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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 นายปยิะ สังขฤทธิ์ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ
9 นางสาวจันทิมา โสรถาวร นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ

10 นายจารุวัฒน์ วิยาสิงห์ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ
11 นายชินพัฒน์ พิมพ์เพราะ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส
12 นายกติติศักด์ิ ไชยกติติ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ
13 นางสาวนรินทร์ ค าเมลี เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส
14 นางเกยีรติสุดา ค่ าสุริยา นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ
15 นางพรรณภา หวลระลึก นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ
16 นายกฤช เยาวสกลุมาศ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ
17 นางสาวปริศนา ฟักนวล นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ
18 นางสุทธาทิพย์ พันละบตุร นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ
19 นางสาวทัศนีย์ ปรักมาศ นักวิชาการสหกรณ์ปฏบิติัการ
20 นางสาวจิราพร เกลียวทอง นักวิชาการสหกรณ์ปฏบิติัการ
21 นายยศพงษ์ เสนาน้อย นักวิชาการสหกรณ์ปฏบิติัการ

รายงานการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจา้ง
ส านักงานสหกรณจ์งัหวัดสุรินทร์

ครั้งที ่3/2563
วันอังคาร ที ่10 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็นตน้ไป

ณ  หอ้งประชุมส านักงานสหกรณจ์งัหวัดสุรินทร์
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ล าดบั     ชือ่ นามสกุล ต าแหน่ง
22 นายค าภา เรืองรัมย์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏบิติัการ
23 นายอธิปพันธ์ รักษาพงษ์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏบิติัการ
24 นางสาวพัชศิริญา วงศ์พุทธะ นิติกรปฏบิติัการ
25 นางอรสา วงศ์ค า เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน
26 นายวิรง ประดับศรี เจา้พนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน

27 นายนิพนธ์ เจือจาน เจา้พนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน

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

ผู้ทีไ่ม่ไดเ้ข้าประชุม
1 นางสาวศุลีพร ฉัตรเฉลิมเดช นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ ไปราชการ
2 นางสาวพยอม พาพาน นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ ไปราชการ
3 นางจิราภร บรูณ์เจริญ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ ไปราชการ
4 นางรุจิรา กลองรัมย์ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ ไปราชการ
5 นางชฎาธาร จุฑาจันทร์ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ ลาคลอด
6 นางสาวร าพึง ทรงงาม นักวิชาการสหกรณ์ ไปราชการ
7 นายสมพงษ์ ด าเนินงาม พนักงานขับรถยนต์ ส 2 ไปราชการ
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เริ่มประชุม  เวลา 09.00 น.  
 นางสุวรรณี  ศรีสุวรรณ์ สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ประธานในการประชุมกล่าวเปิดประชุม และกล่าวขอบคุณ   

ทุกคนที่ร่วมมือเตรียมความพร้อมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เสด็จ
ทอดพระเนตรโครงการเกษตรอทิตยาทร จังหวัดสุรินทร์  เมื่อวันศุกร์ ที่ 6 มีนาคม 2563 ท าให้งานส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
อย่างสมพระเกียรติและได้รับค าชมจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ จากนั้นประธานในการประชุมได้ด าเนินการประชุมตาม
ระเบยีบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
    1. ผลจากการประชุมคณะกรมการจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 1/2563 เม่ือวันที่ 30 มกราคม 2563 
    1.1 ข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ มีดังนี้ 
    (1) ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องปากท้องของเกษตรกร ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในเรื่อง
ของการประกอบอาชีพด้านการเกษตร ให้ทุกหน่วยงานปรับแผนในการท างาน โดยมอบหมายให้หน่วยงานสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ์ด าเนินการ ดังนี้ 
      1. ท าอย่างไรให้ยกระดับเศรษฐกิจได้ 
      2. ท าอย่างไรให้ประชาชนอยู่ได้ เช่น มีอะไรกิน มีอะไรขาย  
      3. โดยประชาชนจะต้องมีส่วนร่วม โดยการช่วยเหลือตนเองด้วย    
     (2) การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 
         สถานการณ์ เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ซึ่งมีชื่อเรียกว่าอย่างเป็นทางการว่า COVID-19 
ก าลังระบาดทั่วโลก เพ่ือป้องกันการสร้างความสับสน ขอให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ได้ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ชัดเจน รวมทั้งการป้องกันการปฏิบัติตนเอง ให้แจ้งส่วนราชการ หน่วยงาน และ
อ าเภอ ได้เน้นย้ าและให้ความส าคัญด้วย  
        ให้ทุกคนดูแลตนเอง โดยการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ และไม่ไปในที่
สุ่มเสี่ยง เช่น ห้างสรรพสินค้า ผับ สนามมวย สนามกีฬา เป็นต้น ซึ่งในขณะนี้ ห้างสรรพสินค้าหลายแห่งปิดให้บริการ           
การแข่งขันกีฬาต่างๆ ก็ ยกเลิกการแข่งขัน วันสงกรานต์ก็งดจัดหลายแห่ง ดังนั้น ในสถานการณ์เศรษฐกิจบ้านเมืองเป็นเช่นนี้ 
ประชาชนก็ต้องลุกขึ้นมาช่วยเหลือตนเองด้วย โดยการจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว 
    (3) จังหวัดสุรินทร์ ได้เชิญชวนโหวตแบบโลโก้งานช้างสุรินทร์ ครบรอบ 60 ปี และได้แบบโลโก้
งานช้างสุรินทร์ ครบรอบ 60 ปี เรียบร้อยแล้ว ขอให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้น าไปประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ ต่อไป 
รวมทั้งโลโก้ "เกษตรอินทรีย์ วิถีสุรินทร์ 4.0" ขอให้ยึดมั่นพระราชด ารัสของในหลวง รัชกาลที่ 9 เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ 4 
ข้อ (1) ต้องมีกิน (2) ต้องมีอะไรขาย (3) ชาวบ้านต้องมีส่วนร่วม (4) การแก้ไขปัญหาภัยแล้งด้วยการ ขุดสระน้ าในไร่นา 
    (4) การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2563  
         ให้ทุกหน่วยงานรีบด าเนินการให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 
    (5) เรื่องภัยแล้ง ซ่ึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์โดยตรง  
         ให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ทุกกลุ่ม เข้าติดตามสหกรณ์ในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบนั้นๆ ว่ามีสหกรณ์
ใดที่กู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ หรือเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ไปเพ่ือ ขุดสระน้ า เจาะบ่อบาดาล และท าเกษตรแบบ
ผสมผสานบ้าง กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จะต้องมีข้อมูลทุกแห่ง โดยสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ จะลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยม  
    (6) เรื่องการร้องเรียน ร้องทุกข์ 
         กรณี การเสนอยุติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ในแต่ละเรื่อง ขอให้จัดท าหนังสือให้ผู้ร้องได้ลง
ลายมือชื่อรับทราบไว้ด้วย เพ่ือเป็นหลักฐานว่าผู้ร้องได้รับความพึงพอใจเรียบร้อยแล้ว 
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    1.2 ข้อสั่งการของสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ 
    (1) ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนแต่งกายให้ถูกระเบียบและกาลเทศะ การแต่งกาย :สวมเสื้อจะต้องเป็น
เสื้อคอปกเท่านั้น การปฏิบัติงานในสถานที่ราชการ  ส านักงานสหกรณ์ต่างๆ ที่เข้าไปแนะน าส่งเสริม ห้ามสวมกางเกงยีนส์ 
สุภาพสตรีให้สวมกระโปรงหากไม่ได้ไปปฏิบัติราชการพ้ืนที่ 
    (2) โครงการพาลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน ให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ส ารวจข้อมูลสหกรณ์ที่เข้า
ร่วมเบื้องต้น เพ่ือเตรียมการประสานงานล่วงหน้า ในการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน เช่น ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ ท าอาชีพ
อะไรมา เข้าร่วมโครงการแล้วอยากท าอะไร 
    (3) ให้ทุกคนเข้าตรวจสอบรายงานการประชุมประจ าเดือนของส านักงานในระบบเว็บไซต์      
ทุกเดือน 
    (4) ผลจากการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดสุรินทร์ ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอบคุณ     
ทุกคนที่ให้ความร่วมมือ 
       
ระเบียบวาระที่ ๒   เร่ืองรับรองรายงานการประชุม ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างส านักงาน
สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ ๒๕63 
      ฝ่ายบริหารทั่วไปได้น ารายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 3 กุมภาพันธ์  ๒๕63 ลงใน
เว็บไซต์ของส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ และหากมีข้อแก้ไขเพ่ิมเติมให้แจ้งฝ่ายบริหารทั่วไปภายในระหว่าง
ด าเนินการประชุม 
      
   มติ   ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  2/2563 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ ๒๕63 โดยไม่มีการแก้ไข 
  
ระเบียบวาระที่ 3    เร่ืองการติดตามผลการปฏิบัติงาน 
      3.1 เรื่องผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนกุมภาพันธ์ 2563  (ฝบท.)   
 

