แห่ง ให้ด าเนินการรายงานตามแบบรายงานทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ ในช่วงเดือน ต.ค.๖๒ -ธ.ค.๖๓ 
และรายงานทุกวันที่  ๒๕ ของเดือนต่อไป  ในส่วนของการระบุรายการอุปกรณ์การตลาด (อาคาร อุปกรณ์ 
เครื่องจักรกล) ให้ระบุรายการทั้งที่ได้รับการสนับสนุนและส่วนที่เป็นทุนของสหกรณ์ท้ังหมด ตามแบบรายงานฯ  

 

ใช้ตลอดปี ใช้ตามฤดกูาล ใหเ้ช่า ไม่มีกรน าไปใช้

กสส. 1  52 รำยกำร 33 18 1

กสส. 2  31 รำยกำร 25 3 3

กสส. 3   22 รำยกำร 8 8 6

กสส. 4  19 รำยกำร  - 13 6

กสส. 5   22 รำยกำร 19  - 3

กสส. 6 33 รำยกำร 2 22 3 6

รวม 179 รำยกำร 87 64 3 25

ข้อมูลอุปกรณก์ารตลาด/สิง่ก่อสร้าง

ของสหกรณ ์27 แหง่

ข้อมูล ณ วันที ่31 ตลุาคม 2562

กลุม่สง่เสริมสหกรณ์
จ านวนอุปกรณ์

การตลาด/สิง่ก่อสร้าง

การใช้ประโยชน์

หมายเหตุ

 
 

มติ ประธานแจ้งว่า ส านักงานสหกรณ์จังหวัด มีค าสั่งให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ดูแล แนะน า เรื่องการใช้ประโยชน์
จากอุปกรณ์การตลาด ให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์แต่ละกลุ่ม รายงานอุปกรณ์การตลาดว่ามีรายการอะไรบ้าง ที่ประชุม
รับทราบ  
4.2.7 เร่ือง การใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรทดแทนแรงงาน  
  ตามทีก่รมส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดสรรงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนในการจัดซื้อเครื่องจักรกลทางการเกษตร
ให้กับสหกรณ์ตามโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรทดแทนแรงงาน จ านวน 5 แห่ง มีรายละเอียด
แนวทางการด าเนินงานดังนี้ 
  1. ให้สหกรณ์จัดท าแผนการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร ปีการผลิต 2562/63 เพ่ือให้บริการ
และอ านวยความสะดวกแก่สมาชิกสหกรณ์ในการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรร่วมกันในช่วงฤดูกาลเพาะปลูกและเก็บ
เกี่ยว และรวบรวมผลผลิต เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพ และมีการบริหารจัดการเครื่องจักรกลทางการเกษตร
อย่างมีประสิทธิภาพมีการวางแผนการบริหารจัดการ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  2. ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ได้ส ารวจข้อมูลรถเกี่ยวนวดข้าวของสหกรณ์/อ าเภอในจังหวัดสุรินทร์  
เพ่ือให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่สมาชิกสหกรณ์ในการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรร่วมกันในช่วงฤดูกาล
เพาะปลูกและเก็บเกี่ยว ปรากฏมีรถเกี่ยวนวดข้าวในสหกรณ์/อ าเภอ จ านวน 660 คัน ราคาเฉลี่ยที่สหกรณ์ให้บริการ 
400 – 550 บาท/ไร่ ราคาเฉลี่ยรถเกี่ยวนวดข้าวในพื้นท่ี 550 - 600 บาท/ไร่ สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสมารถ
ลดต้นทุนการผลิตได้ประมาณ 50 - 100 บาท/ไร่  



-๓๖- 
 

จ านวนสมาชิก
ล าดบั สหกรณ์ทัง้หมด รวม จ านวนไร่ ลดตน้ทนุ ราคาในพ้ืนที่

ที่ (คน) ขนาด จ านวน ขนาด จ านวน ขนาด จ านวน ขนาด จ านวน ขนาด จ านวน (คัน) ได้ บาท/ไร่
(แรงม้า) (คัน) (แรงม้า) (คัน) (แรงม้า) (คัน) (แรงม้า) (คัน) (แรงม้า) (คัน) บาท/ไร่

1 สหกรณ์กำรเกษตรเมอืงสุรินทร์  จก. 3,414        -  - 90 8  -  - 90 19  -  - 27 24,300       1,215,000     550 600

 -  - 75 9  -  - 75 20  -  - 29 26,100       1,305,000     

2 สหกรณ์กำรเกษตรปฏิรูปทีดิ่นเมอืงสุรินทร์  จก. 2,388       260 1  -  - 60 1  -  -  -  - 2 1,800         90,000         550 600

 -  -  -  - 95 1  -  -  -  - 1 900           45,000         

3 สหกรณ์กำรเกษตรล ำดวน  จก. 3,105        -  - 90 6  -  - 90 15  -  - 21 18,900       945,000        550 600

 -  - 75 7  -  - 75 16  -  - 23 20,700       1,035,000     

4 สหกรณ์กำรเกษตรปรำสำท  จก. 5,648       260 2 70 138  -  - 90 100  -  - 240 216,000      550 600

5 สหกรณ์กำรเกษตรกำบเชิง  จก. 4,033        -  - 60 1  -  - 60 5  -  - 6 5,400         270,000        550 600

 -  -  -  - 70 29  -  - 29 26,100       1,305,000     
 -  -  -  - 120 3  -  - 3 2,700         135,000        

6 สหกรณ์กำรเกษตรบัวเชด  จก. 4,758        -  - 90 6  -  - 90 11  -  - 17 15,300       765,000         - 600

 -  - 75 6  -  - 75 6  -  - 12 10,800       540,000        

7 สหกรณ์กำรเกษตรสังขะ  จก. 3,229        -  - 75 15  -  - 75 47  -  - 62 55,800       2,790,000     550 600

8 สหกรณ์กำรเกษตรศีขรภูม ิ จก. 1,527        -  - 69-118 11  -  - 69-200 49  -  - 60 54,000       2,700,000     550 600

9 สหกรณ์กำรเกษตรส ำโรงทำบ  จก. 2,803       70-265 22 22 19,800       990,000        450 500

10 สหกรณ์กำรเกษตรชุมพลบุรี  จก. 4,528        -  - 120 10  -  - 120 13  -  - 23 20,700       1,035,000     450 500

11 สหกรณ์กำรเกษตรปฏิรูปทีดิ่นชุมพลบุรี  จก. 5,668       250 1  -  - 250 5  -  -  -  - 6 5,400         270,000        400 450

75 1  -  -  -  -  -  -  -  - 1 900           45,000         

12 สหกรณ์กำรเกษตรรัตนบุรี  จก. 2,632        -  -  -  -  -  - 240 3  -  - 3 2,700         135,000         - 600

 -  -  -  -  -  - 250 4  -  - 4 3,600         180,000        

 -  -  -  -  -  - 260 1  -  - 1 900           45,000         

13 สหกรณ์กำรเกษตรสนม  จก. 2,973        -  - 70-85 7 70-265 15 70-265 67 89 80,100       4,005,000      - 600

14 สหกรณ์กำรเกษตรปฏิรูปทีดิ่นท่ำตูมหนึ่ง  จก. 2,012        -  - 69 2  -  - 69 4  -  - 6 5,400         270,000         - 500

 -  -  -  -  -  - 82 2  -  - 2 1,800         90,000         

48,718     5 248 22 414 0 689 620,100     31,005,000     

หมายเหตุ รถเกีย่วนวด คันหนึ่ง เกีย่วได้ประมาณ 30 ไร่ /วัน  เกีย่วประมาณ 30 วัน/ฤดูกาล
รวม

ราคาที่
สหกรณ์คิด

รถเก่ียวนวดข้าวของสหกรณ์/อ าเภอในจงัหวัดสรุินทร์
ข้อมูล ณ วันที ่25 ตลุาคม 2562

รถสหกรณ์
รถเก่ียวนวดข้าว

รถสมาชิก รถเครื่อข่าย รถเกษตรกรทัว่ไป รถเอกชน
สหกรณ์

การคิดค่าบริการ

 
  3. การรายงานผลการปฏิบัติงานการให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตร ให้สหกรณ์รายงานทุกวันที่ 25 
ของ ทกุเดือน  

หน่วยงานรบัผิดชอบ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดั...สุรินทร์..

ผู้ใหข้้อมูล นส.ศุลีพร ฉตัรเฉลิมเดช โทร ..089-7162075...

ส่งถึง cbdo_r1@cpd.go.th 

กลุ่มพัฒนาสหกรณ์การเกษตร 1  โทร. 022821226 IP Phone 208

สุรินทร์
สหกรณ์กำรเกษตรปรำสำท 

จ ำกดั

รถเกีย่วนวดข้ำว 

จ ำนวน 2 คัน
5,648

ให้บริกำรรถ

เกีย่วนวด  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

สุรินทร์ สหกรณ์กำรเกษตรปฏิรูปทีดิ่น

เมอืงสุรินทร์ จ ำกดั

รถเกีย่วข้ำว 260 

แรงมำ้ 2,388
ให้บริกำรรถ

เกีย่วนวด 113 ไร่ 10  -  -  -  - 500 550 100 5,650 5,650

สหกรณ์

ใหบ้ริกำรสมำชกิ

ลดต้นทุน

แรงงำนในกำร

เกบ็เกีย่ว

ลดต้นทุนแรงงำน

ในกำรเกบ็เกีย่ว  -

รถเกีย่วนวดข้ำว 5,658 ให้บริกำรรถ

เกีย่วนวด

172 ไร่ 20         -        -         -       - 400 450 50 8,600 8,600 สหกรณ์

ใหบ้ริกำรสมำชกิ

ลดต้นทุน

แรงงำนในกำร

เกบ็เกีย่ว

ลดต้นทุนแรงงำน

ในกำรเกบ็เกีย่ว

รถไถนำพร้อม

อปุกรณ์หยอดเมล็ด

พนัธุ์

สนับสนุนกำรผลิต

สุรินทร์ สหกรณ์กำรเกษตรบัวเชด 

จ ำกดั

รถตักล้อยำง ขนำด

ไมน่้อยกวำ่ 160 

แรงมำ้

4,343 รวบรวมผลผลิต 144.05 ตัน 38 รวบรวมผลผลิต 144.05 ตัน 38          -         -           -            -             - มีมีรถตักฯเพือ่

รวบรวมผลผลิต

สำมำรถลด

ต้นทุนแรงงำนได้

สุรินทร์ สหกรณ์กำรเกษตรเมอืง

สุรินทร์ จ ำกดั

รถตักล้อยำง ขนำด

ไมน่้อยกวำ่ 220 

แรงมำ้

3,414 สนับสนุนกำรผลิต  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

สมำชกิ เกษตรกรรำยอืน่สหกรณ์

(5)

ค่ำบริกำรของ

ภำคเอกชน

(บำท/......ครั ง

,ตัน,ไร่ฯลฯ)

(6)

สำมำรถลด

ต้นทุนได้

(บำท)

(5-4)

แบบรายงานแผน/ผลการปฏบัิตงิาน ตามผลผลิต/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2563

ยอดสะสมถึงเดอืน 1 ตลุาคม -27 ตลุาคม 2562

จังหวดั สหกรณ์ รำยกำร

 

(1)

จ ำนวนสมำชกิ

ของสหกรณ์/

กลุ่มเกษตรกร

(รำย)

(2)

กำรใชป้ระโยชน์ของสมำชกิ

(3)

กำรใชป้ระโยชน์ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
(4)

ค่ำบริกำรของ

สหกรณ์/กลุ่ม

เกษตรกร

(บำท/......ครั ง

,ตัน,ไร่ฯลฯ)

(7)

รวมลดต้นทุน

จำกค่ำบริกำรท่ี

ลดลง

(บำท)

(จ ำนวนครั งX6)

(8)

ลดต้นทุนจำก

กำรทดแทน

แรงงำนได้ (คน/

มูลค่ำรวม)

ส่ิงท่ีได้รับจำกกำรใชป้ระโยชน์จำกอปุกรณ์

(อธบิำยควำม)
หมำยเหตุ/ปญัหำ/

อปุสรรค/กำรแกไ้ข

ปญัหำจ ำนวน

(รำย)

รูปแบบกำรใช้

ประโยชน์ 

(อธบิำย)

จ ำนวน
หน่วยนับ(เชน่ 

ไร่,ตัน,ครั ง ฯลฯ)

จ ำนวน

(รำย)

สุรินทร์ สหกรณ์กำรเกษตรปฏิรูปทีดิ่น

ชุมพลบุรี 

จ ำกดั

รูปแบบกำร

ใหบ้ริกำร(อธบิำย)
จ ำนวน

หน่วยนับ(เชน่ ไร่

,ตัน,ครั ง ฯลฯ)

 
 
มติ  กพส.ได้จัดท าหนังสือเรื่องการจัดท าแผนแล้ว ประธานแจ้งว่า ให้ กสส. รายงานผลการใช้รถเก่ียวนวดข้าวทุกวัน
ศุกร์ เช่น มีผู้ใช้บริการจ านวนกี่ราย กี่ไร่ และบริการไร่ละเท่าไหร่ และมอบ กพส.รวบรวม แล้วรายงานทุกวันจันทร์ ที่
ประชุมรับทราบ   
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4.3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ มีเรื่องน้าเสนอ ดังนี ้
4.3.1  เร่ือง กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 

             1.1 ลูกหนี้ค้างช าระ/ลูกหนี้ตามพิพากษาเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ลงวนัท่ี ส้ินสุด ตน้เงินเดิม 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 สกก.พฒันาชุมชน สกย.อ (1) สุรินทร์  29 ก.ย.46  29 ก.ย.47 500,000.00  500,000.00 500,000.00 500,000.00  - 1 1

2 สก.สตรีหนองระวี  จ  ากดั  29 ก.ย.46  29 ก.ย.47 500,000.00  500,000.00 500,000.00 500,000.00  30 เม.ย.55 1 1

3 ร้านสหกรณ์รวมช่างสุรินทร์ จ  ากดั  17 ธ.ค.46  17 ธ.ค.47 300,000.00  300,000.00 239,435.56 239,435.56  26 พ.ค.54 1 1

4 สกก.สกยอ.(1) ล าดวน  จ  ากดั  27 มิ.ย.51  31 พ.ค.52 260,000.00  260,000.00 260,000.00 260,000.00  2 มี.ค.54 1 1

5 สกก.สกยอ.(1) ล าดวน  จ  ากดั  27 มิ.ย.51  31 พ.ค.52 1,000,000.00  1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00  15 ก.พ.54 1 1

6 สกก.หนองกระทมนาบวั  จ  ากดั  29 ก.ย.46  29 ก.ย.47 800,000.00  800,000.00 800,000.00 800,000.00  3 พ.ค.54 1 1

7 สกก.หนองกระทมนาบวั  จ  ากดั  3 มิ.ย.47  3 มิ.ย.48 100,000.00  100,000.00 100,000.00 100,000.00  11 เม.ย.54 1 1

8 สกก.อสม.จงัหวดัสุรินทร์  จ  ากดั  23 ก.ค.47  23 ก.ค.48 1,000,000.00  1,000,000.00 887,450.41 887,450.41  16 ก.ค.57 1 1

9 สกก.อสม.จงัหวดัสุรินทร์  จ  ากดั  23 ก.ค.47  23 ก.ค.48 3,355,000.00  2,934,416.98 2,934,416.98 2,934,416.98  16 ก.ค.57 1 1

10 สกก.รามมหาชน  จ  ากดั  9 ก.ค.51  31 พ.ค.52 1,300,000.00  1,069,399.29 1,069,399.29 1,069,399.29  29 มี.ค.56 1 1

11 สกก.พฒันาสุรินทร์  จ  ากดั  27 ต.ค.53  30 มิ.ย.54 1,000,000.00  1,000,000.00 888,150.00 888,150.00  27 ต.ค.58 1 1

12 สกก.พฒันาสุรินทร์  จ  ากดั   5 ส.ค.53  17 มิ.ย.54 2,000,000.00  2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00  28 ก.ย.55 1 1

13 สกก.พนมสวาย  จ  ากดั  29 ก.ย.46  29 ก.ย.47 691,354.05  691,354.05 572,780.12 572,780.12  26 พ.ย.58 1 1

14 สกก.พฒันาอาชีพ  จ  ากดั  29 ก.ย.46  29 ก.ย.47 600,000.00  573,671.23 573,671.23 573,671.23  25 ต.ค.54 1 1

