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รายงานการประชุม ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร ์

ครั้งที่ 4/2563  
วันอังคาร ที่  12 พฤษภาคม 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 นางสาวจันทิมา โสรถาวร นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ
9 นายจารุวัฒน์ วิยาสิงห์ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ

10 นายชินพัฒน์ พิมพ์เพราะ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส
11 นายกติติศักด์ิ ไชยกติติ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ
12 นางสาวนรินทร์ ค าเมลี เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส
13 นางสาวศุลีพร ฉัตรเฉลิมเดช นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ
14 นางจิราภร บรูณ์เจริญ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ
15 นางเกยีรติสุดา ค่ าสุริยา นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ
16 นางสาวพยอม พาพาน นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ
17 นางพรรณภา หวลระลึก นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ
18 นายกฤช เยาวสกลุมาศ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ
19 นางรุจิรา กลองรัมย์ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ
20 นางสาวปริศนา ฟักนวล นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ
21 นางสุทธาทิพย์ พันละบตุร นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ
22 นางสาวทัศนีย์ ปรักมาศ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบติัการ
23 นางสาวจิราพร เกลียวทอง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบติัการ
24 นายค าภา เรืองรัมย์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบติัการ

รายงานการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจา้ง
ส านักงานสหกรณจ์งัหวัดสุรินทร์

ครั้งที ่4/2563
วันอังคาร ที ่12 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็นตน้ไป

ณ  หอ้งประชุมส านักงานสหกรณจ์งัหวัดสุรินทร์

 
                 



  รายงานการประชุม |หน้า ๒ 
 

ล าดบั ชือ่ นามสกุล ต าแหน่ง
25 นายอธิปพันธ์ รักษาพงษ์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบติัการ
26 นางสาวพัชศิริญา วงศ์พุทธะ นิติกรปฏิบติัการ
27 นางอรสา วงศ์ค า เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน
28 นายวิรง ประดับศรี เจา้พนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน
29 นายนิพนธ์ เจือจาน เจา้พนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน
30 นางกลัยวรรธน์ ทัดศรี นักวิชาการสหกรณ์
31 นางสาวร าพึง ทรงงาม นักวิชาการสหกรณ์
32 นายปริญญา ยวงปรางค์ นักวิชาการสหกรณ์
33 นายปภังกร หวลระลึก นักวิชาการสหกรณ์
34 นางปณิุกา หวลระลึก นักวิชาการสหกรณ์
35 นางโสภาพรรณ เจือจาน นักวิชาการสหกรณ์
36 นางสาวพิชญาภา แสงดาว นักวิชาการสหกรณ์
37 นายวิชาญ เพ่งพิศ นักวิชาการสหกรณ์
38 นายพสิษฐ์ พิพัฒฑรคานนท์ นิติกร
39 นายกรีฑายุทธ พันละบตุร นักวิชาการมาตรฐานสินค้า
40 นายจตุพล หวลระลึก นักวิเคราะหน์โยบายและแผน
41 นายชนินณวัฒน์ นิลม่วง นักจัดการงานท่ัวไป
42 นางภูนิดา ปล้องกลาง เจ้าพนักงานธุรการ
43 นางสาวสุเภาวดี ต้นทอง เจ้าพนักงานการเงินและบญัชี
44 นายพงศกร เสียงสนัน่ เจ้าพนักงานธุรการ
45 นายสุเรนทร์ ชูตาลัด เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
46 นายพิทูร หวลระลึก เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
47 นางสุภาวดี บญุแกว้ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
48 นางสาวเพชรฑิรา สาระติ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
49 นางสาวอาภรณ์รัตน์ พื้นนวล เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
50 นางอษุณิภา อกอุน่ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
51 นายอดิศักด์ิ สุขไสว เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
52 นางกรรณิกา เปน็ตามวา เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
53 นางสาวเสาวลักษณ์ สุขชัย เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
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ล าดบั ชือ่ นามสกุล ต าแหน่ง
54 นางประทุม เมยประโคน พนักงานพิมพ์ ส 4
55 นายนพดล ฤทธิรณ พนักงานขับรถยนต์ ส 2
56 นายสุนทร อิม่ใจ พนักงานขับรถยนต์ ส 2
57 นายสมพงษ์ ด าเนินงาม พนักงานขับรถยนต์ ส 2
58 นายสุพัฒน์ หล่าบรรเทา พนักงานขับรถยนต์ ส 2
59 นายอภัย หล่าบรรเทา พนักงานพิมพ์ ส 1 

   ผู้ร่วมประชุมอยูน่อกเขตทีต่ัง้ส านักงาน (อยูใ่นระหว่างกักกันตวัและปฏิบัตงิานนอกทีต่ัง้ส านักงาน)
   1.  นางกนัต์กนิษฐ์  สายวงษ์ประดิษฐ์  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบติัการ      
   2.  นางสาวปทัมา  ดุจดา                 นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบติัการ       
   3.  นางสาวณัฐกานต์  รุ่งเรือง            เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน

   ผู้ไม่ไดเ้ข้าประชุม
   1.  นางสาวพยอม พาพาน  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ      ไปราชการ
   2.  นางชฎาธาร จุฑาจันทร์  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ      ลาคลอด

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มประชุม  เวลา 09.00 น. ....../ 
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เริ่มประชุม  เวลา 09.00 น.  
 นางสุวรรณี  ศรีสุวรรณ์ สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุม ผ่านระบบ  

Application ZOOM Cloud Meetings โดยการจัดห้องประชุมให้มีการเพ่ิมระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) 
ตามมาตรการการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19  ณ ห้องประชุมชั้น 2 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ เพ่ือ
ติดตามผลการปฏิบัติราชการ ตามแผนงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

จากนั้นเป็นพิธีการก่อนเข้าสู่วาระการประชุม จากผลการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี 
พ.ศ. 2562 นั้น คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัดเรียบร้อยแล้ว และได้ประกาศรายชื่อ
ไปแล้วนั้น ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ มีข้าราชการที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดสุรินทร์ 
ประจ าปี พ.ศ.2562 จ านวน 2 ราย ได้แก่  (1) นายกฤช เยาวสกุลมาศ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ และ (2) นางสาว
นรินทร์ ค าเมลี เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 

     
ประธาน : มอบเกียรติบัตรให้แก่ข้าราชการทั้ง 2 ราย และกล่าวแสดงความยินดี จากนั้นด าเนินการประชุม

ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
   ผลจากการประชุมคณะกรมการจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 4/2563 เม่ือวันที่ 29 เมษายน 2563 
 1. ข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ มีดังนี้ 
     1.1 คณะรัฐมนตรี(ครม.) ได้ก าหนดให้การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 เป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งทุกคน/ 
ทุกหน่วยงานจะต้องปฏิบัติตามมาตรการที่รัฐบาลและจังหวัดก าหนด จึงขอให้บุคลากรของส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์
ทุกคนถือปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดด้วย 
     1.2 เรื่องการปลดล็อคตามนโยบายรัฐบาล จากมาตรการผ่อนคลายข้อก าหนดของรัฐบาล ให้ร้านอาหาร
หรือเครื่องดื่มที่จ าหน่ายสุรา รวมถึงกิจการบางประเภท เปิดให้บริการได้ แต่ห้ามดื่มในร้าน โดยรัฐบาลได้มอบให้      
ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดพิจารณาออกค าสั่งตามความเหมาะสมกับพ้ืนที่นั้น ส าหรับจังหวัดสุรินทร์         
อนุญาตผ่อนปรนให้ร้านค้าเปิดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ แต่ให้น ากลับไปบริโภคที่บ้าน อย่างไรก็ตาม การจ าหน่าย
อาหารหรือเครื่องดื่มในโรงแรม ท่าอากาศยาน สถานีรถไฟ สถานีขนส่ง โรงพยาบาล ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ร้าน
สะดวกซื้อ รถเข็น หาบเร่ แผงลอย ซึ่งไม่รวมถึงสถานบริการ ผับ บาร์ สามารถให้เปิดบริการได้  โดยอาจให้น ากลับไป
บริโภคที่บ้าน แต่หากเปิดให้ใช้บริการในสถานที่นั้น สามารถท าได้ โดยต้องจัดระเบียบการเข้าใช้บริการให้เป็นไปตาม
มาตรการป้องกันโรคและค าแนะน าของทางราชการ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งจังหวัด
สุรินทร์มีมาตรการปลดล็อคผ่อนปรน 6 ประเภทกิจการและกิจกรรม มีรายละเอียด ดังนี้ 
           1) ตลาด/ตลาดนัด โดยให้จัดระเบียบการเข้า-ออก ให้มีจุดคัดกรองผู้เข้าไปซื้อสินค้า 
             2) ร้านจ าหน่ายอาหาร 
             3) กิจการค้าปลีกส่ง 
             4) กีฬาสันทนาการ ให้มีการเว้นระยะห่าง โดยกีฬาที่ยังไม่อนุญาตได้แก่ กีฬาฟุตบอล และ
วอลเล่บอล 
             5) กิจกรรมในสวนธารณะสถานที่ออกก าลังกาย 
              6) ร้านตัดผม ร้านเสริมสวย  
    จังหวัดสุรินทร์ไดอ้อกค าสั่งให้ครอบคลุมสอดคล้องกับ พ.ร.ก.สถานการณ์ฉุกเฉิน ของรัฐบาล
ที่ยืดออกไป จึงเน้นย้ าอีกครั้งว่า จังหวัดสุรินทร์ปลดล็อค 6 ประเภทกิจการและกิจกรรม เช่นเดียวกับจังหวัดอ่ืน ๆ 
เพียงแต่หลังผ่อนปรนและกลับไปใช้ชีวิตประจ าวัน จ าเป็นต้องมีกติกาโดยเฉพาะมาตรการการควบคุมโรค สวมหน้ากาก 
รักษาระยะห่าง ตั้งจุดล้างมือ เจลแอลกอฮอล์ ที่ยังคงต้องมี เพ่ือให้มั่นใจว่า ผ่อนปรนแล้วจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัส 
COVID-19 ได้อย่างแท้จริง 
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 1.3 เรื่องไลน์กลุ่มของโรงพยาบาลสุรินทร์ สามารถเข้าไปตรวจสอบสถานการณ์โควิด-19 ของจังหวัดสุรินทร์ได้ 
 1.4 เรื่องการแจกของช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19  
  หากหน่วยงานใดประสงค์ที่จะแจกของหรืออาหารให้ผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ให้
ประสานอ าเภอทราบก่อน เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 
 1.5 เรื่องการขับเคลื่อนปฏิบัติการ 90 วัน คนสุรินทร์ฝ่าวิกฤต โควิด-19 จังหวัดสุรินทร์     
 1.) จังหวัดสุรินทร์ได้ก าหนดมาตรการปฏิบัติการ 90 วัน คนสุรินทร์ฝ่าวิกฤตโควิด-19 ขึ้น โดยอาศัยกลไกความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนในจังหวัดสุรินทร์ ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ด าเนินการภายใต้แนวคิด 
Good HEAL TH เป็นกรอบส าหรับขับเคลื่อนการด าเนินงาน 6 ด้าน ประกอบด้วย H:Health Care การบริการด้านสุขภาพ 
E: Economics Problem Solving การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในระดับพ้ืนที่ A:Adaptation การปรับตัวเพ่ือการอยู่รอด 
มุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงทางอาหาร L:Law Enforcement การบังคับใช้ระเบียบกฎหมาย T:Technology การน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการท างาน และ H:Help and Support การช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา โควิด-19  
  เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จังหวัดสุรินทร์ จึงได้แต่งตั้งท่านเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนปฏิบัติการ 90 วัน คนสุรินทร์ฝ่าวิกฤต โควิด-19 ตามค าสั่งจังหวัดสุรินทร์  ที่ 1653/2563 วันที่ 30 เมษายน 
2563 มีอ านาจหน้าทีด่ังนี้     
   ๑) ให้ค าปรึกษาในการด าเนินการขับเคลื่อน ปฏิบัติการ ๙๐ วัน “คนสุรินทร์ฝ่าวิกฤต COVID-19”  
       ๒) ร่วมวิเคราะห์และวางแผนการขับเคลื่อน ปฏิบัติการ ๙๐ วัน “คนสุรินทร์ฝ่าวิกฤต COVID-19”  
       ๓) ติดตามประเมินผลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ ปฏิบัติการ ๙๐ วัน “คนสุรินทร์
ฝ่าวิกฤต COVID-19”  
 ๒.) คณะกรรมการด้านการสาธารณสุข มีผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานกรรมการ และนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
       มีอ านาจหน้าที่  
          ๑) ด าเนินการ ตามนโยบาย ระบบและแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรค 
ตามท่ีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดก าหนด    
         ๒) จัดท าแผนปฏิบัติการ ๙๐ วัน “คนสุรินทร์ฝ่าวิกฤต COVID-19” ในด้านการสาธารณสุขหรือ
บริการด้านสุขภาพ (Health Care) ประกอบด้วย การป้องกัน (Prevention) การติดตามค้นหาผู้ป่วย (Detection) 
และการดูแลรักษาผู้ป่วย (Response) 
       ๓) ควบคุม ก ากับดูแล ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติการ ๙๐ วัน “คนสุรินทร์ 
ฝ่าวิกฤต COVID-19” ในส่วนที่เกี่ยวข้องด้านสาธารณสุข 
       ๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และคณะท างานได้ตามความเหมาะสม  
       ๕) ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย 
 ๓.) คณะกรรมการด้านพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในระดับพื้นที่  มีผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็น
ประธานกรรมการ และหัวหน้าส านักงานจังหวัดสุรินทร์ เป็นกรรมการและเลขานุการ       
  มีอ านาจหน้าที่  
      ๑) จัดท าแผนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับพ้ืนที่ ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง 
และระยะยาว ในมิติภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคการบริการ การบริโภคภาคเอกชน  
การลงทุนภาคเอกชน การใช้จ่ายภาครัฐ การค้าชายแดน  และอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการก าหนด โดยใช้กลไก
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสุรินทร์ (กรอ.จังหวัดสุรินทร์) หรือ
ภาคีเครือข่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง     
      ๒) ควบคุม ก ากับดูแล ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติการ ๙๐ วัน “คนสุรินทร์ 
ฝ่าวิกฤต COVID-19” ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ 
      ๓) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และคณะท างานได้ตามความเหมาะสม  



