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 รายงานการประชุม ขา้ราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร ์

ครั้งที่ 10/2563  
วันพฤหัสบดี ที ่ 5 พฤศจิกายน ๒๕63  เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องประชุมส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ 

 

ผู้เข้าประชุม

ล าดบั      ชือ่ นามสกุล ต าแหน่ง
1 นางสุวรรณี ศรีสุวรรณ์ 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 นายกติติศักด์ิ ไชยกติติ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ
12 นายชินพัฒน์ พิมพ์เพราะ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส
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 นางสาวปริศนา ฟักนวล นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ
22 นางกนัต์กนิษฐ์ สายวงษ์ประดิษฐ์ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ
23 นางสาวพัชศิริญา วงศ์พุทธะ นิติกรปฏบิติัการ
24 นายค าภา เรืองรัมย์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏบิติัการ

รายงานการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง
ส านักงานสหกรณจั์งหวัดสุรินทร์

ครั้งที ่10/2563
วันพฤหสับด ีที ่10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. 

ณ  หอ้งประชุมส านักงานสหกรณจั์งหวัดสุรินทร์
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25 นางสาวทัศนีย์ ปรักมาศ นักวิชาการสหกรณ์ปฏบิติัการ
26 นางสาวจิราพร เกลียวทอง นักวิชาการสหกรณ์ปฏบิติัการ
27 นางสาวปทัมา ดุจดา นักวิชาการสหกรณ์ปฏบิติัการ
28 นางสาวจุฑามาศ อปุถัมภ์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏบิติัการ
29 นางอรสา วงศ์ค า เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน
30 นายวิรง ประดับศรี เจา้พนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน
31 นายนิพนธ์ เจือจาน เจา้พนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน
32 นางสาวณัฐกานต์ รุ่งเรือง เจา้พนักงานส่งเสริมสหกรณ์ปฏิบัติงาน
33 นายวิทยา มัยสนิท นักวิชาการสหกรณ์ปฏบิติัการ
34 นางกลัยวรรธน์ ทัดศรี นักวิชาการสหกรณ์
35 นางสาวร าพึง ทรงงาม นักวิชาการสหกรณ์
36 นายปริญญา ยวงปรางค์ นักวิชาการสหกรณ์
37 นายปภงักร หวลระลึก นักวิชาการสหกรณ์
38 นางปณิุกา หวลระลึก นักวิชาการสหกรณ์
39 นางโสภาพรรณ เจือจาน นักวิชาการสหกรณ์
40 นางสาวพิชญาภา แสงดาว นักวิชาการสหกรณ์
41 นายวิชาญ เพ่งพิศ นักวิชาการสหกรณ์
42 นางสาวดวงฤทัย  สุขเลิศ นักวิชาการสหกรณ์
43 นายกรีฑายุทธ พันละบตุร นักวิชาการมาตรฐานสินค้า           
44 นายพสิษฐ์ พิพัฒฑรคานนท์ นิติกร
45 นายจตุพล หวลระลึก นักวิเคราะหน์โยบายและแผน
46 นายชนินณวัฒน์ นิลม่วง นักจัดการงานท่ัวไป
47 นางภนูิดา ปล้องกลาง เจ้าพนักงานธุรการ
48 นางสาวสุเภาวดี ต้นทอง เจ้าพนักงานการเงินและบญัชี
49 นายพงศกร เสียงสนัน่ เจ้าพนักงานธุรการ
50 นางสุภาวดี บญุแกว้ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
51 นายสุเรนทร์ ชูตาลัด เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
52 นายพิทูร หวลระลึก เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
53 นางสาวเพชรฑิรา สาระติ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
54 นางสาวอาภรณ์รัตน์ พื้นนวล เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
55 นางอษุณิภา อกอุน่ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
56 นายอดิศักด์ิ สุขไสว เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
57 นางกรรณิกา เปน็ตามวา เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์  
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58 นางสาวเสาวลักษณ์ สุขชัย เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
59 นายสุนทร อิม่ใจ พนักงานขับรถยนต์ ส 2
60 นายสมพงษ์ ด าเนินงาม พนักงานขับรถยนต์ ส 2
61 นายสุพัฒน์ หล่าบรรเทา พนักงานขับรถยนต์ ส 2
62 นายนพดล ฤทธิรณ พนักงานขับรถยนต์ ส 2
63 นายอภยั หล่าบรรเทา พนักงานพิมพ์ ส 1 

ผู้ไม่ไดเ้ข้าประชุม (ไม่ม)ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เริ่มประชุม  เวลา 09.15 น.  
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เริ่มประชุม  เวลา 09.15 น.  
  นางสุวรรณี  ศรีสุวรรณ์ สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุม 

และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
       1.ประธานแจ้งดังนี้    
    1.) เรื่องการจัดท าทะเบียนคุมเงินอุดหนุน รายละเอียดดังนี้ 
    1.1) ให้จัดท าทะเบียนคุมตั้งแต่ปีที่เริ่มต้นที่ได้รับเงินอุดหนุน จนถึงปีปัจจุบัน โดย
ให้ฝุายบริหารทั่วไป ท าทะเบียนคุมในภาพรวมของส านักงาน กลุ่มงานวิชาการและกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ จัดท า
ทะเบียนคุมส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้มีหลักฐานสามารถตรวจสอบได้ทั้งกลุ่มงาน กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์และฝุายบริหาร
ทั่วไป โดยให้ฝุายบริหารทั่วไปเป็นผู้จัดเก็บเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างที่สหกรณ์ส่งให้ 
    1.2) ระหว่างปีที่มีการโอนเงินอุดหนุนชดเชยดอกเบี้ยให้สหกรณ์   จัดท า      
ทะเบียนคุมทั้ง 3 ส่วน เช่นเดียวกันกับข้อ 1.1 ให้มีการตรวจสอบทุก 3 เดือน มอบคุณจิราพร เกลียวทอง 
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ เป็นผู้ตรวจสอบ 
      2.) เรื่อง การจัดท าทะเบียนคุมค่าเช่าบ้าน เช่าซื้อบ้านของข้าราชการ 
          ให้เจ้าหน้าที่การเงินจัดท าทะเบียนคุมค่าเช่าบ้าน เช่าซื้อบ้านพักอาศัยของ
ข้าราชการส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ให้ชัดเจน มีใครเบิกแล้ว แต่ละเดือนแต่ละปีเบิกจ่ายเป็นเงินจ านวน
เท่าใด โดยให้จัดท าทะเบียนคุมรายบุคคล และมอบคุณจิราพร เกลียวทอง เป็นผู้ตรวจสอบ 
      3.) เรื่อง การรับส่งหนังสือราชการในระบบอิเล็กทรอนิกส์สารบรรณ  
          มอบหัวหน้าฝุายบริหารทั่ ว ไปตรวจสอบ ก าชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ให้
ความส าคัญและถือปฏิบัติแนวทางตามที่กรมฯ ก าหนด 
      4.) เรื่อง โครงการพาลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน 
     ให้สรุปข้อมูลลูกหลานเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ข้อมูลส่งกรมฯ 415 ราย 
ปัจจุบันเข้าร่วมโครงการกี่ราย เริ่มท ากิจกรรมตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปกี่ราย มีใครบ้าง มีแผนการผลิตอะไรบ้าง 
แผนการตลาดเป็นอย่างไร ช่องทางการตลาดมีที่ใดบ้าง มอบ กจส. สรุปข้อมูลในภาพรววมแต่ละแผนมีกี่ราย 
และ กสส. ที่เกี่ยวข้องจัดท าทะเบียนรายบุคคล บันทึกข้อมูลรายงานสหกรณ์จังหวัดสุริ นทร์ ภายในวันที่ 10 
พฤศจิกายน 2563   
      5.) เรื่อง การจัดสถานที่ปฏิบัติงานใหน้่าอยู่ ประกวดภายในส านักงาน 
     5.1) ให้ท าความสะอาดสถานที่บริเวณส านักงาน โต๊ะท างาน ของตนเอง      
ให้สะอาด อยู่เสมอ 
     5.2) กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ที่อยู่ต่างอ าเภอ เช่น กสส 3 กสส.5  และ กสส 6 
ให้ท า 5 ส ด้วยเช่นกัน   
     5.3) บริเวณด้านนอกอาคารส านักงานสหกรณ์จังหวัด มอบให้ นายอภัย  
หล่าบรรเทา พนักงานพิมพ์ ส.1 เป็นผู้รับผิดชอบ 
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 2. ผลการประชุมคณะกรมการจังหวัดสุรินทร์ หัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 10/2563 วันพุธ ที่ 28 
ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมรัตนสยาม โรงแรมทองธารินทร์ ซึ่ง นายเฉลิมศักดิ์ จอดนอก  นักจัดการงาน
ทั่วไปช านาญการ เข้าประชุมแทนสหกรณ์จังหวัด รายละเอียด ดังนี้ 
  2.1 พิธีการก่อนเข้าสู่วาระการประชุม 
  (1) พิธีมอบเครื่องหมาย รักษาดินแดนยิ่งชีพ ให้แก่ผู้ท าคุณประโยชน์ให้แก่แผ่นดินยิ่งชีพ จ านวน 
3 ราย โดยผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะผู้บังคับบัญการกองรักษาดินแดน เป็นผู้มอบ 
  (2) พิธีมอบธงและแบดจ์เกียรติยศ โครงการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับระดับ
จังหวัด ประจ าปีงบประมาณปี 2563  
  (3) พิธีมอบเข็มลูกเสือเสมาเชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตร โครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นต่อการ
พัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ 
  (4) พิธีมอบเข็มรางวัลเสมาพิทักษ์ การคัดเลือกรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรศูนย์เสมารักษ์
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดดีเด่น 
  (5)พิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้กับสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทผลงานดีเด่นระเพชร ปีการศึกษา 2561 
  (6) พิธีมอบเกียรติบัตรพยาบาลดีเด่นจังหวัดสุรินทร์ ประจ าปี 2563  
  (7) พิธีมอบโฉนดที่ดิน ให้แก่โรงพยาบาลสุรินทร์ 
  2.2 หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายไปด ารงต าแหน่งท่ีอ่ืน 
  (1) นายฉลาด แก้วขาว เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ย้ายไปด ารงต าแหน่งเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดปัตตานี 
  (2)นางปุญชรัสมิ์  สินศักดิ์ชัย ธรารักษ์ พ้ืนที่สุรินทร์ ย้ายไปด ารงต าแหน่ง ธรารักษ์พ้ืนที่
นครราชสีมา  
  (3) นางสาวแก้วใจ สัจจเวทะ แรงงานจังหวัดสุรินทร์ ย้ายไปด ารงต าแหน่ง แรงงานจังหวัดสระบุรี 
  (4) นางสาวนงลักษณ์ วาทหงส์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์ ย้ายไปด ารง
ต าแหน่งสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ 
  2.3 หัวหน้าส่วนที่ย้ายมารับต าแหน่งใหม่  
  (1) พล.ต.ต. ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ ย้ายมาจาก ผู้บังคับการ
ต ารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์  
  (2) นายทวี ฤทธิเสน ผู้บัญชาการเรือนจ ากลางสุรินทร์ ย้ายมาจาก ผู้บัญชาการเรือนจ าอ าเภอ
กันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ  
  (3) นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ย้ายมา
จาก ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว  
  (4) นายปรัชญา มีพรมดี ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสุรินทร์  ย้ายมาจาก 
ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาพิเศษจังหวัดสระแก้ว 
  (5) นายโยธิน บัวแก้ว ยุติธรรมจังหวัดสุรินทร์ ได้รับการแต่งตั้งจาก นักวิชาการยุติธรรมช านาญ
พิเศษ กลุ่มงานอ านวยความยุติธรรมและนิติกร ส านักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม 
  (6) นายจิตติ บุญเรือง นิติกรช านาญการพิเศษ รักษาราชการแทนปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์  
  (7) นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ย้ายมาจากผู้ว่าราชการจังหวัด
แม่ฮ่องสอน 
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  2.4 ข้อสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ 
   1. การสร้างความเข้าใจให้เยาวชน และผู้มีความเห็นต่างทางด้านการเมือง ให้มีความรั ก 
ความสามัคคี ไม่ยั่วยุให้เกิดความรุนแรง 
   2. การบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ท างานร่วมกันแต่ให้แยกแรกรายงานได้ 
   3. การเตรียมรับมือกับพายุไต้ฝุุน โมลาเบ วันที่ 28-30 ตุลาคม 2563 ให้ทุกหน่วยงาน
เตรียมความพร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชนที่จะได้รับผลกระทบจากพายุดังกล่าว 
   4. การจัดงานช้างจังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 12-23 พฤศจิกายน 2563  
    - การแสดงช้าง วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งมีทั้งภาคเช้าและภาคค่ า 
    - พิธีเปิดงาน วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 
    - การจัดนิทรรศการของหน่วยงานราชการ 
    - การจัดสินค้าบริการให้นักท่องเที่ยว สินค้าท่ีจะสร้างชื่อเสียงให้จังหวัดสุรินทร์และ
จะบรกิารแก่นักท่องเที่ยวระหว่างงานช้าง จะเน้นข้าวหอมมะลิ ปิ้งกบยัดไส้ และโคเนื้อวากิวสุรินทร์ 
   5. ให้หน่วยงานในจังหวัดสุรินทร์ ตรวจสอบการด าเนินการโครงการคนละครึ่ง  ให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์โครงการของรัฐบาล 
  2.5 เรื่อง สถานการณ์น้ าในจังหวัดสุรินทร์ โดยผู้อ านวยการโครงการชลประทานห้วยเสนง  
    จังหวัดสุรินทร์ มีอ่างเก็บน้ าขนาดกลาง รวม 17 อ่าง อ่างเก็บน้ าห้วยเสนงและอ่าง
อ าปึล ที่ใช้ส าหรับผลิตน้ าประปาในเขตอ าเภอเมืองสุรินทร์ ปัจจุบันมีปริมาณกักเก็บน้ า จ านวน 120 %         
ซึ่งจะสามารถผลิตน้ าประปาได้ถึงสิ้นเดือนสิงหาคม 2564 ส าหรับกรณีที่ไม่มีปริมาณน้ าฝนเข้าอ่างระหว่างปี 
  2.6 เรื่อง โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ ส าหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและ
เอกชน (ส านักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์) 
    เพ่ือช่วยเหลือสถานประกอบการ ให้สามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง และ
ช่วยเหลือผู้จบการศึกษาใหม่ให้มีงานท า โดยรัฐบาลอุดหนุนค่าจ้าง 50 % ของเงินเดือนที่จ้างตามวุฒิ สูงสุด
อุดหนุนไม่เกิน 7,500 บาท/คน/เดือน โดยจ้างตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 
    คุณสมบัติ 
    1) อายุไม่เกิน 25 ปี 
    2) วุฒิปริญญาตรี ปวช. ปวส. และ ม.6 
    ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส านักงานจัหางานจังหวัดสุรินทร์  
ระเบียบวาระที่ ๒   เร่ืองรับรองรายงานการประชุม ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง
ส านักงานสหกรณ์จังหวดัสุรินทร์ครั้งที่ 9/2563 วันที่ 7 ตลุาคม ๒๕63 
   ฝุายบริหารทั่วไปได้น ารายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2563 วันที่ 7 ตุลาคม ๒๕63         
ลงในเว็บไซต์ของส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ และหากมีข้อแก้ไข เพ่ิมเติมให้แจ้งฝุายบริหารทั่วไป
ด าเนินการแก้ไข  
 
