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 รายงานการประชุม ขา้ราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร ์

ครั้งที่ 12/2563  
วันจันทร์ ที ่ 21 ธันวาคม ๒๕63  เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องประชุมส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ 

 

ผู้เข้าประชุม

ล าดบั      ชือ่ นามสกุล ต าแหน่ง
1 นายวัฒนะ สัตยวงศ์ทิพย์ สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์
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 นางเกยีรติสุดา ค่ าสุริยา นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ
9 นางสาวจันทิมา โสรถาวร นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ

10 นายจารุวัฒน์ วิยาสิงห์ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ
11 นายชินพัฒน์ พิมพ์เพราะ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส
12 นายกติติศักด์ิ ไชยกติติ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ
13 นางสาวนรินทร์ ค าเมลี เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส
14 นางสาวศุลีพร ฉัตรเฉลิมเดช นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ
15 นางพรรณภา หวลระลึก นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ
16 นางจิราภร บรูณ์เจริญ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ
17 นางสาวพยอม พาพาน นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ
18 นายกฤช เยาวสกลุมาศ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ
19 นางสุทธาทิพย์ พันละบตุร นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ
20 นางชฎาธาร จุฑาจันทร์ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ
21 นางสาวพัชศิริญา วงศ์พุทธะ นิติกรปฏบิติัการ
22 นายค าภา เรืองรัมย์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏบิติัการ
23 นางสาวทัศนีย์ ปรักมาศ นักวิชาการสหกรณ์ปฏบิติัการ
24 นางสาวจิราพร เกลียวทอง นักวิชาการสหกรณ์ปฏบิติัการ  
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25 นางสาวปทัมา ดุจดา นักวิชาการสหกรณ์ปฏบิติัการ
26 นางสาวจุฑามาศ อปุถัมภ์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏบิติัการ
27 นางอรสา วงศ์ค า เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน
28 นายวิรง ประดับศรี เจา้พนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน
29 นายนิพนธ์ เจือจาน เจา้พนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน
30 นางสาวณัฐกานต์ รุ่งเรือง เจา้พนักงานส่งเสริมสหกรณ์ปฏิบัติงาน
31 นายวิทยา มัยสนิท นักวิชาการสหกรณ์ปฏบิติัการ
32 นางกลัยวรรธน์ ทัดศรี นักวิชาการสหกรณ์
33 นางสาวร าพึง ทรงงาม นักวิชาการสหกรณ์
34 นายปริญญา ยวงปรางค์ นักวิชาการสหกรณ์
35 นายปภงักร หวลระลึก นักวิชาการสหกรณ์
36 นางปณิุกา หวลระลึก นักวิชาการสหกรณ์
37 นางโสภาพรรณ เจือจาน นักวิชาการสหกรณ์
38 นางสาวพิชญาภา แสงดาว นักวิชาการสหกรณ์
39 นายวิชาญ เพ่งพิศ นักวิชาการสหกรณ์
40 นางสาวดวงฤทัย  สุขเลิศ นักวิชาการสหกรณ์
41 นายกรีฑายุทธ พันละบตุร นักวิชาการมาตรฐานสินค้า           
42 นายพสิษฐ์ พิพัฒฑรคานนท์ นิติกร
43 นายจตุพล หวลระลึก นักวิเคราะหน์โยบายและแผน
44 นายชนินณวัฒน์ นิลม่วง นักจัดการงานท่ัวไป
45 นางภนูิดา ปล้องกลาง เจ้าพนักงานธุรการ
46 นายพงศกร เสียงสนัน่ เจ้าพนักงานธุรการ
47 นางสุภาวดี บญุแกว้ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
48 นายสุเรนทร์ ชูตาลัด เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
49 นายพิทูร หวลระลึก เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
50 นางสาวเพชรฑิรา สาระติ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
51 นางสาวอาภรณ์รัตน์ พื้นนวล เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
52 นางอษุณิภา อกอุน่ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
53 นายอดิศักด์ิ สุขไสว เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
54 นางกรรณิกา เปน็ตามวา เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
55 นางสาวเสาวลักษณ์ สุขชัย เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์  
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56 นายสุนทร อิม่ใจ พนักงานขับรถยนต์ ส 2
57 นายสมพงษ์ ด าเนินงาม พนักงานขับรถยนต์ ส 2
58 นายสุพัฒน์ หล่าบรรเทา พนักงานขับรถยนต์ ส 2
59 นายนพดล ฤทธิรณ พนักงานขับรถยนต์ ส 2
60 นายอภยั หล่าบรรเทา พนักงานพิมพ์ ส 1 

ผู้ไม่ไดเ้ข้าประชุม 
1 นางสาวปริศนา ฟักนวล นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ    ไปราชการ
2 นางกนัต์กนิษฐ์ สายวงษ์ประดิษฐ์ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ    ไปราชการ
3 นางสาวสุเภาวดี ต้นทอง เจ้าพนักงานการเงินและบญัชี      ลาปว่ย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เริ่มประชุม  เวลา 09.15 น.  

 

 



หน้า ๔  

 

เริ่มประชุม  เวลา 09.00 น.  
  นายวัฒนะ  สัตยวงศ์ทิพย์  สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิด

ประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   นายวัฒนะ  สัตยวงศ์ทิพย์ สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ประธานในการประชุม เดินทางมา
รายงานตัว ณ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563  
ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างส านักงาน
สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ครั้งท่ี 11/2563 วันที่ 4 ธันวาคม ๒๕63 
   ฝุายบริหารทั่วไปได้น ารายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2563 วันที่ 4 ธันวาคม ๒๕63         
ลงในเว็บไซต์ของส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ และหากมีข้อแก้ไขเพ่ิมเติมให้แจ้งฝุายบริหารทั่วไป
ด าเนินการแก้ไข 
 
มติ ที่ประชุมรับรองโดยไม่มีแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องเพื่อทราบน าเสนอโดยฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มงานวิชาการ และกลุ่มส่งเสริม
สหกรณ์ 
   3.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป 
    
   3.1.3 เรื ่องผลการปฏิบัติงานของส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ข้อมูล ณ พฤศจิกายน 2563 เอกสารแนบ 
     1) ติดตามงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี 2564  

../../ไฟล์งานเข้าวาระนำเสนอหน้าจอ/ไฟล์เข้าประชุมประจำเดือนปี63/ประชุมครั้งที่%2011/ฝ่าย/วาระสุดท้าย%201-12-63.pptx
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 ประธานแจ้งว่า : เรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินธุรกิจสหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกร และ
เรื่องการมีส่วนร่วมของสหกรณ์ ประธานให้ กพส .ปรับข้อมูลให้ชัดเจน 
 
2) ติดตามแผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา สหกรณ์/เกษตรกร ตามประเด็นส าคัญ ปี 2564 (กลุ่ม
งานวิชาการ)  
    กพส. น าเสนอ วันเพจ ดังนี้ 

../../ไฟล์งานเข้าวาระนำเสนอหน้าจอ/ไฟล์เข้าประชุมประจำเดือนปี63/ประชุมครั้งที่%2011/กพส/ภาพรวม%20กพส.pptx
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 กจส. น าเสนอ เทมเพลต  ดังนี้ 

 
 กบส.  น าเสนอ วันเพจ ดังนี้ 

../../ไฟล์งานเข้าวาระนำเสนอหน้าจอ/ไฟล์เข้าประชุมประจำเดือนปี63/ประชุมครั้งที่%2011/กจส/กจส.ประชุมประจำเดือน%204%20ธ.ค.63.pptx
../../ไฟล์งานเข้าวาระนำเสนอหน้าจอ/ไฟล์เข้าประชุมประจำเดือนปี63/ประชุมครั้งที่%2011/กบส/one%20plate%20-%20กบส.pptx
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 กตส.  น าเสนอ วันเพจ ดังนี้ 

 
    
 3) ติดตามแผนการแนะน าส่งเสริมด้านการเงินของสหกรณ์ ปี 2564 ทีมนักการเงิน  วันเพจ 
น าเสนอ ดังนี้ 

../../ไฟล์งานเข้าวาระนำเสนอหน้าจอ/ไฟล์เข้าประชุมประจำเดือนปี63/ประชุมครั้งที่%2011/กตส/2.%20Onepage%20กตส.%20วันที่%204%20ธ.ค.%2063.pdf
../../ไฟล์งานเข้าวาระนำเสนอหน้าจอ/ไฟล์เข้าประชุมประจำเดือนปี63/ประชุมครั้งที่%2011/นักการเงิน/onepageแผนด้านการเงิน3-12-63.pdf
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ประธานมอบหมายกลุ่มติดตามแผนการแนะน าส่งเสริมด้านการเงิน ดังนี้ 1 เพ่ิมทุนภายใน มอบ กบส. 2.
บริหารจัดการการรับจ่าย มอบ กพส. 3.บริหารจัดการลูกหนี้ มอบ กพส. 4.บริหารสินค้าคงเหลือ มอบ กจส. 
5.เพ่ิมปริมาณธุรกิจ มอบ กพส. 6.บริหารหนี้สิน มอบ กบส. 7.ลดขาดทุน มอบ กตส. 8.สินทรัพย์สภาพคล่อง 
มอบ กพส. 9. เพ่ิมสินทรัพย์ลูกหนี้ มอบ กพส. 10. เพ่ิมสินทรัพย์ลูกหนี้ มอบ กพส. 11.การบริการกระแสเงิน
สด มอบ กบส.  
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
3.2 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ โดยนายสมควร แสงอินทร์ ผอ. กพส.น าเสนอที่ประชุมดังนี้ 

 3.2.1 เรื่อง การรายงานสินทรัพย์สภาพคล่อง  
รายงานการด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ ประจ าเดือนตุลาคม 2563 จ านวน 72 แห่ง 

สหกรณ์มีผลการด ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง ดังนี้ 
      1. สหกรณ์ที่มีอัตราสินทรัพย์สภาพคล่องน้อยกว่า ร้อยละ 1      จ านวน    1    แห่ง 
      2. สหกรณ์ที่มีอัตราสินทรัพย์สภาพคล่อง       ร้อยละ 1 – 20  จ านวน   25   แห่ง 
      3. สหกรณ์ที่มีอัตราสินทรัพย์สภาพคล่องมากกว่า  ร้อยละ 20    จ านวน   46   แห่ง 

 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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 3.2.2 เรื่อง ผลการรวบรวมข้าวเปลือก ปีการผลิต 2563/64   
       สหกรณ์เข้าร่วมโครงการฯ 18 แห่ง ด าเนินการรวบรวมข้าวเปลือก  จ านวน 17 แห่ง รายละเอียด 
ผลการรวบรวมตั้งแต่ 26 ตุลาคม – 27 พฤศจิกายน 2563 รวบรวมข้าวเปลือก จ านวน 57,876.41 ตัน 
มูลค่า 541,136,566.55 บาท ดังนี้ 
      1. รวบรวมข้าวเปลือกเพ่ือจ าหน่าย จ านวน 16 แห่ง 

ที่ สหกรณ์ คู่ค้า 
ผลการรวบรวมข้าวเปลือก 

(เพื่อจ าหน่าย) 
ปริมาณ(ตัน) มูลค่า(บาท) 

1 สกต.สุรินทร์ จก. บริษัท CP 32,820 310,542,310.00 
2 สกก.เกษตรเมืองสุรินทร์ จก. โรงสีอิสเทริน์ไรซ์มิลล ์ 1,239.68 10,869,911.50 
3 สกป.เมืองสุรินทร์ จก. โรงสีกิจเจริญพรชัย 626.13 5,706,054.50 
4 สกก.ล าดวน จก. โรงสีทรัพย์อนันต์ 2,118.90 19,432,228.75 
5 สกก.ปราสาท จก. โรงสีอิสเทริน์ไรซ์มิลล ์ 3,528.03 33,406,564.50 
6 สกก.กาบเชิง จก. หจก.ไชยรุ่งเรือง จ ากัด 446.59 4068075.00 
7 สกก.บัวเชด จก. โรงสีสหพืชผล,โรงสีทวีผล,โรงสีคู

เป็งเส็ง 
119.63 1,117,131.00 

8 สกก.สังขะ จก. โรงสีทรัพย์อนันต์ 600.66 5,660,725.00 
9 สกก.ส าโรงทาบ จก. โรงสีทรัพย์อนันต์ 2,111.85 19,667,242.50 

10 สก.ผู้ใช้น้ ากุดหวาย-เกาะแก้ว จก. โรงสีในพื้นที่ 90.62 811,299.00 
11 สกก.ชุมพลบุรี จก. โรงสีเพชรพยัคฆภูมิพิสัย ,บริษัท

บุรีรัมย์โชคศักดิ์ชัย จก. 
3,942.04 36,006,232.05 

12 สกป.ชุมพลบุรี  จก. โรงสีกิจเจริญพรชัย 2,736.00 25,686,775.25 
13 สกก.รัตนบุรี จก. โรงสีกิจเจริญพรชัย 5,342.36 47,874,864.00 
14 สกก.สนม จก. โรงสีกิจเจริญพรชัย 784.64 7,201,266.00 
15 สกป.ท่าตูมหนึ่ง จก. โรงสีกิจเจริญพรชัย 708.78 6,427,529.75 
16 สกป.ทุ่งกุลาท่าตูมสอง จก. บริษัท CP 642.10 6,310,728.75 

รวม  57,858.01 540,788,937.55 

     2. รวบรวมข้าวเปลือกเพื่อแปรรูป 

ที่ สหกรณ์ 
ผลการรวบรวมข้าวเปลือก ผลการส่งข้าวเปลือกแปรรูป 

ปริมาณ(ตัน) มูลค่า 
(บาท) 

ส่งแปรรูป
(ตัน) 

ได้เนื้อข้าวสาร ผลพลอยได้ ข้าวเปลือกคงเหลือ 
ตัน บาท  ตัน บาท 

1 
สก.เกษตรอินทรีย์
ทัพไทย จก. 

