
  รายงานการประชุม |หน้า ๑ 
 

    ผู้มาประชุม

1 นางสุวรรณี ศรีสุวรรณ์ สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ 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 นางรุจิรา กลองรัมย์ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ
20 นางสาวปริศนา ฟักนวล นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ
21 นางสุทธาทิพย์ พันละบตุร นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ
22 นางสาวทัศนีย์ ปรักมาศ นักวิชาการสหกรณ์ปฏบิติัการ
23 นางสาวจิราพร เกลียวทอง นักวิชาการสหกรณ์ปฏบิติัการ
24 นายยศพงษ์ เสนาน้อย นักวิชาการสหกรณ์ปฏบิติัการ

รายงานการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจา้ง
ส านักงานสหกรณจ์งัหวัดสุรินทร์ ครั้งที ่2/2563

วันจนัทร์ ที ่3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. เป็นตน้ไป
ณ  หอ้งประชุมส านักงานสหกรณจ์งัหวัดสุรินทร์
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25 นายค าภา เรืองรัมย์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏบิติัการ
26 นายอธิปพันธ์ รักษาพงษ์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏบิติัการ
27 นางสาวพัชศิริญา วงศ์พุทธะ นิติกรปฏบิติัการ
28 นายวิรง ประดับศรี เจา้พนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน

29 นายนิพนธ์ เจือจาน เจา้พนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน

30 นางสาวนรินทร์ ค าเมลี เจา้พนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน

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

1 นางอรสา วงศ์ค า เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ลาพักผ่อน
2 นางชฎาธาร จุฑาจันทร์ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ ลาพักผ่อน

ผู้ไม่ได้เข้าประชุม

/เร่ิมประชุมเวลา 09.00 น....
 

 
 
 
 
 
 

/เริ่มประชุม  เวลา 09.00 น…. 
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เริ่มประชุม  เวลา 09.00 น.  
พิธีการก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องท่ีสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ แจ้งและสั่งการ ดังนี้ 
1. พิธีสวดมนต์ไหว้พระ 
   นางสุวรรณี ศรีสุวรรณ์ สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ประธานในการประชุม น าสวดมนต์ไหว้พระก่อน

เริ่มการประชุมฯ 
2. การประกาศเจตนารมณ์การรณรงค์ลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ในส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ 
   นางสุวรรณี  ศรีสุวรรณ์ สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ได้น าผู้เข้าประชุมประกาศเจตนารมณ์การรณรงค์

ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ            
ตามนโยบายของรัฐบาล ดังนี้ 

  2.1 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ จะเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มุ่งมั่นและขับเคลื่อน
กิจกรรมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน และลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว แก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง                
โฟมบรรจุอาหารและอ่ืน ๆ ภายใต้โครงการ “ท าความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม”  

  2.2 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ จะสร้างจิตส านึกของบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ 
ความตระหนัก และสร้างบทบาทในการร่วมลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน เพ่ือเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคม 

  2.3 บุคลากรในส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ จะร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลด
และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน อย่างจริงจัง 

จากนั้น ไดก้ล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   1. ผลจากการประชุมคณะกรมการจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 1/2563  เม่ือวันที่ 30 มกราคม 2563 
   1.1 เรื่อง หัวหน้าส่วนราชการ ที่ย้ายไปด ารงต าแหน่ง และที่ย้ายมารับต าแหน่งใหม่ ดังนี้ 
   1) นายอดิเทพ  กมลเวชช์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้รับแต่งตั้งจากปลัดจังหวัดนนทบุรี 
   2) นายศักรินทร์  ทุมเสน ปลัดจังหวัดสุรินทร์ ได้รับแต่งตั้งจาก นายอ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด
สระแก้ว 
   3) นางอภิญญา พรหมมีชัย เกษตรจังหวัดสุรินทร์ ย้ายมาจาก เกษตรกรุงเทพมหานคร ส านักงาน
เกษตรพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
   4) นายสมลักษณ์ มอญขาม ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ ย้ายมาจาก ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยข้าว
ร้อยเอ็ด 
   5) นายวิชาญชัย แสบงบาล ผู้อ านวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสุรินทร์ 
ได้รับแต่งตั้งจาก ผู้อ านวยการ กศน. อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 
   6) นางสาวจันที สมนา ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหม จังหวัดสุรินทร์ ได้รับแต่งตั้งจาก นักพัฒนา
สังคมช านาญการ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 
   7) นายภาณุวัฒน์ อ่อนวงษ์ ผู้อ านวยการส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุรินทร์ ย้ายมาจาก 
ผู้อ านวยการส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยภูมิ 
   8) นายทัศนัย สายแสงจันทร์ หัวหน้าส านักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-5 สุรินทร์ ย้ายมาจาก หัวหน้า
ส านักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-3 ภูเก็ต 
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   1.2 เรื่อง ข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัด 
    1) เรื่อง การผลักดันเกษตรอินทรีย์ โดยการส่งเสริมให้จังหวัดสุรินทร์เป็นเมืองอาหาร
ปลอดภัย ส่งออกจ าหน่ายและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร 
                   นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ มีนโยบายการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์  
ในพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์ให้เหมือนที่เคยท าไว้เมื่อ 7-8 ปีที่แล้ว มุ่งสนับสนุนให้จังหวัดสุรินทร์เป็นเมืองแห่งอาหาร
ปลอดภัย ถือว่าจังหวัดสุรินทร์มีโอกาสค่อนข้างมากในการเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย และไม่ใช่เฉพาะจ าหน่าย
ภายในประเทศ แต่ยังมองถึงการส่งขายยังประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น กัมพูชา ด้วย 
               อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ยังมั่นใจว่าการท าเกษตรอินทรีย์และ        
ผลิตอาหารปลอดภัย ถ้าหากด าเนินการดีๆ ในอนาคตจะสามารถสร้างรายได้เพ่ิม ควบคู่ไปกับเรื่องสุขภาพที่ดี           
ของประชาชนไปพร้อมกัน ถือเป็นเรื่องที่จะต้องท าอย่างเร่งด่วนต่อไป 
 
      2) เรื่อง การป้องกันโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสโคโรน่า  
     โดย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ รายงานสถานการณ์ ถึงวันที่ 28 มกราคม 
2563 ผู้ป่วยยืนยันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า ทั่วโลก จ านวนทั้งสิ้น 4,593 ราย อาการรุนแรง 976 ราย 
และเสียชีวิตแล้ว 106 ราย  
     ประเทศไทยมีมาตรการ การคัดกรองผู้ป่วย ที่มีอาการไข้ ร่วมกับมีอาการทางระบบ
ทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ และมีน้ ามูก โดยแนะน าให้ หมั่นล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ            
สวมหน้ากากอนามัยปิดปาก ปิดจมูก และหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้มีอาการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจหรือ
อาการคล้ายหวัด      
    3) เรื่อง การจัดงาน เทศกาล นุ่งผ้าไหม ใส่ปะเกือม เรือมกันตรึม ประจ าปี 2563 
     อ าเภอเขาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญเที่ยวชมงานเทศกาลนุ่งผ้าไหม ใส่ปะเกือม 
เรือมกันตรึม ประจ าปี 2563 ระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามหน้าที่ว่าการอ าเภอเขวาสินรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร์ ภายในงานชมขบวนแห่วัฒนธรรม การแสดงศิลปวัฒนธรรมการเดินแบบแฟชั่นผ้าไหม การประกวดธิดา
ประเกือม การจัดนิทรรศการ การจัดจ าหน่ายสินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เดิน  กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดินหน้า     
ที่ว่าการอ าเภอ ตลอดงาน และมวยการกุศล 
    4) เรื่อง ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสุรินทร์ 
     ตามที่จังหวัดสุรินทร์ได้ก าหนดและแจ้งแนวทางปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียน /
ร้องทุกข์ ผ่านศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสุรินทร์ และได้ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่รัฐ ได้ก าหนดช่องทาง และหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน โดยให้หน่วยงานด าเนินการรายงานผลเบื้องต้นภายใน 
15 วัน และก าหนดเงื่อนไขเวลาการติดตามแจ้งเตือน ผ่านที่ประชุมคณะกรมการจังหวัด เป็นประจ าทุกเดือน  
     ผลสรุปเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่ค้างด าเนินการของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสุรินทร์ 
ประจ าเดือนมกราคม 2563 มีเรื่องค้างด าเนินการทั้งจังหวัดสุรินทร์ 306 เรื่อง ปรากฏว่ามีของส านักงานสหกรณ์
จังหวัดสุรินทร์ จ านวน 1 เรื่อง 
    ประธาน: มอบกลุ่ม กตส.และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องติดตามเร่งรัดให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว และ
รายงานจังหวัดทราบจะได้รวบรวมสรุปรายงานหน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบต่อไป      
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1.3  ข้อสั่งการสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ 
 1.เรื่อง การอยู่เวรประจ าส านักงานวันหยุดราชการ 
  (1) กรณีผู้ที่ได้รับค าสั่งให้อยู่เวรประจ าส านักงานในวันหยุดราชการเวลากลางวันตั้งแต่ 

08.30-16.30 น. ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งในวันดังกล่าวได้ ให้ท าเรื่องขออนุญาตเปลี่ยนเวร ต่อสหกรณ์
จังหวัด และให้ได้รับการอนุญาตก่อนจึงจะเปลี่ยนได ้

  (2) ผู้ที่ได้รับค าสั่งให้อยู่เวรกลางคืน ต้องปฏิบัติหน้าที่เวรภายในอาคารส านักงาน โดยให้ถือ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  

 2. เรื่อง เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ            
สยามบรมราชกุมารี 

 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็ จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี                 
มีหมายก าหนดการจะเสด็จตรวจเยี่ยมโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนจังหวัดสุรินทร์  ทั้ง 7 แห่ง ประมาณเดือน
มิถุนายน 2563 มอบกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เตรียมการแต่ละจุดให้พร้อม ประสานโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดน ทั้ง 7 แห่ง ให้เตรียมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องรายงานการประชุม และการจัดท าบัญชีและเอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง
ให้เป็นปัจจุบัน  

 3. เรื่อง เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี 
 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี มีหมายก าหนดการจะเสด็จมาตรวจ

เยี่ยมทีเ่รือนจ าสุรินทร์ (โคกตะบัน) ประมาณเดือนมีนาคม 2563 จังหวัดสุรินทร์ จะแจ้งวันเวลาและหมายก าหนดการ
อีกครั้ง 

 4. เรื่อง การรายงานความพึงพอใจของผูใ้ช้รถยนต์ราชการของส านักงาน ดังนี้ 
  กลุ่มงานวิชาการ 
  1. นายสมควร แสงอินทร์ ผอ.กพส.  
  รายงานว่าใช้รถหมายเลขทะเบียน กต2568 สภาพรถสะอาด เรียบร้อยพร้อมที่จะ

ปฏิบัติงาน/พนักงานขับรถมีความสุภาพเรียบร้อยดี 
  2. นางบานใจ มามาก ผอ.กตส.  
  รายงานว่าใช้รถหมายเลขทะเบียน 4671 และ 1227 สภาพรถสะอาด เรียบร้อยพร้อมที่

จะปฏิบัติงาน/พนักงานขับรถมีความสุภาพเรียบร้อยดี 
  3. นายธราดล ศิลาลาย ผอ.กบส.  
  รายงานการใช้รถหมายเลขทะเบียน  กต 2568 และ นข 4671 สภาพรถสะอาด 

เรียบร้อย พร้อมที่จะปฏิบัติงาน พนักงานขับรถมีความสุภาพเรียบร้อยดี 
  4. นางสาวทรายทอง ประดับศรี ผอ.กจส. 
  รายงานการใช้รถหมายเลขทะเบียน กต 2568 และ กท 1227 สภาพรถสะอาด เรียบร้อย

พร้อมที่จะปฏิบัติงาน พนักงานขับรถมีความสุภาพเรียบร้อยดี 
  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 
  1. นายวัชรินทร์ มามาก ผอ.กสส.1  
  รายงานการใช้รถหมายเลขทะเบียน กข 148 สภาพรถสะอาด เรียบร้อย พร้อมที่จะ

ปฏิบัติงานพนักงานขับรถมีความสุภาพเรียบร้อยดี 
  2. นายปิยะ สังขฤทธิ์ ผอ.กสส.2 
  รายงานการใช้รถหมายเลขทะเบียน กง 5221 สภาพรถสะอาด เรียบร้อย พร้อมที่จะ

ปฏิบัติงานพนักงานขับรถมีความสุภาพเรียบร้อยดี 
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  3. นางสาวจันทิมา  โสรถาวร ผอ.กสส.3 
  รายงานการใช้รถหมายเลขทะเบียน กท 6581 สภาพรถสะอาด เรียบร้อย พร้อมที่จะ

ปฏิบัติงานพนักงานขับรถมีความสุภาพเรียบร้อยดี 
  4. นายจารุวัฒน์ วิยาสิงห์ ผอ.กสส.4 
  รายงานการใช้รถหมายเลขทะเบียน กค 8623 สภาพรถสะอาด เรียบร้อย พร้อมที่จะ

ปฏิบัติงานพนักงานขับรถมีความสุภาพเรียบร้อยดี 
  5. นายชินพัฒน์ พิมพ์เพราะ ผอ.กสส.5 
  รายงานการใช้รถหมายเลขทะเบียน กท 6580 สภาพรถสะอาด เรียบร้อย พร้อมที่จะ

ปฏิบัติงานพนักงานขับรถมีความสุภาพเรียบร้อยดี 
  6. นายกิตติศักดิ์ ไชยกิตติ ผอ.กสส.6 
  รายงานการใช้รถหมายเลขทะเบียน 7153 สภาพรถสะอาด เรียบร้อย พร้อมที่จะ

ปฏิบัติงานพนักงานขับรถมีความสุภาพเรียบร้อยดี 
 
ระเบียบวาระที่ ๒   เร่ืองรับรองรายงานการประชุม ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างส านักงาน
สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 6 มกราคม  ๒๕63 
      ฝ่ายบริหารทั่วไปได้น ารายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 6 มกราคม  ๒๕63 ลงใน
เว็บไซต์ของส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ และหากมีข้อแก้ไขเพ่ิมเติมให้แจ้งฝ่ายบริหารทั่วไปภายในระหว่าง
ด าเนินการประชุม 
      
   มติ   ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันที่ 6 มกราคม ๒๕63 โดยไม่มีการแก้ไข 
  
ระเบียบวาระที่ 3    เร่ืองการติดตามผลการปฏิบัติงาน 
 
      3.1 เรื่องผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนมกราคม 2563  (ฝบท.)   
 