15 สกก.สามประสาน  จ  ากดั  29 ก.ย.46  29 ก.ย.47 800,000.00  800,000.00 800,000.00 800,000.00  - 1 1

16 สกก.ศูนยข์ยายพนัธุ์พืชสุรินทร์  15 มี.ค.48  31 ธ.ค.48 1,000,000.00  1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00  8 พ.ค.57 1 1

17 สกก.พฒันาวิชาชีพ(สตรี)ปราสาท  29 ก.ค.47  29 ก.ค.48 700,000.00  620,405.48 620,405.48 620,405.48  20 เม.ย.54 1 1

18 สกก.พฒันาวิชาชีพ(สตรี)ปราสาท  15 พ.ย.47  15 พ.ย.48 300,000.00  300,000.00 300,000.00 300,000.00  7 เม.ย.54 1 1

19 สกก.พฒันาวิชาชีพ(สตรี)ปราสาท  3 ก.พ.48  31 ม.ค.49 300,000.00  300,000.00 300,000.00 300,000.00  27 พ.ค.54 1 1

20 สกก.ทพัพญารวมชนสตรี  จ  ากดั  29 ก.ย.46  29 ก.ย.46 1,000,000.00  1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00  30 ก.ย.54 1 1

21 สกก.ทพัพญารวมชนสตรี  จ  ากดั  4 มิ.ย.46  30 เม.ย.47 500,000.00  500,000.00 500,000.00 500,000.00  12 ก.ค.54 1 1

22 สค.พนมดงรัก  จ  ากดั  2 พ.ย.53  31 พ.ค.54 1,000,000.00  754,683.04 753,968.00 753,968.00   18 ก.ย.58 1 1

23 สก.สหพนัธข์อนแตก  จ  ากดั  8 ธ.ค.47  8 ธ.ค.48 800,000.00  800,000.00 800,000.00 800,000.00  31 ก.ค.53 1 1

24 สก.บริการอีสานใต ้ จ  ากดั  1 ก.พ.51  30 ธ.ค.51 1,490,000.00  1,490,000.00 1,490,000.00 1,490,000.00  11 ส.ค.58 1 1

25 สกก.เมืองลีง สกย.อ(1)  จ ากดั  13 ต.ค.46  13 ต.ค.47 500,000.00  500,000.00 500,000.00 500,000.00  23 ส.ค.56 1 1

26 สกก.สกย.อ(1)จอมพระ  จ  ากดั  23 ส.ค.44  30 ส.ค.45 500,000.00  500,000.00 312,735.30 312,735.30  23 ก.พ.58 1 1
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ช าระสะสม
ตน้เงินผิดนดั

คงเหลือ

วนัท่ีส่ง

ช าระคร้ัง

สุดทา้ย

สถานะสหกรณ์ สถานะหน้ี

แบบรายงานการแกไ้ขปัญหาลูกหน้ีผิดนดัเงินกูก้องทนุพฒันาสหกรณ์

จงัหวดัสุรินทร์

ประจ าเดือนตุลาคม 2562

ท่ี ช่ือสหกรณ์...........จ ากดั

สถานภาพลูกหน้ีผิดช าระ
ตน้เงินตามค า

พิพากษา (ถา้มี)

ตน้เงินผิดนดั

ยกมา ณ วนัท่ี 1 

ต.ค.2562

ช าระระหวา่ง

เดือน(ตน้

เงิน)

สญัญา
เร่งรัด
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 ต้นเงินผิดนัดยกมา ณ วันที่ 1 ต.ค. 62 จ านวน 72.774 ล้านบาท 

 จ านวนทั้งสิ้น 58 แห่ง 70  สัญญา 
 สถานะสหกรณ์  แยกเป็น     

 ด าเนินธุรกิจ   15  สัญญา  

 หยุดด าเนินธุรกิจ      4  สัญญา 

 เลิกสหกรณ์        1  สัญญา 

 ช าระบัญชี            50  สัญญา 
 รับช าระหนี้ค้างระหว่างเดือนตุลาคม 2562    263,700.00 บาท  

 
 
 
 
 
 
 

      
 

สหกรณ์.......จ้ากัด ช้าระหนี้(บาท) ช้าระต้นเงิน(บาท) 
สบ.สินค้าเกษตร 163,700.00 158,214.67 
สกก.ไตรมิตร 100,000.00 92,854.80 

รวม 263,700.00 251,069.47 
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 1.2 โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือท าการเกษตรแบบผสมผสาน โครงการปกติ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.
2563   สหกรณ์แจ้งความประสงค์ขอกู้ จ านวน 14 แห่ง เป็นเงิน 52.530 ล้านบาท  

ล ำดับที ่ สหกรณ ์........จ ำกัด จ ำนวนสมำชกิ (รำย) วงเงินที่ตอ้งกำร(บำท) 
แผนกำรเบิกจ่ำย
เงินกู ้(เดือน/ปี) 

1 สกก.ส ำโรงทำบ จ ำกัด 100      5,000,000.00  พ.ค.-63 
2 สกก.เมอืงสุรนิทร ์จ ำกัด 125      5,000,000.00  ธ.ค.-62 
3 สหกรณก์ำรเกษตรล ำดวน จ ำกัด 100      5,000,000.00  มี.ค.-63 
4 สกป.เมอืงสุรนิทร ์จ ำกัด 100      5,000,000.00  พ.ย.-62 
5 สกก.บัวเชด จ ำกดั 145      5,000,000.00  พ.ย.-62 
6 สกก.ดอนแรด จ ำกัด 37        750,000.00  มี.ค.-63 
7 สกก.รัตนบุร ี จ ำกัด 100      5,000,000.00  พ.ย.-62 

8 สกก.สนม  จ ำกัด 42      2,100,000.00  ม.ค.-63 
9 สกป.ท่ำตมูหนึ่ง จ ำกัด 60      3,000,000.00  ธ.ค.-62 
10 สกก.ปรำสำท จ ำกัด 100      5,000,000.00  ม.ค.-63 
11 สก.สตรีเขวำสินรินทร ์จ ำกดั 76      1,500,000.00  ม.ค.-63 
12 สกป.ชุมพลบุร ีจ ำกัด 310      5,000,000.00  ม.ค.-63 
13 สกก.สังขะ จ ำกดั 100      5,000,000.00  เม.ย.-63 

14 สก.อำเซียนเพือ่เกษตรกร จ ำกดั 36        170,000.00  ม.ค.-63 

  รวมท้ังสิ้น      1,431.00     52,520,000.00    

 
มติ  ประธานมอบหมาย ผอ กสส 4 เข้าตรวจสอบข้อมูลของสหกรณ์อาเซี่ยนเพ่ือการเกษตร และรายงานมาเพ่ือทราบ
ด้วย ที่ประชุมรับทราบ  
 

4.3.2 เร่ือง โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
   2.1 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่จะต้องจัดส่งข้อมูลเพ่ือด าเนินการเบิกจ่ายตามโครงการฯ ในปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563 จ านวน 34 แห่ง  
   2.2 ให้กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 34 แห่ง จัดส่งเอกสารยืนยันการเบิกจ่าย ให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ภายใน

วันที่ 18 ต.ค. 62 และให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ตรวจสอบเอกสารส่งส านักงานสหกรณ์จังหวัดฯ ภายในวันที่ 1 พ.ย. 62 
และส านักงานสหกรณ์จังหวัดฯ ต้องจัดส่งให้กรมฯ ภายในวันที่ 29 พ.ย. 62  

- ณ วันที่ 31 ต.ค. 62  มีกลุ่มเป้าหมายจัดข้อมูลให้ กบส. ตรวจสอบ จ านวน 32 แห่ง ดังนี้ 
 

ล้าดับ
ที ่

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
จ้านวน
สมาชกิ
(ราย) 

ต้นเงินกู้คงเหลือที่ขอเบิก
ชดเชย(ไม่เกิน 300,000 

บาทแรก) 

จ้านวนดอกเบี้ย 
ที่ขอชดเชย(บาท) 

1 สกก.รุ่งเรืองพัฒนา จก. 22        1,545,000.00            30,624.24  

2 สก.โคเนื้อหนองเมธ ีจก. 7                 300,000.00          6,510.82  

3 สกก.ปชด.บ้านโพนทอง จก. 16        209,021.00  4,874.36  

4 สกก.พัฒนาสุรินทร ์จก. 54       2,934,200.00        88,026.00  

5 สก.กองทุนสวนยางท่าตูม จก. 20            1,012,000.00      20,956.62  
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6 สค.นครสังขะ จก. 51               1,242,700.00             34,779.89  

7 สก.สตรีเขวาสินรินทร ์จก. 38                  371,629.39                 9,320.86  

8 สกก.ศีขรภมูิจก. 73            7,523,340.51        168,764.20  

9 สค.คอโค จก. 39            3,060,346.00      10,015.25  

10 สกก.เพื่อการผลิตและการตลาดสุรินทร์ จก. 24                    47,885.00              492.99  

11 สกก.ล าดวน จก. 1058           189,489,943.00  3,649,850.98  

12 สผน.กดุหวาย-เกาะแก้ว จก. 116     3,838,695.00              80,967.97  

13 สกก.ศุภนิมติรวมใจพัฒนา จก. 83        2,018,609.00   46,649.99  

14 สกก.บัวเชด จก. 488  114,136,300.86     2,607,324.69  

15 สกก.นิคมฯปราสาท จก. 447  33,124,612.00  723,291.84  
16 สกก.ส าโรงทาบ จก. 885        122,948,270.00     2,956,488.45  

17 สกก.ปราสาท  จก. 1,513          218,058,057.89       4,310,863.49  

18 สกป.ทุ่งกุลาท่าตมูหนึ่ง จก. 602         103,121,684.00      1,807,572.92  

19 สกก.กาบเชิง จก. 949 128,661,952.31        2,534,324.69  

20 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ตาเบา 13           490,000.00           8,937.60  

21 กลุ่มเกษตรกรท านาสมดุ 17          535,400.00         10,605.31  

22 กลุ่มเกษตรกรท านาตาเบา 12             870,079.00               2,465.07  

23 สกก.สนม จก. 330       47,371,059.00          921,724.59  

24 สกป.เมืองสรุินทร ์จก.      อยู่ระหว่างตรวจสอบ 

25 สกก.รัตนบรุ ีจก.      อยู่ระหว่างตรวจสอบ 

26 สกก.เมืองสรุินทร ์จก.      อยู่ระหว่างตรวจสอบ 

27 สกก.ชุมพลบุร ีจก.      ยังไม่ส่งเอกสาร  

28 สกป.ชุมพลบรุ ีจก.      ส่งแก้ไข  

29 สกก.ท่าตูม จก.      ส่งแก้ไข  

30 สกก.สังขะ จก.      ส่งแก้ไข  

31 สกป.ท่าตูมสอง จก.      ส่งแก้ไข  

32 สกก.สตรีท่าตมู จก.      ส่งแก้ไข  

   รวมท้ังสิ้น 6,857     982,910,783.96     20,035,432.82  
 หมายเหตุ  

1.  สหกรณ์นอกหลักเกณฑ์  ได้แก่ สหกรณ์ช้างไทย จ ากัด (ประเภทบริการ) 
2.  สหกรณ์ไม่ขอรับเงินตามโครงการฯ ได้แก่ สหกรณ์โคเนื้อคูตัน จ ากัด (เลิกสหกรณ์) 

มติ  ประธานให้ กสส.ติดตามและตรวจสอบ แล้ว รายงาน กบส ให้สหกรณ์จังหวัดทราบด้วย ที่ประชุมรับทราบ 
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4.3.3. เรื่อง กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 

 โครงการอ่ืน ๆ หนี้ค้างช าระ จ านวน 41 สัญญา  ต้นเงินคงเหลือ  32,203,730.85 บาท ซึ่งได้
ด าเนินการส่งฟ้องด าเนินคดีกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีหนี้ค้างทั้งหมดแล้ว และได้รับช าระหนี้จากสหกรณ์การเกษตร
พัฒนานาเสือก จ ากัด จ านวน 2,500 บาท     

 

มติ  ประธานแจ้งว่าให้ กบส จัดท าทะเบียนคุมการด าเนินการบังคับคดีทุกสหกรณ์ ที่ประชุมรับทราบ 
 
4.3.๔. เรื่อง เงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร  

 ต้นเงินคงเหลือ  70,073,891.07  บาท ซึ่งได้ด าเนินการส่งฟ้องด าเนินคดีและบังคับคดีกับสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกรที่มีหนี้ค้างทั้งหมดแล้ว อยู่ระหว่างศาลพิจารณาของศาลสูงสุด จ านวน 1 สัญญา มีหนี้ค้างช าระ จ านวน 21 
สัญญา ดังนี้  

1. สหกรณ์การเกษตรพนมดงรัก จ ากัด   
2. สหกรณ์การเกษตร สกย.อ.(1)ศีขรภูมิ จ ากัด 
3. สหกรณ์การเกษตรผู้ผลิตข้าวหอมมะลิจังหวัดสุรินทร์ จ ากัด 
4. สหกรณ์การเกษตรปศุสัตว์สุรินทร์ จ ากัด  
5. กลุ่มเกษตรกรท านาจีกแดก 
6. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ส าโรง  
7. สหกรณ์การเกษตรโนนนารายณ์ จ ากัด 
8.กลุ่มเกษตรกรท านาหนองเทพ   
9. สหกรณ์สตรีส าโรงทาบ จ ากัด 
10.สหกรณ์สตรีศีขรภูมิ จ ากัด    
11.สหกรณ์การเกษตรศรีณรงค์ จ ากัด 
12. สหกรณ์การเกษตรอีสานโคกเวง จ ากัด  
13.ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ จ ากัด 
14.กลุ่มเกษตรกรท านาจีกแดก    
15.สหกรณ์ช่วยเกษตรกรสังขะ – ศรีณรงค์ จ ากัด 
16.สหกรณ์การเกษตรกระโพ จ ากัด   
17.สหกรณ์การเกษตรโนนนารายณ์ จ ากัด 
18.สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านม่วงมูล จ ากัด  
19.กลุ่มเกษตรกรท านาตาเมียง       
20.สหกรณ์สตรีศีขรภูมิ จ ากัด    
21. สหกรณ์การเกษตรสตรีชุมพลบุรี จ ากัด  

*อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด 1 สัญญาคือ สหกรณ์ช่วยเกษตรกรสังขะ – ศรีณรงค์ จ ากัด 

 

มติ ขั้นตอนการยื่นค าขอบังคับคดีเรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมรับทราบ 
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4.3.5 เรื่อง กระบวนการด้าเนินคดี 
                  ขั้นตอนการยึดทรัพย์  
                  สหกรณ์สหพันธ์สตรีทุ่งมน หมายเลขคดีด า 156/2551 หมายเลขคดีแดง 507/2552 จะท าการยึด
ที่ดินเปล่าเพิ่มเติม จ านวน 1 แปลง ในระหว่างวันที่ 12 – 15 พฤศจิกายน 2562 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
4.3.6 เรื่อง โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้้าในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะที่ 2  

    กรมส่งเสริมสหกรณ์ แจ้งให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ส ารวจสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรโดย
สมาชิกจะต้องไม่เคยได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากกองทุนพัฒนาสหกรณ์หรือโครงการ ระยะที่ 1  รวมทั้งโครงการอ่ืน
ของภาครัฐที่ให้การสนับสนุนในลักษณะเดียวกัน เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการขออนุมัติวงเงินกู้ยืมตามความจ าเป็นของ
สมาชิก ซึ่งต้องผลการส ารวจให้กรมฯภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562  

   1) คุณสมบัติเบื้องต้นของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ดังนี้ 
         - มีสมาชิกประสงค์จะกู้ยืมเงินเพ่ือขุดสระเก็บกักน้ า ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมจัดซื้ออุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
         - มีวินัยทางการเงินและไม่มีหนี้ผิดนัดค้างช าระกรมฯทุกเงินทุน เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผัน /ขยาย

ระยะเวลาส่งช าระหนี้คืนแล้ว 
         - ไม่มีการทุจริต ไม่มีข้อบกพร่องทางการเงินและบัญชี ในกรณีที่มีข้อบกพร่องหรือทุจริตต้องได้รับการ

แก้ไขแล้ว 
        - เป็นสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรซ้ าเดิมที่เข้าร่วมโครงการระยะที่ 1 โครงการจัดหาแหล่งน้ าให้สมาชิก