18.40 347,629 3.02 1.60 80,000 0.30 15.38 303,184.80 

รวม 18.40 347,629 3.02 1.60 80,000 0.30 15.38 303,184.80 

 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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3.2.3 เรื่อง โครงการธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร 
 ผลการด าเนินการ ประเดือน พฤศจิกายน 2563 มีสมาชิกสหกรณ์มาใช้บริการ  จ านวน 1 แห่ง ได้แก่
สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินชุมพลบุรี  จ ากัด ในการยืมข้าวสาร จ านวน 13 ราย  มูลค่า 84,840.00 บาท 
ต้นทุนการผลิตลดลง  965.00 บาท  
สหกรณ์ที่ด าเนินการตามโครงการฯแล้ว  จ านวน 9 แห่ง มีผลการด าเนินการ 1 แห่ง ดังนี้ 

ท่ี ช่ือสหกรณ์ การให้บริการ 

ผลการให้บริการของธนาคาร 

หมาย
เหตุ 

การให้บริการเดือน พ.ย.63 
การให้บริการยอดสะสม  
1 ต.ค.- 25 พ.ย.63 

สมาชิก
มาใช้
บริการ 

 
ยอดให้บริการ 

ต้นทุนการ
ผลิตลดลง 

สมาชิกมาใช้
บริการ 

ยอดให้บริการ ต้นทุนการผลิต
ลดลง 

1 สกก.ปราสาท จ ากัด เมล็ดพันธุ์ - - - - - -  
2 สกต.สุรินทร์ จ ากัด เมล็ดพันธุ์ข้าว - - - - - -  
3 สกก.ชุมพลบุรี จ ากัด เมล็ดพันธุ์ข้าว - - - - - -  
4 สกป.เมืองสุรินทร์จ ากัด เมล็ดพันธุ์ข้าว - - - - - -  
5 สกก.บัวเชด จ ากัด เมล็ดพันธุ์ข้าว - - - - - -  
6 สกป.ชุมพลบุรี จ ากัด เมล็ดพันธุ์ข้าว - - - - - -  

ข้าวสาร 13 84,840 965 37 144,280 3,121  
7 สกก.รัตนบุรี จ ากัด เมล็ดพันธุ์ข้าว - - - - - -  
8 สกก.สนม จ ากัด เมล็ดพันธุ์ข้าว 

เมล็ดพันธุ์ถัว่ลิสง 
- - - - - -  

9 สกป.ท่าตูมหนึ่ง จ ากัด เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด - - - - - -  
รวมทั้งสิ้น 13 84,840 965 37 144,280 3,121  

 
 

       

 
 
มติ ให้ กสส ที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง กพส. ให้ค าแนะน า สหกรณ์ที่ยังไม่มีผลการด าเนินงานและให้รายงานผลเป็น
ตัวเลขให้สหกรณ์จังหวัดทราบด้วย ที่ประชุมรับทราบ 
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 3.2.4 เรื่อง ผลการใช้ประโยชน์ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์  
 ผลการด าเนินงานของสหกรณ์ที่ได้รับปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานและเครื่องมืออุปกรณ์การตลาด ภายใต้
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ จ านวน  6 สหกรณ์  รวม  11 รายการ งบประมาณทั้งสิ้น 
28,954,800 บาท   
 ผลการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์การตลาด/สิ่งก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 26 
พฤศจิกายน 2563 สหกรณ์รวบรวมข้าวและมันส าปะหลัง จ านวน 6,675.59 ตัน มูลค่า 57,199,508.74 บาท  
รายละเอียดดังนี้ 
 

สหกรณ์ รายการ ชนิดสินค้า 
แผนการ
รวบรวม
ผลผลิต 

ผลการด าเนินเนินงานการรวบรวมผลผลิต คิดเป็น
ร้อยละ

เมื่อเทียบ
กับแผน 

ประโยชน์ที่
เกษตรกรได้รับ

(ราย) ประเดือน พ.ย.63 ยอดสะสม ต.ค.63 – พ.ย.63 

ปริมาณ(ตัน) มูลค่า(บาท) 
ปริมาณ
(ตัน) 

มูลค่า(บาท) 
สมาชิ
ก 

เกษตร
กร
ทั่วไป 

1.สก.ผู้ใช้น้ ากุดหวาย
เกาะแก้ว จก. 

1.ลานตาก 
2.เครื่องชั่ง ข้าว 2,000 126.73 1,144,927.00 

 
126.73 

 
1,144,927.00 6.34 

 
 31 

 
14 

2.สกป.เมืองสุรินทร์ 
จก. 

3.ลานตาก 
ข้าว 3,780 473.30 42,270,221.50 473.30 42,270,221.50 12.54 155 21 

3.สกก.สนม จก 4.ลานตาก 
5.เครื่องชั่ง 

ข้าว 2,400 784.645 7,201,266.00 784.645 7,201,266.00 32.69 300 79 

4.สกก.บัวเชด จก. 6.ลานตาก 
7.โกดัง 

มัน
ส าปะหลัง 

5,800 325 437,443.24 618.04 983,371.49 10.66 91 85 

ข้าว - - - - - -   
5.สกป.ชุมพลบุรี จก. 8.ลานตาก ข้าว 2,300 2,312 21,482,029.25 2,724 25,579,804.75 118.43 76 619 
6.สกก.ส าโรงทาบ 
จก. 
 

9.ฉาง 
10.ลานตาก 
11.เครื่องชั่ง 

ข้าว 2,200 
 

1,948.21 
 

18,012,666.5
0 

1,948.21 
18,012,666.5

0 
88.56 391 524 

รวม   18,480 5,969.885 52,548,553.49 6,675.59 57,199,508.74 36.12 1,044 1,342 

 
 
มติ มอบ กพส. ร่วมกับ กสส. ที่เก่ียวข้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับแต่งตั้ง ที่ประชุมรับทราบ 
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3.2.5 โครงการส่งเสริมอาชีพปลูกพริกเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากโดยระบบสหกรณ์  
 สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการฯและเพาะปลูกแล้ว จ านวน 3 สหกรณ์ 30 ราย จ านวน 30 ไร่ 2 งาน ดังนี้ 
 1. สหกรณ์การเกษตรส าโรงทาบ จ ากัด สมาชิก 10 ราย พื้นที่ 13 ไร่ เพาะปลูกพริกแล้ว  9 ราย ยังไม่
ด าเนินการปลูก 1 ราย 
 2. สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จ ากัด สมาชิก 10 ราย พื้นที่ 9  ไร่ ได้ด าเนินการปลูกพริกแล้วทุกราย 
 3. สหกรณ์การเกษตรบัวเชด จ ากัด สมาชิก 10 ราย พ้ืนที่ 8 ไร่ 2 งาน ได้ด าเนินการปลูกพริกแล้ว   
ทุกราย 
 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 และ วันที่ 1 ธันวาคม 2563 กลุ่มส่งเสริมพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ร่วมกับ 
เจ้าหน้าที่ บริษัท ซีพี เจริญโภคภัณฑ์ จ ากัด (CP CROP) และสหกรณ์ ลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมแปลงปลูกพริกของ
สมาชิก พบปัญหาเกี่ยวกับแมลงเพลี้ยในพริก ซึ่งทางทีมเจ้าหน้าที่จากบริษัท CP ได้แนะน าก ากับวิธีการปลูก
และการดูแลบ ารุงรักษาให้แก่สมาชิกเพ่ือแก้ปัญหาอย่างสม่ าเสมอ 

 
มติ ในเทมเพลตให้ใส่รูปประกอบตามอายุการเจริญเติบของต้นพริก ที่ประชุมรับทราบ 
      
3.2.6 เรื่อง การส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าและการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรทดแทนแรงงาน 
  ผลการด าเนินงานการใช้ประโยชน์สหกรณ์ที่ของสหกรณ์ที่ได้สนับสนุนรถตักล้อยาง และรถเกี่ยว
นวดข้าว ใช้ประโยชน์ในการรวบรวมผลผลิตข้าวเปลือก, มันส าปะหลัง และให้บริการรถเกี่ยวนวดข้าว ปีการ
ผลิต 2563/64 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 25 พฤศจิกายน 2563 รายละเอียดดังนี้ 
 

สหกรณ์ รายการที่ได้รับจัดสรร 
ผลการใช้ประโยชน์/บริการ 

ลดต้นทุนได้ 
จ านวน ราย 

1.สกก.ปราสาท จก. 
 

1.รถเก่ียวนวดข้าวไม่น้อยกว่า260 
แรงม้า 2 คัน 
2.รถเทลเลอร์ 

17 ไร่ 2 850 

2.สกป.เมืองสุรินทร์ จก. 
 

รถเก่ียวนวดข้าวขนาดไม่น้อยกว่า 
260 แรงม้า 

511 ไร่ 37 51,100 

3.สกป.ชุมพลบุรี จก. 
 

1.รถไถนาพร้อมอุปกรณ์หยอด
เมล็ดพันธุ์ (ใช้ในฤดูกาลเพาะปลูก) 
2.รถเก่ียวนวดข้าวขนาดไม่น้อยกว่า 

880 ไร่ 136 88,000 
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70 แรงม้า 
3.รถเก่ียวนวดข้าวขนาดไม่น้อยกว่า 
220 แรงม้า 

4.สกก.บัวเชด จก. 
 

รถตักล้อยาง ขนาดไม่น้อยกว่า 
160 แรงม้า 

- รวบรวมข้าวเปลือก 
- รวบรวมมันส าประหลัง 

 
 

352.54 ตัน 
334.92 ตัน 

 
 

227 
226 

 

 
 

35,200 
33,500 

 
5.สกก.เมืองสุรินทร์ จก. 
 

รถตักล้อยาง ขนาดไม่น้อยกว่า 
220 แรงม้า 

-รวบรวมข้าวเปลือก 
1,240 ตัน 696 124,000 

รวมให้บริการรถเกี่ยวนวดข้าว 
1,408.00 

ไร ่
175  

139,950 

รวมการใช้ประโยชน์ในการรวบรวมผลผลิต 
1,927.46 

ตัน 
1,285 

280,700 

 
มติ มอบ กพส.ร่วมกับ กสส.2 ติดตามการใช้ประโยชน์เครื่องจักรกล ของ สกก.ปราสาท จก ที่ประชุมรับทราบ 

 
3.2.7 โครงการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างช าระของสหกรณ์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจของ
สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร  
 ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์การเกษตรให้มีศักยภาพในการด าเนินธุรกิจให้ครอบคลุมทุกธุรกิจก าหนด
แนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างช าระของสมาชิกสหกรณ์และให้สหกรณ์ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้ค้าง
ช าระสมาชิกสหกรณ์ มีหนี้ค้างช าระลดลง เปูาหมาย สหกรณ์ 15 แห่ง สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการฯ 15,751 
ราย มูลหนี้ค้างช าระ 2,144,100,809.17 บาท 
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 การแก้ไขปัญหาหนี้ค้างช าระของสมาชิกสหกรณ์ 
1. ก าหนดสหกรณ์เปูาหมาย 15 แห่ง 
2. ตั้งทีมท างาน ในการท างานแบบมีส่วนร่วม 
3. จัดท าฐานข้อมูลและจ าแนกกลุ่มลูกหนี้ 
4. ก าหนดแนวทางและจัดท าแผนแก้ไขปัญหา (แผนการจัดการหนี้รายบุคคล แผนปูองกัน

การเกิดช้ า : สร้างอาชีพ รายได้) 
5. แก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ/วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับสหกรณ์ 
6. เจราจาเจ้าหนี้(ถ้ามี) 
7. เจรจากับสมาชิกและขับเคลื่อนแผน 
8. สร้างอาชีพและรายได้ 
9. ติดตามประเมินลูกหนี้รายบุคคล 

 ผลการด าเนินงาน ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2563 
  1. สมาชิกที่เป็นหนี้ค้างช าระที่เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 15 ,751 ราย มูลหนี้ค้างทั้งสิ้น 
2,144,100,809.17 บาท   
  2. การรับช าระหนี้    

ที ่ ประเภท 
จ านวน 
(สัญญา) 

จ านวน 
(ราย) 

เงินต้น 
ล้านบาท 

รับช าระ 
ล้านบาท 

คงเหลือ 
ล้านบาท 

1 ระยะสั้น 10,850 9,763 1,429.58 750.97 693.13 
2 ปานกลาง 3,905 3,901 477.47 199.87 311.00 
3 ยาว 2,087 2,087 237.04 126.82 123.48 