รวมทกุงบ งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงินอุดหนุน งบรายจา่ยอ่ืน

งบประมาณที่ไดร้ับ 5,620,900.00    3,131,900.00    2,417,000.00    -         72,000.00     -               

ผลการเบกิจ่าย 3,696,098.91    2,105,820.00    1,518,278.91    -         72,000.00     -               

% ผลการเบกิจ่าย 65.76% 67.24% 62.82% -         100.00% -               
    แผนเบกิจ่าย       
ของเดอืน ม.ค 63 65.00%

คงเหลือ 1,924,801.09   1,026,080.00   898,721.09     -        -               -               

ผลการเบิกจา่ยภาพรวม สนง.สหกรณจ์งัหวัดสุรินทร์  ณ  วันที ่31 มกราคม  2563

 
  
 ผลการเบิกจ่ายของส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ (เดือนมกราคม 2563)     65.76  % 
 แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ภายในเดือน มกราคม  2563    65.00   % 
 นายเฉลิมศักดิ์ จอดนอก นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ ได ้ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  ดังนี้  
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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        524,860.00       2,099,440.00      67.29       1,020,460.00       

1.2 เงินเพ่ิมคา่ครองชีพ                                                      12,000.00            12,000.00             1,595.00           6,380.00             53.17       5,620.00              

3,131,900.00       3,131,900.00        526,455.00       2,105,820.00      67.24       1,026,080.00       

2.งบด าเนินงาน

2.1 เงินสมทบกองทนุประกนัสงัคม  + เงินสมทบกองทนุเงินทดแทน                                120,800.00          120,800.00           27,662.00         83,648.00           69.25       37,152.00            

2.2 คา่เช่าบา้น                                                                 307,000.00          307,000.00           65,100.00         276,200.00         89.97       30,800.00            

-                      

427,800.00          427,800.00           92,762.00         359,848.00         84.12       67,952.00            

รวมแผนงานบคุคลากรภาครัฐ 3,559,700.00       3,559,700.00        619,217.00       2,465,668.00      69.27       1,094,032.00       

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ส านักงานสหกรณ์จงัหวัดสุรินทร์

ประจ าเดือน  มกราคม  2563

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

แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเล่ือมล า้และสร้างการเติบโตจากภายใน

ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมในระดับชุมชน   0701247001000000     N1078

กจิกรรมหลัก 1ส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

กิจกรรมรอง  1  พฒันาดา้นระบบการบริหารจดัการและธรรมาภิบาลในการบริหารสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

งบด าเนินงาน

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ

      1.1.1 คา่ใชจ่้ายในการปฏิบติังาน             797,100.00          797,100.00           109,446.52       570,550.79         71.58       226,549.21          

      1.1.2 คา่จา้งเหมาและบริการ

               1.คา่จา้งเหมาท าความสะอาด  2 อตัรา 108,000.00          108,000.00           18,000.00         67,935.44           62.90       40,064.56            

               2. คา่จา้งเหมาพนกังานขบัรถยนต ์ 6 อตัรา 396,000.00          396,000.00           66,000.00         245,040.00         61.88       150,960.00          

              3. คา่จา้งเหมารักษาความปลอดภยั  2 อตัรา 136,800.00          136,800.00           20,000.00         80,000.00           58.48       56,800.00            

     1.1.3 คา่เช่าทรัพยสิ์น -                      

              คา่เช่าส านกังาน 90,000.00            90,000.00             4,000.00           16,000.00           17.78       74,000.00            

    1.1.4 คา่สาธารณูปโภค -                      

             1 คา่โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี         สหกรณ์จงัหวดั 12,000.00            12,000.00             2,887.93           11,551.72           96.26       448.28                 

             2 คา่โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี         ผอ.กลุ่มวิชาการ/ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 30,000.00            30,000.00             4,920.93           12,972.95           43.24       17,027.05            

             3  คา่ไฟฟ้า น ้าประปา  โทรศพัท ์ ไปรษณีย์ 185,700.00          185,700.00           33,743.91         154,380.01         83.13       31,319.99            

-                      

รวม           1,755,600.00   1,755,600.00    258,999.29    1,158,430.91      65.98       597,169.09           
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๙ 
 
ที่ แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กจิกรรมหลัก/กจิกรรมรอง/รายการรายจ่าย แผน งบประมาณ เบิกจ่ายเดือนนี้ เบิกจ่ายสะสม ร้อยละ งบคงเหลือ

ยอดยกมา 1,755,600.00       1,755,600.00        258,999.29       1,158,430.91      65.98       597,169.09          

 1.1.5  คา่ใชจ่้ายเพ่ิมระหวา่งปี

1. คา่ธรรมเนียมศาลในการส่งบงัคบัคดี 600.00                 600.00                  -                    -                      -           600.00                 

-                      

-                      

-                      

รวมคา่ใชจ่้ายระหวา่งปี     600.00                 600.00                  -                    -                      -           600.00                 

รวม  แผนงานพืน้ฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเล่ือมล า้ฯ 1,756,200.00   1,756,200.00    258,999.29    1,158,430.91  65.96     597,769.09      

แผนงานยุทธศาสตร์ สร้างความมัน่คงและลดความเหล่ือมล า้ทางด้านเศรษฐกจิและสังคม

โครงการ ส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ      0701240044000000  N1076

กิจกรรมหลกั พฒันาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ

งบด าเนินงาน คา่ใชจ่้ายในการด าเนินการโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี ฯ 25,100.00            25,100.00             -                    -                      -           25,100.00            

รวมโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีฯ 25,100.00            25,100.00             -                    -                      -           25,100.00            

งบเงินอุดหนุน    0701240044500001  N1076

 - เงินอุดหนุนเพ่ือพฒันาศกัยภาพสหกรณ์ในพ้ืนท่ีโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 72,000.00            72,000.00             72,000.00         72,000.00           100.00     -                      

รวมเงินอุดหนุน 72,000.00            72,000.00             72,000.00         72,000.00           100.00     -                      

รวมแผนยุทธศาสตร์ สร้างความมัน่คงและลดความเหล่ือมล า้ทางด้านเศรษฐกจิและสังคม 97,100.00            97,100.00             72,000.00         72,000.00           74.15       25,100.00             
ที่ แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กจิกรรมหลัก/กจิกรรมรอง/รายการรายจ่าย แผน งบประมาณ เบิกจ่ายเดือนนี้ เบิกจ่ายสะสม ร้อยละ งบคงเหลือ

แผนงานยุทธศาสตร์ เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการ ส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ      0701240044000000  N1076

กิจกรรมหลกั พฒันาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ

1 กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ

งบด าเนินงาน

1. คา่ใชส้อยและวสัดุ 19,200.00            19,200.00             -           19,200.00            

2.คา่ประชุมเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือจดัท าแผนพฒันาธุรกิจ 11,700.00            -                       -                      -                      

รวมกิจกรรมรองส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์ในพ้ืนท่ีโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 30,900.00            19,200.00             -           19,200.00            

2 กิจกรรม ประยุกตใ์ชแ้นวพระราชด าริเป็นแนวทางการขบัเคล่ือนเพ่ือพฒันาชุมชนอย่างย ัง่ยืน(บนัได 7 ขั้น)

งบด าเนินงาน

1. คา่ใชส้อยและวสัดุ 3,900.00              3,900.00               -           3,900.00              

2. คา่ใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม

     2.1 ประชุมเชิงปฏิบติัการประยุกตใ์ชแ้นวพระราชด าริเป็นแนวการขบัเคล่ือนเพือพฒันา 59,400.00            59,400.00             -           59,400.00            

          สหกรณ์อย่างย ัง่ยืน(บนัได 7 ขั้น)

    2.2  ประชุมเชิงปฏิบติัการบม่เพาะ เพ่ือสร้างรายไดใ้ห้กบัสมาชิกสหกรณ์อนัเน่ืองมาจาก 29,700.00            29,700.00             -           29,700.00            

           พระราชด าริ 

รวมกิจกรรม ประยุกตใ์ชแ้นวพระราชด าริเป็นแนวทางขบัเคล่ือนเพ่ือพฒันาชุมชน    93,000.00            93,000.00             -                  -                      -           93,000.00             
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๑๐ 
 
ที่ แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กจิกรรมหลัก/กจิกรรมรอง/รายการรายจ่าย แผน งบประมาณ เบิกจ่ายเดือนนี้ เบิกจ่ายสะสม ร้อยละ งบคงเหลือ

3 กิจกรรมรอง  ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นกัเรียนในโรงเรียนตามพระราชด าริสมเดด็พระกนิษฐาธิราชเจา้

กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี

งบด าเนินงาน

1. คา่ใชส้อยและวสัดุ 46,900.00            46,900.00             -           46,900.00            

2.คา่ใชจ่้ายในการอบรม(กิจกรรมทศันศึกษาให้แก่นกัเรียนท่ีเป็นคณะกรรมการกิจกรรม 67,200.00            -                       -                      -                      

   สหกรณ์นกัเรียน

รวมเงินงบด าเนินงาน 114,100.00          46,900.00             -                    -                      -           46,900.00            

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส าหรับเป็นรางวลัให้แก่โรงเรียนในโครงการส่งเสริมสหกรณ์ตามพระราชด าริ 8,000.00              

รวมเงินอุดหนุน 8,000.00              

รวมกจิกรรมรองส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 122,100.00          46,900.00             -                    -                      -           46,900.00            

4 กิจกรรม ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นกัเรียนในโรงเรียนเพียงหลวง ในทลูกระหม่อมหญิง

อุบลรัตนราชกญัญา สิริวฒันาพรรณวดี

งบด าเนินงาน -                      

1.คา่ใชส้อยและวสัดุ 15,200.00            15,200.00             15,200.00            

2.คา่ใชจ่้ายในการอบรม(กิจกรรมทศันศึกษาให้แก่นกัเรียนท่ีเป็นคณะกรรมการกิจกรรม 9,600.00              -                       -                      

   สหกรณ์นกัเรียน

รวมกิจการม ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนเพียงหลวง 24,800.00         15,200.00          -                  -                      -           15,200.00             
ที่ แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กจิกรรมหลัก/กจิกรรมรอง/รายการรายจ่าย แผน งบประมาณ เบิกจ่ายเดือนนี้ เบิกจ่ายสะสม ร้อยละ งบคงเหลือ

5 กิจกรรมรอง   ขบัเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมการเกษตรตามแนวทาง

ทฤษฏีใหม่ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

งบด าเนินงาน

1. คา่ใชส้อยและวสัดุ 32,600.00            32,600.00             -           32,600.00            

2.คา่ใชจ่้ายในการอบรมจดัท าแผนการด าเนินกิจกรรมและการประยุกตใ์ชห้ลกัปรัชญา 125,200.00          -                       -                      -                      

เศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตกร

รวมเงินกิจกรรมขบัเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ 157,800.00          32,600.00             -                    -                      -           32,600.00            

รวมเงนิโครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 420,600.00          206,900.00           -                    -                      -           206,900.00          

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมัน่คงและลดความเหล่ือมล า้ทางด้านเศรษฐกจิและสังคม

โครงการ ส่งเสริมและพฒันาอาชีพเพ่ือแกไ้ขปัญหาท่ีดินท ากินของเกษตรกร            0701240027000000

กิจกรรมหลกั ส่งเสริมและพฒันาอาชีพภายใตโ้ครงการจดัท่ีดินตามนโยบายรัฐบาล  070123200N1075

งบด าเนินงาน

1. คา่ใชส้อยและวสัดุ 1,000.00              1,000.00               -           1,000.00              

-                      
รวมกิจกรรมหลกั ส่งเสริมและพฒันาอาชีพภายใตโ้ครงการจดัท่ีดินฯ 1,000.00              1,000.00               -                    -                      -           1,000.00              

รวมงบประมาณทั้งหมด        5,737,500.00   5,620,900.00    950,216.29    3,696,098.91  65.76     1,924,801.09    
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
  
 
 
 
 
 
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๑๑ 
 

 3.2 เรื่องผลการปฏิบัติงานของส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563   
  นายจตุพล หวลระลึก นวผ. รายงานผลการปฏิบัติงานฯ ดังนี้ 
 
   

 
 
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๑๒ 
 

 
 
 ประธาน : มอบ กจส.ตรวจสอบรายละเอียดและข้อมูลเพ่ิมเติม ให้น าข้อมูลมาชี้แจงในการประชุมคราวถัดไป 
สหกรณ์ที่อยู่ในเกณฑ์จะยกระดับได้หรือไม่ ยกได้ข้อใดบ้าง จ านวนสหกรณ์เป้าหมาย 100 แห่ง ตัวชี้วัด คือสหกรณ์
ระดับ 1 และ 2 รวมกันไม่น้อยกว่า 86 แห่ง สหกรณ์ใดอยู่ในเกณฑ์จะยกระดับได้ สหกรณ์ใดจะรักษาให้อยู่ในระดับ
เดิม เพื่อเป็นข้อมูลให้ กสส. น าไปส่งเสริมสหกรณ์ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยกลุ่มงานจะต้องก าหนดแนวทางในการปฏิบัติ 
เพ่ือให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๑๓ 
 

 

 
 
 
 ประธาน: แจ้งว่าในครั้งต่อไปให้ใส่รายชื่อกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่านมาตรฐานด้วย จะได้ติดตามได้ว่ากลุ่มที่ยังไม่ผ่าน
เกณฑ์มีปัญหา/อุปสรรคอะไร และมีแนวทางที่จะสส่งเสริมให้ผ่านมาตรฐานได้อย่างไรบ้าง? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๑๔ 
 

 
 

 
 
   ประธาน : ให้แก้ไข จ านวนสหกรณ์เป้าหมายภาคการเกษตร จาก 75 แห่ง เป็น 73 แห่ง การที่จะ
นับเป็นผลงานจะต้องท าถึงขั้นตอนใดจึงจะนับเป็นผลงาน และท าแล้วกี่ขั้นตอน ผลงานที่ท าเกิดขึ้นหรือยัง หากผลงาน
ยังไม่เกิดกระบวนงานยังไม่สิ้นสุด ไม่ควรจะนับเป็นผลงาน ให้ไปปรับข้อมูลรายงานให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง 
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๑๕ 
 

 
 
 ประธาน : ให้ กบส. ตรวจสอบข้อเท็จจริง และปรับข้อมูลในรายงานเช่นเดียวกันกับสหกรณ์ภาคการเกษตร 
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๑๖ 
 

 
 
  ประธาน :ให้ กบส. ไปตรวจสอบกระบวนงานและปรับข้อมูลรายงานให้ตรงกับข้อเท็จจริง เช่นเดียวกับ
ข้อมูลรายงานของสหกรณ ์
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๑๗ 
 

 
 
   ประธาน : แจ้งให้เพ่ิมช่องผลงานรวมในแบบรายงานด้วย 
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๑๘ 
 

 
 
 ประธาน : ให้เพ่ิมช่องผลงานรวมในแบบรายงานด้วย 



  รายงานการประชุม |หน้า ๑๙ 
 

 
 
 ประธาน : ผลงานรวมของสหกรณ์ ขอแก้ไขจาก 15 แห่ง เป็น 12 แห่ง ให้ กสส.ตรวจสอบข้อมูลของสหกรณ์ใน
ความดูแลที่สมาชิกมีส่วนร่วมน้อยกว่า ร้อยละ 70 มีกี่แห่ง ที่ใดบ้าง จะท าได้ตามเป้าหมายหรือไม่ 
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๒๐ 
 

 
 
  ประธาน : ให้ กสส.รายงานข้อมูลเพิ่มเติม โดยข้อเท็จจริงสหกรณ์ขนาดใหญ่ ส่วนใหญ่ประชุมกลุ่มสมาชิก
ไปแล้ว แต่ผลงานได้เพียง 58 % ซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง จึงขอให้ กสส. ไปตรวจสอบและรายงานมาเพ่ิมเติมให้
ครบถ้วน 
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๒๑ 
 

 
 
 ประธาน : ให้ กสส. ไปตรวจสอบข้อมูลและรายงานเพ่ิมเติมให้ครบเช่นเดียวกับ การร่วมประชุมสมาชิกสหกรณ์ 
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๒๒ 
 

 
 
  ประธาน :  ผลงานได้ 70% คงเหลือสมาชิกที่ต้องเพ่ิมขึ้นอีก จ านวน 243 ราย ขอให้ กสส ติดตามและ
รายงานให้ครบถ้วน โดยการนับจ านวนสมาชิกที่เพ่ิมข้ึนนับจากค่าธรรมเนียมแรกเข้า 



  รายงานการประชุม |หน้า ๒๓ 
 

 
 
  ประธาน : ให้ติดตามและรายงานเช่นเดียวกับจ านวนสมาชิกเพ่ิมข้ึนของสหกรณ์ 



  รายงานการประชุม |หน้า ๒๔ 
 

 
 
  ประธาน :  ให้มีข้อมูลเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว จะส่งเสริมให้ได้มาตรฐานดีขึ้นกว่าเดิมหรือรักษามาตรฐาน
ได้หรือไม่ และมีปัญหา /อุปสรรคอะไรบ้าง 
  - สหกรณ์ที่ติด F (สกป.ปราสาท จก.) ต้องท าแผนฟ้ืนฟู ให้ กจส.มีรายละเอียดชี้แจงเช่นเดียวกับข้อมูล
ของ กสส. 
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๒๕ 
 

 
 
  ประธาน :  มี สหกรณ์จ านวน 3 แห่ง ที่รายงานงบทดลองยังไม่ครบ ได้แก่ (1) สกก.อินทรีย์กองทุนข้าว 
จก. (2) สก.โคเนื้อโคกส าโรง จก. และ (3) สก.ทหารกองหนุน จก. 
  มอบ ผอ.กพส. ร่วมกับ กสส.ที่เกี่ยวข้อง ประสานกับสหกรณ์ดังกล่าวให้ด าเนินการส่งให้ครบตาม
ก าหนดให้มีการติดตามอย่างจริงจัง 
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๒๖ 
 

 
 
  ประธาน :  การส่งรายงานงบทดลองของสหกรณ์ ส่งครบทุกกลุ่ม 
  ผอ.กสส.5 : กสส.5 ผลงานยังไม่มีเนื่องจากสหกรณ์ในความดูแลยังไม่สิ้นปีบัญชี คาดว่าผลงานจะเพ่ิมขึ้น
ในเดือน เมษายน 2563 



  รายงานการประชุม |หน้า ๒๗ 
 

 
 
  ประธาน :  รายงานที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่จะเป็นรายการที่มีการช ารุด ไม่สามารถใช้การได้ เช่น 
ฉางไม้ และรายงานที่สหกรณ์ไม่ด าเนินธุรกิจอยู่ระหว่างการเลิกสหกรณ์ 