รายการ รวมทกุงบ งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอุดหนุน งบรายจา่ยอ่ืน

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

ผลการเบิกจ่าย 4,467,878.21 2,632,275.00 1,763,603.21 -          72,000.00    -               

% ผลการเบิกจ่าย 79.49% 84.05% 72.97% -          100.00% -               
แผนเบิกจ่าย ของเดอืน ก.พ 63 80.00%

คงเหลือ 1,153,021.79 499,625.00   653,396.79   -        -             -             

ผลการเบิกจ่ายภาพรวม สนง.สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์  ณ  วันที่ 28 กุมภาพันธ์  2563

 
  
 ผลการเบิกจ่ายของส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ (เดือนกุมภาพันธ์ 2563)     79.49  % 
 แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2563    80.00   % 
 นายเฉลิมศักดิ์ จอดนอก นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ ได ้ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  ดังนี้  



  รายงานการประชุม |หน้า ๖ 
 

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       2,624,300.00         84.11       495,600.00          

1.2 เงินเพ่ิมคา่ครองชีพ                                                      12,000.00              12,000.00              1,595.00           7,975.00                66.46       4,025.00              

3,131,900.00         3,131,900.00         526,455.00       2,632,275.00         84.05       499,625.00          

2.งบด าเนินงาน

2.1 เงินสมทบกองทนุประกนัสงัคม  + เงินสมทบกองทนุเงินทดแทน                                120,800.00            120,800.00            18,662.00         102,310.00            84.69       18,490.00            

2.2 คา่เช่าบา้น                                                                 307,000.00            307,000.00            31,300.00         307,500.00            100.16     (500.00)               

-                      

427,800.00            427,800.00            49,962.00         409,810.00            95.79       17,990.00            

รวมแผนงานบคุคลากรภาครัฐ 3,559,700.00         3,559,700.00         576,417.00       3,042,085.00         85.46       517,615.00          

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ส านักงานสหกรณ์จงัหวัดสุรินทร์

ประจ าเดือน  กมุภาพันธ์  2563

 

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

แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเล่ือมล า้และสร้างการเติบโตจากภายใน

ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับกาส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมในระดับชุมชน   0701247001000000     N1078

กจิกรรมหลัก 1ส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

กิจกรรมรอง  1  พฒันาดา้นระบบการบริหารจดัการและธรรมาภิบาลในการบริหารสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

งบด าเนินงาน

1.1 งานบริหารทัว่ไป

      1.  งานอ านวยการ 200,800.00            28,750.00              19,401.00              67.48       9,349.00              

      2. คา่เช่าส านกังาน 180,000.00            90,000.00              16,000.00              17.78       74,000.00            

      3.คา่จา้งเหมาท าความสะอาด  2 อตัรา 216,000.00            108,000.00            67,935.44              62.90       40,064.56            

      4. คา่จา้งเหมาพนกังานขบัรถยนต ์ 6 อตัรา 792,000.00            396,000.00            2,560.00           258,600.00            65.30       137,400.00          

      5. คา่จา้งเหมารักษาความปลอดภยั  2 อตัรา 273,600.00            136,800.00            80,000.00              58.48       56,800.00            

      6.คา่สาธารณูปโภต -                      

          6.1 คา่โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี         สหกรณ์จงัหวดั 24,000.00              12,000.00              2,887.93           15,021.41              125.18     (3,021.41)            

          6.2 คา่โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี         ผอ.กลุ่มวิชาการ/ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 60,000.00              30,000.00              4,920.93           17,893.88              59.65       12,106.12            

          6.3  คา่ไฟฟ้า น ้าประปา  โทรศพัท ์ ไปรษณีย์ 371,400.00            185,700.00            18,757.74         195,357.47            105.20     (9,657.47)            

     7. คา่ใชจ่้ายในการด าเนินงาน -                      

        7.1  คา่ซ่อมแซมบ ารุงรักษา รถยนตร์าชการ 62,000.00              31,000.00              22,440.07         54,853.48              176.95     (23,853.48)          

        7.2  คา่ซ่อมแซมบ ารุงรักษา ครุภณัฑ์ 25,000.00              12,500.00              1,700.00           16,190.00              129.52     (3,690.00)            

        7.3 คา่ซ่อมแซมบ ารุงรักษาส่ิงก่อสร้าง 40,000.00              20,000.00              -                        -           20,000.00            

        7.4  คา่พาหนะ  คา่น ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (กลุ่มงานจงัหวดั) 102,500.00            51,250.00              31,675.00         70,385.00              137.34     (19,135.00)          

รวม           2,347,300.00      1,102,000.00     84,941.67      811,637.68            73.65       290,362.32          

-2

 



  รายงานการประชุม |หน้า ๗ 
 

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

ยอดยกมา 2,347,300.00         1,102,000.00         84,941.67            811,637.68            73.65       290,362.32          

      7.5  คา่วสัดุส านกังาน 267,500.00            133,750.00            8,169.00              112,100.00            83.81       21,650.00            

      7.6  คา่ประกนัภยัรถยนต์ 9,000.00                4,500.00                1,935.63                43.01       2,564.37              

      7.7  คา่ประสานงานส่วนกลางและประชุมเขต 54,900.00              27,450.00              42,760.00              155.77     (15,310.00)          

      7.8  คา่วสัดุงานบา้นงานครัว 33,600.00              16,800.00              3,417.00              8,409.00                50.05       8,391.00              

8.  คา่จดันิทรรศการร่วมกบัหน่วยงานภายในจงัหวดั และประชาสมัพนัธต์ามภารกิจหน่วยงาน 80,000.00              40,000.00              58,693.00              146.73     (18,693.00)          

9. เงินส ารองจงัหวดั (เพ่ือให้หน่วยงานสามารถบริหารงบประมาณไดค้ล่องตวั 250,000.00            125,000.00            -           125,000.00          

    โดยให้เบิกจ่ายไดต้ามแนวทางการบริหารงบประมาณเงินส ารองฯ

รวม  1.1 งานบริหารทั่วไป 3,042,300.00         1,449,500.00         96,527.67            1,035,535.31         71.44       413,964.69          

1.2  คา่ใชจ่้ายในงานส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเขม้แข็งตามศกัยภาพ

       1. คา่ใชจ่้ายในการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 220,000.00            110,000.00            52,650.00            197,193.57            179.27     (87,193.57)          

       2. คา่พาหนะ คา่น ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 150,700.00            75,350.00              28,145.00            90,545.00              120.17     (15,195.00)          

1.2  รวมคา่ใชจ่้ายงานส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์ให้มีความเขม้แข็งฯ 370,700.00            185,350.00            80,795.00            287,738.57            155.24     (102,388.57)        

 1.3   คา่ใชจ่้ายเพ่ิมระหวา่งปี

1. คา่ธรรมเนียมศาลในการส่งบงัคบัคดี 600.00                   600.00                   -                        -           600.00                 

รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มระหว่างปี 600.00                   600.00                   #REF! -                        -           600.00                 

                      -  3  -

 

ที่ แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/รายการรายจ่าย แผน งบประมาณ เบิกจ่ายเดือนนี้ เบิกจ่ายสะสม ร้อยละ งบคงเหลือ

1.4  ค่าใช้จ่ายการด าเนนิงาน ก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์

       1. การป้องกนัการเกิดขอ้บกพร่อง 20,400.00            10,200.00            -          10,200.00         
       2. จดัประชุมซกัซ้อมการตรวจการ  (หา้มถวัจ่าย) 5,400.00              2,700.00              -          2,700.00            
      3. ตรวจการสหกรณ์โดยทีมตรวจสอบระดบัจงัหวดั 51,800.00            25,900.00            -          25,900.00         
      4. ตรวจการตามค าสัง่นายทะเบียนสหกรณ์ 10,800.00            5,400.00              -          5,400.00            
      5. ติดตามประเมินผลความกา้วหนา้การแกไ้ขขอ้บกพร่อง 6,200.00              3,100.00              1,540.00              49.68      1,560.00            
      6. จดัประชุมคณะท างานระดบัจงัหวดัแกไ้ขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์ จกบ 11,400.00            5,700.00              5,700.00              100.00   -                      
          จกบ. (หา้มถวัจ่าย)
      7. ช าระบญัชี 104,000.00          52,000.00            100.00               21,239.33           40.84      30,760.67         
     8. ค่าใชจ่้ายส าหรับผูช้  าระบญัชีในการร้องขอต่อศาลเพ่ือใหศ้าลสัง่ลม้ละลาย -                      
    9. ค่าใชจ่้ายในการจดัประชุมเชิงปฏิบติัการเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกนั 31,500.00            15,750.00            500.00               2,040.00              12.95      13,710.00         
        แกไ้ขปัญหา และพฒันาสหกรณ์/กลุ่มฯระดบัจงัหวดั -                      

1.4 รวมค่าใชจ่้ายในการ ด าเนินงาน ก ากบั ดูแล ตรวจสอบและคุม้ครองระบบสหกรณ์ 241,500.00          120,750.00         600.00               30,519.33           25.27      90,230.67         
รวม  แผนงานพ้ืนฐานดา้นการแกไ้ขปัญหาความยากจน ลดความเล่ือมล ้าฯ 3,655,100.00      1,756,200.00      #REF! 1,353,793.21      77.09      402,406.79       

  4  -

 

ที่ แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/รายการรายจ่าย แผน งบประมาณ เบิกจ่ายเดือนนี้ เบิกจ่ายสะสม ร้อยละ งบคงเหลือ

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            

 -   5  -

 



  รายงานการประชุม |หน้า ๘ 
 

ที่ แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/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            
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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            
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  รายงานการประชุม |หน้า ๙ 
 

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        7,733,500.00      5,620,900.00     #REF! 4,467,878.21     79.49     1,153,021.79   

   -  8  -

 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
  
   
 
 
 
 
 3.2 เรื่องผลการปฏิบัติงานของส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563   
  นายจตุพล หวลระลึก นวผ. รายงานผลการปฏิบัติงานฯ ดังนี้ 



