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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 นางสาวปริศนา ฟักนวล นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ
22 นางสุทธาทิพย์ พันละบตุร นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ
23 นางสาวทัศนีย์ ปรักมาศ นักวิชาการสหกรณ์ปฏบิติัการ
24 นางสาวจิราพร เกลียวทอง นักวิชาการสหกรณ์ปฏบิติัการ
25 นายยศพงษ์ เสนาน้อย นักวิชาการสหกรณ์ปฏบิติัการ

รายงานการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจา้ง
ส านักงานสหกรณจ์งัหวัดสุรินทร์

ครั้งที ่12/2562 
วันศุกร์ ที ่6 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. เป็นตน้ไป

ณ  หอ้งประชุมส านักงานสหกรณจ์งัหวัดสุรินทร์
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26 นายค าภา เรืองรัมย์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏบิติัการ
27 นายอธิปพันธ์ รักษาพงษ์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏบิติัการ
28 นางสาวพัชศิริญา วงศ์พุทธะ นิติกรปฏบิติัการ
29 นางอรสา วงศ์ค า เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน
30 นายวิรง ประดับศรี เจา้พนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน

31 นายนิพนธ์ เจือจาน เจา้พนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน

32 นางสาวนรินทร์ ค าเมลี เจา้พนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน

33 นางกลัยวรรธน์ ทัดศรี นักวิชาการสหกรณ์
34 นายปริญญา ยวงปรางค์ นักวิชาการสหกรณ์
35 นายปภงักร หวลระลึก นักวิชาการสหกรณ์
36 นางปณิุกา หวลระลึก นักวิชาการสหกรณ์
37 นางโสภาพรรณ เจือจาน นักวิชาการสหกรณ์
38 นางสาวพิชญาภา แสงดาว นักวิชาการสหกรณ์
39 นางสาวณัทติกา สมหมาย นักวิชาการสหกรณ์
40 นายวิชาญ เพ่งพิศ นักวิชาการสหกรณ์
41 นายศุภวัฒน์ ซาเสน นิติกร
42 นายกรีฑายุทธ พันละบตุร นักวิชาการมาตรฐานสินค้า
43 นายจตุพล หวลระลึก นักวิเคราะหน์โยบายและแผน
44 นายชนินณวัฒน์ นิลม่วง นักจัดการงานท่ัวไป
45 นางภนูิดา ปล้องกลาง เจ้าพนักงานธุรการ
46 นางสาวสุเภาวดี ต้นทอง เจ้าพนักงานการเงินและบญัชี
47 นายพงศกร เสียงสนัน่ เจ้าพนักงานธุรการ
48 นายสุเรนทร์ ชูตาลัด เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
49 นายพิทูร หวลระลึก เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
50 นางสุภาวดี บญุแกว้ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
51 นางสาวเพชรฑิรา สาระติ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
52 นางสาวอาภรณ์รัตน์ พื้นนวล เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
53 นางอษุณิภา อกอุน่ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
54 นายอดิศักด์ิ สุขไสว เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
55 นางกรรณิกา เปน็ตามวา เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
56 นางสาวเสาวลักษณ์ สุขชัย เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์  

 
 
 



-๓- 
 

 
57 นางประทมุ เมยประโคน พนักงานพิมพ์ ส 4
58 นายนพดล ฤทธิรณ พนักงานขับรถยนต์ ส 2
59 นายสุนทร อิม่ใจ พนักงานขับรถยนต์ ส 2
60 นายสมพงษ์ ด าเนินงาม พนักงานขับรถยนต์ ส 2
61 นายสุพัฒน์ หล่าบรรเทา พนักงานขับรถยนต์ ส 2
62 นายอภยั หล่าบรรเทา พนักงานพิมพ์ ส 1 

1 นางสาวร าพึง ทรงงาม นักวิชาการสหกรณ์ ลาคลอดบตุร
ผู้ไม่ได้เข้าประชุม

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/เร่ิมประชุม  เวลา 09.00 น…. 
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เร่ิมประชุม  เวลา 09.00 น.  
นางสุวรรณี  ศรีสุวรรณ์ สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ประธานในการประชุมไดก้ล่าวเปิดประชุม และด าเนินการ

ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  1. ผลจากการประชุมคณะกรมการจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 11/2562  เม่ือ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 
   1.1 พิธีการมอบประกาศเกียรติบัตรสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล  
   ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติสหกรณ์ สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ให้แก่ 
สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จ ากัด  ในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้เป็นสหกรณ์สีขาว   
ด้วยธรรมาภิบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามนโยบายของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่จะพัฒนาให้สหกรณ์         
มีการบริหารจัดการองค์กรที่ดี ด าเนินการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส 
   1.2 เรื่อง แนะน าหัวหน้าส่วนราชการ  ที่ย้ายไปด ารงต าแหน่ง และที่ย้ายมารับต าแหน่งใหม่ 
   1) นายชานน วาสิกศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ย้ายมาจาก ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย 
   2) พันเอก กิตติพงษ์ พุทธิมณี รองผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุรินทร์ ย้ายมาจาก      
ผู้บังคับการกรมพัฒนาที่ 2 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 
   3) พันเอก ชัย บุญเกื้อ สัสดีจังหวัดสุรินทร์ ย้ายมาจาก สัสดีจังหวัดยโสธร                    
   4) นายกฤติกร ชาวอ่างทอง ขนส่งจังหวัดสุรินทร์ ย้ายมาจาก ขนส่งจังหวัดมหาสารคาม 
   5) นายเกรียงศักดิ์ วงศ์เลิศประยูร ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสุรินทร์ 
ย้ายมาจาก ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจ าจังหวัดบุรีรัมย์ 
   1.3 เรื่อง ข้อสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ 
   1) ให้ส่วนงานราชการก าชับ ข้าราชการ ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ให้ปฏิบัติตนอยู่ใน
กาลเทศะ ให้ทุกคนอยู่ในความสงบและงดถ่ายภาพ หรือเซลฟ ี(Selfie) เป็นการถ่ายภาพตัวเองแบบหนึ่ง เป็นค านิยมซึ่ง
หมายถึงการถ่ายรูปตัวเองด้วยกล้องดิจิทัล หรือกล้องโทรศัพท์มือถือ ในขณะร่วมพิธีการส าคัญๆ 
   1.4 เรื่อง การจัดกิจกรรมส าคัญของจังหวัดสุรินทร์ 
    1) เรื่อง การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562   
          จังหวัดสุรินทร์ก าหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณสนาม
หน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เพ่ือให้การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และสมพระเกียรติ จังหวัดสุรินทร์จึงขอเชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน
ราชการ ในสังกัด เข้าร่วมงานพิธีดังกล่าว โดยน าพานพุ่มดอกไม้ไปวางถวายราชสั กการะ โดยพร้อมเพรียงกัน            
ซ่ึงส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วยแล้ว 
    2) เรื่อง การจัดกิจกรรมเนื่องในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชด าเนินเลียบพระนคร    
โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 
    จังหวัดสุรินทร์ได้ก าหนดจัดกิจกรรมเพ่ือแสดงความจงรักภักดีในช่วงพระราชพิธีเสด็จ     
พระราชด าเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 
เพ่ือให้การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ จังหวัดสุรินทร์จึงขอเชิญชวน ข้าราชการ 
ลูกจ้าง พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดพระราชพิธีเสด็จพระราชด าเนินเลียบพระนคร โดย
ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในวันพฤหัสบดี ที่ 12 ธันวาคม 
2562 ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ อาคารเรียนรวมคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป โดยการแต่งกาย ชุดจิตอาสาพระราชทาน ประชาชนทั่วไป 
ชุดสุภาพโทนเหลือง 
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     3) เรื่อง พิธีเปิดการรณรงค์ส่งเสริมการปลูกปอเทืองและงานแถลงข่าวเปิดโครงการ
ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์วิถีสุรินทร์ 
         จังหวัดสุรินทร์เชิญชวนร่วมพิธีเปิดการรณรงค์ส่งเสริมการปลูกปอเทืองและงานแถลงข่าว
เปิดโครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์วิถีสุรินทร์ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ พ้ืนที่ หมู่ 11 บ้านตาลวก ต าบลกังแอน 
อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ (นายไกรสร กองฉลาด) เป็นประธานในพิธี 
วัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพ่ือเป็นการพัฒนาพ้ืนที่ของจังหวัดสุรินทร์ให้มีความสวยงาม จังหวัดสุรินทร์จึงส่งเสริมให้มี
การปลูกปอเทือง เพ่ือปรับปรุงบ ารุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ตามโครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์วิถีสุรินทร์ ให้มี
ความต่อเนื่องเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และพัฒนาเมืองสุรินทร์สู่เมืองเกษตรอินทรีย์  
    4) เรื่อง การจัดโครงการสานพลังท้องถิ่นถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-ว่ิง มินิฮาร์ฟ
มาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
    จังหวัดสุรินทร์ก าหนดจัดโครงการสานพลังท้องถิ่นถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาร์ฟ
มาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันอาทิตย์ ที่ 8 ธันวาคม 2562     
ณ บริเวณหน้าอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง โครงการดังกล่าวเริ่มรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 15 ตุลาคม - 
15 พฤศจิกายน 2562 ณ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
ทุกแห่ง เงินรายได้จากค่าสมัคร (ไม่หักค่าใช้จ่าย) จะน าไปจัดตั้งกองทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 
เพ่ือสมทบในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพ่ือช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติดี แต่ฐานะยากจน 
     5) เรื่อง การจัดงานเทศกาลของดีอ าเภอปราสาทและงานกาชาด ประจ าปี 2562 
    อ าเภอปราสาท ก าหนดจัดงานเทศกาลของดีอ าเภอปราสาทและงานกาชาด ประจ าปี 
2562 ระหว่างวันที่ 7-11 ธันวาคม 2562 ภายในอ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เพ่ืออนุรักษ์และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การเผยแพร่ และจ าหน่ายของดี
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีและผลผลิตทางการเกษตร การส่งเสริมการท่องเที่ยวและการ
จัดกิจกรรมสนับสนุนการด าเนินงานของกิ่งกาชาดอ าเภอปราสาท เพ่ือสาธารณกุศล อีกทั้งมีกิจกรรมการยิ่งใหญ่ เช่น
ประกวดขบวนแห่หุ่นฟางช้าง ชิงถ้วยพระราชทาน การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การแสดงนิทรรศการและแสดงผลงาน 
ผลิตภัณฑ์ของนักเรียน โรงเรียนในอ าเภอปราสาทอีกด้วย จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวสัมผัสของดีผลิตภัณฑ์ชุมชน และ
ตื่นตาตื่นใจกับการประกวดขบวนแห่ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ประกวดหุ่นฟางช้างที่สวยงาม วันที่ 7-11 ธันวาคม 2562 ที่จะถึงนี้ 
     6) เรื่อง การจัดงานเทศกาลปลาไหล ข้าวใหม่หอมมะลิและงานกาชาด 
    ททท. ส านักงานสุรินทร์ ขอเชิญร่วมงาน “เทศกาลปลาไหล ข้าวใหม่หอมมะลิ และงาน
กาชาด” ประจ าปี 2562 อ าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 13-17 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณสนาม  
หน้าที่ว่าการอ าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ของดีเมืองชุมพลบุรี เช่น   
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ปลาไหลธรรมชาติ ปลาช่อนนา ผ้าไหม และสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งข้ึน  
    7) เรื่อง การจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) 
         ส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ จังหวัดสุรินทร์ เชิญร่วมกิจกรรมวันต่อต้าน
คอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563  ในวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ณ ห้องชมพูพันธุ์ทิพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาลัยเขตสุรินทร์ 
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   1.5  เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
        1)  เรื่อง การประดับรูปพระบรมฉายาลักษณ์ /พระฉายาลักษณ์/พระรูป  
    ให้ส่วนราชการทุกแห่ง ใช้พระบรมฉายาลักษณ์ /พระฉายาลักษณ์/พระรูป เป็นรูปที่ได้รับ    
พระบรมราชานุญาตแล้วเท่านั้น 
    2)  เรื่อง การจัดล าดับงานพิธีการต่างๆ  
    ในกรณีเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานเปิดงาน ในก าหนดการเวลาเปิดงาน ให้
ด าเนินการด้านพิธีการบนเวทีให้แล้วเสร็จจึงกล่าวรายงาน 
    3) เรื่อง การจัดโต๊ะหมู่บูชา 
    โต๊ะหมู่บูชามีการก าหนดแบบมาตรฐานแต่ละประเภทไว้โดยเฉพาะ แต่ส าหรับหน่วยงาน
ราชการจะต้องเป็นโต๊ะหมู่บูชาที่ทาทองล่องชาด คือ มีสีทองด้านหนึ่งและสีแดงอีกด้านหนึ่ง ให้หันสีทองออกด้านหน้า
และหันสีแดงไปด้านหลัง การจัดวางเครื่องบูชานั้น หลักที่ใช้ประกอบการจัดโต๊ะหมู่บูชา ได้แก่ ธูป เทียน และดอกไม้ 
เหมือนการจัดเครื่องสักการะบูชาทั่วไป แตค่วรจัดให้เรียบร้อยงามตา อย่าให้มีสิ่งใดบังพระพุทธรูป ไม่ควรเอาเครื่องบูชา
ตั้งเสมอพระพุทธรูป ดังนั้นจึงควรจัดวางโต๊ะหมู่บูชาพร้อมเครื่องสักการะบูชาในที่ที่เป็นจุดเด่นของสถานที่และคู่ควรสง่างาม  
  2.ข้อสั่งการสหกรณ์จังหวัด (ประธานในการประชุม) 
   2.1) เรื่องการปฏิบัติหน้าทีข่ับรถยนต์ราชการ  
        - ให้พนักงานขับรถยนต์ราชการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังในการขับขี่ ขณะน า
เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติราชการ เพ่ือความปลอดภัย ใช้ความเร็วไม่เกินที่กฎหมายก าหนด 
        - ให้พนักงานขับรถยนต์ราชการดูแลรักษาความสะอาดรถยนต์อยู่เสมอและตรวจสอบ
เครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน หากมีเหตุขัดข้องให้ด าเนินการแจ้งฝ่ายบริหารทั่วไปในทันที 
   2.2) เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในการไปราชการ 
        ในการประชุมประจ าเดือนในแต่ละเดือนนั้น ฝ่ายบริหารทั่วไปได้ท าเรื่องขออนุมัติจัดประชุม 
และเบิกค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มทุกครั้ง ดังนั้นจึงไม่สามารถด าเนินการเบิกค่าใช้จ่ายในการไปราชการดังกล่าวได้ 
   2.3) เรื่อง การจัดกิจกรรมเทศกาลปีใหม่  
        ก าหนดจัดกิจกรรมเทศกาลปีใหม่ ในวันศุกร์  ที่  27 ธันวาคม 2562 ตั้ งแต่ เวลา       
12.00-13.00 น. ณ บริเวณส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ 
   2.4) เรื่อง การจัดพิธีท าบุญส านักงานและกิจกรรม 5 ส. 
        ก าหนดจัดพิธีท าบุญส านักงาน (เลี้ยงเพลพระสงฆ์  9 รูป) ในวันที่ 7 มกราคม 2563     
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ และเวลา 13.00 น. เป็นกิจกรรม 5 ส.    
ภายในและภายนอกส านักงาน 
 
ระเบียบวาระที่ ๒   เร่ืองรับรองรายงานการประชุม ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างส านักงาน
สหกรณ์จังหวดัสุรินทร์ครั้งที่ 11/2562 วันที่ 3 ตุลาคม ๒๕62 
       ฝ่ายบริหารทั่วไปได้น ารายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2562 วันที่ 4 พฤศจิกายน ๒๕62 ลงใน
เว็บไซต์ ของส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ และหากมีข้อแก้ไขเพ่ิมเติมให้แจ้งฝ่ายบริหารทั่วไปภายในวันที่           
30 พฤศจิกายน 2562 ปรากฏว่าไม่มีผู้ขอแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุม 
        
      มติ   ที่ประชุมรับรองโดยไม่มีการแก้ไข 
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ระเบียบวาระที่ 3    เร่ืองการติดตามผลการปฏิบัติงาน 
      3.1 เร่ืองผลการเบิกจา่ยงบประมาณ เดือนพฤศจิกายน 2562  (ฝบท.)  
 