สหกรณ์ และโครงการส่งเสริมอาชีพสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง หรือโครงการลักษณะเดียวกันกับ
ภาครัฐอื่นๆได ้(แต่สมาชิกต้องไม่เป็นรายเดิม) 

   2) คุณสมบัติเบื้องต้นของสมาชิก ดังนี้ 
         - มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินท ากิน/สิทธิในที่ดินท ากินตามที่รัฐจัดสรรให้ และ/หรือ ได้รับอนุญาตให้ด าเนินการ

ตามโครงการ รวมทั้งที่เช่าท ากินมีสัญญาต่อเนื่องจนถึงหลังระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ อย่างน้อยรายละ 10 ไร่ หรือรวม
สมาชิกทุกรายที่เข้าโครงการแล้ว เฉลี่ยรายละ 10 ไร่ 

         - มีวัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเงิน (ปลอดดอกเบี้ย) เพ่ือขุดสระน้ าเก็บกักน้ า ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อม
จัดซื้ออุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 

         - ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก 
         - มีวินัยทางการเงิน และไม่ผิดนัดช าระหนี้โครงการใดๆ เว้นแต่จะได้รับการแก้ไขแล้ว 
         - ต้องไม่เป็นสมาชิกรายเดิมที่เข้าร่วมโครงการระยะที่ 1 โครงการจัดหาแหล่งน้ าให้สมาชิก และ

โครงการส่งเสริมอาชีพสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง หรือโครงการลักษณะเดียวกันกับภาครัฐอื่นๆ 
 

มติ  ประธานมอบ กบส. ท าหนังสือแจ้ง กสส. โดยให้สหกรณ์ รายงานภายในวันที่ 15 พ.ย.62 (ระยะที่ 2 เงินกู้ปลอด
ดอกเบี้ย) ที่ประชุมรับทราบ   
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  4.4 กลุ่มจัดตัง้และส่งเสรมิสหกรณ์ มีเรื่องน้าเสนอ ดังนี ้

  4.4.1 เรื่อง การพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน  

 1. สหกรณ์รกัษาระดับผ่านเกณฑ์มาตรฐานแผน 55 แหง่ (ระดับดีเลิศ และดีมาก) (ผลรกัษาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 6 แหง่ ไม่ผ่านมาตรฐาน 0 แหง่ ยงัไม่ประชุมใหญ่ 49 แหง่)
ที่ สหกรณ์ ประเภท ผู้รบัผิดชอบ หมายเหตุ

วนัประชุมใหญ่ ระดับมาตรฐาน ปบีญัชี วนัประชุมใหญ่ระดับมาตรฐาน
ป ี2563

1 สกก.ล าดวน จ ากดั การเกษตร  26 ส.ค.62 ดีเลิศ  31 มี.ค.63 นายวัชรินทร์ มามาก
2 สกก.ปฎรูิปที่ดินเมืองสุรินทร์ จ ากดั การเกษตร  28 มิ.ย.62 ดีเลิศ  31 มี.ค.63 นายวัชรินทร์ มามาก
3 สกก.เมืองสุรินทร์ จ ากดั การเกษตร  22 ส.ค.62 ดีเลิศ  31 มี.ค.63 นายวัชรินทร์ มามาก
4 สกก.อนิทรียสุ์รินทร์ จ ากดั การเกษตร  14 ส.ค.61 ดีมาก  30 เม.ย.62  5 ก.ย.62 ดีมาก นายวัชรินทร์ มามาก/น.ส.เพชรฑิรา สาระติ
5 สกก.ผู้เล้ียงโคเนื้อ ต.ส าโรง จ ากดั การเกษตร  10 มิ.ย.62 ดีมาก  31 ม.ค.63 นางจิราภร บรูณ์เจริญ/น.ส.เพชรฑิรา สาระติ
6 สอ.ต ารวจภธูรสุรินทร์ จ ากดั ออมทรัพย์  18 ต.ค.61 ดีเลิศ  30 ก.ย.62  24 ต.ค.62 ดีเลิศ นายวัชรินทร์ มามาก
7 สอ.โรงพยาบาลสุรินทร์ จ ากดั ออมทรัพย์  10 พ.ย.61 ดีเลิศ  30 ก.ย.62 นางจิราภร บรูณ์เจริญ
8 สอ.ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 21 จ ากดั ออมทรัพย์  1 พ.ย.61 ดีเลิศ  30 ก.ย.62 นายวัชรินทร์ มามาก
9 สอ.อนามัยสุรินทร์ จ ากดั ออมทรัพย์  22 ธ.ค.61 ดีเลิศ  30 พ.ย.62 นายวัชรินทร์ มามาก

10 สอ.คุรุสัมพนัธ์จังหวัดสุรินทร์ จ ากดั ออมทรัพย์  23 ธ.ค.61 ดีเลิศ  30 พ.ย.62 นายวัชรินทร์ มามาก
11 สอ.ครูสุรินทร์ จ ากดั ออมทรัพย์  27 ม.ค.62 ดีเลิศ  31 ธ.ค.62 นายวัชรินทร์ มามาก
12 สอ.รพช.สุรินทร์ จ ากดั ออมทรัพย์  5 มี.ค.62 ดีเลิศ  31 ธ.ค.62 นางจิราภร บรูณ์เจริญ
13 สอ.ขา้ราชการทอ้งถิ่นสุรินทร์ จ ากดั ออมทรัพย์  23 พ.ย.61 ดีเลิศ  30 ก.ย.62 นางจิราภร บรูณ์เจริญ
14 สอ.พนักงานสหกรณ์สุรินทร์ จ ากดั ออมทรัพย์  15 ธ.ค.61 ดีเลิศ  30 ก.ย.62 นายวัชรินทร์ มามาก
15 สอ.สถาบนัอดุมศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จ ากดั ออมทรัพย์  24 พ.ย.61 ดีมาก  30 มิ.ย.62  5 ต.ค.62 ดีมาก นายวัชรินทร์ มามาก
16 สก.เครดิตยเูนี่ยนคอโค จ ากดั เครดิตยเูนี่ยน  1 เม.ย.62 ดีเลิศ  31 ธ.ค.62 นางจิราภร บรูณ์เจริญ
17 สก.เครดิตยเูนี่ยนตระแสง จ ากดั เครดิตยเูนี่ยน  9 เม.ย.62 ดีเลิศ  31 ธ.ค.62 นายนิพนธ์ เจือจาน/นางเพชรฑิรา สาระติ
18 สก.บริการเดินรถสุรินทร์ จ ากดั บริการ  27 ก.พ.62 ดีมาก  31 ธ.ค.62 นางจิราภร บรูณ์เจริญ
19 สกก.บา้นอ าปลึ จ ากดั การเกษตร  23 ก.ค.62 ดีมาก  28 ก.พ.63 นางพรรณภา หวลระลึก
20 สกก.ปราสาท จ ากดั การเกษตร  19 ต.ค.61 ดีเลิศ  30 มิ.ย.62  24 ต.ค.62 ดีเลิศ นายปยิะ สังขฤทธ์ิ
21 สกก.ปอ้งกนัชายแดนบา้นโพนทอง จ ากดั การเกษตร  6 ส.ค.62 ดีมาก  31 มี.ค.63 นายค าภา  เรืองรัมย์
22 สกก.นิคมฯ ปราสาท จ ากดั การเกษตร  6 ส.ค.62 ดีเลิศ  31 มี.ค.63 นายปยิะ สังขฤทธ์ิ
23 สกก.โคเนื้อโกเบโคกยาง จ ากดั การเกษตร  15 ต.ค.61 ดีมาก  30 มิ.ย.62  22 ต.ค.62 ดีมาก นางพรรณภา หวลระลึก
24 สก.เกษตรอนิทรียท์พัไทย จ ากดั การเกษตร  29 พ.ค.62 ดีมาก  31 ม.ค.63 นายปยิะ สังขฤทธ์ิ
25 สกก.โคเนื้อตาเบา จ ากดั การเกษตร  20 ส.ค.62 ดีมาก  31 มี.ค.63 นายค าภา  เรืองรัมย์
26 สก.เครดิตยเูนี่ยนเอชบไีอสุรินทร์ จ ากดั เครดิตยเูนี่ยน  31 มี.ค.62 ดีเลิศ  31 ธ.ค.62 นางพรรณภา หวลระลึก
27 สกก.รุ่งเรืองพฒันา จ ากดั การเกษตร  5 ก.ค.62 ดีเลิศ  31 มี.ค.63 นางสุทธาทพิย ์พนัละบตุร
28 สกก.บวัเชด จ ากดั การเกษตร  26 ก.ค.62 ดีเลิศ  31 มี.ค.63 น.ส.จันทมิา โสรถาวร
29 สกก.สังขะ จ ากดั การเกษตร  12 ก.ค.62 ดีเลิศ  31 มี.ค.63 น.ส.จันทมิา โสรถาวร
30 สกก.ร่วมใจบา้นดง จ ากดั การเกษตร  18 ก.ค.62 ดีมาก  31 มี.ค.63 นางสุทธาทพิย ์พนัละบตุร/นายพทิรู หวลระลึก
31 สก.เครดิตยเูนี่ยนดาราธิวาสขนาดมอญ จ ากดัเครดิตยเูนี่ยน  23 เม.ย.62 ดีเลิศ  31 ธ.ค.62 น.ส.จันทมิา โสรถาวร
32 สกก.ต าบลชมุแสง จ ากดั การเกษตร  25 ก.ค.62 ดีเลิศ  31 มี.ค.63 น.ส.ปริศนา ฟกันวล
33 สกก.ศีขรภมูิ จ ากดั การเกษตร  11 มิ.ย.62 ดีเลิศ  31 มี.ค.63 นายจารุวัฒน์ วิยาสิงห์
34 สก.ผู้ใชน้้ ากดุหวาย - เกาะแกว้ จ ากดั การเกษตร  26 ก.ค.62 ดีเลิศ  31 มี.ค.63 นายวิรง ประดับศรี
35 สกก.ส าโรงทาบ จ ากดั การเกษตร  20 มิ.ย.62 ดีเลิศ  31 มี.ค.63 นายจารุวัฒน์ วิยาสิงห์
36 สก.มาตรฐานสินค้าเกษตรไทย จ ากดั การเกษตร  11 ก.ค.62 ดีเลิศ  31 มี.ค.63 นายจารุวัฒน์ วิยาสิงห/์นางสุภาวดี บญุแกว้
37 สกก.ไตรมิตร จ ากดั การเกษตร  18 ก.ค.62 ดีเลิศ  31 มี.ค.63 นายจารุวัฒน์ วิยาสิงห/์นางสุภาวดี บญุแกว้
38 สกก.ทหารกองหนุนศรีณรงค์ จ ากดั การเกษตร  19 ต.ค.61 ดีมาก  31 พ.ค.62  30 ก.ย.62 ดีมาก นายวิรง ประดับศรี
39 สก.สตรีเขวาสินรินทร์ จ ากดั การเกษตร  22 ส.ค.62 ดีมาก  31 มี.ค.63 นายวิรง ประดับศรี
40 สก.เดินรถศีขรภมูิ-สุรินทร์ จ ากดั บริการ  3 พ.ค.62 ดีมาก  31 ธ.ค.62 นายวิรง ประดับศรี/นางสุภาวดี บญุแกว้
41 สกป.ที่ดินชมุพลบรีุ จ ากดั การเกษตร  27 ส.ค.62 ดีเลิศ  31 มี.ค.63 นายชนิพฒัน์ พมิเพราะ
42 สก.เพือ่การผลิตบา้นขี้เหล็ก จ ากดั การเกษตร  18 ก.พ.62 ดีเลิศ  30 พ.ย.62 นายชนิพฒัน์ พมิเพราะ/นายอดิศักด์ิ สุขไสว
43 สกก.ชมุพลบรีุ จ ากดั การเกษตร  23 ส.ค.62 ดีเลิศ  31 มี.ค.63 นายชนิพฒัน์ พมิเพราะ
44 สก.โคเนื้อชมุพลบรีุ จ ากดั การเกษตร  23 ก.ค.62 ดีมาก  31 มี.ค.63 นายชนิพฒัน์ พมิเพราะ/นายอดิศักด์ิ สุขไสว
45 สก.เครดิตยเูนี่ยนศรีณรงค์ จ ากดั เครดิตยเูนี่ยน  10เม.ย.62 ดีมาก  31 ธ.ค.62 นายชนิพฒัน์ พมิพเ์พราะ/นายอดิศักด์ิ สุขไสว
46 สกก.สนม จ ากดั การเกษตร  19 ก.ค.62 ดีเลิศ  31 มี.ค.63 นายกติติศักด์ิ ไชยกติติ
47 สกป.ที่ดินทา่ตูมหนึ่ง จ ากดั การเกษตร  28 มิ.ย.62 ดีเลิศ  31 มี.ค.63 น.ส.นรินทร์ ค าเมลี
48 สกก.รัตนบรีุ จ ากดั การเกษตร  19 ส.ค.62 ดีเลิศ  31 มี.ค.63 นายกติติศักด์ิ ไชยกติติ

ทะเบยีนคุมการพัฒนาสหกรณ์สู่มาตรฐาน น ามาจดัมาตรฐาน จ านวน 90 แหง่

ป ี2563ป ี2562

ส านักงานสหกรณ์จงัหวดัสุรนิทร์
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563

สรปุข้อมูลการพัฒนาสหกรณ์สู่มาตรฐาน ประจ าเดือนกันยายน 2562 - 30 ตุลาคม 2562
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  การจัดมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
  สหกรณ์ท้ังหมด 172 แห่ง น ามาจัดมาตรฐาน(ด าเนินงาน) 90 แห่ง ไม่น ามาจัดมาตรฐาน 82 แห่ง (ตั้ง
ใหม่ไม่ถึง 2 ปี 3 แห่ง หยุดด าเนินธุรกิจ 9 แห่ง และเลิก/ช าระบัญชี 70 แห่ง)  
  กลุ่มเกษตรกรทั้งหมด 59 แห่ง น ามาจัดมาตรฐาน(ด าเนินการ) 35 แห่ง ไม่น ามาจัดมาตรฐาน 24 แห่ง 
(ตั้งใหม่ไม่ถึง 1 ปี 0 แห่ง หยุดด าเนินธุรกิจ 2 แห่ง และเลิก/ช าระบัญชี 22 แห่ง) 
  การพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน 

1. แนะน าส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ให้รักษาระดับผ่านเกณฑ์มาตรฐานแผน 55 แห่ง  
ผลสหกรณ์รักษามาตรฐาน (ระดับ A+B) ได้ จ านวน 6 แห่ง (ระดับ A = 2, ระดับ B = 4) รักษา

มาตรฐานไม่ได้ จ านวน 0 แห่ง และยังไม่ประชุมใหญ่ 49 แห่ง 
2. สหกรณ์น ามาจัดมาตรฐานเพ่ิม จ านวน 35 แห่ง 
ผลผลักดันสหกรณ์ผ่านมาตรฐาน (ระดับ B) ได้ จ านวน 0 แห่ง ไม่ผ่านมาตรฐาน จ านวน 5 แห่ง 

(ระดับ C=1 และระดับ F= 4) และยังไม่ประชุมใหญ่ 30 แห่ง 
      3. แนะน าส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้รักษาระดับผ่านเกณฑ์มาตรฐานแผน 24 แห่ง 
  ผลกลุ่มเกษตรกรรักษามาตรฐาน ได้ จ านวน 5 แห่ง ไม่ผ่านมาตรฐาน 0 แห่ง และยังไม่ประชุมใหญ่ 19 
แห่ง 
      4. กลุ่มเกษตรกรน ามาจัดมาตรฐานเพ่ิม จ านวน 11 แห่ง 
  ผลผลักดันกลุ่มเกษตรกรผ่านมาตรฐาน ได้ จ านวน 5 แห่ง ไม่ผ่านมาตรฐาน จ านวน 0 แห่ง และยังไม่
ประชุมใหญ่ 6 แห่ง 
      