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานประชุมครั้งที่ 9/2563 โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องเพื่อทราบน าเสนอโดยฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มงานวิชาการ และกลุ่ม
ส่งเสริมสหกรณ์ 
   3.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป 

3.1.1  เรื่องผลการเบิกจ่ายงบประมาณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563    
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ผลการเบิกจ่ายของส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ (เดือนตุลาคม 2563)     16.22 % 
แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ภายในเดือน ตุลาคม 2563                20.00 %  

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

แผนงาน          บุคลากรภาครัฐ

ผลผลิต           รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

กจิกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์

1.งบบุคลากร  0701214006000000  P1040

1.1 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ                                                                          6,508,300.00    3,254,150.00     523,810.00     523,810.00       16.10       2,730,340.00       

1.2 เงินเพ่ิมคา่ครองชีพ                                                      8,300.00           4,150.00            -           4,150.00              

                                                                     รวมเงินงบบุคลากร 6,516,600.00    3,258,300.00     523,810.00     523,810.00       16.08       2,734,490.00       

2.งบด าเนินงาน    

2.1 เงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม  + เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                241,600.00       120,800.00        7,465.00         7,465.00           6.18         113,335.00          

2.2 คา่เช่าบา้น                                                                 890,300.00       133,600.00        59,800.00       59,800.00         44.76       73,800.00            

-                      

                                                                      รวมเงินงบด าเนินงาน 1,131,900.00    254,400.00        67,265.00       67,265.00         26.44       187,135.00          

รวมแผนงานบุคคลากรภาครัฐ 7,648,500.00    3,512,700.00     591,075.00     591,075.00       16.83       2,921,625.00       

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ส านักงานสหกรณ์จงัหวัดสุรินทร์

ประจ าเดือน  ตุลาคม  2563

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

แผนงานพื้นฐาน  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มคีวามเข้มแข็งตามศักยภาพ

กจิกรรมหลัก   ส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

งบด าเนินงาน

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ

      1.1.1 คา่ใชจ่้ายในการบริหารงานทัว่ไป /ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเขม้แข็ง 361,800.00       361,800.00        77,161.40       77,161.40         21.33       284,638.60          

               ก  ากบัดูแลคุม้ครองระบบสหกรณ์ คา่ใชจ่้ายเขา้ร่วม/กิจกรรมตามงาน/โครงการ

      1.1.2 คา่จา้งเหมาและบริการ

               1.คา่จา้งเหมาท าความสะอาด  2 อตัรา 54,000.00         54,000.00          -           54,000.00            

               2. คา่จา้งเหมาพนกังานขบัรถยนต ์ 6 อตัรา 198,000.00       198,000.00        -           198,000.00          

              3. คา่จา้งเหมารักษาความปลอดภยั  2 อตัรา 68,400.00         68,400.00          68,400.00            

     1.1.3 คา่เช่าทรัพยสิ์น

              คา่เช่าส านกังาน 45,000.00         45,000.00          4,000.00         4,000.00           41,000.00            

    1.1.4 คา่สาธารณูปโภค

             1 คา่โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี         สหกรณ์จงัหวดั 6,000.00           6,000.00            2,887.93         2,887.93           48.13       3,112.07              

             2 คา่โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี         ผอ.กลุ่มวิชาการ/ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 15,000.00         15,000.00          4,923.07         4,923.07           32.82       10,076.93            

             3  คา่ไฟฟ้า น ้าประปา  โทรศพัท ์ ไปรษณีย์ 92,900.00         92,900.00          26,194.99       26,194.99         66,705.01            

-                      

-                      

รวม           841,100.00    841,100.00    115,167.39  115,167.39       13.69       725,932.61          

รวม   งบประมาณทั้งหมด 8,489,600.00    4,353,800.00     706,242.39     706,242.39       16.22       3,647,557.61        
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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3.1.2 เรื ่องผลการปฏิบัติงานของส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ข้อมูล ณ ตุลาคม 2563  
   1) แผนปฏิบัติงานประจ าปี 2564 จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
   1.1) แผนงานพื้นฐาน ปี 2564 (ครั้งที่ 1) ส าหรับปฏิบัติงาน 3 เดือน (ฝุายฯ)   
   2) แผนปฏิบัติงานประจ าปี 2564 ของส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ 
   2.1) ติดตามแผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร        
ปี2564 (กสส.1-6) น าเสนอในวาระของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 
   2.2) ติดตามแผนการแนะน าส่งเสริม พัฒนา สหกรณ์/เกษตรกร ตามประเด็นส าคัญ ปี 
2564 (กลุ่มงานวิชาการ)  
   - กพส.  /กจส.   /กบส.   /กตส. 
   2.3) แผนการแนะน าส่งเสริมด้านการเงินของสหกรณ์ ปี 2564 ทีมนักการเงิน  
   - อยู่ระหว่างการจัดท าวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ 95 แห่ง  
   - ก าหนดส่งแผนฯ พร้อม Action Plan ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563  
 
  :ให้กลุ่มงานวิชาการปรับปรุงกระบวนงานเพิ่มเติม ใช้หลักวงจรบริหารงานคุณภาพ (PDCA) โดยให้สอดคล้อง
กับบริบทของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ในแต่ละพ้ืนที่ พร้อมทั้งก าหนดเปูาหมายที่ท้าทาย เพ่ืองานแนะน า
ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและก ากับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง และมุ่งผลสัมฤทธิ์จากการ
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องตัวชี้วัดในแผนระดับ 3 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ทั้งนี้ ก าหนดให้ส่งภายในวันที่ 9 
พฤศจิกายน 2563 และฝุายบริหารทั่วไป รวบรวมเสนอสหกรณ์จังหวัดพิจารณาต่อไป  
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 3.1.3 เรื่องพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้นักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่นและพนักงานราชการดีเด่น  
  คณะกรรมการคัดเลือกนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่นและพนักงานราชการดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 
2563 ได้พิจารณาคัดเลือกให้บุคลากรในสังกัดส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ เป็นนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น
และพนักงานราชการดีเด่น ระดับหน่วยงาน จ านวน 3 ราย ดังนี้ 
  1. นางสาวปริศนา  ฟักนวล ต าแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ เป็นนักส่งเสริมสหกรณ์
ดีเด่น สาขานักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น 
  2. นายกฤช  เยาวสกุลมาศ ต าแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ เป็นนักส่งเสริมสหกรณ์
ดีเด่น สาขาสนับสนุนนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น 
  3. นางสาวร าพึง ทรงงาม ต าแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ เป็นพนักงานราชการดีเด่น  
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

3.1.4 จังหวัดสุรินทร์ ขอความร่วมมือในการเป็นเจ้าภาพที่ดี ส าหรับงาน “มหัศจรรย์งานช้าง
สุรินทร์ ประจ าปี 2563” ในระหว่างวันที่ 12 – 23 พฤศจิกายน 2563 ณ สนามกีฬาศรีณรงค์    
  การจัดงานช้างจังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 12-23 พฤศจิกายน 2563  
   - การแสดงช้าง 
   - การจัดนิทรรศการ 
   - การจัดสินค้าขายให้นักท่องเที่ยว 

 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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3.2 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
 3.2.1 เรื่อง การรายงานสินทรัพย์สภาพคล่อง  

รายงานการด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ ประจ าเดือนกันยายน 2563 จ านวน 72 แห่ง 
สหกรณ์มีผลการด ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง ดังนี้ 

 1. สหกรณ์ท่ีมีอัตราสินทรัพย์สภาพคล่องน้อยกว่า ร้อยละ 1          จ านวน   -      แห่ง 
       2. สหกรณ์ที่มีอัตราสินทรัพย์สภาพคล่อง      ร้อยละ 1 – 20  จ านวน   24   แห่ง 
  3. สหกรณ์ที่มีอัตราสินทรัพย์สภาพคล่องมากกว่า  ร้อยละ 20  จ านวน   47   แห่ง 
 4.  ไม่จัดส่งรายงานการด ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง  1 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์ผู้ใช้น้ ากุดหวาย-เกาะแก้ว จ ากัด 

มติ ให้ปรับกระบวนงานใหม่  ที่ประชุม รับทราบ 
 

3.2.2 เรื่อง ผลการรวบรวมข้าวเปลือก ภายใต้โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม
โดยสถาบันเกษตรกรปีการผลิต 2563/64  
  2.1. คู่ค้า/เครือข่าย ของสหกรณ์ที่ด าเนินการรวบรวมข้าวเปลือก ปีการผลิต 2563/64  
      สหกรณ์ประสงค์เข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพ่ือรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยสถาบัน
เกษตรกร ปีการผลิต 2563/64 จ านวน 17 แห่ง โดยสหกรณ์ด าเนินการรวบรวมข้าวเพ่ือจ าหน่าย           
(ซื้อมาขายไป) และรวบรวมข้าวเปลือกเก็บไว้เพื่อแปรรูป (สหกรณ์ที่มีโรงสีข้าว จ านวน 5 แห่ง) 
  2.2 ผลการรวบรวมข้าวเปลือก ปีการผลิต 2563/64 
        สหกรณด์ าเนินการรวบรวมข้าวเปลือก และเข้าร่วมโครงการ จ านวน 17 แห่ง ด าเนินการรวบรวม
ข้าวเปลือกแล้ว  จ านวน 4 แห่ง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นข้าว กข 15 จะเก็บเกี่ยวผลผลิตประมาณ ปลายเดือน
ตุลาคม  รายละเอียดดังนี้ 
  1. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สุรินทร์ 
   2. สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี  จ ากัด 
   3. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินชุมพลบุรี  จ ากัด 
   4. สหกรณ์การเกษตรรัตนบุรี  จ ากัด 
 