  รายงานการประชุม |หน้า ๖ 
 

      ๔) ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย 
 ๔.) คณะกรรมการด้านการสร้างความม่ันคงทางอาหาร มีผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานกรรมการ  
พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม  และเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ เป็นกรรมการและ
เลขานุการร่วม 
  มีอ านาจหน้าที่  
      ๑) จัดท าแผนงานด้านสร้างความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ เกิด
การปรับตัว (Adaptation) และพ่ึงพาตนเองได้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) พร้อมทั้งบูรณาการท างานร่วมกับแผนการด าเนินงานเกษตรอินทรีย์วิถีสุรินทร์ ๔.๐ เช่น การปลูกผัก
อินทรีย์ เพาะพันธุ์ไก่พ้ืนเมือง เป็นต้น 
        ๒) ควบคุม ก ากับดูแล ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติการ ๙๐ วัน “คนสุรินทร์ฝ่าวิกฤต COVID-
19” ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความม่ันคงทางอาหารและการปรับตัวของประชาชน 
      ๓) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และคณะท างานได้ตามความเหมาะสม  
      ๔) ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย 
 ๕.) คณะกรรมการด้านการบังคับใช้กฎหมายและอ านวยความเป็นธรรม มีผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็น
ประธานกรรมการ และปลัดจังหวัดสุรินทร์ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  มีอ านาจหน้าที่  
      ๑) จัดท าแผนงานด้านกฎหมายและการอ านวยความยุติธรรม ในลักษณะบูรณาการ    
        ๒) ชี้แจงท าความเข้าใจและให้ค าแนะน าแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการทางกฎหมายในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการ  
๙๐ วัน “คนสุรินทร์ฝ่าวิกฤต COVID-19”  
      ๓) ควบคุม ก ากับดูแล ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติการ ๙๐ วัน “คนสุรินทร์ 
ฝ่าวิกฤต COVID-19” ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตามาตรการบังคับใช้กฎหมาย 
      ๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และคณะท างานได้ตามความเหมาะสม  
      ๕) ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย 
 ๖.) คณะกรรมการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม มีผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานกรรมการ 
ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานจังหวัดสุรินทร์ เป็นกรรมการและเลขานุการร่วมและ
ผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการสถิติและวางแผน ส านักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม 
  มีอ านาจหน้าที่  
      ๑) จัดท าแผนการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพ่ือให้มีความรวดเร็ว ถูกต้อง เชื่อถือได้  
ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว  
        ๒) พัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด (Big Data) เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร ในการ
ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมถึงพัฒนาต่อยอดส าหรับ
ด้านอื่น ๆ ในระยะต่อไป      
      ๓) ก ากับดูแล ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติการ ๙๐ วัน “คนสุรินทร์ฝ่าวิกฤต COVID-19” ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง 
      ๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และคณะท างานได้ตามความเหมาะสม  
      ๕) ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย 
 ๗.) คณะกรรมการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) มีผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานกรรมการ และปลัดจังหวัดสุรินทร์ 
เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  มีอ านาจหน้าที่  
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      ๑) บูรณาการแผนงาน/โครงการของทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนและทุกภาคส่วนในพ้ืนที่ 
ที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19)   
        ๒) ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากระบบ Thai QM มาก าหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจ
หน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
      ๓) ประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ห้างร้าน ภาคประชาชนในพื้นท่ี  
ให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างถูกต้องตามกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เกิดความท่ัวถึง ครอบคลุม ไม่ซ้ าซ้อนและมีประสิทธิภาพ 
       ๔) ก ากับดูแล ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติการ ๙๐ วัน “คนสุรินทร์ฝ่าวิกฤต COVID-19” ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดูแลและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
      ๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และคณะท างานได้ตามความเหมาะสม  
      ๕) ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย 
 
ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างส านักงานสหกรณ์
จังหวัดสุรินทร์ครั้งท่ี 3/2563 วันที่ 10 มีนาคม ๒๕63 
      ฝ่ายบริหารทั่วไปได้น ารายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 10 มีนาคม ๒๕63 ลงใน
เว็บไซต์ ของส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ และหากมีข้อแก้ไขเพ่ิมเติมให้แจ้งฝ่ายบริหารทั่วไปเพ่ือท าการแก้ไข
รายงานการประชุม ทั้งนี้ นายกิตติศักดิ์ ไชยกิตติ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 ขอแก้ไขวาระที่ 4.3.2  เรื่อง 
เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร หน้า 66-67  
 เดิม รายชื่อกลุ่มเกษตรกรล าดับที่ 17 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราหนองระฆัง และ 18 กลุ่มเกษตรกร
ชาวสวนยางบ้านนาดี  
 แก้ไข ล าดับที่  17 เป็นกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางบ้านนาดี  และ 18 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพารา       
หนองระฆัง 
 เมื่อไม่มีผู้ใดขอแก้ไขเพ่ิมเติมอีก จึงได้ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง 
    
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2563 
 
ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่องการติดตามผลการปฏิบัติงาน 
      3.1 เรื่องผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนเมษายน 2563  (ฝบท.)  
 

รวมทกุงบ งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอุดหนุน งบรายจา่ยอ่ืน

งบประมาณทีไ่ดร้ับ 21,953,507.94   6,263,700.00 4,865,420.00 32,000.00      10,792,387.94 -               

ผลการเบิกจา่ย 17,153,707.64   3,663,231.64 2,674,088.06 32,000.00      10,784,387.94 -               

% ผลการเบิกจา่ย 78.14% 58.48% 55.14% 100.00% 99.93% -               
    แผนเบิกจา่ย  
     ของเดอืน 

เม.ย 63 63.00%

คงเหลือ 4,799,800.30    2,600,468.36 2,191,331.94 -               8,000.00         -             

ผลการเบิกจา่ยภาพรวม สนง.สหกรณจ์งัหวัดสุรินทร์  ณ  วันที ่30 เมษายน  2563
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 ผลการเบิกจ่ายของส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ (เดือนเมษายน 2563)      78.14  % 
 แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ภายในเดือน เมษายน 2563                63.00   %   
 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

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                                                                          6,239,700.00    6,239,700.00     505,810.00       3,652,066.64      58.53       2,587,633.36       

1.2 เงินเพ่ิมคา่ครองชีพ                                                      24,000.00         24,000.00          1,595.00           11,165.00           46.52       12,835.00            

6,263,700.00    6,263,700.00     507,405.00       3,663,231.64      58.48       2,600,468.36       

2.งบด าเนินงาน

2.1 เงินสมทบกองทนุประกนัสงัคม  + เงินสมทบกองทนุเงินทดแทน                                241,600.00       241,600.00        14,329.00         137,389.00         56.87       104,211.00          

2.2 คา่เช่าบา้น                                                                 767,300.00       767,300.00        57,600.00         463,500.00         60.41       303,800.00          

-                      

1,008,900.00    1,008,900.00     71,929.00         600,889.00         59.56       408,011.00          