  รายงานการประชุม |หน้า ๑๐ 
 

 
 
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๑๑ 
 

 
 
ประธาน : ข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงของกระบวนงาน การปฏิบัติงานถึง
กระบวนงานสุดท้ายแล้ว แต่ผลยังเป็นสีเหลือง สีแดง ซึ่งข้อเท็จจริงต้องเป็นสีเขียว ให้ปรับเปลี่ยนให้ถูกต้องตามความ
เป็นจริงและต้องมีความสัมพันธ์กัน 



  รายงานการประชุม |หน้า ๑๒ 
 

 
 
ประธาน: แก้ไขเช่นเดียวกับข้อ 1 



  รายงานการประชุม |หน้า ๑๓ 
 

 
 
ประธาน: กระบวนงานใดด าเนินการเสร็จแล้วให้เปลี่ยนจากเหลืองเป็นเขียว 



  รายงานการประชุม |หน้า ๑๔ 
 

 
 
ประธาน: ให้แก้ไขสีของเทมเพลตให้ถูกต้องและสอดคล้องกับเท็จจริง กระบวนงานที่ 1-5 ด าเนินการแล้ว ควรจะเป็นสี
เหลือง คงเหลือที่ยังไม่ด าเนินการเฉพาะ กระบวนงานที่ 6 คือการติดตามผล 



  รายงานการประชุม |หน้า ๑๕ 
 

 
 
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๑๖ 
 

 
 
ประธาน: แจ้งว่าให้ผลักดันสหกรณ์ทั้ง 5 แห่ง ให้เป็นไปตามกระบวนงาน 



  รายงานการประชุม |หน้า ๑๗ 
 

 
 
ประธาน: ให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าเหมายตามข้อตกลง 



  รายงานการประชุม |หน้า ๑๘ 
 

 
 
ประธาน: ให้ กจส. ก าหนดวันประชุมเพื่อซักซ้อมท าความเข้าใจ และให้ถือปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่าง กจส. กับ กสส. 



  รายงานการประชุม |หน้า ๑๙ 
 

 
 
ประธาน: ในส่วนที่ผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ขอให้ด าเนินการให้เป็นไปตามข้อตกลงที่เคยซักซ้อมท าความเข้าใจ 



  รายงานการประชุม |หน้า ๒๐ 
 

 
 
ประธาน: ส่วนที่ยังไม่ได้รายงานมา 33 แห่ง มีแนวโน้มจะได้หรือไม่  กจส. ร่วมกับ กสส. ติดตามข้อมูลให้ดี และนัด
ประชุมหารือกัน 



  รายงานการประชุม |หน้า ๒๑ 
 

 
 
ประธาน: เกณฑ์การพิจารณา มีอะไรบ้าง ตกเกณฑ์ข้อไหน? ต้องรักษาอย่างไร ให้เอาข้อมูลมาวิเคราะห์ให้ได้ข้อเท็จจริง 
แล้วน าข้อมูลวิเคราะห์สถานการณ์ว่าจะเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ โดยก าหนดการประชุมเพ่ือประเมินสถานภาพ 
ชี้แจงท าความเข้าใจในรายละเอียดแต่ละเกณฑ์ 



  รายงานการประชุม |หน้า ๒๒ 
 

 
 
ประธาน: ให้ กจส. น าเข้าท่ีประชุม ร่วมกับ กสส. ภายในเดือน มีนาคม 2563 ให้ กสส. เตรียม ข้อมูล แนวโน้มแต่ละ
สหกรณ์ การรักษามาตรฐาน การยกระดับ แต่ละสหกรณ์มีขอ้จ ากัดอะไรบ้าง ที่จะท าให้ไม่สามารถรักษามาตรฐานได้ ไม่
สามารถยกระดับได ้



  รายงานการประชุม |หน้า ๒๓ 
 

 
 
ประธาน: ข้อมูลทั้ง 2 ด้าน จะต้องมีความสัมพันธ์กัน ด าเนินการแล้วอยู่สีเหลือง ระหว่างด าเนินการเป็นสีเขียว 
ด าเนินการเป็นสีแดง คราวต่อไปให้แก้ไขและปรับปรุงด้วย 



  รายงานการประชุม |หน้า ๒๔ 
 

 
 
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๒๕ 
 

 
 
ประธาน: แจ้งว่า สหกรณ์ หรือกลุ่มเกษตรกร ใด ยังรายงานไม่ครบ ให้ กสส. เร่งติดตามด้วย กระบวนงานที่ 3-6 อยู่
ระหว่างการด าเนินการควรอยู่สีเขียว คราวต่อไปขอให้แก้ไขให้ถูกต้องด้วย 



  รายงานการประชุม |หน้า ๒๖ 
 

 
 
ประธาน: กระบวนงาน 3-6 อยู่ระหว่างการด าเนินการควรเป็นสีเขียว ยังไม่แล้วเสร็จจึงยังไม่เป็นสีเหลือง ขอให้แก้ไขให้
ถูกต้อง 



  รายงานการประชุม |หน้า ๒๗ 
 

 
 
ประธาน: ประธานแจ้งว่าให้ปรับแบบฟอร์มใหม่ การประชุมใหญ่ไม่เกี่ยวข้องการรายงาน ในข้อนี้ ผลงาน 13 แห่ง มีที่
ใดบ้าง กิจกรรมที่ 2 มี 7 แห่ง ที่ใดบ้าง กิจกรรมที่ 3 มี 26 แห่ง ที่ใดบ้าง 



  รายงานการประชุม |หน้า ๒๘ 
 

 
 
ประธาน: ให้ กจส. ก าหนดวันประชุมเรื่องเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ 
 1. กระบวนที่ 4 การติดตามผลการด าเนินงาน ซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการ ควรเป็นสีเขียว ไม่ควรจะเป็นสีเหลือง 
 2. การประเมินผล อิงเกณฑ์ของส านักงานตรวจบัญชี ใช้ เกณฑ์อะไร ให้น ามาหารือ ในวันประชุมการจัดชั้น
สหกรณ์ และการควบคุมภายใน 
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๒๙ 
 

 
 
ประธาน:  1. ให้ปรับปรุงแก้ไขสีของกระบวนงานในข้อ 4 ซึ่งอยู่ระหว่างการด าเนินงาน แก้ไขจากสีเหลือง เป็นสี
เขียว 
  2. ให้น ารายละเอียดของตัวชี้วัดมาหารือในที่ประชุมการจัดชั้นสหกรณ์ และการควบคุมภายในด้วย 



  รายงานการประชุม |หน้า ๓๐ 
 

 
 
ประธาน: ให้น าข้อมูลหารือในวันประชุมการจัดชั้นสหกรณ์ และการควบคุมภายใน 



  รายงานการประชุม |หน้า ๓๑ 
 

 
 
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๓๒ 
 

 
 
ประธาน: ให้ปรับสีให้ตรงตามที่รายงานผลมาตามความเป็นจริง กระบวนงานที่ 5 การก ากับติดตามอยู่ระหว่าง
ด าเนินการควรเป็นสีเขียว ไม่ควรเป็นสีเหลือง 



  รายงานการประชุม |หน้า ๓๓ 
 

 
 
ประธาน: การคุมตัวชี้วัดให้ดูตัวเลขเป้าหมาย ในรอบของการประเมินรอบต่อไปต้องน าตัวเลขนี้เป็นตัวชี้วัดด้วย 



  รายงานการประชุม |หน้า ๓๔ 
 

 
 
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๓๕ 
 

 
 
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๓๖ 
 

 
 
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๓๗ 
 

 
 
ประธาน: ให้กลุ่ม กบส. หารือ สกจ. ก าหนดวันประชุมติดตามการใช้เงินกู้ของสหกรณ์ 



  รายงานการประชุม |หน้า ๓๘ 
 

 
 
ประธาน: ปรับแก้ไขสีของกระบวนงานให้ตรงข้อเท็จจริง กระบวนงานยังไม่ครบไม่ควรเป็นสีเหลือง 



  รายงานการประชุม |หน้า ๓๙ 
 

 
 
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๔๐ 
 

 
 
ประธาน: ให้รายงานตามรายละเอียดให้สมบูรณ์ 



  รายงานการประชุม |หน้า ๔๑ 
 

 
 
ประธาน: ให้ก าหนดวันประชุมในแต่ละกิจกรรม 



  รายงานการประชุม |หน้า ๔๒ 
 

 
 
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๔๓ 
 

 
 
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๔๔ 
 

 
 
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๔๕ 
 

 
 
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๔๖ 
 

 
 
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๔๗ 
 

 
 
ประธาน: กตส. ตรวจสอบเป้าหมาย 69 แห่งตามแบบ โดยให้แยกแผนกรมและ แผนจังหวัด 
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ประธาน: ยึดเป้ากรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหลัก ผลงานให้ระบุปีให้ชัดเจน 
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  รายงานการประชุม |หน้า ๕๓ 
 

 
 
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๕๔ 
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  รายงานการประชุม |หน้า ๕๗ 
 

 
 
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๕๘ 
 

 
 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ  
   4.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป น าเสนอเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
   4.1.1.  เรื่อง พนักงานราชการลาออกและเข้าท างานใหม่   
         นายศุภวัฒน์ ซาเสน ต าแหน่ง นิติกร สังกัดกลุ่มตรวจการ ลาออก เมื่อวันที่  28 
กุมภาพันธ์ 2563 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ได้ด าเนินการเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงาน
ราชการต าแหน่งนิติกร       ล าดับที่ 2 ได้แก่ นายพสิษฐ์ พิพัฒฑรคานนท์  
   ในการนี้ ประธานให้พนักงานราชการแนะน าตัว และกล่าวต้อนรับพร้อมให้แนวทางการปฏิบัติงาน 
     