  รายงานการประชุม |หน้า ๒๘ 
 

 
 
  ประธาน :  ให้ กบส.ก าหนดวันประชุมเรื่องหลักเกณฑ์จัดการและแก้ปัญหาหนี้สินให้กับสมาชิกให้เป็นไป
ตามนโยบายของกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้ขยายเวลาช าระหนี้แก่สมาชิก มีการก าหนดระยะเวลาการช าระทั้งต้นเงินและ
ดอกเบี้ย ไม่ส่งเสริมการปรับโครงสร้างหนี้แก่สมาชิก 
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๒๙ 
 

 
 
  นักการเงินส่งหลักฐานข้อมูลของสหกรณ์ให้ กสส. ที่เก่ียวข้องแล้ว 
  ประธาน :  แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ หากเงินออมของสมาชิกไม่เพ่ิมข้ึน ต้องหาวิธีให้หนี้ลดลง สัดส่วน
เงินออมจะเพ่ิมข้ึน 



  รายงานการประชุม |หน้า ๓๐ 
 

 
 
  แนวทางปฏิบัติเช่นเดียวกับสหกรณ์ภาคการเกษตร 
  ประธาน  :  กสส. 1 รับผิดชอบ ดูแลสหกรณ์นอกภาคการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ ให้ตรวจสอบข้อมูลว่า
มีปัจจัยอะไรที่ท าให้ผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายโดยเฉพาะ สอ.ต ารวจภูธรสุรินทร์ จก. / สอ.รพช.สุรินทร์ จก. 
    : กรณีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ยังไม่ถึงวันสิ้นปีบัญชี กสส. ที่ดูแล ควรจะมีข้อมูลว่ามีแนวโน้ม
จะได้หรือไม่ และจะแก้ไขปัญหาอย่างไร 



  รายงานการประชุม |หน้า ๓๑ 
 

 
 
  ประธาน : ผลงานที่เพ่ิมข้ึน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มใดบ้าง ได้น าเอากลุ่มอื่นที่ปิดบัญชีแล้วมาคิดรวมด้วยหรือไม่ 



  รายงานการประชุม |หน้า ๓๒ 
 

 
 
  :  - 



  รายงานการประชุม |หน้า ๓๓ 
 

 
 
  ประธาน : เป้าหมายสหกรณ์ 102 แห่ง ผลงาน 100 แห่ง การนับผลงานนับจากอะไร ท างานครบทุก
ประเด็นหรือไม่ ถ้ายังไม่ครบทุกประเด็น กตส. กับ กสส. จะปรับข้อมูลอย่างไรจะต้องท ากี่กระบวนงานจึงจะนับเป็น
ผลงานได้ 
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๓๔ 
 

 
 
  ประธาน : มอบ ผอ.กสส.2 เข้าติดตาม/แก้ไขข้อบกพร่องของ สกก.กาบเชิง จก. ให้แล้วเสร็จ 
      : สหกรณ์ท่ียังไม่รายงาน ขอให้รายงานโดยด่วน 



  รายงานการประชุม |หน้า ๓๕ 
 

 
 
  ประธาน : แจ้งว่าที่ยังแก้ไขไม่เสร็จสิ้น 5 แห่ง ให้รีบด าเนินการ 
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 ประธาน :  ส่วนที่ยังไม่ด าเนินการอีก 5 แห่ง ให้ทีมผู้ตรวจการด าเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน วันที่ 6 
กุมภาพันธ์ 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๓๗ 
 

 
 

 
 
 ประธาน :  ผลงานได้จ านวนมาก แต่กระบวนงานยังไม่ครบถ้วน ให้ปรับปรุงข้อมูลให้สอดคล้องกับกระบวนงานที่
ท าด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๓๘ 
 

 
 
 

 
 
  ประธาน :  ให้ กสส.ตรวจสอบสหกรณ์ในความดูแลว่ามีแผนฟ้ืนฟูกิจการหรือยัง หากมีแผนฟ้ืนฟูแล้ว      
มีการประชุมหรือยัง ที่ยังไม่ด าเนินการให้รีบด าเนินการโดยด่วน 



  รายงานการประชุม |หน้า ๓๙ 
 

 
 
  ประธาน :  ให้ กตส. ด าเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ว่ามีสหกรณ์ใดบ้างที่
จะต้องสั่งเลิก หรือแจ้งให้ฟ้ืนฟู หรือสั่งเลิกแล้วมีการอุทธรณ์หรือไม่ 



  รายงานการประชุม |หน้า ๔๐ 
 

 
 
  ประธาน :  มอบ กตส. ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๔๑ 
 

 
 
  
  ประธาน :  มอบ กตส. ด าเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๔๒ 
 

 

 
 

 : นักการเงิน บันทึกข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เรยีบร้อยแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๔๓ 
 

 

 
 
 ประธาน :  มอบ กสส.1-6 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมาชิกสหกรณ์/เกษตรกร เข้าร่วมงานตามพ้ืนที่รับผิดชอบ 



  รายงานการประชุม |หน้า ๔๔ 
 

 
 
 ประธาน :  มอบ กจส.ร่วมกับ กสส. 3 ด าเนินการวางรูปแบบการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ใหม่ ที่วางแผนไว้แล้ว
มีความเป็นไปไดห้รือไม ่
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ  
   4.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป น าเสนอเร่ืองเพ่ือทราบ ดังนี้ 
   4.1.1. เรื่องมาตรการลด คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครฐั จังหวัดสุรินทร์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ 

  ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ โครงการ ท าความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม  เมื่อวันที่ 17 
กรกฎาคม 2561 โดยก าหนดให้มีมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานของรัฐเป็น 1 ใน 5 กิจกรรมภายใต้
โครงการฯ ทีทุ่กหน่วยงานภาครัฐจะต้องด าเนินงานพร้อมกันทั่วประเทศ  ก าหนดเป็นตัวชี้วัดส าหรับผู้ว่าราชการจังหวัด 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นต้นไป และในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มาตรการลด คัดแยกขยะมูลฝอยใน
หน่วยงานภาครัฐถูกก าหนดให้เป็นตัวชี้วัดส าหรับผู้ว่าราชการจังหวัด ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดย
ก าหนดขอบเขตพ้ืนที่เป้าหมาย ได้แก่ ส่วนราชการที่ตั้งอยู่ ณ ศาลากลางจังหวัดทุกหน่วยงาน และส่วนราชการ ส่วน
ภูมิภาคระดับจังหวัด เป็นภาพรวมของผู้ว่าราชการจังหวัด ก าหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดเพ่ิมข้ึน ดังนี้ (1) ขยะมูลฝอยที่ส่ง
ก าจัดลดลงตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป (2) ถุงพลาสติกหูหิ้วลดลงตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไป (3) แก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง
ลดลงตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไป (4) โฟมบรรจุอาหารลดลงร้อยละ 100  

 



  รายงานการประชุม |หน้า ๔๕ 
 

ทั้งนี้ สหกรณ์จังหวัดได้น าข้าราชการ พนักงานราชการ      และลูกจ้าง ประกาศเจตนารมณ์ การ
รณรงค์ลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ในส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

1. ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ จะเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มุ่งมั่นและขับเคลื่อนกิจกรรมการลด
และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน และลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว แก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง โฟมบรรจุอาหารและ
อ่ืน ๆ ภายใต้โครงการ “ท าความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม”  

2. ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ จะสร้างจิตส านึกของบุคลากรให้มี ความรู้ ความเข้าใจ ความ
ตระหนัก และสร้างบทบาทในการร่วมลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน เพ่ือเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคม 

3. บุคลากรในส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ จะร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดและคัดแยก
ขยะมูลฝอยในหน่วยงาน อย่างจริงจัง  

  ในการนี้ ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารทั่วไป ด าเนินการจัดหาจุดวางถังขยะเป็นพิษที่
เหมาะสม ภายในส านักงาน โดยให้แยกออกจากถังขยะอ่ืนๆ 
     
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
    
  4.1.2 เรื่อง การประหยัดน้ าของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ตามที่ได้มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมประชุมชี้แจงการประหยัดน้ าของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมศรีณรงค์ ศาลากลางจังหวัด
สุรินทร์ โดยมีส านักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์ เป็นเจ้าภาพจัดประชุม และนายอดิเทพ  กมลเวชช์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
สุรินทร์ เป็นประธานในที่ประชุม 

สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 
จังหวัดสุรินทร์ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาการขาดแคลนน้ า จึงให้ส านักงานพลังงานจังหวัด

สุรินทร์ จัดท าแผนปฏิบัติการประหยัดน้ า เพ่ือรณรงค์ปลูกฝังค่านิยมอย่างต่อเนื่อง โดยให้หน่วยงานภาครัฐในจังหวัด
สุรินทร์ จ านวน 74 หน่วยงาน จัดท าบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือ  ในการประหยัดน้ าของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กับจังหวัดสุรินทร์ เพ่ือให้ลดปริมาณการใช้น้ าลงอย่างน้อยร้อยละ 10 เมื่อ
เทียบกับปริมาณการใช้น้ า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และให้แต่ละหน่วยงานแต่งตั้งคณะท างานปฏิบัติการประหยัดน้ า
ของหน่วยงาน รายงานผลการด าเนินการตามเกณฑ์การประเมินพร้อมหลักฐานและภาพถ่าย ส่งให้ส านักงานพลังงาน
จังหวัดสุรินทร์เป็นประจ าทุกเดือน 
 ประธาน: ขอความร่วมมือทุกคนในการช่วยกันประหยัดน้ า ดังนี้ 
   1. ดูแลสอดส่องท่อส่งน้ าประปา หากมีช ารุดหรือเสียหายให้แจ้งฝ่ายบริหารทั่วไปเพ่ือด าเนินการ
แก้ไขทันท ี
   2. การล้างรถของส านักงานไม่ควรเปิดน้ าทิ้งไว้ตลอดเวลาขณะล้างรถ 
   3. มอบหมายหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ด าเนินการเรื่องการต่อท่อน้ าบาดาลเพ่ือใช้ประโยชน์ภายใน
ส านักงาน 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
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4.2 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ น าเสนอเร่ืองเพ่ือทราบ  
    นายสมควร  แสงอินทร์ ผอ.กพส. รายงานที่ประชุมดังนี้ 
    4.2.1  เรื่องการรายงานอัตราสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ งบทดลองประจ าเดือน ธันวาคม  2562    
จ านวนสหกรณ์ที่มีสินทรัพย์สภาพคล่อง จ านวน 70 แห่ง มีข้อสังเกต ดังนี้ 

  (1)   สหกรณ์ท่ีด ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง น้อยกว่าอัตราร้อยละหนึ่ง จ านวน -  แห่ง 

  (2) สหกรณ์ที่ด ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง ปกติอัตราร้อยละหนึ่งและไม่เกินอัตราร้อยละยี่สิบ              
จ านวน  22  แห่ง  

  (3)  สหกรณ์ท่ีมีอัตราสินทรัพย์สภาพคล่อง มากกว่าอัตราร้อยละยี่สิบขึ้นไป จ านวน  48 แห่ง 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

     4.2.2 เรื่องผลการรวบรวมข้าวเปลือก ปีการผลิต 2562/63   

  นายสมควร แสงอินทร์ ผอ.กพส. รายงานรายละเอียดที่ประชุมดังนี้ 
  1.สหกรณ์ยื่นขอกู้เงินโครงการสินเชื่อเพ่ือรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยสถาบันเกษตรกร ปีการ
ผลิต 2562/63 จ านวน 6 แห่ง วงเงินกู้ ธ.ก.ส.อนุมัติ 498 ล้านบาท เบิกเงินกู้แล้ว จ านวน 166 ล้านบาท  
  2. ผลการรวบรวมข้าวเปลือก ปีการผลิต 2562/63 มีสหกรณ์รวบรวมข้าวเปลือก จ านวน 18 แห่ง 
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 24 มกราคม 2563 มีผลการรวบรวมข้าว ดังนี้ 
   2.1 ผลการรวบรวมข้าวเปลือก(เพื่อจ าหน่าย) สหกรณ์รวบรวมข้าวเปลือกจากสมาชิกสหกรณ์
และเกษตรกรทั่วไป ในลักษณะซื้อมาขายไป โดยท าคู่ค้ากับโรงสีและพ่อค้าเอกชนในท้องถิ่น จ านวน 80,636.72 ตัน 
เป็นเงิน 992,459,622.65 บาท  ผลการจ าหน่ายข้าวเปลือก 79,505.90 ตัน เป็นเงิน 993,656,572.21 บาท 
คงเหลือข้าวเปลือก 1,130.82 ตัน เป็นเงิน 14,339,348.41 บาท 
   2.2 ผลการรวบรวมข้าวเปลือกเพื่อแปรรูป  สหกรณ์รวบรวมข้าวเปลือกเพ่ือแปรรูป  5 แห่ง
จ านวน 4,469.77  ตัน  เป็นเงิน 58,314,365.11  บาท ส่งแปรรูป จ านวน 118.98 ตัน ได้เนื้อข้าวสาร 60.96 ตัน 
ได้ผลพลอยได้ จ านวน 48.92 ตัน คงเหลือข้าวเปลือก จ านวน 4,350.79 ตัน 
   การรายงานและบันทึกข้อมูลผลการรวบรวมข้าวเปลือก ปีการผลิต 2562/63 ผ่านระบบงานกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ ได้ด าเนินการบันทึกเป็นประจ าทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ ภายในเวลา 12.00 น. 
  3. ติดตามลูกหนี้ที่เกิดจากการจ าหน่ายข้าวเปลือกและยังไม่ได้รับเงินจากผู้ซื้อ ภายใต้โครงการสินเชื่อ
เพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2562/63 ของสหกรณ์  จ านวน 6 แห่ง 
ดังนี้   
   ลูกหนี้ค้างช าระค่าข้าวเปลือกของสหกรณ์ที่เกิดจากการจ าหน่ายข้าวเปลือก และยังไม่ได้รับเงิน
ช าระหนี้จากผู้ซื้อ ข้อมูล ณ วันที่ 29 มกราคม 2563 มีสหกรณ์ที่ได้รับช าระเงินค่าข้าวเปลือกครบทั้งจ านวน แล้ว 2 
แห่งรายละเอียดดังนี้ 
   3.1. สหกรณ์ที่ได้รับเงินค่าข้าวเปลือกครบทั้งจ านวนและไม่มียอดเงินค้างช าระคงเหลือ จ านวน 2 
แห่ง ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรปราสาท  จ ากัด และ สหกรณ์การเกษตรศีขรภูมิ  จ ากัด 
   3.2. สหกรณ์ที่มียอดเงินค้างช าระคงเหลือ จ านวน 4 แห่ง ได้แก่  
    3.2.1 ลูกหนี้โรงสีอิสเทิร์นไรซ์มิลล์ จ ากัด ผู้ซื้อ(คู่ค้า) สหกรณ์การเกษตรเมืองสุรินทร์ จ ากัด   
มียอดคงเหลือ จ านวน 276,748.55 บาท 
    3.2.2 ลูกหนี้โรงสีทรัพย์อนันต์ จ ากัด ผู้ซื้อ(คู่ค้า) ของสหกรณ์ จ านวน 3 แห่ง และมียอด
ค้างช าระคงเหลือ ดังนี้ 
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     1) สหกรณ์การเกษตรล าดวน  จ ากัด  จ านวน 2,615,046.50 บาท  
     2) สหกรณ์การเกษตรสังขะ  จ ากัด จ านวน 13,270,373.00 บาท 
     3) สหกรณ์การเกษตรส าโรงทาบ  จ ากัด จ านวน 9,446,431.25 บาท 
 