รวมทกุงบ งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอุดหนุน งบรายจา่ยอ่ืน

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

ผลการเบิกจา่ย 1,754,377.40 1,052,910.00 701,467.40    -                  -                  -                

% ผลการเบิกจา่ย 33.01% 33.62% 32.13% 100.00% 100.00% -                
 แผนเบิกจา่ย    
ของเดอืน พ.ย 62 32.00%

คงเหลือ 3,560,922.60 2,078,990.00 1,481,932.60 -               -               -              

ผลการเบิกจา่ยภาพรวม สนง.สหกรณจ์งัหวัดสุรินทร์  ณ  วันที ่30 พฤศจกิายน  2562

 
  
 
 ผลการเบิกจ่ายของส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ (เดือนพฤศจิกายน 2562)     33.01  % 
 แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ภายในเดือน พฤศจิกายน  2562   32.00   % 
 นายเฉลิมศักดิ์ จอดนอก นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ ไดร้ายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  ดังนี้ 
 

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     545,040.00     1,049,720.00    33.65       2,070,180.00       

1.2 เงินเพ่ิมคา่ครองชีพ                                                      12,000.00         12,000.00          3,190.00         3,190.00           26.58       8,810.00              

3,131,900.00    3,131,900.00     548,230.00     1,052,910.00    33.62       2,078,990.00       

2.งบด าเนินงาน

2.1 เงินสมทบกองทนุประกนัสงัคม  + เงินสมทบกองทนุเงินทดแทน                                120,800.00       120,800.00        18,742.00       37,324.00         30.90       83,476.00            

2.2 คา่เช่าบา้น                                                                 307,000.00       307,000.00        105,400.00     136,600.00       44.50       170,400.00          

-                      

427,800.00       427,800.00        124,142.00     173,924.00       40.66       253,876.00          

รวมแผนงานบคุคลากรภาครัฐ 3,559,700.00    3,559,700.00     672,372.00     1,226,834.00    34.46       2,332,866.00       

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ส านักงานสหกรณ์จงัหวัดสุรินทร์

ประจ าเดือน  พฤศจกิายน  2562
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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        160,000.61     207,565.81       26.04       589,534.19          

      1.1.2 คา่จา้งเหมาและบริการ

               1.คา่จา้งเหมาท าความสะอาด  2 อตัรา 108,000.00       108,000.00        31,935.44       31,935.44         29.57       76,064.56            

               2. คา่จา้งเหมาพนกังานขบัรถยนต ์ 6 อตัรา 396,000.00       396,000.00        121,000.00     121,000.00       30.56       275,000.00          

              3. คา่จา้งเหมารักษาความปลอดภยั  2 อตัรา 136,800.00       136,800.00        40,000.00       40,000.00         29.24       96,800.00            

     1.1.3 คา่เช่าทรัพยสิ์น -                      

              คา่เช่าส านกังาน 90,000.00         90,000.00          8,000.00         8,000.00           8.89         82,000.00            

    1.1.4 คา่สาธารณูปโภค -                      

             1 คา่โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี         สหกรณ์จงัหวดั 12,000.00         12,000.00          28,879.93       5,775.86           48.13       6,224.14              

             2 คา่โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี         ผอ.กลุ่มวิชาการ/ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 30,000.00         30,000.00          6,508.33         6,508.33           21.69       23,491.67            

             3  คา่ไฟฟ้า น ้าประปา  โทรศพัท ์ ไปรษณีย์ 185,700.00       185,700.00        67,756.06       106,757.96       57.49       78,942.04            

-                      

-                      

-                      

รวม           1,755,600.00 1,755,600.00 464,080.37  527,543.40       30.05       1,228,056.60       

รวม   งบประมาณทั้งหมด 5,315,300.00    5,315,300.00     1,136,452.37  1,754,377.40    33.01       3,560,922.60        
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
  
 3.2 เรื่องผลการปฏิบัติงานของส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
(ฝบท.นายจตุพล หวลระลึก น าเสนอ)  ดังนี้ 
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ประธานแจ้งเพิ่มเติมว่า เนื่องจากกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ได้รายงานข้อมูลกิจกรรมต่างๆ มาที่กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริม
สหกรณแ์ล้ว  แต่กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ยังไม่ได้น าข้อมูลรายงานดังกล่าวลงในแบบรายงาน จึงท าให้ไม่สามารถ
ติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานในภารกิจต่างๆ ได้ จึงให้กลุ่มงาน/กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ และฝ่ายบริหารทั่วไป ส่ง
ผู้แทนกลุ่มละ 1 คน ร่วมกันออกแบบรายงานและหาวิธีที่จะให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ส่งรายงานให้กลุ่มงานกลุ่มใดกลุ่มใน
หนึ่งเรื่อง กลุ่มงานอ่ืนๆ สามารถน าข้อมูลรายงานมาใช้ได้ด้วย  
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
   
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ  
   4.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป น าเสนอเรื่องเพื่อทราบ ดังนี้ 
        (นายเฉลิมศักดิ์ จอดนอก นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ รายงานเรื่องเพื่อทราบ ดังนี้ 
   4.1.1. ก าหนด วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี 2562 (30 ธันวาคม 2562) 
    คณะรัฐมนตรีได้มีมติในคราวประชุม เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ก าหนดให้วันจันทร์        
ที่ 30 ธันวาคม 2562  เป็นวันหยุดราชการเพ่ิมกรณีพิเศษ  อีก 1 วัน ในปี 2562 เพ่ือให้มีวันหยุดราชการอย่าง
ต่อเนื่องในช่วงเทศกาลปีใหม่ อันจะส่งผลดีต่อการเดินทางกลับภูมิล าเนาและการท่องเที่ยวของประชาชน  
    ทั้งนี้ ในกรณีท่ีหน่วยงานมีภารกิจในการให้บริการประชาชน หรือมีความจ าเป็นหรือราชการ
ส าคัญในวันหยุดดังกล่าว โดยได้ก าหนดหรือนัดหมายไว้ก่อนแล้ว ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นพิจารณาด าเนินการตามที่
เห็นสมควร โดยมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและกระทบต่อการให้บริการประชาชน 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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  4.1.2 เรื่องผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
   ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ด าเนินการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี พ.ศ.2562 โดยมีหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วม
ประเมินจ านวน 8,299 หน่วยงาน 
   โดยผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน โดยภาพรวม กรมส่งเสริม
สหกรณ์ ได้คะแนน ร้อยละ 88.20 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน “ผ่าน” ที่ระดับ A อยู่ใน
ล าดับที่ 58 ของส่วนราชการระดับกรม จากจ านวน 144 หน่วยงาน และอยู่ในล าดับที่ 4 ของกระทรวงเกษตรกรและ
สหกรณ ์  
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
  4.1.3 เรื่องการรับสมัครผู้ประสานงานสหกรณ์ประจ าจังหวัด ประจ าปี 2563 
  สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ ากัด ประกาศรับสมัครผู้ประสานงานสหกรณ์ประจ าจังหวัดชุดใหม่ เนื่องจาก
ผู้ประสานงานชุดเดิมจะหมดวาระในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพ่ือให้มีหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติ สหกรณ์ข้าราชการ
สหกรณ์ จ ากัด จึงมีมติให้ก าหนดระเบียบว่าด้วยผู้ประสานงานสหกรณ์ประจ าจังหวัด พ.ศ.2558 และให้ประกาศ
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้ประสานงานสหกรณ์ประจ าจังหวัด โดยให้สมาชิกที่มีความประสงค์สมัครเป็นผู้
ประสานงานสหกรณ์ฯ กรอกรายละเอียดในใบสมัคร และส่งใบสมัครให้สหกรณ์ฯ ภายในวั นศุกร์ ที่ 27 ธันวาคม 
2562 เพื่อน าเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นผู้ประสานงานสหกรณ์ประจ าจังหวัดต่อไป  
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
  4.1.4 เรื่องการด าเนินงาน โครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าไทย ด ารงไว้ในแผ่นดิน  
   กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดท าโครงการอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ด ารงไว้ในแผ่นดิน เพ่ือสืบสานพระ
ราชปณิธาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงอนุรักษ์ ส่งเสริมและ      
เชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าผ้าไทย และให้จังหวัดสุรินทร์ประสานหน่วยงานด าเนินการ ดังนี้ 
   1) เชิญชวนแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยทุกวัน ยกเว้นวันที่มีการแต่งกายด้วยเครื่องแบบราชการ 
   2) ขอเชิญร่วมจัดท าบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือ MOU โครงการอนุรักษ์ศิลป์
ผ้าถิ่นไทย ด ารงไว้ในแผ่นดิน กับสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์และกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 
โดยขอความร่วมมือส่งแบบตอบรับฯ ให้ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ ภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2562  
 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากบุคลากรส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์มีภารกิจหน้าที่ในการออกพ้ืนที่
แนะน าส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป็นประจ า จึงให้บุคลากรส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ใส่ชุดผ้าไหม/ผ้า
ไทย เฉพาะวันศุกร์ วันประชุมประจ าเดือน และงานพิธีใหญ่ๆ เช่น วันสหกรณ์แห่งชาติ วันสหกรณ์นักเรียน  เป็นต้น   
โดยยังไม่ท าบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือ MOU โครงการอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ด ารงไว้ในแผ่นดิน 
กับสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์และกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 
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4.2 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ (โดยนายสมควร  แสงอินทร์ ผอ.กพส. รายงานที่ประชุมดังนี้)    

    4.2.1  เรื่องการรายงานสินทรัพย์สภาพคล่อง 

    รายงานอัตราสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ งบทดลองประจ าเดือน กันยายน  2562 จ านวนสหกรณ์
ที่มีสินทรัพย์สภาพคล่อง จ านวน 49 แห่ง สหกรณ์ส่งรายงาน จ านวน 51  แห่ง มีข้อสังเกต ดังนี้ 
    (1) สหกรณ์ท่ีด ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง น้อยกว่าอัตราร้อยละหนึ่ง จ านวน -  แห่ง 
    (2) สหกรณ์ที่ด ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง ปกติอัตราร้อยละหนึ่งและไม่เกินอัตราร้อยละยี่สิบ จ านวน  18  
แห่ง  
    (3) สหกรณ์ท่ีมีอัตราสินทรัพย์สภาพคล่อง มากกว่าอัตราร้อยละยี่สิบขึ้นไป จ านวน  34 แห่ง 
    (4) ไม่ส่งรายงานการด ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง จ านวน 2 แห่ง 
   

อัตราการด ารง

สนิทรัพยส์ภาพคลอ่ง มี ไม่มี

กลุม่สง่เสริมสหกรณ์ 1

1 สอ.ครูสุรินทร์ จ ำกดั 13 พ.ย. 62 14 พ.ย. 62 14 พ.ย. 62 211,102,159.62 5,269,905,780.70 4.01 √

2 สอ.ต ำรวจภูธรสุรินทร์ จ ำกดั 8 พ.ย. 62 8 พ.ย. 62 11 พ.ย. 62 33,955,140.64 30,921,170.72 109.81 √ มเีงินฝำกธนำคำรมำก

3 สอ. ตชด.ที2่1 จ ำกดั 5 พ.ย. 62 8 พ.ย. 62 11 พ.ย. 62 6,218,834.03 85,928,397.27 7.24 √

4 สอ.สถำบันอดุมศึกษำสุรินทร์ จ ำกดั 12 พ.ย. 62 14 พ.ย. 62 14 พ.ย. 62 24,311,531.63 1,041,494.93 2,334.29 √ มเีงินฝำกธนำคำรมำก

5 สอ.คุรุสัมพนัธจ์ังหวดัสุรินทร์ จ ำกดั 18 พ.ย. 62 18 พ.ย. 62 18 พ.ย. 62 48,495,849.41 376,434,275.02 12.88 √

6 สอ.อนำมยัสุรินทร์ จ ำกดั 6 พ.ย. 62 8 พ.ย. 62 11 พ.ย. 62 319,553,570.92 1,502,845,443.28 21.26 √ มเีงินฝำกสหกรณ์มำก และสหกรณ์ได้น ำเงินไปฝำกกบัสหกรณ์ อืน่

7 สอ.รพช.สุรินทร์ จ ำกดั 8 พ.ย. 62 8 พ.ย. 62 11 พ.ย. 62 353,687.78 179,168.16 197.41 √ มเีงินฝำกธนำคำรมำก

8 สหกรณ์โรงพยำบำลสุรินทร์ จ ำกดั 18 พ.ย. 62 18 พ.ย. 62 18 พ.ย. 62 90,713,210.51 505,344,670.76 17.95 √