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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   4.1.2 ค าสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ 

   ค าสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 101/2563 เรื่องเลื่อนข้าราชการ ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
สุรินทร์ มีข้าราชการได้รับการเลื่อนต าแหน่ง 1 ราย ได้แก่ นางสาวนรินทร์ ค าเมลี โดยได้รับการเลื่อนจากต าแหน่ง    
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน สังกัด กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 (อ าเภอรัตนบุรี ท่าตูม สนม และโนนนารายณ์ )    
เป็นเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส สังกัดกลุ่มงานเดิม พร้อมนี้ ประธาน ได้ประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการ
ดังกล่าวด้วย 
  
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
   4.1.3 เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2562 
     ตามท่ีจังหวัดสุรินทร์ได้ท าการ คัดเลือกข้าราชการให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี 
พ.ศ. 2562 นั้น คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัดเรียบร้อยแล้ว และได้ประกาศ
รายชื่อไปแล้วนั้น ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ มีข้าราชการที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัด
สุรินทร์ ประจ าปี พ.ศ.2562 จ านวน 2 ราย ได้แก่  (1) นายกฤช เยาวสกุลมาศ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ และ 
(2) นางสาวนรินทร์ ค าเมลี เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
     ประธาน :กล่าวแสดงความยินดีและชมเชย ในปีต่อๆ ไป ขอให้มีเจ้าหน้าที่ในสังกัดได้รับ
การคัดเลือกอีก 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
   4.1.4 เรื่อง การมอบอ านาจการขออนุญาตและรับทราบการไปต่างประเทศในระหว่างการลา
หรือในระหว่างวันหยุดราชการ 
     ตามค าสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การมอบอ านาจการอนุญาตและรับทราบการเดินทาง
ไปทัศนศึกษา โดยอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์มอบอ านาจให้ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่และผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้
มีอ านาจในการอนุญาตและเสนอให้อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์รับทราบการลาไปทัศนศึกษาต่างประเทศ นั้น 
     กองการเจ้าหน้าที่เป็นหน่วยงานที่ด าเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตไปต่างประเทศของ
บุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ เนื่องจากการลาไปทัศนศึกษายังไม่ครอบคลุมการลาไปต่างประเทศ จึงได้ปรับปรุง
ค าสั่งดังกล่าว เพ่ือให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบฯ อาศั ยตามความในพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2550 มาตรา 14 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของงข้าราชการ 
พ.ศ.2555 ข้อ 13 และค าสั่งกระทวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 210/2555 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2555 เห็นควรให้ 
ด าเนินการ ดังนี้ 
     1.ให้ยกเลิกค าสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 407/2560 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2560 
     2.ข้าราชการส่วนกลาง ประเภทนักบริหาร (รองอธิบดี) ประเภทอ านวยการและประเภท
วิชาการระดับเชี่ยวชาญ ให้อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นผู้มีอ านาจอนุญาตและรับทราบการไปต่างประเทศในระหว่าง
การลา หรือในระหว่างวันหยุดราชการ ตามกฎหมาย ระเบียบและค าสั่งที่เกี่ยวข้องก่อนเดินทางดังกล่าว 
     3.ข้าราชการส่วนกลาง ประเภทวิชาการตั้งแต่ระดับช านาญการพิเศษลงมา ประเภททั่วไป
ตั้งแต่ระดับอาวุโสลงมา ลูกจ้างประจ าและพนักงานราชการ ให้ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่มีอ านาจในการอนุญาต 
และเสนอให้อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์รับทราบการไปต่างประเทศในระหว่างการลา หรือในระหว่างวันหยุดราชการ 
ตามกฎหมาย ระเบียบและค าสั่ง 
     4.ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการส่วนภูมิภาค ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น  
ผู้มีอ านาจอนุญาตการไปต่างประเทศตามกฎหมาย ระเบียบและค าสั่งที่เกี่ยวข้อง โดยให้แจ้งอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
รับทราบการไปต่างประเทศใน 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
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   4.1.5  เรื่อง ทบทวนมาตรการและแนวทางการประหยัดพลังงานและทรัพยากรของ กรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 
       กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประกาศใช้มาตรการประหยัดพลังงานและทรัพยากรซึ่งด าเนินการ
ตามนโยบาย โดยให้บุคลากรทุกคนร่วมมือในการด าเนินตามมาตรการประหยัดพลังงานของภาครัฐ เพ่ือลดค่าใช้จ่ายที่
ไม่จ าเป็นและฟุ่มเฟือยในหน่วยงานราชการถือปฏิบัติ ทั้งนี้ ให้พิจารณาด าเนินมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือลดความ
สิ้นเปลือง 
       ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ มีมาตรการและแนวทางการประหยัดพลังงานและ
ทรัพยากร ดังนี้ 
     1.) การใช้เครื่องปรับอากาศ 
      -เครื่องปรับอากาศ   เปิดเวลา 09.00 -11.30 น.และ 13.00-16.00 น. 
         ปิดเวลา  11.30-13.00 น. และ 16.00 น. เป็นต้นไป 
      -เครื่องปรับอากาศประจ าห้องประชุม ให้เปิดใช้ก่อนเวลาประชุม 30 นาที 
และปิดทันทีเมื่อเลิกประชุม 
     2.) การใช้ไฟฟ้าแสงสว่าง 
      -ปิดไฟในเวลาพักเที่ยงหรือเม่ือเลิกใช้ 
     3.) การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอ่ืนๆ 
      -ปิดพักหน้าจอคอมพิวเตอร์ในช่วงเวลาพักกลางวัน 
     4.) การใช้น้ าประปา 
      -พนักงานขับรถยนต์ไม่ให้เปิดน้ าทิ้งไว้ตลอดเวลาขณะท าการล้างท าความ
สะอาดรถยนต์ 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
  

   4.1.6 เรื่อง มาตรการลด คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ 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 าหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดเพ่ิมขึ้น ดังนี้ (1) ขยะมูลฝอยที่   
ส่งก าจัดลดลงตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป (2) ถุงพลาสติกหูหิ้วลดลงตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไป (3) แก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียว
ทิ้งลดลงตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไป (4) โฟมบรรจุอาหารลดลงร้อยละ 100  
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  ในการนี้ ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารทั่วไป ด าเนินการจัดหาจุดวางถังขยะเป็นพิษที่
เหมาะสม ภายในส านักงาน โดยให้แยกออกจากถังขยะอ่ืนๆ และท าป้ายประเภทของขยะให้ชัดเจน 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  

 
4.2 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ น าเสนอเร่ืองเพ่ือทราบ  
    นายสมควร  แสงอินทร์ ผอ.กพส. รายงานที่ประชุมดังนี้ 
    4.2.1  เรื่องการรายงานอัตราสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ งบทดลองประจ าเดือน มกราคม  2563    
จ านวนสหกรณ์ที่มีสินทรัพย์สภาพคล่อง จ านวน 70 แห่ง มีข้อสังเกต ดังนี้ 

  (1)  สหกรณ์ท่ีด ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง น้อยกว่าอัตราร้อยละหนึ่ง จ านวน -  แห่ง 

  (2) สหกรณ์ที่ด ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง ปกติอัตราร้อยละหนึ่งและไม่เกินอัตราร้อยละยี่สิบ              
จ านวน  20  แห่ง  

  (3)  สหกรณ์ที่มีอัตราสินทรัพย์สภาพคล่อง มากกว่าอัตราร้อยละยี่สิบขึ้นไป จ านวน  50 แห่ง 

ประธาน: มอบกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจสอบและปฏิบัติให้เป็นไปตามเกณฑ์ 

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 588 ล้านบาท เบิกเงินกู้แล้ว จ านวน 209.40 ล้านบาท   
  2. ผลการรวบรวมข้าวเปลือก ปีการผลิต 2562/63 มีสหกรณ์รวบรวมข้าวเปลือก จ านวน 18 แห่ง 
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 มีผลการรวบรวมข้าว ดังนี้ 
   2.1 ผลการรวบรวมข้าวเปลือก(เพื่อจ าหน่าย) สหกรณ์รวบรวมข้าวเปลือกจากสมาชิกสหกรณ์
และเกษตรกรทั่วไป ในลักษณะซื้อมาขายไป โดยท าคู่ค้ากับโรงสีและพ่อค้าเอกชนในท้องถิ่น จ านวน 80,898.08  ตัน 
เป็นเงิน 995,947,682.95 บาท  ผลการจ าหน่ายข้าวเปลือก 79,835.88 ตัน เป็นเงิน 998,416,416.02 บาท 
คงเหลือข้าวเปลือก 1,062.20 ตัน เป็นเงิน 13,667,869.50 บาท 
   2.2 ผลการรวบรวมข้าวเปลือกเพื่อแปรรูป  สหกรณ์รวบรวมข้าวเปลือกเพ่ือแปรรูป  5 แห่ง
จ านวน 7,353.75  ตัน  เป็นเงิน 102,351,761.91  บาท ส่งแปรรูป จ านวน 139.22 ตัน ได้เนื้อข้าวสาร 68.43 
ตัน ได้ผลพลอยได้ จ านวน 53.23 ตัน คงเหลือข้าวเปลือก จ านวน 7,214.53 ตัน 
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   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  