3.2.3 เรื่อง โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหลังนาผ่านระบบสหกรณ์ การผลิต 2563/64 
 ผลการส ารวจสหกรณ์ที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหลังนาผ่านระบบ
สหกรณ์ ปีการผลิต 2563/64  จ านวน  5 สหกรณ์  ดังนี้ 

ที ่ สหกรณ์ 
จ านวน 
(ราย) 

จ านวน 
(ไร่) 

ประสงค์ขอกู้เงิน กพส
(บาท) 

1 สกต.สุรินทร์ จ ากัด 100 550 5,000,000 
2 สหกรณ์การเกษตรล าดวน  จ ากัด 20 100 1,000,000 
3 สหกรณ์การเกษตรบัวเชด  จ ากัด 9 71 ไม่ประสงค์ขอกู้ 
4 สหกรณ์การเกษตรส าโรงทาบ  จ ากัด 32 217 ไม่ประสงค์ขอกู้ 
5 สกป.ชุมพลบุรี  จ ากัด 74 900 2,500,000 

 รวม 235 1838 8,500,000 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
  
 
 

../../วาระการประชุม/วาระปี%202563/2.แผนผลการรวบรวมข้าเปลือก%2026%20มิ.ย.63แนบ2.xlsx
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 3.2.4 เรื่อง โครงการธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร 
  ผลการด าเนินการ ประเดือน ตุลาคม 2563 มีสมาชิกสหกรณ์มาใช้บริการ  จ านวน 1 แห่ง 
ได้แก่สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินชุมพลบุรี  จ ากัด ในการยืมข้าวสาร จ านวน 24 ราย  มูลค่า 59,440.00 
บาท ต้นทุนการผลิตลดลง  2,156.00 บาท 
 

สหกรณ์ที่ด าเนินการตามโครงการฯแล้ว  จ านวน 9 แห่ง มีผลการด าเนินการ 1 แห่ง ดังนี้ 

ที ่ ชื่อสหกรณ ์ การใหบ้รกิาร 

ผลการใหบ้รกิารของธนาคาร 

หมาย
เหต ุ

การใหบ้รกิารเดือน ต.ค.63 
การใหบ้รกิารยอดสะสม  
1 ต.ค.- 29 ต.ค.63 

สมาชิก
มาใช้
บริการ 

 
ยอด

ให้บริการ 

ต้นทุน
การผลิต
ลดลง 

สมาชิกมา
ใช้บริการ 

ยอดให้บริการ ต้นทุนการ
ผลิตลดลง 

1 สกก.ปราสาท จ ากัด เมล็ดพันธุ ์ - - - - - -  
2 สกต.สรุินทร์ จ ากัด เมล็ดพันธุ์ข้าว - - - - - -  
3 สกก.ชุมพลบุรี จ ากดั เมล็ดพันธุ์ข้าว - - - - - -  
4 สกป.เมอืงสุรนิทร์จ ากัด เมล็ดพันธุ์ข้าว - - - - - -  
5 สกก.บัวเชด จ ากดั เมล็ดพันธุ์ข้าว - - - - - -  
6 สกป.ชุมพลบุร ีจ ากัด เมล็ดพันธุ์ข้าว - - - - - -  

ข้าวสาร 24 59,440 2,156 24 59,440 2,156  
7 สกก.รัตนบุรี จ ากัด เมล็ดพันธุ์ข้าว - - - - - -  
8 สกก.สนม จ ากัด เมล็ดพันธุ์ข้าว 

เมล็ดพันธุ์ถั่วลสิง 
- - - - - -  

9 สกป.ท่าตมูหนึ่ง จ ากัด เมล็ดพันธุ์
ข้าวโพด 

- - - - - -  

รวมทั้งสิ้น 24 59,440 2,156 24 59,440 2,156  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 3.2.5 เรื่องโครงการส่งเสริมอาชีพปลูกพริกเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากโดยระบบสหกรณ์  
  ติดตามผลการด าเนินโครงการฯ สมาชิกร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพปลูกพริกเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากโดยระบบสหกรณ์ จ านวน 3 แห่ง ดังนี้ 
การด าเนินการปลูกพริก 
  1. สหกรณ์การเกษตรส าโรงทาบ จ ากัด ได้ด าเนินการเพาะพริกแล้ว เมื่อวันที่ 26 กันยายน 
2563 ทุกราย (จ านวนสมาชิก 10 ราย ) มีอายุต้นกล้า โดยประมาณ 33 วัน 
  2. สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จ ากัด ได้ด าเนินการเพาะพริกแล้ว 9 ราย  และยังไม่เพาะ 1 
ราย ได้ด าเนินการเพาะเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2563 โดยมีอายุต้นกล้า ประมาณ 23 วัน 
  3. สหกรณ์การเกษตรบัวเชด จ ากัด ได้ด าเนินการเพาะพริกแล้วทุกราย (จ านวนสมาชิก 10 ราย) 
ได้ด าเนินการเพาะเมื่อวันที่ 8-19 ตุลาคม 2563 โดยมีอายุต้นกล้าประมาณ 11-23 วันเนื่องจากวันที่เพา
กล้าไม่ตรงกัน 
  การเพาะกล้าใช้เวลาประมาณ 30 - 45 วันจึงสามารถลงปลูกในดินได้ สมาชิกบางรายได้เตรียม
ดินเตรียมพร้อมการปลูกพริกแล้ว แต่ยังประสบปัญหาด้านสภาวะอากาศที่มีฝนตกต่อเนื่องจึงท าให้ดินชื้น
เกินไปยังไม่สามารถลงปลูกได้  มีเพียงแต่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จ ากัด ได้ด าเนินการเพาะกล้าใน
ดินและสมาชิกบางรายได้ขยายลงปลูกในแปลงแล้ว  
 สมาชิกคงเหลือในการปลูกพริกจริง ดังนี้ 
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ล ำดับ ชื่อสหกรณ์ อ ำเภอ 
รวมจ ำนวนสมำชิก

ที่เข้ำร่วม 
พื้นที่ปลูก 

1 สหกรณ์การเกษตรบัวเชด จ ากัด  บัวเชด 10  9 ไร่  
2 สหกรณ์การเกษตรส าโรงทาบ จ ากัด ส าโรงทาบ 10 13 ไร่ 
3 สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จ ากัด ชุมพลบุรี 10 8 ไร่ 2 งาน 
 รวม  30 30 ไร่ 2 งำน 

:แก้ไขล าดับกระบวนงาน  

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 3.2.6 เรื่อง ผลการใช้ประโยชน์ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์  
   ผลการด าเนินงานของสหกรณ์ที่ได้รับปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานและเครื่องมืออุปกรณ์
การตลาด ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ จ านวน  6 สหกรณ์  รวม  11 รายการ 
งบประมาณท้ังสิ้น 28,954,800 บาท   
   ผลการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์การตลาด/สิ่งก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 
วันที่ 29 ตุลาคม 2563 สหกรณ์รวบรวมข้าวและมันส าปะหลัง จ านวน 705.705 ตัน มูลค่า 4,650,955.25 บาท  
รายละเอียดดังนี้ 

สหกรณ ์ รายการ ชนิดสินค้า 
แผนการ
รวบรวม
ผลผลิต 

ผลการด าเนนิเนินงานการรวบรวมผลผลิต คิดเป็น
ร้อยละ
เมื่อ

เทียบกับ
แผน 

 
คู่สัญญาขายข้าว

ของสหกรณ ์

 

ประเดอืน ต.ค.63 
ยอดสะสม ต.ค.63 - ต.ค.

63 

ปริมาณ
(ตัน) 

มูลค่า(บาท) 
ปริมาณ
(ตัน) 

มูลค่า(บาท) 

1.สก.ผู้ใช้น้ ากุด
หวาย-เกาะแกว้ จก. 

1.ลานตาก 
2.เครื่องชั่ง 

ข้าว 2,000 - - - - - 

 
อยู่ระหว่าง

ด าเนนิการติดตอ่  
 

2.สกป.เมอืงสุรนิทร์ 
จก. 

3.ลานตาก 
ข้าว 3,780 0.665 7,251.50 0.665 7,251.50 0.02 

โรงสีกจิเจริญพรชัย 

3.สกก.สนม จก 4.ลานตาก 
5.เครื่องชั่ง 

ข้าว 2,400 - - - - - 
โรงสีกจิเจริญพรชัย 

4.สกก.บัวเชด จก. 6.ลานตาก 
7.โกดัง 

มัน
ส าปะหลัง 

5,800 293.04 545,928.25 293.04 545,928.25 5.05 

 
โรงสีสหพืชผล,

โรงสีทวัผล, 
โรงสีคูเป็งเส็ง 

 
ข้าว - - - - - -  

5.สกป.ชุมพลบุร ี
จก. 

8.ลานตาก 
ข้าว 2,300 412 4,097,775.5 412 4,097,775.5 17.91 

โรงสีกจิเจริญพรชัย, 
โรงสีเพชรพยัคฆภมูิ

พิสัย 
6.สกก.ส าโรงทาบ 
จก. 
 

9.ฉาง 
10.ลานตาก 
11.เครื่อง
ชั่ง 

ข้าว 2,200 
    -  

 
- - - - 

 
โรงสีทรัพย์อนันต ์

 
 
 

รวม   18,480 705.705 4,650,955.25 705.705 4,650,955.25 3.82  

 

มอบหมาย กสส. รายงานภายในวันที่ 6 พ.ย. 63  

มติที่ประชุม รับทราบ 
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 3.2.7 เรื่องโครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน 
ปีงบประมาณ 2564  
  7.1 เงินอุดหนุนในการก่อสร้างโรงสีข้าวขนาดไม่น้อยกว่า 24 ตัน/วัน 
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดสรรเงินอุดหนุน ในการก่อสร้างโรงสีข้าว ขนาดไม่น้อยกว่า 24 ตัน/วัน ตาม
โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน  จ านวน 2 แห่ง โดย
สนับสนุนเงินอุดหนุน แห่งละ 7,000,000 บาท(เจ็ดล้านบาท) ดังนี้  
      1 .  สหกรณ์การเกษตรล าดวน จ ากัด วงเงินในการก่อสร้างโรงสีข้าว ขนาด 24 ตั น/วัน 
10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) รัฐสนับสนุนเงินอุดหนุนตามโครงการฯ จ านวน 7,000,000 บาท      
(เจ็ดล้านบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 70 สหกรณ์สมทบ  จ านวน 3,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 30 
      2. สหกรณ์การเกษตรส าโรงทาบ จ ากัด วงเงินในการก่อสร้างโรงสีข้าว ขนาด 24 ตัน /วัน 
10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) รัฐสนับสนุนเงินอุดหนุนตามโครงการฯ จ านวน 7,000,000 บาท       
(เจ็ดล้านบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 70 สหกรณ์สมทบ  จ านวน 3,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 30 

การด าเนินการ  
 - กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีหนังสือแจ้งแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายเงินอุดหนุน

ลักษณะงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและ
เบิกจ่ายเงินอุดหนุน ของสหกรณ์ท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ถือปฏิบัติ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และให้
รายงานผลการด าเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ทุกวันที่ 1 และ 16 ของเดือน จนกว่าจะแล้วเสร็จ 

 - สหกรณ์ท่ีได้รับสนับสนุน 2 แห่ง ได้ประชุมคณะกรรมการ มีมติเป็นเอกฉันท์สมัครใจเข้าร่วม
โครงการฯและยืนยันขอรับเงินอุดหนุนตามโครงการฯ 
  7.2 พัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่ ม
เกษตรกร ให้เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับอ าเภอ 
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้รับงบอนุมัติรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 เพ่ือด าเนินโครงการฯ มี
วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมขีดความสามารถเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร ให้เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับอ าเภอ รวมทั้งผลักดันให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
เป็นศูนย์กลางในการรวบรวม จัดเก็บ และแปรรูปผลผลิตสินค้าเกษตรของสมาชิก และให้คัดเลือกสหกรณ์หลัก
ระดับอ าเภอ ที่อยู่ในชั้นความเข้มแข็ง ชั้น 2 และชั้น 3 เข้าร่วมโครงการฯ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ได้
คัดเลือกสหกรณ์ จ านวน 6 แห่ง ดังนี้ 