9 สอ.พนักงำนสหกรณ์สุรินทร์ จ ำกดั 12 พ.ย. 62 18 พ.ย. 62 18 พ.ย. 62 10,170,409.27 21,025,973.79 48.37 √ มเีงินฝำกธนำคำรมำก

10 สอ.ข้ำรำชกำรท้องถิ่นสุรินทร์ จ ำกดั 12 พ.ย. 62 14 พ.ย. 62 14 พ.ย. 62 23,578,216.89 50,605,323.32 46.59 √ มเีงินฝำกธนำคำรมำก

11 สค.ตระแสง จ ำกดั 6 พ.ย. 62 8 พ.ย. 62 11 พ.ย. 62 27,114,635.45 44,639,675.61 60.74 √ เงินสดคงเหลือ และเงินฝำกธ.ออมสินมำก

12 สค.โคคอ จ ำกดั 5 พ.ย. 62 8 พ.ย. 62 11 พ.ย. 62 29,153,836.63 51,494,645.79 56.62 √

13 สกป.เมอืงสุรินทร์ จ ำกดั 5 พ.ย. 62 8 พ.ย. 62 11 พ.ย. 62 11,293,137.35 33,560,394.49 33.65 √ มเีงินฝำกธนำคำรมำก

14 สกก.เมอืงสุรินทร์ จ ำกดั 4 พ.ย. 62 6 พ.ย. 62 6 พ.ย. 62 1,506,015.23 10,488,988.94 14.36 √

15 สกก.ล ำดวน  จ ำกดั 14 พ.ย. 62 18 พ.ย. 62 18 พ.ย. 62 12,635,474.14 74,588,480.37 16.94 √

16 ส.เคหะสถำนมัน่คงหมอกวนสุรินทร์ จ ำกดั 5 พ.ย. 62 6 พ.ย. 62 6 พ.ย. 62 95,191.81 104,974.46 90.68 √ เงินฝำกธนำคำรมำก

กลุม่สง่เสริมสหกรณ์ 2

17 สกก.นิคมฯ ปรำสำท จ ำกดั 4 พ.ย. 62 14 พ.ย. 62 14 พ.ย. 62 2,835,628.34 10,131,217.66 27.99 √ น ำเงินไปฝำกกบัสหกรณ์อืน่มำก

18 สกก.ปรำสำท จ ำกดั 11 พ.ย. 62 11 พ.ย. 62 11 พ.ย. 62 10,489,246.95 162,977,111.37 6.44 √

19 ส.โคเนื้อและข้ำวอนิทรีย์พนมดงรัก จ ำกดั 5 พ.ย. 62 6 พ.ย. 62 6 พ.ย. 62 76,025.61 18,384.04 413.54 √ กำรถือเงินสดมำก

20 สกก.เพือ่กำรผลิตและกำรตลำดสุรินทร์ฯ 5 พ.ย. 62 6 พ.ย. 62 6 พ.ย. 62 258,789.32 31,739.40 815.36 √ มเีงินฝำกธนำคำรมำก

21 สกก.ต ำบลด่ำน จ ำกดั 14 พ.ย. 62 15 พ.ย. 62 15 พ.ย. 62 669,709.48 1,027,146.08 65.20 √

22 สกก.กำบเชิง จ ำกดั 14 พ.ย. 62 14 พ.ย. 62 14 พ.ย. 62 39,093,761.18 46,039,835.26 84.91 √ มเีงินฝำกธนำคำรมำก

23 สกก.โคเนื้อโกเบโคกยำง จ ำกดั 5 พ.ย. 62 6 พ.ย. 62 6 พ.ย. 62 351,135.64 406,697.63 86.34 √ มเีงินฝำกธนำคำรมำก

24 สกก.โคเนื้อตำเบำ จ ำกดั 20 พ.ย. 62 21 พ.ย. 62 22 พ.ย. 62 106,113.36 30,896.29 343.45 √ มเีงินฝำกธนำคำรมำก

25 สกก.ป้องกนัชำยแดนบ้ำนโพนทอง จ ำกดั 5 พ.ย. 62 6 พ.ย. 62 6 พ.ย. 62 165,671.65 33,243.35 498.36 √ เงินฝำกธนำคำรมำก

หมำยเหตุ

การรายงานการด ารงสนิทรัพยส์ภาพคลอ่งของสหกรณ์

งบทดลองประจ าเดอืน ตลุาคม 2562

ล าดบัที่ ชื่อสหกรณ์ วันทีส่ง่ วันทีร่ับ จงัหวัดรับ สนิทรัพยเ์ฉลีย่ ยอดเงินฝากเฉลีย่
กระดาษท าการ

 
26 ส.โคเนื้อสุรินทร์วำกวิปรำสำท จ ำกดั 20 พ.ย. 62 21 พ.ย. 62 22 พ.ย. 62 42,424.61 19,005.59 223.22 √ เงินฝำกธนำคำรมำก

  สกก.สมชัชำปรำสำท จ ำกดั 11 พ.ย. 62 14 พ.ย. 62 14 พ.ย. 62 41,877.86 970,012.72 4.32 √

28 สกก.ศุภนิมติรวมใจพฒันำ จ ำกดั 13 พ.ย. 62 14 พ.ย. 62 15 พ.ย. 62 10,525.09 1,142.85 920.95 √ ถือเงินสดไวม้ำก

29 สกป.อ ำเภอปรำสำท จ ำกดั 20 พ.ย. 62 21 พ.ย. 62 22 พ.ย. 62 16,197.08 919.35 1,761.80 √ เงินฝำกธนำคำรมำก

30 สค.พนักงำนเอชบีไอสุรินทร์ จ ำกดั 20 พ.ย. 62 20 พ.ย. 62 20 พ.ย. 62 84,210.65 117,825.87 71.47 √ ถือเงินสดไวม้ำก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๓๑- 
 

กลุม่สง่เสริมสหกรณ์ 3

31 สกก.สังขะ จ ำกดั 8 พ.ย. 62 8 พ.ย. 62 11 พ.ย. 62 11,938,835.96 65,310,197.28 18.28 √

32 สกก.บัวเชด จ ำกดั 12 พ.ย. 62 13 พ.ย. 62 13 พ.ย. 62 6,725,262.23 59,033,030.42 11.39 √

33 สค.ดำรำธวิำสขนำญมอญ จ ำกดั 12 พ.ย. 62 14 พ.ย. 62 14 พ.ย. 62 35,865,231.04 35,533,970.24 100.93 √ มเีงินฝำกมำก เงินสดบำงวนักม็ำก ควรตรวจสอบกำรเกบ็รักษำเงินสด

34 สกก.หมูบ่้ำนทับทิมสยำม 04 จ ำกดั 1 พ.ย. 62 7 พ.ย. 62 7 พ.ย. 62 36,233.91 93,766.03 38.64 √ มเีงินฝำก ธนำคำร มำก 

35 สค.นครสังขะ จ ำกดั 6 พ.ย. 62 7 พ.ย. 62 7 พ.ย. 62 1,133,221.85 3,370,036.67 33.63 √ มเีงินฝำกธนำคำรมำก

36 สกก.ร่วมใจบ้ำนดง จ ำกดั 6 พ.ย. 62 7 พ.ย. 62 7 พ.ย. 62 171,174.46 80,728.96 212.04 √ มเีงินฝำก ธนำคำร มำก 

กลุม่สง่เสริมสหกรณ์ 4

37 สกก.ส ำโรงทำบ จ ำกดั 1 พ.ย. 62 13 พ.ย. 62 13 พ.ย. 62 8,051,547.48 17,590,337.94 45.77 √ มเีงินฝำกธนำคำรมำก

38 สกก.ศีขรภูม ิจ ำกดั 1 พ.ย. 62 13 พ.ย. 62 13 พ.ย. 62 3,722,724.77 18,497,882.26 20.13 √ ถือเงินสดมำก

39 สกก.จอมพระ จ ำกดั 4 พ.ย. 62 13 พ.ย. 62 13 พ.ย. 62 500,231.80 4,142,590.35 12.08 √

40 สกก.เขวำสินรินทร์ จ ำกดั 4 พ.ย. 62 13 พ.ย. 62 13 พ.ย. 62 632,679.75 4,196.52 15,076.30 √ มเีงินฝำกธนำคำรมำก

41 สค.เขวำสินรินทร์ จ ำกดั 1 พ.ย. 62 13 พ.ย. 62 13 พ.ย. 62 3,658,986.63 2,587,221.97 141.43 √ มเีงินฝำกธนำคำรมำก

กลุม่สง่เสริมสหกรณ์ 5

42 สกก.ชุมพลบุรี จ ำกดั 7 พ.ย. 62 8 พ.ย. 62 11 พ.ย. 62 2,443,206.88 59,656,898.94 4.10 √

43 สกป.ชุมพลบุรี จ ำกดั 5 พ.ย. 62 8 พ.ย. 62 11 พ.ย. 62 22,068,366.46 13,676,395.33 161.36 √ เงินฝำกธนำคำรมำก

44 สหกรณ์เพือ่กำรผลิตบ้ำนขี้เหล็ก จ ำกดั

45 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศรีณรงค์ จ ำกดั

กลุม่สง่เสริมสหกรณ์ 6

46 สกก.รัตนบุรี จ ำกดั 11 พ.ย. 62 14 พ.ย. 62 15 พ.ย. 62 9,618,814.46 15,716,472.46 61.20 √ มเีงินฝำก ธกส.มำก

47 สกก.ท่ำตูม จ ำกดั 4 พ.ย. 62 6 พ.ย. 62 6 พ.ย. 62 1,584,031.65 85,825,117.10 1.85 √

48 สกป.ท่ำตูมหนึ่ง จ ำกดั 5 พ.ย. 62 7 พ.ย. 62 11 พ.ย. 62 11,435,387.97 51,184,225.80 22.34 √ มเีงินฝำก ธกส.มำก

49 สกก.สนม จ ำกดั 14 พ.ย. 62 18 พ.ย. 62 18 พ.ย. 62 3,678,634.42 31,039,393.10 11.85 √      

50 สกป.ทุง่กลุำท่ำตูมสอง จ ำกดั 5 พ.ย. 62 5 พ.ย. 62 5 พ.ย. 62 3,100,137.63 13,373,320.57 23.18 √ มเีงินฝำก ธกส.มำก

51 ส.สตรีท่ำตูม จ ำกดั 1 พ.ย. 62 5 พ.ย. 62 6 พ.ย. 62 113,484.00 732,762.50 15.49 √

ไม่รายงาน

ไม่รายงาน

 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
4.2.2 เร่ืองโครงการสินเช่ือเพ่ือรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบนัเกษตรกร ปีการผลิต 
2562/63  
  1. ผลการรวบรวมข้าวเปลือก ปีการผลิต 2562/63 มีสหกรณ์รวบรวมข้าวเปลือก จ านวน 17 แห่ง 
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 มีผลการรวบรวมข้าว ดังนี้ 
   1.1 ผลการรวบรวมข้าวเปลือก(เพ่ือขาย) สหกรณ์รับซื้อข้าวเปลือกจากสมาชิกสหกรณ์และ
เกษตรกรทั่วไปส่งขายให้แก่โรงสีเอกชน(ชื้อมาขายไป) จ านวน 74,414.11  ตัน เป็นเงิน 918,859,546.60 บาท  
ผลการจ าหน่ายข้าวเปลือก 72,687.13 ตัน เป็นเงิน 913,361,664.85 บาท คงเหลือข้าวเปลือก 1,726.98 ตัน 
เป็นเงิน 20,767,027.70 บาท 
   1.2 ผลการรวบรวมข้าวเปลือกเพ่ือแปรรูป  สหกรณ์รวบรวมข้าวเปลือกเพ่ือแปรรูป  4 แห่ง
จ านวน 4,073.56  ตัน  เป็นเงิน 52,141837.47  บาท ส่งแปรรูป จ านวน 49.20 ตัน ได้เนื้อข้าวสาร 27.50 ตัน 
ได้ผลพลอยได้ จ านวน 16.91 ตัน คงเหลือข้าวเปลือก จ านวน 4,024.36 ตัน 
   การรายงานและบันทึกข้อมูลผลการรวบรวมข้าวเปลือก ปีการผลิต 2562/63 ผ่านระบบงาน   
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ทุกวันจันทร์ภายใน เวลา 12.00 น. ได้ด าเนินการบันทึกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วในวันจันทร์ที่ 
25 พฤศจิกายน 2562 
  2. ติดตามยอดช าระเงินกู้โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปี
การผลิต 2561/62  สหกรณ์มียอดช าระเงินกู้ คงเหลือ 117.64 ล้านบาท ครบก าหนดช าระ 31 ธันวาคม 2562 
จ านวน 2 แห่ง 
       2.1 สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สุรินทร์  จ ากัด คงเหลือ              จ านวน 
100.00 ล้านบาท  
       2.2  สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี  จ ากัด คงเหลือ 20.64 ช าระแล้ว 2.98 ล้านบาท คงเหลือ
จ านวน 17.66 ล้านบาท 
 
 
 



-๓๒- 
 

แผนการรวบรวม แผนการรวบรวม วงเงินที่

ข้าวเปลอืกเพ่ือ ข้าวเปลอืกเพ่ือ คงเหลอืข้าวเปลอืก ขอกู้ ธ.ก.ส.