รวม 16,842 15,751 2,144.10 1,077.68 1,127.62 

 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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3.2.8 เรื่อง  โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหวานเพื่อสร้างรายได้เสริมให้แก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร  

ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ด าเนินการโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหวานเพ่ือสร้างรายได้ให้แก่
สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ระยะที่ ๒ เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกรที่ประสบปัญหาจากสถานการณ์ภัยแล้ง ท าให้ผลผลิตลดลง โดยส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชใช้น้ าน้อย 
เพ่ือสร้างอาชีพสร้างรายได้ระยะสั้น เช่น ข้าวโพดหวานหรือข้าวโพดเหนียว ซึ่งเป็นพืชที่มีความต้องการอย่าง นั้น 

ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ได้ด าเนินการขับเคลื่อนโครงการระยะท่ี ๒ โดยมีสหกรณ์แสดงความ
จ านงค์เข้าร่วมโครงการ จ านวน ๒ สหกรณ์ คือ สหกรณ์การเกษตรสนม จ ากัด และสหกรณ์การเกษตรพืชผัก-
อินทรีย์หนองสนิท จ ากัด 

 
มีสมาชิกแจ้งสมัครเข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น ๗๒ ราย พ้ืนที่รวม ๔๐ ไร่ 

จ านวนสมาชิก จ านวนเมลด็พันธุ์ พ้ืนทีป่ลกู
(ราย) (กก.) (ไร่ )

1 สหกรณ์การเกษตรสนม จ ากดั สนม สนม 48 32 32
2 สหกรณ์การเกษตรพชืผักอนิทีย์หนองสนิท จ ากดั หนองสนิท จอมพระ 24 8 8

72 40 40รวม

ที่ สหกรณ/์กลุม่เกษตรกร ต าบล อ าเภอ
ความต้องการขับเคลือ่นการปลกูข้าวโพดหวานระยะที ่2

 
  
 ผลการด าเนินการในเดือนที่ผ่านมา 
  ๑. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ประสานเอกชนผู้จ าหน่ายปัจจัยการผลิต เมล็ดพันธุ์           
( บริษัทแปซิฟิก  เมล็ดพันธุ์ จ ากัด) อบรมให้ความรู้เรื่องการปลูกข้าวโพดหวาน ตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกสายพันธุ์ 
การเตรียมดิน การปลูก การให้ปุ๋ยและยา การให้น้ า การปูองกันโรค ศัตรูพืช การเก็บเกี่ยว และแนวทางการ
จ าหน่าย ดังนี้ 
  วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๖๕๓ ณ สหกรณ์การเกษตรสนม จ ากัด 
  วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ สหกรณ์การเกษตรพืชผักอินทรีย์หนองสนิท จ ากัด 
 การด าเนินการของสหกรณ์ 

๑. สหกรณ์ก าหนดเงื่อนไขการด าเนินโครงการ ดังนี้ 
     ๑.๑ เกษตรกรสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องมีแหล่งน าเพียงพอในการเพาะปลูก ตลอดรอบการผลิต

แต่ละครั้ง  ประมาณ ๖๕ - ๗๐ วัน 
     ๑.๒ เกษตรกรต้องจัดท าแผนการเพาะปลูก ให้สอดคล้องกับปริมาณความต้องการบริโภคในพื้นที่/

เพียงพอต่อความต้องการแปรรูป (น้ าข้าวโพด) โดยแบ่งพ้ืนที่เพาะปลูกและแผนการเพาะปลูกให้สามารถมีผลผลิต
ออกจ าหน่ายอย่างต่อเนื่องตลอดปี 

๒. สหกรณ์จัดหาปัจจัยการผลิตมาให้บริการสมาชิก ตามความต้องการของสมาชิก 
๓. แนวทางการจ าหน่าย 
    - สหกรณ์การเกษตรสนม จ ากัด เกษตรกรจ าหน่ายเองในพ้ืนที่ โดยจัดแผนการเพาะปลูกให้สอดคล้อง

กับความต้องการบริโภคในพ้ืนที่ชุมชนของตนเอง 
    - สหกรณ์การเกษตรพืชผักอินทรีย์หนองสนิท จ ากัด ก าหนดแผนการเพาะปลูกร่วมกันในหมู่สมาชิก 

โดยแบ่งพ้ืนที่การเพาะปลูกให้สามารถมีผลผลิตออกสู่ตลาดให้สอดคล้องกับตลาด โดยสหกรณ์จะรับซื้อมาจ าหน่าย
บางส่วน และจ าหน่ายให้แก่กลุ่มอาชีพผู้ผลิตน้ าเพ่ือสุขภาพ เพ่ือน าไปผลิตน้ าข้าวโพดต่อไป  
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มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
3.2.9 เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน 
ปีงบประมาณ  2564  
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดสรรเงินอุดหนุน ในการก่อสร้างโรงสีข้าว ขนาดไม่น้อยกว่า 24 ตัน/วัน 
จ านวน 7,000,000 บาท ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และ
ธุรกิจชุมชน จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรล าดวน จ ากัด และ สหกรณ์การเกษตรส าโรงทาบ จ ากัด  
 ในการก่อสร้างโรงสีข้าวฯ จะต้องตั้งในเขตพ้ืนที่ ที่สามารถด าเนินการได้ไม่ขัดกับกฎหมายผังเมืองและ
สิ่งแวดล้อม จากการตรวจสอบพ้ืนที่ก่อสร้างของสหกรณ์เกษตรล าดวน  จ ากัด โดยประสานงานกับส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ ปรากฏที่ตั้งของสหกรณ์อยู่ในเขตพ้ืนที่ห้ามด าเนินการก่อสร้างโรงงานชนิดสี ฝัด
หรือขัดขาว ตามบัญชีแนบท้ายกฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสุรินทร์(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ 2561 
 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ได้ด าเนินการแจ้งสหกรณ์ และสหกรณ์ได้ประชุมคณะกรรมการ เมื่อ
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ร  มติที่ประชุมขอยกเลิกการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนในการก่อสร้างโรงสี
ขนาดไม่น้อยกว่า 24 ตัน/วัน จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
  
การด าเนินการ ก ากับ ติดตาม และแนะน าส่งเสริม 
 1. แจ้งสหกรณ์เปูาหมายท่ีได้รับสนับสนุนเงินอุดหนุน 
 2. เข้าร่วมประชุมชี้แจงคณะกรรมการด าเนินการเพื่อชี้แจงโครงการฯ 
 3. ประสาน แนะน า ส่งเสริมสหกรณ์เปูาหมายด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อ
จัดจ้างและเบิกเงินอุดหนุนลักษณะลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1107/9698 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2563 
 4. แนะน าก ากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการเบิกจ่ายรายเดือน
ของสหกรณ์ ทุกวันที่ 1 และ 16 ของเดือน 
 5. แนะน าให้สหกรณ์รายงานความก้าวหน้าของการด าเนินการโครงการฯในที่ประชุมคณะกรรมการ
สหกรณ์เป็นประจ าทุกเดือนจนกว่าจะแล้วเสร็จ 
 6. ให้ค าปรึกษา แนะน า ก ากับ และติดตามการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างของสหกรณ์ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ไร้ทุจริต คุ้มค่า มีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้ 
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การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา ก่อสร้างโรงสีขนาดไม่น้อยกว่า 24 ตัน/วัน ของสหกรณ์
การเกษตรส าโรงทาบ  
 1. สหกรณ์ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ มีมติที่ประชุม 
  - สมัครใจเข้าร่วมโครงการฯและยืนยันรับการสนับสนุนงบประมาณตามท่ีได้รับจัดสรร 
  - สหกรณ์ยินยอมสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
  - ตั้งคณะอนุกรรมการตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างของสหกรณ์ พร้อมทั้งจัดท าค าสั่ง 
 2. ด าเนินการประกวดราคาจ้างเหมาการก่อสร้างโรงสีขนาดไม่น้อยกว่า 24 ตัน/วัน เพ่ือหาผู้รับจ้างโดย
วิธีประกวดราคา 
  - จ าท าประกาศประกวดราคา ประกาศ 16 พฤศจิกายน 2563 
  - ก าหนดเผยแพร่เอกสารระกวดราคา 23 – 30 พฤศจิกายน 2563 
  - ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้างและฟังค าชี้แจงเพ่ิมเติม วันที่ 1 ธันวาคม 2563 
  - ยื่นซองประกวดราคา วันที่ 8 ธันวาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 12.00 น. 
  - ก าหนดเปิดซองพิจารณาผลการประกวดราคาในวันที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. 

 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
3.3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์  น าเสนอที่ประชุมโดย นายธราดล ศิลาลาย 
ผอ.กบส. ดังนี้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 1. กองทุนพัฒนาสหกรณ์   
 1.1) การติดตามหนี้ที่ถึงก าหนดช าระเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     
 สัญญาครบก าหนดช าระภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 มีหนี้ค้างช าระ จ านวน 1 สัญญา ได้แก่ 
สหกรณ์การเกษตรโคเนื้อตาเบา จ ากัด สัญญาเลขท่ี สร.62-00040  ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562  
ต้นเงินกู้ 500,000.00 บาท วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นทุนให้สมาชิกกู้ยืมประกอบอาชีพท าการเกษตร ครบ
ก าหนดช าระวันที่ 30 มิถุนายน 2563 สหกรณ์ฯ มีการช าระหนี้ จ านวน 2 ครั้ง เป็นเงินจ านวน 
331,000.00 บาท ข้อมูลหนี้คงเหลือ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2563 จ านวน 189,583.17 บาท 
รายละเอียดการช าระ ดังนี้ 
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วันที่ รายการ ต้นเงินกู้ คงเหลือ 
10 มิ.ย. 63 

รับช าระ 270,000.00 บาท 250,952.06 249,047.94 
30 ก.ค. 63 

รับช าระ 61,000.00 บาท 59,464.77 189,583.17 
 

 สัญญาครบก าหนดช าระภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2563  ซึ่งเป็นสัญญาที่ขยายระยะเวลา
การช าระหนี้ตามมาตรการช่วยเหลือสหกรณ์ท่ีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า (Covid-19)  ไม่สามารถส่งช าระหนี้ได้ตามก าหนด จ านวน 4 แห่ง 4 สัญญา 
ต้นเงินคงเหลือ 3,803,951.08 บาท รายละเอียดดังนี้   

 
ที ่ สหกรณ์ วัตถุประสงค์ ต้นเงินกู้ สก.สง่ช าระ คงเหลอืต้นเงินกู้
1 สก.สตรีเขวาสินรินทร์ จก. สมาชิกกูยื้ม 3,000,000.00      3,000,000.00        
2 สกก.ผู้เล้ียงโคเนื้อ ต.ส าโรง จก. สมาชิกกูยื้ม 1,000,000.00      6 พ.ย. 63 3,951.08             
3 สกก.ปชด.บ้านโพนทอง จก. สมาชิกกูยื้ม 500,000.00         500,000.00          
4 สกก.ต าบลด่าน จก. สมาชิกกูยื้ม 300,000.00         300,000.00          

4,800,000.00      3,803,951.08       รวมทัง้สิน้  
   

 สัญญาครบก าหนดช าระภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563  มีจ านวน 3 แห่ง 3 สัญญา 
ต้นเงินกู้จ านวน 7,650,000.00 บาท ซึ่งสหกรณ์ฯ ส่งช าระครบถ้วนแล้ว รายละเอียดดังนี้ 

 
ที ่ สหกรณ์ วัตถุประสงค์ จ านวนเงิน ดอกเบีย้ ยอดรวมต้องช าระ ช าระวันที่

1 สกป.เมอืงสุรินทร์ จก. จัดหาสินค้า 5,000,000.00   133,561.65  5,133,561.65   27 พ.ย. 63

2 สกก.รัตนบุรี จก. จัดหาสินค้า 5,000,000.00   134,383.56  5,134,383.56   30 พ.ย. 63

3 สกก.สนม จก. สร้าง สนง. 612,500.00     52,104.45    664,604.45     13 พ.ย. 63

10,612,500.00 320,049.66  10,932,549.66 รวมทัง้สิน้

    
 

 สัญญาครบก าหนดช าระภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563  มีจ านวน 6 แห่ง 6 สัญญา  
ต้นเงินกู้จ านวน 9,055,428.09 บาท ซึ่งสหกรณ์ฯ ส่งช าระครบถ้วนแล้ว รายละเอียดดังนี้ 
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ที ่ สหกรณ์ วัตถุประสงค์ จ านวนเงิน ดอกเบีย้
ยอดรวมต้อง

ช าระ

1 สกก.ล าดวน จก. จัดหาสินค้า 5,000,000.00    137,671.23  5,137,671.23  

2 สก.เดินรถศีขรภูม-ิสุรินทร์ จก. สมาชิกกูยื้ม 1,000,000.00    22,945.21    1,022,945.21  