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ   
   

4.4.2  เรื่อง การจัดท้าทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้นของสหกรณ์  
  ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์แจ้งว่า เพ่ือให้การด าเนินการของสหกรณ์เป็นไปตามกฎหมาย และเพ่ือ 
ประโยชน์ในการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้น เป็นฐานข้อมูลกลางของสมาชิก สหกรณ์               
ทั่วประเทศ จึงมีความจ าเป็นต้องก าหนดรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน โดยแจ้งให้ส านักงานสหกรณ์
จังหวัดด าเนินการตามแนวทางการจัดท าข้อมูลทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้น ให้เป็นไปตามมาตรา  64 แห่ง
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542  
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ส่งแนวปฏิบัติในการจัดท าทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้นของสหกรณ์ ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1115/5 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561  
  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ มีสหกรณ์ทั้งหมด 102 แห่ง ได้แจ้งให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ส่งข้อมูล
ทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้น ภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ และส่งให้ส านักงานสหกรณ์
จังหวัด ภายในวันที่ 3 ของเดือนถัดไป เพ่ือรวบรวมรายงานกรมส่งเสริมสหกรณ์ ดังนี้ 
  สหกรณ์ท่ีมีปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน 2562 จ านวน 8 แห่ง ให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ติดตามให้สหกรณ์
ส่งทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้นสหกรณ์ ภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ได้
รวบรวมข้อมูลส่งกรมส่งเสริมสหกรณ์เม่ือวันที่ 29 ตุลาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว 
  ติดตามสหกรณ์ที่มีปีบัญชีสิ้นสุด 30 พฤศจิกายน 2562 จ านวน 4 แห่ง ให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ติดตาม
ให้สหกรณ์ส่งทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้นสหกรณ์ ภายในวันที่ 3 มกราคม 2563  
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วันสิน้ปี จ านวน จ านวนหุน้ มูลค่าหุน้รวม
ปญัชี สมาชิก (หุน้) (บาท)

1 สหกรณ์เพือ่การผลิตบ้านขีเ้หล็ก จ ากดั  30 พ.ย.62 การเกษตร ชุมพลบุรี นายชินพฒัน์ พมิพเ์พราะ/นายอดิศักด์ิ สุขไสว

2 สหกรณ์กา้วหน้าพฒันาเกษตรท่าตูม จ ากดั  30 พ.ย.62 การเกษตร ท่าตูม น.ส.นรินทร์ ค าเมลี
3 สหกรณ์ออมทรัพย์อนามยัสุรินทร์ จ ากดั  30 พ.ย.62 ออมทรัพย์ เมอืงสุรินทร์ นายวัชรินทร์ มามาก
4 สหกรณ์ออมทรัพยคุ์รุสัมพนัธ์จังหวัดสุรินทร์ จ ากดั  30 พ.ย.62 ออมทรัพย์ เมอืงสุรินทร์ นายวัชรินทร์ มามาก

ส านักงานสหกรณจ์งัหวัดสรุินทร์
ทะเบยีนหุน้และทะเบยีนสมาชิกสหกรณ์

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563
ส าหรับปบีญัชีสิน้สดุ 30 พฤศจกิายน 2562

ที่ ชื่อสหกรณ์ ประเภท อ าเภอ ผู้รับผิดชอบ

 
 
 มติ  ที่ประชุมรบัทราบ   
   

4.4.3 เรื่อง ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่จัดส่งงบดุล งบก้าไรขาดทุนและงบประกอบต่างๆ รวมทั้งรายละเอียด
ประกอบงบการเงินฯ ให้ผู้สอบบัญชีเพื่อเตรียมพร้อมรับการตรวจสอบบัญชีภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี  

  สหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสุรินทร์ทีจ่ะต้องปิดบัญชีได้ภายใน 30 วัน (1 ตุลาคม 2562 – 30 
ตุลาคม 2562) แผนทั้งปีสหกรณ์ 102 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 37 แห่ง ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 
 
 

สรุปการปิดบัญชี จ้านวน สหกรณ์ จ้านวน กลุ่มเกษตรกร 

ปิดบัญชีภายใน 30 วัน 6 1 

ปิดบัญชี 31-180 วัน 2 - 
ปิดบัญชีไม่ได้เกิน 6 เดือน - - 
ยังไม่ถึงก าหนด 94 36 

รวม 102 37 

 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ  

  4.4.4 เร่ือง ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประชุมใหญ่สามัญได้ภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นปี
ทางบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

  สหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสุรินทร์ที่ประชุมใหญ่สามัญภายใน 150 วันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี 
(1 ตุลาคม 2562 – 30 ตุลาคม 2562) แผนทั้งปีสหกรณ์ 102 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 37 แห่ง ข้อมูล ณ วันที่ 30 
ตุลาคม 2562 

สรุปการประชุมใหญ่ จ้านวน สหกรณ์ จ้านวน กลุ่มเกษตรกร 

ประชุมใหญ่ภายใน 150 วัน 10 5 

ประชุมใหญ่เกิน 150 วัน - - 
ประชุมใหญไ่มไ่ด้ 151-180 วัน - - 
ยังไม่ครบก าหนด 150 วัน 92 32 

รวม 102 37 

 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
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4.4.5 เร่ือง ข้อมูลสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรรับสมาชิกเพิ่ม  

 สหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสุรินทร์รับสมาชิกเพ่ิม(ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2562) แผนทั้งปี
สหกรณ์ 102 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 37 แห่ง ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562  ดังนี้  
 สหกรณ์ แผนรับสมาชิกเพ่ิม 816 ราย ผลรับสมาชิกเพ่ิมได้ 94 ราย  
 

 แผน
ประเภท อ าเภอ สถานะ  สมาชกิเพ่ิม ตค . พย. ธค . มค . กพ . มคี . เมย. พค . มยิ. กค . สค . กย. ผู้รบัผิดชอบ หมายเหตุ

กลุม่สง่เสรมิสหกรณ ์1

1 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจภูธรสุรินทร์ จ ำกดั  30 ก.ย.ของทุกปอีอมทรัพย์ เมอืงสุรินทร์ ด ำเนินกำร 8            วชัรินทร์ มำมำก

2 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยำบำลสุรินทร์ จ ำกดั  30 ก.ย.ของทุกปอีอมทรัพย์ เมอืงสุรินทร์ ด ำเนินกำร 8            จิรำภร บรูณ์เจริญ

3 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจตระเวนชำยแดนท่ี 21 จ ำกดั 30 ก.ย.ของทุกปอีอมทรัพย์ เมอืงสุรินทร์ ด ำเนินกำร 8            วชัรินทร์ มำมำก

4 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้ำรำชกำรท้องถิน่สุรินทร์ จ ำกดั  30 ก.ย.ของทุกปอีอมทรัพย์ เมอืงสุรินทร์ ด ำเนินกำร 8            จิรำภร บรูณ์เจริญ

5 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงำนสหกรณ์สุรินทร์  จ ำกดั  30 ก.ย.ของทุกปอีอมทรัพย์ เมอืงสุรินทร์ ด ำเนินกำร 8            วชัรินทร์ มำมำก

6 สหกรณ์กำรเกษตรพฒันำสุรินทร์ จ ำกดั   30 ก.ย.ของทุกปกีำรเกษตร เมอืงสุรินทร์ หยุด 8            นิพนธ ์เจือจำน

7 สหกรณ์ออมทรัพย์อนำมยัสุรินทร์ จ ำกดั 30 พ.ย.ของทุกปีออมทรัพย์ เมอืงสุรินทร์ ด ำเนินกำร 8            วชัรินทร์ มำมำก

8 สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพนัธจ์ังหวดัสุรินทร์ จ ำกดั 30 พ.ย.ของทุกปีออมทรัพย์ เมอืงสุรินทร์ ด ำเนินกำร 8            14 วชัรินทร์ มำมำก

9 สหกรณ์ออมทรัพย์ รพช. สุรินทร์ จ ำกดั  31 ธ.ค.ของทุกปีออมทรัพย์ เมอืงสุรินทร์ ด ำเนินกำร 8            จิรำภร บรูณ์เจริญ

10 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จ ำกดั  31 ธ.ค.ของทุกปีออมทรัพย์ เมอืงสุรินทร์ ด ำเนินกำร 8            วชัรินทร์ มำมำก

11 สหกรณ์กำรเกษตรอนิทรีย์กองทุนข้ำวสุรินทร์ จ ำกดั  31 ธ.ค.ของทุกปีกำรเกษตร เมอืงสุรินทร์ ด ำเนินกำร 8            นพินธ ์เจือจำน

12 สหกรณ์บริกำรเดินรถสุรินทร์ จ ำกดั  31 ธ.ค.ของทุกปี บริกำร เมอืงสุรินทร์ ด ำเนินกำร 8            จิรำภร บรูณ์เจริญ

13 สหกรณ์เคหสถำนมัน่คงบริกำรหมอกวนสุรินทร์ จ ำกดั  31 ธ.ค.ของทุกปี บริกำร เมอืงสุรินทร์ ด ำเนินกำร 8            จิรำภร บรูณ์เจริญ

14 สหกรณ์บริกำรบ้ำนมัน่คงสุรินทร์ จ ำกดั  31 ธ.ค.ของทุกปี บริกำร เมอืงสุรินทร์ ด ำเนินกำร 8            นพินธ ์เจือจำน

15 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอโค จ ำกดั  31 ธ.ค.ของทุกปีเครดิตยูเนียนเมอืงสุรินทร์ ด ำเนินกำร 8            จิรำภร บรูณ์เจริญ

16 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้ำนโสน จ ำกดั  31 ธ.ค.ของทุกปีเครดิตยูเนียนเมอืงสุรินทร์ ด ำเนินกำร 8            นพินธ ์เจือจำน

17 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตระแสง จ ำกดั  31 ธ.ค.ของทุกปีเครดิตยูเนียนเมอืงสุรินทร์ ด ำเนินกำร 8            นพินธ ์เจือจำน/เพชรทริำ สำระติ

18 ร้ำนสหกรณ์อำชีวศึกษำสุรินทร์ จ ำกดั  31 ม.ค.ของทุกปี ร้ำนค้ำ เมอืงสุรินทร์ ด ำเนินกำร 8            จิรำภร บรูณ์เจริญ

19 สหกรณ์กำรเกษตรผู้เล้ียงโคเนื้อ ต .ส ำโรง จ ำกดั  31 ม.ค.ของทุกปกีำรเกษตร เมอืงสุรินทร์ ด ำเนินกำร 8            จิรำภร บรูณ์เจริญ/เพชรฑิรำ สำระติ

จ านวนสมาชกิสหกรณ์เพ่ิมขึน้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เริ่ม 1 ต.ค. 62 (ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562)
ที่ ชื่อสหกรณ์

วันสิน้ปีทาง

บัญชี

ผลการปฏิบัติงาน (ราย)

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๔๖- 
 

กลุ่มเกษตรกร แผนรับสมาชิกเพ่ิม 74 ราย ผลรับสมาชิกเพ่ิมได้ 5 ราย  

แผน

ประเภท อ าเภอ สถานะ สมาชกิเพ่ิม ตค. พย. ธค. มค. กพ. มคี. เมย. พค. มยิ. กค. สค. กย. ผู้รบัผิดชอบ หมายเหตุ

กลุม่สง่เสรมิสหกรณ ์1

1 กลุ่มเกษตรกรท ำนำแกใหญ่  ส้ินเดือน ก.พ.ของทุกปี ท ำนำ เมอืงสุรินทร์ ด ำเนินกำร 2 จิรำภร บรูณ์เจริญ

2 กลุ่มเกษตรกรท ำนำคอโค  31 ม.ีค.ของทุกปี ท ำนำ เมอืงสุรินทร์ ด ำเนินกำร 2 นพินธ ์เจือจำน

3 กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตวน์ำบัว  31 ม.ีค.ของทุกปี เล้ียงสัตว์ เมอืงสุรินทร์ ด ำเนินกำร 2 วชัรินทร์ มำมำก/เพชรฑิรำ สำระติ

4 กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตวท์่ำสวำ่ง  31 ม.ีค.ของทุกปี เล้ียงสัตว์ เมอืงสุรินทร์ หยุด 2 จิรำภร บรูณ์เจริญ

5 กลุ่มเกษตรกรท ำสวนยำงพำรำ นำดี เพี้ยรำม ท่ำสวำ่ง  30 เม.ย.ของทุกปี ท ำสวน เมอืงสุรินทร์ ด ำเนินกำร 2 นพินธ ์เจือจำน/เพชรทริำ สำระติ

6 กลุ่มเกษตรกรท ำนำเพี้ยรำม  31 พ.ค.ของทุกปี ท ำนำ เมอืงสุรินทร์ ด ำเนินกำร 2 วชัรินทร์ มำมำก/เพชรฑิรำ สำระติ

12

แผน
ประเภท อ าเภอ สถานะ สมาชกิเพ่ิม ตค. พย. ธค. มค. กพ. มคี. เมย. พค. มยิ. กค. สค. กย. ผู้รบัผิดชอบ หมายเหตุ

กลุม่สง่เสรมิสหกรณ ์2

1 กลุ่มเกษตรกรท ำสวนยำงพำรำบ้ำนอ ำปึล 30 เม.ย.ของทุกปี ท ำสวน พนมดงรัก ด ำเนินกำร 2 บำนใจ มำมำก/สุเรนทร์ ชูตำลัด

2 กลุ่มเกษตรกรท ำสวนยำงพำรำต ำบลแนงมดุ 30 เม.ย.ของทุกปี ท ำสวน กำบเชิง ด ำเนินกำร 2 บำนใจ มำมำก/สุเรนทร์ ชูตำลัด

3 กลุ่มเกษตรกรท ำสวนยำงพำรำต ำบลกำบเชิง 31 พค. ของทุกปี ท ำสวน กำบเชิง ด ำเนินกำร 2 พรรณภำ หวลระลึก

4 กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตวต์ำเบำ  31 ธ.ค.ของทุกปี เล้ียงสัตว์ ปรำสำท ด ำเนินกำร 2 พรรณภำ หวลระลึก

5 กลุ่มเกษตรกรท ำนำตำเบำ  31 ม.ีค.ของทุกปี ท ำนำ ปรำสำท ด ำเนินกำร 2 จิรำพร เกลียวทอง

6 กลุ่มเกษตรกรท ำนำสมดุ  31 ม.ีค.ของทุกปี ท ำนำ ปรำสำท ด ำเนินกำร 2 จิรำพร เกลียวทอง

12

แผน

ประเภท อ าเภอ สถานะ สมาชกิเพ่ิม ตค. พย. ธค. มค. กพ. มคี. เมย. พค. มยิ. กค. สค. กย. ผู้รบัผิดชอบ หมายเหตุ

กลุม่สง่เสรมิสหกรณ ์3

1 กลุ่มเกษตรกรท ำสวนยำงพำรำต ำบลส ำเภำลูน 30 เมย.ของทุกปี ท ำสวน บัวเชด ด ำเนินกำร 2 จันทมิำ โสรถำวร/พิทรู หวลระลึก

2 กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตวต์ำวงั  31 มี.ค.ของทกุปเีล้ียงสัตว์ บัวเชด หยุด 2 จันทมิำ โสรถำวร

3 กลุ่มเกษตรกรท ำนำโคกปืด  31 ม.ีค.ของทุกปี ท ำนำ สังขะ ด ำเนินกำร 2 พิทรู หวลระลึก

4 กลุ่มเกษตรกรท ำนำโนนสง่ำ (เปล่ียนเป็น31พค.)  31 พ.ค.ของทุกปี ท ำนำ สังขะ ด ำเนินกำร 2 สุทธำทพิย์ พันละบตุร

8

แผน
ประเภท อ าเภอ สถานะ สมาชกิเพ่ิม ตค. พย. ธค. มค. กพ. มคี. เมย. พค. มยิ. กค. สค. กย. ผู้รบัผิดชอบ หมายเหตุ

กลุม่สง่เสรมิสหกรณ ์4

1 กลุ่มเกษตรกรท ำสวนยำงพำรำบ้ำนน้อย 30 เม.ย.ของทุกปี ท ำสวน ศรีณรงค์ ด ำเนินกำร 2 วริง ประดับศรี

2 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้ำวต ำบลบึง  31 พ.ค.ของทุกปี ท ำนำ เขวำสินรินทร์ด ำเนินกำร 2 ปริศนำ ฟักนวล

3 กลุ่มเกษตรกรท ำนำยำง  31 ม.ีค.ของทุกปี ท ำนำ ศีขรภูมิ ด ำเนินกำร 2 จำรุวฒัน ์วยิำสิงห/์สุภำวดี บญุแก้ว

4 กลุ่มเกษตรกรท ำนำหมืน่ศรี  31 ม.ีค.ของทุกปี ท ำนำ ส ำโรงทำบ ด ำเนินกำร 2 ปริศนำ ฟักนวล