จ าหน่าย ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า แปรรูป ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ (ลา้นบาท)

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

1 สกก.พือ่กำรเกษตรลูกค้ำ ธ.ก.ส.สุรินทร์ จก. 78,000.00      35,964.00   440,146,172.00 35,964.00 447,348,356.50   0.00 0.00 12,000.00      3,883.00 47,623,550.94 0.00 0.00 0.00 3,883.00           990.00       

2 สหกรณ์กำรเกษตรเมืองสุรินทร์  จก. 5,000.00        3,799.45     46,189,758.00   3,799.45   46,949,648.00  0.00 0.00  -  -  -  -  -  -  - 65.00        

3 สกป.เมอืงสุรินทร์  จก. 6,500.00        2,415.87     30,147,413.00   2,348.24   29,817,373.75  67.63 843,948.37    -  -  -  -  -  -  - 40.00        

4 สหกรณ์กำรเกษตรล ำดวน  จก. 10,000.00      1,911.15     23,628,373.25   1,911.15   23,915,046.50  0.00 0.00  -  -  -  -  -  -  - 40.00        

5 สหกรณ์กำรเกษตรปรำสำท  จก. 4,000.00        2,220.90     26,854,135.50   2,220.90   27,298,315.50  0.00 0.00 2,500.00        0.63 8,820.00         -  -  - 0.63 80.00        

6 สกก.กำบเชิง  จ ำกดั 4,900.00        1,667.63     19,682,698.00   1648.11 19,694,914.50  19.52 230,390.59   50.00           0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00        

7 สหกรณ์เกษตรอนิทรียทั์พไทย  จ ำกดั 20.00           0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 564.00          110.29 2,070,688.60  68.55        35.80         21.21 41.74 0.00

8 สหกรณ์กำรเกษตรบัวเชด  จก. 2,500.00        2,099.10     24,749,517.25   2,058.23   25,326,806.00  40.87      481,879.27    -  -  -  -  -  -  - 18.00        

9 สหกรณ์กำรเกษตรสังขะ  จก. 3,000.00        2,660.55     31,136,384.50   1398.94 16,774,325.50  1,261.61   14,764,606.58  -  -  -  -  -  -  - 36.00        

10 สหกรณ์กำรเกษตรศีขรภูม ิ จก. 2,500.00        1,091.76     12,854,290.50   1,091.76   13,082,678.25  0.00 0.00  -  -  -  -  -  -  - 21.60        

11 สหกรณ์กำรเกษตรส ำโรงทำบ  จก. 4,000.00        3,090.54     36,082,849.50   3,090.54   36,546,431.25  0.00 0.00  -  -  -  -  -  -  - 60.00        

12 สหกรณ์ผู้ใชน้้ ำกดุหวำย-เกำะแกว้ จก. 500.00          1,177.36     13,652,243.00   1,169.28   13,479,597.35  8.08 93,692.77     -  -  -  -  -  -  - 2.00          

13 สหกรณ์กำรเกษตรชุมพลบุรี  จก. 10,000.00      9,672.57     124,241,031.25 9,413.81   123,015,821.25   258.76 ########## 500.00          0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00        

14 สกป.ชุมพลบุรี  จก. 2,300.00        1,753.00     22,777,977.00   1,753.00   23,117,909.00  0.00 0.00 850.00          292.00   5,659,516.47  0.00 0.00 0.00 292.00              40.00        

15 สหกรณ์กำรเกษตรรัตนบุรี  จก. 4,000.00        5,107.61     63,863,709.85   5,107.61   64,885,232.85  0.00 0.00  -  -  -  -  -  -  - 40.00        

16 สหกรณ์กำรเกษตรสนม  จก. 5,000.00        2,808.29     35,502,329.00   2,808.29   36,063,988.00  0.00 0.00  -  -  -  -  -  -  - 60.00        

17 สกป.ปฏิรูปทีดิ่นท่ำตูมหนึ่ง  จก. 4,000.00        2,216.49     27,588,149.25   2,216.49   28,031,447.25  0.00 0.00  -  -  -  -  -  -  - 36.00        

146,220.00    79,656.27   979,097,030.85 77,999.80 975,347,891.45   1,656.47   19,738,206.04 16,464.00      4,285.92 55,362,576.01 68.55 35.80 21.21 4,217.37           1,608.60    

หมายเหต ุ:  บันทึกข้อมลูผลกำรรวบรวมข้ำวเปลือกปีกำรผลิต 2562/63 ผ่ำนระบบงำนกรมส่งเสริมสหกรณ์ทุกวนัจันทร์ของสัปดำห์

ผลการรวบรวมข้าวเปลอืกของสหกรณ์

ข้อมูล ตัง้แตว่ันที ่1 ตลุาคม 2562 ถึง วันที ่ 29 พฤศจกิายน 2562

ส านักงานสหกรณ์จงัหวัดสรุินทร์

รวมทัง้สิน้

ผลการรวบรวมข้าวเปลอืกเพ่ือจ าหน่าย ยอดสะสม(ทกุสปัดาห)์

ผลการขายข้าวเปลอืก  คงเหลอืข้าวเปลอืก ซ้ือข้าวเปลอืก
สหกรณ์ที่

 ซ้ือข้าวเปลอืก

 3.ผลการรวบรวมข้าวเปลอืกเพ่ือแปรรูป ยอดสะสม(ทกุสปัดาห)์

สง่แปรรูป ไดเ้น้ือข้าวสาร ผลพลอยได้

 
 
ประธานมอบหมายให ้ผอ.กสส.5 ติดตาม 2 สหกรณ์ ว่าสามารถน าเงินมาช าระภายใน 31 ธันวาคม 2562 ได้หรือไม่ 
ได้แก่  1. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สุรินทร์  จ ากัด คงเหลือ จ านวน 100.00 ล้านบาท  
 2.  สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี  จ ากัด คงเหลือ 20.64 ช าระแล้ว 2.98 ล้านบาท คงเหลือจ านวน 17.66 
ล้านบาท   
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

4.2.3 เร่ืองโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทาง   การเกษตร)  
 ผลการด าเนินงานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ได้รับปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและเครื่องมืออุปกรณ์การตลาด ภายใต้
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ จ านวน  6 สหกรณ์  รวม  11 รายการ งบประมาณทั้งสิ้น 
28,954,800 บาท  ผลการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์การตลาด/สิ่งก่อสร้าง ของสหกรณ์ที่ได้รับสนับสนุนดังนี้  ผลการ
ใช้ประโยชน์ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2562 
 

ที่ ชื่อสหกรณ ์ รายการ 

ผลการด าเนนิงานการรวบรวมผลผลติของสหกรณ์ 

แผนการรวบรวม(ตัน) 
ผลการรวบรวมเดือน ต.ค.62 ผลการรวบรวมสะสม(ต.ค.-ปัจจุบนั) 

ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (บาท) ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (บาท) 
1 สกป.เมืองสุรินทร์ จ ำกัด 1. ลำนตำก  4,800 ตรม. 3,600 2,328.23 28,893,644.50 2,389.21 29,808,347.00 

2 สกก.บัวเชด จ ำกัด 2. โกดัง      1,000 ตรม. 5,500 562.48 1,357,989.92 706.53 1,601,56.52 

  3. ลำนตำก  4,000 ตรม.      

3 สกก.ส ำโรงทำบ  จ ำกัด 4. ลำนตำก  3,200 ตรม. 2,100 3,090.55 36,082,849.50 3,090.55 36,082,849.50 

  5. เครื่องชั่งฯ 80 ตัน       

  6. ฉำง       2,000 ตัน       

4 สก.ผู้ใช้น  ำกุดหวำย-เกำะแก้ว 
จ ำกัด 

7. ลำนตำก 1,120 ตรม. 2,000 1,124.00 13,029,105.00 1,124.00 13,029,105.00 

  8. เครื่องชั่ง 50 ตัน       

5 สกป.ชุมพลบุรี จ ำกัด 9. ลำนตำกขนำด 4,000ตรม. 2,150 884.43 11,210,412.50 1,752.00 22,777,976.50 

6 สกก.สนม จ ำกัด 10. ลำนตำก จ ำนวน     2 แห่ง  2,300 2,725.78 34,415,046.00 2,808.30 35,502,329.00 

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

     

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

     

  11. เครื่องชั่งพร้อม 
    โรงคลุม 50 ตัน 

     

รวม 17,650.00 10,715.47 124,989,047.42 11,870.59 138,802,113.52 

ประธานมอบหมายให้ กสส. ที่เกี่ยวข้องรายงานทุกสัปดาห์ และมอบหมายให้ กพส .รวบรวมแล้วรายงาน              
กรมส่งเสริมสหกรณใ์นระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นรายสัปดาห์  

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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4.2.4 เรื่องโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูท านา ปีการผลิต 
๒๕๖๒/๒๕๖๓ 

 ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีนโยบายในการด าเนินการโครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือสนับสนุนการปลูก
ข้าวโพดหลังฤดูท านา ปีการผลิต ๒๕๖๒/๒๕๖๓ และส านักงานสหกรณ์จังหวัดฯ ไดด้ าเนินการส ารวจสมาชิกที่แสดงความ
จ านงขอเข้าร่วมโครงการสนับสนุนเงินทุนเพ่ือการพัฒนาอาชีพสมาชิกสหกรณ์ ตามกิจกรรมโครงการสานพลังประชารัฐ
เพ่ือสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูท านา ปีการผลิต ๒๕๖๒/๒๕๖๓ โดยมีสหกรณ์ยืนยันเข้าร่วมโครงการ จ านวน ๓ 
แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) ได้แก่ 
  1. สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการเกษตรลูกค้า ธ.ก.ส.สุรินทร์ จ ากัด   สมาชิกเข้าร่วมโครงการ ๑๙๘ ราย 
พ้ืนที่ ๑,๐๐๐ ไร่ 
  2. สหกรณ์การเกษตรบัวเชด จ ากัด สมาชิกเข้าร่วมโครงการ ๙ ราย พ้ืนที่ ๕๗ ไร่ 
  ๓. สหกรณ์การเกษตรส าโรงทาบ จ ากัด สมาชิกเข้าร่วมโครงการ 2๑ ราย พ้ืนที่ 131 ไร่ 

๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒) 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
4.2.5 เร่ือง โครงการธนาคารสินค้าเกษตร  

สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ เป้าหมายการส่งเสริม ๑๕ สหกรณ์ (ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม - ๒๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒) โดยพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นแหล่งยืม/คืน/รับฝาก/ถอน เมล็ดพันธุ์ข้าว ข้าวสาร ข้าวเปลือก และ
ปัจจัยการผลิตอ่ืน ๆให้แก่สมาชิกสหกรณ์ เพ่ือลดต้นทุนและบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิก 
ผลการด าเนินงาน 
 

ที ่ ชื่อสหกรณ ์ การบรกิาร สมาชกิที่มาใช้
บรกิาร(ราย) 

ยอดการใชบ้รกิาร
(บาท) 

ต้นทุนการผลติลดลง
(บาท) 

1 สหกรณก์ารเกษตรปราสาท จ ากัด อาหารสัตว ์ 156 68,190 6,137 
2 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.สุรินทร์ จ ากัด เมล็ดพันธุ์ข้าว - - - 
3 สหกรณเ์กษตรเกษตรชมุพลบุรี จ ากัด เมล็ดพันธุ์ข้าว - - - 
4 สหกรณก์ารเกษตรปฏิรูปที่ดินเมืองสุรนิทร์ จ ากัด เมล็ดพันธุ์ข้าว - - - 
5 สหกรณก์ารเกษตรบัวเชด จ ากัด เมล็ดพันธุ์ข้าว - - - 
6 สหกรณก์ารเกษตรปฏิรูปที่ดินชมุพลบุรี จ ากัด ข้าวสาร/ 

เมล็ดพันธุ์ข้าว 
271 668,234.64 26,729,39 

7 สหกรณก์ารเกษตรรตันบุรี จ ากดั เมล็ดพันธุ์ข้าว - - - 
8 สหกรณก์ารเกษตรสนม จ ากัด เมล็ดพันธุ์ข้าว 23 90,400 6,880 
                                          รวมทัง้สิ้น 450 826,824.64 39,746.39 

เป้าหมายการผลักดันเดิม ปี ๒๕๖๒ (สหกรณ์ยังไม่เริ่มด าเนินการ) 
๑. สกก.เมืองสุรินทร์ จ ากัด  ๒. สก.นิคมฯปราสาท จ ากัด   ๓. สกก.สังขะ จ ากัด 
๔. สกก.ศีขรภูมิ จ ากัด   ๕. สกก.ส าโรงทาบ จ ากัด  ๖. สก.ผู้ใช้น้ ากุดหวาย-เกาะแก้ว จ ากัด 
๗. สกป.ท่าตูมหนึ่ง จ ากัด 
  

ประธานแจ้งให ้กสส. ที่รับผิดชอบสรุปข้อมูลให้ชัดเจนและรายงานสหกรณ์จังหวัดเพ่ือทราบด้วย  
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 



-๓๔- 
 

4.2.6 เร่ือง การใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรทดแทนแรงงาน   
  ผลการด าเนินงานการใช้ประโยชน์เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงาน สหกรณ์ให้บริการรถเกี่ยว
นวดข้าวและรวบรวมผลผลิตของสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรทั่วไป มีผลการให้บริการและใช้ประโยชน์เครื่องจักรกล
การเกษตร ปีการผลิต 2562/63 ดังนี้ 
   1.) การให้บริการรถเก่ียวนวดข้าวของสหกรณ์  
    1.1 รถเกี่ยวนวดข้าวของสหกรณ์ จ านวน 4 คัน สหกรณ์ให้บริการสมาชิก       จ านวน 
181 ราย จ านวน 2,557.50ไร่ โดยสหกรณ์คิดค่าบริการ 370-550 บาท/ไร่ ค่าบริการภาคเอกชนในพ้ืนที่ 500-
600 บาท/ไร่ สมาชิกสหกรณ์สามารถลดต้นทุนได้ 50 -100 บาท/ไร่ รวมลดต้นทุนจากค่าบริการที่ลดลง จ านวน
127,875 บาท สามารถทดแทนแรงงานคนได้เฉลี่ย 200 บาท/ไร่ 
    1.2 รถเก่ียวนวดข้าวของเครือข่ายสหกรณ์ จ านวน 5 คัน สหกรณ์ให้บริการสมาชิกจ านวน 
62 ราย จ านวน 884.50 ไร่ โดยสหกรณ์คิดค่าบริการ 500-550 บาท/ไร่ ค่าบริการภาคเอกชนในพ้ืนที่ 550-600 
บาท/ไร่ สมาชิกสหกรณ์สามารถลดต้นทุนได้ 50บาท/ไร่ ประมาณ  44,225 บาท สามารถทดแทนแรงงานคนได้เฉลี่ย 
200 บาท/ไร่    
   2.) รถตักล้อยาง จ านวน 2 คัน สหกรณ์ใช้ประโยชน์ในการรวบรวมผลผลิต ข้าวเปลือก,           
มันส าปะหลัง ในปีการผลิต 2562/63 มีผลรวบรวม  5,694.50 ตัน  
 
 

ชนิดสนิค้า รายการเครื่องจกัรกล การใช้ประโยชน์ ราคา (บาท) รัฐอุดนุน 90%

สหกรณ์สมทบ

 10% เงินกู้ กพส.