คู่ค้า จ านวนเงินทีไ่ดร้ับแลว้ ยอดเงินคงเหลอื ระยะเวลาที่

(โรงส)ี ปริมาณ (ตนั) มูลค่า (บาท) (บาท) (บาท) ค้างช าระ
1 สหกรณ์การเกษตรเมอืงสุรินทร์ โรงสีอสิเทิร์นไรซ์มลิล์  จ ากดั 3,765.93     46,936,268.50     46,659,519.95      276,748.55        98 วัน  สัญญาซ้ือขาย
2 สหกรณ์การเกษตรปราสาท จ ากดั โรงสีอสิเทิร์นไรซ์มลิล์  จ ากดั 2,220.90     27,298,315.50     27,298,315.50      0.00  88 วัน สัญญาซ้ือขาย
3 สหกรณ์การเกษตรศีขรภูม ิ จ ากดั โรงสีอสิเทิร์นไรซ์มลิล์  จ ากดั 875.32       10,614,682.75     10,614,682.25      0.00  76 วัน สัญญาซ้ือขาย
4 สหกรณ์การเกษตรล าดวน  จ ากดั โรงสีทรัพย์อนันต์ จ ากดั 1,911.15     23,915,046.50     21,300,000.00      2,615,046.50       98 วัน สัญญาซ้ือขาย
5 สหกรณ์การเกษตรสังขะ  จ ากดั โรงสีทรัพย์อนันต์ จ ากดั 2,663.04     31,482,597.00     18,212,224.00      13,270,373.00     89 วัน สัญญาซ้ือขาย
6 สหกรณ์การเกษตรส าโรงทาบ  จ ากดั โรงสีทรัพย์อนันต์ จ ากดั 3,090.54     36,546,431.25     27,100,000.00      9,446,431.25       98 วัน สัญญาซ้ือขาย

14,526.88 176,793,341.50 151,184,741.70  25,608,599.30 รวมทัง้สิน้

ขอ้มลูการช าระเงินค่าขา้วเปลือกระหว่างสหกรณ์กับคู่ค้า (โรงสี)

ของสหกรณ์ในจงัหวัดสุรินทร์
ขอ้มลู ณ วันที่ 29 มกราคม 2563

ล าดบัที่ สหกรณ์
จ านวนทีส่ง่ข้าวเปลอืกใหโ้รงสี หลกัประกัน

(โปรดระบ ุถ้ามี)

รวบรวมขา้วเปลือกปีการผลิต 2562/63

 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

4.2.3 เรื่องโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร)  

  นายสมควร แสงอินทร์ ผอ.กพส. รายงานที่ประชุมดังนี้ 
  ผลการด าเนินงานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ได้รับปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานและเครื่องมืออุปกรณ์การตลาด 
ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ จ านวน  6 สหกรณ์  รวม  11 รายการ งบประมาณทั้งสิ้น 
28,954,800 บาท  ผลการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์การตลาด/สิ่งก่อสร้าง ของสหกรณ์ท่ีได้รับสนับสนุนดังนี้  
 

ผลการใช้ประโยชน์ประจ าเดือน มกราคม 2563 

 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 

ที่ ชื่อสหกรณ์ รายการ 
ผลการด าเนินงานการรวบรวมผลผลิตของสหกรณ์ 

แผนการรวบรวม(ตัน) ผลการรวบรวมเดือน ธ.ค.2562 ผลการรวบรวมสะสม(ต.ค.-ธ.ค.2562) 
ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (บาท) ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (บาท) 

1 สกป.เมืองสุรินทร์ จ ากัด 1. ลานตาก  4,800 ตรม. 3,600 42.925 517,092.00 2,511.619 31,324,023.00 

2 สกก.บัวเชด จ ากัด 2. โกดัง      1,000 ตรม. 5,500 0.00 0.00 706.53 1,601,56.52 
  3. ลานตาก  4,000 ตรม.    2,202.69 26,035,358.25 

3 สกก.ส าโรงทาบ  จ ากัด 4. ลานตาก  3,200 ตรม. 2,100 0.00 0.00 3,090.55 36,082,849.50 

  5. เครื่องช่ังฯ 80 ตัน       

  6. ฉาง       2,000 ตัน       

4 สก.ผู้ใช้น้ ากุดหวาย-เกาะแก้ว จ ากัด 7. ลานตาก 1,120 ตรม. 2,000 63.55 825,731.00 1,335.33 15,668,269.00 
  8. เครื่องช่ัง 50 ตัน       

5 สกป.ชุมพลบุรี จ ากัด 9. ลานตากขนาด 4,000ตรม. 2,150 75.57 6,990,781.14 2,199.57 36,422,083.64 
6 สกก.สนม จ ากัด 10. ลานตาก จ านวน 

     2 แห่ง  
2,300 0.00 0.00 2,808.30 35,502,329.00 

  - แห่งท่ี 1  (สาขาหัวงัว) 
  ขนาด  2,000 ตรม.  

     

  - แห่งท่ี 2  (สนง.) 
  ขนาด 2,000 ตรม. 

     

  11. เครื่องช่ังพร้อม 
    โรงคลุม 50 ตัน 

     

รวม 17,650 599.25 9,465,349 12,469.85 148,267,457.52 
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4.2.4 เรื่อง โครงการธนาคารสินค้าเกษตร  
  นายสมควร แสงอินทร์ ผอ.กพส. รายงานที่ประชุมดังนี้ 

สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ เป้าหมายการส่งเสริม ๑๕ สหกรณ์ (ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม – 28 
มกราคม ๒๕๖๒) โดยพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นแหล่งยืม/คืน/รับฝาก/ถอน เมล็ดพันธุ์ข้าว ข้าวสาร ข้าวเปลือก และปัจจัย
การผลิตอ่ืน ๆให้แก่สมาชิกสหกรณ์ เพ่ือลดต้นทุนและบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิก 
 ผลการด าเนินงานของธนาคารสินค้าเกษตร ของสหกรณ์ ประจ าเดือน มกราคม 2563 
 
 

ที ่ ชื่อสหกรณ ์ การใหบ้รกิาร 

ผลการใหบ้รกิารของธนาคาร 

หมายเหต ุ

การใหบ้รกิารเดือน ม.ค.63 
การใหบ้รกิารยอดสะสม  

1ต.ค.-28 ม.ค.63 
สมาชิ
กมาใช้
บริการ 

 
ยอดให้   
บริการ 

ต้นทุน
การ
ผลิต
ลดลง 

สมาชิก
มาใช้
บริการ 

ยอดให้บริการ ต้นทุนการ
ผลิตลดลง 

1 สกก.ปราสาท จ ากัด อาหารสัตว ์ - 5,160 - 156 73,350 6,137  
2 สกต.สุรินทร์ จ ากัด เมล็ดพันธุ์ข้าว - - - - - -  
3 สกก.ชุมพลบุรี จ ากดั เมล็ดพันธุ์ข้าว - - - - - -  
4 สกป.เมอืงสุรนิทร ์จ ากัด เมล็ดพันธุ์ข้าว - - - - - -  
5 สกก.บัวเชด จ ากดั เมล็ดพันธุ์ข้าว - - - - - -  
6 สกป.ชุมพลบุร ีจ ากัด เมล็ดพันธุ์ข้าว 

ข้าวสาร/ 
- - - - 

115 
- 

253,206.84 
- 

25,136 
 

7 สกก.รัตนบุรี จ ากัด เมล็ดพันธุ์ข้าว - - - - - -  
8 สกก.สนม จ ากัด เมล็ดพันธุ์ข้าว 

เมล็ดพันธุ์ถั่วลสิง 
- - - - 

52 
- 
50,850 

- 
5,650 

 

9 สกป.ท่าตมูหนึ่ง จ ากัด เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด - 7,872 - 8 7,872 288  
รวมทั้งสิ้น - 13,032 - 331 385,278.84 37,211  

 
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 

 
  ข้อสั่งการ: ประธาน มอบ กพส.ร่วมกับ กสส.1-6 ประสานสหกรณ์ทั้ง 9 แห่ง ว่าด าเนินการตามระเบียบ

หรือไม่ ให้รายงานมาเพื่อทราบด้วย  
  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๔๙ 
 

4.2.5 เรื่อง การใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรทดแทนแรงงาน  
  นายสมควร แสงอินทร์ ผอ.กพส. รายงานที่ประชุมดังนี้ 

  ผลการด าเนินงานการใช้ประโยชน์เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงาน  สหกรณ์ให้บริการรถเกี่ยว
นวดข้าวและรวบรวมผลผลิตของสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรทั่วไป มีผลการให้บริการและใช้ปะโยชน์เครื่องจักรกล
การเกษตร ปีการผลิต 2562/63 ดังนี้ 
   1. การให้บริการรถเกี่ยวนวดข้าวของสหกรณ์   
    1.1 รถเกี่ยวนวดข้าวของสหกรณ์ จ านวน 4 คัน สหกรณ์ให้บริการสมาชิก จ านวน 238 
ราย จ านวน 3,234 ไร่ โดยสหกรณ์คิดค่าบริการ 400-500 บาท/ไร่ ค่าบริการภาคเอกชนในพ้ืนที่ 500-550 บาท/
ไร่ สมาชิกสหกรณ์สามารถลดต้นทุนได้ 50-100 บาท/ไร่ รวมลดต้นทุนจากค่าบริการที่ลดลง จ านวน 161,700 บาท  
    1.2 รถเกี่ยวนวดข้าวของเครือข่ายสหกรณ์ 4 แห่ง จ านวน 10 คัน สหกรณ์ให้บริการ
สมาชิกจ านวน 429 ราย จ านวน 4,840.50 ไร่ โดยสหกรณ์คิดค่าบริการ 450-550 บาท/ไร่ ค่าบริการภาคเอกชน
ในพ้ืนที่ 500-600 บาท/ไร่ สมาชิกสหกรณ์สามารถลดต้นทุนได้ 50บาท/ไร่ รวมลดต้นทุนจากค่าบริการที่ลดลง 
จ านวน242,025 บาท  
   2. รถตักล้อยาง จ านวน 2 คัน สหกรณ์ใช้ประโยชน์ในการรวบรวมผลผลิต ข้าวเปลือก,มัน
ส าปะหลัง ในปีการผลิต 2562/63 มีผลรวบรวม  7,444.07 ตัน สามารถลดต้นทุนจากการทดแทนแรงงานได้  
2,580 คน/วัน มูลค่า 805,950 บาท 
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4.2.6 เรื่อง รายงานผลการรวบรวม/การรับซ้ือ/การจ าหน่ายยางพาราของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

  นายสมควร แสงอินทร์ ผอ.กพส. รายงานที่ประชุมดังนี้ 
  ผลการรวบรวม/การรับซื้อ/การจ าหน่ายยางพาราของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จ านวน 13 แห่ง ข้อมูล 
ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 26 มกราคม 2563 ผลการรวบรวมยางพารา จ านวน 2,339.66 ตัน มูลค่า 
42,596,437.78 บาท ผลการจ าหน่าย 2,310.01 ตัน มูลค่า 42,946,182.00 บาท 

ปริมาณ 
(ตัน)

มลูค่า (บาท)
ปริมาณ 

(ตัน)
มลูค่า (บาท)

ปริมาณ 
(ตัน)

มลูค่า (บาท)
ปริมาณ 

(ตัน)
มลูค่า (บาท) ปริมาณ (ตัน) มลูค่า (บาท) ปริมาณ (ตัน) มลูค่า (บาท) ปริมาณ (ตัน) มลูค่า (บาท) ปริมาณ (ตัน) มลูค่า (บาท)

1 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราต าบลหนองระฆัง 39.277 317,293.00 7.438 236,127.00 4.533 41,300.00 51.248 594,720.00 31.771 317293 7.438 236127 4.533 41300 43.742 594720
2 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราบ้านนาดี 25.407 818,521.00 0 0 0 0 25.407 818,521.00 25.407 818531 0 0 0 0 25.407 818531

3
กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพารา นาดี เพีย้ราม 
ท่าสว่าง 10.445 334,371.00 39.58 983,541.00 0 0 50.025 1,317,912.00 10.445 334371 39.58 983541 0 0 50.025 1317912

4 กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพารา บ้านอ าปึล 16.538 366,069.52 223.915 4,269,060.65 0 0 240.453 4,635,130.17 16.538 366069.52 223.915 4269060.7 0 0 240.453 4635130.2
5 กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพาราต าบลกาบเชิง 0 0 173.735 3,135,623.95 0 0 173.735 3,135,623.95 0 0 173.735 3144624 0 0 173.735 3144624
6 กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพาราต าบลค าผง 0 0 116.199 2,185,477.06 0 0 116.199 2,185,477.06 0 0 116.199 2185477.1 0 0 116.199 2185477.1
7 กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพาราต าบลแนงมดุ 0 0 433.26 8,172,128.92 0 0 433.26 8,172,128.92 0 0 432.9 8172128.9 0 0 432.9 8172128.9

8 กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพาราต าบลเบิด 117.693 1,194,300.36 151.194 2,791,530.74 0 0 268.887 3,985,831.10 117.693 1194299.7 129.406 2791530.7 0 0 247.099 3985830.5
9 กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพาราต าบลส าเภาลูน 7.48 72,546.30 52.75 965,696.60 10.3 146,980.00 70.53 1,185,222.90 7.48 74790 52.75 970159.9 10.3 150069 70.53 1195018.9

10 กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพาราบ้านน้อย 0 0 165.952 3,017,340.00 0 0 165.952 3,017,340.00 0 0 165.952 3017340 0 0 165.952 3017340
11 สหกรณ์กองทุนสวนยางท่าตูม 16.18 484,538.28 44.001 1,125,097.20 2.775 23,026.51 62.956 1,632,661.99 16.177 484538.28 44.001 1125096.6 2.775 23026.51 62.953 1632661.4
12 สหกรณ์กองทุนสวนยางสังขะ 0 0 307.17 5,259,662.95 0 0 307.17 5,259,662.95 0 0 307.17 5496456.8 0 0 307.17 5496456.8
13 สหกรณ์การเกษตรบัวเชด 0 0 373.84 6,656,205.74 0 0 373.84 6,656,205.74 0 0 373.84 6750351.6 0 0 373.84 6750351.6

233.02 3,587,639.46 2,089.03 38,797,491.81 17.608 211,306.51 2,339.66 42,596,437.78 225.511 3589892.5 2066.89 39141894 17.608 214395.5 2310.005 42946182

แบบรายงาน : ผลการรวบรวม/รับซ้ือและจ าหน่ายยางพาราของสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร
ข้อมูลครั้งทีร่ายงานตัง้แต ่257 (07 ต.ค. 2562 - 13 ต.ค. 2562) ถึงครั้งทีร่ายงาน 272 (20 ม.ค 2563 - 26 ม.ค 2563)

รวมทัง้ส้ิน

รวมทัง้หมด
(cup lump)ที่ สหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกร

ผลการรวบรวม/รับซ้ือยางพาราสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

น้ ายางสด ยางกอ้นถ้วย เศษยาง
ยางกอ้นถ้วย

ผลการจ าหน่ายยางพาราของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

น้ ายางสด (cup lump) เศษยาง รวมทัง้หมด
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4.2.7  เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรกร กิจกรรมส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ด
พันธุ์ดีแก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร ปี 2563 

   นายสมควร แสงอินทร์ ผอ.กพส. รายงานที่ประชุมดังนี้ 
  มีสหกรณ์ที่เข้ารวมโครงการ จ านวน 4 สหกรณ์ ดังนี้ 

  1. สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สุรินทร์ จ ากัด  มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ 643 คน 
จ านวน  7,501 ไร่ 
  2. สหกรณ์การเกษตรปราสาท จ ากัด มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ 200 คน จ านวน   2,000  ไร่ 

 3. สหกรณ์ การเกษตรชุมพลบุรี จ ากัด มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ   77   คน จ านวน 1,059   ไร่ 
 4. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินชุมพลบุรี จ ากัดมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ 210 คน จ านวน 3,125  ไร่              
ผลการด าเนินงาน เดือนมกราคม 2563 ดังนี้ 

ที ่ ชื่อสหกรณ ์

แผนการรวบรวม
เมล็ดพันธุจ์าก
สมาชกิ(ยังไม่

ตรวจมาตรฐาน
(ตัน) 

ผลการรวบรวม
เมล็ดพันธุจ์าก

สมาชกิ(ยังไม่ตรวจ
มาตรฐาน)(ตนั) 

แผนการรวบรวมเมลด็
พันธุท์ีผ่่านมาตรฐาน 

(ตัน 

ผลการรวบรวมเมลด็พันธุท์ี่
ผ่านมาตรฐาน 

(ตัน 

1 สกต.ธกส.สรุินทร์ จ ากดั 3,000 691.520 1,450 691.520 
2 สกก.ปราสาท  จ ากัด 600 487.073 600 311.870 
3 สกก.ชุมพลบุรี จ ากดั 400 225.727 360 225.727 
4 สกป.ชุมพลบุร ีจ ากัด 600 377.246 600 377.246 

รวมทั้งสิ้น 4,600 2,658.067 3,010 1,606.363 
ร้อยละ  57.78  53.36 

 

ประธาน : มอบหมายให้ ผอ.กพส. ก าหนดวันประชุมและเชิญสหกรณ์ท่ีเข้าร่วมโครงการเมล็ดพันธุ์ร่วมประชุมหารือ 
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4.2.8 เรื่อง การขับเคลื่อนงานส่งเสริมการผลิตผักอินทรีย์และให้สร้างกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตผักต้นแบบ น าร่อง 
อ าเภอละ 1 จุด   