  สหกรณ์ที่มีลูกหนี้ค้างช าระค่าข้าวเปลือกที่เกิดจากการจ าหน่ายข้าวเปลือก และยังไม่ได้รับเงินช าระหนี้
จากผู้ซื้อ ภายใต้โครงการสินเชื่อเพ่ือรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2562/63 
จ านวน 6 แห่ง ปริมาณ 14,526.88 ตัน มูลค่า 176,793,341.50 บาท  ข้อมูล ณ วันที่ 6 มีนาคม 2563 
สหกรณ์ได้รับเงินช าระจากการจ าหน่ายข้าวเปลือกจากผู้ซื้อ เสร็จเรียบร้อยแล้วทั้ง 6 แห่ง  
 
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 งบประมาณท้ังสิ้น 
28,954,800 บาท  ผลการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์การตลาด/สิ่งก่อสร้าง ของสหกรณ์ท่ีได้รับสนับสนุนดังนี้  
 

ผลการใช้ประโยชน์ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2563 

 
 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 

 

ท่ี ช่ือสหกรณ์ รายการ 

ผลการด าเนินงานการรวบรวมผลผลิตของสหกรณ์ 

แผนการ
รวบรวม(ตัน) 

ผลการรวบรวมเดือน ก.พ.2563 ผลการรวบรวมสะสม(ต.ค.-ก.พ.2563) 

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

1 สกป.เมืองสุรินทร์ จ ำกัด 1. ลำนตำก  4,800 ตรม. 3,600 48.93 629,569.00 2,560.54 31,953,592.00 
2 สกก.บัวเชด จ ำกัด 2. โกดัง      1,000 ตรม. 5,500 2,055.83 3,546,132.67 2,762.35 5,147,639.19 

  3. ลำนตำก  4,000 ตรม.    2,202.69 26,035,358.25 
3 สกก.ส ำโรงทำบ  จ ำกัด 4. ลำนตำก  3,200 ตรม. 2,100 0.00 0.00 3,090.55 36,082,849.50 
  5. เครื่องชั่งฯ 80 ตัน       
  6. ฉำง       2,000 ตัน       
4 สก.ผู้ใช้น  ำกุดหวำย-เกำะแก้ว 

จ ำกัด 
7. ลำนตำก 1,120 ตรม. 2,000 45.00 575,961.00 1,380.33 16,244,230.00 

  8. เครื่องชั่ง 50 ตัน       
5 สกป.ชุมพลบุรี จ ำกัด 9. ลำนตำกขนำด 4,000ตรม. 2,150 0.00 0.00 2,199.57 36,422,083.64 
6 สกก.สนม จ ำกัด 10. ลำนตำก จ ำนวน 

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

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

     

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

     

  11. เครื่องชั่งพร้อม 
    โรงคลุม 50 ตัน 

     

รวม 17,650 2,149.76 4,751,662.67 17,004.33 187,388,081.58 
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4.2.4 เรื่อง โครงการธนาคารสินค้าเกษตร  
  นายสมควร แสงอินทร์ ผอ.กพส. รายงานที่ประชุมดังนี้ 

สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ เป้าหมายการส่งเสริม ๑๕ สหกรณ์ โดยพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นแหล่งยืม/
คืน/รับฝาก/ถอน เมล็ดพันธุ์ข้าว ข้าวสาร ข้าวเปลือก และปัจจัยการผลิตอ่ืน ๆให้แก่สมาชิกสหกรณ์ เพ่ือลดต้นทุนและ
บรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิก 

ผลการด าเนินงาน ข้อมูล ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 28 กุมภาพันธ์ 2563 มีสมาชิกใช้บริการ       ในการซื้อ
อาหารสัตว์ เมล็ดพันธุ์ข้าว,ข้าวสาร และเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด จ านวน 510 ราย มูลค่า 709,074.96 บาท ต้นทุนการ
ผลิตลดลง 70,527 บาท 
ผลการด าเนินงานของธนาคารสินค้าเกษตร ของสหกรณ์ ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2563 
 

ที ่ ชื่อสหกรณ ์ การใหบ้รกิาร 

ผลการใหบ้รกิารของธนาคาร 

หมายเหต ุ
การใหบ้รกิารเดือน ม.ค.63 

การใหบ้รกิารยอดสะสม  
1ต.ค.-28 ม.ค.63 

สมาชิกมาใช้
บริการ 

 
ยอดให้   
บริการ 

ต้นทุนการ
ผลิตลดลง 

สมาชิกมาใช้
บริการ 

ยอดให้บริการ ต้นทุนการ
ผลิตลดลง 

1 สกก.ปราสาท จ ากัด อาหารสัตว ์ -  - - 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 - - - 156 415,027.80 29,700  

ข้าวสาร 115 71,575.16 25,136 115 71,575.16 25,136  
7 สกก.รัตนบุรี จ ากัด เมล็ดพันธุ์ข้าว - - - - - -  
8 สกก.สนม จ ากัด เมล็ดพันธุ์ข้าว 

เมล็ดพันธุ์ถั่วลสิง 
23 

 
90,400 

 
 

3,616 23 
52 

90,400 
50,850 

3,616 
5,650 

 

9 สกป.ท่าตมูหนึ่ง จ ากัด เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด - 7,872 - 8 7,872 288  

รวมทั้งสิ้น 138 169,847.16 28,752 510 709,074.96 70,527  

 
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: แจ้งว่า ให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์หาข้อมูลของสหกรณ์ทั้ง 4 แห่ง นี้ (สกต.สุรินทร์ จ ากัด สกก.
ชุมพลบุรี จ ากัด สกป.เมืองสุรินทร์ จ ากัด สกก.บัวเชด จ ากัด) ด าเนินการอะไรไปแล้วบ้าง ใช้บริการแล้วกี่ราย แล้ว
รายงานผ่าน กพส. 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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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 รวมลดต้นทุนจากค่าบริการที่ล ดลง 
จ านวน242,025 บาท  
   2. รถตักล้อยาง จ านวน 2 คัน สหกรณ์ใช้ประโยชน์ในการรวบรวมผลผลิต ข้าวเปลือก,มัน
ส าปะหลัง ในปีการผลิต 2562/63 มีผลรวบรวม  7,630.42 ตัน สามารถลดต้นทุนจากการทดแทนแรงงานได้ 
2,641 คน/วัน มูลค่า 915,026 บาท 
ประธาน :แจ้งว่า ให้ กสส.3 ตรวจสอบรถตักล้อยางกับลานตากว่าเกี่ยวเนื่องกันหรือไม่ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

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 23 กุมภาพันธ์ 2563 ผลการรวบรวมยางพารา จ านวน 2,448.02 ตัน มูลค่า 
45,039,040.49 บาท ผลการจ าหน่าย 2,418.36 ตัน มูลค่า 45,391,363.39 บาท 

 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

4.2.7  เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรกร กิจกรรมส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ด
พันธุ์ดีแก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร ปี 2563 

   นายสมควร แสงอินทร์ ผอ.กพส. รายงานที่ประชุมดังนี้ 

  มีสหกรณ์ที่เข้ารวมโครงการ จ านวน 4 แห่ง 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. สหกรณก์ารเกษตรชุมพลบุรี จ ากัด มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ   77   คน จ านวน 1,059   ไร่ 

  4. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินชุมพลบุรี จ ากัดมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ 210 คน จ านวน 3,125  ไร่               
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ผลการด าเนินงาน เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดังนี้ 

ที่ ชื่อสหกรณ์ 

แผนการ
รวบรวมเมล็ด

พันธุ์จาก
สมาชิก(ยังไม่

ตรวจมาตรฐาน
(ตัน) 

ผลการรวบรวม
เมล็ดพันธุ์จาก
สมาชิก(ยังไม่

ตรวจมาตรฐาน)
(ตัน) 

แผนการรวบรวม
เมล็ดพันธุ์ที่ผ่าน

มาตรฐาน 
(ตัน 

ผลการรวบรวมเมล็ด
พันธุ์ที่ผ่านมาตรฐาน 

(ตัน 

1 สกต.ธกส.สุรินทร์ จ ากัด 3,000 1,577.220 2,400 1,577.220 
2 สกก.ปราสาท  จ ากัด 600 500.417 540 332.906 
3 สกก.ชุมพลบุรี จ ากัด 400 264.683 360 264.683 
4 สกป.ชุมพลบุรี จ ากัด 600 508.193 540 508.193 

รวมทั้งสิ้น 4,600 2,750.513 3,840 2,683.002 
ร้อยละ  59.79  69.68 

  

ประธาน : แจ้งว่า สิ้นเดือน มีนาคม 2563 ให้ กสส. 1-6 รายงานผลให้ทราบด้วย โดย รายงานผ่าน กพส. 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
4.3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์  น าเสนอเร่ืองเพื่อทราบ 
 นายธราดล ศิลาลาย รายงานที่ประชุม ดังนี้ 

4.3.1  เรื่อง กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
 1.1 ลูกหนี้เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ครบก าหนดช าระภายในเดือนมีนาคม 2563 จ านวน         