5 กลุ่มเกษตรกรท ำนำต ำบลส ำโรงทำบ  31 ม.ีค.ของทุกปี ท ำนำ ส ำโรงทำบ ด ำเนินกำร 2 วริง ประดับศรี/สุภำวดี บญุแก้ว

6 กลุ่มเกษตรกรท ำนำศรีสุข  31 ม.ีค.ของทุกปี ท ำนำ ส ำโรงทำบ ด ำเนินกำร 2 วริง ประดับศรี/สุภำวดี บญุแก้ว

7 กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตวส์ ำโรงทำบ  31 ม.ีค.ของทุกปี เล้ียงสัตว์ ส ำโรงทำบ ด ำเนินกำร 2 ปริศนำ ฟักนวล

8 กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตวก์ระออม  31 ม.ีค.ของทุกปี เล้ียงสัตว์ ส ำโรงทำบ ด ำเนินกำร 2 จำรุวฒัน ์วยิำสิงห/์สุภำวดี บญุแก้ว

9 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตวบ์้ำนจังเกำ  31 ม.ีค.ของทุกปี เล้ียงสัตว์ ส ำโรงทำบ ด ำเนินกำร 2 ปริศนำ ฟักนวล

18

ผลการปฏิบัติงาน (ราย)

ผลการปฏิบัติงาน (ราย)

ผลการปฏิบัติงาน (ราย)

รวม รวม กสส.2 แผน=12  ผล=   คงเหลือ= 

รวม รวม กสส.3 แผน= 8 ผล= 0   คงเหลือ=

รวม รวม กสส.4 แผน=18  ผล=   คงเหลือ=

ที่ ชื่อสหกรณ์
วันสิน้ปีทาง

บัญชี

จ านวนสมาชิกกลุม่เกษตรกร เพ่ิมขึ้น ประจ าปีงบประมาณ  2563 เริ่ม 1 ต.ค.62  (ข้อมูล ณ วันที ่30 ตลุาคม 2562) 

รวม รวม กสส.1 แผน=12 ผล=      ผลงานเกิน

ผลการปฏิบัติงาน (ราย)

ที่ ชื่อสหกรณ์
วันสิน้ปีทาง

บัญชี

ที่ ชื่อสหกรณ์
วันสิน้ปีทาง

บัญชี

ที่ ชื่อสหกรณ์
วันสิน้ปีทาง

บัญชี

 



-๔๗- 
 

แผน
ประเภท อ าเภอ สถานะ สมาชกิเพ่ิม ตค. พย. ธค. มค. กพ. มคี. เมย. พค. มยิ. กค. สค. กย. ผู้รบัผิดชอบ หมายเหตุ

กลุม่สง่เสรมิสหกรณ ์5

1 กลุ่มเกษตรกรท ำนำโพนมว่ง - มว่งสวรรค์  30 เม.ย.ของทุกปี ท ำนำ ชุมพลบุรี ด ำเนินกำร 2 ชินพัฒน ์พิมพ์เพรำะ/อดิศักด์ิ สุขไสว

2

แผน
ประเภท อ าเภอ สถานะ สมาชกิเพ่ิม ตค. พย. ธค. มค. กพ. มคี. เมย. พค. มยิ. กค. สค. กย. ผู้รบัผิดชอบ หมายเหตุ

กลุม่สง่เสรมิสหกรณ ์6

1 กลุ่มเกษตรกรท ำนำอนิทรีย์กดุมะโน  30 เม.ย.ของทุกปี ท ำนำ ท่ำตูม ด ำเนินกำร 2 กิตติศักด์ิ ไชยกิตติ/อุษณิภำ อกอุ่น

2 กลุ่มเกษตรกรท ำสวนยำงพำรำต ำบลค ำผง 30 เม.ย.ของทุกปี ท ำสวน โนนนำรำยณ์ด ำเนินกำร 2 กิตติศักด์ิ ไชยกิตติ/อุษณิภำ อกอุ่น

3 กลุ่มเกษตรกรท ำสวนยำงพำรำต ำบลเบิด 30 เม.ย.ของทกุปี ท ำสวน รัตนบุรี ยงัไมเ่ร่ิมด ำเนินกำร 2 กิตติศักด์ิ ไชยกิตติ/อุษณิภำ อกอุ่น

4 กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำงพำรำบ้ำนนำดี  31 พ.ค.ของทุกปี ท ำสวน สนม ด ำเนินกำร 2 5 นรินทร์ ค ำเมลี/เสำวลักษณ์ สุขชัย

5 กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำงพำรำต ำบลหนองระฆัง  31พ.ค.ของทุกปี ท ำสวน สนม ด ำเนินกำร 2 นรินทร์ ค ำเมลี/เสำวลักษณ์ สุขชัย

6 กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตวส์นม  30 ม.ิย.ของทุกปี เล้ียงสัตว์ สนม ด ำเนินกำร 2 นรินทร์ ค ำเมลี/เสำวลักษณ์ สุขชัย

7 กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตวต์ ำบลทับใหญ่ 30 ก.ย.ของทุกปี เล้ียงสัตว์ รัตนบุรี ยงัไมเ่ร่ิมด ำเนินกำร 2 กิตติศักด์ิ ไชยกิตติ/อุษณิภำ อกอุ่น

8 กลุ่มเกษตรกรท ำนำสนม  31 ม.ีค.ของทุกปี ท ำนำ สนม ด ำเนินกำร 2 นรินทร์ ค ำเมลี/เสำวลักษณ์ สุขชัย

9 กลุ่มเกษตรกรท ำนำเมอืงแก  31 ม.ีค.ของทุกปี ท ำนำ ท่ำตูม ด ำเนินกำร 2 กิตติศักด์ิ ไชยกิตติ/อุษณิภำ อกอุ่น

10 กลุ่มเกษตรกรท ำนำทุ่งกลุำ  31 ม.ีค.ของทุกปี ท ำนำ ท่ำตูม ด ำเนินกำร 2 กิตติศักด์ิ ไชยกิตติ/อุษณิภำ อกอุ่น

11 กลุ่มเกษตรกรท ำนำหนองอยีอ  31 ม.ีค.ของทุกปี ท ำนำ สนม ด ำเนินกำร 2 นรินทร์ ค ำเมลี/เสำวลักษณ์ สุขชัย
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กลุม่เกษตรกร  ทัง้ส ิน้   37   แหง่

ผลการปฏิบัติงาน (ราย)

ผลการปฏิบัติงาน (ราย)

ขอ้มลู ณ วนัที ่30 ตลุาคม 2562  จ านวนสมาชกิเพิม่ 5 ราย (แผนงาน = 74  ราย ผลงานสะสม = 5 ราย คงเหลอื = 69 ราย)

รวม รวม กสส.5 แผน=2 ผล=   ผลงานเกิน=

รวม รวม กสส.6 แผน=22  ผล 5   คงเหลือ= 17

รวมทัง้สิน้ รวมทั้งสืน้ แผน=74  ผล= 5    คงเหลือ 69 ราย

ที่ ชื่อสหกรณ์
วันสิน้ปีทาง

บัญชี

ที่ ชื่อสหกรณ์
วันสิน้ปีทาง

บัญชี

 
 (แผนงานรับสมาชิกเพิ่มทั้งปี 890 ราย ผลงานรวม 99 ราย  คิดเป็นร้อยละ 11.12% 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ  

 

 4.5  กลุ่มตรวจการสหกรณ์ มีเร่ืองน้าเสนอ ดังนี้ 

  4.5.1 เรื่อง ข้อสังเกต/รายงานที่ตรวจพบจากการสอบบัญชี  ประจ้าเดือน ตุลาคม 2562  แยกเป็น 
   1. ข้อสังเกต/รายงานที่ตรวจพบจากการสอบบัญชี : ที่เกิดขึ้นระหว่างปีที่ยังไม่ได้รับรายงาน/รายงาน           ความ
เคลื่อนไหว 
           สรุปข้อมูล : รายงานผลการแก้ไขข้อสังเกต/รายงานของผู้สอบบัญชี  (สหกรณ์)  จ านวน  39   แห่ง   
ประกอบด้วย  ติดตาม 39 แห่ง    
 

 ข้อสังเกตเพ่ิม    จ านวน           -  แห่ง 
 รายงานขอ้สังเกต  เดือน  ต.ค. 62 จ านวน           7   แห่ง 
 ยังไม่รายงานความเคลื่อนไหว เดือน ต.ค. 62 จ านวน           32  แห่ง 

        
   สรุปข้อมูล : รายงานผลการแก้ไขข้อสังเกต/รายงานของผู้สอบบัญชี  (กลุ่มเกษตรกร)                    จ านวน  
1 แห่ง  ประกอบด้วย  ติดตาม  1  แห่ง   
     

 ข้อสังเกตเพ่ิม    จ านวน         -  แห่ง 
 รายงานข้อสังเกต  เดือน  ต.ค. 62 จ านวน           -  แห่ง 
 ยังไมร่ายงานความเคลื่อนไหว เดือน ต.ค. 62 จ านวน    1 แห่ง 

        

มติ ประธานแจ้งว่า วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นัดประชุมผู้ช าระบัญชี ในกรณี สหกรณ์เครื่องเงิน จ ากัด จะต้องรับ
มอบทรัพย์สินให้แล้วเสร็จ และสหกรณ์ท่ีอยู่ในขั้นตอนที่ 1 ให้ด าเนินการมาอยู่ขั้นตอนที่ 3 ให้ได้ ก่อน วันที่ 11 
พฤศจิกายน 2562 ที่ประชุมรับทราบ 



-๔๘- 
 

4.5.2  เร่ือง รายงานการแก้ไขข้อบกพร่องในระบบการจัดการข้อบกพร่อง  

ที่ ชื่อสหกรณ์ รายการ ผลการแก้ไข ว/ด/ป.ทีร่ายงาน ผู้รับผิดชอบ กสส.
1 สกก.พัฒนานาเสือก จก. เงินสดขาดบัญชี จ านวน  187,416.00 บาท อยู่ในความรับผิดชอบของอดีตเหรัญญกิ เดือน ก.ย. 62 ช าระ  2,500.-บาท คงเหลือ 62,716.- บาท 27 ก.ย.62 นางจิราภร บูรณ์เจริญ ก1

2 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอโค จ ากดั ค าส่ัง นทส ที ่สร 24/2560 ลว. 7 ก.ค. 2560
สหกรณ์มเีงินรับฝากจากบุคคลภายนอก 671 บัญชี เป็นเงิน 4,244,268.09 บาท

ณ วันที ่31 สิงหาคม 2562
1.ยกมา 280 ราย จ านวนเงินคงเหลือ 116,584.95 บาท เดือน ส.ค. 62 แกไ้ข 5 ราย คงเหลือ 275 ราย คงเหลือยอดเงิน 
114,982.03 บาท

30 ก.ย. 62 นางจิราภร บูรณ์เจริญ ก1

3 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตระแสง 
จ ากดั

ค าส่ัง นทส.ที ่สร 29/2560 ลงวันที ่12 ตุลาคม 2560
มกีารรับฝากเงินจากบุคคลภายนอก 1,309 บัญชี เป็นเงิน 13,944,202.00บาท

หนังสือสหกรณ์ ที ่สคตส 105/2562 ลว. 4 ตุลาคม 2562
รายงานผลการแกไ้ข
1.สหกรณ์ได้หยุดการรับฝากเงินจากบุคคลภายนอก
2.สหกรณ์แจ้งให้เจ้าของบัญชีเงินฝากมาปิดบัญชี
3.สหกรณ์ได้รณรงค์และประชาสัมพนัธ์ ให้เจ้าของบัญชีทีบ่รรลุนิติภาวะแล้วมาสมคัรเป็นสมาชิกสหกรณ์/เปิดบัญชีเงินฝากในนาม
ผู้ปกครองทีเ่ป็นสมาชิก เพือ่ออมเงินให้บุตรหลานทีย่ังไมบ่รรลุนิติภาวะ
4. ยอดคงเหลือปัจจุบัน (4 ต.ค.2562) จ านวน 617 บัญชี จ านวนเงิน 4,633,529 บาท

21ต.ค. 62 นายนิพนธ์ เจือจาน ก.1

4 สกก.วัน วัน วัน จ ากดั คณะกรรมการฯ มีมติใหร้วบรวมขา้วเปลือกจากสมาชกิและเกษตรกรท่ัวไป 1. คณะกรรมการฯ ประชุมเมือ่วันที ่8 มนีาคม 2562 ได้แต่งต้ังกรรมการสอบข้อเท็จจริงใหม่ 15 ต.ค. 62 นายนิพนธ์ เจือจาน ก1

โดยด าเนินการรวบรวมช่วงเดือนพฤษภาคม 2559 ปัจจุบันสหกรณ์ 2. คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ได้ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเมือ่วันที ่19 มนีาคม 2562

ยังค้างช าระค่าข้าวเปลือกสมาชิกและบุคคลภายนอก จ านวน 216 ราย 3. คณะกรรมการฯ ประชุมเมือ่วันที ่20 มนีาคม 2562 ได้พจิารณาเร่ืองดังกล่าวแล้วมมีติ ดังนี้  หนี้ค่าข้าวเปลือกทีเ่กดิขึ้นไมไ่ด้เกดิจาก
การมเีจตนาหลอกลวงฉ้อโกงของสหกรณ์ ซ่ึงสหกรณ์ฯยินดีรับผิดชอบชดใช้หนี้ทีเ่กดิขึ้น

4. วันที ่14 พฤษภาคม 2562 ศาลจังหวัดสุรินทร์ ได้มคี าพพิากษา คดีหมายเลขด าที ่อ.1348/2561 คดีหมายเลขแดงที ่อ
266/2562 ระหว่าง พนักงานอยัการจังหวัดสุรินทร์ โจทก ์ บริษทัไชนี่ อนิเตอร์คอร์เปอเรชั่น จ ากดั โจทกร่์วมที ่1  สหกรณ์การเกษตร
 วัน วัน วัน จ ากดั โจทกร่์วมที ่2 กบั บริษทั พนัปีกรุ๊ป (ไทย ลาว กมัพชูา) จ ากดั จ าเลยที ่1 นายพชิย์พพิรรธหรือปีเตอร์ ศรีตระกลูรักษ์
 จ าเลยที ่2 เร่ือง ฉ้อโกงประชาชน ความผิดต่อพรบ.ว่าด้วยการกระท าความผิดเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์ พพิากษา ปรับจ าเลยที ่1 รวมเป็น
เงิน 220,000 บาท จ าคุกจ าเลยที ่2 รวม 14 ปี 8 เดือน (จ าเลยทัง้สอง รับสารภาพ ลดโทษให้กึง่หนึ่ง) และให้จ าเลยทัง้สองร่วมกนั
หรือแทนกนั ชดใช้ให้ผู้เสียหายที ่1 (บ.ไชนี่ฯ) จ านวน 2,130 บาท คืนเงินให้ผู้เสียหายที ่3-38 และ 40 (เกษตรกรทีข่ายข้าว) รวม 37
 คน รวมเป็นเงิน 1,436,828 บาท
       2. สหกรณ์ฯ แจ้งว่า รับซ้ือข้าวเปลือกจากเกษตรกร จ านวน 350 ราย มเีกษตรกรร่วมฟอ้งเรียกค่าเสียหายร่วมกบัสหกรณ์ฯ 
5. สหกรณ์ฯ แจ้งว่า รับซ้ือข้าวเปลือกจากเกษตรกร จ านวน 350 ราย มเีกษตรกรร่วมฟอ้งเรียกค่าเสียหายร่วมกบัสหกรณ์ฯ จ านวน 38
 ราย (ผู้เสียหายที ่3 – 40) ซ่ึงศาลจะบังคับคดีเรียกร้องค่าเสียหายกบัจ าเลยทัง้สอง ให้แกผู้่เสียหาย ส่วนผู้เสียหายทีเ่หลือทีย่ังได้รับ
ช าระค่าข้าวเปลือกไมค่รบ สหกรณ์ฯ แจ้งว่าศาลจังหวัดสุรินทร์ได้มคี าแนะน าให้ไปด าเนินการฟอ้งคดีทางแพง่เพือ่เรียกร้องค่าเสียหาย
ร่วมกบัสหกรณ์ฯ ต่อไป
6.  เดือน กนัยายน 2562 ช าระหนี้ 2,010 บาท ณ 30 กนัยายน 2562 คงเหลือยอดหนี้ค้างช าระค่าข้าวเปลือก จ านวน 
4,780,915 บาท