 นายสมควร แสงอินทร์ ผอ.กพส. รายงานที่ประชุมดังนี้ 
 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานประชุม ชี้แจงโครงการขับเคลื่อน "เกษตร
อินทรีย์ วิถีสุรินทร์ 4.0" (หนองสนิทโมเดล) เพ่ือเป็นหมู่บ้านน าร่องในการขับเคลื่อนการด าเนินงานเกษตรอินทรีย์วิถี
สุรินทร์ 4.0 ให้การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ระดับจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดการบูรณาการอย่างเป็น
เอกภาพ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเกษตรกรและประชาชนในท้องถิ่น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ ผู้น าท้องที่ ท้องถิ่น กลุ่มเกษตรกร และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ที่ห้อง
ประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสนิท อ าเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  

        นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ถือเป็นการบูรณาการร่วมกันของทุก
ภาคส่วนในการก าหนดแนวทางปฏิบัติต่างๆ  ให้การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์วิถีสุรินทร์  4.0 เกิดขึ้นอย่างเป็น
รูปธรรม โดยเฉพาะหนองสนิทโมเดล ที่ต้องด าเนินให้เป็นอินทรีย์ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การคิดโลโก้ ที่ต้องสอดคล้องกับ
ท้องถิ่น การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ การเลือกแพ็คเกจจิ้ง (Packaging Design) จนถึงการจ าหน่ายที่มีตลาดรองรับชัดเจน ผ่าน
การรับรองระบบมาตรฐาน 
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        ด้าน นายโฆษิต แสวงสุข ผู้น ากลุ่มธนาคารผักอินทรีย์หนองสนิทโมเดล  กล่าวว่า เกษตรกรที่นี่ส่วนใหญ่
เข้มแข็ง เมื่อได้รับนโยบายและทางจังหวัดให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ก็จะด าเนินการขับเคลื่อนตามแผนด้วยการลงมือ
ท าทันท ีจะร่วมกันสร้างหนองสนิทโมเดล ให้เป็นเกษตรอินทรีย์ต้นแบบให้ได้ 
 การสนับสนุนแผนงาน/โครงการของส่วนราชการในการขับเคลื่อน “หนองสนิทโมเดล” มีดังนี ้
 1) ด้านปัจจัยการผลิต(ต้นทาง) (ดิน น้ า เมล็ดพันธุ์ และอ่ืนๆ)  
 2) ด้านกระบวนการผลิต การแปรรูป การตรวจรับรองมาตรฐานและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์(กลางทาง)  
 3) ด้านการรวบรวมผลผลิต การบริหารจัดการผลผลิต การขนส่ง และการส่งเสริมการตลาด(ปลายทาง)  
 โดย กิจกรรมของส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ จะเป็นจุดรวบรวมและส่งสินค้าให้กับคู่ค้า 

พืชทีป่ลกู/ ช่วงเวลาที่ ปริมาณผลผลติ/

ปศุสตัว์ทีเ่ลีย้ง ด าเนินการ ช่วงผลผลติออก
หลกั

1 เมอืงสุรินทร์

กลุ่มเศษฐกจิพอเพยีงบ้านดงมนั 
                                  
  นายสมยศ   อา่นไธสง 
โทรศัพท์ 083-3672150

หมูท่ี ่8 ต าบลคอโค 30 7.5 1
สหกรณ์เครดิตยู
เนี่ยนคอโอ จ ากดั

กลุ่มวิสาหกจิชุมชน ไมม่ี

พืชหลัก ผักบุง้
,กวางตุ้ง          
พืชรอง สลัด,นาง
รัก

      ท้ังป ี       
                   
   ตค-ธค

20-40 กก/เดือน   
                         
 20-30 กก/เดือน

รวมกนัขาย
,ต่างคนต่างขาย

ตลาดสด/ตลาด
เขียว/โรงพยาบาล

GAP

ส่งเสริมการออม
,พฒันาให้ได้
มาตรฐาน GAP 
grbj,-7ho

2 ชุมพลบุรี

กลุ่มผู้ปลูกพชืผักบ้านหัวนา
ค าใต้                             
    นายคมสันต์ ค าแพงศรี 
โทรศัพท์ 089-8253857

หมูท่ี ่4 ต าบลกระเบือ้ง 87 17 44
สหกรณ์การเกษตร
ชุมพลบุรี จ ากดั

กลุ่มเกษตรกร ไมม่ี

พืชหลัก พริก ตค-กพ. 60 กก/เดือน

ต่างคนต่างขาย
ตลาดชุมชน, แมค้่า
มารับซ้ือ, ขายปลีก/
ขายส่งหน้าแปลงผัก

ไมม่ี
ขยายพืน้ที่
เพาะปลูกเพิม่เติม

3 ท่าตูม

วิสาหกจิชุมชนกลุ่มเกษตร
ผู้ผลิตพชืผักบ้านกระสัง         
  น.ส.พนิจดา โสรถาวร 
โทรศัพท์ 081-1912601

หมูท่ี ่4 ต าบลท่าตูม 30 24.5  -  - วิสาหกจิชุมชน มี

พืชหลัก คะน้า 
ฟักทอง บวบ พริก
 มะเขือ ข้าวโพด 
แตงกวา มะเขือ
เทศ

ท้ังปี

ต่างคนต่างขาย
ตลาดสดอ าเภอท่าตูม
 ,แมค้่ามารับซ้ือ

-  -

4 จอมพระ

กลุ่มวิสาหกจิชุมชนธนาคาร
พชืผักบ้านส าโรง                
   นายโฆษติ  แสวงสุข       
โทรศัพท์ 085-2752882

หมูท่ี ่8 ต.หนองสนิท 36 9  -  - วิสาหกจิชุมชน มี

พืชผัก ผสมผสาน ทัง้ปี 500 กก/เดือน

ต่างคนต่างขาย
โรงเรียน/ศพด.ใน
ต าบล,ตลาดคลองถม
,จ าหน่ายในชุมชน

ผักปลอดภัย
พฒันาคุณภาพ
ให้ได้มาตรฐาน

5 ปราสาท

กลุ่มเกษตรอนิทรีย์ทฤษฎีใหม่
บ้านสวายทอง                   
    นางธัญณีย์ จิระสารีพงศ์
โทรศัพท์ 094-4737843 145/1 หมูท่ี ่12 

ต าบลกงัแอน
26 10.25 6

สหกรณ์
การเกษตร
ปราสาท จ ากดั

กลุ่มเกษตรกร มี

พืชหลัก ต้นหอม
พืชรอง ผักชี 
ผักคะน้า 
ผักกวางตุ้งผักสลัด

ต้นหอม ท้ังป ี 
 ผักชี ทัง้ป ี
ผักคะน้า ท้ังป ี
กางตุ้ง พย-พค
ผักสลัด ท้ังปี

ต้นหอม 1,000 
กก/เดือน    ผักชี 
1,000กก/เดือน 
ผักคะน้า2,000กก
 /เดือน กวางตุ้ง 
1,200 กก/เดือน 
ผักสลัด 1,200 กก/
เดือน

โรงพยยาบาล
ปราสาท, ตลาดสด
อ าเภอปราสาท
,ตลาดภายในชุมชน
,หน้าสวน

organic thailand 
จะพฒันากอ่ต้ัง
เป็นวิสาหกจิ
ชุมชน

การขบัเคลื่อนงานส่งเสริมการผลิตผักอินทรียแ์ละให้สร้างกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตผักต้นแบบ น าร่อง อ าเภอละ 1 จดุ  

การรวบรวมผลผลติ/ตลาด

การรวบรวม
ผลผลติจาก

สมาชิก

ตลาด/ช่องทาง
จ าหน่าย

ขอ้มลู ณ วันที่ 24 มกราคม 2563

ข้อมูลทัว่ไปและลกัษณะของการรวมกลุม่

ก าหนด
ระเบยีบ/
ข้อบงัคับ
ขึ้นถือใช้

เปน็สมาชิกสหกณณ์

จ านวน
(ราย)

สงักัดสหกรณ์
ชื่อกลุม่/ผู้ประสานงาน ทีต่ัง้แปลง มาตรฐานทีไ่ดร้ับ

แนวทางการ
พัฒนากลุม่

อ าเภอล าดบั การบริหาร
จดัการกลุม่

พ้ืนที(่ไร่)
สมาชิก
(ราย)

ข้อมูลเก่ียวกับการผลติ

 

6 ปราสาท

กลุ่มสมาชิกตลาดนัดสีเขียวบ้าน
โดนเลง                      
นายส าราญ ทองเอีย่ม          
   โทรศัพท์ 083-3729680

82 หมูท่ี ่12 ต าบล
ทมอ

43 12 43
สหกรณ์เกษตร
อนิทรีย์ทัพไทย 
จ ากดั

กลุ่มเกษตรกร มี

พืชหลัก หอม 
กระเทียม          
 พืชรอง ผักสลัด 
ผักคะน้า 
ผักกวางตุ้ง

พ.ย.-พค หอมกระเทียม 
1,000 กก/เดือน 
ผักสลัด 800 กก/
เดือน ผักคะน้า 
1,000 กก/เดือน 
ผักกวางตุ้ง 1,000
 กก/เดือน

รวมกนัขาย
,ต่างคนต่างขาย

ตลาดชุมชนทมอ  
ตลาดอบจ.สุรินทร์

organic 
thailand 10 
รายEU 18 ราย
PGS  9 ราย

พฒันาจด
ทะเบียนเป็น
สถาบันเกษตรกร

7 กาบเชิง

เกษตรอนิทรีย์ต าบลตะเคียน
นางปราณี  ทวีโภค
063-0837655

หมูท่ี ่3 ต าบลตะเคียน 26 30 5
สหกรณ์การเกษตร
กาบเชิง จ ากดั

กลุ่มเกษตรกร กติกา

พืชหลัก แตงโม 
ปลอดสาร พืช
รองฟักทอง 

แตงไทย ผักคะน้า
 ผักกาขาว ข่า

ตะไคร้

ธค .- มีค ฉตงโม 10,000 
กก/รอบ ฟักทอง

10,000 กก/รอบ
แตงไทย 3,000 
กก/รอบผักคะน้า 

1,200 กก/รอบ ข่า
  ตะไค้ 800 กก/

รอบ

รวมกนัขาย
,ต่างคนต่างขาย

ช่องจอม,
โรงพยาบาลกาบเชิง
,ตลาดชุมชน

ระยะด าเนินการ
ของมาตรฐาน

จะพฒันา
สมาชิกทีม่อียู่ให้
เข้มแข็ง

8 รัตนบุรี

วิสาหกจิชุมชนกองทุนเพือ่
สวัสดิการเกษตรกรนางปวีณ์กร
 หล่าโพนทัย095-5927484 หมูท่ี ่6 ต าบลทับใหญ่ 20 60  -  - วิสาหกจิชุมชน มี

พืชหลัก ตะไคร้ 
คะน้า ผักบุง้ 
แตงกวา 
ถัว่ฝักยาว 
กวางตุ้ง ฟัก แฟง

ตลอดปี  -

รวมกนัขาย
แบบกลุ่ม

โรงพยาบาลโนน
นารายณ์

GAP  -

9 สนม

กลุ่มเครือข่ายผู้ปลูกผักอนิทรีย์
ต าบลหัวงัว               นาย
ประพาส หล่าเพยี          
โทรศัพท์ 088-3594438 หมูท่ี ่2 ต าบลหัวงัว 20 10 15

สกก.สนม จก.
,สกต.สุรินทร์ จก.

กลุ่มเกษตรกร ไมม่ี

พืชหลัก พริก 
ฟักทอง ต้นหอม 
กระเทียมผักชี 
มะเขือ ถัว่ฝักยาว
 คะน้า กวางตุ้ง
ฮ่องเต้

ตลอดปี  -

ต่างคนต่างขาย
ตลาดในชุมชน 
หมูบ่้านข้างเคียง

 -
ขยายการรับ
สมาชิกเพิม่
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10 ศีขรภูมิ

กลุ่มปลูกพชืผักบ้านกาเจาะกดุ
ทองนายประนิทธ์ิ แกน่แดง 
โทรศัพท์ 089-8463431     
  นายไพบูลย์ อดุมดัน       
โทรศัพท์ 087-8765979     
 นายทองสูน รัตนธีวัต      
โทรศัพท์ 087-8795979

หมูท่ี ่4 ต าบลตรึม 97 60  -  - วิสาหกจิชุมชน มี

พืชผักสวนครัว ตลอดปี 1,000 ตัน/เดือน

ต่างคนต่างขาย
ตลาดในชุมชน,
โรงพยาบาลศีขรภูมิ
,พอ่ค้า

GAP

พฒันาคุณภาพ
ผักให้ได้
มาตรฐาน,ขุด
เจาะบาดาล

11 สังขะ

กลุ่มวิสาหกจิชุมชนกลุ่มผัก
ปลอดภัยจากสารพษิบ้านแบก
จาน                             
  นายไชยวัฒน์  วิลัยสูงเนิน
โทรศัพท์ 091-6758921

หมูท่ี ่6 บ้านแบกจาน  64 63  -  - วิสาหกจิชุมชน มี

พืชหลัก ตะน้า
วางตุ้ง ผักบุง้ 
แตงกวา
ผักกาดขาว ดอก
กระหล่า มะเขือ 
มะเขือเทศ พริก 
บวบ ฟัทอง 
ข้าวโพดหวาน     
   พืชรอง 
ผักเส้ียน ผักกาด
เขียว โหรา ใบ
แมงลัก  ใบกระ

พืชหลัก  พย-
มีค               
                   
                  
 พืชรอง เมย-ตค

 -

รวมกนัขาย
แบบกลุ่ม

ขายปลีก-ส่ง ขาย
หน้าแปลง

GAP

พฒันาสินค้าให้
ได้มาตรฐานเพือ่
ยกระดับสินค้า
และเพิม่ช่อง
ทางการจ าหน่าย

12 ล าดวน

วิสาหกจิชุมชนปลูกพริกเกษตร
อนิทรีย์                     
นายพนิิจ มงักร              
โทรศัพท์ 062-0906720

หมูท่ี ่2 ต าบลตระ
เปียงเตีย

40 30 5
สหกรณ์การเกษตร
ล าดวน จ ากดั

วิสาหกจิชุมชน มี

พริกพันธ์ุฮอตเตอร์ ตค-มิย 30,000 กก/รอบ

ต่างคนต่างขาย

ตลาดส่ีมมุเมอืง,ตลาด
โนนแคน,ตลาดสุ
รนคร นครราชสีมา
,ตลาดในพืน้ทีจ่ังหวัด
สุรินทร์

พริกปลอดภัย
พฒันาคุณภาพ
ให้ตรงกบัความ
ต้องการของตลาด

13 ส าโรงทาบ

กลุ่มปลูกผักบ้านตะเคียน      
นายสุรพงษ ์สุขค้ม         
โทรศัพท์ 087-256-4806 หมูท่ี9่ ต าบลส าโรง

ทาบ
90 50  -  - กลุมเกษตรกร ไมม่ี

พืชผักสวนครัว ตลอดปี 1,000 กก/เดือน

รวมกนัขาย
แบบกลุ่ม

พอ่ค้ามารับซ้ือ,ขาย
ส่ง,ขายปลีก

ผักปลอดสารพษิ

พฒันาคุณภาพ
ผักให้ได้
มาตรฐาน ,
ขยายพืน้ที่
การพาะปลูก,
รวมกลุ่มใน  

14 บัวเชด

กลุ่มผลิตผักอนิทรีย์บ้านชุนจง
นายบุยเติม  สระแกว้          
โทรศัพท์ 08-5255-6774

หมูท่ี ่2 ต าบลบัวเชด 20 10 7
สหกรณ์
การเกษตรบัวเชด 
จ ากดั

กลุ่มเกษตรกร มี

ผักชี  พริก 
แตงกวา กวางตุ้ง 
ผักกาดขาว คะน้า

 กล้วยหอม 
กล้วยน้ าว้า ถัว่

ฟักยาว โหระพา 
แตงกว่า มะเขือ

เทศ มะเขือเปราะ

ม.ค. - ธ.ค.  - ปลูกพืช
หมุนเวียนมีผลผลิต

ท้ังปี

ต่างคนต่างขาย
ตลาดคลองถม ,สกก.
บัวเชด จก.