15  สัญญา  ต้นเงิน 25,209,630.13 บาท  ดังนี้ 
ล าดับ

ที่ สหกรณ์.....จ ากดั ต้นเงินคงเหลือ ดอกเบี้ย วัตถุประสงค ์

1 สกก.เพื่อการผลิตและการตลาดสุรินทร ์      600,000.00  4.00 สมาชิกกู้ยืม 

2 สกก.ต าบลดา่น      409,630.13  4.00 จัดหาสินคา้ฯ 

3 สกก.ร่วมใจบ้านดง       700,000.00  3.50 สมาชิกกู้ยืม 

4 สกก.รุ่งเรืองพัฒนา    2,200,000.00  4.50 สมาชิกกู้ยืม 

5 สก.มาตรฐานสินคา้เกษตรไทย    2,300,000.00  3.50 สมาชิกกู้ยืม 

6 สกก.ทหารกองหนุนศรีณรงค์    1,500,000.00  1.00 สมาชิกกู้ยืม 

7 สก.กุดหวาย-เกาะแก้ว    1,000,000.00  3.50 จัดหาสินคา้ฯ 

8 สก.สตรีเขวาสินรินทร ์    3,000,000.00  4.00 สมาชิกกู้ยืม 

9 สกก.ไตรมิตร      800,000.00  3.50 สมาชิกกู้ยืม 

10 สกก.จอมพระ  จ ากัด     1,000,000.00  4.50 สมาชิกกู้ยืม 

11 สกก.ชุมพลบุร ี    3,000,000.00  1.00 สมาชิกกู้ยืม 

12 สกป.ชุมพลบุร ี    3,000,000.00  1.00 สมาชิกกู้ยืม 

13 สก.โคเนื้อหนองเมธี    1,100,000.00  1.00 สมาชิกกู้ยืม 

14 สก.กองทุนสวนยางทา่ตูม    1,500,000.00  1.00 สมาชิกกู้ยืม 

15 สก.โคเนื้อสุรินทร์วากิวยางสวา่ง    1,200,000.00  4.00 สมาชิกกู้ยืม 

  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,209,630.13 
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           1.2 ลูกหนี้ค้างช าระ/ลูกหนี้ตามพิพากษาเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(เอกสารแนบ 1)  

 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 

 ช าระบัญชี             54   สัญญา 
 หนี้ผิดนัดคงเหลือ ณ 28 กุมภาพันธ์ 2563 จ านวน 73 สัญญา เป็นเงิน 75,886,446.62 บาท   
 รับช าระหนี้ค้างช าระ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2563  จ านวน 4 สัญญา ดังนี้  

 

 

 

 

 
 
 
 

ประธาน :มอบหมายให้ นางสุภาวดี บุญแก้ว ช่วยตรวจสอบดูแลเรื่องบัญชีการรับ-จ่าย ของสหกรณ์สตรีเขวาสินรินทร์  
จ ากัด 

 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

 4.3.2 เรื่อง เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร  รายละเอียดดังนี้ 

 1.)  โครงการอ่ืน ๆ หนี้ค้างช าระ จ านวน 40 สัญญา ต้นเงินคงเหลือ 32,118,814.83 บาท ซึ่งได้
ด าเนินการส่งฟ้องด าเนินคดีกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีหนี้ค้างทั้งหมดแล้ว  ในเดือน กุมภาพันธ์ 2563        
สหกรณ์การเกษตรพัฒนานาเสือก จ ากัด ช าระเงินจ านวน 2,500 บาท 

  2.) โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาดปีที่ 4  
ครบก าหนดช าระภายในเดือนมีนาคม 2563  รายชื่อกลุ่มเกษตรกร กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร จ านวน 18 แห่ง ดังนี้
       

ที ่ สหกรณ์ ช าระหนี้(บาท) ช าระต้นเงิน(บาท) 
1 สบ.สินค้าเกษตร จก. 9,000.00 4,954.76 
2 สกก.หมู่บ้านทับทิมสยาม 04 จก. 14,000.00 11,643.25 
3 สกก.ไตรมิตร จก.(หมดหนี้) 110,339.01 107,145.20 
4 สกก.สตรีชุมพลบุรี จก. 40,000.00 0.00 

รวม 173,339.01 123,743.21 

../../ไฟล์งานเข้าวาระนำเสนอหน้าจอ/ประชุมประจำเดือนปี63/ประชุมครั้งที่%203/กบส/กพส6%20-2563.xlsx
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ตน้เงินกู้ วันที่
(บาท) เบิกรับเงินกู้

1. กลุม่เกษตรกรท านาแกใหญ่ 1,500,000.00  29 เม.ย. 62 31 มี.ค. 63 2 พ.ค. 62 กลุม่สง่เสริมสหกรณ์ 1 ช าระแล้ว จ านวน  1,500,802.76  วนัท่ี 27 ก.พ. 63
2. กลุม่เกษตรกรท านาเพ้ียราม 2,000,000.00  29 เม.ย. 62 31 มี.ค. 63 2 พ.ค. 62 กลุม่สง่เสริมสหกรณ์ 1
3. กลุม่เกษตรกรท านาสมุด 900,000.00    26 เม.ย. 62 31 มี.ค. 63 30 เม.ย. 62 กลุม่สง่เสริมสหกรณ์ 2
4. กลุม่เกษตรกรท าสวนยางพาราบ้านอ าปึล 500,000.00    26 เม.ย. 62 31 มี.ค. 63 30 เม.ย. 62 กลุม่สง่เสริมสหกรณ์ 2 ช าระแล้ว จ านวน  500,000.00  วนัท่ี 28 ก.พ. 63
5. กลุม่เกษตรกรท านาต าบลส าโรงทาบ 500,000.00    26 เม.ย. 62 31 มี.ค. 63 30 เม.ย. 62 กลุม่สง่เสริมสหกรณ์ 4
6. กลุม่เกษตรกรผู้ปลกูข้าวต าบลบึง 500,000.00    26 เม.ย. 62 31 มี.ค. 63 30 เม.ย. 62 กลุม่สง่เสริมสหกรณ์ 4
7. กลุม่เกษตรกรท านาหมื่นศรี 500,000.00    26 เม.ย. 62 31 มี.ค. 63 30 เม.ย. 62 กลุม่สง่เสริมสหกรณ์ 4
8. กลุม่เกษตรกรท านายาง 300,000.00    3 พ.ค. 62 31 มี.ค. 63 23 พ.ค. 62 กลุม่สง่เสริมสหกรณ์ 4
9. กลุม่เกษตรกรท านาศรีสขุ 500,000.00    26 เม.ย. 62 31 มี.ค. 63 30 เม.ย. 62 กลุม่สง่เสริมสหกรณ์ 4
10. กลุม่เกษตรกรเลีย้งสตัว์กระออม 700,000.00    26 เม.ย. 62 31 มี.ค. 63 30 เม.ย. 62 กลุม่สง่เสริมสหกรณ์ 4 ช าระแล้ว จ านวน  700,063.56  วนัที ่27 ก.พ. 63
11. กลุม่เกษตรกรผู้เลีย้งสตัว์บ้านจงัเกา 500,000.00    26 เม.ย. 62 31 มี.ค. 63 30 เม.ย. 62 กลุม่สง่เสริมสหกรณ์ 4
12. กลุม่เกษตรกรเลีย้งสตัว์ส าโรงทาบ 500,000.00    26 เม.ย. 62 31 มี.ค. 63 30 เม.ย. 62 กลุม่สง่เสริมสหกรณ์ 4
13. กลุม่เกษตรกรท านาโพนม่วง-ม่วงสวรรค์ 400,000.00    29 เม.ย. 62 31 มี.ค. 63 2 พ.ค. 62 กลุม่สง่เสริมสหกรณ์ 5
14. กลุม่เกษตรกรท านาอินทรียกุ์ดมะโน 600,000.00    30 เม.ย. 62 31 มี.ค. 63 2 พ.ค. 62 กลุม่สง่เสริมสหกรณ์ 6
15. กลุม่เกษตรกรท านาเมืองแก 1,000,000.00  30 เม.ย. 62 31 มี.ค. 63 2 พ.ค. 62 กลุม่สง่เสริมสหกรณ์ 6
16. กลุม่เกษตรกรเลีย้งสตัว์สนม 500,000.00    30 เม.ย. 62 31 มี.ค. 63 2 พ.ค. 62 กลุม่สง่เสริมสหกรณ์ 6
17. กลุม่เกษตรกรชาวสวนยางพาราต าบลหนองระฆัง 300,000.00    7 พ.ค 62 31 มี.ค. 63 30 พ.ค. 62 กลุม่สง่เสริมสหกรณ์ 6 ช าระแล้ว  180,000 บาท  วนัที ่ 20 ม.ค. 63

18. กลุม่เกษตรกรชาวสวนยางพาราบ้านนาดี 180,000.00     8 พ.ค. 61 31 มี.ค. 63 30 พ.ค. 62 กลุม่สง่เสริมสหกรณ์ 6 ช าระแล้ว  300,284 บาท  วนัที ่21 ก.พ. 63

สญัญา
หมายเหตุที่

ลงวันที่ สิน้สดุวันที่

รายช่ือกลุ่มเกษตรกร กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กบักลุ่มเกษตรกร เพ่ือเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลติและการตลาด 

ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์

กลุม่สง่เสริมสหกรณ์

 
  
  

 3.) ขั้นตอนการบังคับคดี  
        ด าเนินการบังคับคดีแล้ว จ านวน 35 สัญญา คิดเป็นร้อยละ 87.50 ยังคงเหลือ 5 สัญญา คิดเป็น    ร้อยละ 
12.50 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 1 สัญญา  
              ออกหมายบังคับคดีเพ่ิมเติมคือ กลุ่มเกษตรกรท านาสวาย จ านวน 1 สัญญา ซึ่งจะได้ประสานงาน
ส านักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์  เพ่ือด าเนินการสืบทรัพย์  
ของลูกหนี้ต่อไป    