ชื่อสหกรณ์ 
ชั้นความ
เข้มแข็ง 

ผลผลิต
หลัก 

จ านวน
สมาชิก 

กลุ่มส่งเสริม
สหกรณ์ 

1.สกก.เมืองสุรินทร์ จ ากัด 2 ข้าว 2,369 กสส. 1 
2.สกก.ปราสาท จ ากัด 2 ข้าว 5,548 กสส. 2 
3.สกก.บัวเชด จ ากัด 2 ข้าว 3,895 กสส. 3 
4.สกก.ทหารกองหนุนศรณีรงค์ จ ากัด 2 ข้าว 222 กสส.4 
5.สกป.ชุมพลบุรี จ ากัด 2 ข้าว 5,628 กสส. 5 
6.สกก.สนม  จ ากัด 2 ข้าว 2,335 กสส. 6 
 7.3 สนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งด้านองค์กรและการด าเนินธุรกิจ 
  ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรจะด าเนิน
โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564  มีวัตถุประสงค์ ที่จะสนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งด้านองค์กรและการด าเนิน
ธุรกิจ โดยกลุ่มเกษตรกร ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
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 1. เป็นกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านมาตรฐาน 
 2. เคยเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกร และยังไม่ประสบ

ความส าเร็จตามตัวชี้วัดของโครงการ (ปริมาณธุรกิจเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3) หรือมีสัดส่วนการมีส่วนร่วมของสมาชิกต่ า
กว่าร้อยละ 60 หรือไม่มีการควบคุมภายใน หรือมีผลการประเมินคุณภาพการควบคุมภายในระดับต้องปรับปรุง 
  3. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ ประกอบด้วยการเข้าร่วมการชี้แจงโครงการจัดท า
แผนพัฒนากลุ่มเกษตรกรรายกลุ่ม และด าเนินการตามแผนพัฒนากลุ่มเกษตรกรภายใต้การแนะน าส่งเสริมของ
เจ้าหน้าที่ส านักงานสหกรณ์จังหวัด 

 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ได้คัดเลือกกลุ่มเกษตรกร จ านวน 2 แห่ง ซึ่งมีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์ ดังนี้ 

1) กลุ่มเกษตรกรท านาเพี้ยราม   กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 
2) กลุ่มเกษตรกรท านายาง        กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 

 

ประธาน ให้ กพส. ตรวจสอบข้อมูลที่มีอยู่ว่า สหกรณ์ตกชั้นข้อใด 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
3.3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 3.3.1 กองทุนพัฒนาสหกรณ์  
 1.1) การติดตามหนี้ที่ถึงก าหนดช าระเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 สัญญาครบก าหนดช าระภายในวันที่ 30มิถุนายน 2563  
มีหนี้ค้างช าระ จ านวน 1 สัญญา ได้แก่สหกรณ์การเกษตรโคเนื้อตาเบา จ ากัด 

สัญญาเลขท่ี สร.62-00040  ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ต้นเงินกู้ 500,000.00 บาท วัตถุประสงค์เพ่ือ
เป็นทุนให้สมาชิกกู้ยืมประกอบอาชีพท าการเกษตร ครบก าหนดช าระวันที่ 30 มิถุนายน 2563 สหกรณ์ฯ  มี
การช 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 
 

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)   จ านวน 11 สัญญา เป็นเงินจ านวน  14,800,000.-บาท   

  - ได้รับช าระหนี้เสร็จสิ้นแล้ว จ านวน  7 สัญญา ต้นเงินจ านวน   10,000,000.00 บาท  
  - ได้รับช าระหนี้บางส่วน  จ านวน  1 สัญญา ต้นเงินจ านวน        956,099.92 บาท   
  - คงเหลือ     จ านวน  4 สัญญา เป็นเงินจ านวน    3,843,900.08 บาท 
 
 
 
 



รายงานการประชุมครั้งที่ 10 / หนา้ ๑๔  

 

 สัญญาครบก าหนดช าระภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563  มีหนี้ครบก าหนดช าระ 
จ านวน 1 สัญญา ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรสนม จ ากัด สัญญาเลขที่ 2/2558 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2557 
วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างอาคารส านักงานสหกรณ์ ครบก าหนดช าระงวดที่ 6  
  - ต้นเงินงวดที่ 6  จ านวน  612,500.00 บาท 
  - ดอกเบี้ย  จ านวน    54,244.01 บาท 
  - รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จ านวน  666,744.01 บาท 
 
 1.2) ข้อมูลลูกหนี้ผิดนัดช าระหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  1.2.1 สหกรณ์ลูกหนี้ผิดนัดช าระเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ จ านวน 61 แห่ง 81 
สัญญา รวมต้นเงินคงเหลือ จ านวน 112,114,435.48 บาท ประกอบด้วย  

  1)  ขอลดหนี้/ยกหนี้กรมฯ  จ านวน  2 แห่ง   2 สัญญา 
        ต้นเงินคงเหลือ  เป็นเงิน  80,339.05 บาท 
  2)  ประกาศขายทรัพย์ทอดตลาด จ านวน  3 แห่ง 3 สัญญา 
             ต้นเงินคงเหลือ  เป็นเงิน  739,419.52 บาท 
  3)  อายัดที่ดิน/เงินฝากธนาคาร จ านวน  2 แห่ง  2 สัญญา 
             ต้นเงินคงเหลือ  เป็นเงิน  2,380,000.00  บาท 

   4)  อยู่ระหว่างสืบทรัพย์/ยึดทรัพย์จ านวน  17  แห่ง  21  สัญญา 
 ต้นเงินคงเหลือ  เป็นเงิน 14,072,614.50 บาท 

   5)  อยู่ระหว่างขอคัด/ออกหมายบังคับคดีจ านวน  24 แห่ง   28  สัญญา 
 ต้นเงินคงเหลือ  เป็นเงิน  44,549,655.76 บาท 

   6)  ขอแก้ไขค าพิพากษา/หมายบังคับคดี จ านวน  3 แห่ง   3 สัญญา 
         ต้นเงินคงเหลือ  เป็นเงิน  6,230,960.26  บาท 
   7)  ศาลพิพากษาแล้ว  จ านวน  3 แห่ง   3 สัญญา 

 ต้นเงินคงเหลือ  เป็นเงิน  1,143,851.02 บาท 
   8)  ศาลรับฟูองแล้ว   จ านวน  4 แห่ง  4 สัญญา 
         ต้นเงินคงเหลือ  เป็นเงิน  8,993,376.08 บาท 
   9)  อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารส่งอัยการ จ านวน  2 แห่ง  2 สัญญา 

 ต้นเงินคงเหลือ  เป็นเงิน  11,735,876.93  บาท 
   10) แจ้งให้ช าระหนี้/บอกเลิกสัญญาจ านวน  3 แห่ง  3 สัญญา 
         ต้นเงินคงเหลือ  เป็นเงิน  5,490,170.36  บาท 
   11) อยู่ระหว่างเร่งรัด/ติดตาม จ านวน  6 แห่ง  14 สัญญา 

 ต้นเงินคงเหลือ  เป็นเงิน  16,758,165.94  บาท 
  

  1.2.2 ผลการด าเนินงานแก้ไขลูกหนี้ค้างช าระ ได้รับช าระหนี้จากลูกหนี้ผิดนัดเงินกองทุน
พัฒนาสหกรณ์ ในระหว่างวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2563 จ านวน 4 สัญญา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 70,879.00 
บาท แยกเป็น ต้นเงิน  7,036.32 บาท ดอกเบี้ย 63,842.68 บาท และค่าปรับ – บาท รายละเอียด ดังนี้  
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ช าระวันที่ ตน้เงิน ดอกเบีย้ ค่าปรับ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 สก.บริการสินค้าเกษตร จ ากัด 5 ต.ค. 63 7,879.00     4,372.46     3,506.54     -              

19 ต.ค. 63 4,000.00     1,967.09     2,032.91     -              

28 ต.ค. 63 2,000.00     696.77        1,303.23     -              

2 สค.พนมดงรัก จ ากัด 8 ก.ย. 63 5,000.00     -              5,000.00     -              

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

4 สกก.อินทรีย์ทุง่กุลา จ ากัด 27 ต.ค. 63 50,000.00   -              50,000.00   -              

70,879.00  7,036.32     63,842.68   รวมทัง้สิ้น

แยกเป็น
หมายเหตุที่ ชื่อสหกรณ์

ยอดรวมช าระ
หน้ี

 

 
หมายเหตุ :  ได้รับการประสานจากสหกรณ์ลูกหนี้ นัดเข้ามาเจรจาช าระหนี้ รายละเอียดดังนี้ 

   1. สกก.ท่าตูม สกย.อ.(1) จ ากัด นัดวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 
   2. สกก.กระโพ จ ากัด นัดวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ช าระหนี้ จ านวน 18,000.-บาท 
   (ช าระหนี้เป็นไปตามเงื่อนไข จะได้ท าเรื่องขอลดหนี้ให้สหกรณ์ต่อไป) 
   3. สกก.อินทรีย์ทุ่งกุลา จ ากัด มาติดต่อเพ่ือช าระหนี้ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ช าระ
หนี้ 50,000 บาท และนัดช าระงวดที่ 1 ภายในไม่เกินวันที่ 30 ธันวาคม 2563 จ านวน 200,000 บาท 

มติที่ประชุม รับทราบ 

3.3.2 เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 
เงินกองทุนสงเคราะห์ เกษตรกร โครงการต่าง ๆ จ านวน 41 สัญญาต้นเงินคงเหลือ 

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

 ๒.๑ รับช าระหนี้เงินกองสงเคราะห์เกษตรกรในเดือนตุลาคม2563 ซึ่งได้รับช าระหนี้จากสหกรณ์ 
จ านวน ๒ แห่ง ดังนี้ 

  1) สหกรณ์การเกษตรพัฒนานาเสือก จ ากัด ช าระเงิน จ านวน 2,500 บาท 
  2) สหกรณ์ผู้ใช้น้ าอ่างเก็บน้ าห้วยล าพอก จ ากัด ช าระเงิน จ านวน 11,500 บาท  
 2.2 ผลการด าเนินงานแก้ไขลูกหนี้ค้างช าระเงินกองสงเคราะห์เกษตรกร ในเดือนตุลาคม2563 

รายละเอียดดังนี้ 
   1)แจ้งออกหมายบังคับคด ี    จ านวน    2 สัญญา 
   2) แจ้งอัยการสืบทรัพย์    จ านวน  ๓0 สัญญา 
   3) ยึดทรัพย์/รอขายทอดตลาด   จ านวน    3 สัญญา    

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมครั้งที่ 10 / หนา้ ๑๖  

 

3.3.3  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 าระหนี้เงินกองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรในเดือนตุลาคม2563 ไม่ได้รับช าระ
หนี้จากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
  ๓.2 ผลการด าเนินงานแก้ไขลูกหนี้ค้างช าระในเดือนตุลาคม 2563 รายละเอียดดังนี้ 
   1) ส่งฟูองยังไม่พิพากษา    จ านวน    1 สัญญา 
   2) ศาลไม่รับฟูอง     จ านวน    ๑ สัญญา 
   3) แก้ไขค าพิพากษา/รอออกหมายบังคับคดี  จ านวน    1 สัญญา 
   4) ด าเนินคดีกรณีไม่มีผู้ค้ าประกัน   จ านวน    5 สัญญา  
   5) ด าเนินคดี/ไม่มีผู้ค้ าประกัน/สืบทรัพย์  จ านวน    2 สัญญา 
   6) สืบทรัพย์/อายัด/ยึดทรัพย์   จ านวน    ๙ สัญญา 
   7) ช าระหนี้/ขอลดหนี้    จ านวน    1 สัญญา 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 3.3.4 การด าเนินงานโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ าในไร่นาของสมาชิกสถาบัน
เกษตรกร (กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร) และโครงการจัดหาแหล่งน้ าให้สมาชิกสหกรณ์ (กองทุนพัฒนา
สหกรณ์) 
  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ได้จ่ายเงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ซึ่งเป็นเงินปลอด
ดอกเบี้ย ให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจ่ายให้สมาชิกกู้ตามโครงการสนับสนุนเงินทุนเพ่ือสร้างระบบน้ าในไร่นาของ
สมาชิกสถาบันเกษตรกรจ านวน ๓๓๖ ราย ซึ่งมีผลการด าเนินการดังนี้ 