รวมแผนงานบคุคลากรภาครัฐ 7,272,600.00    7,272,600.00     579,334.00       4,264,120.64      58.63       3,008,479.36       

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ส านักงานสหกรณ์จงัหวัดสุรินทร์

ประจ าเดือน  เมษายน 2563

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

แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเล่ือมล า้และสร้างการเติบโตจากภายใน

ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับกาส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมในระดับชุมชน  0701228701000000   O1126

กจิกรรมหลัก 1ส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

กิจกรรมรอง  1  พฒันาดา้นระบบการบริหารจดัการและธรรมาภิบาลในการบริหารสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

งบด าเนินงาน

1.1 งานบริหารทัว่ไป

      1.  งานอ านวยการ 200,800.00       200,800.00        14,258.00         67,768.00           33.75       133,032.00          

      2. คา่เช่าส านกังาน 180,000.00       48,000.00          4,000.00           28,000.00           58.33       20,000.00            

      3.คา่จา้งเหมาท าความสะอาด  2 อตัรา 216,000.00       216,000.00        103,935.44         48.12       112,064.56          

      4. คา่จา้งเหมาพนกังานขบัรถยนต ์ 6 อตัรา 792,000.00       792,000.00        390,600.00         49.32       401,400.00          

      5. คา่จา้งเหมารักษาความปลอดภยั  2 อตัรา 273,600.00       273,600.00        120,000.00         43.86       153,600.00          

      6.คา่สาธารณูปโภต -                      

          6.1 คา่โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี         สหกรณ์จงัหวดั 24,000.00         24,000.00          2,887.93           20,797.27           86.66       3,202.73              

          6.2 คา่โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี         ผอ.กลุ่มวิชาการ/ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 60,000.00         60,000.00          4,927.35           27,742.16           46.24       32,257.84            

          6.3  คา่ไฟฟ้า น ้าประปา  โทรศพัท ์ ไปรษณีย์ 371,400.00       371,400.00        15,794.38         275,558.85         74.19       95,841.15            

     7. คา่ใชจ่้ายในการด าเนินงาน -                      

        7.1  คา่ซ่อมแซมบ ารุงรักษา รถยนตร์าชการ 62,000.00         62,000.00          9,576.50           112,607.62         181.63     (50,607.62)          

        7.2  คา่ซ่อมแซมบ ารุงรักษา ครุภณัฑ์ 25,000.00         25,000.00          1,500.00           28,480.00           113.92     (3,480.00)            

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

        7.4  คา่พาหนะ  คา่น ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (กลุ่มงานจงัหวดั) 102,500.00       102,500.00        97,205.00           94.83       5,295.00              

รวม           2,347,300.00 2,215,300.00 52,944.16      1,272,694.34      57.45       942,605.66           

../../ไฟล์งานเข้าวาระนำเสนอหน้าจอ/ประชุมประจำเดือนปี63/ประชุมครั้งที่%204/ฝ่าย/ใช้จ่าย%20งปม2563(1).xls
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ที่ แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กจิกรรมหลัก/กจิกรรมรอง/รายการรายจ่าย แผน งบประมาณ เบิกจ่ายเดือนนี้ เบิกจ่ายสะสม ร้อยละ งบคงเหลือ

ยอดยกมา 2,347,300.00    2,215,300.00     1,272,694.34      57.45       942,605.66          

      7.5  คา่วสัดุส านกังาน 267,500.00       267,500.00        15,245.50         221,226.98         82.70       46,273.02            

      7.6  คา่ประกนัภยัรถยนต์ 9,000.00           9,000.00            4,407.84             48.98       4,592.16              

      7.7  คา่ประสานงานส่วนกลางและประชุมเขต 54,900.00         54,900.00          42,760.00           77.89       12,140.00            

      7.8  คา่วสัดุงานบา้นงานครัว 33,600.00         33,600.00          660.00              15,271.00           45.45       18,329.00            

8.  คา่จดันิทรรศการร่วมกบัหน่วยงานภายในจงัหวดั และประชาสมัพนัธต์ามภารกิจหน่วยงาน 80,000.00         80,000.00          58,693.00           73.37       21,307.00            

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

    โดยให้เบิกจ่ายไดต้ามแนวทางการบริหารงบประมาณเงินส ารองฯ

รวม  1.1 งานบริหารทั่วไป 3,042,300.00    2,910,300.00     15,905.50         1,615,053.16      55.49       1,295,246.84       

1.2  คา่ใชจ่้ายในงานส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเขม้แข็งตามศกัยภาพ

       1. คา่ใชจ่้ายในการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 220,000.00       220,000.00        3,022.00           219,999.57         100.00     0.43                     

       2. คา่พาหนะ คา่น ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 150,700.00       150,700.00        129,545.00         85.96       21,155.00            

1.2  รวมคา่ใชจ่้ายงานส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์ให้มีความเขม้แข็งฯ 370,700.00       370,700.00        3,022.00           349,544.57         94.29       21,155.43            

 1.3   คา่ใชจ่้ายเพ่ิมระหวา่งปี

1. คา่ธรรมเนียมศาลในการส่งบงัคบัคดี 600.00              600.00               600.00                100.00     -                      

2. คา่ใชจ่้ายด าเนินงานโครงการสหกรณ์สีขาวดว้ยธรรมาภิบาล 15,760.00         15,760.00          -                      -           15,760.00            

3. คา่ใชจ่้ายประชุมพฒันาศกัภาพกลุ่มฯ ระดบัจงัหวดั 5,400.00           5,400.00            -                      -           5,400.00              

4. คา่ใชจ่้ายปฏิบติังานเจา้หน้าท่ีตามโครงการพฒันาศกัยภาพฯ 6,860.00           6,860.00            -                      -           6,860.00              

รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มระหว่างปี 28,620.00         28,620.00          600.00                2.10         28,020.00             
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       20,400.00       7,620.00           37.35      12,780.00         
       2. จดัประชุมซกัซ้อมการตรวจการ  (หา้มถวัจ่าย) 5,400.00         5,400.00          -          5,400.00            
      3. ตรวจการสหกรณ์โดยทีมตรวจสอบระดบัจงัหวดั 51,800.00       51,800.00       -          51,800.00         
      4. ตรวจการตามค าสัง่นายทะเบียนสหกรณ์ 10,800.00       10,800.00       -          10,800.00         
      5. ติดตามประเมินผลความกา้วหนา้การแกไ้ขขอ้บกพร่อง 6,200.00         6,200.00          3,080.00           49.68      3,120.00            
      6. จดัประชุมคณะท างานระดบัจงัหวดัแกไ้ขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์ จกบ 11,400.00       11,400.00       6,200.00           54.39      5,200.00            
          จกบ. (หา้มถวัจ่าย)
      7. ช าระบญัชี 104,000.00     104,000.00     2,520.00         34,897.33         33.56      69,102.67         
     8. ค่าใชจ่้ายส าหรับผูช้  าระบญัชีในการร้องขอต่อศาลเพ่ือใหศ้าลสัง่ลม้ละลาย -                      
    9. ค่าใชจ่้ายในการจดัประชุมเชิงปฏิบติัการเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกนั 31,500.00       31,500.00       -                     -          31,500.00         
        แกไ้ขปัญหา และพฒันาสหกรณ์/กลุ่มฯระดบัจงัหวดั -                      
1.4 รวมค่าใชจ่้ายในการ ด าเนินงาน ก ากบั ดูแล ตรวจสอบและคุม้ครองระบบสหกรณ์ 241,500.00     241,500.00     2,520.00         51,797.33         21.45      189,702.67       
แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน -                      
ผลผลิต  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพ -                      
กิจกรรมหลัก การพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  3200O1128 -                      
งบด าเนินงาน   วสัดุคอมพิวเตอร์ -                      
      1. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบติัการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์/ 3,800.00         3,800.00          3,800.00           100.00   -                      
      2. ชุดโปรแกรมจดัการส านกังาน 12,000.00       12,000.00       12,000.00         100.00   -                      
รวมกิจกรรมหลกั การพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 15,800.00       15,800.00       -                   15,800.00         100.00   -                      
รวม  แผนงานพ้ืนฐานดา้นการแกไ้ขปัญหาความยากจน ลดความเล่ือมล ้าฯ 3,698,920.00 3,566,920.00  21,447.50       2,032,795.06   56.99      1,534,124.94     
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ที่ แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/รายการรายจ่าย แผน งบประมาณ เบิกจ่ายเดือนนี้ เบิกจ่ายสะสม ร้อยละ งบคงเหลือ
กจิกรรมหลัก  ส่งเสริมและพฒันาสกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

กิจกรรมรอง  พฒันาบคุลากรในสถานศึกษาและประชาชนทัว่ไป

งบด าเนินงาน  คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ                                  (โอนกลบักรมฯ) 55,400.00         -                    -                      -                      

รวม กิจกรรมรอง พฒันาบคุลากรในสถานศึกษาและประชาชนทัว่ไป 55,400.00         -                    -                    -                      -                      

รวมแผนงานพืน้ฐานด้านการแก้ไขความยากจนและแผนพืน้ฐานสร้างความสามารถการแข่งขัน3,754,320.00 3,566,920.00 21,447.50      2,032,795.06  56.99     1,534,124.94   

กจิกรรมหลัก การพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  3200O1128

งบลงทนุ ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ -                      

      1. เคร่ืองพิมพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า 9,000.00           9,000.00            9,000.00             100.00     -                      

      2. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับประมวลผล 23,000.00         23,000.00          23,000.00           100.00     -                      

รวมงบลงทนุ 32,000.00         32,000.00          32,000.00           100.00     -                      

แผนงานยุทธศาสตร์ สร้างความมัน่คงและลดความเหล่ือมล า้ทางด้านเศรษฐกจิและสังคม

โครงการ ส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ      0701236743000000   O1130

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    0701236743500021  O1130

 - เงินอุดหนุนเพ่ือพฒันาศกัยภาพสหกรณ์ในพ้ืนท่ีโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 144,000.00       144,000.00        144,000.00         100.00     -                      

รวมเงินอุดหนุน 144,000.00       144,000.00        -                    144,000.00         100.00     -                      

รวมแผนยุทธศาสตร์ สร้างความมัน่คงและลดความเหล่ือมล า้ทางด้านเศรษฐกจิและสังคม 169,100.00       169,100.00        -                    144,000.00         85.16       25,100.00             
ที่ แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/รายการรายจ่าย แผน งบประมาณ เบิกจ่ายเดือนนี้ เบิกจ่ายสะสม ร้อยละ งบคงเหลือ

แผนงานยุทธศาสตร์ เสริมสร้างพลังทางสังคม 288,000.00       

โครงการ ส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ      0701236743000000  O1130