3 สค.ศรีณรงค์ จก. สมาชิกกูยื้ม 500,000.00      11,472.60    511,472.60    

4 สกป.เมอืงสุรินทร์ จก. (โครงการพเิศษ) สมาชิกกูยื้ม 1,800,000.00    16,520.55    1,816,520.55  

5 สกก.ปราสาท จก.  (งวดที ่6) อาคารเกบ็ข้าว 624,178.09      6,720.61     630,898.70    

6 สผน.กดุหวาย-เกาะแกว้ จก. สร้างส านักงาน 131,250.00      7,959.19     139,209.19    

9,055,428.09   203,289.39  9,258,717.48 รวมทัง้สิน้  
   
 1.2) ข้อมูลลูกหนี้ผิดนัดช าระหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  1.2.1 สหกรณ์ลูกหนี้ผิดนัดช าระเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ จ านวน 60 แห่ง 80 สัญญา  
รวมต้นเงินคงเหลือ จ านวน 109,454,204.53 บาท ประกอบด้วย  

  1)  ขอลดหนี้/ยกหนี้กรมฯ   จ านวน  4 แห่ง   4 สัญญา 
        ต้นเงินคงเหลือ   เป็นเงิน  392,081.58 บาท 
  2)  ประกาศขายทรัพย์ทอดตลาด  จ านวน  4 แห่ง 4 สัญญา 
             ต้นเงินคงเหลือ   เป็นเงิน  989,419.52 บาท 
  3)  อายัดที่ดิน/เงินฝากธนาคาร  จ านวน  4 แห่ง   4 สัญญา 
             ต้นเงินคงเหลือ   เป็นเงิน  4,790,564.26 บาท 

   4)  อยู่ระหว่างสืบทรัพย์/ยึดทรัพย์ จ านวน  24 แห่ง   30  สัญญา 
 ต้นเงินคงเหลือ   เป็นเงิน 12,740,633.94 บาท 

   5)  อยู่ระหว่างขอคัด/ออกหมายบังคับคดี จ านวน  15 แห่ง  18  สัญญา 
 ต้นเงินคงเหลือ   เป็นเงิน  50,037,298.91 บาท 

   6)  ศาลพิพากษาแล้ว   จ านวน  3 แห่ง   3 สัญญา 
 ต้นเงินคงเหลือ   เป็นเงิน  1,143,851.02 บาท 

   7)  ศาลรับฟูองแล้ว    จ านวน  4 แห่ง   4 สัญญา 
         ต้นเงินคงเหลือ   เป็นเงิน  8,993,376.08 บาท 
   8)  อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารส่งอัยการ จ านวน  2 แห่ง  2 สัญญา 

 ต้นเงินคงเหลือ   เป็นเงิน  11,735,876.93  บาท 
   9) แจ้งให้ช าระหนี้/บอกเลิกสัญญา จ านวน  3 แห่ง  3 สัญญา 
         ต้นเงินคงเหลือ   เป็นเงิน  5,490,170.36  บาท 
   10) อยู่ระหว่างเร่งรัด/ติดตาม  จ านวน  5 แห่ง  11 สัญญา 

 ต้นเงินคงเหลือ   เป็นเงิน  14,841,252.10  บาท 
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  1.2.2 ผลการด าเนินงานแก้ไขลูกหนี้ค้างช าระ ได้รับช าระหนี้จากลูกหนี้ผิดนัดเงินกองทุนพัฒนา
สหกรณ์ ในระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม 2563 – 30 พฤศจิกายน 2563 จ านวน 7 สัญญา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
769,000.- บาท แยกเป็น ต้นเงิน  245,748.13  บาท ดอกเบี้ย 523,251.87 บาท และค่าปรับ – บาท 
รายละเอียด ดังนี้  

ช าระวันที่ ต้นเงิน ดอกเบีย้ ค่าปรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 สก.บริการสินค้าเกษตร จ ากดั 5 พ.ย. 63 2,000.00         842.72           1,157.28       -              

6 พ.ย. 63 209,000.00      208,855.51      144.49         -              

16 พ.ย. 63 16,000.00        14,984.29       1,015.71       -              

26 พ.ย. 63 20,000.00        19,015.08       984.92         -              

27 พ.ย. 63 2,000.00         1,905.41         94.59           -              

2 สกก.กระโพ จ ากดั 29 ต.ค. 63 2,000.00         -               2,000.00       -              

10 พ.ย. 63 18,000.00        145.12           17,854.88     -              

3 สก.สตรีส าโรงทาบ จ ากดั 25 พ.ย. 63 260,000.00      -               260,000.00    -              

4 สกก.พฒันาชุมชน สกย.อ.(1) จ.สุรินทร์ จก. 23 พ.ย. 63 25,000.00        -               25,000.00     -              

24 พ.ย. 63 40,000.00        -               40,000.00     -              

5 สกก.อนิทรีย์ทุ่งกลุา จก. 27 ต.ค. 63 50,000.00        -               50,000.00     -              

6 สค.พนมดงรัก จก. 27 ต.ค. 63 5,000.00         -               5,000.00       -              

25 พ.ย. 63 100,000.00      -               100,000.00    -              

7 สก.ผู้ผลิตข้าวหอมมะลิอนิทรีย์บัวโคก จก. 2 พ.ย. 63 20,000.00        -               20,000.00     -              

769,000.00      245,748.13     523,251.87   รวมทัง้สิน้

ที่ ชื่อสหกรณ์
ยอดรวมช าระหน้ี

แยกเปน็

หมายเหตุ

หมายเหตุ : ได้รับการประสานจากสหกรณ์ลูกหนี้นัดเข้ามาเจรจาช าระหนี้หลังจากได้รับหมายบังคับคดี 

1.2.3 เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ โครงการสนับสนุนเงินทุนสหกรณ์ในโครงการน าลูกหลานกลับ
บ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร (โครงการพิเศษ)สหกรณ์ที่ได้รับการจัดสรรวงเงิน จ านวน 4 แห่ง 
ประกอบด้วย  
 1. สกก.ชุมพลบุรี จ ากัด   จ านวน 2.10 ลบ. ก าหนดแผนการขอกู้เงินในเดือนธันวาคม 2563 
 2. สกป.ชุมพลบุรี จ ากัด  จ านวน 1.47 ลบ. ก าหนดแผนการขอกู้เงินในเดือนธันวาคม 2563 
 3. สกก.เมืองลีงโมเดล จ ากัดจ านวน 0.35 ลบ. ก าหนดแผนการขอกู้เงินในเดือนมกราคม 2564 
 4. สกก.ส าโรงทาบ จ ากัด จ านวน 0.30 ลบ. ก าหนดแผนการขอกู้เงินในเดือนมกราคม 2564
 วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพื่อสนับสนุนเงินทุนแก่สหกรณ์ในโครงการน าลูกหลานกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร เป็นเงินกู้
แก่สมาชิกในโครงการ 
 2. เพื่อสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแก่สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการน าลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่อ
อาชีพการเกษตร ส าหรับรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกและจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายแก่สมาชิก 
 ระยะเวลาด าเนินโครงการ  : ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 
 กิจกรรมที่สนับสนุนเงินกู้แก่สหกรณ์ 
 กิจกรรมที่ 1 : สนับสนุนเงินกู้แก่สหกรณ์เพ่ือให้สมาชิกกู้ยืมประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
 กิจกรรมที่ 2 : ให้สหกรณ์กู้เพ่ือรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกและจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายแก่สมาชิก 
 เป้าหมาย/เงื่อนไขการด าเนนิงานโครงการ 
 1. สหกรณ์ในภาคการเกษตรที่เข้าร่วมโครงการน าลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร 
 2. สมาชิกสหกรณ์ท่ีเข้าร่วมโครงการลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร 



หน้า ๒๘  

 

 3. วงเงินกู้ไม่เกินสหกรณ์ละ 4 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยให้สหกรณ์กู้ยืมร้อยละ 1 ต่อปี และสหกรณ์คิด
ดอกเบี้ยจากสมาชิกได้ไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี 
 4. ระยะเวลาที่ให้สหกรณ์/สมาชิกกู้ 
 กิจกรรมที่ 1 : สนับสนุนเงินกู้แก่สหกรณ์เพ่ือให้สมาชิกกู้เพ่ือประกอบอาชีพหมุนเวียนต่อเนื่อง 
ระยะเวลา 3 ปี โดยท าสัญญาปีต่อปี และให้สมาชิก/สหกรณ์ ส่งช าระหนี้สัญญาปีแรกให้เสร็จสิ้นก่อนพิจารณา
ให้กู้และท าสัญญารับเงินกู้ปีถัดไป 
 กิจกรรมที่ 2 : ให้สหกรณ์กู้เพ่ือรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกและ/หรือจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายไม่เกิน 1 ปี 
 5. การกู้เงนิตามกิจกรรมที่ 1 สหกรณ์จะต้องมีการระดมทุนเพิ่มเติมตามสัดส่วนเงินกู้ โดยสมาชิกที่เข้า
ร่วมโครงการต้องเพ่ิมทุนเรือนหุ้นอย่างน้อยร้อยละ 3 ของเงินกู้ที่ได้รับจากสหกรณ์  
 6. สหกรณ์ต้องมีความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการ/มีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขเงิน กพส.ก าหนด 
  

1.2.4 เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการพัฒนาอาชีพ ปีที่ 2 (โครงการ
พิเศษ)  

1 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีดิ่นเมอืงสุรินทร์ จ ากดั             1.80
2 สหกรณ์การเกษตรล าดวน จ ากดั             1.80
3 สหกรณ์การเกษตรบัวเชด จ ากดั             1.80
4 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีดิ่นชุมพลบุรี จ ากดั             1.80
5 สหกรณ์การเกษตรส าโรงทาบ จ ากดั             1.80
6 สหกรณ์การเกษตรรัตนบุรี จ ากดั             1.80
7 สหกรณ์การเกษตรสนม จ ากดั             1.80
8 สหกรณ์การเกษตรดอนแรด จ ากดั             0.75
9 สหกรณ์การเกษตรปราสาท จ ากดั             1.80
10 สหกรณ์การเกษตรสังขะ จ ากดั             1.80

16.95          รวม

ล าดับ รายชื่อสหกรณ์
 วงเงินทีข่อกู้ 

(ลา้นบาท)

 
 
วัตถุประสงค์โครงการ 
1. เพ่ือสนับสนุนเงินทุนแก่สหกรณ์ ให้สมาชิกกู้ยืมเป็นทุนหมุนเวียนในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

ทางการเกษตร เพ่ือเพ่ิมรายได้อย่างยั่งยืนในการประกอบอาชีพให้แก่สมาชิก 
2. เพื่อสนับสนุนสหกรณ์ให้มีเงินทุนหมุนเวียนอัตราดอกเบี้ยต่ า ในการให้บริการสมาชิก 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ : ระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2567 
กิจกรรมที่สนับสนุนเงินกู้ให้สหกรณ์ เพื่อสนับสนุนเงินกู้ให้สหกรณ์เพื่อให้สมาชิกกู้ยืม ดังนี้ 
1. การปลูกพืชเสริม-พืชแซมในสวน (สวนยาง สวนไม้ยืนต้น) ได้แก่ พืชล้มลุกและเป็นพืชอายุสั้น  
2. การท าการเกษตรแบบผสมผสาน ได้แก่ การปลูกพืชแบบผสมผสาน การปลูกพืชผสมผสานกับการ

เลี้ยงสัตว์ และการผสมผสานการเลี้ยงสัตว์ 
3. การประกอบอาชีพเสริมอ่ืน เช่น การเพาะเห็ดฟาง การปลูกผักในโรงเรือนฯ 
เป้าหมาย/เงื่อนไขโครงการฯ 
1. สหกรณ์การเกษตรสหกรณ์นิคม สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ที่สมาชิกประกอบอาชีพท าการเกษตร โดย 



หน้า ๒๙  

 

         1.1 สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการจัดหาแหล่งน้ าให้สมาชิกสหกรณ์ และโครงการส่งเสริมอาชีพ
สมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นล าดับแรกเพ่ือเป็นการต่อยอดใน
การประกอบอาชีพของสมาชิกนอกเหนือจากนี้ต้องมีพ้ืนที่ทางการเกษตรและมีสระน้ าหรือแหล่งน้ าของตนเอง 
เพ่ือให้สามารถท าการเกษตรได้ 

     1.2 วงเงินกู้ไม่เกินสหกรณ์ละ 5,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยให้สหกรณ์กู้ยืม ร้อยละ 1 
ต่อปี ไม่เกินรายละ 50,000 บาท ทั้งนี้ สหกรณ์จะต้องคิดดอกเบี้ยจากสมาชิกไม่เกินร้อยละ 1 ต่อปีเช่นกัน 
ระยะเวลาในสหกรณ์/สมาชิกกู้ หมุนเวียนต่อเนื่อง ระยะเวลา 5 ปี โดยให้ท าสัญญาปีต่อปี และให้สมาชิก/
สหกรณ์ส่งช าระหนี้สัญญาปีแรกให้เสร็จสิ้นก่อนพิจารณาให้กู้และท าสัญญาเบิกรับเงินกู้ปีถัดไป 