 1) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ได้รับรายงานจากกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์
เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่ที่ขุดสระน้ าส ารวจสมาชิกที่ขุดสระน้ าหรือเจาะบ่อบาดาลว่า ได้ด าเนินการท า
ประโยชน์อะไรบ้าง แล้วมีรายได้ต่อวัน ต่อเดือน หรือต่อปีเท่าไร และให้รายงานเป็นประจ าทุกเดือนพร้อม
รูปภาพแล้ว ประกอบด้วย 

 -กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3  จ านวน 2 แห่ง 
 -กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 จ านวน 3 แห่ง 
 -กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6  จ านวน 3 แห่ง 
 2) ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ได้แจ้งให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ในพ้ืนที่ส ารวจความประสงค์

ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ขอเงินกู้ยืมเพ่ิมเติม รอบที่ ๒ โครงการสนับสนุนเงินทุนสร้างแหล่งน้ าในไร่นาของ
สมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะที่ ๒ ซึ่งมีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรแจ้งความประสงค์รวมทั้งสิ้น ๔๑๐ ราย 
แยกเป็นขุดสระน้ าพร้อมอุปกรณ์ จ านวน ๒๕ ราย และเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์ จ านวน ๓๘๕ ราย           
กรมส่งเสริมสหกรณ์แจ้งว่าจังหวัดสุรินทร์ไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณดังกล่าว 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 



รายงานการประชุมครั้งที่ 10 / หนา้ ๑๗  

 

3.3.๕ การส ารวจสมาชิกสหกรณ์ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 
สืบเนื่องจากปัญหาภัยแล้งและปัญหาปริมาณฝนต่ ากว่าค่าปกติ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ

ของสมาชิกสหกรณ์ในเรื่องการประกอบอาชีพท านา และการเพาะปลูกต่าง ๆ  ดังนั้นเพ่ือเตรียมความพร้อมที่
จะให้ความช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวจึงขอให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ในพ้ืนที่แจ้งให้
สหกรณ์ส ารวจสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งเพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลที่จะให้ความความสนับสนุนเงินกู้
ดอกเบี้ยต่ าเพ่ือช่วยเหลือสนับสนุนสมาชิกให้มีเงินทุนในการพัฒนาอาชีพหรือฟ้ืนฟูอาชีพให้แก่สมาชิกสหกรณ์
ต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 3.3.๖ โครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล  
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ได้ก าหนดเปูาหมายการ
ด าเนินงานตามโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลประกอบด้วย 

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จ านวน 
สหกรณ์ภาคการเกษตร 68 แห่ง 
สหกรณ์นอกภาคการเกษตร 27 แห่ง 
กลุ่มเกษตรกร 35 แห่ง 
รวมทั้งสิ้น 130 แห่ง 

  
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลนอกภาคการเกษตรที่เป็นสหกรณ์
ออมทรัพย์ที่มีทุนด าเนินงานตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทข้ึนไป สมัครเข้าร่วมโครงการฯ มี 4 แห่ง ดังนี้ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีทุนด าเนินงานตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป 
ผ่านการ
ประเมิน 

ไม่ผ่านการ
ประเมิน 

หมายเหตุ 

1. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จ ากัด    
2. สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จ ากัด    
3. สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จ ากัด    
4. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสุรินทร์ จ ากัด   ผลการประเมินไม่

ถึง 85 % 
 
 ในกรณีที่สหกรณ์ไม่ผ่านการประเมิน คณะท างานส่งเสริมสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลต้องเข้าไปก ากับ
ดูแลตามคู่มือการส่งเสริมธรรมาภิบาล 
 หมายเหตุ : คู่มือแจกให้ตามกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ หรือ ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซด์ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
สุรินทร์  

มติที่ประชุม รับทราบ 

3.4 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  
        3.4.1 เรื่องการพัฒนาสหกรณ์สู่มาตรฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

  สหกรณ์ท้ังหมด 170 แห่ง น ามาจัดมาตรฐาน (ด าเนินงาน) 89 แห่ง ไม่น ามาจัดมาตรฐาน 81 
แห่ง (ตั้งใหม่ไม่ถึง 2 ปี 2 แห่ง หยุดด าเนินธุรกิจ 4 แห่ง และเลิก/ช าระบัญชี 75 แห่ง)  

 

 



รายงานการประชุมครั้งที่ 10 / หนา้ ๑๘  

 

  แผนปฏิบัติงานมาตรฐานสหกรณ์ น ามาจัดมาตรฐาน 89 แห่ง ปี 2564 

  1. รักษามาตรฐานสหกรณ์ระดับดีเลิศและดีมาก จ านวน 52 แห่ง ข้อมูล ณ 31 ตุลาคม 2563 
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ จ านวน 4 แห่ง ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ จ านวน 1 แห่ง 

  2. สหกรณ์น ามาจัดมาตรฐานเพ่ิม จ านวน 37 แห่ง ข้อมูล ณ 31 ตุลาคม 2563 ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 7 ข้อ จ านวน 1 แห่ง ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ จ านวน 1 แห่ง 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 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 31 ตุลาคม 
2563 ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 10 แห่ง ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 0 แห่ง 

  2. กลุ่มเกษตรกรน ามาจัดมาตรฐานเพิ่ม จ านวน 2 แห่ง 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 3.4.3 เรื่องการจัดท าทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้นของสหกรณ์   

  ตามท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์แจ้งว่า เพ่ือให้การด าเนินการของสหกรณ์เป็นไปตามกฎหมาย และเพ่ือ 
ประโยชน์ในการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้น เป็นฐานข้อมูลกลางของสมาชิกสหกรณ์         
ทั่วประเทศ จึงมีความจ าเป็นตอ้งก าหนดรูปแบบการจัดเก็บขอ้มูลให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกนั โดยแจ้งให้ส านักงาน
สหกรณ์จังหวัดด าเนินการตามแนวทางการจัดท าข้อมูลทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้น ให้เป็นไปตามมาตรา  
64 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542  

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

  ติดตามสหกรณ์ที่มีปีบัญชีสิ้นสุด 30 พฤศจิกายน 2563 จ านวน 4 แห่ง ให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์
ติดตามให้สหกรณ์ส่งทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้นสหกรณ์ ภายในวันที่ 3 มกราคม 2564 เพ่ือรวบรวม
รายงานกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 3.4.4 เรื่องผลการจัดระดับชั้นสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ข้อมูล ณ 30 ก.ย.63  

  ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา ซึ่งต้องการพัฒนาสหกรณ์ให้
เข้มแข็ง เพ่ิมศักยภาพให้มีบทบาทในการช่วยเหลือเกษตรกรและเป็นกลไกเชื่อม โยงความต้องการของ
ประชาชนในพื้นท่ี กับการสนับสนุนของรัฐบาล กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์จึงได้ก าหนด
เกณฑ์การจัดระดับความเข้มแข็งสหกรณ์ มีองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ 1) ความสามารถในการให้บริการ
สมาชิก 2) ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ 3) ประสิทธิภาพในการจัดการองค์กร และ 4) ประสิทธิภาพของ
การบริหารงาน 

 



รายงานการประชุมครั้งที่ 10 / หนา้ ๑๙  

 

  กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ประมวลผลข้อมูลเกณฑ์การจัดระดับความเข้มแข็งสหกรณ์ทั้ง 4 เกณฑ์  
สามารถสรุปผลการจัดระดับชั้นสหกรณ์ของส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2563 ดังนี้ 

 สรุปผลการประเมินยกระดับชั้นความเข้มแข็งของสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ ์ จ านวนทั้งหมด ผลการประเมิน ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.63 หมายเหต ุ

  (แห่ง) ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 รวม   

1 30 14 14 2 30   

2 15 1 13 1 15   

3 9 2 6 1 9   

4 17 2 14 1 17   

5 7 2 4 1 7   

6 17 1 13 3 17   

รวม 95 22 64 9 95   

 

 

 

     

 

ตัวชี้วัดผลการประเมินสหกรณ์ยกระดับสู่ความเข้มแข็งไม่น้อยกว่าร้อยละ 86 

 
 

 แผน  คือ 95 x 86   = 82 แห่ง 

   

 

100 

    

       

 

ผลการป  ผลการประเมินชั้น 1 + ชั้น 2 =  ผ่านเกณฑ์ประมาณ 86 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 90.52 

 มติที่ประชุม รับทราบ 

 3.4.5 เรื่องสรุปผลข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่จัดส่งงบดุล งบก าไรขาดทุนและงบประกอบต่างๆ 
รวมทั้งรายละเอียดประกอบงบการเงินฯ ให้ผู้สอบบัญชีเพื่อเตรียมพร้อมรับการตรวจสอบบัญชีภายใน 30 
วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี   

  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสุรินทร์ที่จะต้องปิดบัญชีได้ภายใน 30 วัน (1 ตุลาคม 
2563 – 30 กันยายน 2564) แผนทั้งปีสหกรณ์ ๙5 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 35 แห่ง ข้อมูล ณ วันที่ 28 
ตุลาคม ๒๕๖๓ 

สรุปการปดิบญัช ี จ านวน สหกรณ ์ จ านวน กลุ่มเกษตรกร 

ปิดบัญชีภายใน 30 วัน 5 1 

ปิดบัญชี 31-180 วัน 0 0 

ปิดบัญชีไม่ได้ 31-180 วัน 2 0 

ปิดบัญชีไม่ได้เกนิ 6 เดอืน 0 0 

ยังไม่ถึงก าหนด 88 34 

รวม ๙5 35 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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 3.4.6 เรื่องสรุปผลข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประชุมใหญ่สามัญได้ภายใน 150 วัน นับแต่วัน
สิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  

  สหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสุรินทร์ที่ประชุมใหญ่สามัญภายใน 150 วันนับแต่วันสิ้นปี
ทางบัญชี (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) แผนทั้งปีสหกรณ์ 95 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 35 แห่ง 
ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม  2563 

สรุปการประชุมใหญ ่ จ านวน สหกรณ ์ จ านวน กลุ่มเกษตรกร 

ประชุมใหญ่ภายใน 150 วนั 3 6 

ประชุมใหญ่ไม่ได้ 150-180 วัน 0 0 

ยังไม่ครบก าหนด 150 วนั 92 29 

รวม 95 35 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
3.4.7 โครงการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระหว่างรอแผนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
สุรินทร์ได้ประสานหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อออกไปพบปะกับเกษตรกรและให้องค์ความรู้ 

  หน่วยงานที่จะร่วมออกให้ความรู้ได้แก่ ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ สถานีพัฒนาที่ดิน
สุรินทร์ การยางแห่งประเทศไทยสุรินทร์ ส านักงานเกษตรอ าเภอส าโรงทาบ ก าหนดนัดให้ความรู้แก่เกษตรกร
ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 