-
พฒันาการ
บริหารจัดการ
กลุ่มให้เป็นระบบ

15 พนมดงรัก

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีง
ชุมชนพลังงานเพือ่ชีวิตบ้าน
เกษตรสมบูรณ์                 
นายจ ารัส  อนิทร์แป้น         
โทรศัพท์ 081-9260884

หมูท่ี ่11  ต าบลตาเมยีง 30 12  -  - วิสาหกจิชุมชน กฎกติกา

พืชผักสวนครัว พย- มีค.            -

ต่างคนต่างขาย
ในหมูบ่้าน หมูบ่้าน
ข้างเคียง ตลาดใน
ชุมชน ขายส่ง

 -  -

16 ศรีณรงค์

กลุ่มปลูกผักบ้านคูขาด          
  นางลิตร  ควรดี               
  โทรศัพท์ 088-7761129 หมูท่ี ่5 ต าบลหนองแวง 35 10  -  - กลุ่มเกษตรกร มี

พืชผักสวนครัว ตลอดปี 1,000 กก/เดือน

ต่างคนต่างขาย

ในชุมชนตนเองและ
ไกล้เคียง,
โรงพยาบาลศรีณรงค์
,ตลาดเขียว อบจ.
,ตลาดเขียว ม.เกษตร

สมาชิกบางส่วน
ได้รับเกษตร
อนิทรีย์ 9002

พฒันาพืน้ที่
เพาะปลูกให้
เหมาะสม,
รวมกลุ่มใน
รูปแบบสหกรณ์

17 เขวาสินรินทร์

ผู้ปลูกผักบ้านแดง              
นางสมใจ  ขันทอง              
   โทรศัพท์ 093-5272217

หมูท่ี ่7  ต าบลบึง 35 2  -  - วิสาหกจิชุมชน ไมม่ี

พืชหลัก หอม 
กระเทยีม พืช

รองพริก คะน้า 
ผักสด

พืชหลัก ต.ค.-
ธ.ค.   พืชรอง  

ธค-กพ

10,000 กก/รอบ

รวมกนัขายใน
รูปแบบกลุ่ม

1. ขายปลีก-ส่ง ผักปลอดภัย

พฒันาคุณภาพ
ผักให้ได้
มาตรฐานที่
รับรอง,ใช้
นวัตกรรมใน
การบริหาร
จัดการน้ า

18 โนนนารายณ์

กลุ่มปลูกผักเสริมรายได้ด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์             
 น.ส.เจิมจิตร์สังคนันท์      
โทรศัพท์ 083-0133929

191 หมูท่ี ่.3 ต าบล
หนองหลวง

7 5  -  - กล่มเกษตรกร ไมม่ี

ต้นหอม ผักชี กระ
เพรา พริก มะเขือ

ธค- เมย 150 กก/เดือน

รวมกนัขายใน
รูปแบบกลุ่ม

ร้านค้าชุมชน  -
ขยายการับ
สมาชิกเพิม่

 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
4.2.9 เรื่อง การมอบนโยบายแก่ข้าราชการในหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรในจังหวัดสุรินทร์ 
  ประธานแจ้งว่า ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์  ขอเชิญข้าราชการในหน่วยงานสังกัด
กระทรวงเกษตรในจังหวัดสุรินทร์รับมอบนโยบาย แนวทางการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรของจังหวัดสุรินทร์ จาก
นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคารคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสุรินทร์ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. โดยผู้ว่าราชการ
จังหวัด เน้นย้ าให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดสุรินทร์ ร่วมแรงบูรณาการการปฏิบัติงาน แก้ไข
ปัญหาความยากจน สร้างเสริมรายได้ให้แก่พ่ีน้องเกษตรกรในจังหวัดสุรินทร์ และขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านเกษตร
อินทรีย์ วิถีสุรินทร์ 4.0 ทั้งด้านพืช ประมง และปศุสัตว์ให้บรรลุผล 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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4.3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์  น าเสนอเร่ืองเพื่อทราบ 
 นายธราดล ศิลาลาย รายงานที่ประชุม ดังนี้ 

4.3.1  เรื่อง กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 

   1.1 ลูกหนี้เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ครบก าหนดช าระภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จ านวน  2  
สัญญา  ต้นเงินจ านวน 3,500,000.00 บาท   

 

ล าดับ สหกรณ์ วัตถุประสงค์ ต้นเงินกู้(บาท) ดอกเบี้ย ก าหนดช าระ 
1 สกก.บ้านอ าปึล จ ากัด  สมาชิกกู้ยืม 3,000,000.00   4.50   28 ก.พ. 63 
2 สก.สตรีเขวาสินรินทร์ จ ากัด รวบรวมฯ  500,000.00   2.50   28 ก.พ. 63 

 
        1.2 ลูกหนี้ค้างช าระ/ลูกหนี้ตามพิพากษาเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ต้นเงินผิดนัดยกมา ณ วันที่ 1 ต.ค. 62 จ านวน 79,878,983.63 ล้านบาท 

  - จ านวนทั้งสิ้น    61  แห่ง  76  สัญญา 
 สถานะสหกรณ์  แยกเป็น     

 - ด าเนินธุรกิจ   17   สัญญา  
 - หยุดด าเนินธุรกิจ       5   สัญญา 

  - เลิกสหกรณ์        1   สัญญา 
 - ช าระบัญชี             53   สัญญา 

 หนี้ผิดนัดคงเหลือ ณ 30 มกราคม 2563  จ านวน 74 สัญญา เป็นเงิน 75,715,133.12 บาท   
 รับช าระหนี้ค้างช าระ ระหว่างเดือนมกราคม 2563  จ านวน 6 สัญญา ดังนี้  

 

 

1 
 
 
 
 
 
.  1.3 ด าเนินการด าเนินคดีสหกรณ์ผิดนัดช าระหนี้ 
  - สหกรณ์การเฉนียงรุ่งเรือง จ ากัด  วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 
  - สหกรณ์การเกษตรสตรีชุมพลบุรี จ ากัด วันที่ 31 มกราคม 2563  
    
ผอ.กบส.ชี้แจงว่า :ได้ด าเนินคดีกับสหกรณ์ทั้ง 6 แห่งแล้ว (สบ.สินค้าเกษตร จ ากัด  ,สกก.สตรีท่าตูม จ ากัด ,

สผน.กุดหวาย-เกาะแก้ว จ ากัด ,สกก.สตรีหนองระวี จ ากัด ,สก.ช้างไทย จ ากัด ,และ สค.พนมดงรัก จ ากัด) ส่วนสหกรณ์
ที่ผิดนัดช าระหนี้ 2 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์การเฉนียงรุ่งเรือง จ ากัด และ สหกรณ์การเกษตรสตรีชุมพลบุรี จ ากัด ซึ่งศาล  
ขอรายละเอียดการช าระหนี้ (เพ่ิมเติม) ทาง กบส.จะรีบด าเนินการให้แล้วเสร็จ จะรายงานให้ทราบต่อไป 

 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 

ที่ สหกรณ์ ช าระหน้ี(บาท) ช าระต้นเงิน(บาท) 
1 สบ.สินค้าเกษตร จ ากัด  24,000.00 15,876.04 
2 สกก.สตรีท่าตูม จ ากัด 69,920.00 0.00 
3 สผน.กุดหวาย-เกาะแก้ว จ ากัด 50,000.00 0.00 
4 สกก.สตรีหนองระวี จ ากัด 94,000.00 0.00 
5 สก.ช้างไทย จ ากัด 144,000.00 101,962.50 
6 สค.พนมดงรัก จ ากัด 6,000.00 0.00 

รวม 387,920.00 117,838.45 
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 4.3.2 เรื่อง เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร  รายละเอียดดังนี้ 
   2.1 โครงการอื่น ๆ หนี้ค้างช าระ จ านวน 40 สัญญา ต้นเงินคงเหลือ 32,118,814.83 บาท ซึ่ง

ได้ด าเนินการส่งฟ้องด าเนินคดีกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีหนี้ค้างทั้งหมดแล้ว  ในเดือน มกราคม 2563        
สหกรณ์การเกษตรพัฒนานาเสือก จ ากัด ช าระเงินจ านวน 2,500 บาท 
                  2.2 โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพ่ือเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและ
การตลาดปีที่ 4 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราต าบลหนองระฆัง ช าระหนี้เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 จ านวน 
180,000.00 บาท     

   2.3 ขั้นตอนการบังคับคดี  
        ด าเนินการบังคับคดีแล้ว จ านวน 34 สัญญา คิดเป็นร้อยละ 85.00 ยังคงเหลือ 6 สัญญา คิดเป็น

ร้อยละ 15.00 ได้แก่  
          1. สหกรณ์การเกษตรพัฒนาสุรินทร์ จ ากัด จ านวน 2 สัญญา  
          2. สหกรณ์การเกษตรพัฒนานาเสือก จ ากัด จ านวน 1 สัญญา 
          3. สหกรณ์การเกษตรเมืองลีง สกย.อ.(1) จ ากัด จ านวน 1 สัญญา 
          4. กลุ่มเกษตรกรท านาสวาย จ านวน 2 สัญญา       

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 4.3.3. เรื่องเงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร  
 ต้นเงินคงเหลือ  70,073,891.07  บาท ซึ่งได้ด าเนินการส่งฟ้องด าเนินคดีและบังคับคดีกับสหกรณ์/กลุ่ม

เกษตรกรที่มีหนี้ค้างทั้งหมดแล้ว มีหนี้ค้างช าระ  จ านวน 21 สัญญา แยกเป็นสหกรณ์ จ านวน 15 สหกรณ์, กลุ่ม
เกษตรกร จ านวน 4 กลุ่ม ดังนี้  

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

จ ากัด ซึ่งอยู่ระหว่างศาลออกค าสั่ง   
   ประธาน: มอบ กบส. ติดตามและด าเนินการ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่มีหนี้ค้างทั้งหมดให้แล้วเสร็จ

ภายใน 21 กุมภาพันธ์ 2563 และรายงานให้ทราบด้วย 
   มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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  4.3.๔. เรื ่อง โครงการส่งเสริมปุ๋ยผสมใช้เองผ่านสหกรณ์การเกษตร เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่
เกษตรกร   
                  4.1 การติดตามผลการผสมปุ๋ยใช้เองของสมาชิก ตามโครงการอบรมส่งเสริมปุ๋ยผสมใช้เองผ่านสหกรณ์
การเกษตรเพ่ือลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร รุ่นที่ 1 และ รุ่น 2 ประจ าเดือนมกราคม 2563 ซึ่งจ านวนสหกรณ์ทั้ง 
6 แห่ง รายงานว่า สมาชิกที่ผ่านการอบรมไม่มีการใช้ปุ๋ยผสมใช้เองระหว่างเดือน 
                การติดตามผลการผสมปุ๋ยใช้เองของสมาชิกสะสม ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนมกราคม 
2563 ดังนี้ 
             รุ่นที่ 1  
              สหกรณ์การเกษตรบัวเชด จ ากัด สมาชิกที่อบรมใช้ปุ๋ย จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4 พืชที่เพาะปลูกคือ 
มันส าปะหลัง ลดต้นทุนเฉลี่ยต่อไร่ประมาณ  74.64  บาท   
              สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จ ากัด สมาชิกที่อบรมใช้ปุ๋ย จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 18.37 พืช          
ที่เพาะปลูกคือ ข้าว ลดต้นทุนเฉลี่ยต่อไร่ประมาณ 298.65 บาท  
             สหกรณ์ท่ีใช้ปุ๋ยผสมใช้เอง จ านวน 2 แห่ง จากสหกรณ์ท้ังสิ้น 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 66.67  
             รุ่นที่ 2  
              สหกรณ์การเกษตรบัวเชด จ ากัด สมาชิกที่อบรมใช้ปุ๋ย จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1 พืชที่เพาะปลูกคือ 
มันส าปะหลัง ลดต้นทุนเฉลี่ยต่อไร่ประมาณ 199.00 บาท              
              สหกรณ์การเกษตรทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรกาบเชิง จ ากัด สหกรณ์การเกษตรส าโรงทาบ จ ากัด 
และสหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาด ธ.ก.ส สุรินทร์ จ ากัด รายงานว่า ยังไม่มีสมาชิกที่ผ่านการอบรมใช้ปุ๋ยผสมใช้เอง 
เนื่องจากหมดฤดูกาลการเพาะปลูกพืช 
             สหกรณ์ท่ีใช้ปุ๋ยผสมใช้เอง จ านวน 1 แห่ง จากสหกรณ์ท้ังสิ้น 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 25.00 
              4.2 โครงการส่งเสริมปุ๋ยผสมใช้เองผ่านสหกรณ์การเกษตร เพ่ือลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร ปี 2563 
                
  กรมส่งเสริมสหกรณ์แจ้งให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ประชาสัมพันธ์ตามแนวทางการเข้าร่วม
โครงการฯให้แก่สถาบันเกษตรกรในพื้นที่ และหากสถาบันเกษตรกรใดสนใจเข้าร่วมโครงการขอให้กรอกรายละเอียดใบ
สมัครเข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีสถาบันการเกษตรเข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดิน
ท่าตูมหนึ่ง จ ากัด เข้าร่วม 45 ราย 

 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 

4.4 กลุ่มจัดตัง้และส่งเสรมิสหกรณ์ (โดยนางสาวทรายทอง ประดับศรี ผอ.กจส.น าเสนอทีป่ระชุม ดังน้ี) 

 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) 
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  การพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน 
1. แนะน าส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ให้รักษาระดับผ่านเกณฑ์มาตรฐานแผน 55 แห่ง  
ข้อมูล ณ วันที่ 29 ม.ค. 63 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 29 ม.ค. 63 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 29 ม.ค. 63 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 29 ม.ค. 63 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 
และยังไม่ประชุมใหญ่ 18 แห่ง ดังนี้ 
   1) ก.ท านาแกใหญ่ 
   2) ก.ท านาเพ้ียราม 
   3) ก.เลี้ยงสัตว์นาบัว 
   4) ก.ท านาสมุด 
   5) ก.เลี้ยงสัตว์ตาเบา 
   6) ก.ท านาโคกปืด 
   7) ก.ท านายาง 
   8) ก.ท านาต าบลส าโรงทาบ 
   9) ก.ท านาศรีสุข 
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   10) ก.เลี้ยงสัตว์ส าโรงทาบ 
   11) ก.เลี้ยงสัตว์กระออม 
   12) ก.ผู้เลี้ยงสัตว์บ้านจังเกา 
   13) ก.ท านาโพนม่วง - ม่วงสวรรค์ 
   14) ก.ท านาอินทรีย์กุดมะโน 
   15) ก.ท านาเมืองแก 
   16) ก.ท านาหนองอียอ 
   17) ก.ชาวสวนยางพาราต าบลค าผง 
   18) ก.ท าสวนยางพาราต าบลส าเภาลูน  
      
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

 4.4.2  เร่ืองการจัดท าทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้นของสหกรณ์  
  ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์แจ้งว่า เพ่ือให้การด าเนินการของสหกรณ์เป็นไปตามกฎหมาย และเพ่ือ 
ประโยชน์ในการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้น เป็นฐานข้อมูลกลางของสมาชิกสหกรณ์         
ทั่วประเทศ จึงมีความจ าเป็นต้องก าหนดรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน โดยแจ้งให้ส านักงาน
สหกรณ์จังหวัดด าเนินการตามแนวทางการจัดท าข้อมูลทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้น ให้เป็นไปตามมาตรา  64 แห่ง
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542  

  กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ส่งแนวปฏิบัติในการจัดท าทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้นของสหกรณ์ ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1115/5 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561  

  ณ วันที่ 26 ธ.ค. 2562 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ มีสหกรณ์ทั้งหมด 100 แห่ง ได้แจ้งให้กลุ่ม
ส่งเสริมสหกรณ์ส่งข้อมูลทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้น ภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ และส่ง
ให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัด ภายในวันที่ 3 ของเดือนถัดไป เพ่ือรวบรวมรายงานกรมส่งเสริมสหกรณ์ ดังนี้ 

  สหกรณ์ท่ีมีปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 22 แห่ง กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ได้รวบรวม
ข้อมูลทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้นของสหกรณ์จากกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ และส่งรายงานกรมส่งเสริมสหกรณ์เมื่อวันที่ 
30 มกราคม 2563 เรียบร้อยแล้ว  

  ติดตามสหกรณ์ที่มีปีบัญชีสิ้นสุด 31 มกราคม 2563 จ านวน 4 แห่ง ให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ติดตามให้
สหกรณ์ส่งทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้นสหกรณ์ ภายในวันที่ 3 มีนาคม 2563  

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

4.4.3 เรื่องข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่จัดส่งงบดุล งบก าไรขาดทุนและงบประกอบต่างๆ รวมทั้งรายละเอียด
ประกอบงบการเงินฯ ให้ผู้สอบบัญชีเพื่อเตรียมพร้อมรับการตรวจสอบบัญชีภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี 

  สหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสุรินทร์ที่จะต้องปิดบัญชีได้ภายใน 30 วัน (1 ตุลาคม 2562 – 30 
กันยายน 2562) แผนทั้งปีสหกรณ์ 102 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 37 แห่ง ข้อมูล ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2562 
  ปิดบัญชีไดภ้ายใน 30 วัน จ านวน 7 สหกรณ์ ดังนี้  
  1.สหกรณ์การเกษตรอินทรีย์กองทุนข้าวสุรินทร์ จ ากัด 
  2.สหกรณ์การเกษตรดาวไทยเมืองช้าง จ ากัด 
  3.สหกรณ์การเกษตรสลักได จ ากัด 
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  4.สหกรณ์การเกษตรพัฒนานาเสือก จ ากัด 
  5.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนครสังขะ จ ากัด 
  6.สหกรณ์ผู้ผลิตพืชอาหารสัตว์และพลังงานสุรินทร์ จก. 
  7.สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินศีขรภูมิ จ ากัด 
 กลุ่มเกษตรกรปิดบัญชีภายใน 30 วัน จ านวน 1 กลุ่ม ดังนี้  
  กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ท่าสว่าง (เตรียมเลิก) 
  กลุ่มเลี้ยงสัตว์ตาวัง 
 ปิดบัญชี 31-180 วัน จ านวน 2 แห่ง  ได้แก่ สกก.พัฒนาสุรินทร์ จก. และ สกก.หนองบัวบาน จก. 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

4.4.4 เรื่องข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประชุมใหญ่สามัญได้ภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  

  สหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสุรินทร์ที่ประชุมใหญ่สามัญภายใน 150 วันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี 
(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) แผนทั้งปีสหกรณ์ 102 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 37 แห่ง ข้อมูล ณ วันที่ 25 
ธันวาคม 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. 
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   กสส.6 

   1) สก.โคเนื้อสุรินทร์วากิวหนองบัวบาน จก. 