รถแทรกเตอร์ขนำดไมน่้อยกวำ่ 95 แรงมำ้พร้อมอปุกรณ์ (พำนพรวนชนิด 7 จำน ไถหัวหม ู โรตำร่ี

พรวนแนวต้ัง)

      2,100,000    1,890,000      210,000 -

รถแทรกเตอร์ ขนำดไมน่้อยกวำ่ 24 แรงมำ้ พร้อมจอบหมนุใบมดี ขนำด 24 ใบ หน้ำกวำ้งไมต่่ ำกวำ่ 

750 มลิลิเมตร ควำมเร็วรอบเพลำ 540 รอบ/นำที

        375,020      337,500    37,520.00  - 

รถแทรกเตอร์ขนำดไมน่้อยกวำ่ 95 แรงมำ้ พร้อมอปุกรณ์ (ผำนพรวนชนิด 7 จำน ไถหัวหม ูโรตำร่ี

พรวนแนวตั ง)

      2,100,000    1,890,000      210,000  - 

รถไถเดินตำมพร้อมเคร่ืองยนต์ดีเซลแบบระบำยควำมร้อนด้วยน  ำ ขนำดไมน่้อยกวำ่ 11 แรงมำ้ 

ควำมเร็วรอบ 2,400 รอบต่อนำที  พร้อมจำนขนำด 18 นิ ว จ ำนวน 2 จำน หน้ำกวำ้งไมต่่ ำกวำ่ 50 

เซนติเมตร

          88,000        79,200          8,800  - 

รถแทรกเตอร์ขนำดไมน่้อยกวำ่ 95 แรงมำ้ พร้อมอปุกรณ์ (ผำนพรวนชนิด 7 จำน ไถหัวหม ูโรตำร่ี

พรวนแนวตั ง)

      2,100,000    1,890,000      210,000  - 

รถไถเดินตำมพร้อมเคร่ืองยนต์ดีเซลแบบระบำยควำมร้อนด้วยน  ำ ขนำดไมน่้อยกวำ่ 11 แรงมำ้ 

ควำมเร็วรอบ 2,400 รอบต่อนำที  พร้อมจำนขนำด 18 นิ ว จ ำนวน 2 จำน หน้ำกวำ้งไมต่่ ำกวำ่ 50 

เซนติเมตร

          88,000        79,200          8,800  - 

รถตัดหญ้ำแบบเดินตำม           15,000        13,500          1,500           15,000

เคร่ืองตัดหญ้ำสะพำยหลัง            5,000          4,500            500            5,000

รถตัดหญ้ำแบบเดินตำม           15,000        13,500          1,500           15,000

เคร่ืองตัดหญ้ำสะพำยหลัง            5,000          4,500            500            5,000

หมำยเหตุ :     1)  รำคำนี เป็นกำรประมำณกำร ซ่ึงเป็นรำคำทีร่วม vat แล้ว

 2)  งบประมำณทีรั่ฐอดุหนุน มกีำรปัดเศษให้ลงท้ำยหลักร้อย เพือ่ใช้ในกำรค ำนวณจัดสรรงบประมำณ

 3)  ให้เลือกเฉพำะรำยกำรทีก่ ำหนดให้ในแต่ละผลผลิตเท่ำนั น  

 4) เฉพำะรำยกำรยำงพำรำ และปำล์มน  ำมนั ทีม่ใีห้เลือก 2 กรณี คือรับเงินอดุหนุน หรือ ขอกู ้กพส. เพือ่ให้สมำชิก

ยำงพำรำ

ปำล์มน  ำมนั

รายการเครื่องจกัรกลการเกษตรในการก าจดัวัชพืชทีอุ่ดหนุน

ออ้ย

รถแทรกเตอร์ติดจอบหมนุก ำจัดวชัพชืในร่องออ้ย 

หลังวชัพชืเร่ิมงอก ควำมสำมำรถกำรท ำงำน 2 ไร่

ต่อชั่วโมง ใช้น  ำมนั 2 ลิตรต่อไร่

มนัส ำปะหลัง

รถไถเดินตำมพว่งเคร่ืองก ำจัดวชัพชืแบบจำนพร้อม

ล้อเหล็กหน้ำแคบแบบปรับได้ ก ำจัดวชัพชืเมือ่

วชัพชืงอก ควำมสำมำรถกำรท ำงำน 1 ไร่ต่อชั่วโมง

 ใช้น  ำมนัเชื อเพลิง 2 ลิตรต่อไร่

ข้ำวโพดเลี ยง

สัตว์

รถไถเดินตำมพว่งเคร่ืองก ำจัดวชัพชืแบบจำนพร้อม

ล้อเหล็กหน้ำแคบแบบปรับได้ ก ำจัดวชัพชืเมือ่

วชัพชืงอก ควำมสำมำรถกำรท ำงำน 1 ไร่ต่อชั่วโมง

 ใช้น  ำมนัเชื อเพลิง 2 ลิตรต่อไร่

 
 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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4.2.7 เร่ืองโครงการ“มาตรการเยียวยาสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากการแบนสารเคมีก าจัด
วัชพืชด้วยเครื่องจักรกลทางการเกษตร”  
   กรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้ส ารวจเป้าหมายสหกรณ์ที่จะเข้าร่วมโครงการ  “มาตรการเยียวยาสมาชิก
สหกรณ์ท่ีได้รับผลกระทบจากการแบนสารเคมีก าจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักรกลทางการเกษตร” สหกรณ์ที่ประสงค์ขอรับเงิน
อุดหนุนโครงการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร เพ่ือให้บริการเกษตรกรในการเตรียมดินที่ดีเพ่ือลด
วัชพืชในสถาบันเกษตรกร ปรากฏว่ามีสหกรณ์ที่มีความประสงค์ขอรับเงินอุดหนุนฯ  จ านวน 2 สหกรณ์ ได้แก่ 
   1. สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สุรินทร์  จ ากัด  
   2. สหกรณ์การเกษตรบัวเชด จ ากัด   

รายการ จ านวน รฐัอุดหนุน 

90%

สหกรณ์

สมทบ 10%

รวม

1 สหกรณ์กำรเกษตรเพือ่

กำรตลำดลูกค้ำ ธ.ก.ส.

สุรินทร์ จ ำกดั

ตำออ็ง เมอืง

สุรินทร์

ข้ำวโพด

เล้ียงสัตว์

200 1,000 รถแทรกเตอร์ ขนำด ไมน่้อยกวำ่ 95 แรงมำ้  พร้อม

อปุกรณ์(พำนพรวนชนิด 7 จำน ไถหัวหม ูโรตำร่ี

พรวนแนวตั ง

1    1,890,000    210,000                            2,100,000

1 สหกรณ์กำรเกษตรบัวเชด 

จ ำกดั

บัวเชด บัวเชด มนัส ำปะหลัง 675 12,042 รถแทรกเตอร์ ขนำด ไมน่้อยกวำ่ 95 แรงมำ้  พร้อม

อปุกรณ์(พำนพรวนชนิด 7 จำน ไถหัวหม ูโรตำร่ี

พรวนแนวตั ง

1    1,890,000    210,000                            2,100,000

แบบส ารวจเปา้หมายสหกรณท์ีจ่ะเข้าร่วมโครงการ "มาตรการเยยีวยาสมาชิกสหกรณท์ีไ่ดร้ับผลกระทบจากการแบนสารเคมีก าจดัวัชพืชดว้ยเครือ่งจกัรกลการเกษตร"

(เฉพาะชนิดสนิค้าข้าวโพดเลีย้งสตัว์ มันส าปะหลงั อ้อย)

จงัหวัด    สรุินทร์ 

รายการอุปกรณ์ทีข่อรับการสนับสนุน (งบอุดหนุน)ที่ สหกรณ์ ต าบล อ าเภอ ระบชุนิด

ผลผลติหลกั

สมาชิกที่

ปลกู (คน)

พ้ืนทีป่ลกู 

(ไร่)

 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
4.2.8 เร่ืองรายงานผลการรวบรวม/การรับซื้อ/การจ าหน่ายยางพาราของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
  ผลการรวบรวม/การรับซื้อ/การจ าหน่ายยางพาราของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จ านวน 13 แห่ง ข้อมูล 
ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 จ านวน 1,222.35 ตัน มูลค่า 22,418,496.05 บาท รายละเอียดดังนี้   
   1. ผลการรวบรวม/รับซื้อ ยางสด ปริมาณ 72.33 ตัน มูลค่า 1,246,359.16 บาท 
   2. ผลการรวบรวม/รับซื้อ ยางก้อนถ้วย ปริมาณ 1,132.41 ตัน มูลค่า 20,960,830.38 บาท 
   3. ผลการรวบรวม/รับซื้อ เศษยาง ปริมาณ 17.60 ตัน มูลค่า 211,306.51 บาท 

 

ปริมำณ 

(ตัน)
มลูค่ำ (บำท)

ปริมำณ 

(ตัน)
มลูค่ำ (บำท)

ปริมำณ 

(ตัน)
มลูค่ำ (บำท)

ปริมำณ 

(ตัน)
มลูค่ำ (บำท)

1 กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำงพำรำต ำบลหนองระฆัง 3.349 41,300.00 7.438 236,127.00 4.533 41,300.00 15.32 318,727.00

2 กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำงพำรำบ้ำนนำดี 13.963 441,608.80 0 0 0 0 13.963 441,608.80

3 กลุ่มเกษตรกรท ำสวนยำงพำรำ นำดี เพีย้รำม ท่ำสวำ่ง 1.885 61,284.00 31.9 777,553.00 0 0 33.785 838,837.00

4 กลุ่มเกษตรกรท ำสวนยำงพำรำ บ้ำนอ ำปึล 11.336 199,144.64 155.087 2,991,877.45 0 0 166.423 3,191,022.09

5 กลุ่มเกษตรกรท ำสวนยำงพำรำต ำบลกำบเชิง 0 0 104.282 1,856,653.35 0 0 104.282 1,856,653.35

6 กลุ่มเกษตรกรท ำสวนยำงพำรำต ำบลค ำผง 0 0 57.625 1,016,672.00 0 0 57.625 1,016,672.00

7 กลุ่มเกษตรกรท ำสวนยำงพำรำต ำบลแนงมดุ 0 0 308.852 5,795,224.23 0 0 308.852 5,795,224.23

8 กลุ่มเกษตรกรท ำสวนยำงพำรำต ำบลเบิด 38.917 412,207.72 92.854 1,633,330.58 0 0 131.771 2,045,538.30

9 กลุ่มเกษตรกรท ำสวนยำงพำรำต ำบลส ำเภำลูน 0 0 42.651 789,158.00 10.3 146,980.00 52.951 936,138.00

10 กลุ่มเกษตรกรท ำสวนยำงพำรำบ้ำนน้อย 0 0 109.995 1,984,398.00 0 0 109.995 1,984,398.00

11 สหกรณ์กองทุนสวนยำงท่ำตูม 2.883 90,814.00 9.803 232,088.00 2.775 23,026.51 15.461 345,928.51

12 สหกรณ์กองทุนสวนยำงสังขะ 0 0 97.249 1,675,011.69 0 0 97.249 1,675,011.69

13 สหกรณ์กำรเกษตรบัวเชด 0 0 114.67 1,972,737.08 0 0 114.67 1,972,737.08

72.333 1,246,359.16 1,132.41 20,960,830.38 17.608 211,306.51 1,222.35 22,418,496.05ผลการรวบรวมทัง้สิน้

ผลการรวบรวม/รับซ้ือยางพาราของสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร

ข้อมูล ณ วันที ่28 ต.ค. 2562 - 03 พ.ย. 2562

ที่ สหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกร

ผลกำรรวบรวม/รับซ้ือยำงพำรำสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

น้ ำยำงสด
ยำงกอ้นถ้วย

เศษยำง รวมทัง้หมด
(cup lump)
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4.3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์  (โดยนายธราดล ศิลาลาย น าเสนอที่ประชุม ดังนี้) 

4.3.1  เรื่อง กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
1.1 ลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ครบก าหนดช าระภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2562 จ านวน 3  

สัญญา  จ านวนเงิน 1,256,250 บาท   
 

ที ่ สหกรณ์ 
เลขที่
สัญญา 

วัตถุประสงค์ ต้นเงินกู้ ดอกเบี้ย 

1 สผน.กดุหวาย-เกาะแก้ว จ ากัด (งวดที่ 6)  7/2557 สร้างส านักงาน    131,250.00   3.00  

2 สกก.ปราสาท จ ากัด  (งวดที่ 6)  17/2556 สร้างอาคารเก็บข้าว   625,000.00   1.00  

3 สค.เครดิตยูเนี่ยนศรีณรงค ์จก 8/2562 ใหส้มาชิกกู้ยืม   500,000.00   3.50  
    

                  1.2 ลูกหนี้ค้างช าระ/ลูกหนี้ตามพิพากษาเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 

 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 
 สหกรณ์ผิดนัดช าระหนี้ค้างระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2562  จ านวน 164,000 บาท  

 
 
 
 
 

      
 
 
 

 1.3 การด าเนินคดีกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
 - ด าเนินการบังคับคดีกับ สหกรณ์การเกษตรหนองระวี จ ากัด และอยู่ระหว่างการสืบทรัพย์ 

- ส่งฟ้องด าเนินคดี สหกรณ์การเกษตรเฉนียงรุ่งเรือง จ ากัด วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562  
 
 
 
 
 

สหกรณ์.......จ ากัด ช าระหนี้(บาท) ช าระต้นเงิน(บาท) 
สบ.สินค้าเกษตร 12,000.00 10,650.67 
สค.พนมดงรัก 10,000.00 0.00 
สก.ผู้ผลิตและแปรรูปการเกษตรโคกส าโรงสุรินทร์ 
(หมดหนี้) 

147,000.00 147,000.00 

รวม 169,000.00 157,650.67 
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1.4 ข้อมูลการจัดชั้นลูกหนี้ การก าหนดอัตราดอกเบี้ย เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 นายธราดล ศิลาลาย ผอ.กบส. ได้ชี้แจงในที่ประชุมดังนี้  

   การรายงานผลการวิเคราะห์วงเงินกู้ตามการจัดชั้นลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 (1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563) ของส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์จ านวน 40 
แห่ง โดยแยกเป็น ชั้น A จ านวน 5 แห่ง  ชั้น B จ านวน 21 แห่ง ชั้น C จ านวน 13 แห่ง ชั้น D จ านวน 1 แห่ง และผล
การจัดขนาดของสหกรณ์ 40 แห่ง แยกเป็น ขนาดใหญ่พิเศษจ านวน 5 แห่ง ขนาดใหญ่มาก จ านวน 9 แห่ง ขนาดใหญ่ 
จ านวน 20 แห่ง และ ขนาดกลางจ านวน 6 แห่ง  