     1.3 สหกรณ์จะต้องมีการระดมทุนเพ่ิมเติมตามสัดส่วนเงินกู้โดยสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการต้อง
เพ่ิมทุนเรือนหุ้นอย่างน้อยร้อยละ3 ของวงเงินกู้ท่ีสหกรณ์ได้รับ 
          1.4  สหกรณ์ต้องมีความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการ / มีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขเงิน 
กพส.ก าหนด 

2. เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 
เงินกองทุนสงเคราะห์ เกษตรกร โครงการต่าง ๆ จ านวน 4 1 สัญญาต้นเงินคงเหลือ 

31,717,040.67 บาท ซึ่งได้ด าเนินการส่งฟูองด าเนินคดีกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีหนี้ค้างทั้งหมดแล้วซึ่ง
มีผลการด าเนินการดังนี้ 

 ๒.๑ รับช าระหนี้เงินกองสงเคราะห์เกษตรกรในเดือนพฤศจิกายน 2563 ซึ่งได้รับช าระหนี้จาก
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จ านวน 3 แห่ง ดังนี้ 

  1) สหกรณ์การเกษตรพัฒนานาเสือก จ ากัด ช าระเงิน จ านวน 2,500 บาท 
  2) สหกรณ์ผู้ใช้น้ าอ่างเก็บน้ าห้วยล าพอก จ ากัด ช าระเงิน จ านวน 3,500 บาท 
  3) กลุ่มเกษตรกรท านาเกาะแก้ว ช าระเงิน จ านวน 7,224.85 บาท (อายัดเงินฝาก)  
 2.2 ผลการด าเนินงานแก้ไขลูกหนี้ค้างช าระเงินกองสงเคราะห์เกษตรกร ในเดือนพฤศจิกายน 

2563 รายละเอียดดังนี้ 
   1) แจ้งอัยการสืบทรัพย์    จ านวน   31 สัญญา 
   2) ยึดทรัพย์/รอขายทอดตลาด   จ านวน     4  สัญญา    

3. เงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร  
 เงินกองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรจ านวน ๒๐ สัญญามีต้นเงินคงเหลือ 87,740,037.49 

บาท ซึ่งได้ด าเนินการฟูองด าเนินคดีและบังคับคดีกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีหนี้ค้างทั้งหมดแล้วซึ่งแยกเป็น
สหกรณ์ จ านวน 15 สัญญา กลุ่มเกษตรกร จ านวน 5 สัญญามีผลการด าเนินการดังนี้ 

 ๓.๑ การรับช าระหนี้เงินกองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรในเดือนพฤศจิกายน 2563 ไม่ได้รับ
ช าระหนี้จากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
  ๓.2 ผลการด าเนินงานแก้ไขลูกหนี้ค้างช าระในเดือนพฤศจิกายน 2563 รายละเอียดดังนี้ 
   1) ศาลไม่รับฟูอง     จ านวน    2 สัญญา 
   2) รอออกหมายบังคับคดี    จ านวน    1 สัญญา 
   3) ด าเนินคดีกรณีไม่มีผู้ค้ าประกัน   จ านวน    5 สัญญา  
   4) สืบทรัพย์/อายัด/รอยึดทรัพย์   จ านวน  11 สัญญา 
   5) ช าระหนี้/ขอลดหนี้    จ านวน    1 สัญญา 
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 4. โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ าในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะที่ 2 
      รายงานผลการจับพิกัดการขุดสระน้ าและเจาะบ่อบาดาล เดือนพฤศจิกายน 2563 ดังนี้ 
  -กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1  จ านวน 2 แห่ง จ านวน 66 ราย อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 -กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 จ านวน 3 แห่ง จ านวน 25 ราย อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 -กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3  จ านวน 3 แห่ง จ านวน 49 ราย อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 -กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4  จ านวน 2 แห่ง จ านวน 63 ราย ด าเนินการแล้ว 11 ราย 
 -กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 จ านวน 3 แห่ง จ านวน 74 ราย อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 -กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6  จ านวน 3 แห่ง จ านวน 59 ราย อยู่ระหว่างด าเนินการ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 3.4 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  โดย นางสาวทรายทอง  ประดับศรี ผอ. กจส. น าเสนอที่
ประชุมดังนี้ 

 3.4.1 เรื่องการพัฒนาสหกรณ์สู่มาตรฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
  สหกรณ์ท้ังหมด 165 แห่ง น ามาจัดมาตรฐาน (ด าเนินงาน) 89 แห่ง ไม่น ามาจัดมาตรฐาน 76 
แห่ง (ตั้งใหม่ไม่ถึง 2 ปี 2 แห่ง หยุดด าเนินธุรกิจ 4 แห่ง และเลิก/ช าระบัญชี 70 แห่ง)  
  แผนปฏิบัติงานมาตรฐานสหกรณ์ น ามาจัดมาตรฐาน 89 แห่ง ปี 2564 
  1. รักษามาตรฐานสหกรณ์ระดับดีเลิศและดีมาก จ านวน 52 แห่ง ข้อมูล ณ 30 พฤศจิกายน 
2563 ผลรักษาระดบัดีมากขึ้นไป จ านวน 10 แห่ง และรักษาไม่ได ้จ านวน 1 แห่ง 
  2. สหกรณ์น ามาจัดมาตรฐานเพ่ิม จ านวน 37 แห่ง ข้อมูล ณ 30 พฤศจิกายน 2563 ผลผ่าน
เกณฑ์ระดับดีขึ้นไป จ านวน 2 แห่ง และไม่ผ่าน จ านวน 2 แห่ง 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 3.4.2  เรื่องการพัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
  กลุ่มเกษตรกรทั้งหมด 55 แห่ง น ามาจัดมาตรฐาน (ด าเนินการ) 34 แห่ง ไม่น ามาจัดมาตรฐาน 
21 แห่ง (ตั้งใหม่ไม่ถึง 1 ปี 0 แห่ง หยุดด าเนินธุรกิจ 1 แห่ง และเลิก/ช าระบัญชี 20 แห่ง) 
  แผนปฏิบัติงานมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร น ามาจัดมาตรฐาน 34 แห่ง ปี 2564 
  1. รักษามาตรฐานกลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จ านวน 32 แห่ง ข้อมูล ณ 30 
พฤศจิกายน 2563 ผลรักษาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 12 แห่ง ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 0 แห่ง 
  2. กลุ่มเกษตรกรน ามาจัดมาตรฐานเพิ่ม จ านวน 2 แห่ง 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

 3.4.3 เรื่องการจัดท าทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้นของสหกรณ์ 
  ตามท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์แจ้งว่า เพ่ือให้การด าเนินการของสหกรณ์เป็นไปตามกฎหมาย และเพ่ือ 
ประโยชน์ในการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้น เป็นฐานข้อมูลกลางของสมาชิกสหกรณ์         
ทั่วประเทศ จึงมีความจ าเป็นต้องก าหนดรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน โดยแจ้งให้ส านักงาน
สหกรณ์จังหวัดด าเนินการตามแนวทางการจัดท าข้อมูลทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้น ให้เป็นไปตามมาตรา  
64 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542  
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ส่งแนวปฏิบัติในการจัดท าทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้นของสหกรณ์ 
ตามหนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1115/5 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561   
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  ติดตามสหกรณ์ที่มีปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 22 แห่ง ให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์
ติดตามให้สหกรณ์ส่งทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้นสหกรณ์ ภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อรวบรวม
รายงานกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 3.4.4  เรื่องสรุปผลข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่จัดส่งงบดุล งบก าไรขาดทุนและงบประกอบ
ต่างๆ รวมทั้งรายละเอียดประกอบงบการเงินฯ ให้ผู้สอบบัญชีเพื่อเตรียมพร้อมรับการตรวจสอบบัญชี
ภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี  
  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสุรินทร์ที่จะต้องปิดบัญชีได้ภายใน 30 วัน (1 ตุลาคม 
2563 – 30 กันยายน 2564) แผนทั้งปีสหกรณ์ ๙5 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 35 แห่ง ข้อมูล ณ วันที่ 30 
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

สรุปการปิดบัญชี จ านวน สหกรณ์ จ านวน กลุ่มเกษตรกร 
ปิดบัญชีภายใน 30 วัน 5 1 
ปิดบัญชี 31-180 วัน 2 0 
ปิดบัญชีไม่ได้ 31-180 วัน 0 0 
ปิดบัญชีไม่ได้เกิน 6 เดือน 0 0 
ยังไม่ถึงก าหนด 88 34 
รวม ๙5 35 

   

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 3.4.5  เรื่องสรุปผลข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประชุมใหญ่สามัญได้ภายใน 150 วัน นับแต่วัน
สิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสุรินทร์ที่ประชุมใหญ่สามัญภายใน 150 วันนับแต่วันสิ้นปี
ทางบัญชี (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) แผนทั้งปีสหกรณ์ 95 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 35 แห่ง 
ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน  2563 

สรุปการประชุมใหญ่ จ านวน สหกรณ์ จ านวน กลุ่มเกษตรกร 
ประชุมใหญ่ภายใน 150 วัน 14 7 
ประชุมใหญ่ไม่ได้ 150-180 วัน 0 0 
ยังไม่ครบก าหนด 150 วัน 81 28 
รวม 95 35 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 
 3.4.6  เรื่องส่งเสริมสหกรณ์การเกษตรหมู่บ้านทับทิมสยาม 04 จ ากัด  
  (1) ส่งเสริมสมาชิกสหกรณ์การเกษตรหมู่บ้านทับทิมสยาม 04 จ ากัด สมาชิกสหกรณ์ไม่น้อยกว่า   
ร้อยละ 10 มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสามารถส่งช าระหนี้ได้ 

  (2) ส่งเสริมสหกรณ์การเกษตรหมู่บ้านทับทิมสยาม 04 จ ากัด สามารถขับเคลื่อนบันได 7 ขั้น ได้
อย่างน้อย 1 ระดับ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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 3.4.7  เรื่องส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน  
  (1) โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 7 แห่ง ก าหนดวันในการเข้าแนะน าส่งเสริม พร้อมทั้งจัดท า
เอกสารให้ความรู้ 4 กิจกรรม และผู้ปกครอง/นักเรียนน าความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

  (2) โรงเรียนเพียงหลวง 8 ก าหนดวันในการเข้าแนะน าส่งเสริม พร้อมทั้งจัดท าเอกสารให้ความรู้ 
4 กิจกรรม และผู้ปกครอง/นักเรียนน าความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

 3.4.8 เรื่องโครงการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล (คทช)  
  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในที่ดินสาธารณประโยชน์ จ านวน 4 แปลง ได้แก่ แปลงโนนทราย
สาธารณประโยชน์ แปลงหนองหวายสาธารณประโยชน์ แปลงหนองน้ าซับสาธารณประโยชน์ และแปลงท าเล
เลี้ยงสัตว์โคกอาไหลสาธารณประโยชน์ โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมอาชีพ และ
สมาชิกมีรายได้เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

 3.4.9 เรื่องการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ดีเด่นปี 2564/2565  
  การคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ดีเด่นปี 2564/2565 ประสานกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์
ก าหนดเปูาหมายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ดังนี้ 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ประเภท ชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร วันสิ้นปีทางบัญชี 
กลุ่มส่งเสริมฯ 1 สหกรณ์การเกษตร สกป.ที่ดินเมืองสุรินทร์ จ ากัด 31 มี.ค.64 
กลุ่มส่งเสริมฯ 2  สกก.นิคมฯ ปราสาท จ ากัด 31 มี.ค.64 
กลุ่มส่งเสริมฯ 3  สกก.สังขะ จ ากัด 31 มี.ค.64 
กลุ่มส่งเสริมฯ 4  สกก.ส าโรงทาบ จ ากัด 31 มี.ค.64 
กลุ่มส่งเสริมฯ 5  สกก.ชุมพลบุรี จ ากัด 31 มี.ค.64 

  สกป.ที่ดินชุมพลบุรี จ ากัด 31 มี.ค.64 
กลุ่มส่งเสริมฯ 3 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน สค.ดาราธิวาสขนาดมอญ จก. 31 ธ.ค.63 
กลุ่มส่งเสริมฯ 3 ท านา ก.ท านาโนนสง่า 31 พ.ค.63 
กลุ่มส่งเสริมฯ 6  ก.ท านาเมืองแก 31 มี.ค.64 
กลุ่มส่งเสริมฯ 2 ท าสวน ก.ท าสวนยางพาราบ้านอ าปึล 30 เม.ย.63 
กลุ่มส่งเสริมฯ 4 เล้ียงสัตว์ ก.เลี้ยงสัตว์ส าโรงทาบ 31 มี.ค.64 