5  1. จา่ยเงินเฉล่ียคืนให้สมาชิกไม่เป็นไปตามข้อบังคับ 1. สหกรณ์มีมติเรียกคืนเงินจากสมาชิก เมื่อปี 2558  สหกรณ์ต้ังบัญชีเป็นเงินรอเรียกคืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561                                        13 มี.ค.62 นายวัชรินทร์ มามาก ก1
     จ านวน 120 ราย เป็นเงิน 4,760,718 บาท     คงเหลือ 86,282.00 บาท  (สมาชกิ 5 ราย เสียชวีิต 2 ราย คงเหลือ 3 ราย ยินยอมให้หักเงนิปันผล ปี 2562 )

2. เงินสดขาดบัญชี จ านวน 484,990.00 บาท 2. สหกรณ์ฟ้องร้องด าเนนิคดีกับผู้กระท าผิด ศาลอุทธรณ์ตัดสินให้ ผู้กระท าผิดโดยจ าคุก 2 ปี

    ให้คืนเงิน 484,990.00 บาท  (ค าพิพากษาศาลอุทธรณ์เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.2558) สืบทรัพย์แล้วไม่มีทรัพย์ให้ยึด

ทะเบยีนคุมรายงานการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์

ข้อมูล ณ วันที ่28 ตลุาคม 2562

สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรสุรินทร์
 จ ากัด

 
6 สหกรณ์เกษตรอินทรีย์กองทุนข้าว

สุรินทร์ จ ากัด
1. อนมุัติและปรับขึ้นเงินเดือนไม่เป็นไปตามระเบียบ 4,186,916.-บาท 1. อดีตผู้จดัการและพวกฟ้องสหกรณ์ และสหกรณ์ได้ฟ้องแย้ง รวม 6 คดี   โดยศาลแรงงานภาค 3 ได้มีค าพิพากษาวันที่ 24 กรกฎาคม 

2562 และศาลอุทธรณ์ วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 (นางวรรภา คิดยาว) ดังนี้
28 ส.ค. 62 นายวัชรินทร์ มามาก ก1

1. ให้นางส้มป่อย จนัทร์แสง อดีตผู้จดัการ ช าระเงินให้สหกรณ์ 1,404,790 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วันฟ้องแย้ง (วันที่ 
30 ตุลาคม 2561)

2. ให้นางสุนษิา ปุ่มวงศ์ อดีตเจา้หนา้ที่ ช าระเงินให้สหกรณ์ 381,286 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วันฟ้องแย้ง (วันที่ 6 
กันยายน 2561)  และให้สหกรณ์ ช าระเงินค่าบ าเหนจ็ให้นางสุนษิาฯ จ านวน 148,860 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วันฟ้อง 
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2561)

3. ให้น.ส.วรรณภา ดวงเวา อดีตเจา้หนา้ที่ ช าระเงินให้สหกรณ์ 482,506 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วันฟ้องแย้ง (วันที่ 6 
กันยายน 2561)  และให้สหกรณ์ ช าระเงินค่าบ าเหนจ็ให้น.ส.วรรณภา จ านวน 127,800 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วันฟ้อง
 (วันที่ 26 กรกฎาคม 2561)

4. ให้นางอรทัย ระบือนาม อดีตเจา้หนา้ที่ ช าระเงินให้สหกรณ์ 341,036 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วันฟ้องแย้ง (วันที่ 6 
กันยายน 2561)  และให้สหกรณ์ ช าระเงินค่าบ าเหนจ็ให้นางอรทัยฯ จ านวน 283,320 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วันฟ้อง 
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2561)

5. ให้นางณัฐธิดา สุขสงวน อดีตเจา้หนา้ที่ ช าระเงินให้สหกรณ์ 508,020 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วันฟ้องแย้ง (วันที่ 6 
กันยายน 2561)  และให้สหกรณ์ ช าระเงินค่าบ าเหนจ็ให้นางอรทัยฯ จ านวน 393,600 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วันฟ้อง 
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2561)

6. ศาลอุทธรณ์ เห็นพ้องตามศาลแรงงานภาค 3 พิพากษาให้ สหกรณ์จา่ยเงินบ าเหนจ็ให้นางสาววรรณภา คิดยาว จ านวน 263,538 บาท 
พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วันฟ้อง (29 มิถุนายน 2561)

รวมยอดเงนิ อดตีเจ้าหน้าที่ตอ้งช าระให้สหกรณต์ามค าพิพากษา 5 ราย เป็นเงนิจ านวน 3,117,638 บาท

รวมยอดเงนิ สหกรณต์อ้งจ่ายเงนิค่าบ าเหน็จให้อดตีจนท. จ านวน 6 ราย เป็นเงนิจ านวน 1,217,118 บาท

2. สหกรณย์ังไมไ่ดร้ับเงนิคืนจาก ผจก.และเจ้าหน้าที่ที่ไดร้ับเงนิเดอืนและค่าตอบแทนเกินระเบียบฯ

7 สหกรณ์การเกษตรเพือ่การตลาด
ลูกค้า ธ.ก.ส.สุรินทร์ จ ากดั

ค าส่ัง นทส. ที ่สร 36/2561 ลงวันที ่ 18 ก.ย. 2561
1. สหกรณ์จ่ายค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งและค่าครองชีพให้แกพ่นักงาน
เจ้าหน้าทีส่หกรณ์ ในรอบปีบัญชี ณ วันที ่31 ม.ีค. 2561 ไมเ่ป็นไปตามระเบียบ
ของสหกรณ์ เป็นเงิน 843,885 บาท แยกเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง 
769,000 บาท และค่าครองชีพ 47,885 บาท
2. สหกรณ์มกีารจ่ายค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งให้แกพ่นักงานเจ้าหน้าทีส่หกรณ์ 
ไมเ่ป็นไปตามระเบียบ ต้ังแต่ปีบัญชี วันที ่31 ม.ีค. 2554 – 31 ม.ีค. 2561 รวม
เป็นเงิน 2,143,000 บาท 

คณะกรรมการชุดที ่29 ประชุมคร้ังที ่5 เมือ่วันที ่24 ตุลาคม 2561 มมีติเห็นชอบให้เรียกเงินคืนโดยไมคิ่ดดอกเบีย้ ก าหนดผ่อนช าระ
เป็นรายเดือน เร่ิมต้ังแต่เดือน พ.ย.2561 ให้แล้วเสร็จภายใน 31 ม.ีค. 2564
2. เจ้าหน้าทีส่่งเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งคืนบางส่วนแล้ว 13 ราย เป็นเงิน 310,800 บาท 
3. ลูกจ้างส่งเงินคืนค่าครองชีพเสร็จแล้ว จ านวน 6 ราย เป็นเงิน 47,855 บาท
ณ เดือนสิงหาคม 2562 คงเหลือค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง 1,195,000 บาท ของเจ้าหน้าที ่12 ราย1. เจ้าหน้าที ่ส่งเงิน
ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งคืนเสร็จส้ินแล้ว 11 ราย เป็นเงิน 444,000 บาท
2. เจ้าหน้าทีส่่งเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งคืนบางส่วนแล้ว 13 ราย เป็นเงิน 310,800 บาท 
3. ลูกจ้างส่งเงินคืนค่าครองชีพเสร็จแล้ว จ านวน 6 ราย เป็นเงิน 47,855 บาท
ณ เดือนสิงหาคม 2562 คงเหลือค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง 1,195,000 บาท ของเจ้าหน้าที ่12 ราย

28 ส.ค. 62 นายวัชรินทร์ มามาก ก1

8 สหกรณ์ออมทรัพย์
สถาบันอดุมศึกษา จ ากดั

ค าส่ัง นทส.ที ่สร 11/2562 ลงวันที ่17 มกราคม 2562
1. สหกรณ์จ่ายค่าตอบแทนทีป่รึกษา 5 คน ระหว่างปีบัญชี 30 ม.ิย. 2561 ไม่
เป็นไปตามระเบียบ จ านวน 95,000 บาท
2. สหกรณ์มเีงินรอจ่ายคืนยกมา จ านวน 132,777.78 บาท
  2.1 ค่าตอบแทนทีป่รึกษา ปี 2560 จ านวน 110,000 บาท
  2.2 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกจิการ จ านวน 20,000 บาท
  2.3 จ่ายค่าหุน้เกนิ จ านวน 2,330 บาท
  2.4 ข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน 447.78 บาท

ยอดเงินข้อผิดพลาด 447.78 บาท ได้รับช าระเสร็จส้ินแล้ว
ยอดเงินจ่ายค่าหุน้เกนิ คงเหลือ 1 รายของ น.ส.รัชนิดา มัน่หมาย เป็นเงิน 900 บาท อยู่ระหว่างติดตาม
ตามมติทีป่ระชุม วันที ่29 กนัยายน 2561 ให้นายศรัณย์ ศิลาเณร 
ต าแหน่งประธานกรรมการ เป็นผู้รับผิดชอบ การค่าตอบแทนไมเ่ป็นไปตามระเบียบ
สหกรณ์ ได้ฟอ้งร้องด าเนินคดีกบันายศรัณย์ ศิลาเณร อดีตประธานฯ
ยอดเงินจ่ายค่าตอบแทน 95,000 บาท และ 130,000 บาท ศาลนัดพจิารณาคดี วันที ่9 กนัยายน 2562
โดยศาลได้ให้สหกรณ์กบันายศรัณย์ ไกล่เกล่ียนอกรอบ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการนัดไกล่เกล่ีย

27 ก.ย. 62 นายวัชรินทร์ มามาก ก.1

 



-๔๙- 
 

9 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวน
ชายแดนที ่21 จ ากดั

ค าส่ัง นทส.ที ่สร 35/2562 ลว. 12 ก.ค. 2562 
มกีารจ่ายค่าตอบแทนและเงินประจ าต าแหน่งเป็นรายเดือนให้แกค่ณะกรรมการ
ของสหกรณ์ ต้ังแต่เดือน ตุลาคม 2561 เป็นต้นมารวมเป็นเงิน เดือนละ 19,000 
บาท 

สหกรณ์แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ตามประกาศของสหกรณ์ที ่457/2562 ลงวันที ่30 กรกฎาคม 2562  
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการ เมือ่วันที ่27 กนัยายน 2562 มมีติเรียกเงินคืนค่าตอบแทนรายเดือน จ านวน 95,000 บาท ให้เสร็จส้ิน
ภายในเดือนธันวาคม 2562  
เดือน ต.ค. 2562 ได้รับเงินคืน 2,500 บาท คงเหลือ 92,500 บาท

29 ต.ค. 62 นายวัชรินทร์ มามาก ก1

10 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จ ากดั ค าส่ัง นทส. ที ่สร 40/2562 ลงวันที ่2 ส.ค. 2562 
 1.  สหกรณ์จ่ายเงินค่าตอบแทนให้คณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการฝ่าย
เงินกูแ้ละฝ่ายศึกษาของสหกรณ์ ต้ังแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม 2561 รวมเป็นเงิน
 1,666,000 บาท

- สหกรณ์ได้แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว ตามค าส่ังสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จ ากดั ที ่148/2562 ลงวันที ่10 
สิงหาคม 2562 โดยอยู่ระหว่างการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
- มติทีป่ระชุมกรรมการ คร้ังที ่9/2562 เมือ่วันที ่24 กนัยายน 2562 ให้สอบสอนข้อเท็จจริงเพิม่เติม และรายงานผลให้ทีป่ระชุม
คณะกรรมการพจิารณา และนายทะเบียนทราบ
- สหกรณ์ เรียกเงินคืนจากคณะกรรมการ จ านวน 1,666,000 บาท ก าหนดเสร็จส้ินภายในวันที ่15 ธันวาคม 2562

25 ต.ค. 62 นายวัชรินทร์ มามาก ก1

11 สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพนัธ์
จังหวัดสุรินทร์ จ ากดั

ค าส่ัง นทส. ที ่สร 38/2562 ลว. 2 ส.ค. 2562
 สหกรณ์ฯ รับเงินบริจาคจากสมาชิกรายละ 100,000 บาทเพือ่เข้าเป็นทุนส ารอง 
ตามโครงการสวัสดิการเพือ่ความมัน่คง 1, 2  มลัีกษณะการปฏิบัติเข้าข่ายตาม
พระราชบัญญัติประกนัชีวิต พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติการฌาปนกจิ
สงเคราะห์ พ.ศ. 2545 การด าเนินการดังกล่าวจึงไมช่อบด้วยกฎหมาย

มติคณะกรรมการด าเนินการ เมือ่วันที ่4 สิงหาคม 2562 ได้แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว และมมีติจ่ายเงินคืนตามค าส่ัง
 นทส.
ณ วันที ่17 ตุลาคม 2562 สหกรณ์จ่ายเงินคืนสมาชิกผู้บริจาคเข้าโครงการ 1,849 ราย ๆ ละ 100,000 บาท ครบถ้วนแล้ว

21 ต.ค. 62 นายวัชรินทร์ มามาก ก1

12 สหกรณ์การเกษตรเมอืงสุรินทร์ 
จ ากดั

ค าส่ัง นทส.ที ่สร 41/2562 ลว. 8 ตุลาคม 2562
1) สหกรณ์มกีารจ่ายเงินกูเ้กนิวงเงินทีร่ะเบียบฯ ก าหนดจ านวน 61 สัญญา เป็น
เงิน 22,371,960 บาท  
2) สหกรณ์มกีารค้ าประกนัเงินกูด้้วยบุคคลไมเ่ป็นไปตามทีร่ะเบียบฯ ก าหนด 
จ านวน 39 ราย  
3) สหกรณ์มสีมาชิกกูเ้งินแทนกนั จ านวน  1  ราย  เป็นเงิน 1,230,000 บาท  
4) สหกรณ์มกีารจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนสะสมไมเ่ป็นไปตามข้อบังคับของสหกรณ์ 
จ านวน 3 ทุน ได้แก ่ทุนสะสมเพือ่พฒันากจิการสหกรณ์ จ านวน 5,554,584.86
 บาท ทุนเพือ่ส่งเสริมสวัสดิการกรรมการและเจ้าหน้าที ่จ านวน 1,305  บาท 
และทุนสะสมเพือ่จัดกจิกรรมสหกรณ์ จ านวน 1,637  บาท 
5) สหกรณ์คิดค่าปรับตามสัญญาซ้ือขายรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟา้ขนาดไมน่้อยกว่า 2 ตัน
 ต่ ากว่าระเบียบฯ ทีก่ าหนด เป็นเงิน 331,800 บาท     
-

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการ ชุดที ่49/2562 วันที ่11 ตุลาคม 2562
แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง จ านวน 5 คน 
โดยให้รายงานผลการสอบสวนภายใน 30 วัน นับแต่ 15 ต.ค.2562

30 ต.ค.62 นายวัชรินทร์ มามาก ก1

13 สหกรณ์การเกษตรต าบลด่าน จก. 1. สินค้าขาดบัญชี จ านวน 153,972.78 บาท 1. จนท.ของสหกรณ์รวม 2 ราย เป็นผู้รับผิดชอบได้รับช าระเสร็จส้ินแล้วเมื่อ 31 ธันวาคม 2561 9 ต.ค. 62 นายปิยะ สังขฤทธ์ิ ก2
2. รับฝากเงินจากบุคคลภายนอก 11 บัญชี  เป็นเงิน 86,706.57 บาท 2. เจา้ของบัญชีมาถอนเงินฝากคืนครบถ้วนแล้ว

3. จา่ยเงินกู้ไม่ผ่านการอนมุัติจาก คกก.พิจารณาเงินกู้ คงเหลือ 27 สัญญา 3. สมาชิกช าระแล้ว  21 สัญญา คงเหลือ 6 สัญญา เป็นเงนิ 32,387 บาท

14 สกก.นคิมปราสาท จก. 1. สินค้าขาดบัญชี จ านวน 444,326.22 บาท 1. สหกรณ์ฟ้องร้องด าเนนิคดีกับผู้กระท าผิดโดยศาลมีค าพิพากษาให้ช าระหนี้ 4 ต.ค. 62 นายปิยะ สังขฤทธ์ิ ก2
    ไดร้ับช าระเดอืน ส.ค.62 จ านวน 4,000.00 บาท ยอดคงเหลือ ตน้เงนิ 302,026.22 บาท  (ก.ย. ไมไ่ดร้ับช าระ)