 -การก าหนดอัตราดอกเบี้ย  เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์จะพิจารณาแตกต่างกันตามผลการ
จัดชั้นลูกหนี้ และขนาดของสหกรณ์ ทุกวัตถุประสงค์ก าหนดอัตราดอกเบี้ยเดียวกัน ดังนี้ 

 

ช้ันลูกหนี้ อัตราดอกเบีย้ (%) 
ขนาดเล็ก-กลาง 

อัตราดอกเบีย้ (%)ขนาด
ใหญ่ 

อัตราดอกเบีย้ (%) 
ขนาดใหญ่มาก-ใหญ่พิเศษ 

A 1.50 2.00 2.50 
B 2.00 2.50 3.00 
C 2.50 3.00 3.50 
D 3.00 3.50 4.00 

 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

4.3.2 เร่ืองโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
  2.1 รายงานขอเบิกเงินโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  จ านวน 32 
แห่ง สมาชิก  15,969 ราย ต้นเงินกู้คงเหลือที่ขอเบิกชดเชย  2,354,793,317.58  บาท จ านวนดอกเบี้ยที่ขอชดเชย 
53,319,618.64  บาท  รายละเอียด ดังนี้  

ล าดับ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
จ านวน

สมาชกิ(ราย) 
ต้นเงินกู้คงเหลือที่ขอเบิก

ชดเชย(บาท) 
จ านวนดอกเบี้ย 

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  

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.ศีขรภมูิ จก. 73           7,523,340.51             168,764.20  

9 สกป.เมืองสรุินทร ์จก. 891       117,314,766.00          2,000,509.64  

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

11 
สกก.เพื่อการผลติและการตลาด
สุรินทร ์จก. 24               47,885.00         492.99  
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12 สกก.ล าดวน จก. 1,058  189,489,943.00          3,649,850.98  

13 สกก.ชุมพลบุร ีจก. 3,845  637,385,321.09  17,346,809.39  

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

15 สกก.เมืองสรุินทร ์จก. 644 177,477,841.02          4,188,830.77  

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

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

18 สกก.นิคมฯปราสาท จก. 447   33,124,612.00          723,291.84  

19 สกก.ส าโรงทาบ จก. 885     122,948,270.00          2,956,488.45  

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

21 สกป.ชุมพลบรุ ีจก. 1,092    59,566,807.14    1,328,394.46  

22 สกก.ท่าตูม จก. 571       70,622,545.00    1,369,627.16  

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

24 สกก.สังขะ จก. 888     161,040,489.67          3,769,924.51  

25 สกป.ท่าตูมสอง จก. 301         45,529,760.68  935,597.72  

26 สกก.สตรีท่าตมู จก. 31             648,000.00         17,667.27  

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

28 สกก.รัตนบรุ ีจก. 849      102,347,003.02  2,326,824.90  

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

30 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ตาเบา 13            490,000.00             8,937.60  

31 กลุ่มเกษตรกรท านาสมดุ 17       535,400.00           10,605.31  

32 กลุ่มเกษตรกรท านาตาเบา 12         870,079.00  2,465.07  

   รวมท้ังสิ้น 15,969 2,354,793,317.58 53,319,618.64 
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4.3.3. เร่ืองกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 
       3.1 โครงการอ่ืน ๆ หนี้ค้างช าระ จ านวน 41 สัญญา ต้นเงินคงเหลือ 32,203,730.85 บาท ซึ่ง

ได้ด าเนินการส่งฟ้องด าเนินคดีกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีหนี้ค้างทั้งหมดแล้ว และได้รับช าระหนี้ดังนี้  
             1.  สหกรณ์การเกษตรพัฒนานาเสือก จ ากัด จ านวน 3,500 บาท 
              2. สหกรณ์การเกษตรไทยหนองเยีย จ ากัด ช าระเต็มจ านวน 205,044.41 บาท คงเหลือค่าฤชา

ธรรมเนียมศาล ซึ่งอยู่ระหว่างการคัดรับรอง  
       3.2 ขั้นตอนการบังคับคดี  
            3.2.1) ด าเนินการบังคับคดีแล้ว จ านวน 34 สัญญา คิดเป็นร้อยละ 82.93  ยังคงเหลือ  

7 สัญญา คิดเป็นร้อยละ 17.07 ได้แก่  
          1)  สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยอลงกรณ์ จ ากัด จ านวน 1 สัญญา 
          2)  สหกรณ์การเกษตรพัฒนาสุรินทร์ จ ากัด จ านวน 2 สัญญา  
          3)  สหกรณ์การเกษตรพัฒนานาเสือก จ ากัด จ านวน 1 สัญญา 
          4)  สหกรณ์การเกษตรเมืองลีง สกย.อ.(1) จ ากัด จ านวน 1 สัญญา 
         5)  กลุ่มเกษตรกรท านาสวาย จ านวน 2 สัญญา  

                        3.2.2) การยึดทรัพย์  
        สหกรณ์สหพันธ์สตรีทุ่งมน จ ากัด หมายเลขคดีด า 145/2551 หมายเลขคดีแดง 507/2552 น า

ยึดที่ดินเปล่า จ านวน 1 แปลง  คือ โฉนดเลขที่ 41448 หน้าส ารวจ 2918 ต าบลทุ่งมน อ าเภอปราสาท จังหวัด
สุรินทร์ ระหว่างวันที่ 12 – 15 พฤศจิกายน 2562 เบื้องต้นเมื่อค านวณยอดหนี้       ณ วันสิ้นสุดอายุความตามค า
พิพากษา (20 พฤศจิกายน 2562) คงเหลือ จ านวน 847,145.15 บาท กรณีขายราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั้ง 3 
แปลงได้เท่ากับราคาประกาศของเจ้าพนักงานบังคับคดี จ านวน 995,400.00 บาท ซึ่งสามารถช าระหนี้ได้เต็มจ านวน 
และเหลือเงินประมาณ 148,254.85 บาท คืนแก่ผู้ถูกฟ้องคดี ทั้งนี้ต้องพิจารณาร่วมกับบัญชีของส านักงานบังคับคดี 
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 4.3.๔. เรื่องเงินกองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร  

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

จ ากัด ประสานงานวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งอยู่ระหว่างศาลออกค าสั่ง   
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4.3.5 เรื่องปุ๋ยผสมใช้เอง  
                    นายธราดล ศิลาลาย ผอ.กบส. ได้ชี้แจงการติดตามผลการผสมปุ๋ยใช้เองของสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ 
ตามโครงการอบรมส่งเสริมปุ๋ยผสมใช้เองผ่านสหกรณ์การเกษตรเพ่ือลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร  ซึ่งในเดือน 
พฤศจิกายน 2562  สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จ ากัด ได้มีสมาชิกใช้ปุ๋ยผสมใช้เองจ านวน 9 ราย  แยกเป็นปุ๋ย
ไนโตรเจน = 1,012 กก. ฟอสฟอรัส=1,594 กก.และปุ๋ยโพแทสเซียม=1,009 กก.) รวมทั้งสิ้น 3,615 กก. พ้ืนที่
เพาะปลูก จ านวน 112 ไร่ พืชเพาะปลูก คือ ข้าว เป็นหลัก 
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4.3.6 เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืมหรือค้ าประกัน 
  นายธราดล ศิลาลาย ได้ชี้แจงระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความ
เห็นชอบวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ าประกันของสหกรณ์ พ.ศ.2561 ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2561 ก าหนด
หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืม ดังนี้ 
 1.การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืม จ าแนกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้ 
  1) สหกรณ์ทุกประเภทที่จดทะเบียนจัดตั้งใหม่ไม่เกิน 3 ปี 
  2) หลักเกณฑ์การพิจารณาท่ัวไปส าหรับสหกรณ์แต่ละประเภท 
  3) สหกรณ์ที่ขอความเห็นชอบเกินกว่าหลักเกณฑ์การพิจารณาท่ัวไป 
  4) สหกรณ์ที่มีส่วนขาดทุนแห่งทุน 
  5) สหกรณ์ได้ก่อหนี้ภาระผูกพันเดิมไว้เกินกว่าหลักเกณฑ์ 
 2.หลักเกณฑ์การพิจารณาวงเงินการกู้ยืมของสหกรณ ์
  1) สหกรณ์ทุกประเภทที่จดทะเบียนจัดตั้งใหม่ ไม่เกิน 3 ปี 
   (1) วงเงินการกู้ยืม จะต้องเป็นไปตามแผนการจัดหาเงินทุนมาด าเนินงานตามแผนด าเนินการ 
เกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจการของสหกรณ์ท่ีจัดตั้ง ที่ยื่นขอจดทะเบียนสหกรณ์ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ 
   (2) หากไม่สามารถปฏิบัติได้ตามแผนที่ก าหนด จะต้องแจ้งให้สหกรณ์จัดประชุมใหญ่เพ่ือทบทวน
หรือปรับปรุงแผนโดยจะพิจารณาจากความเป็นไปได้ของแผนการจัดหาเงินทุน และต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ใน
การจัดตั้งสหกรณ ์
  2) หลักเกณฑ์การพิจารณาท่ัวไปส าหรับสหกรณ์แต่ละประเภท 
   (1) พิจารณาจากทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนส ารอง ตามลงทดลอง ณ วันสิ้นเดือนสุดท้ายก่อนการ
ประชุมใหญ ่
   (2) กรณีสหกรณ์มีผลขาดทุนสะสมตามงบการเงินปีปัจจุบัน ให้ใช้ทุนเรือนหุ้นหลังหักผลขาดทุน
สะสมแล้ว 
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   (3) กรณีสหกรณ์มีผลขาดทุนสะสมเกินกึ่งหนึ่งของทุนเรือนหุ้น ต้องน าเสนอแผนฟ้ืนฟูการ
ด าเนินงานให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาเห็นชอบด้วย ทั้งนี้วงเงินการกู้ยืมก าหนดได้ไม่เกินหลักเกณฑ์พิจารณาทั่วไปหรือ
เท่ากับที่ก่อหนี้ภาระผูกพันไว้แล้ว 
   (4) ก าหนดค่าสัมประสิทธิ์ในการค านวณวงเงินการกู้ยืม แยกตามประเภท ดังนี้ 
    -สหกรณ์ออมทรัพย์ ไม่เกิน 1.5 เท่า ของทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนส ารอง 
    -สหกรณ์ร้านค้า ไม่เกิน 10 เท่า ของทุนเรื่อนหุ้นรวมกับทุนส ารอง 
    -สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ประมง สหกรณ์นิคม สหกรณ์บริการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ไม่
เกิน 5 เท่า ของทุนเรือนหุ้น 
 3) สหกรณ์ท่ีขอความเห็นชอบเกินกว่าหลักเกณฑ์การพิจารณาท่ัวไป 
  (1) ให้กระท าได้เฉพาะสหกรณ์ท่ีเข้าร่วมโครงการตามนโยบายรัฐบาลเท่านั้น 
  (2) สหกรณ์ต้องเสนอให้ที่ประชุมใหญ่เห็นชอบ 
  (3) การขยายวงเงินการกู้ยืมเกินกว่าหลักเกณฑ์ได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสมในการเข้าร่วมโครงการ 
  (4) ให้ความเห็นชอบชั่วคราว และต้องถือใช้วงเงินตามหลักเกณฑ์ท่ัวไปเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 

 4) สหกรณ์ที่มีส่วนขาดแห่งทุน 

  (1) สหกรณ์ท่ีมีผลขาดทุนสะสมตามงบการเงินปีปัจจุบันเกินกว่าจ านวนทุนเรือนหุ้นจะต้องเสนอแผนฟื้นฟู
การด าเนินงานให้ที่ประชุมใหญ่เห็นชอบ 

  (2) ในการให้ความเห็นชอบกรณีปกติ จะให้ไม่เกินวงเงินที่สหกรณ์ก่อหนี้ภาระผูกพันไว้แล้ว 

  (3) กรณีมีสถาบันการเงินหรือกองทุนหรือผู้ที่จะให้ความช่วยเหลือโดยเฉพาะเจาะจงให้ก าหนดในแผน
ฟ้ืนฟูการด าเนินงานที่เสนอที่ประชุมใหญ่เห็นชอบให้ชัดเจน 

  (4) ในการให้ความเห็นชอบจะพิจารณาจากความเป็นไปได้ของแผนฟ้ืนฟู 

 5) สหกรณ์ได้ก่อหนี้ภาระผูกพันเดิมไว้เกินกว่าหลักเกณฑ์ 

  (1) กรณีสหกรณ์ได้ก่อหนี้ภาระผูกพันเดิมไว้เกินหลักเกณฑ์ และสามารถถปรับลดภาระหนี้ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ภายในหนึ่งปี จะพิจารณาให้ความเห็นชอบถือใช้วงเงินการกู้ยืมเกินกว่าหลักเกณฑ์เฉพาะส่วนที่ก่อหนี้ผูกพัน
ไว้แล้ว 

  (2) กรณสีหกรณ์ใดไม่อาจปรับลดภาระหนี้ผูกพันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ได้ภายในหนึ่งปี จะต้องจัดท า
แผนประกอบการพิจารณาเพ่ือที่จะจ ากัดวงเงินการกู้ยืมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของระเบียยบนี้โดยให้มีระยะเวลาไม่
เกินห้าปีทางปีบัญชี (ณ ปัจจุบัน สหกรณ์จะต้องท าแผนสีปี) ซึ่งแผนประกอบการพิจารณา จะมีดังนี้ 

   (1) แผนการระดมหุ้นจากสมาชิก (เพ่ือเพ่ิมวงเงินให้เท่ากับกับค่าสัมประสิทธิ์ 

   (2) แผนปรับลดภาระหนี้ผูกพันเดิม (เพ่ือลดวงเงินให้เท่ากับค่าสัมประสิทธิ์) 
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4.4 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ (โดยนางสาวทรายทอง ประดับศรี ผอ.กจส.น าเสนอที่ประชุม ดังนี้) 

 4.4.1 เรื่องการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน  

   การจัดมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
   สหกรณ์ทั้งหมด 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  
ข้อมูล ณ วันที่ 27 พ.ย. 62 ผลสหกรณ์รักษามาตรฐาน (ระดับ A+B) ได้ จ านวน 9 แห่ง (ระดับ A = 