 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
3.5 กลุ่มตรวจการสหกรณ์ โดย นางบานใจ มามาก ผอ.กตส.น าเสนอผลการปฏิบัติการในที่ประชุมดังนี้  
 3.5.1 เรื่อง การช าระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (เพื่อติดตาม) (น าเสนอโดยรายงานหน้าจอ) 
  นางบานใจ มามาก ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ ได้แจ้ง เรื่อง การช าระบัญชีสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร ดังนี้ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ด าเนินการช าระบัญชีสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร ทั้งหมด 95 แห่ง แยกเป็นสหกรณ์ 75 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 20 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 30 
พฤศจิกายน 2563) ดังนี้ 
  1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เลิกก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แยกเป็นดังนี้ 
      1)  ก รณี สหกรณ์ แ ล ะกลุ่ ม เ ก ษต รกรที่ ไ ม่ มี ปั ญห า อุปส ร รค  จ า น วน  19  แห่ ง                      
(สหกรณ์ 15 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 4 แห่ง) สรุปผลดังนี้ (เอกสารแนบ 1) 
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หมายเหตุ : สหกรณ์ยกเลิกการล้มละลายและกลับเข้าสู่กระบวนการช าระบัญชีปกติ 2 แห่ง คือ สหกรณ์
การเกษตร อบต.นอกเมือง จ ากัด และ สหกรณ์ผู้ผลิตแปรรูปการเกษตรโคกส าโรงสุรินทร์ จ ากัด 
      2)  ก ร ณี ส ห ก ร ณ์ แ ล ะ ก ลุ่ ม เ ก ษ ต ร ก ร ที่ มี ปั ญ ห า อุ ป ส ร ร ค  จ า น ว น  7 6  แ ห่ ง                          
(สหกรณ์ 60 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 16 แห่ง) สรุปผลดังนี้  
          - ยังไม่ได้ยื่นล้มละลาย จ านวน 17 แห่ง (สหกรณ์ 17 แห่ง กลุ่มเกษตรกร - แห่ง) 
(เอกสารแนบ 2)    
          
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
         - ยื่นล้มละลาย จ านวน 59 แห่ง (สหกรณ์ 43 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 16 แห่ง) ดังนี้  
   (เอกสารแนบ 3 - 4) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้ันตอนการช าระบัญชี 
จ านวน (แห่ง) 

สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร 

1. ประกาศ - - 

2. รับมอบทรัพย์สิน/จัดท างบ ม.80 - - 

3. ส่งงบ ม. 80 ให้ผู้สอบบัญชี 7 2 

4. ผู้สอบรับรองงบ ม.80 - - 

5. อนุมัติงบ ที่ประชุมใหญ่/นทส. - - 

6. ด าเนินการจัดการทรัพย์สินและหนี้สิน 2 2 

7. ส่งรายงานการช าระบัญชี ม.87 2 - 

8. ผู้สอบบัญชีรับรอง ม.87 - - 

9. ถอนชื่อ 1 - 

10. ส่งมอบบรรดาสมุด 3 - 

รวม 15 4 

ข้ันตอนการช าระบัญชี 
จ านวน (แห่ง) 

สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร 
1. ประกาศ - - 

2. รับมอบทรัพย์สิน/จัดท างบ ม.80 1 - 

3. ส่งงบ ม. 80 ให้ผู้สอบบัญชี 6 - 
4. ผู้สอบรับรองงบ ม.80 - - 
5. อนุมัติงบ ที่ประชุมใหญ่/นทส. - - 
6. ด าเนินการจัดการทรัพย์สินและหนี้สิน 7 - 

7. ส่งรายงานการช าระบัญชี ม.87 - - 

8. ผู้สอบบัญชีรับรอง ม.87 1 - 
9. ถอนชื่อ - - 

10. ส่งมอบบรรดาสมุด 2 - 

รวม 17 - 

กระบวนการล้มละลาย 
จ านวน (แห่ง) 

สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร 

1. ศาลมีค าสั่งพพิากษาใหล้้มละลาย (18 แหง่) 11 7 

2. รอค าสั่งพิพากษาใหล้้มละลาย (10 แหง่) 9 1 

3. รอนัดประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก (3 แห่ง) 3 - 

4. เจ้าพนักงานแถลงปิดคดี (22 แห่ง) 17 5 

5. อยู่ระหว่างประกาศไม่ลม้ละลาย (6 แห่ง) 3 3 

รวม 43 16 
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  ๑ .  ก ร ณี ส ห ก ร ณ์ แ ล ะ ก ลุ่ ม เ ก ษ ต ร ก ร ที่ ไ ม่ มี ปั ญ ห า อุ ป ส ร ร ค  จ า น ว น  1 9  แ ห่ ง                      
(สหกรณ์ 15 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 4 แห่ง) สรุปผลดังนี้  
  ถึงข้ันตอนที่ 3 (ส่งงบฯ ตามม.80 ให้ผู้สอบบัญชี)  จ านวน  9  แห่ง ดังนี้ 

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้ช าระบัญชี 

1. สหกรณ์สวนยางพาราบัวเชด จ ากัด  
นางสาวจันทิมา โสร
ถาวร 

2. สหกรณ์พัฒนาปศุสัตว์อีสานใต้ จ ากัด  นายค าภา เรืองรัมย์ 
3. สหกรณ์การเกษตรต าบลบ้านจารย์ จ ากัด นายกฤช เยาวสกุลมาศ 
4. สหกรณ์โคเนื้อสุรินทร์วากิวหนองบัวบาน จ ากัด นางอุษณิภา อกอุ่น 
5. สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินศีขรภูมิ จ ากัด  นายจารุวัฒน์ วิยาสิงห ์
6. สหกรณ์การเกษตรพัฒนานาเสือก จ ากัด นางจิราภร บูรณ์เจริญ 
7. ร้านสหกรณ์อาชีวศึกษาสุรินทร์ จ ากัด นายวัชรินทร์ มามาก 

8. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ตาวัง 
นางสุทธาทิพย์ พันละ
บุตร 

9. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ท่าสว่าง 
นางสาวเพชรฑิรา สาระ
ติ 

 
  ถึงข้ันตอนที่ 6 (ด าเนินการจัดการทรัพย์สินและหนี้สิน) จ านวน 4 แห่ง ดังนี้ 

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้ช าระบัญชี 
1. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโคกกระชายพัฒนา จ ากัด นางสาวจิราพร เกลียวทอง 
2. สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรสุรินทร์ จ ากัด นายปภังกร  หวลระลึก 
3. กลุ่มเกษตรกรท านาเทนมีย์ นายสุเรนทร์ ชูตาลัด 
4. กลุ่มเกษตรกรท านาเฉนียง น.ส.เพชรฑิรา  สาระติ 

 
  ถึงข้ันตอนที่ 7 (ส่งรายงานการช าระบัญชี ม.87) จ านวน  2  แห่ง ดังนี้ 

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้ช าระบัญชี 
1. สหกรณ์การเกษตรดาวไทยเมืองช้าง จ ากัด นายวิชาญ เพ็งพิศ 
2. สหกรณ์ผู้ผลิตแปรรูปการเกษตรโคกส าโรงสุรินทร์ จ ากัด นายสมควร  แสงอินทร์ 

   
  ถึงข้ันตอนที่ 9  ถอนชื่อ จ านวน  1  แห่ง ดังนี้ 

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้ช าระบัญชี 
1. สหกรณ์การเกษตร อบต.นอกเมือง จ ากัด นางเกียรติสุดา  ค่ าสุริยา 
  

 
  ถึงข้ันตอนที่ 10 ส่งมอบบรรดาสมุดและเอกสารต่างๆ จ านวน  3  แห่ง ดังนี้ 

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้ช าระบัญชี 
1. สหกรณ์โรงเรียนเทศบาลท่าตูม จ ากัด น.ส.เสาวลักษณ์ สุขชัย 
2. สหกรณ์ผู้ผลิตพืชอาหารสัตว์และพลังงานสุรินทร์ จ ากัด นางสาวปริศนา ฟักนวล 
3 สหกรณ์โคเนื้อข้าวหอมมะลิ ต าบลนาหนองไผ่ จ ากัด นางสาวปัทมา ดุจดา 
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  2. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เลิกก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ที่มีปัญหาอุปสรรค) จ านวน 
76 แห่ง (สหกรณ์ 60 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 16 แห่ง) สรุปผลดังนี้  
 ยังไม่ได้ยื่นล้มละลาย จ านวน 17 แห่ง (สหกรณ์ 17 แห่ง กลุ่มเกษตรกร - แห่ง)  
  ถึงข้ันตอนที่ 2 (รับมอบทรัพย์สิน/จัดท างบ ม.80)  จ านวน  1  แห่ง ดังนี้ 

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้ช าระบัญชี 
1. สหกรณ์การเกษตร สกอ.ทุ่งกุลาพัฒนาอาชีพ จ ากัด  นางบานใจ มามาก/ 

นายวิชาญ เพ่งพิศ 
           ถึงข้ันตอนที่ 3 (ส่งงบฯ ตาม ม.80 ให้ผู้สอบบัญชี) จ านวน  6  แห่ง ดังนี้ 

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้ช าระบัญชี 
1. สหกรณ์เครื่องเงินสุรินทร์ จ ากัด นายธราดล ศิลาลาย/ 

นางกันกนิษฐ์ สายวงษ์
ประดิษฐ์ 

2. สผน.สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟูาบ้านม่วงมูล จ ากัด นายกิตติศักดิ์ ไชยกิตติ/ 
นางสาวร าพึง ทรงงาม 

3. สหกรณ์การเกษตรพัฒนาชุมชน สกย.อ.(1)จังหวัด
สุรินทร์ จ ากัด 

นายธราดล  ศิลาลาย 

4. สหกรณ์สตรีศีขรภูมิ จ ากัด น.ส.อาภรรัตน ์พ้ืนนวล 
5. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอ าเภอศีขรภูมิ จ ากัด นายวัชรินทร์ มามาก (คณะ) 
6. สหกรณ์การเกษตรกระโพ จ ากัด นายปภังกร หวลระลึก 

   ถึงข้ันตอนที่ 6 (ด าเนินการจัดการทรัพย์สินและหนี้สิน) จ านวน 7 แห่ง ดังนี้ 
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้ช าระบัญชี 

1. สหกรณ์โคเนื้อคูตัน จ ากัด นายวิชาญ เพ็งพิศ 
2. สหกรณ์การเกษตรสลักได จ ากัด นางโสภาพรรณ เจือจาน 
3. สหกรณ์ผู้เลี้ยงโค-กระบือจังหวัดสุรินทร์ จ ากัด นายนิพนธ์  เจือจาน 
4. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพนมดงรัก จ ากัด นางวัชรี  ทรงนวน 
5. สหกรณ์การเกษตรพนมดงรัก จ ากัด นางสุทธาทิพย์  พันละบุตร 
6. สหกรณ์การเกษตรเฉนียงรุ่งเรือง จ ากัด นางกัลยวรรธน์ ทัดศรี 
7. สหกรณ์บริการสินค้าเกษตร จ ากัด นางบานใจ มามาก 

   ถึงข้ันตอนที่ 8  ผู้สอบบัญชีรับรอง ม.87 จ านวน  1  แห่ง ดังนี้ 
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้ช าระบัญชี 

1. ร้านสหกรณ์รวมช่างสุรินทร์ จ ากัด นางสาวปัทมา ดุจดา 
นางโสภาพรรณ เจือจาน 

   ถึงข้ันตอนที่ 10 ส่งมอบบรรดาสมุดและเอกสารต่างๆ จ านวน  2  แห่ง ดังนี้ 
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้ช าระบัญชี 

1. สหกรณ์ผ้าไหมสวายเมืองสุรินทร์ จ ากัด  นางสาวจันทิมา  โสรถาวร 
2. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพัฒนาท้องถิ่นอีสาน จ ากัด น.ส.พัชศิริญา วงศ์พุทธะ 
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      - ยื่นล้มละลาย จ านวน 59 แห่ง (สหกรณ์ 43 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 16 แห่ง)  
 

ที ่ รายช่ือสหกรณ์ ผู้ช าระบัญชี วันที่แต่งตั้งผู้ช าระบัญชี 

กระบวนการล้มละลาย วันที่รับเงิน
ค่าใช้จ่ายคืน 

(5,000 
บาท) 

ศาลมีค าสั่ง/วันที่
ประกาศ ศาลมีค าสั่ง

ปิดคดี 
ขอคัดค า

แถลงปิดคดี 
พิพากษาล้มละลาย 

1 สหกรณ์สมัชชาเกษตรกรต าบลโพนครก จ ากัด น.ส.ทรายทอง ประดับศรี  12 ก.พ. 53 นัดประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก (อยู่ระหว่างนัดประชุม)    

2 สหกรณ์การเกษตรเพ่ือกลุ่มเกษตรกรสุรินทร์ นางจิราภร  บูรณ์เจริญ  25 พ.ค.59 นัดประชุม จน. ครั้งแรก ( 24 ธ.ค. 63 แต่ยังไม่ได้รับหมายนัดประชุม)  

3 สหกรณ์การเกษตรศรีณรงค์ จ ากัด นายวัชรินทร์  มามาก  30 พ.ย.58 นัดประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรกเลื่อน ธ.ค. 63 ยังไม่ก าหนดวัน    

4 สหกรณ์การเกษตรแนงมุด จ ากัด นายอัคราช   ศรีเมือง  3 ก.ค. 57 รอค าสั่งให้ล้ม       

5 
สหกรณ์การเกษตรเพ่ือเกษตรกรไทยชุมพลบุรี 
จ ากัด 

นายอดิศักดิ์  สุขไสว  7 ธ.ค. 60 รอค าสั่งให้ล้ม       

6 สหกรณ์ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ จ ากัด น.ส.พยอม พาพาน 
3 ก.ค. 57/23ม.ค.