    ดอกเบี้ยค้างคงเหลือ 348,015.34 บาท (ดอกเบี้ยค้างยกมา 1 เม.ย.62 360,015.34 บาท)

2. รับฝากเงินจากบุคคลภายนอก 115 บัญชี เป็นเงิน     ณ ส้ินเดือนมีนาคม 2561 คงเหลือ 76 บัญชี เป็นเงิน 89,021.93 บาท สหกรณ์ได้ต้ังเป็นเงินรอจา่ยคืน

    3,099,671.41 บาท เงินรอจา่ยคืนตามมติที่ประชุมเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 (แก้ไขเสร็จส้ินแล้ว)  
15 สหกรณ์การเกษตรปราสาท จ ากดั ค าส่ัง นทส ที ่สร 7/2561 ลว. 19 ก.พ. 2561

1.สหกรณ์ให้สมาชิกค้ าประกนัเงินกูเ้กนิกว่าระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู ้(เกนิ 2 คน)
 จ านวน 994 ราย
2. สหกรณ์มกีารรับฝากเงินจากบุคคลภายนอก จ านวน 700 ราย เป็นเงิน 
1,369,668.96 บาท
3. สหกรณ์มสีมาชิกสมทบทีเ่ป็นนิติบุคคล 41 ราย เป็นเงินค่าหุน้ 140,500 บาท

ณ วันที ่31 สิงหาคม 2562
1. สมาชิกค้ าประกนัเงินกู ้แกไ้ขแล้ว 775 ราย คงเหลือยกมา 230 ราย แกไ้ขเดือน ส.ค. 62 อกี 26 ราย คงเหลือ 204 ราย
2. เงินรับฝากบุคคลภายนอก คงเหลือ 462 บัญชี เป็นเงิน 834,516.91 บาท 
3. เงินค่าหุน้นิติบุคคลภายนอก เสร็จส้ินแล้ว

11 ก.ย. 62 นายปิยะ สังขฤทธ์ิ ก2

16 สกก.กาบเชิง จก. ประธานและผู้จดัการยืมเงินทดรองจ านวน 52,797,320.80 บาท 1. สหกรณ์มีเงินยืมทดรองในความรับผิดชอบของอดีตประธานกรรมการและผู้จดัการ จ านวน ๔๐,๒๕๓,๙๐๑.๗๒ บาท  30 ก.ย. 62 นายปิยะ สังขฤทธ์ิ ก2
เพื่อท าธุรกิจรับซ้ือมันส าปะหลัง 2. สหกรณ์แจง้ความร้องทุกข์ต่อเจา้พนกังานสอบสวนแล้ว (คดียังไม่มีความคืบหนา้)

3. สหกรณ์ฟ้องร้องด าเนนิคดีทางแพ่งกับอดีตผู้จดัการ ศาลจ าหนา่ยคดีออกไปก่อนเพื่อรอดูผลในคดีอาญา

17 สหกรณ์กองทุนสวนยางสังขะ จ ากดั ค าส่ัง นทส.ที ่สร 32/2562 ลว. 10 ก.ค. 2562
 ณ วันส้ินปีบัญชี วันที ่30 เมษายน 2561 มเีงินสดขาดบัญชี จ านวน 
190,628.57 บาท

สหกรณ์ฯ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ตามมติทีป่ระชุมคณะกรรมการ คร้ังที ่1/2562 เมือ่วันที ่23 สิงหาคม 2562 
โดยให้รายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริง ภายในวันที ่25 กนัยายน 2562

6 ก.ย. 62 นางสุทธาทิพย์ พนัละบุตร ก3

18 สก.สตรีชุมพลบุรี จก. 1. ลูกหนีเ้งินกองทุนสงเคราะห์เจา้หนา้ที่ฯ  306,646.00 บาท   ได้รับช าระคืนบางส่วน คงเหลือ ณ 31 ม.ค.61 จ านวน 48,225 บาท 28 ส.ค.62 นายชินพฒัน์ พมิพเ์พราะ ก5
 ที่ประชุมใหญส่หกรณ์ มีมติเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ให้ท าแผนฟื้นฟูกิจการ เสนอนายทะเบียนสหกรณ์พิจารณา

เสนอให้เข้าที่ประชุม จกบ. คร้ังที่ 1/2563 เพื่อติดตามผลการด าเนนิคดีจากพนกังานสอบสวน

19 สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จ ากดั ค าส่ัง นทส. ที ่สร 37/2562 ลว. 30 ก.ค. 2562
 1.  การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีเป็นเงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที ่จ านวน 
880,000 บาท ไมเ่ป็นไปตามค าแนะน านายทะเบียนสหกรณ์ 
2.  การจ่ายค่าตอบแทนทีป่รึกษา เป็นเงินจ านวน 38,870 บาท  ซ่ึงเกนิกว่า
ระเบียบทีก่ าหนดให้จ่ายค่าตอบแทนทีป่รึกษาแต่ละคนปีละไมเ่กนิ 3,000 บาท 
3. สหกรณ์รับเงินฝากจากสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์การเกษตรชุมพลบุรีหนึ่ง ซ่ึงมี
สมาชิกของสมาคมฯ ไมถ่ึงกึง่หนึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์ 
4. ณ วันที ่31 มนีาคม 2562 สหกรณ์มกีารรับฝากเงินจากบุคคลภายนอก 
จ านวน 184 บัญชี เป็นเงิน 17,702,810.79 บาท

คณะกรรมการสหกรณ์ มมีติเมือ่วันที ่14 สิงหาคม 2562 แต่งต้ังคณะกกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง และรายงานให้คณะกรรมการ
ด าเนินการ ผลการแกไ้ขข้อพกพร่อง ดังนี้
1. เรียกคืนเงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที ่880,000 บาท โดยได้รับคืนครบแล้ว เมือ่ 28 ต.ค. 2562
2. ค่าตอบแทนทีป่รึกษา ได้รับคืนครบ 8,870 บาทแล้ว เมือ่ 19 ก.ย. 2562
3. ได้แจ้งสมาคมฯ ยุติฝากเงินและมาถอนเงินฝากแล้ว ยอดเงินฝากยกมา 13,566,343.41 บาท ถอนและปิดบัญชีเสร็จส้ินแล้ว
4.  ได้แจ้งผู้รับฝากเงินบุคคลภายนอก มาถอนเงินฝาก และปิดบัญชีเสร็จส้ินแล้ว
สหกรณ์ได้แกไ้ขข้อบกพร่องตามค าส่ัง นทส. ที ่37/2562 เสร็จส้ินแล้ว

29 ต.ค. 62 นายชินพฒัน์ พมิพเ์พราะ ก5

20 สผน.ฝายตะลุง จก. เงินสดขาดบัญชี 170,654.93 บาท   สหกรณ์ฟ้องร้องด าเนนิคดีกับผู้กระท าผิด ศาลพิพากษาจ าคุก 1 ปี 6 เดือน และชดใช้เงิน มคี าพพิากษาแล้ว นางสาวนรินทร์ ค าเมลี ก6
  จ านวน 40,000.00 บาท (ติดตามช าระ)

21 สกป.ทุ่งกุลาท่าตูมสอง จก. 1. ณ วันส้ินปี 31 มีนาคม 2561 ลูกหนีป้ฏิเสธหนี ้จ านวน 504 ราย 1. อดีตผู้ช่วยผู้จัดการ ได้น าเงินสดจ านวน 500,000 บาท และทีดิ่นจ านวน 7 แปลง มาเป็นหลักประกนั 18 ต.ค. 62 นายกติติศักด์ิ ไชยกติติ ก6
   เป็นเงิน 160,322,888.-บาท    ตามหนังสือรับสภาพหนี้ แต่ต่อมาอดีตผู้ช่วยฯ เป็นโจทกย์ื่นฟอ้งคดีต่อศาลแรงงาน และศาลฯได้มคี าพพิากษาเมือ่
ณ 31 มีนาคม 2562 ยอดลูกหนีป้ฏิเสธหนีเ้พิ่มขึ้น เป็น 509 ราย   วันที ่ 31 ตุลาคม 2561 ตัดสินให้สหกรณ์ต้องคืนเงินประกนัและโฉนดทีดิ่นให้แกโ่จทก ์ (ศาลอทุธรณ์ พพิากษายืน)
เป็นเงิน 160,586,468 บาท ดอกเบี้ยค้างรับ 46,278,364.47 2. อดีตพนง.สหกรณ์ เป็นโจทก์ยื่นฟ้องคดีต่อศาลแรงงาน เพื่อเรียกเงินชดเชยซ่ึงศาลพิพากษาให้สหกรณ์ต้องจา่ยค่าชดเชย

ค่าปรับค้างรับ 7,283,500.19 บาท    แก่อดีตพนง.สหกรณ์ รวม 2 คน เป็นเงิน 852,561.16 บาท

3. สหกรณ์ฟ้องร้องด าเนนิคดีกับอดีตผู้ช่วยผู้จดัการ รวม 6 ส านวน ศาลตัดสินคดีเมื่อวันที่ 18 ต.ค.2561

   พิพากษาให้จ าคุก 20 ปี 

4.คณะกรรมการฯ สหกรณ์คราวประชุมเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 มีมติให้ด าเนนิคดีกับผู้กระท าผิด คือ อดีตเจา้หนา้ที่  

   รวม 5 ราย ในความผิดฐานผิดสัญญาจา้งแรงงาน ฐานมูลละเมิด และฐานละเลยการปฏิบัติหนา้ที่ จากมูลหนี ้

    62 ,398,571 บาท รวมสมาชิกผู้เสียหาย 199 ราย

5. อยู่ระหว่างการด าเนนิการของพนกังานสอบสวน โดยได้ส่งส านวนฟ้องไปยังอัยการแล้ว  รวมจ านวน 37 ราย  

2 สหกรณ์แจง้ความด าเนนิคดีปลอมแปลงลายมือชื่อของจนท.กับพวก เมื่อวันที่ 15 
ต.ค.2555 ตรวจพบความเสียหาย 6,491,169 บาท โดยพนกังานสอบสวน ได้
ทยอยส่งเอกสารไปตรวจพิสูจนล์ายนิว้มือที่ พิสูจนห์ลักฐาน 3 นครราชสีมา

 



-๕๐- 
 

22 สหกรณ์การเกษตรท่าตูม จ ากดั ค าส่ัง นทส. ที ่สร 33/2562 ลว. 11 ก.ค. 2562
 1.สหกรณ์ไมไ่ด้ยื่นเสนอขอความเห็นชอบวงเงินกูย้ืมหรือค าประกนัประจ าปีต่อ
นายทะเบียนสหกรณ์ 
2.ทีป่ระชุมใหญ่สามญั เมือ่วันที ่26 กรกฎาคม 2561 ได้เลือกต้ังคณะกรรมการ 
ชุดที ่44 จ านวน 11 คน ข้อบังคับก าหนด 15 คน
3. สหกรณ์ด าเนินการนอกกรอบวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ โดยสหกรณ์ด าเนินการ
ผลิตและขายน้ าด่ืม

1. ทีป่ระชุมใหญ่สามญัประจ าปี ในวันที ่27 สิงหาคม 2562 ได้พจิารณาอนุมติัก าหนดวงเงินกูย้ืมหรือค้ าประกนัประจ าปี และรายงาน
ขอความเห็นชอบต่อนายทะเบียนสหกรณ์แล้ว
2. ทีป่ระชุมใหญ่สามญัประจ าปี ในวันที ่27 สิงหาคม 2562 ได้เลือกต้ังคณะกรรมการครบจ านวน 15 คน แล้ว
3. สหกรณ์แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว ตามติทีป่ระชุม ชุดที ่44 คร้ังที ่13/2561 เมือ่วันที ่23 กรกฎาคม 2562 อยู่
ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริง และสหกรณ์อยู่ระหว่างการประเมนิราคาโรงผลิตน้ า  และการประเมนิความเสียหายหากยุติการผลิต
ทันที โดยสหกรณ์อยู่ระหว่างพจิารณาให้เช่าโรงน้ าด่ืม

หนังสือสหกรณ์ 
ลว. 16 ส.ค. 62

นายกติติศักด์ิ ไชยกติติ ก6

ค าส่ัง นทส. ที ่สร 42/2562 ลว. 10 ต.ค. 2562
1. ให้สหกรณ์เรียกเงินกูคื้นจากเจ้าหน้าทีส่หกรณ์ 
    1.1  ผู้กูเ้งินพเิศษ ต้นเงินกูจ้ านวน 2,436,500 บาท พร้อมดอกเบีย้และ
ค่าปรับทัง้จ านวน 
    1.2 ผู้กูเ้งินกองทุนสงเคราะห์เจ้าหน้าที ่ต้นเงินกูจ้ านวน 6,236,500 บาท 
พร้อมดอกเบีย้และค่าปรับทัง้จ านวน 
2. ให้สหกรณ์เรียกเงินกูคื้นจากสมาชิกผู้กูเ้งินให้เจ้าหน้าที ่ต้นเงินกู ้2,127,500 
บาท พร้อมดอกเบีย้และค่าปรับทัง้จ านวน
3. ให้สหกรณ์เรียกเงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าทีคื่นจากผู้รับผิดชอบ จ านวนเงิน
 368,000 บาท ภายใน 30 วัน
ค าส่ัง นทส. ที ่สร 43/2562 ลว. 10 ต.ค. 2562
1. ณ วันที ่31 มนีาคม 2562 มสิีนค้าอปุโภคบริโภค ขาดบัญชี  เป็นเงิน 
5,581,272.46 โดยเจ้าหน้าทีก่ารตลาดรวม 3 คน เป็นผู้รับผิดชอบชดใช้ 
2. ณ วันที ่31 มนีาคม 2562 มสิีนค้าน้ าด่ืมขาดบัญชี เป็นเงิน 370,940 บาท 
โดยนายเกยีรติศักด์ิ ทรงพระ เจ้าหน้าทีโ่รงน้ าด่ืมเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้
3. มยีอดลูกหนี้รับสภาพหนี้สินค้าขาดบัญชี (น้ าด่ืม) ยกมา จ านวนเงิน 
1,589,591 บาท ก าหนดช าระ 2 งวด ช าระงวดละ 794,795.50 บาท ภายใน
วันที ่31 มนีาคม 2562 และ31 มนีาคม 2563  โดยนายเกยีรติศักด์ิ ทรงพระ 
เจ้าหน้าทีโ่รงน้ าด่ืมเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้ ซ่ึงไมส่ามารถส่งช าระหนี้ได้ โดย
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์มมีติเมือ่วันที ่23 ก.ค. 2563 ให้ ขยายงวดการ
ช าระหนี้ 3 งวด ยกเลิกหนังสือรับสภาพหนี้ ลงวันที ่18 มถิุนายน 2561 และให้
ท าหนังสือรับสภาพหนี้ขึ้นใหมแ่ละให้น าหลักทรัพย์มาค้ าประกนั

ค าส่ัง นทส. ที ่สร 44/2562 ลว. 10 ต.ค. 2562
1 สหกรณ์มลูีกหนี้เงินกู ้เกนิกว่า 600,000 บาท จ านวน 271 ราย เป็นเงิน 
289,181,746 บาท ไมเ่ป็นไปตามระเบียบฯ 
2 สหกรณ์บันทึกข้อมลูในค าขอกูจ้ านวน 79 สัญญา พืน้ทีก่ารเกษตร ต้ังแต่ 60 –
 320 ไร่ รวมจ านวน 15,535 ไร่ ไมเ่ป็นไปตามระเบียบฯ
3 สหกรณ์มผู้ีค้ าประกนัเงินกูเ้กนิกว่า 2 คน จ านวน 1,243 ราย ไมเ่ป็นไปตาม
ระเบียบฯ
4 สหกรณ์จ่ายเงินกู ้จ านวน 2,212 สัญญา เป็นเงิน 373,281,844 บาท โดยไม่
หักค่าหุน้ตามส่วนแห่งเงินกู ้ไมเ่ป็นไปตามข้อบังคับ
5 สหกรณ์มเีงินรับฝากบุคคลภายนอก จ านวน 26 บัญชี เป็นเงินจ านวน 
69,479.02 บาท