มติ ทีป่ระชุมรับทราบ 
 4.3.3. เรื่องเงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร  
   ต้นเงินคงเหลือ  70,073,891.07  บาท ซึ่งได้ด าเนินการส่งฟ้องด าเนินคดีและบังคับคดีกับสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกรที่มีหนี้ค้างทั้งหมดแล้ว มีหนี้ค้างช าระ  จ านวน 21 สัญญา แยกเป็นสหกรณ์ จ านวน 14 แห่งและกลุ่ม
เกษตรกร จ านวน 4 แห่ง ดังนี้  
  1. สหกรณ์การเกษตรพนมดงรัก จ ากัด    
  2. สหกรณ์การเกษตร สกย.อ.(1) ศีขรภูมิ จ ากัด 
  3. สหกรณ์การเกษตรผู้ผลิตข้าวหอมมะลิจังหวัดสุรินทร์ จ ากัด 
  4. สหกรณ์การเกษตรปศุสัตว์สุรินทร์ จ ากัด 
  5. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ส าโรง 
  6. สหกรณ์การเกษตรโนนนารายณ์ จ ากัด  จ านวน 2  สัญญา 
  7. กลุ่มเกษตรกรท านาหนองเทพ 
  8. สหกรณ์สตรีส าโรงทาบ จ ากัด 
  9.สหกรณ์สตรีศีขรภูมิ จ ากัด 
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  10.สหกรณ์การเกษตรศรีณรงค์ จ ากัด 
  11.ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ จ ากัด 
  12.กลุ่มเกษตรกรท านาจีกแดก จ านวน 2 สัญญา 
  13.สหกรณ์ช่วยเกษตรกรสังขะ – ศรีณรงค์ จ ากัด จ านวน 2 สัญญา  
      : (อีก 1 สัญญา อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดและอยู่ระหว่างศาลออกค าสั่ง)   
  14.สหกรณ์การเกษตรกระโพ จ ากัด 
  15.สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านม่วงมูล จ ากัด 
  16.กลุ่มเกษตรกรท านาตาเมียง 
  17.สหกรณ์สตรีศีขรภูมิ จ ากัด 
  18.สหกรณ์การเกษตรสตรีชุมพลบุรี จ ากัด  

   ประธาน: มอบ กบส. ติดตามและด าเนินการ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่มีหนี้ค้างทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายใน 
21 กุมภาพันธ์ 2563 และรายงานให้ทราบด้วย 

   มติ ที่ประชุมรับทราบ 

  4.3.๔. เรื ่อง โครงการส่งเสริมปุ๋ยผสมใช้เองผ่านสหกรณ์การเกษตร เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่
เกษตรกร   
                  4.1 ) การติดตามผลการผสมปุ๋ยใช้เองของสมาชิก ตามโครงการอบรมส่งเสริมปุ๋ยผสมใช้เองผ่านสหกรณ์
การเกษตรเพ่ือลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร รุ่นที่ 1 และ รุ่น 2 ประจ าเดอืนมกราคม 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          
ทีเ่พาะปลูกคือ 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 
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   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 าเสนอที่ประชุม ดังน้ี) 

 4.4.1 เรื่องการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน  

   การจัดมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
   สหกรณ์ทั้งหมด 171 แห่ง น ามาจัดมาตรฐาน(ด าเนินงาน) 88 แห่ง ไม่น ามาจัดมาตรฐาน 83 แห่ง (ตั้ง
ใหม่ไม่ถึง 2 ปี 3 แห่ง หยุดด าเนินธุรกิจ 8 แห่ง และเลิก/ช าระบัญชี 72 แห่ง)  
   กลุ่มเกษตรกรทั้งหมด 57 แห่ง น ามาจัดมาตรฐาน(ด าเนินการ) 35 แห่ง ไม่น ามาจัดมาตรฐาน 22 แห่ง 
(ตั้งใหม่ไม่ถึง 1 ปี 0 แห่ง หยุดด าเนินธุรกิจ 1 แห่ง และเลิก/ช าระบัญชี 21 แห่ง) 
    การพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน 
    1. แนะน าส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ให้รักษาระดับผ่านเกณฑ์มาตรฐานแผน 55 แห่ง  

ข้อมูล ณ วันที่ 29 ก.พ. 63 ผลสหกรณ์รักษามาตรฐาน (ระดับ A+B) ได้ จ านวน 14 แห่ง (ระดับ A 
= 5, ระดับ B = 4) รักษามาตรฐานไม่ได้ จ านวน 0 แห่ง และยังไม่ประชุมใหญ่ 41 แห่ง 

 2. สหกรณ์น ามาจัดมาตรฐานเพิ่ม จ านวน 33 แห่ง 
ข้อมูล ณ วันที่ 26 ก.พ. 63 ผลผลักดันสหกรณ์ผ่านมาตรฐาน (ระดับ B) ได้ จ านวน 1 แห่ง ไม่ผ่าน

มาตรฐาน จ านวน 5 แห่ง (ระดับ C=1 และระดับ F= 3) และยังไม่ประชุมใหญ่ 27 แห่ง 
 แผนปฏิบัติงานปี 2563 
    - ผลักดันให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดี สู่ระดับดีมากหรือดีเลิศ จ านวน 5 แห่ง (ผลระดับดี 1 

แห่ง และยังไม่ประชุมใหญ่ 4 แห่ง) 
    - ผลักดันให้สหกรณ์ที่ไม่ผ่านมาตรฐานให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอย่างน้อยหนึ่งระดับ จ านวน 6 แห่ง 

(ยังไม่ประชุมใหญ่ 6 แห่ง) 
   3. แนะน าส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้รักษาระดับผ่านเกณฑ์มาตรฐานแผน 24 แห่ง 
  ข้อมูล ณ วันที่ 26 ก.พ. 63 ผลกลุ่มเกษตรกรรักษามาตรฐาน ได้ จ านวน 7 แห่ง ไม่ผ่านมาตรฐาน 0 
แห่ง และยังไม่ประชุมใหญ่ 17 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 
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    8) ก.ท านาสนม 
    9) ก.ท านาทุ่งกุลา 
    10) ก.เลี้ยงสัตว์ต าบลทับใหญ่ 
    11) ก.ท าสวนยางพาราต าบลเบิด 
 
ข้อมูล ณ วันที่ 26 ก.พ. 63 ผลผลักดันกลุ่มเกษตรกรผ่านมาตรฐาน ได้ จ านวน 6 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 17 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 
    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 เป็นฐานข้อมูลกลางของสมาชิก สหกรณ์         
ทั่วประเทศ จึงมีความจ าเป็นต้องก าหนดรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน โดยแจ้งให้ส านักงานสหกรณ์
จังหวัดด าเนินการตามแนวทางการจัดท าข้อมูลทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้น ให้เป็นไปตามมาตรา  64 แห่ง
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542  
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   กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ส่งแนวปฏิบัติในการจัดท าทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้นของสหกรณ์ 
ตามหนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1115/5 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561  
   ณ วันที่ 24 ก.พ. 2563 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ มีสหกรณ์ทั้งหมด 99 แห่ง   ได้แจ้งให้
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ส่งข้อมูลทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้น ภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ และ
ส่งให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัด ภายในวันที่ 3 ของเดือนถัดไป เพ่ือรวบรวมรายงานกรมส่งเสริมสหกรณ์ ดังนี้ 

 สหกรณ์ที่มีปีบัญชีสิ้นสุด 31 มกราคม 2563 จ านวน 4 แห่ง กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ได้
รวบรวมข้อมูลทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้นของสหกรณ์จากกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ และส่งรายงานกรมส่งเสริมสหกรณ์
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว  

   ติดตามสหกรณ์ที่มีปีบัญชีสิ้นสุด 29 กุมภาพันธ์ 2563 จ านวน 2 แห่ง คือ  

   สกก.บ้านอ าปึล จก. และ สกก.ประดู่โสนพัฒนา จก.  

   ให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ติดตามให้สหกรณ์ส่งทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้นสหกรณ์ ภายในวันที่ 
3 เมษายน 2563 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 

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

  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสุรินทร์ที่จะต้องปิดบัญชีได้ภายใน 30 วัน (1 ตุลาคม 2562 – 30 
กันยายน 2563) แผนทั้งปีสหกรณ์ 99 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 36 แห่ง ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
 

สรุปการปิดบัญชี จ านวน สหกรณ์ จ านวน กลุ่มเกษตรกร 
ปิดบัญชีภายใน 30 วัน ๒8 ๒ 
ปิดบัญชี 31-180 วัน 1 - 
ปิดบัญชีไม่ได้ 31-180 วัน ๑๐ - 
ปิดบัญชีไม่ได้เกิน 6 เดือน - - 
ยังไม่ถึงก าหนด ๖0 34 
รวม 99 36 

 
  กลุ่มเกษตรกรปิดบัญชีภายใน 30 วัน จ านวน 2 กลุ่ม ดังนี้  
  กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ท่าสว่าง (เตรียมเลิก) 
  กลุ่มเลี้ยงสัตว์ตาวัง 
  ปิดบัญชี 31-180 วัน จ านวน 2 แห่ง  ได้แก่ สกก.พัฒนาสุรินทร์ จก. และ สกก.หนองบัวบาน จก. 
 