5, ระดับ B = 4) รักษามาตรฐานไม่ได้ จ านวน 0 แห่ง และยังไม่ประชุมใหญ่ 46 แห่ง 
2. สหกรณ์น ามาจัดมาตรฐานเพิ่ม จ านวน 35 แห่ง 
ข้อมูล ณ วันที่ 27 พ.ย. 62 ผลผลักดันสหกรณ์ผ่านมาตรฐาน (ระดับ B) ได้ จ านวน 0 แห่ง ไม่ผ่าน

มาตรฐาน จ านวน 5 แห่ง (ระดับ C=1 และระดับ F= 4) และยังไม่ประชุมใหญ่ 30 แห่ง 
      3. แนะน าส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้รักษาระดับผ่านเกณฑ์มาตรฐานแผน 24 แห่ง 
      ข้อมูล ณ วันที่ 27 พ.ย. 62 ผลกลุ่มเกษตรกรรักษามาตรฐาน ได้ จ านวน 6 แห่ง ไม่ผ่านมาตรฐาน 0 
แห่ง และยังไม่ประชุมใหญ่ 18 แห่ง 
      4. กลุ่มเกษตรกรน ามาจัดมาตรฐานเพิ่ม จ านวน 11 แห่ง ได้แก่  
   1) ก.ท านาคอโค  
   2) ก.ท าสวนยางพารา นาดี เพี้ยราม ท่าสว่าง 
   3) ก.ท านาตาเบา 
   4) ก.ท าสวนยางพาราต าบลแนงมุด 
   5) ก.ท าสวนยางพาราต าบลกาบเชิง 
   6) ก.ท าสวนยางพาราบ้านน้อย 
   7) ก.ท านาหมื่นศรี 
   8) ก.ท านาสนม 
   9) ก.ท านาทุ่งกุลา 
   10) ก.เลี้ยงสัตว์ต าบลทับใหญ่ 
   11) ก.ท าสวนยางพาราต าบลเบิด 
ข้อมูล ณ วันที่ 27 พ.ย. 62 ผลผลักดันกลุ่มเกษตรกรผ่านมาตรฐาน ได้ จ านวน 5 แห่ง ดังนี้ 
   1) ก.ท าสวนยางพารา นาดี เพี้ยราม ท่าสว่าง 
   2) ก.ท าสวนยางพาราต าบลแนงมุด 
   3) ก.ท าสวนยางพาราต าบลกาบเชิง 
   4) ก.ท าสวนยางพาราบ้านน้อย 
   5) ก.ท าสวนยางพาราต าบลเบิด 
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และยังไม่ประชุมใหญ่ 6 แห่ง ดังนี้ 
   1) ก.ท านาคอโค  
   2) ก.ท านาตาเบา 
   3) ก.ท านาหมื่นศรี 
   4) ก.ท านาสนม 
   5) ก.ท านาทุ่งกุลา 
   6) ก.เลี้ยงสัตว์ต าบลทับใหญ่  
      
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 4.4.2  เร่ืองข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่จัดส่งงบดุล งบก าไรขาดทุนและงบประกอบต่างๆ 
รวมทั้งรายละเอียดประกอบงบการเงินฯ ให้ผู้สอบบัญชีเพื่อเตรียมพร้อมรับการตรวจสอบบัญชีภายใน 
30 วัน นับแต่วันสิ้นปทีางบัญชี  
  สหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสุรินทร์ที่จะต้องปิดบัญชีได้ภายใน 30 วัน (1 ตุลาคม 2562 – 22 
พฤศจิกายน 2562) แผนทั้งปีสหกรณ์ 102 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 37 แห่ง ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 
 
  ปิดบัญชีไดภ้ายใน 30 วัน จ านวน 7 สหกรณ์ ดังนี้  
  1.สหกรณ์การเกษตรอินทรีย์กองทุนข้าวสุรินทร์ จ ากัด 
  2.สหกรณ์การเกษตรดาวไทยเมืองช้าง จ ากัด 
  3.สหกรณ์การเกษตรสลักได จ ากัด 
  4.สหกรณ์การเกษตรพัฒนานาเสือก จ ากัด 
  5.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนครสังขะ จ ากัด 
  6.สหกรณ์ผู้ผลิตพืชอาหารสัตว์และพลังงานสุรินทร์ จก.(จด 16 มี.ค. 2560) 
  7.สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินศีขรภูมิ จ ากัด 
 กลุ่มเกษตรกรปิดบัญชีภายใน 30 วัน จ านวน 1 กลุ่ม ดังนี้  
  กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ท่าสว่าง (เตรียมเลิก) 
 ปิดบัญชี 31-180 วัน จ านวน 2 แห่ง  ได้แก่ สกก.พัฒนาสุรินทร์ จก. และ สกก.หนองบัวบาน จก. 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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4.4.3 เร่ืองข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประชุมใหญ่สามัญได้ภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นปีทาง
บัญชีของสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร  
  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสุรินทร์ที่ประชุมใหญ่สามัญภายใน 150 วันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี 
(1 ตุลาคม 2562 – 22 พฤศจิกายน 2562) แผนทั้งปีสหกรณ์ 102 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 37 แห่ง ข้อมูล ณ วันที่ 
22 พฤศจิกายน 2562 

สรุปสหกรณ์ที่ประชุมใหญ่ภายใน 150 วัน จ านวน 15 แห่ง แบ่งตามกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1-6 ดังนี้ 

   กสส.1 

   1) สกก.พัฒนานาเสือก จก. 

   2) สกก.ดาวไทยเมืองช้าง จก. 

   3) สกก.สลักได จก. 

   4) ก.เลี้ยงสัตว์ท่าสว่าง 

   กสส.2 

   1) สก.โคเนื้อสุรินทร์วากิวปราสาท จ ากัด 

   2) สก.โคเนื้อคูตัน จก. 

   3) สก.เนื้อและข้าวอินทรีย์พนมดงรัก จ ากัด 

   กสส.3 

   1) ก.เลี้ยงสัตว์ตาวัง 

   กสส.4 

   1) สกก.เมืองลีงโมเดล จก. 

   2) สก.ผู้ผลิตพืชอาหารสัตว์และพลังงานสุรินทร์ จก. 

   3) สกก.ประดู่สะโนพัฒนา จก. 

   กสส.5 

   1) สก.โคเนื้อข้าวหอมมะลิ ต าบลนาหนองไผ่ จก. 

   กสส.6 

   1) สก.โคเนื้อสุรินทร์วากิวหนองบัวบาน จก. 

   2) กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์สนม 

 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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4.4.4 เร่ืองข้อมูลสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรรับสมาชิกเพิ่ม  
  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสุรินทร์รับสมาชิกเพ่ิม(ตุลาคม 2562–22 พฤศจิกายน 2562) 
แผนทั้งปีสหกรณ์ 102 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 37 แห่ง ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562  ดังนี้ 
  สหกรณ์ แผน รับสมาชิกเพ่ิม 816 ราย ผลรับสมาชิกเพ่ิมได้ 83 ราย  ดังนี้ 
  กสส.1 จ านวนสมาชิกเพ่ิม  0 ราย 
  กสส.2 จ านวนสมาชิกเพ่ิม  2 ราย 
  กสส.3 จ านวนสมาชิกเพ่ิม 78 ราย 
  กสส.4 จ านวนสมาชิกเพ่ิม  1 ราย 
  กสส.5 จ านวนสมาชิกเพ่ิม  0 ราย 
  กสส.6 จ านวนสมาชิกเพ่ิม  2 ราย 
     รวม 83 ราย 
  กลุ่มเกษตรกร แผน รับสมาชิกเพ่ิม 74 ราย ผลรับสมาชิกเพ่ิมได้ 8 ราย  
  กสส.1 จ านวนสมาชิกเพ่ิม  2 ราย 
  กสส.2 จ านวนสมาชิกเพ่ิม 1 ราย 
  กสส.3 จ านวนสมาชิกเพ่ิม 0 ราย 
  กสส.4 จ านวนสมาชิกเพ่ิม  0 ราย 
  กสส.5 จ านวนสมาชิกเพ่ิม  0 ราย 
  กสส.6 จ านวนสมาชิกเพ่ิม  5 ราย 
      รวม 8 ราย 
  แผนงานรับสมาชิกเพิ่มทั้งปี 890 ราย ผลงานรวม 91 ราย  คิดเป็นร้อยละ 10.22% 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

  4.5  กลุ่มตรวจการสหกรณ์ (โดยนางบานใจ มามาก ผอ.กตส.น าเสนอที่ประชุม ดังนี้) 

  4.5.1 เรื่อง ข้อสังเกต/รายงานที่ตรวจพบจากการสอบบัญชี ประจ าเดือน พฤศจิกายน 
2562  รายละเอียด ดังนี้      

    1. ข้อสังเกต/รายงานที่ตรวจพบจากการสอบบัญชี : ที่เกิดขึ้นระหว่างปีที่ยังไม่ได้รับรายงาน/รายงาน
ความเคลื่อนไหว 
           สรุปข้อมูล : รายงานผลการแก้ไขข้อสังเกต/รายงานของผู้สอบบัญชี  (สหกรณ์)  จ านวน  37   แห่ง   
ประกอบด้วย  ติดตาม 37  แห่ง    
 

 ข้อสังเกตเพ่ิม     จ านวน           -  แห่ง 
 รายงานข้อสังเกต  เดือน  พ.ย. 62  จ านวน           7   แห่ง ดังนี้ 
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1) สค. ตระแสง จก. 
2) สก. นิคมฯ ปราสาท จก. 
3) สกก.ปราสาท จก. 
4) สกก.เขวาสินรินทร์ จก 
5) สก.ผู้ใช้น้ าฝายตะลุง จก. 
6) สก. สตรีท่าตูม จก. 
7) สก.โคนมรัตนบุรี จก. 

 ยังไม่รายงานความเคลื่อนไหว เดือน พ.ย. 62 จ านวน           29  แห่ง 
       
สรุปข้อมูล : รายงานผลการแก้ไขข้อสังเกต/รายงานของผู้สอบบัญชี(กลุ่มเกษตรกร)จ านวน  1 แห่ง  ประกอบด้วย  ติดตาม 1  แห่ง   
     

 ข้อสังเกตเพ่ิม     จ านวน            -  แห่ง 
 รายงานข้อสังเกต  เดือน  พ.ย. 62  จ านวน           -   แห่ง 
 ยังไมร่ายงานความเคลื่อนไหว เดือน พ.ย. 62 จ านวน          1  แห่ง 

       

ประธานแจ้งเรื่องการรายงานโดย ให้ กตส. คีย์ข้อมูลเข้าระบบ ภายใน วันที่ 25 ของทุกเดือน ผู้ที่รายงานไม่ครบถ้วน
ให้ กตส.ท าหนังสือรายงานให้สหกรณ์จังหวัดทราบ  
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
   

4.5.2  เร่ืองก าหนดจัดประชุมบุคลากรเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาของระบบการตรวจการสหกรณ์ 
การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ และการตรวจสอบสหกรณ์โดยสมาชิกสหกรณ์  
 ด้วยกรมส่งเสริมสหกรณ์ แจ้งให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัด  จัดประชุมบุคลากรเพ่ือระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัญหาของระบบตรวจการสหกรณ์ การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ และการตรวจสอบสหกรณ์โดยสมาชิกสหกรณ์ รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะแนวการพัฒนาระบบการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการทุจริตในสหกรณ์ และรายงานให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ ทราบภายใน
วันที่ 15 ธันวาคม 2562 

 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ก าหนดจัดประชุมในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30-16.00 น. โดยให้กลุ่ม
ส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดเตรียมข้อมูลการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ในพ้ืนที่รับผิดชอบ มาน าเสนอในที่ประชุมด้วย 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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4.5.3  เรื่องการช าระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร   
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ มีแผนงานการช าระบัญชีสหกรณ์และ     กลุ่ม

เกษตรกร 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   กลุ่ม
เกษตรกร ทั้งหมด 100 แห่ง แยกเป็นสหกรณ์ 76 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 24 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562)     ถอนชื่อ
แล้ว - แห่ง ดังนี้ 
                                      ๑. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่อยู่ระหว่างเลิกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 8 แห่ง (สหกรณ์ 6 
แห่ง  กลุ่มเกษตรกร 2 แห่ง)  สรุปผลดังนี้ 
          อยู่ระหว่างขอเอกสารจากผู้สอบบัญชีเพ่ือประกอบเลิก จ านวน  4  แห่ง 

       อยู่ระหว่างเสนอเลิก     จ านวน  3  แห่ง 

         ถึงขั้นตอนที่ 1 (ประกาศ)     จ านวน  1  แห่ง 
 

     2. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เลิกก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แยกเป็นดังนี้ 
                  1) กรณีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ไม่มีปัญหาอุปสรรค จ านวน  15 แห่ง  (สหกรณ์ 9 แห่ง         
กลุ่มเกษตรกร 6 แห่ง)  สรุปผลดังนี้  
                         ถึงขั้นตอนที่ 1 (ประกาศ)     จ านวน  -  แห่ง 
  ถึงขั้นตอนที่ 2 (รับมอบทรัพย์สิน)    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  2  แห่ง 

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

        ถึงขั้นตอนที่ 8 (ผู้สอบรับรองรายงานย่อ)   จ านวน  -  แห่ง 
        ถึงขั้นตอนที่ 9 (ถอนชื่อ)     จ านวน  1  แห่ง 

 ถึงขั้นตอนที่ 10 (มอบรักษาบรรดาสมุดบัญชี)  จ านวน  -  แห่ง 
 

                2) กรณีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีปัญหาอุปสรรค จ านวน 77 แห่ง (สหกรณ์ 61 แห่ง           
กลุ่มเกษตรกร 16 แห่ง)  สรุปผลดังนี้  

- ยังไม่ได้ยื่นล้มละลาย จ านวน 16 แห่ง (สหกรณ์ 16 แห่ง กลุ่มเกษตรกร - แห่ง)  
  ถึงขั้นตอนที่ 2 (รับมอบทรัพย์สิน/จัดท างบดุลฯ)  จ านวน  3  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  -  แห่ง 