กิจกรรมหลกั พฒันาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ

1 กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ

งบด าเนินงาน

1. คา่ใชส้อยและวสัดุ                                                                โอนเพ่ิม  16,200 19,200.00         35,400.00          -           35,400.00            

2.คา่ประชุมเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือจดัท าแผนพฒันาธุรกิจ 11,700.00         -                    -                      -                      

รวมกิจกรรมรองส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์ในพ้ืนท่ีโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 30,900.00         35,400.00          -           35,400.00            

2 กิจกรรม ประยุกตใ์ชแ้นวพระราชด าริเป็นแนวทางการขบัเคล่ือนเพ่ือพฒันาชุมชนอย่างย ัง่ยืน(บนัได 7 ขั้น)

งบด าเนินงาน

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

2. คา่ใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม

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

          สหกรณ์อย่างย ัง่ยืน(บนัได 7 ขั้น)

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

           พระราชด าริ 

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



  รายงานการประชุม |หน้า ๑๑ 
 

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          9,840.00           34,284.00           73.10       12,616.00            

2.คา่ใชจ่้ายในการอบรม(กิจกรรมทศันศึกษาให้แก่นกัเรียนท่ีเป็นคณะกรรมการกิจกรรม 67,200.00         -                    -                      -                      

   สหกรณ์นกัเรียน

รวมเงินงบด าเนินงาน 114,100.00       46,900.00          9,840.00           34,284.00           73.10       12,616.00            

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส าหรับเป็นรางวลัให้แก่โรงเรียนในโครงการส่งเสริมสหกรณ์ตามพระราชด าริ 8,000.00           8,000.00            -                      -           8,000.00              

รวมเงินอุดหนุน 8,000.00           8,000.00            -           8,000.00              

รวมกจิกรรมรองส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 122,100.00       54,900.00          9,840.00           34,284.00           62.45       20,616.00            

4 กิจกรรม ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นกัเรียนในโรงเรียนเพียงหลวง ในทลูกระหม่อมหญิง

อุบลรัตนราชกญัญา สิริวฒันาพรรณวดี

งบด าเนินงาน

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

2.คา่ใชจ่้ายในการอบรม(กิจกรรมทศันศึกษาให้แก่นกัเรียนท่ีเป็นคณะกรรมการกิจกรรม 9,600.00           -                    -                      

   สหกรณ์นกัเรียน

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

5 กิจกรรมรอง   ขบัเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมการเกษตรตามแนวทาง

ทฤษฏีใหม่ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

งบด าเนินงาน

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

2.คา่ใชจ่้ายในการอบรมจดัท าแผนการด าเนินกิจกรรมและการประยุกตใ์ชห้ลกัปรัชญา 125,200.00       -                    -                      -                      

เศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตกร

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

รวมเงนิโครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 445,700.00       248,200.00        9,840.00           34,284.00           13.81       213,916.00          

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมัน่คงและลดความเหล่ือมล า้ทางด้านเศรษฐกจิและสังคม

โครงการ ส่งเสริมและพฒันาอาชีพเพ่ือแกไ้ขปัญหาท่ีดินท ากินของเกษตรกร            0701240727000000

กิจกรรมหลกั ส่งเสริมและพฒันาอาชีพภายใตโ้ครงการจดัท่ีดินตามนโยบายรัฐบาล  070123200O1131

งบด าเนินงาน

1. คา่ใชส้อยและวสัดุ 41,400.00         41,400.00          6,120.00             14.78       35,280.00            

-                      

รวมกิจกรรมหลกั ส่งเสริมและพฒันาอาชีพภายใตโ้ครงการจดัท่ีดินฯ 41,400.00         41,400.00          -                    6,120.00             14.78       35,280.00             
ที่ แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กจิกรรมหลัก/กจิกรรมรอง/รายการรายจ่าย แผน งบประมาณ เบิกจ่ายเดือนนี้ เบิกจ่ายสะสม ร้อยละ งบคงเหลือ

แผนงานยุทธศาสตร์ เพ่ือสนบัสนุนดา้นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม

โครงการ ช่วยเหลือดา้นหน้ีสินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

กิจกรรมหลกั ช่วยเหลือดา้นหน้ีสินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตกรร

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทัว่ไป

กิจกรรมรอง ลดดอกเบ้ียเงินกูใ้ห้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

เงินอุดหนุนเพ่ือชดเชยดอกเบ้ียเงินกูใ้ห้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 10,640,387.94  10,640,387.94   10,640,387.94  10,640,387.94    100.00     -                      

10,640,387.94  10,640,387.94   10,640,387.94  10,640,387.94    100.00     -                      

รวมงบประมาณทั้งหมด        22,338,407.94  21,953,507.94   11,251,009.44  17,153,707.64    78.14     4,799,800.30    
มติ ที่ประชุมรับทราบ 



  รายงานการประชุม |หน้า ๑๒ 
 

 3.2 เรื่องผลการปฏิบัติงานของส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256 3 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2563  

 
 
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๑๓ 
 

 
 
ผลงานครบ 100 %  



  รายงานการประชุม |หน้า ๑๔ 
 

 
 
ผลงานครบ 100% 
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๑๕ 
 

 
 
ประธาน: .ให้กสส.ตรวจสอบข้อมูลผลงานของแต่ละกลุ่มว่าถูกต้องตรงกับท่ีรายงานหรือไม่ โดยเฉพาะกลุ่มท่ีมีผลงานต่ า 



  รายงานการประชุม |หน้า ๑๖ 
 

 
 
ประธาน:  กสส.3 4 และ 5 ที่ไม่มีสมาชิกกลุ่มเกษตรกรเพ่ิม ให้ประชาสัมพันธ์ในการรับสมัครสมาชิกเพ่ิม 



  รายงานการประชุม |หน้า ๑๗ 
 

 
 
ประธาน: ภาพรวมสหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน รายละเอียดมีสหกรณ์ ที่จะต้องประชุมใหญ่ 31 ธันวาคม กี่สหกรณ์ 
  เป้าหมาย 55 แห่ง รักษาได้แล้ว 17 แห่ง คงเหลือ 38 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของ กสส. ใด บ้าง มี
แนวโน้มจะรักษาได้หรือไม่ ให้ กสส . น าไปชี้แจงในวาระการประชุมของ กสส. ด้วย 
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๑๘ 
 

 
 
ประธาน: เป้าหมาย 5 แห่ง ยังผลักดันไม่ได้ 
  เป้าหมาย ล าดับที่ 1 , 4, 5 ที่ผู้สอบบัญชีรับรองงบแล้วขาดทุน และที่ผู้สอบบัญชียังไม่รับรองงบ แต่คาด
ว่าจะขาดทุน ท าให้ตกเกณฑ์ 
  เป้าหมายล าดับที่ 2, 3 ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงิน มีก าไร คาดว่าจะผ่านเกณฑ์ 



  รายงานการประชุม |หน้า ๑๙ 
 

 
 
ประธาน: มอบกลุ่ม กจส. ไปจัดท าข้อมูลเพิ่มเติม กลุ่มเป้าหมาย 6 แห่ง ปี บัญชี 2562 สหกรณ์ใดตกเกณฑ์ข้อใดบ้าง 
ปีบัญชี 2563 จะผลักดันให้ผ่านเกณฑ์ได้หรือไม่ สถานภาพเป็นอย่างไร 



  รายงานการประชุม |หน้า ๒๐ 
 

 
เป้าหมาย 34 แห่ง ผ่านแล้ว 7 แห่ง คงเหลือ 17 แห่ง ซึ่งผู้สอบบัญชียังไม่รับรองงบการเงิน กสส. แต่ละกลุ่มที่
รับผิดชอบรายงานและวิเคราะห์แล้วคาดว่าจะผ่านเกณฑ์ทุกกลุ่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๒๑ 
 

 

 
 
เป้าหมาย 5 แห่ง ล าดับที่ 5 ผ่านเกณฑ์แล้ว ล าดับที่ 1-3 กสส. ที่รับผิดชอบรายงานผลการวิเคราะห์คาดว่าจะผ่าน 
ส่วนล าดับที่ 4 ไม่ผ่าน กลุ่ม กบส. ฟ้องด าเนินคดีมีหนี้ผิดสัญญา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๒๒ 
 

 
 

 
 
เป้าหมาย 43 แห่ง รักษาระดับได้แล้ว 16 แห่ง คงเหลือ 27 แห่ง ให้ กจส. กับ กสส. ที่รับผิดชอบแต่ละแห่งเตรียม
ข้อมูลชี้แจงในวาระที่ 4 ของแต่ละกลุ่ม ชี้แจงว่าจะรักษาระดับได้หรือไม่ มีปัญหาอะไรบ้าง 



  รายงานการประชุม |หน้า ๒๓ 
 

 
 
ประธาน : ให้ กจส. กับ กสส. ที่เกี่ยวข้องเตรียมข้อมูลชี้แจงในวาระท่ี 4 ของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ท่ีไม่สามารถยกระดับ
ได้ มีแนวทางจะด าเนินการอย่างไรต่อไป สามารถท าได้หรือไม่ 



  รายงานการประชุม |หน้า ๒๔ 
 

 
 
เป้าหมาย 40 แห่ง ผ่านเกณฑ์แล้ว 2 แห่ง ไม่ผ่านเกณฑ์ 14 แห่ง ส่วนที่เหลืออีก 24 แห่ง มีแนวโน้มจะได้หรือไม่ ให้
น าไปชี้แจงในวาระที่ 4 ของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่ม กจส. กับ กสส. จะต้องมีการวางแผนร่วมกัน 



  รายงานการประชุม |หน้า ๒๕ 
 

 
 
 *เนื่องจากกระบวนงานที่จะด าเนินการเกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นด้วย ประธานจึงมอบให้ กจส. ไป ประสานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อด าเนินการให้มีผลงานตามเป้าหมาย 



  รายงานการประชุม |หน้า ๒๖ 
 

 
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๒๗ 
 

 
 
ประธาน *มอบ กสส. ตรวจสอบข้อมูลรายงานครบถ้วนหรือไม่ โดยเฉพาะสหกรณ์ขนาดเล็ก ถ้ายังไม่ครบก็ให้รายงาน
เพ่ิมเติมด้วย 



  รายงานการประชุม |หน้า ๒๘ 
 

 
 
ประธาน: ให้แต่ละกลุ่มน าข้อมูลปริมาณธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรมารายงานในวาระของ กสส ด้วย 



  รายงานการประชุม |หน้า ๒๙ 
 

 
 
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๓๐ 
 

 
 
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๓๑ 
 

 
 
 สมาชิกท่ีไม่ได้การท าธุรกิจกับสหกรณ์แล้ว ควรแนะน าให้ลาออก เพราะจะท าให้มีปัญหากับการรายงานผลการ
ท าธุรกิจกับสหกรณ์ 



  รายงานการประชุม |หน้า ๓๒ 
 

 
 
ประธาน: มอบ กจส. ติดตามตัวชี้วัดนี้ ว่ามีแนวโน้มเป็นอย่างไร และให้น าไปชี้แจงในวาระท่ี 4 ของ กสส. 