ประธานแจ้งว่า: กจส. ต้องมีการติดตามและประสานข้อมูลให้ถูกต้อง โดยข้อมูลรายละเอียดที่ กจส.มี ต้องตรงกันกับ 
กสส. ซึ่ง กจส. เป็นเจ้าภาพต้องมีข้อมูลและสามารถรายงานได้ด้วย 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

4.4.4 เรื่องข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประชุมใหญ่สามัญได้ภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
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  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. 

   กสส.6 

   1) สก.โคเนื้อสุรินทร์วากิวหนองบัวบาน จก. 

   2) กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์สนม 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 

 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 
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           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 
    1.สก. ผู้เลี้ยงโคกระบือจังหวัดสุรินทร์ 
    2.สนผ.สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านม่วงมูล 
    3.สกก.พฒันาชุมชน 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. 
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         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 
 
              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 
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    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 
    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 
ประธานแจ้งว่า นัดวันประชุมติดตามเรื่องช าระบัญชี (กตส) ในวันเดียวกันกับที่ (กจส) ประชุมเรื่องตรวจสอบภายใน 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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  4.5.2  ข้อสังเกต/รายงานที่ตรวจพบจากการสอบบัญชี ประจ าเดือน มกราคม 2563  เป็นข้อสังเกต/
รายงานที่ตรวจพบจากการสอบบัญชี : ที่เกิดขึ้นระหว่างปีที่ยังไม่ได้รับรายงาน/รายงานความเคลื่อนไหว 
           สรุปข้อมูล : รายงานผลการแก้ไขข้อสังเกต/รายงานของผู้สอบบัญชี ของสหกรณ์  จ านวน  35   แห่ง   
ประกอบด้วย  ติดตาม 34  แห่ง  แก้ไขแล้วเสร็จ  1 แห่ง   
 

 ข้อสังเกตเพ่ิม     จ านวน           -  แห่ง 
 รายงานข้อสังเกต  เดือน  ก.พ. 63  จ านวน           13   แห่ง 
 ยังไม่รายงานความเคลื่อนไหว เดือน ก.พ. 63 จ านวน           21   แห่ง 

 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 
18 สหกรณ์โคเนื้อและข้าวอินทรีย์พนมดงรัก จ ากัด 
19 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพนักงานเอชบีไอสุรินทร์ จ ากัด 

 กสส.3 จ านวน  3 แห่ง 
20 สหกรณ์การเกษตรบัวเชด จ ากัด 
21 สหกรณ์การเกษตรสังขะ จ ากัด 
22 สหกรณ์กองทุนสวนยางสังขะ 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 
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 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 ให้น าเอาข้อมูลที่เป็นผลการรายงานผลการปฏิบัติงานมาเป็นตัวชี้วัดด้วย หากกลุ่มใดไม่รายงานตาม
ก าหนดให้ท าบันทึกเสนอ สหกรณ์จังหวัด 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 
4.5.3  เร่ืองการแก้ไขข้อบกพร่อง  
 นางบานใจ มามาก ผอ.กตส. รายงานการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ 24 แห่ง ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 
2563 ดังนี้    
 1) สกก.พัฒนานาเสือก จก. 
 2) สค.คอโค จก. 
 3) สค.ตระแสง จก. 
 4) สกก.วัน วัน วัน จก. 
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 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 ทีป่ระชุมรับทราบ 
 
4.6 เร่ืองการรายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่มสง่เสริมสหกรณ์ 1-6 ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2563  
   กลุ ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 -6 รายงานผลการปฏิบัติงานการแนะน า ส่งเสริมสหกรณ์ในความดูแล 
ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ตามเอกสารแนบดังนี้ 
  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1  
   กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 
   กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 
   กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 
   กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 
   กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 
 ค าแนะน าของประธาน  1.) กสส.1 ปรับปรุงรูปแบบการรายงานให้เหมือน กสส.2-6 
     2.) กสส.2-6 การรายงานมีเนื้อหาดีขึ้นจากเดือนก่อน แต่มีบางประเด็นที่ยังไม่
ละเอียด ควรแยกรายละเอียด template ให้เหมือนการติดตามงานของฝ่ายบริหารทั่วไป 
 ข้อทีต่้องปรับปรุง คือสีของกระบวนงานไม่สัมพันธ์กับข้อเท็จจริง ต้องปรับปรุงใหม่ให้ตรงกับความเป็นจริง 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองอื่น ๆ 
   5.1 นายสมควร แสงอินทร์ ผอ.กพส. น าเสนอเรื่อง การรวบรวมข้อมูลการขอความร่วมมือ
สมาชิกสหกรณ์ภายในจังหวัดซื้อสินค้าเกลือทะเลเพื่อช่วยเหลือสหกรณ์ผู้ผลิตเกลือทะเล   

ล าดบัที่ ชือ่สหกรณ์ น้ าหนักรวม(ตนั) รวมเป็นเงิน

1 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส .สุรินทร์ จ ากดั 1.000                        27,500                            
2 สหกรณ์การเกษตรปฏรูิปท่ีดินเมืองสุรินทร์ จ ากดั 2.000                       55,000                             
3 สหกรณ์การเกษตรล าดวน จ ากดั 12.500                     68,750                             
4 สหกรณ์การเกษตรเมืองสุรินทร์ จ ากดั 6.000                        19,800                             
5 สหกรณ์การเกษตรปราสาท จ ากดั 5                              27,500                            
6 สหกรณ์การเกษตรกาบเชิง จ ากดั 2.5                           13,750                            
7 สหกรณ์การเกษตรบวัเชด จ ากดั 0.20                         1,100                               
8 สหกรณ์เครดิตยูเนีย่นนครสังขะ จ ากดั 0.075                       412.50                             
9 สหกรณ์การเกษตรส าโรงทาบ จ ากดั 2.5                           13,750                            

10 สหกรณ์การเกษตรศรีขรภมูิ จ ากดั 2.5                           13,750                            
11 สหกรณ์การเกษตรเมืองลีงโมเดล จ ากดั 0.200                       1,100.00                          
12 สหกรณ์การเกษตรไตรมิตร จ ากดั 0.500                        2,750                              
13 สหกรณ์การเกษตรอนิทรีย์ช่างปีศ่รีสมบรูณ์ จ ากดั 0.500                        2,750                              
14 สหกรณ์การเกษตรมาตรฐานสินค้าไทย จ ากดั 0.500                        2,750                              
15 สหกรณ์การเกษตรเขวาสินรินทร์ จ ากดั 1.000                        5,500                               
16 สหกรณ์เครดิตยูเนีย่นเขวาสินรินทร์ จ ากดั 1.000                        5,500                               
17 สหกรณ์การเกษตรทหารกองหนุนศรีณรงค์ จ ากดั 0.100                        550                                  
18 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวต าบลบงึ 1.000                        5,500                               
19 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์บา้นจังเกา 0.025                       138                                 
20 กลุ่มเกษตรกรท านายาง 0.800                        4,400                               
21 กลุ่มเกษตรกรท านาต าบลส าโรงทาบ 0.500                        2,750                              
22 กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว์กระออม 0.500                        2,750                              
23 สหกรณ์การเกษตรชุมพลบรีุ จ ากดั 5                              27,500                            
24 สหกรณ์การเกษตรปฏรูิปท่ีดินชุมพลบรีุ จ ากดั 5                              27,500                            
25 สหกรณ์การเกษตรรัตนบรีุ จ ากดั 0.155                        853                                 
26 สหกรณ์การเกษตรดอนแรด จ ากดั 0.500                        2,750                              
27 สหกรณ์กองทุนสวยยางท่าตูม จ ากดั 0.150                        825                                 
28 สหกรณ์เครดิตยูเนีย่นบา้นโสน จ ากดั 0.240                       840                                  
29 สหกรณ์เครดิตยูเนีย่นดาราธิวาสขนาดมอญ จ ากดั 0.400                        1,400                               
30 สหกรณ์โคเนือ้วากวิยางสว่าง จ ากดั 2.120                       7,420                              
31 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ 4.48 20,740.00                        

รวม 58.945                      367,578                          

แบบส ารวจและรวบรวมขอ้มลูการขอความร่วมมอืสมาชกิสหกรณ์ภายในจังหวดั  ซ้ือสินค้าเกลือทะเล
 เพ่ือชว่ยเหลือสหกรณ์ผู้ผลิตเกลือทะเล

 ส านักงานสหกรณ์จังหวดัสุรินทร์

 
 
ช าระเงินครบเรียบร้อยแล้ว 
 
มติ ทีป่ระชุมรับทราบ 
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   5.2 เรื่อง กรณีการสั่งนมจาก สกก.โคนมรัตนบุรี จก.(ค้างช าระค่านม) 
    ก าหนดวันนัดประชุมหารือในวันที่ 13 มีนาคม 2563 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
    
 เมื่อที่ประชุมไม่มีท่านใดเสนอเรื่องใดอีก ประธานในที่ประชุมกล่าวขอบคุณและปิดการประชุม 
 เลิกประชุมเวลา 15.30 น. 
        ลงชื่อ  ...............................  ผู้จดรายงานการประชุม 
               (นางภูนิดา  ปล้องกลาง) 
                  เจ้าพนักงานธุรการ 
        ลงชื่อ ................................  ผูต้รวจรายงานการประชุม 
              (นายเฉลิมศักดิ์  จอดนอก) 
          นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 