62/26 มี.ค.63 
รอค าสั่งให้ล้ม       

7 สหกรณ์การเกษตรอินทรีย์ทุ่งกุลา จ ากัด นายชินพัฒน์ พิมพ์เพราะ  30พ.ย.58 รอค าสั่งให้ล้ม       

8 สหกรณ์การเกษตรพัฒนาอาชีพปราสาท จ ากัด นางสาวพยอม  พาพาน  28 มี.ค.57 รอค าสั่งให้ล้ม       

9 สหกรณ์การเกษตรพัฒนาอาชีพ จ ากัด นางพรรณภา  หวลระลึก  30พ.ย.58 รอค าสั่งให้ล้ม       

10 สหกรณ์พืชผลสุรินทร์ จ ากัด น.ส.ศุลีพร ฉัตรเฉลิมเดช  17 มิ.ย.59(30พ.ย.61) รอค าสั่งให้ล้ม       

11 สหกรณ์เกษตรหมู่บ้าน ปชด.โอทะลัน จ ากัด นายกฤช   เยาวสกุลมาศ  3 พ.ค. 56 รอค าสั่งให้ล้ม       
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ที ่ รายช่ือสหกรณ์ ผู้ช าระบัญชี วันที่แต่งตั้งผู้ช าระบัญชี 

กระบวนการล้มละลาย วันที่รับเงิน
ค่าใช้จ่ายคืน 

(5,000 
บาท) 

ศาลมีค าสั่ง/วันที่
ประกาศ ศาลมีค าสั่ง

ปิดคดี 
ขอคัดค า

แถลงปิดคดี 
พิพากษาล้มละลาย 

12 สหกรณ์สตรีส าโรงทาบ จ ากัด  นายปิยะ  สังขฤทธิ์  30พ.ย.58 รอค าสั่งให้ล้ม       

13 สหกรณ์ช่วยเกษตรกรสังขะ-ศรีณรงค์ จ ากัด นายอัคราช   ศรีเมือง  10 มิ.ย. 51/23ม.ค.62  1 เม.ย.63/5 มิ.ย. 63       

14 สกก. สกย.อุตสาหกรรมเกษตรสุรินทร์ จ ากัด นายอัคราช   ศรีเมือง  24 ก.ค.51/23ม.ค.62 
26 มี.ค. 63/10 ก.ค. 

63 
      

15 สหกรณ์ชาวไร่มันส าปะหลังจังหวัดสุรินทร์ จ ากัด  น.ส.พัชศิริญา วงค์พุทธะ 30-พ.ย.-61 
28 ต.ค. 63/รอ

ประกาศ 
      

16 
สหกรณ์บริการอาสาสมัครสาธารณสุข จ.สุรินทร์ 
จ ากัด 

นายนิพนธ์   เจือจาน  11 ธ.ค.58 2 เม.ย. 63/รอประกาศ       

17 สหกรณ์การเกษตรท่าตูม สกย.อ.(1) จ ากัด 
นางสุทธาทิพย์ พันละ

บุตร 
 20 มิ.ย.59 2 ก.ค. 63/รอประกาศ       

18 สหกรณ์การเกษตรสามประสาน จ ากัด นายปิยะ     สังขฤทธิ์  12 ก.พ. 53 
15 เม.ย. 63/16 มิ.ย. 

63 
      

19 สหกรณ์สหพันธ์ขอนแตก จ ากัด นางรุจิรา กลองรัมย์  30พ.ย.58 
 15 เม.ย.63/รอ

ประกาศ 
      

20 สหกรณ์การเกษตรพนมสวาย จ ากัด นางเกียรติสุดา ค่ าสุริยา  30พ.ย.58 
20 พ.ค. 63 /รอ

ประกาศ 
      



หน้า ๓๘  

 

ที ่ รายช่ือสหกรณ์ ผู้ช าระบัญชี วันที่แต่งตั้งผู้ช าระบัญชี 

กระบวนการล้มละลาย วันที่รับเงิน
ค่าใช้จ่ายคืน 

(5,000 
บาท) 

ศาลมีค าสั่ง/วันที่
ประกาศ ศาลมีค าสั่ง

ปิดคดี 
ขอคัดค า

แถลงปิดคดี 
พิพากษาล้มละลาย 

21 สหกรณ์การเกษตร สกย.อ.(1) ศีขรภูมิ จ ากัด นายเฉลิมศักดิ์  จอดนอก  9 มิ.ย. 51 8 มิ.ย. 63/ รอประกาศ       

22 สหกรณ์ผู้ผลิตข้าวหอมมะลิสุรินทร์ จ ากัด นายอัคราช   ศรีเมือง  10 มิ.ย. 51/23ม.ค.62 
 13 เม.ย.63/รอ

ประกาศ 
      

23 
สหกรณ์การเกษตรพัฒนาวิชาชีพ(สตรี)ปราสาท 
จ ากัด 

นายพิทูร  หวลระลึก  30พ.ย.58 4 มิ.ย. 63/รอประกาศ       

24 สหกรณ์การเกษตรรามมหาชน จ ากัด นางสาวร าพึง  ทรงงาม  20 มิ.ย.59 
22 ม.ค. 63/22 ส.ค. 

63 
7 เม.ย. 63 ก.ค. 63 20-ต.ค.-63 

25 
สหกรณ์การเกษตรสมัชชาเกษตรกรภาคอีสานรัต
นบุรี จ ากัด 

นางจันจิรา ศรีระเริญ 
 30 พ.ย.58 (19เม.ย.

61) 
11 มี.ค. 62/23 เม.ย. 

62 
 15 ก.ค.62  18 ธ.ค.62 19-พ.ย.-62 

26 สหกรณ์การเกษตรทัพพญารวมชนสตรี จ ากัด น.ส.นรินทร์ ค าเมลี 
 30 พ.ย.58 (19เม.ย.

61) 
 17 ก.ย. 62/20 พ.ย. 

62 
4 ธ.ค. 62 2 มิ.ย. 63   

27 สหกรณ์การเกษตรโนนนารายณ์ จ ากัด น.ส.นรินทร์ ค าเมลี 
19 ต.ค. 53/23ม.ค.

62/26 มี.ค.63 
25 พ.ย. 62/19 ก.พ. 

63 
04-มี.ค.-63 ก.ค.-63   

28 สหกรณ์การเกษตรอีสานใต้ จ ากัด นางชฎาธาร  จุฑาจันทร์  25 ก.ค.59 
 24ก.พ.63/30 มิ.ย. 

63 
15 มิ.ย. 63 3 ส.ค. 63 23-ก.ค.-63 

29 สหกรณ์การเกษตรอีสาน - โคกเวง จ ากัด น.ส.พิชญาภา แสงดาว  22ม.ค.59 (19เม.ย.61) 6 ม.ค. 63/13 ก.พ.63 27-มี.ค.-63 ก.ค.-63 16-ต.ค.-63 



หน้า ๓๙  

 

ที ่ รายช่ือสหกรณ์ ผู้ช าระบัญชี วันที่แต่งตั้งผู้ช าระบัญชี 

กระบวนการล้มละลาย วันที่รับเงิน
ค่าใช้จ่ายคืน 

(5,000 
บาท) 

ศาลมีค าสั่ง/วันที่
ประกาศ ศาลมีค าสั่ง

ปิดคดี 
ขอคัดค า

แถลงปิดคดี 
พิพากษาล้มละลาย 

30 สหกรณ์การเกษตรสตรีหนองระวี จ ากัด นางบานใจ  มามาก  30พ.ย.58 1 พ.ค. 62/ 9 ส.ค. 62  11 ก.ย.62 12 ธ.ค. 62   

31 สหกรณ์การเกษตรเพ่ือชุมชนบ้านขาม จ ากัด นายจารุวัฒน์  วิยาสิงห์  30ธ.ค.59 
 12 พ.ย.62/17 ม.ค. 

63 
04-ก.พ.-63 05-มิ.ย.-63   

32 สหกรณ์สหพันธ์สตรีทุ่งมน จ ากัด นางพรรณภา หวลระลึก  11ธ.ค.58 
 17 เม.ย.62/30 พ.ค. 

62 
08-มิ.ย.-63 02-ต.ค.-62   

33 สกก.สกย.อ (1) จอมพระ จ ากัด นายวัชรินทร์ มามาก  12 ก.พ. 53 15-เม.ย.-63 21-ส.ค.-63 02-ต.ค.-62 20-ต.ค.-63 

34 สหกรณ์การเกษตรเมืองลีง สกย.อ.(1) จ ากัด นายวัชรินทร์  มามาก  30พ.ย.58 27-ก.พ.-63 2 ก.ค. 63 3 ส.ค. 63 20-ต.ค.-63 

35 สหกรณ์การเกษตรหนองกระทมนาบัว จ ากัด นางสาวพยอม  พาพาน  30พ.ย.58 
 7 ต.ค. 62/19 ธ.ค. 

62 
22-มิ.ย.-63 02-ต.ค.-62 20-ต.ค.-63 

36 สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยอลงกรณ์ จ ากัด นายพิทูร  หวลระลึก  23ส.ค.59 14 พ.ย. 62/9ม.ค. 63 16-เม.ย.-63 14-ก.ค.-63 20-ต.ค.-63 

37 สหกรณ์ผู้ใช้น้ าอ่างเก็บน้ าหวยล าพอก จ ากัด นายธราดล  ศิลาลาย  30พ.ย.58 
2 พ.ค. 62/17 มิ.ย. 

62 
10-มี.ค.-63 14-ก.ค.-63   

38 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดสุรินทร์  นายธราดล   ศิลาลาย  3 ก.ค. 57 
2 ม.ค. 63/28 ม.ค. 

63 
17 ก.พ. 63 

14ก.ค.63/ 

ยังได้ไม่ครบ 
  

39 สหกรณ์การเกษตร สกย.อ (1) ล าดวน จ ากัด นายนิพนธ์  เจือจาน  30พ.ย.58 
18 พ.ค. 63 /รอ

ประกาศ  
16-พ.ย.-63 รอคัด   



หน้า ๔๐  

 

ที ่ รายช่ือสหกรณ์ ผู้ช าระบัญชี วันที่แต่งตั้งผู้ช าระบัญชี 

กระบวนการล้มละลาย วันที่รับเงิน
ค่าใช้จ่ายคืน 

(5,000 
บาท) 

ศาลมีค าสั่ง/วันที่
ประกาศ ศาลมีค าสั่ง

ปิดคดี 
ขอคัดค า

แถลงปิดคดี 
พิพากษาล้มละลาย 

40 สหกรณ์การเกษตรท านบสามัคคีธรรม จ ากัด นายนิพนธ์  เจือจาน  30พ.ย.58 
24 มิ.ย. 63/รอ

ประกาศ 
06-พ.ย.-63 รอคัด   

41 
สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการผลิตและส่งออกศีขรภูมิ 
จ ากัด 

น.ส.ปริศนา ฟักนวล  7 ธ.ค. 60 
รอประกาศยกเลิกล้มละลาย : ไม่มีเจ้าหนี้ยื่นขอรับช าระหนี้ : อยู่ระหว่าง
จัดท ารายงานการช าระบัญชีพร้อมรายงานย่อ ม.87  

42 สหกรณ์การเกษตรไทยหนองเยีย จ ากัด น.ส.พัชศิริญา วงศ์พุทธะ  12 ก.พ.51/23ม.ค.62 
รอค าสั่งยกเลิกล้มละลาย : ช าระหนี้หมดแล้ว (ศาลยังไม่สั่ง) : จักท า
รายงานการช าระบัญชีพร้อมรายงานย่อส่งให้ผู้สอบแล้ว วันที่ 29 ต.ค. 63 

43 สหกรณ์บริการมหาชน จ ากัด นายสมควร  แสงอินทร์  30 พ.ย.58 รอประกาศยกเลิกล้มละลาย : เนื่องจากเจ้าหนี้ไม่ได้ยื่นขอรับช าระหนี้ 

กลุ่มเกษตรกร   

1 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หนองบัวทอง นางปุณิกา  หวลระลึก  30ธ.ค.58 รอค าสั่งให้ล้ม       

2 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์โคกตะเคียน นางเกียรติสุดา ค่ าสุริยา 
 31 ม.ค.61 (20 ก.พ.

62) 
11 พ.ย. 63/รอ

ประกาศ 
      

3 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ช่างปี่ นางสุภาวดี  บุญแก้ว  30พ.ย.58 
13 เม.ย. 63/รอ

ประกาศ 
      

4 กลุ่มเกษตรกรท านาจีกแดก นายสุเรนทร์  ชูตาลัด  30พ.ย.58 2 ก.ค. 63/รอประกาศ       

5 กลุ่มเกษตรกรท านาตาเมียง น.ส.พัชศิริญา วงค์พุทธะ  25พ.ค.59(30พ.ย.61) 
14 พ.ย. 63/20 ม.ค. 