  รายงานการประชุม |หน้า ๓๓ 
 

 
 
เป้าหมาย 33 แห่ง ผ่านเกณฑ์ 7 แห่ง ไม่ผ่านเกณฑ์ 4 แห่ง คงเหลือ 22 แห่ง ให้น าไปชี้แจงในวาระที่ 4 ของ กสส ว่า
มีที่ใดบ้าง และแนวโน้มเป็นอย่างไร ผ่านหรือไม่ผ่าน 



  รายงานการประชุม |หน้า ๓๔ 
 

 
 
เป้าหมาย 17 แห่ง ผ่านเกณฑ์ 3 แห่ง ที่เหลืออีก 14 แห่ง ให้เตรียมข้อมูลชี้แจงในวาระที่ 4 ของ กสส. ว่ามีท่ีใดบ้าง 
แนวโน้มเป็นอย่างไร 



  รายงานการประชุม |หน้า ๓๕ 
 

 
 
ประธาน* แจ้งว่าให้เตรียมข้อมูลชี้แจงในวาระท่ี 4 ของ กสส. ส่วนที่เหลือที่ยังไม่รายงานมีที่ใดบ้าง แนวโน้มจะผ่าน
หรือไม่ ได้ด าเนินการอะไรไปแล้วบ้าง 



  รายงานการประชุม |หน้า ๓๖ 
 

 
 
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๓๗ 
 

 
 
ประธาน*ให้ กสส. เตรียมข้อมูลน าไปรายงานในวาระท่ี 4  



  รายงานการประชุม |หน้า ๓๘ 
 

 
 
ประธาน: ให้ กสส. ทุกกลุ่มไปตรวจสอบแนวโน้มจ านวนสหกรณ์ที่มีอัตราส่วนเงินออมต่อหนี้สินของสมาชิกเพ่ิมข้ึน โดย
ใช้ข้อมูลจากยอดปีฐานเป็นหลัก 



  รายงานการประชุม |หน้า ๓๙ 
 

 
 
ประธาน* ให้ กสส. ด าเนินการเช่นเดียวกับสหกรณ์ 



  รายงานการประชุม |หน้า ๔๐ 
 

 
 
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๔๑ 
 

 
 
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๔๒ 
 

 
 
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๔๓ 
 

 
 
ประธาน* แจ้งว่า กรณีนายทะเบียนสหกรณ์ได้สั่งการไปให้สหกรณ์ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว ให้ กสส . ที่
รับผิดชอบ เข้าไปแนะน า ก ากับ ติดตาม ให้สหกรณ์แก้ไขตามที่นายทะเบียนสั่ง และรายงานผลให้นายทะเบียนทราบ 



  รายงานการประชุม |หน้า ๔๔ 
 

 
 
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๔๕ 
 

 
 
** ก าหนดประชุมซักซ้อมการตรวจการสหกรณ์ วันที่ 15 พค.63  ณ ห้องประชุมส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ โดย
ให้จัดสถานที่ประชุมตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 



  รายงานการประชุม |หน้า ๔๖ 
 

 
 
 สอ.ครูสุรินทร์ จ ากัด ตรวจการแล้วให้แก้ไขจ านวนผลงานด้วย 



  รายงานการประชุม |หน้า ๔๗ 
 

 
 
ประธาน: ให้ กตส. รายงานการตรวจการสหกรณ์ ภายใน เดือน พค.63 
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๔๘ 
 

 
 
ประธาน: ก าหนดวันประชุม จกบ. ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ 
ทั้งนี้ ให้จัดห้องประชุมตามมาตรการ การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 



  รายงานการประชุม |หน้า ๔๙ 
 

 
 
ประธาน: ให้ กพส. ก าหนดจัดประชุมภายใน เดือน พฤษภาคม 2563 
 
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๕๐ 
 

 
 
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๕๑ 
 

 
 
 ให้ กบส.ตรวจสอบข้อมูลการฝากเงิน การถอนเงิน การกู้เงิน ระหว่างสหกรณ์ วิเคราะห์ความเสี่ยง สรุปเสนอ
สหกรณ์จังหวัดเพื่อพิจารณาสั่งการ 



  รายงานการประชุม |หน้า ๕๒ 
 

 



  รายงานการประชุม |หน้า ๕๓ 
 

 
 
  กิจกรรมปริมาณธุรกิจเพ่ิมข้ึน ผลงานต่ า  
ประธาน**   ให้ กสส. ไปตรวจสอบอีกครั้ง และรายงานเพ่ิมเติม 



  รายงานการประชุม |หน้า ๕๔ 
 

 
 
 สหกรณ์การเกษตรทับทิมสยาม 04 จ ากัด สมาชิก 107 ราย กู้เงินจากสหกรณ์ 107 ราย แต่ผลงานมีเพียง 
8.83 % มอบ กพส. ตรวจสอบข้อมูลและปรับรายงานให้ถูกต้อง 



  รายงานการประชุม |หน้า ๕๕ 
 

 
 
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๕๖ 
 

 
 
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๕๗ 
 

 
 
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๕๘ 
 

 
 
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๕๙ 
 

 
 
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๖๐ 
 

 
 
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๖๑ 
 

 



  รายงานการประชุม |หน้า ๖๒ 
 

 
 
ประธาน** มอบ ผอ กจส. เตรียมการจัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานเพื่อให้ผลงานได้ตามเป้าหมาย 

 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 

 

 



  รายงานการประชุม |หน้า ๖๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อทราบ  

4.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป มีเรื่องน าเสนอเพื่อทราบ ดังนี้ 

4.1.1. เรื่อง การย้ายข้าราชการ   

  ค าสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ 256/2563 ลงวันที่ 24 เมษายน 2563 เกี่ยวข้องกับส านักงานสหกรณ์
จังหวัดสุรินทร์ มีข้าราชการย้าย ดังนี้ 
  1.) นายยศพงษ์ เสนาน้อย ต าแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร

จัดการสหกรณ์ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ย้ายไปด ารงต าแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการสังกัดกลุ่มส่งเสริม

สหกรณ์ 3 (อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ หนองบัวแดง คอนสาร) ส านักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ  เดินทางไปรายงานตัวเมื่อ
วันที่ 7 พ.ค.2563  

 2.) นางกันต์กนิษฐ์  สายวงษ์ประดิษฐ์  ต าแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ กลุ่มส่งเสริมและ

พัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร ย้ายมาด ารงต าแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ สังกัด
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์  เดินทางมารายงานตัวเมื่อวันที่ 
5 พ.ค.2563 

 3.) นางสาวปัทมา  ดุจดา ต าแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักงานสหกรณ์

จังหวัดศรีสะเกษ ย้ายมาด ารงต าแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ สังกัดกลุ่มตรวจการสหกรณ์ ส านักงานสหกรณ์

จังหวัดสุรินทร์ เดินทางมารายงานตัวเมื่อวันที่ 8 พ.ค.2563 

 

 4.) นางสาวณัฐกานต์  รุ่งเรือง  ต าแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 

4 (อ าเภอพิมาย จักราช ชุมพวง เมืองยาง ล าทะเมนชัย เฉลิมพระเกียรติ ห้วยแถลง) ย้ายมาด ารงต าแหน่งเจ้าพนักงาน

ส่งเสริมสหกรณ์ปฏิบัติการ สังกัดกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 (รัตนบุรี โนนนารายณ์ ท่าตูม สนม) ส านักงานสหกรณ์จังหวัด

สุรินทร์ เดินทางมารายงานตัวเมื่อวันที่ 8 พ.ค.2563 

  :ข้าราชการทั้ง 3 ราย อยู่ในระหว่างการปฏิบัติงานนอกที่ตั้งส านักงาน ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของจังหวัดสุรินทร์  
 มติ ที่ประชุมรับทราบ  
4.1.2 เรื่อง มาตรการประหยัดน้ าของส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์  
  ตามที่ได้ฝ่ายบริหารทั่วไป ได้ก าหนดมาตรการในการประหยัดน้ าของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 และให้แต่ละหน่วยงานจัดท ามาตรการการประหยัดน้ าของหน่วยงาน  โดยให้การใช้น้ าลดลง 10 % เมื่อ
เทียบกับเดือนเดียวกัน ในปีงบประมาณ พ.พศ.2562 รายงานผลการด าเนินการตามเกณฑ์การประเมินพร้อมหลักฐาน
และภาพถ่าย ส่งให้ส านักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์เป็นประจ าทุกเดือน 
  
  



  รายงานการประชุม |หน้า ๖๔ 
 

ตารางเปรียบเทียบค่าน้ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และ 2563 

 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

4.2 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  มีเรื่องน าเสนอดังนี้     

4.2.1 เรื่อง  การรายงานสินทรัพย์สภาพคล่อง  

  รายงานอัตราสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ งบทดลองประจ าเดือน มีนาคม 2563 จ านวน
สหกรณ์ท่ีมีสินทรัพย์สภาพคล่อง จ านวน 71 แห่ง มีข้อสังเกต ดังนี้ 

  (1) สหกรณ์ท่ีด ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง น้อยกว่าอัตราร้อยละหนึ่ง จ านวน -  แห่ง 

  (2) สหกรณ์ท่ีด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องปกติอัตราร้อยละหนึ่งและไม่เกินอัตราร้อยละยี่สิบจ านวน 18  แห่ง  

  (3) สหกรณ์ท่ีมีอัตราสินทรัพย์สภาพคล่อง มากกว่าอัตราร้อยละยี่สิบขึ้นไป จ านวน  53 แห่ง 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

4.2.2 เรื่อง ผลการรวบรวมข้าวเปลือก ภายใต้โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบัน
เกษตรกร ปีการผลิต 2562/63 

  1.สหกรณ์ยื่นขอกู้ เงิน โครงการสินเชื่อเพ่ือรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยสถาบันเกษตรกร           
ปีการผลิต 2562/63 วงเงินกู้ ธ.ก.ส.อนุมัติ 588 ล้านบาท เบิกเงินกู้แล้ว  2 แห่ง เป็นเงิน 292 ล้านบาท  คงเหลือ 
เงินกู้ค้างช าระ 292 ล้านบาท  