  ภาคเช้าที่ต าบลสะโน ภาคบ่ายที่ต าบลประดู่ การด าเนินกิจกรรมดังกล่าวไม่ได้ใช้งบประมาณ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
3.4.8 เรื่องโครงการน าลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร 
  โครงการน าลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร จังหวัดสุรินทร์ เกษตรกรสมัคร
เข้าร่วมโครงการ จ านวนรวมทั้งสิ้น 415 ราย กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ได้ตรวจสอบและจัดท าฐานข้อมูล ณ วันที่ 
31 ตุลาคม 2563 เข้าร่วมโครงการฯ 318 ราย ไม่เข้าร่วมโครงการฯ 58 ราย และติดต่อไม่ได้ 39 ราย และ
เกษตรกรที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างเครือข่ายลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563” เมื่อวันที่ 18 – 19 กันยายน 2563 จ านวน 190 คน ติดต่อได้ 171 ราย ติดต่อไม่ได้ 17 ราย 
และไม่เข้าร่วมโครงการฯ 2 ราย รายได้เฉลี่ยต่อเดือนรายละ 1,000 – 25,000 บาท   
  ปัญหา 
  1. ขาดแคลนเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
  2. ขาดแคลนระบบน้ าและโซล่าเซลล์ 
  3.  ต้องการเพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่าย 
  4. ภัยธรรมชาติและศรัตรูพืช 
  5. ราคาผลผลิตตกต่ า 
  6. ต้องการอบรมความรู้ในการท าการเกษตรเพ่ิมเติม 
  วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ได้ส่งข้อมูลผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการสร้างเครือข่ายลูกหลาน
เกษตรกรกลับบ้าน ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์เพ่ือรวบรวมส่งรายชื่อให้ ธ.ก.ส. ใช้เป็นข้อมูลในการขับเคลื่อน
โครงการสินเชื่อน าลูกหลาน/สมาชิกสหกรณ์คืนถิ่นสานต่ออาชีพการเกษตร (New Gen Co-op)  
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  วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 กรมส่งเสริมสหกรณ์แจ้งว่าส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติและ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจะจัดโครงการฝึกอบรมส าหรับเกษตรกรในโครงการ
น าลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร เบื้องต้นต้องการส ารวจข้อมูลเพ่ือจัดท าโครงการ
วางแผนงานและขออนุมัติงบประมาณก่อน โดยระยะเวลาการอบรมจะก าหนดภายหลังจากที่ได้ข้อมูลจากแบบ
ส ารวจแล้ว โดยให้ผู้เข้าร่วมโครงการตอบแบบส ารวจก่อนวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ส านักงานสหกรณ์
จังหวัดสุรินทร์ได้ส่งลิงค์ให้ผู้เข้าร่วมโครงการใน line กลุ่มน าลูกหลานฯ กลับบ้านสานต่ออาชีพเกษตร Surin 
เรียบร้อยแล้ว 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
3.5 กลุ่มตรวจการสหกรณ์ น าเสนอผลการปฏิบัติการในที่ประชุมดังนี้  
 3.5.1 เรื่อง การช าระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (เพ่ือติดตาม) (น าเสนอโดยรายงานหน้าจอ) 
  นางบานใจ มามาก ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ ได้แจ้ง เรื่อง การช าระบัญชีสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ด าเนินการช าระบัญชีสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร ทั้งหมด 95 แห่ง แยกเป็นสหกรณ์ 75 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 20 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 
2563) ดังนี้ 
  1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เลิกก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แยกเป็นดังนี้ 
      1)  ก รณี สหกรณ์ แ ล ะกลุ่ ม เ กษต รกรที่ ไ ม่ มี ปั ญห า อุปส ร รค  จ า น วน  21  แห่ ง                      
(สหกรณ์ 17 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 4 แห่ง) สรุปผลดังนี้ (เอกสารแนบ 1)  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 4  แ ห่ ง                          
(สหกรณ์ 58 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 16 แห่ง) สรุปผลดังนี้  
          - ยังไม่ได้ยื่นล้มละลาย จ านวน 15 แห่ง (สหกรณ์ 15 แห่ง กลุ่มเกษตรกร - แห่ง)  
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการช าระบัญชี 
จ านวน (แห่ง) 

สหกรณ์ 
กลุ่ม

เกษตรกร 
1. ประกาศ - - 
2. รับมอบทรัพย์สิน/จัดท างบ ม.80 - - 
3. ส่งงบ ม. 80 ให้ผู้สอบบัญชี 7 2 
4. ผู้สอบรับรองงบ ม.80 2 - 
5. อนุมัติงบ ที่ประชุมใหญ่/นทส. - - 
6. ด าเนินการจัดการทรัพย์สินและหนี้สนิ 5 2 
7. ส่งรายงานการช าระบัญช ีม.87 2 - 
8. ผู้สอบบัญชีรับรอง ม.87 1 - 
9. ถอนชื่อ - - 
10. ส่งมอบบรรดาสมุด - - 

รวม 17 4 
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(เอกสารแนบ 2)   
  
          
 

 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
         - ยื่นล้มละลาย จ านวน 59 แห่ง (สหกรณ์ 43 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 16 แห่ง) ดังนี้  
   (เอกสารแนบ 3 - 4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              เอกสารแนบ 1 

  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  2 1  แ ห่ ง                      
(สหกรณ์ 17 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 4 แห่ง) สรุปผลดังนี้  
 

  ถึงขั้นตอนท่ี 3 (ส่งงบฯ ตามม.80 ให้ผู้สอบบัญชี)  จ านวน  9  แห่ง ดังนี ้
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้ช าระบญัช ี

1. สหกรณส์วนยางพาราบัวเชด จ ากัด  นางสาวจนัทมิา โสรถาวร 
2. สหกรณ์พฒันาปศุสัตวอ์ีสานใต ้จ ากัด  นายค าภา เรอืงรมัย์ 
3. สหกรณก์ารเกษตรต าบลบ้านจารย์ จ ากดั นายกฤช เยาวสกุลมาศ 
4. สหกรณโ์คเนื้อสรุินทร์วากิวหนองบัวบาน จ ากัด นางอุษณิภา อกอุน่ 
5. สหกรณ์ปฏริูปที่ดนิศีขรภูมิ จ ากัด  นายจารุวฒัน ์วิยาสิงห์ 
6. สหกรณก์ารเกษตรพัฒนานาเสือก จ ากัด นางจิราภร บูรณ์เจริญ 
7. ร้านสหกรณอ์าชีวศกึษาสุรนิทร์ จ ากัด นายวัชรนิทร์ มามาก 
8. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตวต์าวัง นางสุทธาทิพย์ พันละบุตร 
9. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตวท์่าสว่าง นางสาวเพชรฑิรา สาระต ิ

  ถึงขั้นตอนท่ี 4  (ผู้สอบรับรองงบ ม.80) จ านวน  2  แห่ง ดังนี ้
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้ช าระบญัช ี

1. สหกรณผ์ู้เลี้ยงสุกรสุรนิทร์ จ ากัด นายปภังกร  หวลระลึก 
2. สหกรณก์ารเกษตรสลกัได จ ากัด นางโสภาพรรณ เจอืจาน 

  ถงึขั้นตอนที่ 6 (ด าเนินการจัดการทรัพย์สินและหนี้สิน) จ านวน 7 แห่ง ดังนี้ 
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้ช าระบญัช ี

1. สหกรณเ์ครดติยูเนี่ยนโคกกระชายพัฒนา จ ากัด นางสาวจริาพร เกลียวทอง 
2. สหกรณโ์คเนื้อคูตนั จ ากัด นายวิชาญ เพง่พิศ 
3. สหกรณก์ารเกษตรดาวไทยเมอืงช้าง จ ากัด นายวิชาญ เพง่พิศ 

ขั้นตอนการช าระบัญชี 
จ านวน (แห่ง) 

สหกรณ์ 
กลุ่ม

เกษตรกร 
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 าเนินการจัดการทรัพย์สินและหนี้สนิ 5 - 
7. ส่งรายงานการช าระบัญช ีม.87 3 - 
8. ผู้สอบบัญชีรับรอง ม.87 - - 
9. ถอนชื่อ - - 
10. ส่งมอบบรรดาสมุด - - 

รวม 15 - 

กระบวนการล้มละลาย 
จ านวน (แห่ง) 

สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร 

1. ศาลมีค าสั่งพิพากษาให้ล้มละลาย (18 แห่ง) 12 6 

2. รอค าสั่งพิพากษาให้ล้มละลาย (10 แห่ง) 9 1 

3. รอนัดประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก (5 แห่ง) 4 1 

4. เจ้าพนักงานแถลงปิดคดี (20 แห่ง) 15 5 

5. อยู่ระหว่างประกาศไม่ล้มละลาย (6 แห่ง) 3 3 

รวม 43 16 
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4. สหกรณก์ารเกษตร อบต.นอกเมอืง จ ากดั นางเกียรติสุดา  ค่ าสุริยา 
5. สหกรณผ์ู้ผลิตแปรรูปการเกษตรโคกส าโรงสุรนิทร์ จ ากัด นายสมควร  แสงอินทร ์
6. กลุ่มเกษตรกรท านาเทนมีย์ นายสุเรนทร ์ชูตาลัด 
7. กลุ่มเกษตรกรท านาเฉนียง น.ส.เพชรฑิรา  สาระต ิ

  ถึงขั้นตอนท่ี 7 (ส่งรายงานการช าระบัญชี ม.87) จ านวน  2  แห่ง ดังนี ้
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้ช าระบญัช ี

1. สหกรณผ์ู้ผลิตพืชอาหารสัตวแ์ละพลังงานสุรนิทร์ จ ากัด นางสาวปริศนา ฟักนวล 
2 สหกรณโ์คเนือ้ข้าวหอมมะลิ ต าบลนาหนองไผ่ จ ากดั นางสาวปัทมา ดุจดา 

 
  ถึงขั้นตอนที่ 8 ผู้สอบบัญชีรับรองงบ ม. 87 จ านวน  1  แห่ง ดังนี้ 

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้ช าระบญัช ี
1.สหกรณโ์รงเรียนเทศบาลท่าตูม จ ากัด น.ส.เสาวลักษณ ์สุขชัย 

เอกสารแนบ 2 

  2. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เลิกก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ที่มีปัญหาอุปสรรค) จ านวน 
74 แห่ง (สหกรณ์ 58 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 16 แห่ง) สรุปผลดังนี้  
 ยังไม่ได้ยื่นล้มละลาย จ านวน 15 แห่ง (สหกรณ์ 15 แห่ง กลุ่มเกษตรกร - แห่ง)  
  ถึงขั้นตอนท่ี 2 (รับมอบทรัพย์สิน/จัดท างบ ม.80)  จ านวน  1  แห่ง ดังนี้ 

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้ช าระบัญช ี
2. สหกรณ์การเกษตร สกอ.ทุ่งกุลาพัฒนาอาชีพ จ ากัด  นางบานใจ มามาก/ 

นายวิชาญ เพ่งพิศ 
            ถึงขั้นตอนท่ี 3 (ส่งงบฯ ตาม ม.80ให้ผู้สอบบัญช)ี จ านวน  6  แห่ง ดังนี ้

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้ช าระบัญช ี
1. สหกรณเ์ครื่องเงินสรุินทร ์จ ากดั นายธราดล ศิลาลาย/ 

นางกันกนิษฐ์ สายวงษ์ประดิษฐ์ 
2. สผน.สถานสีูบน้ าด้วยไฟฟูาบ้านม่วงมูล จ ากัด นายกิตติศักดิ ์ไชยกิตต/ิ 

นางสาวร าพึง ทรงงาม 
3. สหกรณ์การเกษตรพัฒนาชุมชน สกย.อ.(1)จังหวัดสุรินทร์ จ ากัด นายธราดล  ศิลาลาย 
4. สหกรณส์ตรีศีขรภูมิ จ ากัด น.ส.อาภรรัตน ์พื้นนวล 
5. สหกรณเ์ครดิตยเูนี่ยนอ าเภอศขีรภูม ิจ ากดั นายวัชรินทร์ มามาก (คณะ) 
6. สหกรณ์การเกษตรกระโพ จ ากัด นายปภังกร หวลระลึก 

 

    ถึงขั้นตอนท่ี 6 (ด าเนินการจัดการทรัพย์สินและหนี้สิน) จ านวน 5 แห่ง ดังนี ้
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้ช าระบัญช ี

1. สหกรณผ์ู้เลี้ยงโค-กระบือจังหวัดสุรินทร์ จ ากัด นายนิพนธ ์ เจือจาน 
2. สหกรณเ์ครดิตยเูนี่ยนพนมดงรกั จ ากัด นางวัชรี  ทรงนวน 
3. สหกรณ์การเกษตรพนมดงรัก จ ากัด นางสุทธาทิพย์  พันละบุตร 
4. สหกรณ์การเกษตรเฉนียงรุ่งเรอืง จ ากัด นางกัลยวรรธน ์ทัดศรี 
5. สหกรณ์บริการสินค้าเกษตร จ ากัด นางบานใจ มามาก 

 

    ถึงขั้นตอนท่ี 7 (ส่งรายงานการช าระบัญชี ม.87) จ านวน  3  แห่ง ดังนี ้
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้ช าระบัญช ี

1. สหกรณผ์้าไหมสวายเมืองสุรินทร์ จ ากัด  นางสาวจันทิมา  โสรถาวร 
2. ร้านสหกรณ์รวมช่างสุรินทร์ จ ากัด นางสาวปัทมา ดุจดา 

นางโสภาพรรณ เจือจาน 
3. สหกรณเ์ครดิตยเูนี่ยนพัฒนาท้องถิ่นอีสาน จ ากัด น.ส.พัชศิริญา วงศ์พุทธะ 