        ถึงขั้นตอนที่ 8 (ผู้สอบรับรองงบ)    จ านวน  1  แห่ง 
                                       - ยื่นล้มละลาย จ านวน 61 แห่ง (สหกรณ์ 45 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 16 แห่ง)  
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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4.5.4 เร่ืองการแก้ไขข้อบกพร่อง  
 นางบานใจ มามาก ผอ.กตส. รายงานการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ 23 แห่ง ข้อมูล ณ วันที่ 25 
พฤศจิกายน 2562 ดังนี้    
 1) สกก.พัฒนานาเสือก จก. 
 2) สค.คอโค จก. 
 3) สค.ตระแสง จก. 
 4) สกก.วัน วัน วัน จก. 
 5) สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรสุรินทร์ จ ากัด   
        6) สหกรณ์เกษตรอินทรีย์กองทุนข้าวสุรินทร์ จ ากัด  
 7) สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สุรินทร์ จ ากัด 
 8) ออมทรัพย์สถาบันอุดมศึกษา จ ากัด 
 9) สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 21 จ ากัด 
 10) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จ ากัด 
 11) สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จ ากัด 
 12) สหกรณ์การเกษตรเมืองสุรินทร์ จ ากัด 
 13) สหกรณ์การเกษตรต าบลด่าน จก. 
 14) สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ ปราสาท จก.  
 15) สหกรณ์การเกษตรปราสาท จ ากัด 
 16) สหกรณ์การเกตรกรกาบเชิง จ ากัด   
 17) สหกรณ์กองทุนสวนยางสังขะ จ ากัด 
 18) สก.สตรีชุมพลบุรี จก.   
 19) สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จ ากัด 
 20) สผน.ฝายตะลุง จ ากัด 
 21) สกป.ทุ่งกุลาท่าตูมสอง จก.  
 22) สหกรณ์การเกษตรท่าตูม จ ากัด  
 23) สหกรณ์การเกษตรรัตนบุรี จ ากัด 
 
 
ประธานแจ้ง ให้ติดตามผลในการประชุมการแก้ไขข้อบกพร่อง  
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๔๙- 
 

4.6 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1  
 นายวัชรินทร์ มามาก ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 น าเสนอท่ีประชุมดังนี้ 
 ผลการติดตามการด าเนินงานการแก้ไขข้อบกพร่องในเดือนพฤศจิกายน 2562 
 1. ผลการติดตามฯ สหกรณ์การเกษตรเมืองสุรินทร์ จ ากัด  
  นายทะเบียนสหกรณ์มีค าสั่งให้แก้ไขข้อบกพร่อง ดังนี้ คือ  
  1) เรื่อง การเพิกถอนมติที่ประชุมคณะกรรมการที่มีการก าหนดค่าตอบแทน เงินเดือนพนักงาน โดยใช้
ระเบียบที่มิชอบ สหกรณ์มีการแก้ไขโดยการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง  สหกรณ์ก็ได้มีการประชุม
คณะกรรมการและมีมติให้มีการพิจารณาเรื่องเงินเดือนอีกครั้ง โดยมีการทบทวนการใช้ระเบียบปี 2551 แทน          
ปี 2558 ซึ่งสหกรณ์ได้รายงานผลการด าเนินงานมายังนายทะเบียนสหกรณ์แล้ว ในบางรายที่ได้รับเงินเกินขั้นที่ก าหนด
จะต้องเรียกคืนเงินให้เสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคม 2562  
  2) เรื่อง การจ่ายเงินกู้เกินระเบียบก าหนดเกินร้อยละ 60 มี 61 สัญญา  วงเงิน 22 ล้านบาท สหกรณ์ได้
ด าเนินการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและน าเสนอในที่ประชุมกรรมการให้มีการติดตามและให้ด าเนินการให้
แล้วเสร็จภายใน เดือนมกราคม 2563 
  3) เรื่อง การค้ าประกันเงินกู้เกินระเบียบ จ านวน 39 ราย ได้มีการตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว 
ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2562 
  4) เรื่อง การจัดสรรก าไรสุทธิไม่เป็นไปตามข้อบังคับ จ านวน 3 ทุน  เป็นเงิน 5 ล้านบาท สหกรณ์ได้
ด าเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว โดยการโอนเข้าทุนส ารอง 
  5) เรื่อง การคิดค่าปรับกับบริษัทวันทนาอินดัสเตรียล จ ากัด ในการจัดซื้อรถโฟร์คลิฟไฟฟ้า ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 ตัน โดยสหกรณ์ได้คิดค่าปรับต่ ากว่าที่ระเบียบก าหนด ที่ประชุมมีมติตามที่คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
เสนอก็คือให้เรียกคืนจากบริษัท ร้อยละ 0.1 ตามท่ีสหกรณ์ประกาศ และผู้จัดการสหกรณ์ยินยอมช าระส่วนต่างที่ต่ ากว่า
ระเบียบก าหนด ร้อยละ 0.4 เป็นเงิน 3 แสนกว่าบาท โดยจะช าระให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2563 
   2. ผลการติดตามฯ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จ ากัด 
  1) เรื่อง ค่าตอบแทนเงินรายเดือนของคณะกรรมการซึ่งมีการจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ 
วงเงิน 1,666,000 บาท สหกรณ์มีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและน าเข้าที่ประชุมกรรมการ มีมติให้ช าระ
เงินคืน โดยได้ช าระครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน จ านวน 1,374,000 บาท คงเหลือ 292,000 บาท ซึ่งจะช าระให้
แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม นี้ 
 3. ผลการติดตามฯ สหกรณ์ออมทรัพย์ ตชด.21 จก. 
  1) เรื่อง ค่าตอบแทนเงินรายเดือนของคณะกรรมการซึ่งมีการจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ โดย
มติที่ประชุมกรรมการให้เรียกเงินคืน จ านวน 95,000 บาท โดยสหกรณ์ได้รับช าระจากคณะกรรมการครบตาม
จ านวนแล้ว และจะรายงานให้นายทะเบียนสหกรณ์ทราบภายในเดือนธันวาคม  
 4. ผลการติดตามฯ สหกรณ์การเกษตรเมืองสุรินทร์ จ ากัด 
  1) เรื่อง สมาชิกร้องเรียนกรณีการน าหลักทรัพย์ตนเองมาค้ าประกันเพ่ิมวงเงินกู้ ซึ่งจากกา รตรวจสอบ
แล้วพบว่ามีจ านวนหลายราย เห็นควรให้ตั ้งคณะท างานเฉพาะกิจในกรณีนี ้เพื ่อเข้าตรวจสอบอย่างละเอียด 
เนื่องจากว่าข้อมูลมีรายละเอียดซับซ้อน 
  
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 



-๕๐- 
 

4.7 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  2  
นายปิยะ  สังขฤทธิ์ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 น าเสนอให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
1) สหกรณ์โคเนื้อและข้าวอินทรีย์พนมดงรัก จ ากัด การประชุมใหญ่สามัญประจ าปีของสหกรณ์ ปิดบัญชีเรียบร้อย
แล้วแต่ประชุมใหญ่ไม่ได้ ภายใน 150 วัน 
 
ประธานแจ้งว่า ให้น าเรื่องนี้เข้าท่ีประชุมคณะท างานพิจารณาข้อหารือจังหวัดสุรินทร์ 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
  
4.8 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  3  
นางสาวจันทิมา โสรถาวร ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 ขอรายงานผลในที่ประชุมดังนี้ 
1) ผลการด าเนินงานของ สกก.หมู่บ้านทับทิมสยาม 04 จ ากัด 
 -ตามท่ีได้เข้าติดต่อขอเช่าลานเพ่ือรวบรวมผลผลิตจากการเกษตร ซึ่งเป็นที่ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ เนื่องจากว่ามีเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านเรื่องขยะส่งกลิ่นเหม็น ขณะนี้สหกรณ์ได้จัดหาปุ๋ยมาจ าหน่ายให้
สมาชิก มีสมาชิกมาติดต่อ 1 ราย  
 -ผลการรวบรวมข้อมูลสมาชิกที่จะเลี้ยงไก่ รวบรวมได้แล้ว 50 ราย 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
4.9 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  4  
นายจารุวัฒน์  วิยาสิงห์ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 น าเสนอท่ีประชุมดังนี้ 
 รายงานความเคลื่อนไหวในการติดตามเร่งรัดหนี้ของเงินกู้กองทุนสงเคราะห์ โครงการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
ในการจัดหาปุ๋ย ของสกก.เขวาสินรินทร์ จก.ซึ่งต้นเงินกู้ที่สหกรณ์ได้กู้ไปจ านวน 7 แสนบาท รวมดอกเบี้ย 3 แสน 
รวมเป็น 1 ล้านบาท โดยสหกรณ์จะทยอยส่งช าระหนี้ 
ประธาน ให้ กบส. ตรวจสอบว่าสหกรณ์ใดที่เป็นหนี้กองทุนสหกรณ์ที่สามารถช าระเงินเกินต้นเงินตามค าพิพากษาและ
ออกหมายบังคับคดี แยกเป็น 2 ประเด็น คือ  
 1) สหกรณ์ท่ีด าเนินธุรกิจจะได้รับการยกเว้นดอกเบี้ยเพียงบางส่วน  
 2) กรณีเลิกสหกรณ์หรืออยู่ระหว่างการช าระบัญชีจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขจะได้รับการยกเว้นดอกเบี้ยบางส่วน 
หรือทั้งหมด  แล้วรวบรวมรายงานกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพ่ือพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ต่อไป  
 
มติ ทีป่ระชุมรับทราบ 
 
4.10 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 
นายชินพัฒน์  พิมพ์เพราะ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 น าเสนอท่ีประชุมดังนี้ 
 1) ขอรายงานผลการประชุมกลุ่มสมาชิก สกก.ชุมพลบุรี จก. โดยสหกรณ์ได้ด าเนินการประชุมเมื่อวันที่ 20 
พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมาและกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ได้เข้าร่วมประชุมด้วย โดยได้น าแผนหนี้ค้างเข้าที่ประชุม
กรรมการด้วย ซึ่งสมาชิกมีหนี้ค้างรวมทั้งหมด 1,730 ราย รวมเป็นยอดเงินทั้งสิ้น 241 ล้านบาท และได้น าเรื่อง
การส่งเสริมการออมให้สมาชิกเข้าร่วมรายละ 100 บาท ซึ่งมีสมาชิกออมเงิน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562   
เป็นเงิน 3 แสนกว่าบาท โดยในการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ปัญหาที่พบคือ การบันทึกรายงานการประชุมไม่ครอบคลุม
ถึงเรื่องหนี้ค้างรายบุคคล และรวมถึงการมีส่วนร่วมในการประชุมของสมาชิกทั้งหมด 4,260 ราย มีสมาชิกมาร่วม 
 
 



-๕๑- 
 

ประชุมเพียง 2,246 ราย ทั้งนี้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จะหาทางแก้ไขปัญหาต่อไป 
 2) โครงการธนาคารสินค้าเกษตร ในพ้ืนที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 นั้น มี 2 แห่ง คือ สกก. ชุมพลบุรี จก.และ
สกป.ชุมพลบุรี จก. โดยการด าเนินงานไปแล้วนั้นจะน าเสนอในที่ประชุมเพื่อด าเนินการตามระเบียบของสหกรณ์
ต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
4.11 กลุ่มส่งเสรมิสหกรณ์ 6       
นายกิตติศักดิ์  ไชยกิตติ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 น าเสนอท่ีประชุมดังนี้ 
 1) ขอรายงานผลจากการเข้าประชุมร่วมกับ สก. กองทุนสวนยางพาราต าบลเบิด จก. มีหน่วยงานของ กยท.
ชื่อหน่วยงานว่า สนง. ตลาดกลางยางพาราบุรีรัมย์ ดูแลในเขตภาคอีสาน ให้สหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรที่รวมรวม
ยางพาราใดที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิก ซึ่งลดความเสี่ยงในเรื ่องของการจ่ายเงินแก่สมาชิกและ
เกษตรกรได้ 
 2) ก.สวนยางพาราต าบลหนองระฆัง ได้สมัครเข้าร่วมแปลงใหญ่ผ่านเรียบร้อยแล้ว 
 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ 

5.1 เรื่อง วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย ของส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์  

นางสาวจิราพร เกลียวทอง นวส.ปก. น าเสนอที่ประชุม ดังนี้ 

  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ประชุมระดมความคิดเห็นในการจัดท าวิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมายเมื่อ
วันที่ 18 พฤศจิกายน ตามมติที่ประชุมการจัดท าวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ของส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุริ นทร์ 
2562 ไดก้ าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้  
วิสัยทัศน์ : 
เป็นองค์กรคุณภาพ สร้างความเข้มแข็งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรด้วยธรรมาภิบาลสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน 
พันธกิจ: 
พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง มีจิตส านึกการให้บริการ เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันแก่ผู้รับบริการ 
 
  ส่วนการก าหนดเป้าหมาย จะประชุมอีกครั้งในวันที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. โดยให้ ผอ.
กลุ่มงานทุกกลุ่ม และผอ.กสส.1-6 ก าหนดเป้าหมายแล้วส่งให้ฝ่ายบริหารทั่วไปรวบรวมและเพ่ือน าเสนอที่ประชุมในวัน
และเวลาดังกล่าว 
 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 



-๕๒- 
 

5.2  เรื่องความก้าวหน้าการจัดท ารายงานผลประจ าปี 2562 (Annual Report) 
 นางสาวจิราพร เกลียวทอง นวส.ปก. น าเสนอที่ประชุม ดังนี้ 
 การติดตามความก้าวหน้าการจัดท ารายงานประจ าปี 2562 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1- 6 ได้ด าเนินการแก้ไขและ
ปรับปรุงข้อมูลพร้อมตกแต่งรูปภาพประกอบอย่างเหมาะสม ในส่วนข้อมูลผลการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
ปีล่าสุด นักการเงินได้จัดส่งให้ฝ่ายบริหารเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายฯ อยู่ระหว่างการรวบรวม และกลุ่มงานวิชาการส่งข้อมูล   
ให้สหกรณ์จังหวัดได้พิจารณาแล้ว ต้องเพ่ิมเติมข้อมูลและจัดส่งฝ่ายบริหารทั่วไปภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2562     
ฝ่ายบริหารทั่วไปต้องด าเนินการรวบรวมรายงานให้แล้วเสร็จส่งกองแผนภายในก าหนด 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
   เมื่อที่ประชุมไม่มีท่านใดเสนอเรื่องใดอีก ประธานในที่ประชุมกล่าวขอบคุณและปิดการประชุม 
   เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 
        ลงชื่อ  ...............................  ผู้จดรายงานการประชุม 
               (นางภูนิดา  ปล้องกลาง) 
                  เจ้าพนักงานธุรการ 
        ลงชื่อ ................................  ผูต้รวจรายงานการประชุม 
           (นายเฉลิมศักดิ์  จอดนอก) 
         นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 