  2. ผลการรวบรวมข้าวเปลือก ปีการผลิต 2562/63 มีสหกรณ์รวบรวมข้าวเปลือก จ านวน 18 แห่ง 
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 24 เมษายน 2563 สหกรณ์รวบรวมข้าว 98,680.62 ตัน มูลค่า 
1,245,597,795.82 บาท แยกเป็น 

   2.1 ผลการรวบรวมข้าวเปลือก(เพื่อจ าหน่าย) สหกรณ์รวบรวมข้าวเปลือกจากสมาชิกสหกรณ์
และเกษตรกรทั่วไป ในลักษณะซื้อมาขายไป โดยท าคู่ค้ากับโรงสีและพ่อค้าเอกชนในท้องถิ่น 18 แห่ง จ านวน 
90,094.97  ตัน เป็นเงิน 1,118,431,965.11 บาท ผลการจ าหน่ายข้าวเปลื อก 81,204.43 ตัน เป็นเงิน 
1,013,893,204.22 บาท คงเหลือข้าวเปลือก 8,890.54 ตัน เป็นเงิน 111,859,664.82บาท 

   2.2 ผลการรวบรวมข้าวเปลือกเพื่อแปรรูป สหกรณ์รวบรวมข้าวเปลือกเพ่ือแปรรูป 5 แห่ง
จ านวน 8,585.65  ตัน  เป็นเงิน 127,165,830.71  บาท ส่งแปรรูป จ านวน 183.16 ตัน ได้เนื้อข้าวสาร  
83.38 ตัน ได้ผลพลอยได้ จ านวน 60.61 ตัน คงเหลือข้าวเปลือก จ านวน 8,402.49 ตัน 
   การรายงานและบันทึกข้อมูลผลการรวบรวมข้าวเปลือกปีการผลิต 2562/63 ผ่านระบบงานกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ ได้ด าเนินการบันทึกเป็นประจ าทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ ภายในเวลา 12.00 น. 
ประธาน** มอบ กสส.1 และ กสส.5 ติดตามเรื่องเงินกู้ของสหกรณ์ให้ส่งให้ครบตามก าหนดเวลา 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 



  รายงานการประชุม |หน้า ๖๕ 
 

 4.2.3 เรื่อง โครงการไทยนิยม ยั่งยืน(โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร)  

  ผลการด าเนินงานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ได้รับปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานและเครื่องมืออุปกรณ์การตลาด 
ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ จ านวน  6 สหกรณ์  รวม  11 รายการ งบประมาณทั้งสิ้น 
28,954,800 บาท  ผลการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์การตลาด/สิ่งก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่30 
เมษายน 2563 สหกรณ์รวบรวมข้าวและมันส าปะหลัง จ านวน 19,264.08 ตัน มูลค่า 194,681,934.51 บาท 
แยกได้ดังนี ้

  3.1 รวบรวมข้าวเปลือก จ านวน 14,543 ตัน มูลค่า 185,990,675.80 บาท 

  3.2 รวบรวมมันส าปะหลัง จ านวน 4,721.07 ตัน มูลค่า 8,691,258.62 บาท 

ประธาน** มอบ กสส. ให้จัดท าแผนรวบรวมอุปกรณ์การตลาดโดยเฉพาะงบไทยนิยมยั่งยืน 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
4.2.4 เรื่องโครงการธนาคารสินค้าเกษตร 

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

ผลการด าเนินงาน ข้อมูล ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 เมษายน 2563 มีสมาชิกใช้บริการ ในการซื้อ เมล็ด
พันธุ์ข้าว,ข้าวสาร และเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด จ านวน 356 ราย มูลค่า 906,731.80 บาท ต้นทุนการผลิตลดลง     
57,620 บาท 
ผลการด าเนินงานของธนาคารสินค้าเกษตร ของสหกรณ์ ประจ าเดือน เมษายน 2563 
 

ที่ ชื่อสหกรณ ์ การให้บริการ 

ผลการให้บริการของธนาคาร 

หมายเหต ุ
การให้บริการเดือน เม.ย.63 

การให้บริการยอดสะสม  

1ต.ค.-30 เม.ย.63 

สมาชิก
มาใช้
บรกิาร 

 

ยอดใหบ้รกิาร 

ต้นทนุการ
ผลติลดลง 

สมาชิกมาใช้
บรกิาร 

ยอดใหบ้รกิาร ต้นทนุการผลิต
ลดลง 

1 สกก.ปราสาท จ ากัด เมล็ดพันธุ์ 2  15,400 462 2  15,400 462  

2 สกต.สุรินทร์ จ ากัด เมล็ดพันธุ์ข้าว - - - - - -  

3 สกก.ชุมพลบุรี จ ากัด เมล็ดพันธุ์ข้าว - - - - - -  

4 สกป.เมืองสุรินทร์จ ากัด เมล็ดพันธุ์ข้าว - - - - - -  

5 สกก.บัวเชด จ ากัด เมล็ดพันธุ์ข้าว - - - - - -  

6 สกป.ชุมพลบุรี จ ากัด เมล็ดพันธุ์ข้าว - - - 156 415,027.80 29,700  

ข้าวสาร  - - - 115 327,182.00 25,136  

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

8 สกก.สนม จ ากัด เมล็ดพันธุ์ข้าว 

เมล็ดพันธุ์ถ่ัวลิสง 

- -  23 

52 

90,400 

50,850 

3,616 

5,650 

 

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

รวมทั้งสิ้น 2  15,400 462 356 906,731.80 57,620.00  

 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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4.2.5  เรื่อง  การใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรทดแทนแรงงาน 
 ผลการด าเนินงานการใช้ประโยชน์เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงาน ข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 
ถึง 23 เมษายน 2563 สหกรณ์ให้บริการรถเกี่ยวนวดข้าวและรวบรวมผลผลิตของสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรทั่วไป 
รายละเอียดดังนี้ 
  1. รถเกี่ยวนวดข้าวให้บริการรถเกี่ยวนวดข้าวแก่สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรทั่วไปจ านวน 667 ราย 
จ านวน 8,074.50 ไร่ โดยสหกรณ์คิดค่าบริการ 400-500 บาท/ไร่  ค่าบริการภาคเอกชนในพ้ืนที่ 500-550 บาท/
ไร่ สมาชิกสหกรณ์สามารถลดต้นทุนได้ 50-100 บาท/ไร่ รวมลดต้นทุนจากค่าบริการที่ลดลง จ านวน 403,725 บาท
แยกเป็น 
   1.1 รถเกี่ยวนวดข้าวของสหกรณ์ที่ได้รับสนับสนุน  3 แห่ง จ านวน 5 คัน ให้บริการสมาชิก 
จ านวน 238 ราย จ านวน 3,234 ไร่ โดยสหกรณ์คิดค่าบริการ 400 -500 บาท/ไร่ค่าบริการภาคเอกชนในพ้ืนที่ 
500-550 บาท/ไร่ สมาชิกสหกรณ์สามารถลดต้นทุนได้ 50 -100 บาท/ไร่ รวมลดต้นทุนจากค่าบริการที่ลดลง 
จ านวน 161,700 บาท 
 
   1.2 รถเกี่ยวนวดข้าวของเครือข่ายสหกรณ์ 4 แห่งจ านวน 10 คัน สหกรณ์ให้บริการสมาชิก
จ านวน 429 ราย จ านวน 4,840.50 ไร่ โดยสหกรณ์คิดค่าบริการ 450-550 บาท/ไร่ค่าบริการภาคเอกชนในพ้ืนที่ 
500-600 บาท/ไร่ สมาชิกสหกรณ์สามารถลดต้นทุนได้  50บาท/ไร่ รวมลดต้นทุนจากค่าบริการที่ลดลง จ านวน
242,025 บาท รายละเอียดดังนี้ 

สหกรณ์ 
ให้บริการ 

ค่าบริการ
ของสหกรณ์ 

ค่าบริการ
ของเอกชน 

ลดต้นทุน
ได้ 

รวมลดต้นทุนจาก
ค่าบริการลดลง 

ราย ไร่ บาท/ไร่ บาท/ไร่ บาท บาท 

1.สกก.ปราสาท จก.       
-รถสหกรณ์ 88 916 500 550 50 45,800 
-รถเครือข่ายสหกรณ์ 78 1,134 500 550 50 56,700 
2.ชุมพลบุรี จก.       
-รถสหกรณ์ 121 1,281 400 450 50 64,050 
-รถเครือข่ายสหกรณ์ 161 2,100 450 500 50 105,000 
3.สกป.เมืองสุรินทร์ จก.       
-รถสหกรณ์ 29 1,037 500 550 50 51,850 
-รถเครือข่ายสหกรณ์ 148 1,052 500 550 50 52,625 
4.สกก.สนม จก. 
(รถเครือข่ายสหกรณ์) 

42 554 550 600 50 27,700 

รวม 667 8,074 400-550 500-600 50 403,725 
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2. รถตักล้อยางของสหกรณ์ที่ได้รับสนับสนุน 2  แห่ง จ านวน 2 คัน สหกรณ์ใช้ประโยชน์ในการรวบรวมผลผลิตปี
การผลิต  ข้าวเปลือก และ มันส าปะหลัง ในปีการผลิต 2562/63 มีผลรวบรวม  9,069.86 ตัน สามารถลดต้นทุนได้ 
993,074 บาท รายละเอียดดังนี้   

สหกรณ์ 
การใช้ประโยชน์ ลดต้นทุนได้ 

หมายเหตุ 
ราย ตัน บาท 

1.สกก.บัวเชด จก. 