   2) กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์สนม 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

4.4.5 เรื่อง โครงการน าลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร 

  ตามท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ด าเนินโครงการน าลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร โดย
การสนับสนุนให้ลูกหลานสมาชิกสหกรณ์หรือบุคคลทั่วไปที่จากบ้านไปประกอบอาชีพในกรุงเทพมหานครหรือใน
ต่างจังหวัด กลับมาท าการเกษตรที่บ้านเกิด โดยการส่งเสริมและแนะน าบูรณาการให้เกษตรกรเข้ามาร่วมเป็นสมาชิก
สหกรณ์ในท้องถิ่น สนับสนุนการรวมกลุ่มการผลิตตลอดจนการจัดหาตลาดรองรับ กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะท าหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงให้ค าปรึกษาและให้ค าแนะน าแก่สหกรณ์และสมาชิกเกษตรกร พร้อมทั้ง
ส่งเสริมการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการประกอบอาชีพและด ารงชีวิตส่งผลให้เกษตรกรได้มีอาชีพที่
ยั่งยืนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ก าหนดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 
มกราคม 2563 นั้น 

  กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ได้ประสานกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ข้อมูล ณ 
วันที่ 23 มกราคม 2563 ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 396 ราย ประกอบไปด้วย 17 อ าเภอ (เมื่อระบบปิดรับ
สมัครกรมฯ จะสรุปยอดผู้สมัครและแจ้งสหกรณ์จังหวัดทราบต่อไป) และประสานสหกรณ์องค์กรหลักระดับอ าเภอ 
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มกราคม 2563 สมัครเข้าร่วมโครงการฯ แล้ว จ านวน 8 สหกรณ์ คือ สหกรณ์การเกษตรล าดวน 
จ ากัด, สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเมืองสุรินทร์ จ ากัด , สหกรณ์การเกษตรส าโรงทาบ จ ากัด, สหกรณ์การเกษตร
บัวเชด จ ากัด, สหกรณ์การเกษตรปราสาท จ ากัด,  สหกรณ์การเกษตร   ท่าตูม จ ากัด, สหกรณ์การเกษตรเมืองลีงโมเดล 
จ ากัด และสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สุรินทร์ จ ากัด 

  การขับเคลื่อนโครงการน าลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร การเตรียมความพร้อม
ของสหกรณ์เพ่ือรองรับผู้สมัครใจกลับไปท าการเกษตรในพ้ืนที่ , การจัดท าค าแนะน า/แนวทางปฏิบัติงาน ส าหรับ
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเพ่ือให้การขับเคลื่อนโครงการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และการประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาคีท้ังภาครัฐและเอกชน ในการอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการท าเกษตรยุคใหม่รวมถึงติดตามความก้าวหน้า
การด าเนินโครงการฯ เพ่ือให้การด าเนินการตามแผนงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล 

  ส าหรับจ านวนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ นี้ ตั้งแต่วันที่ 2 - 31 มกราคม 2563 มีผู้สนใจจะกลับไปท า
อาชีพการเกษตร จ านวนทั้งสิ้น 7,573 ราย ช่วงอายุระหว่าง 30 -39 ปี ให้ความสนใจสมัครมากที่สุด เป็นผู้จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุดจ านวน 4,183 ราย รองลงมาคือ มัธยมศึกษา/ปวช. 1,522 ราย และที่น่าสนใจ
คือ ได้รับความสนใจจากผู้สมัครที่จบการศึกษาระดับปริญญาโท 687 ราย และปริญญาเอก 38 ราย โดยอาชีพที่สมัคร
เข้าร่วมโครงการมากที่สุดคือ พนักงานบริษัท 1,860 ราย รองลงมาเป็น ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว 1,478 ราย 
ส่วนจังหวัดที่ผู้สมัครต้องการกลับไปท าการเกษตรมากที่สุด คือ จังหวัดสุรินทร์ 

  ส าหรับโครงการน าลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่อการเกษตรนั้น มีเป้าหมายที่จะสร้างคนรุ่นใหม่ที่มี
ใจรักอาชีพการเกษตรและต้องการกลับคืนสู่ถิ่นฐานบ้านเกิด เพ่ือสานต่ออาชีพการเกษตรของครอบครัว และมีเวลาอยู่
ใกล้ชิดกับครอบครัวมากยิ่งข้ึน 
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ประธาน มอบ กจส. เป็นเจ้าภาพด าเนินงาน จัดเตรียมคู่มือ ยกร่างค าสั่ง ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ก าหนด และ      
ปิดประกาศรายชื่อผู้ผ่านกานคัดเลือกเข้าโครงการ ในวันที่ 2 มีนาคม 2563 ให้เป็นไปตามแนวทางของกรมส่งเสริม
สหกรณ์ก าหนด 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

4.4.6 เรื่อง การจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดสุรินทร์ ประจ าปี 2563  
  ตามที่ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดสุรินทร์ ก าหนดจัดงาน         
วันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดสุรินทร์ ปี 2563 ในวันพุธที่ 2๖ กุมภาพันธ์ 256๓ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
สุรินทร์ จ ากัด ต าบลสลักได อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ มีกิจกรรมหลากหลาย ได้แก่  การวางพานพุ่มดอกไม้
ถวายสักการะ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย”/พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ/การจัดแสดงนิทรรศการ/การจัดแสดง
และจ าหน่ายสินค้าสหกรณ์กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี/กิจกรรมบริจาคโลหิต และได้แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างาน   
จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดสุรินทร์ ปี 2563  ค าสั่งส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ที่ 4/2563   ลงวันที่  
30 มกราคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดสุรินทร์ ปี 2563 

สรุปผลการประชุมเตรียมจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดสุรินทร์ ปี 2563 
วันศุกร์ที ่ 10  มกราคม  2563  เวลา  09.00 – 12.00 น. 

ณ ห้องประชุมส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ 
 

1. ก าหนดจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดสุรินทร์ปี 2563   
   วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 

2. ก าหนดสถานที่จัดงาน   
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จ ากัด  ต าบลสลักได  อ าเภอเมืองสุรินทร์ 

3. รูปแบบและกิจกรรมการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดสุรินทร์ ปี 2563  
   - พิธีวางพานพุ่ม กล่าวสดุดีพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย อ่านสารนายกรัฐมนตรี 
   - พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ 
   - การจัดแสดงนิทรรศการ    

- การจัดแสดงและจ าหน่ายสินค้าของสหกรณ์ กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี  
- กิจกรรมรับบริจาคโลหิต 
- กิจกรรมสังสรรค์รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน   

 
4. จ านวนคนที่มาร่วมงาน/จ านวนแขกผู้มีเกียรติ    

เป้าหมาย 800 คน  เท่าปีที่แล้ว (รายละเอียดจ านวนสมาชิกสหกรณ์ที่จะต้องมาร่วมงาน ตามเอกสารที่แนบ)   
ส าหรับผู้บริจาคเลือด ให้สหกรณ์ส ารวจผู้ประสงค์บริจาคโลหิต   และแจ้งมาที่ฝ่ายเลขานุการว่ามีจ านวนเท่าไร  เพื่อ
รวบรวมแจ้งโรงพยาบาลสุรินทร์และเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์  ต่อไป 
  ประธานในพิธี  เรียนเชิญ   ผู้ว่าราชการจังหวัด  
  แขกผู้มีเกียรติ  หน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์/ธ.ก.ส./อื่น ๆ  ประมาณ 30 คน 
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 5. งบประมาณในการจัดงาน 
มีเงินคงเหลือในสมุดเงินฝาก  ณ ปัจจุบัน  95,582.20บาท   

ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นว่าเผื่อขาดเผื่อเหลือ  จึงควรให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสนับสนุนเงิน   
โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝาก   ภายในวันที่  31 มกราคม  2563 
     หมายเลขบัญชี  3100929349 
     ชื่อบัญช ี  นางระเบียบ ชูวา และ 
        นางวิภาวรรณ ช านาญกิจ และ 
        นางชัญญาวีร์ พ่อค้า 
 
โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดใหญ่   5,000   บาท 
สหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดเล็ก   ตามความเหมาะสม 
สหกรณ์การเกษตรขนาดใหญ่   2,000  บาท 
สหกรณ์อ่ืน ๆ และกลุ่มเกษตรกร  ตามความเหมาะสม  
สหกรณ์ใดประสงค์วางพานพุ่มดอกไม้สด  ฝ่ายพิธีการจัดหาราคาพานละ 500 บาท หรือสหกรณ์จะจัดหามาเองก็ได้ 
    
       

 6. ร่างก าหนดการ      
 งานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดสุรินทร์ ปี 2563 
เวลา 07.00 – 07.30 น. ผู้ร่วมงานลงทะเบียน/ชมนิทรรศการ/ร้านจ าหน่ายสินค้า 
เวลา 07.30 – 09.00 น. พิธีกรแจ้งรายละเอียดงาน/แขกผู้มีเกียรติ/สหกรณ์วางพานพุ่ม 
เวลา 09.00 น.  ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณงาน 
    ประธานในพิธีฯ วางพานพุ่ม 
    ประธานในพิธีฯ กล่าวสดุดีพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย 
    ประธานในพิธีฯ อ่านสารนายกรัฐมนตรี 
    สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ กล่าวรายงาน 
    ประธานในพิธีฯ กล่าวเปิดงาน 
    ประธานในพิธีฯ มอบเกียรติบัตร 
    ประธานในพิธีฯ ชมนิทรรศการ/ร้านจ าหน่ายสินค้า/พบปะขบวนการสหกรณ์ 
    ประธานในพิธีฯ เยี่ยมให้ก าลังใจผู้บริจาคโลหิต 
    ประธานในพิธีฯ เดินทางกลับ 
 
  
ประธาน: มอบ กจส. ดังนี้ 
 1. สรุปยอดผู้บริจาคโลหิต และรายงาน ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563  
 2. ประสานผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดเตรียมอาหาร 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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 4.5  กลุ่มตรวจการสหกรณ์ (โดยนางบานใจ มามาก ผอ.กตส.น าเสนอที่ประชุม ดังนี้) 
  4.5.1 การช าระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
     ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ มีแผนงานการช าระบัญชีสหกรณ์และ     
กลุ่มเกษตรกร ทั้งหมด 104 แห่ง แยกเป็นสหกรณ์ 79 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 25 แห่ง  ถอนชื่อแล้ว 12 แห่ง (สหกรณ์ 
9 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 3 แห่ง) คงเหลือ 92 แห่ง 
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ มีแผนงานการช าระบัญชีสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร ทั้งหมด 94 แห่ง แยกเป็นสหกรณ์ 72 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 22 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 28 มกราคม 2563) 
ถอนชื่อแล้ว - แห่ง ดังนี้ 
           ๑. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่อยู่ระหว่างเลิกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 1 แห่ง (สหกรณ์ 1 
แห่ง  กลุ่มเกษตรกร - แห่ง)  สรุปผลดังนี้ (เอกสาร 1) 
  ถึงข้ันตอนที่ 1 (ประกาศ) จ านวน  1  แห่ง  คือ สกก. ดาวไทยเมืองช้าง จก.    
  ถึงข้ันตอนที่ 2 (รับมอบทรัพย์สิน) จ านวน  1  แห่ง คือ สกก.โคเนื้อคูตัน จก. 
  2. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เลิกก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แยกเป็นดังนี้ 
                  1) กรณีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ไม่มีปัญหาอุปสรรค จ านวน  15 แห่ง  (สหกรณ์ 9 แห่ง       
กลุ่มเกษตรกร 6 แห่ง)  สรุปผลดังนี้  
  ถึงข้ันตอนที่ 1 (ประกาศ)      จ านวน  -  แห่ง 
  ถึงข้ันตอนที่ 2 (รับมอบทรัพย์สิน) จ านวน  2  แห่ง คือ สก.สวนยางพาราบัวเชด จก.และ สค.โคก
กระชายพัฒนา จก. 
  ถึงขั้นตอนที่ 3 (ส่งงบฯ ตามม.80) จ านวน  7  แห่ง คือ 
      1. สก.พัฒนาปศุสัตว์อีสานใต้ จก. 
      2. สกก.ต าบลบ้านจารย์ จก. 
      3. สกก.โรงเรียนเทศบาลท่าตูม จก. 
      4. สก.ผู้เลี้ยงสุกรสุรินทร์ จก. 
      5. ก.ท านาเฉนียง 
      6. ก.ท านาบึง 
      7. ก.เลี้ยงสัตว์หนองใหญ่ 
      ถึงข้ันตอนที่ 4 (ผู้สอบรับรองงบฯ) จ านวน  1  แห่ง คือ สก.โคเนื้อระเวียง จก. 
       ถึงข้ันตอนที่ 6 (จัดการทรัพย์สิน/หนี้สิน) จ านวน  2  แห่ง คือ สก.เลี้ยงโคบัวเชดสะเดาส าเภาลูน จก. 
และ ก. ท านาเทนมีย์ 
       ถึงข้ันตอนที่ 7 (จัดท ารายงานย่อ/ส่งให้ผู้สอบบัญชี) จ านวน  -  แห่ง 
        ถึงข้ันตอนที่ 8 (ผู้สอบรับรองรายงานย่อ)  จ านวน  -  แห่ง 
       ถึงข้ันตอนที่ 9 (ถอนชื่อ) จ านวน 2 แห่ง คือ สกก.ปชด.จรัส-ตระเวง จก. และ ก.เลี้ยงสัตว์ตร าดม 
       ถึงข้ันตอนที่ 10 (มอบรักษาบรรดาสมุดบัญชี) จ านวน  1  แห่ง คือ ก.ท าสวนยางพาราต าบลเทนมีย์ 
               2) กรณีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีปัญหาอุปสรรค จ านวน 77 แห่ง (สหกรณ์ 61 แห่ง           
กลุ่มเกษตรกร 16 แห่ง)  สรุปผลดังนี้  
- ยังไม่ได้ยื่นล้มละลาย จ านวน 16 แห่ง (สหกรณ์ 16 แห่ง กลุ่มเกษตรกร - แห่ง)  
   ถึงข้ันตอนที่ 2 (รับมอบทรัพย์สิน/จัดท างบดุลฯ) จ านวน  1  แห่ง คือ สก.เครื่องเงินสุรินทร์ จก. 
        ถึงขั้นตอนที่ 3 (ส่งงบฯ ตามม.80) จ านวน  10  แห่ง คือ 
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    1.สก. ผู้เลี้ยงโคกระบือจังหวัดสุรินทร์ 
    2.สนผ.สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านม่วงมูล 
    3.สกก.พัฒนาชุมชน สกย.(1) จังหวัดสุรินทร์ จก. 
    4.สก.ผ้าไหมสวายสุรินทร์ จก. 
    5.สกก.พนมดงรัก จก. 
    6.ร้านสหกรณ์รวมช่างสุรินทร์ จก. 
    7.สก.สตรีศีขรภูมิ จก. 
    8.สค.อ าเภอศีขรภูมิ จก. 
    9.สกก.กระโพ จก. 
    10.สกก.สกอ.ทุ่งกุลาพัฒนาอาชีพ จก. 
 