23 สหกรณ์การเกษตรรัตนบุรี จ ากดั ค าส่ัง นทส.ที ่สร 24/2562 18 ม.ิย. 2562
สหกรณ์ ด าเนินการกอ่สร้างโรงคลุมเคร่ืองชั่ง พร้อมห้องเคร่ืองชั่ง(ส่วนขยาย
เพิม่เติม)  เป็นจ านวนเงิน ๔๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท ด้วยวิธีตกลงราคา ไมเ่ป็นไปตาม
ระเบียบฯ ก าหนดวิธีสอบราคา

หนังสือสหกรณ์ ที ่สกก.189/2562 ลว. 10 ตุลาคม 2562
สหกรณ์ได้รับช าระเงินจากผู้รับผิดชอบชดใช้ 16 ราย เป็นเงินจ านวน 74,400 บาท พร้อมดอกเบีย้อตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี เป็นเงิน 
8,867.10 บาท (คิดดอกเบีย้ต้ังแต่วันที ่2 มนีาคม 2561) ครบเรียบร้อยแล้ว

15-ต.ค.-62 นายกติติศักด์ิ ไชยกติติ ก6

 
มติ ประธานแจ้งว่า สหกรณ์ที่แก้ไขข้อบกพร่องเรียบร้อยแล้ว ให้สรุปเป็นทะเบียนคุมแต่ละรายการ ที่ประชุมรับทราบ  
   

4.5.3  เรื่อง การช้าระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร   

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์  มีแผนงานการช าระบัญชีสหกรณ์และ                 
กลุ่มเกษตรกร ทั้งหมด 104 แห่ง แยกเป็นสหกรณ์ 79 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 25 แห่ง  ถอนชื่อแล้ว 12 แห่ง (สหกรณ์ 9 แห่ง กลุ่ม
เกษตรกร 3 แห่ง) คงเหลือ 92 แห่ง 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์  มีแผนงานการช าระบัญชีสหกรณ์และ                
กลุ่มเกษตรกร ทั้งหมด 100 แห่ง แยกเป็นสหกรณ์ 76 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 24 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562)        
ถอนชื่อแล้ว - แห่ง ดังนี้ 
                                      ๑. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่อยู่ระหว่างเลิกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 8 แห่ง (สหกรณ์ 6 
แห่ง  กลุ่มเกษตรกร 2 แห่ง)  สรุปผลดังนี้ (เอกสาร 1) 
          อยู่ระหว่างขอเอกสารจากผู้สอบบัญชีเพ่ือประกอบเลิก จ านวน  4  แห่ง 

      อยู่ระหว่างเสนอเลิก     จ านวน  4  แห่ง 

วนัที่ วนัที่ หน้ีกรม
จดทะเบยีนเลิก แต่งตั้ง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

เลิก ผู้ช าระบญัชี ประกาศ รบัมอบท/ส ส่งงบม.80 ผู้สอบรบัรองงบ อนุมัติงบ จดัการท/ส ท ารายงานยอ่ม.87 ผู้สอบรบัรองงบ ถอนชื่อ มอบบรรดาสมุด

1 สก.โคเนื้อคูตัน จก. อยูร่ะหว่างเสนอเลิก/นายวิชาญ เพง็พศิ
2 สก.ผู้ผลิตพชือาหารสัตว์และพลังงานสุรินทร์ จก. อยูร่ะหว่างเสนอเลิก/นางสาวปริศนา ฟกันวล
3 สหกรณ์การเกษตรสลักได จก. อยูร่ะหว่างเสนอเลิก 1
4 สก.โคเนื้อข้าวหอมมะลิ ต.นาหนองไผ่ จก. อยูร่ะหว่างเสนอเลิก
5 สก.ดาวไทยเมอืงช้าง จก. ระหว่างขอเอกสารจากผู้สอบเพือ่ประกอบเลิก
6 สก.สวนป่าภาคเอกชน จก. ระหว่างขอเอกสารจากผู้สอบเพือ่ประกอบเลิก

กลุม่เกษตรกร
1 กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว์ตาวัง ระหว่างขอเอกสารจากผู้สอบเพือ่ประกอบเลิก
2 กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว์ท่าสว่าง ระหว่างขอเอกสารจากผู้สอบเพือ่ประกอบเลิก

ช าระบญัชีสหกรณ/์กลุม่เกษตรกรทีเ่ลกิปงีบประมาณ 2562
ณ วันที ่31 ตลุาคม 2562

ที่ รายชื่อสหกรณ์ ผู้ช าระบญัชี
ขั้นตอนทีด่ าเนินการช าระบญัชี

ชื่อผู้สอบบญัชี สง่งบฯ 
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    2. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เลิกก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แยกเป็นดังนี้ 
                  1) กรณีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ไม่มีปัญหาอุปสรรค จ านวน  14 แห่ง  (สหกรณ์ 8 แห่ง     
กลุ่มเกษตรกร 6 แห่ง)  สรุปผลดังนี้ (เอกสาร 1) 
                        ถึงขั้นตอนที่ 1 (ประกาศ)    จ านวน  1  แห่ง 
  ถึงขั้นตอนที่ 2 (รับมอบทรัพย์สิน)   จ านวน  1  แห่ง 
  ถึงขั้นตอนที่ 3 (ส่งงบฯ ตามม.80)   จ านวน  8  แห่ง 

  ถึงขั้นตอนที่ 4 (ผู้สอบรับรองงบฯ)   จ านวน  -  แห่ง 

        ถึงขั้นตอนที่ 6 (จัดการทรัพย์สิน/หนี้สิน)  จ านวน  2  แห่ง 

       ถึงขั้นตอนที่ 7 (จัดท ารายงานย่อ/ส่งให้ผู้สอบบัญชี) จ านวน  2  แห่ง 

       ถึงขั้นตอนที่ 8 (ผู้สอบรับรองรายงานย่อ)  จ านวน  -  แห่ง 
       ถึงขั้นตอนที่ 9 (ถอนชื่อ)    จ านวน  -  แห่ง 

  ถึงขั้นตอนที่ 10 (มอบรักษาบรรดาสมุดบัญชี) จ านวน  -  แห่ง 

                  2) กรณีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ มีปัญหาอุปสรรค จ านวน 78 แห่ง (สหกรณ์ 62 แห่ง           
กลุ่มเกษตรกร 16 แห่ง)  สรุปผลดังนี้  

- ยังไม่ได้ยื่นล้มละลาย จ านวน 17 แห่ง (สหกรณ์ 17 แห่ง กลุ่มเกษตรกร - แห่ง) (เอกสาร 2)   
  อยู่ระหว่างแต่งตั้งผู้ช าระบัญชี   จ านวน  1  แห่ง 
   ถึงขั้นตอนที่ 2 (รับมอบทรัพย์สิน/จัดท างบดุลฯ)   จ านวน  2  แห่ง 

         ถึงขั้นตอนที่ 3 (ส่งงบฯ ตามม.80)   จ านวน  8  แห่ง 
   ถึงขั้นตอนที่ 4 (ผู้สอบรับรองงบฯ)   จ านวน  -  แห่ง 
   ถึงขั้นตอนที่ 6 (จัดการทรัพย์สิน/หนี้สิน)  จ านวน  4  แห่ง 
   ถึงขั้นตอนที่ 7 (จัดท ารายงานย่อ/ส่งให้ผู้สอบบัญชี)จ านวน  1  แห่ง 

            ถึงขั้นตอนที่ 8 (ผู้สอบรับรองงบ)   จ านวน  1  แห่ง 
                                       - ยื่นล้มละลาย จ านวน 61 แห่ง (สหกรณ์ 45 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 16 แห่ง) (เอกสาร 3)   
     
มติ ที่ประชุมรับทราบ   
   
4.6 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1  
  นายวัชรินทร์ มามาก  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 รายงานความคืบหน้าการปฏิบัติงาน ดังนี ้
  1. สกป.เมืองสุรินทร์ จก. ด าเนินการส่งมอบรถโฟคลิปคืนเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 1 พ.ย.62 
  2. เรื่องการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ในพ้ืนที่ ได้แก่ 1 สอ ครู สุรินทร์ จัดท าแผนช าระ  
             2.สอ.ตชด. ช าระภายใน ธ.ค.62 
  3. การแก้ไขปัญหา ของสหกรณ์กองทุนข้าว จก. กรรมการชุดใหม่มาจากฝ่ายของอดีตผู้จัดการ 
  4. เรื่อง รมช. ลงพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์ ขอความอนุเคราะห์โรงอบลดความชื้นจากกรมฯ ให้ สกก.
ล าดวน จก. ประธานมอบ กพส ร่วมกับ กสส.1 ด าเนินการ 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ   
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4.7 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  2             
  นายปิยะ สังขฤทธิ์ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 รายงานที่ประชุม ดังนี้ 
  1. ประชาสัมพันธ์ ร่วมงานสหกรณ์เชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างผู้ผลิตข้าวอินทรีย์เกษตรกรหมู่บ้านเกษตร
อินทรีย์ทัพไทยกับกลุ่มลูกค้าธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร 

ก้าหนดการ 

จัดงานเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างผู้ผลิตข้าวอินทรีย์เกษตรกรหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ทัพไทย                            
กับกลุ่มลูกค้าธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร 
ระหว่างวันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน 2562 

ณ สหกรณ์เกษตรอินทรีย์ทัพไทย ต.ทมอ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 

ชือ่กิจกรรม    เกี่ยวข้าวสัมพันธ์ ร่วมกันสร้างเครือข่าย “ฅนอินทรีย์” “We are Unite                                             
 
วันที่ศุกร์ 8 พ.ย. 2562 

11.00 - 12.00 น.                 ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน 

12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.00 น. เสวนาเรื่อง “การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ที่สอดรับกับความต้องการของลูกค้า”                 
ด าเนินรายการโดย  ดร.สุทธิศักดิ์ แก้วแก้มจันทร์ หัวหน้าศูนย์วิจัยและถ่ายทอด
เทคโนโลยีเกษตรอินทรีย์ 

ผู้เข้าร่วมเสวนา  

- นายณราวุฒิ ปิยโชติสกุลชัย ผู้อ านวยการกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว 

- ดร.อภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย  ประธานมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย 

- คุณพฤติ เกิดชูชื่น ผู้บริหารแดรี่โฮม 

14.00 – 15.00 น. เสวนาเรื่อง “การสร้างความยั่งยืนเพื่อรองรับการขยายตัวของความต้องการ
ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ from local to global”  

ด าเนินรายการโดย นางสาวง่ายงาม ประจวบวัน อดีตอาจารย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ผู้เข้าร่วมเสวนา  

- คุณอรุษ นวราช  ผู้บริหารโรงแรมริเวอร์ไซต์  สวนสามพราน 

- คุณกร รัชไชยบุญ ผู้บริหารบริษัท สีฟ้าลุมพินี จ ากัด 

- ตัวแทนบริษัท สุวรรณภูมิไรซ์ จ ากัด 

15.00 – 15.10 น.  รับประทานอาหารว่าง 
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15.10 – 16.10 น. เสวนาเรื่อง “การสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ และเอกชน ต่อความ
เจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์” 

ด าเนินรายการโดย นางสาวง่ายงาม ประจวบวัน อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ผู้เข้าร่วมเสวนา  

- นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

- นางพรรษวรรณ จันทร์ดี ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบการค้าสินค้าเกษตร      
  กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์  

- ศ.ดร.สมพนธ์ วรรณวิมลรักษ์   คณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยมหิดล  

16.10 น. - 17.00 น.          พิธีเปิดงานโดยนายนิวัติ น้อยผาง และ เป็นประธานใน 

                                       การลงนามท าบันทึกข้อตกลงสัญญา MOU กับกลุ่มลูกค้า จ านวน 5 แห่งดังนี้ 

 บริษัท ข้าวสุวรรณภูมิ จากัด 

 บริษัท สุขใจออร์แกนิกวิสาหกิจเพ่ือสังคม จ ากัด 

 คุณทินกร  โตสงวน 

 บริษัท โรงแรมโรสกาเด้น (2511) จ ากัด 

  บริษัท นครหลวงค้าข้าว จ ากัด 

17.00 – 18.00 น. ชมนิทรรศการแปรรูปจากข้าวอินทรีย์ นิทรรศการเกษตรอินทรีย์จากหน่วยงานภาครัฐ 
                                  และภาคีเครือข่าย 

    - นิทรรศการแปรรูปผลิตภัณฑ์แป้ง  

    - นิทรรศการข้าวอินทรีย์ 

    - นิทรรศการสุขภาพดี 

    - นิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐ 

18.00 – 20.00 น.  รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน 

วันที่เสาร์ 9 พ.ย. 2562 

08.00 – 09.00 น. ตัวแทนจากโรงแรม ร้านอาหาร หน่วยงานราชการ ร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าวอินทรีย์  
                                 เพ่ิมความมั่นใจและแก่ผู้บริโภค 

09.00 – 10.30 น.       เยีย่มชมแปลงผัก แปลงเกษตรผสมผสาน ท ากิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้บริโภคและผู้ผลิตใน
พ้ืนแปลงของเกษตรกรภายในหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ทัพไทย 

10.30 – 10.20 น. รับประทานอาหารว่าง 

11.00 น.   เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพหมายเหตุ : งบประมาจัดสรรจากกรมการค้าภายใน ในการ
พัฒนาหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ เป้าหมายเกษตรกรในหมู่บ้าน ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป จ านวน 200 คน 
  
  มติ ประธานมอบ กพส ร่วมกับ กสส 2 จัดเตรียมสถานที่ร่วมกับสหกรณ์ ที่ประชุมรับทราบ 
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4.8 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  3             
  นางสาวจันทิมา  โสรถาวร ผูอ้ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 รายงานที่ประชุมดังนี้ 
  ด าเนินการแจ้งสมาชิกสมทบสหกรณ์การเกษตรบัวเชด จ ากัด มาแสดงตัวตนและให้ลาออกจากการเป็น
สมาชิกท้ังหมดแล้ว   
  มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
    
4.9 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  4  
  นายจารุวัฒน์ วิยาสิงห์ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 รายงานที่ประชุมดังนี้ 
  1.ขอขอบคุณทุกคนที่ได้ร่วมงานบุญกฐินประเพณีของขบวนการสหกรณ์ประจ าปี โดยจัดที่สหกรณ์
การเกษตรศีขรภูมิ จ ากัดเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2562 
  2.กสส.4 ได้ลงพ้ืนที่ส ารวจการเก็บเกี่ยวของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคไหม้     
คอรวงข้าว ปรากฏว่าโรงสีคู่ค้าไม่รับซื้อข้าวที่เป็นโรคดังกล่าว 
  มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
  
4.10 กลุ่มส่งเสรมิสหกรณ์ 5 
  นายชินพัฒน์ พิมพ์เพราะ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 รายงานที่ประชุม ดังนี้ 
  1. ปัญหาของสหกรณ์สตรีชุมพลบุรี จ ากัด ขณะนี้อยู่ระหว่างการฟื้นฟู เป้าหมายควรใช้ระยะเวลา 6 
เดือน ถึง 1 ปี  
 
   มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
4.11 กลุ่มส่งเสรมิสหกรณ์ 6    
  นายกิตติศักดิ์ ไชยกิตติ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 รายงานที่ประชุม ดังนี้ 
  เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2562 สหกรณ์การเกษตรนิคมท่ายาง จ ากัด  โดยประธานกรรมการ และรอง
ประธานกรรมการ ได้มาส ารวจตลาดโคเนื้อ ที่สหกรณ์โคเนื้อสุรินทร์วากิวยางสว่าง จ ากัด เพื่อหาช่องทางการตลาด
เชื่อมโยงเครือข่าย ซึ่งนอกจากโคเนื้อแล้วยังอาจเชื่อมโยงเครือข่ายด้านอาหารสัตว์ และวัตถุดิบ (มันเส้น)   
    
   มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองอื่น ๆ 
         ไม่มี 
   เมื่อที่ประชุมไม่มีท่านใดเสนอเรื่องใดอีก ประธานในที่ประชุมกล่าวขอบคุณและปิดการประชุม 
   เลิกประชุมเวลา 16.00 น. 
        ลงชื่อ  ภูนิดา  ปล้องกลาง  ผู้จดรายงานการประชุม 
               (นางภูนิดา  ปล้องกลาง) 
                  เจ้าพนักงานธุรการ 
        ลงชื่อ เฉลิมศักดิ์ จอดนอก  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
           (นายเฉลิมศักดิ์  จอดนอก) 
         นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 