- รวบรวมมันส าปะหลัง 

- ข้าวเปลือก 

 

1,021 

55 

 

5,143.78 

136.58 

 

745,170 

10,428 

รถตักล้อยาง ขนาดไม่น้อยกว่า 160 แรงม้า 

2.สกก.เมืองสุรินทร์ 612 3,789.50 237,476 รถตักล้อยาง ขนาดไม่น้อยกว่า 220 แรงม้า  

รวม 1,688 9,069.86 993,074  

 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

4.2.6  เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรกร กิจกรรมส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ด
พันธุ์ดีแก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร ปี 2563 

มีสหกรณ์ที่เข้ารวมโครงการ จ านวน 4 แห่ง ดังนี้ 
1. สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สุรินทร์ จ ากัด  มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ 643 คน จ านวน  

7,501 ไร ่
2. สหกรณ์การเกษตรปราสาท จ ากัด มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ 200 คน จ านวน   2,000  ไร่ 
3. สหกรณ์ การเกษตรชุมพลบุรี จ ากัด มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ   77   คน จ านวน 1,059   ไร่ 
(4)  สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินชุมพลบุรี จ ากัดมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ 210 คน จ านวน 3,125  ไร่             
ผลการด าเนินงาน เดือนมีนาคม - เมษายน 2563 ดังนี้ 

 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

ที่ ชื่อสหกรณ์ 

แผนการรวบรวม
เมล็ดพันธุ์จาก

สมาชิก(ยังไม่ตรวจ
มาตรฐาน(ตัน) 

ผลการรวบรวมเมล็ด
พันธุ์จากสมาชิก(ยัง
ไม่ตรวจมาตรฐาน)

(ตัน) 

แผนการรวบรวม
เมล็ดพันธุ์ที่ผ่าน

มาตรฐาน 

(ตัน) 

ผลการรวบรวม
เมล็ดพันธุ์ที่ผ่าน

มาตรฐาน 

(ตัน) 

ผลการปรับปรุงเมล็ด
พันธุ์ที่ผ่านมาตรฐาน
บรรจุหีบห่อพร้อม

จ าหน่าย(ตัน) 

เมล็ดพันธุ์ที่
จ าหน่ายไปแล้ว 

1 สกต.สุรินทร์ จ ากัด 3,000 1,577.220 2,400 1,577.220 1,200.000 520.000 

2 สกก.ปราสาท  จ ากัด 600 499.539 540 346.350 303.075 175.100 

3 สกก.ชุมพลบุรี จ ากัด 400 264.683 360 264.683 264.683 212.150 

4 สกป.ชุมพลบุรี จ ากัด 600 508.193 540 508.193 402.500 402.500 

รวมทั้งสิ้น 4,600 2,750.513 3,840 2,696.446 2,170.258 1,309.750 

ร้อยละ  59.79  70.22 80.49 60.35 
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4.3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ มีเรื่องน าเสนอ ดังนี้ 
 4.3.1. กองทุนพัฒนาสหกรณ์  

1.1) เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ครบก าหนดช าระภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563  จ านวน 2 แห่ง 4 
สัญญา รวมต้นเงินทั้งสิ้น 2,456,000 บาท 
 

สหกรณ์ สัญญา จ านวนเงิน ดอกเบี้ย 
1. สกก.ศุภนิมิตรวมใจพัฒนา จ ากัด 62/2561    800,000.00  4.50 
2. สกก.ศุภนิมิตรวมใจพัฒนา จ ากัด 63/2561      90,000.00  0 
3. สกก.สตรีท่าตูม จ ากัด 36/2561   1,500,000.00  4.00 
4. สกก.สตรีท่าตูม จ ากัด 37/2561        75,000.00  0 

 
 

1.2) มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์เพ่ือบรรเทาความเดือนร้อนในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 หลักเกณฑ์การขยายเวลาการช าระหนี้เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ดังนี้ 
 1) สัญญาที่ครบก าหนดช าระ ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – กันยายน 2563 เฉพาะวัตถุประสงค์เพ่ือ

เป็นทุนให้สมาชิกกู้ และวัตถุประสงค์จัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
 2) ให้สหกรณ์ส่งคืนต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563  
 3) สหกรณ์ที่ได้รับการขยายเวลาช าระหนี้ สามารถกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ได้ แต่สมาชิกต้องไม่

ซ้ ารายกับสัญญาที่ได้รับการขยายเวลา 
 4) สหกรณ์ต้องขยายเวลาช าระหนี้ให้กับสมาชิกให้สอดคล้องกับที่ได้รับการอนุมัติการขยายเวลา

ช าระหนี้จากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ด้วย 
จังหวัดสุรินทร์ได้มีรายงานการขอขยายเวลาการช าระหนี้ตามมาตรการฯ จ านวน 7 สหกรณ์ 8 สัญญา 

ดังนี้  โดยครบก าหนดช าระภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2563  
 

ล าดับ สหกรณ์ ....จ ากัด ต้นเงินกู้คงเหลือ วัตถุประสงค์ ก าหนดช าระเดิม 
1 สกก.ผู้เลี้ยงโคเนื้อ ต.ส าโรง  693,596.70 ให้สมาชิกกู้ยืม 30 เม.ย.63 
2 สกก.โคเนื้อโกเบโคกยาง 1,500,000 ให้สมาชิกกู้ยืม 30 เม.ย. 63 
3 สก.สตรีเขวาสินรินทร์ 3,000,000 ให้สมาชิกกู้ยืม 31 มี.ค. 63 
4 สปด.บ้านโพนทอง  500,000 ให้สมาชิกกู้ยืม 30 มิ.ย. 63 
5 สก.เกษตรอินทรีย์ทัพไทย 778,123.29 ให้สมาชิกกู้ยืม 30 มิ.ย. 63 
6 สกก.ต าบลด่าน 219,983.16 ให้สมาชิกกู้ยืม 31 มี.ค. 63 
7 สกก.ไตรมิตร     625,928.77  ให้สมาชิกกู้ยืม 31 มี.ค. 63 
8 สกก.ต าบลด่าน 300,000 จัดหาสินค้าฯ 30 มิ.ย. 63 
9 สผน.กุดหวาย-เกาะแก้ว 1,000,000 จัดหาสินค้าฯ 30 เม.ย. 63 
  8,417,631.92   
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1.3) เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมอาชีพสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 
2562/63 (โครงการพิเศษ) 

 หลักเกณฑ์และรายละเอียดโครงการฯ ดังนี้ 
1) สหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง ปีการผลิต 2562/2563 จะต้องไม่ซ้ าซ้อนกับ

สมาชิกที่กู้เงินตามโครงการสนับสนุนเงินทุนเพ่ือการพัฒนาอาชีพสมาชิกสหกรณ์ ปี 2563 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการ
ด าเนินโครงการในลักษณะเดียวกัน 

  2) สหกรณ์กู้ยืมอัตราร้อยละ 1 ต่อปี ระยะเวลาให้กู้ไม่เกิน 1 ปี และให้สมาชิกกู้ยืมตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการฯ รายละไม่เกิน 30,000.-บาท อัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 1 ต่อปี ระยะเวลาให้กู้ไม่เกิน 1 ปี หรือตามรอบ
ฤดูกาลผลิต 
  3) การขอกู้เงิน กพส. ตามโครงการฯ สหกรณ์จะต้องมีแผนบริหารจัดการด้านการตลาดของสมาชิกด้วย 

4) หากสหกรณ์มีความประสงค์ขอกู้เงินตามโครงการฯ ให้คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ มีมติ
แสดงความจ านงเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อประกอบการพิจารณา 

5) ระยะเวลาการด าเนินโครงการฯ ภายในเดือนเมษายน – กันยายน 2563  
 

  รายชื่อสหกรณ์ท่ีได้รับการจัดสรรเงินกู้ ตามโครงการฯ จ านวน 13 แห่ง 16.050 ล้านบาท ดังนี้ 
1 สกก.ปราสาท จ ากัด 1,300,000.00  
2 สกก.ส าโรงทาบ จ ากัด 1,300,000.00  
3 สกก.ล าดวน จ ากัด 1,300,000.00  
4 สกก.ท่าตูม จ ากัด   1,300,000.00  
5 สกก.สนม จ ากัด   1,300,000.00  
6 สกป.เมืองสุรินทร์ จ ากัด   1,300,000.00  
7 สกก.ศีขรภูม ิจ ากัด   1,300,000.00  
8 สกป.ชุมพลบุรี จ ากัด   1,300,000.00  
9 สกก.โคเนื้อตาเบา จ ากัด   450,000.00  

10 สกป.ท่าตูมหนึ่ง จ ากัด   1,300,000.00  
11 สกก.รัตนบุรี จ ากัด   1,300,000.00  
12 สกก.บัวเชด จ ากัด   1,300,000.00  
13 สกก.ชุมพลบุร ีจ ากัด 1,300,000.00  

 
1.4)  ข้อมูลลูกหนี้ผิดนัดช าระหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

       4.2.1 สหกรณ์ลูกหนี้ผิดนัดช าระเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ จ านวน 62 แห่ง 74 สัญญา รวมต้นเงิน
คงเหลือ จ านวน  78,809,194.51 บาท  ประกอบด้วย  

1) อยู่ระหว่างสืบทรัพย์/ยึดทรัพย์ จ านวน  27  แห่ง  33  สัญญา 
ต้นเงินคงเหลือ   เป็นเงิน 24,800,621.01 บาท 

2) อยู่ระหว่างออกหมายบังคับคดี จ านวน 6  แห่ง  8  สัญญา 
ต้นเงินคงเหลือ   เป็นเงิน  15,120,444.62  บาท 

3) ศาลพิพากษาแล้ว   จ านวน  13  แห่ง  15  สัญญา 
ต้นเงินคงเหลือ   เป็นเงิน   15,708,143.26 บาท 

4) รวบรวมเอกสารส่งอัยการ  จ านวน  7 แห่ง  8 สัญญา 
ต้นเงินคงเหลือ   เป็นเงิน  8,554,719.68  บาท 

5) อยู่ระหว่างเร่งรัด/ติดตาม  จ านวน  8 แห่ง  10 สัญญา 
ต้นเงินคงเหลือ   เป็นเงิน   14,625,265.94 บาท 
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 ได้รับช าระหนี้ลูกหนี้ผิดนัดระหว่างเดือนเมษายน – 5 พฤษภาคม 2563  จ านวน 7 สัญญา รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 1,872,015.08 บาท  รับช าระต้นเงิน   1,485,529.13  บาท รายละเอียด ดังนี้  

 

สหกรณ์….จ ากัด รับช าระท้ังสิ้น รับช าระต้นเงิน หมายเหตุ 
1.สผน.กุดหวาย-เกาะแก้ว 1,024,178.08 1,000,000 หมดหนี้ 
2.สกก.สตรีหนองระวี 365,110.00 207,429.18 ระหว่างการยืดทรัพย์ 
3.ร้านสหกรณ์รวมช่าง 340,000.00 179,441.62 ระหว่างการยืดทรัพย์ 
4.สก.สินค้าบริการ       79,646.00         73,658.33   
5.สค.พนมดงรัก 10,000.00 -  
6.สกก.สมัชชาปราสาท 25,000.00 25,000.00  
7.สกก.เมืองลีง สกย.อ(1)  28,081.00 -  

 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
4.3.2. โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ต้นเงินไม่เกิน 300,000 บาทแรก 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรในจังหวัดสุรินทร์ ที่ผ่าน
คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ จ านวน 12,278 ราย  จ านวนสถาบัน 32 แห่ง (สหกรณ์ 29 แห่ง/กลุ่มฯ 
3 แห่ง) (เอกสารแนบ 2) 