  



รายงานการประชุมครั้งที่ 10 / หนา้ ๒๔  

 

เอกสารแนบ 3 
      - ยื่นล้มละลาย จ านวน 59 แห่ง (สหกรณ์ 43 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 16 แห่ง)  
 

ที ่ รายชื่อสหกรณ์ ผู้ช าระบัญช ี วันที่แต่งต้ังผู้ช าระบัญช ี

กระบวนการล้มละลาย 

ศาลมีค าสั่ง/วันที่ประกาศ จพง.แถลง 

ปิดคดี 
ขอคัดค า

แถลงปดิคดี พิพากษาล้มละลาย 

1 สหกรณ์การเกษตรแนงมดุ จ ากัด นายอัคราช   ศรีเมือง  3 ก.ค. 57 
นัดประชุม จน. ครั้งแรก ( 26 พ.ย. 63 
แต่ยังไมไ่ดร้ับหมายนัดประชุม)     

2 สหกรณ์การเกษตรศรณีรงค ์จ ากัด นายวัชรินทร ์ มามาก  30 พ.ย.58 
นัดประชุม จน. ครั้งแรก ( 15 ต.ค. 63 
แต่ยังไมไ่ดร้ับหมายนัดประชุม)     

3 สหกรณ์การเกษตรเพื่อกลุ่มเกษตรกรสุรินทร์ นางจิราภร  บูรณ์เจรญิ  25 พ.ค.59 
นัดประชุม จน. ครั้งแรก ( 24 ธ.ค. 63 
แต่ยังไมไ่ดร้ับหมายนัดประชุม)     

4 สหกรณ์สมัชชาเกษตรกรต าบลโพนครก จ ากัด นส.ทรายทอง ประดับศร ี  12 ก.พ. 53 
นัดประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก (อยู่ระหว่าง
นัดประชุม) 

    

5 สหกรณ์การเกษตรเพื่อเกษตรกรไทยชุมพลบุร ีจ ากัด นายอดิศักดิ ์ สุขไสว  7 ธ.ค. 60 รอค าสั่งให้ลม้     

6 สหกรณ์ปศสุัตว์จังหวัดสุรินทร ์จ ากัด น.ส.พยอม พาพาน 
3 ก.ค. 57/23ม.ค.62/26 มี.ค.

63 รอค าสั่งให้ลม้     

7 สหกรณ์การเกษตรอินทรยี์ทุ่งกุลา จ ากัด นายชินพัฒน์ พิมพ์เพราะ  30พ.ย.58 รอค าสั่งให้ลม้     

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

9 สหกรณ์ชาวไรม่ันส าปะหลังจังหวัดสุรินทร์ จ ากัด  น.ส.พัชศิริญา วงค์พุทธะ 30-พ.ย.-61 รอค าสั่งให้ลม้     

10 สหกรณ์การเกษตรพัฒนาอาชีพ จ ากัด นางพรรณภา  หวลระลึก  30พ.ย.58 รอค าสั่งให้ลม้     

11 สหกรณ์พืชผลสุรินทร ์จ ากัด น.ส.ศุลีพร ฉัตรเฉลมิเดช  17 มิ.ย.59(30พ.ย.61) รอค าสั่งให้ลม้     



รายงานการประชุมครั้งที่ 10 / หนา้ ๒๕  

 

ที ่ รายชื่อสหกรณ์ ผู้ช าระบัญช ี วันที่แต่งต้ังผู้ช าระบัญช ี

กระบวนการล้มละลาย 

ศาลมีค าสั่ง/วันที่ประกาศ จพง.แถลง 

ปิดคดี 
ขอคัดค า

แถลงปดิคดี พิพากษาล้มละลาย 

12 สหกรณ์เกษตรหมู่บ้าน ปชด.โอทะลัน จ ากัด นายกฤช   เยาวสกลุมาศ  3 พ.ค. 56 รอค าสั่งให้ลม้     

13 สหกรณ์สตรสี าโรงทาบ จ ากัด  นายปิยะ  สังขฤทธ์ิ  30พ.ย.58 รอค าสั่งให้ลม้     

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

15 สหกรณ์บริการอาสาสมัครสาธารณสุข จ.สุรินทร์ จ ากัด นายนิพนธ ์  เจือจาน  11 ธ.ค.58 2 เม.ย. 63/รอประกาศ     

16 สหกรณ์ช่วยเกษตรกรสังขะ-ศรีณรงค ์จ ากัด นายอัคราช   ศรีเมือง  10 มิ.ย. 51/23ม.ค.62  1 เม.ย.63/รอประกาศ     

17 สหกรณ์การเกษตรท่าตูม สกย.อ.(1) จ ากัด นางสุทธาทิพย์ พันละบุตร  20 มิ.ย.59 2 ก.ค. 63/รอประกาศ     

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

19 สหกรณ์การเกษตร สกย.อ (1) ล าดวน จ ากัด นายนิพนธ ์ เจือจาน  30พ.ย.58 18 พ.ค. 63 /รอประกาศ      

20 สหกรณ์สหพันธ์ขอนแตก จ ากัด นางรุจิรา กลองรมัย ์  30พ.ย.58  15 เม.ย.63/รอประกาศ     

21 สหกรณ์การเกษตรท านบสามัคคีธรรม จ ากัด นายนิพนธ ์ เจือจาน  30พ.ย.58 24 มิ.ย. 63/รอประกาศ     

22 สหกรณ์การเกษตรพนมสวาย จ ากัด นางเกียรตสิุดา ค่ าสุรยิา  30พ.ย.58 20 พ.ค. 63 /รอประกาศ     

23 สหกรณ์การเกษตร สกย.อ.(1) ศีขรภูมิ จ ากดั นายเฉลมิศักดิ ์ จอดนอก  9 มิ.ย. 51 8 มิ.ย. 63/ รอประกาศ     

24 สหกรณ์ผูผ้ลติข้าวหอมมะลสิุรินทร์ จ ากัด นายอัคราช   ศรีเมือง  10 มิ.ย. 51/23ม.ค.62  13 เม.ย.63/รอประกาศ     

25 สหกรณ์การเกษตรพัฒนาวิชาชีพ(สตรี)ปราสาท จ ากัด นายพิทูร  หวลระลึก  30พ.ย.58 4 มิ.ย. 63/รอประกาศ     

26 สหกรณ์การเกษตรรามมหาชน จ ากัด นางสาวร าพึง  ทรงงาม  20 มิ.ย.59 22 ม.ค. 63/22 ส.ค. 63 7 เม.ย. 63 6 ส.ค. 63 

27 สหกรณ์การเกษตรสมัชชาเกษตรกรภาคอีสานรัตนบรุี จ ากัด นางจันจิรา ศรรีะเริญ  30พ.ย.58 (19เม.ย.61) 11 มี.ค. 62/23 เม.ย. 62  15 ก.ค.62  18 ธ.ค.62 



รายงานการประชุมครั้งที่ 10 / หนา้ ๒๖  

 

ที ่ รายชื่อสหกรณ์ ผู้ช าระบัญช ี วันที่แต่งต้ังผู้ช าระบัญช ี

กระบวนการล้มละลาย 

ศาลมีค าสั่ง/วันที่ประกาศ จพง.แถลง 

ปิดคดี 
ขอคัดค า

แถลงปดิคดี พิพากษาล้มละลาย 

28 สหกรณ์การเกษตรทัพพญารวมชนสตร ีจ ากัด น.ส.นรินทร์ ค าเมล ี  30พ.ย.58(19เม.ย.61)  17 ก.ย. 62/4 ก.พ. 63 4 ธ.ค. 62 2 มิ.ย. 63 

29 สหกรณ์การเกษตรโนนนารายณ ์จ ากัด น.ส.นรินทร์ ค าเมล ี
19 ต.ค. 53/23ม.ค.62/26 

มี.ค.63 25 พ.ย. 62/19 ก.พ. 63 4-มี.ค.-63 ก.ค.-63 

30 สหกรณ์การเกษตรอสีานใต ้จ ากัด นางชฎาธาร  จุฑาจันทร ์  25 ก.ค.59  24ก.พ.63/30 มิ.ย. 63 15 มิ.ย. 63 3 ส.ค. 63 

31 สหกรณ์การเกษตรอสีาน - 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 

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

33 สหกรณ์การเกษตรเพื่อชุมชนบ้านขาม จ ากัด นายจารุวัฒน ์ วิยาสิงห์  30ธ.ค.59  12 พ.ย.62/17 ม.ค. 63 2-ก.พ.-63 5-มิ.ย.-63 

34 สหกรณ์สหพันธส์ตรีทุ่งมน จ ากัด นางพรรณภา หวลระลึก  11ธ.ค.58  17 เม.ย.62/30 พ.ค. 62 8-มิ.ย.-63 2-ต.ค.-62 

35 สกก.สกย.อ (1) จอมพระ จ ากดั นายวัชรินทร์ มามาก  12 ก.พ. 53 15-เม.ย.-63 21-ส.ค.-63 2-ต.ค.-62 

36 สหกรณ์การเกษตรเมืองลีง สกย.อ.(1) จ ากัด นายวัชรินทร ์ มามาก  30พ.ย.58 27-ก.พ.-63 2 ก.ค. 63 3 ส.ค. 63 

37 สหกรณ์การเกษตรหนองกระทมนาบัว จ ากัด นางสาวพยอม  พาพาน  30พ.ย.58  7 ต.ค. 62/19 ธ.ค. 62 8-มิ.ย.-63 2-ต.ค.-62 

38 สหกรณ์ผูเ้ลี้ยงสุกรรายย่อยอลงกรณ ์จ ากัด นายพิทูร  หวลระลึก  23ส.ค.59 14 พ.ย. 62/9ม.ค. 63 16-เม.ย.-63 15-ต.ค.-63 

39 สหกรณ์ผู้ใช้น้ าอ่างเก็บน้ าหวยล าพอก จ ากัด นายธราดล  ศิลาลาย  30พ.ย.58 2 พ.ค. 62/17 มิ.ย. 62 10-มี.ค.-63 

คัดแล้ว/ 

รอเอกสาร 

40 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดสรุินทร ์(งบ สก.เอง) นายธราดล   ศิลาลาย  3 ก.ค. 57 2 ม.ค. 63/28 ม.ค. 63 17 ก.พ. 63 

คัดแล้ว 

/รอเอกสาร 



รายงานการประชุมครั้งที่ 10 / หนา้ ๒๗  

 

ที ่ รายชื่อสหกรณ์ ผู้ช าระบัญช ี วันที่แต่งต้ังผู้ช าระบัญช ี

กระบวนการล้มละลาย 

ศาลมีค าสั่ง/วันที่ประกาศ จพง.แถลง 

ปิดคดี 
ขอคัดค า

แถลงปดิคดี พิพากษาล้มละลาย 

41 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการผลิตและส่งออกศีขรภูม ิจ ากัด น.ส.ปริศนา ฟักนวล  7 ธ.ค. 60 รอประกาศยกเลิกล้มละลาย : ไมม่ีเจ้าหนี้ยื่นขอรับช าระหนี้ : ได้ด าเนินการ
จัดการทรัพยส์ินพร้อมทั้งจดัท ารายงานการช าระบญัชี ม.87 

42 สหกรณ์การเกษตรไทยหนองเยีย จ ากัด น.ส.พัชศิริญา วงศ์พุทธะ  12 ก.พ.51/23ม.ค.62 รอค าสั่งยกเลิกลม้ละลาย : ช าระหนี้หมดแล้ว (ศาลยังไม่สั่ง) : จักท ารายงาน
การช าระบญัชีพร้อมรายงานย่อส่งให้ผู้สอบแล้ว วันท่ี 29 ต.ค. 63 

43 สหกรณ์บริการมหาชน จ ากัด นายสมควร  แสงอินทร ์  30 พ.ย.58 รอประกาศยกเลิกล้มละลาย : เนื่องจากเจ้าหนี้ไมไ่ดย้ื่นขอรับช าระหนี้  

กลุ่มเกษตรกร 

1 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หนองบัวทอง นางปุณิกา  หวลระลึก  30ธ.ค.58 
นัดประชุม จน. ครั้งแรก ( 15 ต.ค. 63 
แต่ยังไมไ่ดร้ับหมายนัดประชุม)     

2 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์โคกตะเคียน นางเกียรตสิุดา ค่ าสุรยิา  31 ม.ค.61 (20 ก.พ.62) รอค าสั่งให้ลม้     