63 
      



หน้า ๔๑  

 

ที ่ รายช่ือสหกรณ์ ผู้ช าระบัญชี วันที่แต่งตั้งผู้ช าระบัญชี 

กระบวนการล้มละลาย วันที่รับเงิน
ค่าใช้จ่ายคืน 

(5,000 
บาท) 

ศาลมีค าสั่ง/วันที่
ประกาศ ศาลมีค าสั่ง

ปิดคดี 
ขอคัดค า

แถลงปิดคดี 
พิพากษาล้มละลาย 

6 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ไผ่ น.ส.เสาวลักษณ์  สุขชัย  30พ.ย.58 
5 พ.ค. 63/30 มิ.ย. 

63 
      

7 กลุ่มเกษตรกรท านาเกาะแก้ว นายปริญญา  ยวงปรางค์  30พ.ย.58 8 มิ.ย. 63/รอประกาศ       

8 กลุ่มเกษตรกรท านาสวาย นายปภังกร  หวลระลึก  30พ.ย.58 
15 เม.ย. 63/16 มิ.ย. 

63 
      

9 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์กุดหวาย นางสุภาวดี  บุญแก้ว  30พ.ย.58  3 ต.ค.62/3 ธ.ค. 62 13 มี.ค.63 2 มิ.ย. 63 20-ต.ค.-63 

10 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ส าโรง 
น.ส.อาภรณ์รัตน์  พ้ืน

นวล 
 30พ.ย.58 

22 ส.ค. 62/8 ต.ค. 
62 

04-ก.พ.-63 02-มิ.ย.-63 20-ต.ค.-63 

11 กลุ่มเกษตรกรท านาหนองเทพ นางสาวร าพึง  ทรงงาม  30พ.ย.58 12 มิ.ย. 62/3มิ.ย. 62 19 ส.ค. 62 1 เม.ย. 63 20-ต.ค.-63 

12 กลุม่เกษตรกรท านาโคกยาง  นางโสภาพรรณ  เจือจาน  25พ.ค.59 
2 ธ.ค. 62/21 ม.ค. 

63 
2 เม.ย. 63 2 มิ.ย. 63 20-ต.ค.-63 

13 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เมืองที นางกัลยวรรธน์ ทัดศรี  29 ก.ย.53 
19 ส.ค. 62/30 ก.ย. 

62 
07-ม.ค.-63 

คัดแล้ว/รอ
เอกสาร 

20-ต.ค.-63 

14 กลุ่มเกษตรกรท านาแนงมุด นายพิทูร  หวลระลึก  30พ.ย.58 
ประสานแล้วรอประกาศเลิกล้มละลาย : จัดท ารายงานการช าระบัญชีและ
รายงานย่อ ส่งให้ผู้สอบวันที่ 26 พ.ย. 63 

15 กลุ่มเกษตรกรท านาโคกกลาง นางพรรณภา หวลระลึก  16 ธ.ค.56 รอค าสั่งยกเลิกล้มละลาย : ไม่มีเจ้าหนี้ยื่นขอรับช าระหนี้  



หน้า ๔๒  

 

ที ่ รายช่ือสหกรณ์ ผู้ช าระบัญชี วันที่แต่งตั้งผู้ช าระบัญชี 

กระบวนการล้มละลาย วันที่รับเงิน
ค่าใช้จ่ายคืน 

(5,000 
บาท) 

ศาลมีค าสั่ง/วันที่
ประกาศ ศาลมีค าสั่ง

ปิดคดี 
ขอคัดค า

แถลงปิดคดี 
พิพากษาล้มละลาย 

16 กลุม่เกษตรกรเลี้ยงสัตว์แก นางอุษณิกา  อกอุ่น  30พ.ย.58 
รอค าสั่งยกเลิกล้มละลาย : ช าระหนี้หมดแล้ว ส่งหนังสือขอยกเลิก
ล้มละลาย อยู่ระหว่างจัดท ารายงานการช าระบัญชีและรายงานย่อ  



หน้า ๔๓  

 

 เอกสารแนบ 4 
 
 ยื่นล้มละลาย (ต่อ)            
             อยู่ระหว่างประกาศไม่ล้มละลาย  จ านวน 6 แห่ง ดังนี้     

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้ช าระบัญชี 
1. สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการผลิตและส่งออกศีขรภูมิ จ ากัด น.ส.ปริศนา ฟักนวล 
2. สหกรณ์การเกษตรไทยหนองเยีย จ ากัด น.ส.พัชศิริญา วงศ์พุทธะ 
3. สหกรณ์บริการมหาชน จ ากัด นายสมควร  แสงอินทร์ 
4. กลุ่มเกษตรกรท านาแนงมุด นายพิทูร  หวลระลึก 
5. กลุ่มเกษตรกรท านาโคกกลาง นางพรรณภา หวลระลึก 

6. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์แก นางอุษณิกา  อกอุ่น 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

3.5.2 เรื่อง ข้อสังเกต/รายงานที่ตรวจพบจากการสอบบัญชี (เพื่อติดตาม) (น าเสนอโดยรายงานหน้าจอ) 
(เอกสารแนบ) 

 

ข้อสงัเกต/รายงานที่ตรวจพบจากการสอบบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 

 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
  
 

 
 

ล าดับที่ กลุ่ม
ส่งเสริม 

จ านวนสหกรณ์/กลุ่มฯ (แห่ง) จ านวนข้อสังเกต (ข้อ) ผลการด าเนินการ  (ข้อ) 

คงเหลือ
ติดตาม ยกมา (ต.ค.

63) 
เพิ่ม รวม 

ยกมา 
(ต.ค.63) 

เพิ่ม รวม 
แล้วเสร็จ 

  ยกมา เพิ่ม รวม คิดเป็น% 

1 กสส.1  14 7 21 84 28 112 10 8 18 
        

16.07  94 

2 กสส.2 14 2 16 96 25 121 22 6 28 
        

23.14  93 

3 กสส. 3 11 0 11 76 0 76 3 0 3 
          

3.95  73 

4 กสส. 4 19 7 26 102 42 144 10 5 15 
        

10.42  129 

5 กสส. 5 5 1 6 39 1 40 0 0 0 
             
-    40 

6 กสส. 6 18 3 21 91 25 116 8 13 21 
        

18.10  95 

รวมทั้งสิ้น 81 20 101 595 121 609 53 32 85 13.96  524 



หน้า ๔๔  

 

3.5.3 เรื่องสถานะข้อบกพร่องประจ าเดือนพฤศจิกายน 2563 (เพื่อติดตาม) (น าเสนอหน้าจอ) 
  นางบานใจ มามาก ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ ได้แจ้งเรื่ องการแก้ไขข้อบกพร่องของ
สหกรณ์  โดยมีข้อสรุปผลการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ ประจ าเดือน ตุลาคม 2563 ดังนี้  
    1. ข้อบกพร่องประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยกมาจ านวน  17  แห่ง 

1.1  สถานะ  แก้ไขเสร็จสิ้นต้องติดตาม จ านวน  11  สหกรณ์  
             1)  สกก.เมืองสุรินทร์ จ ากัด กรณี กู้เงินแทนกัน 6 ราย –ติดตามผลฟูองคดี 
        2)  สอ.ต ารวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ จ ากัด กรณี เงินสดขาดบัญชี ฟูองคดี รอเสนอที่ ปชญ.ตัด
หนี้สูญ 
        3)  สกก.กาบเชิง จ ากัด กรณี เงินยืมทดรอง ติดตามผลการฟูองคดี 
        4)  สกก.นิคมฯ ปราสาท จ ากัด กรณี ลูกหนี้สินค้าขาดบัญชี ฟูองคดีแล้ว ยังช าระไม่เสร็จสิ้น 
            5)  สกก.บ้านอ าปึล จ ากัด (ส.ค.63)  กรณี สมาชิกกู้เงินแทนกัน ติดตามผลการเรียกเงินคืน 
         6)  สกผ.กุดหวาย - เกาะแก้ว จก. กรณี สมาชิกปฏิเสธหนี้ ตั้งคกก.สอบสวน แจ้งความแล้ว 
        7)  สผน.ฝายตะลุง จ ากัด กรณี เงินสดขาดบัญชี ฟูองคดีแล้ว ยังช าระไม่เสร็จสิ้น 
       8)  สกป.ท่าตูมสอง จ ากัด กรณี ลูกหนี้ปฏิเสธหนี้ ฟูองคดีแล้ว ยังไม่ได้รับช าระเงิน 
              9)  สกก.ท่าตูม จ ากัด  กรณี สินค้าขาดบัญชี การจ่ายเงินกู้ฯลฯ -ติดตามผลฟูองคดี 
                     10) สกป.ท่าตูมหนึ่ง จ ากัด กรณี ผู้ค้ าประกันเกิน/หลักประกันไม่คุ้มหนี้ -ติดตามผลฟูองคดี 

 กรณี จัดท าบัญชี-เรียกเก็บเงินจากสมาชิก- แก้ไขเสร็จสิ้นแล้ว 
     11) สกก.รัตนบุรี จ ากัด (ก.ค.63) กรณี เงินกองทุนฟ้ืนฟูอาชีพ – ติดตามผลการเรียกเงินคืน     

   1.2  สถานะ  อยู่ระหว่างการแก้ไข   จ านวน  6  แห่ง    
     1) สกก.วัน วัน วัน จ ากัด กรณี ค้างช าระค่าข้าวเปลือก สหกรณ์ฯ ยังช าระไม่เสร็จสิ้น 
     2) สก.อินทรีย์กองทุนข้าวสุรินทร์ จก. กรณี ปิดบัญชีไม่ได้/เงินฝาก/เงินกู้/เงินลงทุน/ขายข้าว
ต่ ากว่ามต ิอยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไข กรณี จ่ายเงินเดือน/ตอบแทนเกินระเบียบ ติดตามผลฟูองคดี 
     3) ก.ท านาตาเบา กรณี มีลูกหนี้มิใช่สมาชิก/สมาชิกปฏิเสธหนี้ ตั้งคกก.สอบสวนแล้ว 
     4) สก.กองทุนสวนยางสังขะ จก. กรณี จ่ายเงินทุนฯ/มีสินค้าขาด แต่งตั้ง คกก.สอบสวนแล้ว 
กรณี เงินสดขาดบัญชี -ติดตามเรียกเงินคืนหนังสือรับสภาพหนี้ 

    5) สกก.โคเนื้อตาเบา จ ากัด กรณีเงินสดขาดบัญชี ตั้งคกก.สอบสวนแล้ว 
    6) กลุ่มเกษตรกรท านาสนม กรณีเงินสดขาดบัญชีขายที่ดิน – ติดตามผลการเรียกเงินจากผู้ซื้อ 

     
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

3.5.4 เรื่องการติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง   
  ประเด็นแจ้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้แก้ไข โดยให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ติดตามการแก้ไข ตามที่นาย
ทะเบียนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร แจ้งและได้รายงานผลให้ทราบ  
  
มต ิที่ประชุมรับทราบ 
 
   
 
 
 
 
 
 



หน้า ๔๕  

 

  3.6 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์1-6 น าเสนอการรายงานผลการปฏิบัติงานในที่ประชุมโดย Power Point 
(น าเสนอจอภาพ)  
กสส.1 น าเสนอที่ประชุมโดย นายวัชรินทร์ มามาก ผอ.กสส.1 ดังนี้ 
 
กสส.2 น าเสนอที่ประชุมโดย นางเกียรติสุดา ค่ าสุริยา ผอ.กสส.2 ดังนี้ 
กสส.3 น าเสนอที่ประชุมโดย นางสาวจันทิมา โสรถาวร ผอ.กสส.3 ดังนี้ 
กสส.4 น าเสนอที่ประชุมโดย นายจารุวัฒน์ วิยาสิงห์ ผอ.กสส.4  ดังนี้ 
กสส.5 น าเสนอที่ประชุมโดย นายชินพัฒน์ พิมพ์เพราะ ผอ.กสส.5 ดังนี้ 
กสส.6 น าเสนอที่ประชุมโดย นายกิตติศักดิ์ ไชยกิตติ ผอ.กสส.6 ดังนี้ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
3.7 เรื่องอ่ืนๆ  
3.7.1 เรื่อง การเตรียมความพร้อมรับเสด็จ ณ โครงการซแรย์อทิตยา  
 ผอ.กจส.  แจ้งว่า ประมาณเดือน มกราคม 2564 พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรฯ จะเสด็จ
โครงการเกษตรอทิตยาทร ต าบลเทนมีย์ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  
 ประธาน มอบหมายให้ กจส. ด าเนินการ 
3.7.2 เรื่อง  
เลิกประชุมเวลา 17.00 น. 

        
      ลงชื่อ    ภูนิดา     ปล้องกลาง    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
       (นางภูนิดา  ปล้องกลาง) 
          เจ้าพนักงานธุรการ 
      ลงชื่อ เฉลิมศักดิ์      จอดนอก    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
             (นายเฉลิมศักดิ์  จอดนอก) 
          นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

 
  