         ถึงข้ันตอนที่ 4 (ผู้สอบรับรองงบฯ)    จ านวน  -  แห่ง 
          ถึงข้ันตอนที่ 6 (จัดการทรัพย์สิน/หนี้สิน)   จ านวน  4  แห่ง คือ 
      1.สค.พนมดงรัก จก. 
      2.สกก.เฉนียงรุ่งเรือง จก. 
      3.สบ.สินค้าเกษตร จก. 
      4.สค.พัฒนาท้องถิ่นอีสาน จก. 
         ถึงข้ันตอนที่ 7 (จัดท ารายงานย่อ/ส่งให้ผู้สอบบัญชี)  จ านวน  -  แห่ง 
         ถึงข้ันตอนที่ 8 (ผู้สอบรับรองงบ)  จ านวน  1  แห่ง คือ สกก.สามัคคีธรรม จก. 
                                       - ยื่นล้มละลาย จ านวน 61 แห่ง (สหกรณ์ 45 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 16 แห่ง)  
        ศาลมีค าสั่งพิพากษาให้ล้มละลายแล้ว จ านวน  13 แห่ง  คือ 
    1. สหกรณ์การเกษตรสมัชชาเกษตรกรภาคอีสานรัตนบุรี จ ากัด 
    2. สหกรณ์ผู้ผลิตแปรรูปการเกษตรโคกส าโรงสุรินทร์ จ ากัด 
    3. สก.สหพันธ์สตรีทุ่งมน จก. 
    4. สหกรณ์ผู้ใช้น้ าอ่างเก็บน้ าหวยล าพอก จ ากัด 
    5. สหกรณ์การเกษตรสตรีหนองระวี จ ากัด 
    6. สหกรณ์การเกษตรหนองกระทมนาบัว จ ากัด 
    7. สก.ผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยอลงกรณ์ จ ากัด 
    8. สหกรณ์การเกษตรรามมหาชน จ ากัด 
    9. กลุ่มเกษตรกรท านาหนองเทพ 
    10.กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ส าโรง 
    11.กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เมืองที 
    12.กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์กุดหวาย 
    13.กลุ่มเกษตรกรท านาตาเมียง 
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              อยู่ระหว่างด าเนินการล้มละลาย จ านวน  42 แห่ง  คือ 
   1 สหกรณ์พืชผลสุรินทร์ จ ากัด 
   2 สหกรณ์ชาวไร่มันส าปะหลังจังหวัดสุรินทร์ จ ากัด  
   3 สหกรณ์การเกษตรทัพพญารวมชนสตรี จ ากัด 
   4 สหกรณ์การเกษตรอีสาน - โคกเวง จ ากัด 
   5 สหกรณ์การเกษตร สกย.อ (1) ล าดวน จ ากัด 
   6 สหกรณ์การเกษตรท านบสามัคคีธรรม จ ากัด 
   7 สกก.อสม.สุรินทร์ จก. 
   8 สหกรณ์การเกษตรเพ่ือกลุ่มเกษตรกรสุรินทร์ จ ากัด 
   9 สหกรณ์การเกษตรพัฒนาวิชาชีพ(สตรี)ปราสาท จ ากัด 
   10 สหกรณ์การเกษตรพัฒนาอาชีพ จ ากัด 
   11 สกก.แนงมุด จก. 
   12 สก.ผู้ผลิตข้าวหอมมะลิสุรินทร์ จก. 
   13 สหกรณ์การเกษตรพนมสวาย จ ากัด 
   14 สหกรณ์สหพันธ์ขอนแตก จ ากัด 
   15 สหกรณ์การเกษตรอินทรีย์ทุ่งกุลา จ ากัด 
   16 สหกรณ์การเกษตรเมืองลีง สกย.อ.(1) จ ากัด 
   17 สหกรณ์การเกษตรศรีณรงค์ จ ากัด 
   18 สกก.สกย.อ(1) จอมพระ จก. 
   19 สหกรณ์การเกษตรท่าตูม สกย.อ.(1) จ ากัด 
   20 สกก.พัฒนาอาชีพปราสาท จก. 
   21 สกก.สกย.อ.(1) ศีขรภูมิ จก. 
   22 สกก.สามประสาน จก. 
   23 สก.สตรีส าโรงทาบ จ ากัด  
   24 สหกรณ์เกษตรหมู่บ้าน ปชด.โอทะลัน จก. (หนี้ชุมนุม) 
   25  สหกรณ์การเกษตรอีสานใต้ จ ากัด 
   26  สหกรณ์การเกษตรเพื่อชุมชนบ้านขาม จ ากัด 
   27  สก.สมัชชาเกษตรกรต าบลโพนครก จก. 
   28 สหกรณ์การเกษตรเพ่ือเกษตรกรไทยชุมพลบุรี จ ากัด 
   29 สกก.สกย.อุตสาหกรรมเกษตรสุรินทร์ จก. 
   30 สกก.โนนนารายณ์ จก. 
   31 สก.ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร ์จก. 
   32 สก.ช่วยเกษตรกรสังขะ-ศรีณรงค์ จก. 
   33 ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์(งบ สก.เอง) 
   34 กลุ่มเกษตรกรท านาจีกแดก 
   35 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ช่างปี่ 
   36 กลุ่มเกษตรกรท านาสวาย 
   37 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์แก 
   38 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ไผ่ 
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   39 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หนองบัวทอง 
   40 กลุ่มเกษตรกรท านาเกาะแก้ว 
   41 กลุ่มเกษตรกรท านาโคกยาง  
   42 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์โคกตะเคียน 
 
    อยู่ระหว่างประกาศไม่ล้มละลาย จ านวน  6  แห่ง  คือ 
   1. สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการผลิตและส่งออกศีขรภูมิ จ ากัด 
   2. สกก.ไทยหนองเยีย จก. 
   3. สหกรณ์บริการมหาชน จ ากัด 
   4. สกก.อบต.นอกเมือง จก. 
   5. กลุ่มเกษตรกรท านาแนงมุด 
   6. กลุ่มเกษตรกรท านาโคกกลาง 
 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
  4.5.2  ข้อสังเกต/รายงานที่ตรวจพบจากการสอบบัญชี ประจ าเดือน มกราคม 2563  เป็นข้อสังเกต/
รายงานที่ตรวจพบจากการสอบบัญชี : ที่เกิดขึ้นระหว่างปีที่ยังไม่ได้รับรายงาน/รายงานความเคลื่อนไหว 
           สรุปข้อมูล : รายงานผลการแก้ไขข้อสังเกต/รายงานของผู้สอบบัญชี ของสหกรณ์  จ านวน  36   แห่ง   
ประกอบด้วย  ติดตาม 36  แห่ง     
 ข้อสังเกตเพ่ิม     จ านวน           - แห่ง 
 รายงานข้อสังเกต  เดือน  ม.ค. 63  จ านวน           36  แห่ง แยกเป็นราย กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ดังนี้ 
 กสส.1 จ านวน 11 แห่ง 

1 สหกรณ์การเกษตรล าดวน จ ากัด 
2 สหกรณ์การเกษตรเมืองสุรินทร์ จ ากัด 
3 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตระแสง จ ากัด 
4 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเมืองสุรินทร์ จ ากัด 
5 สกอ.สถาบันอุดมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ จ ากัด 
6 สหกรณ์บริการบ้านมั่นคงสุรินทร์ จ ากัด 
7 ร้านสหกรณ์อาชีวศึกษาสุรินทร์ จ ากัด 
8 สก.เคหสถานมั่นคงบริการหมอกวนสุรินทร์ จ ากัด 
9 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสุรินทร์ จ ากัด 
10 สอ.ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 21 จ ากัด 
11 สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สุรินทร์ จ ากัด 

 กสส.2 จ านวน 8 แห่ง 
12 สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ ปราสาท จ ากัด 
13 สหกรณ์การเกษตรกาบเชิง จ ากัด 
14 สหกรณ์การเกษตรปราสาท จ ากัด 
15 สหกรณ์เกษตรอินทรีย์ทัพไทย จ ากัด 
16 สหกรณ์การเกษตรป้องกันชายแดนบ้านโพนทอง จ ากัด 
17 สหกรณ์การเกษตรบ้านอ าปึล จ ากัด 
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18 สหกรณ์โคเนื้อและข้าวอินทรีย์พนมดงรัก จ ากัด 
19 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพนักงานเอชบีไอสุรินทร์ จ ากัด 

 กสส.3 จ านวน  3 แห่ง 
20 สหกรณ์การเกษตรบัวเชด จ ากัด 
21 สหกรณ์การเกษตรสังขะ จ ากัด 
22 สหกรณก์องทุนสวนยางสังขะ จ ากัด 

 กสส.4 จ านวน 4 แห่ง 
23 สหกรณ์การเกษตรจอมพระ จ ากัด 
24 สหกรณ์การเกษตรส าโรงทาบ จ ากัด 
25 สกก.เขวาสินรินทร์ จก. 
26 สหกรณ์การเกษตรศีขรภูมิ จ ากัด 

 กสส.5 จ านวน 1 แห่ง 
27 สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จ ากัด 

 กสส.6 จ านวน 9 แห่ง 
28 สหกรณ์ผู้ใช้น้ าฝายตะลุง จ ากัด 
29 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินทุ่งกุลาท่าตูมสอง จ ากัด 
30 สหกรณ์การเกษตรสตรีท่าตูม จ ากัด 
31 สหกรณ์การเกษตรสนม จ ากัด 
32 สหกรณ์โคเนื้อสุรินทร์วากิวยางสว่าง จ ากัด 
33 สหกรณ์โคนมรัตนบุรี จ ากัด 
34 สหกรณ์ก้าวหน้าพัฒนาเกษตรท่าตูม จ ากัด 
35 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินท่าตูมหนึ่ง จ ากัด 
36 สหกรณ์การเกษตรท่าตูม จ ากัด 

 
ยังไม่รายงานความเคลื่อนไหว เดือน ม.ค.63  จ านวน             -   แห่ง 
 

รายงานการแก้ไขข้อสังเกตของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
ข้อมูล ณ วันที่ 31  มกราคม  2563 

 
กลุ่มส่งเสริมฯ ข้อสังเกตที่ตรวจพบจากการสอบบัญชี 

จ านวนแห่ง ข้อสังเกต (ข้อ) แก้ไขแล้ว (ข้อ) คงเหลือ (ข้อ) 
กสส.1 11 39 15 24 
กสส.2 8 39 17 22 
กสส.3 3 12 4 8 
กสส.4 4 10 2 8 
กสส.5 1 8 1 7 
กสส.6 9 47 14 33 
รวม 36 155 53 102 

 
ประธาน: แจ้งว่า ให้ กตส. ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน เดือนกุมภาพันธ์ 2563 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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4.5.3  เร่ืองการแก้ไขข้อบกพร่อง  
 นางบานใจ มามาก ผอ.กตส. รายงานการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ 24 แห่ง ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 
2563 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 
 24) สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินท่าตูมหนึ่ง จ ากัด 
 
ประธานแจ้ง: ให้ กสส. ตรวจสอบและติดตามผลในการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ว่าด าเนินการถึงขึ้นตอนไหนแล้ว
รายงานมาเพื่อทราบด้วย 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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4.5.4 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีการขาดทุนสะสมเกินกึ่งหนึ่งของทุนเรือนหุ้นที่ช าระแล้ว รายละเอียดดังนี้ 
  1. สหกรณ์เรียกประชุมใหญ่โดยมิชักช้า ตามมาตรา 55 วรรคแรก แห่ง พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม  
   (1)  เพ่ือพิจารณาการด าเนินงานของสหกรณ์ 
   (2)  ที่ประชุมใหญ่ลงมติเลิกสหกรณ์ ตามมาตรา 70 (3) แห่ง พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 
                      และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
   (3)  ที่ประชุมใหญ่ลงมติไม่เลิกสหกรณ์  จะต้องจัดท าแผนปรับปรุงการด าเนินงานของสหกรณ์  
                  เสนอที่ประชุมใหญ่เห็นชอบแผนปรับปรุงฯ 
   (4) หากสหกรณ์ไม่จัดท าแผนปรับปรุงการด าเนินงาน ให้ สกจ. ในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ์ 
         ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์ใช้อ านาจตามมาตรา22(1)ประกอบกับมาตรา 16 (4)  
แห่ง พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  สั่งการให้คณะกรรมการด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องโดยให้จัดท า
แผนปรับปรุงการด าเนินงาน 
   (5) หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าสหกรณ์ไม่สามารถปฏิบัติตามแผนปรับปรุงฯ ได้ ท าให้ไม่อาจด าเนิน 
กิจการให้เป็นผลดี หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์หรือประโยชน์ส่วนรวม ให้ สกจ. ในฐานะ รอง นทส.  
ปฏิบัติการแทน นทส. ใช้อ านาจตามมาตรา 71 (3) ) แห่ง พรบ.สหกรณ์  พ.ศ.  2542  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  สั่งเลิก
สหกรณ ์
  2. สกจ.ตั้งทีมวิเคราะห์ธุรกิจ เพ่ือวิเคราะห์และก าหนดทิศทางในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์  
   (1) ให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ แนะน าสหกรณ์จัดท าแผนปรับปรุงการด าเนินงานของสหกรณ์ 
   (2) น าแผนปรับปรุงการด าเนินงานเสนอท่ีประชุมใหญ่เห็นชอบ 
   (3) ติดตามการด าเนินงานของสหกรณ์ให้เป็นไปตามแผนปรับปรุงการด าเนินงาน 
   (4) รายงานผลเป็นประจ าทุกเดือนจนกว่ามูลค่าหุ้นจะเท่ากับที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับสหกรณ์ 
  3. ส าหรับสหกรณ์ท่ีไม่ได้ก าหนดวิธีการปฏิบัติในการจ่ายคืนค่าหุ้นไว้ในข้อบังคับกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสม  
 เมื่อสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน้มขาดทุนสะสม สหกรณ์ไม่สามารถจ่ายคืนค่าหุ้นได้จนกว่าจะมีการแก้ไขเพ่ิมเติม
ข้อบังคับกรณีสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ ตามค าสั่ง นทส. ที่ 278/2559 ลงวันที่  21  มีนาคม 2549  และ
ค าแนะน านายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจ่ายคืนค่าหุ้นกรณีสหกรณ์/ชุมนุมสหกรณ์ขาดทุนสะสม 
พ.ศ.2549 ลงวันที่ 21  มีนาคม 2549 
     4. กรณีสหกรณ์จ่ายเงินค่าหุ้นเกินมูลค่าหุ้นในข้อบังคับสหกรณ์ ให้ สกจ. ในฐานะ รอง นทส. ปฏิบัติการ    
แทน นทส. ใช้อ านาจตามมาตรา 22 (1) ) แห่ง พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.  2542  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมสั่งการให้
คณะกรรมการด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง โดยเรียกคืนเงินค่าหุ้นที่จ่ายเกิน และหากเรียกเงินคื นไม่ได้ให้ตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนเพื่อหาผู้ต้องรับผิดชอบชดใช้ความเสียหายคืนสหกรณ์ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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4.6 เร่ืองการรายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่มสง่เสริมสหกรณ์ 1-6 ประจ าเดือนมกราคม 2563  
   กลุ ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 -6 รายงานผลการปฏิบัติงานการแนะน า ส่งเสริมสหกรณ์ในความดูแล 
ประจ าเดือนมกราคม 2563 ตามเอกสารแนบดังนี้ 
  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 
   กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 
   กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 
   กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 
   กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 
   กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 
  
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
   
ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองอื่น ๆ 
 
 เมื่อที่ประชุมไม่มีท่านใดเสนอเรื่องใดอีก ประธานในที่ประชุมกล่าวขอบคุณและปิดการประชุม 
 เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 
        ลงชื่อ  ...............................  ผู้จดรายงานการประชุม 
               (นางภูนิดา  ปล้องกลาง) 
                  เจ้าพนักงานธุรการ 
        ลงชื่อ ................................  ผูต้รวจรายงานการประชุม 
           (นายเฉลิมศักดิ์  จอดนอก) 
         นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 