3 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ช่างปี่ นางสุภาวด ี บุญแก้ว  30พ.ย.58 13 เม.ย. 63/รอประกาศ     

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

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

6 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ไผ ่ น.ส.เสาวลักษณ ์ สุขชัย  30พ.ย.58 5 พ.ค. 63/30 มิ.ย. 63     

7 กลุ่มเกษตรกรท านาเกาะแก้ว นายปริญญา  ยวงปรางค ์  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 นางสุภาวด ี บุญแก้ว  30พ.ย.58  3 ต.ค.62/3 ธ.ค. 62 13 มี.ค.63 4 ส.ค. 63 



รายงานการประชุมครั้งที่ 10 / หนา้ ๒๘  

 

ที ่ รายชื่อสหกรณ์ ผู้ช าระบัญช ี วันที่แต่งต้ังผู้ช าระบัญช ี

กระบวนการล้มละลาย 

ศาลมีค าสั่ง/วันที่ประกาศ จพง.แถลง 

ปิดคดี 
ขอคัดค า

แถลงปดิคดี พิพากษาล้มละลาย 

10 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ส าโรง น.ส.อาภรณร์ัตน ์ พื้นนวล  30พ.ย.58 22 ส.ค. 62/8 ต.ค. 62 4-ก.พ.-63 2-มิ.ย.-63 

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

12 กลุ่มเกษตรกรท านาโคกยาง  นางโสภาพรรณ  เจือจาน  25พ.ค.59 2 ธ.ค. 62/21 ม.ค. 63 2 เม.ย. 63 2 มิ.ย. 63 

13 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เมืองที นางกัลยวรรธน์ ทัดศร ี  29 ก.ย.53 19 ส.ค. 62/30 ก.ย. 62 7-ม.ค.-63 คัดแล้ว/ 

รอเอกสาร 

14 กลุ่มเกษตรกรท านาแนงมดุ นายพิทูร  หวลระลึก  30พ.ย.58 ประสานแล้วรอประกาศเลิกล้มละลาย : ไม่มีเจ้าหนี้ยื่นขอรับช าระหนี้ อยู่
ระหว่างจัดการทรัพยส์ินและจัดท ารายงานการช าระบัญชีพร้อมรายงานย่อ ม.
87 

15 กลุ่มเกษตรกรท านาโคกกลาง นางพรรณภา หวลระลึก  16 ธ.ค.56 รอค าสั่งยกเลิกลม้ละลาย : ไม่มเีจา้หนี้ยื่นขอรับช าระหนี ้

16 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์แก นางอุษณิกา  อกอุ่น  30พ.ย.58 รอค าสั่งยกเลิกลม้ละลาย : ช าระหนี้หมดแล้ว ส่งหนังสือขอยกเลิกล้มละลาย  
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 เอกสารแนบ 4 
 
 ยื่นล้มละลาย (ต่อ)            
             อยู่ระหว่างประกาศไม่ล้มละลาย  จ านวน 6 แห่ง ดังนี ้    

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้ช าระบัญช ี
1. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการผลิตและสง่ออกศีขรภูมิ จ ากัด น.ส.ปริศนา ฟักนวล 

2. สหกรณ์การเกษตรไทยหนองเยีย จ ากัด น.ส.พัชศิริญา วงศ์พทุธะ 
3. สหกรณ์บริการมหาชน จ ากัด นายสมควร  แสงอินทร์ 
4. กลุ่มเกษตรกรท านาแนงมุด นายพิทูร  หวลระลึก 

5. กลุ่มเกษตรกรท านาโคกกลาง นางพรรณภา หวลระลึก 

6. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์แก นางอุษณิกา  อกอุ่น 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 

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

        เป็นข้อสังเกต/รายงานที่ตรวจพบจากการสอบบัญชี : ที่ยกมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
และท่ีเกิดข้ึนระหว่างปีที่ยังไม่ได้รับรายงาน/รายงานความเคลื่อนไหว (ณ 30 ตุลาคม 2563)  

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

ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563 

ล ำดบัท่ี 
กลุ่มส่งเสริม 

จ ำนวนสหกรณ์/กลุ่มฯ (แห่ง) จ ำนวนขอ้สังเกต (ขอ้) ผลกำรด ำเนินกำร  (ขอ้) 

คงเหลือติดตำม ยกมำ 

(จำกปี 63) 
เพิ่ม รวม 

ยกมำ 

(จำกปี 63) 
เพิ่ม รวม 

แลว้เสร็จ 

 
ยกมำ เพิ่ม รวม คิดเป็น% 

1 กสส. 1 14 3 17 84 24 108 
 

10 10 9.26 98 

2 กสส. 2 14 2 16 96 25 121 
 

22 22 18.18 99 

3 กสส. 3 11 0 11 76 0 76 
 

3 3 3.95 73 

4 กสส. 4 19 6 25 102 32 134 
 

10 10 7.46 124 

5 กสส. 5 5 1 6 39 1 40 
 

0 0 - 40 

6 กสส. 6 18 3 21 91 25 116 
 

8 8 6.90 108 

รวมทั้งส้ิน 81 15 96 488 107 595 0 53 53 8.91 542 

 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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3.5.3 เรื่องการแก้ไขข้อบกพร่องประจ าเดือนตุลาคม 2563  (น าเสนอหน้าจอ)  
  นางบานใจ มามาก ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ ได้แจ้งเรื่องการแก้ไขข้อบกพร่องของ
สหกรณ์   โดยมีข้อสรุปผลการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ ประจ าเดือน ตุลาคม 2563 ดังนี้  
     1. ข้อบกพร่องยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562  ยกมาจ านวน  17  สหกรณ์ 

1.1.สถานะ แก้ไขเสร็จสิ้นสมบูรณ์ จ านวน  9 สหกรณ ์
1.2 สถานะ  แก้ไขเสร็จสิ้นต้องติดตาม จ านวน  8  สหกรณ ์ 

                 1) สกก.วัน วัน วัน จ ากัด  กรณี ค้างช าระค่าข้าวเปลือก สหกรณ์ฯ ยังช าระไม่เสร็จสิ้น 
    2) สอ.ต ารวจภูธรจังหวัดสรุินทร์จก.กรณีเงินสดขาดบัญชีฟูองคดีรอเสนอที่ปชญ.ตัดหนี้สูญ 
    3) สก.อินทรีย์กองทุนข้าวสุรินทร์ จก. กรณี จ่ายเงินเดือน/ตอบแทนเกินระเบียบ ติดตาม

ผลฟูองคดี 
    4)  สกก.นิคมฯ ปราสาท จ ากัด กรณี ลูกหนี้สินค้าขาดบัญชี ฟูองคดีแล้ว ยังช าระไม่

เสร็จสิ้น 
   5)  สกก.กาบเชิง จ ากัด  กรณี เงินยืมทดรอง ติดตามผลการฟูองคดี  
   6)  สผน.ฝายตะลุง จ ากัด   กรณี เงินสดขาดบัญชี ฟูองคดีแล้ว ยังช าระไม่เสร็จสิ้น 

          7)  สกป.ท่าตูมสอง จ ากัด  กรณี ลูกหนี้ปฏิเสธหนี้ ฟูองคดีแล้ว ยังไม่ได้รับช าระเงิน 
  8) สก.กองทุนสวนยางสังขะ จ ากัด  กรณี เงินสดขาดบัญชี -รับสภาพหนี้ 18 ก.ย. 63 

   2. ข้อบกพร่องใหม่ที่เกิดขึ้นใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    
    2.1  สถานะ แก้ไขเสร็จสิ้นสมบูรณ์ จ านวน  5   สหกรณ์  
     1) สอ.คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จ ากัด กรณีเงินฝากบุคคลภายนอกถอนเงินฝากแล้ว (พ.ค. 
63)   กรณี เงินค่าทนายความได้รับคืนครบจ านวนแล้ว (ส.ค.63) 
     2) สก.อินทรีย์กองทุนข้าวสุรินทร์ จก.  กรณขีายข้าวเงินเชื่อ ได้รับเงินครบตามจ านวนแล้ว 
(ก.ค.63) 
     3) สค.นครสังขะ จ ากัด กรณี ไม่ส่งงบประจ าปี 3 ปี  ได้เสนอที่ปชญ.อนุมัติงบแล้ว (ก.ค.63)  
     4) สอ.สถาบันอุดมศึกษาฯ จ ากัด  กรณี วงเงินกู้ยืมฯ เกิน – เสร็จสิ้น 10 ก.ย. 63 
     5) สอ.ตชด. 21 จ ากัด  กรณี จ่ายค่าตอบแทนไม่เป็นไปตามระเบียบ - ช าระครบถ้วนแล้ว 
   2.2  สถานะ  แก้ไขเสร็จสิ้นแต่ต้องติดตาม  จ านวน  6  สหกรณ์  
     1) สกก.ท่าตูม จ ากัด  กรณี สินค้าขาดบัญชี การจ่ายเงินกู้ฯลฯ -ติดตามผลฟูองคดี 
     2) สกป.ท่าตูมหนึ่ง จ ากัด กรณี ผู้ค้ าประกันเกิน/หลักประกันไม่คุ้มหนี้ -ติดตามผลฟูองคดี 
     3) สกก.เมืองสุรินทร์ จ ากัด กรณี กู้เงินแทนกัน 6 ราย –ติดตามผลฟูองคดี 
     4) สกก.รัตนบุรี จ ากัด (ก.ค.63)  กรณี เงินกองทุนฟ้ืนฟูอาชีพ – ติดตามผลการเรียกเงินคืน 

    5) สกก.บ้านอ าปึล จ ากัด (ส.ค.63) กรณี สมาชิกกู้เงินแทนกัน ติดตามผลการเรียกเงินคืน 
    6) สกผ.กุดหวาย - เกาะแก้ว จก. (ก.ย.63)     กรณี สมาชิกปฏิเสธหนี้ ตั้งคกก.สอบสวน แจ้ง

ความแล้ว 
   2.3  สถานะ  อยู่ระหว่างการแก้ไข   จ านวน   5  สหกรณ์    
    1) สก.อินทรีย์กองทุนข้าวสุรินทร์ จก. กรณี ปิดบัญชีไม่ได้/เงินฝาก/เงินกู้/เงินลงทุน – อยู่
ระหว่างแก้ไข 
    2) สก.กองทุนสวนยางสังขะ จก. (ส.ค.63)  กรณี จ่ายเงินทุนฯ/มีสินค้าขาด แต่งตั้ง คกก.
สอบสวนแล้ว 

   3) สก.อินทรีย์กองทุนข้าวสุรินทร์ จก.(ส.ค.63) กรณ ีขายข้าวต่ ากว่าราคา ตั้งคกก.สอบสวนแล้ว 
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   4) สกป.ท่าตูมหนึ่ง จ ากัด (ก.ย.63)     กรณี จัดท าบัญชี-เรียกเก็บเงินจากสมาชิก ตั้งคกก.
สอบสวนแล้ว 

   5) สหกรณ์การเกษตรโคเนื้อต าบลตาเบา จ ากัด (ก.ย.63) กรณีเงินสดขาดบัญชี ตั้งคกก.
สอบสวนแล้ว 

3. ข้อบกพร่องกลุ่มเกษตรกร จ านวน  2  กลุ่ม 
1) กลุ่มเกษตรกรท านาตาเบา กรณีมีลูกหนี้ปฏิเสธหนี้-ลูกหนี้มิใช่สมาชิก ตั้งคกก.สอบสวนแล้ว 
2) กลุ่มเกษตรกรท านาสนม   กรณีเงินสดขาดบัญชีขายที่ดิน – ติดตามผลการเรียกเงินจากผู้ซื้อ 

 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
    3.6 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์1-6 น าเสนอในที่ประชุมโดย Power Point  
 
ประธาน: การก าหนดเปูาหมายให้ท้าทาย โดยปรับกระบวนงานตาม PDCA ประธานให้น ากระบวนงานเข้า
หารือในที่ประชุมวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 อีกครั้ง มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองอื่น ๆ –ไม่ม-ี 
 
เลิกประชุมเวลา 16.00 น. 

        
      ลงชื่อ  .................................  ผู้จดรายงานการประชุม 
       (นางภูนิดา  ปล้องกลาง) 
          เจ้าพนักงานธุรการ 
      ลงชื่อ  .................................  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
       (นายเฉลิมศักดิ์  จอดนอก) 
          นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

 
  