    ได้โอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์/กลุ่มฯ เรียบร้อยแล้ว 

 
 ประธาน** เนื่องจากจังหวัดสุรินทร์ได้โอนเงินให้แล้ว มอบ กสส. ตรวจสอบ ติดตามการเบิกจ่ายเงินให้สมาชิก
สหกรณ์และรายงานผลให้สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ทราบเป็นหนังสือว่าสหกรณ์ที่ได้รับเงินไปแล้ว  น าไปจ่ายสมาชิก
จ านวนกี่รายแล้ว 
 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
4.3.3.  เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 

 3.1) โครงการอื่น ๆ หนี้ค้างช าระ จ านวน 41 สัญญา เบื้องต้นเงินคงเหลือ 32,118,814.83 บาท ซึ่งได้
ด าเนินการส่งฟ้องด าเนินคดีกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีหนี้ค้างทั้งหมดแล้ว ในเดือน เมษายน 2563 สหกรณ์
การเกษตรพัฒนานาเสือก จ ากัด ช าระเงินจ านวน 2,500 บาท 
                3.2) โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพ่ือเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาดปีที่ 
5 ประจ าปี 2563 ผลการพิจารณาเงินกู้ให้กับกลุ่มเกษตรกร จ านวน 20 กลุ่ม จ านวน 20 สัญญา ดังนี้  

สมาชิก 
(ราย) 

ต้นเงินกู้คงเหลือท่ี 

ขอเบิกชดเชย(บาท) 
จ านวนดอกเบี้ยที่ขอ

ชดเชย(บาท) 
ได้รับจัดสรร(บาท) คงเหลือเบิก (บาท) 

12,278 1,765,142,757.61 38,434,737.15 10,640,387.9400  27,794,349.2100  
  100% 27.6843% 72.3157% 

../../ไฟล์งานเข้าวาระนำเสนอหน้าจอ/ประชุมประจำเดือนปี63/ประชุมครั้งที่%204/กบส/เอกสารแนบ%202(120563)%20เบิกชดเชย32%20แห่ง%20.xlsx
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ที่ ชื่อกลุม่เกษตรกร ความเหน็ ความเหน็

วงเงนิกู้ คณะกรรมการ คณะกรรมการ

จัดหา การผลติ รวบรวม ของกลุม่ฯ กลาง พิจารณาเงนิกู้ฯ

1 กลุ่มเกษตรกรท ำนำแกใหญ่ 1,500,000   1,500,000         2,000,000     1,500,000      1,500,000         

2 กลุ่มเกษตรกรท ำนำเพีย้รำม 3,000,000   2,000,000       5,000,000         10,000,000    5,000,000      3,000,000         

3 กลุ่มเกษตรกรท ำสวนยำงพำรำ นำดีฯ 500,000     500,000           1,000,000     500,000        500,000            

4 กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว์นำบัว - - - -                 - -

5 ก.ท ำนำสมดุ 1,000,000       1,000,000         3,000,000     1,000,000      1,000,000         

6 ก.ท ำสวนยำงพำรำ บ้ำนอ ำปึล 800,000     800,000           3,000,000     800,000        800,000            

7 กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว์ตำเบำ - - - -                 - -

8 กลุ่มเกษตรกรท ำสวนยำงพำรำต ำบลแนงมดุ - - - -                 - -

9 กลุ่มเกษตรกรท ำสวนยำงพำรำต ำบลกำบเชิง - - - -                 - -

10 ก.ท ำสวนยำงพำรำต ำบลส ำเภำลูน 200,000  200,000           590,000        200,000        ไมข่อกู้

11 ก.ท ำนำโนนสง่ำ - - - -                 -              -                  

12 ก.ท ำนำโคกปืด - - - -                 - -

13 ก.ท ำนำยำง 200,000         200,000           5,000,000     200,000        200,000            

ตก ก.ท ำนำหมืน่ศรี - - - -                 -              -                  

14 ก.ท ำนำต ำบลส ำโรงทำบ 500,000         500,000           1,000,000     500,000        500,000            

15 ก.ท ำนำศรีสุข 500,000         500,000           1,000,000     500,000        500,000            

16 ก.ผู้ปลูกข้ำวต ำบลบึง 800,000         800,000           1,000,000     800,000        800,000            

17 ก.เล้ียงสัตว์ส ำโรงทำบ  800,000         800,000           1,000,000     800,000        800,000            

18 ก.เล้ียงสัตว์กระออม 700,000         700,000           2,000,000     700,000        700,000            

19 ก,ผู้เล้ียงสัตว์บ้ำนจงัเกำ  500,000         500,000           1,000,000     500,000        500,000            

20 กลุ่มเกษตรกรท ำสวนยำงพำรำบ้ำนน้อย - - - -                 - -

21 ก.ท ำนำโพนมว่ง-มว่งสวรรค์ 500,000         500,000           1,000,000     500,000        500,000            

22 ก.ท ำนำอินทรีย์กุดมะโน 100,000     600,000         700,000           2,000,000     700,000        600,000            

23 ก.ท ำนำเมอืงแก 200,000     1,000,000       1,200,000         2,000,000     1,200,000      1,000,000         

24 ก.ชำวสวนยำงพำรำต ำบลหนองระฆงั 300,000     300,000           350,000        300,000        300,000            

25 ก.เล้ียงสัตว์สนม 500,000         500,000           1,000,000     500,000        500,000            

26 ก.เล้ียงสัตว์ต ำบลทับใหญ่ 400,000         400,000           347,000        400,000        340,000            

27 ก.ท ำสวนยำงพำรำต ำบลค ำผง 600,000     600,000           600,000        600,000        ไมข่อกู้

28 ก.ท ำนำหนองอียอ 600,000         600,000           1,000,000     600,000        300,000            

29 ก.ชำวสวนยำงพำรำบ้ำนนำดี 300,000     300,000           1,000,000     300,000        300,000            

30 ก.ท ำสวนยำงพำรำต ำบลเบิด -                 -              -                  

7,300,000   10,600,000     200,000  18,100,000       18,100,000  14,640,000      

ส ารวจความประสงค์กู้เงนิ ปีที ่5

วัตถุประสงค์  รวมเป็นเงนิทัง้สิน้
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3.3) ขั้นตอนการบังคับคดี  
        อยู่ระหว่างการด าเนินการบังคับคดี จ านวน 38 สัญญา คิดเป็นร้อยละ 92.68 ยังไม่ออกหมาย

บังคับคดี 3 สัญญา คิดเป็นร้อยละ 7.32 ได้แก่  
1 สหกรณ์การเกษตรพัฒนาสุรินทร์ จ ากัด จ านวน 1 สัญญา  
2. สหกรณ์การเกษตรพัฒนานาเสือก จ ากัด จ านวน 1 สัญญา 
3. กลุ่มเกษตรกรท านาทุ่งกุลา จ านวน 1 สัญญา  

        ออกหมายบังคับคดีแล้ว ได้แก่  
1. สหกรณ์การเกษตรพัฒนาสุรินทร์ จ ากัด  จ านวน 1 สัญญา 
2. สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยอลงกรณ์ จ ากัด จ านวน 1 สัญญา  
ซึ่งจะได้ประสานงานส านักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายฯ จังหวัดนครราชสีมา 

เพ่ือด าเนินการสืบทรัพย์ของลูกหนี้ 
                        แจ้งส านักงานอัยการจังหวัดสุรินทร์ เพื่อออกหมายบังคับคดีแล้ว ได้แก่ สหกรณ์การเกษตร    เมือง
ลีง สกย.อ.(1) จ ากัด จ านวน 1 สัญญา     
 
ประธาน** ให้ กสส. ท าบันทึกการสรุปบัญชี รายงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ทราบด้วย 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
4.3.4.  เงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร  

 เบื้องต้น ต้นเงินคงเหลือ  70,073,891.07  บาท ซึ่งได้ด าเนินการส่งฟ้องด าเนินคดีและบังคับคดีกับ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีหนี้ค้างทั้งหมดแล้ว มีหนี้ค้างช าระ  จ านวน 21 สัญญา แยกเป็นสหกรณ์ จ านวน 14 
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จ านวน 4 กลุ่ม ดังนี้  

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

จ ากัด ซึ่งอยู่ระหว่างศาลออกค าสั่ง   
 

มติ ทีป่ระชุมรับทราบ 
 
4.3.5. เรื่องปุ๋ยผสมใช้เอง  
               5.1) การติดตามผลการผสมปุ๋ยใช้เองของสมาชิก ตามโครงการอบรมส่งเสริมปุ๋ยผสมใช้เองผ่านสหกรณ์
การเกษตรเพ่ือลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร รุ่นที่ 1 และ รุ่น 2 ประจ าเดือนมีนาคมและเมษายน 2563 ซึ่ง
จ านวนสหกรณท์ั้ง 6 แห่ง รายงานว่า สมาชิกที่ผ่านการอบรมไม่มีการใช้ปุ๋ยผสมใช้เองระหว่างเดือน 
              การติดตามผลการผสมปุ๋ยใช้เองของสมาชิกหลังการอบรมสะสม ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือน
เมษายน 2563 ดังนี้ 
             รุ่นที่ 1  

สหกรณ์ จ านวนสมาชิก ร้อยละ พืชที่เพาะปลูก ลดต้นทุนเฉลี่ยต่อไร่ 
สหกรณ์การเกษตรบัวเชด จ ากัด 4 คน 4.00 มันส าปะหลัง 74.64 
สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จ ากัด 9 คน 18.37 ข้าว 298.65 
สรุป สหกรณ์ที่ใช้ปุ๋ยผสมใช้เอง จ านวน 2 แห่ง จากสหกรณ์ท้ังสิ้น 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 66.67 

          
             รุ่นที่ 2  

สหกรณ์ จ านวนสมาชิก ร้อยละ พืชที่เพาะปลูก ลดต้นทุนเฉลี่ยต่อไร่ 
สหกรณ์การเกษตรบัวเชด จ ากัด 1 คน 1.00 มันส าปะหลัง 199.00 
สรุป สหกรณ์ที่ใช้ปุ๋ยผสมใช้เอง จ านวน 1 แห่ง จากสหกรณ์ท้ังสิ้น 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 25.00 

               
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 

4.3.6 เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืมเงินหรือการค้ าประกันประจ าปีเป็นกรณีพิเศษ                
                     ๑. ตามที่นายทะเบียนสหกรณ์ ได้ก าหนดมาตรการเพ่ือให้สหกรณ์ให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินและ
การปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ
โรคโควิด 19 (COVID-19) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อทุนด าเนินงานและสภาพคล่องในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์และ
อาจมีจ านวนวงเงินเกินกว่าวงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกันประจ าปีเดิมที่ได้รับความเห็นชอบไว้ก่อนแล้ว ตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ า
ประกันของสหกรณ์ พ.ศ. 2561   
                     ๒. เพ่ือช่วยเหลือให้สหกรณ์มีเงินทุนและสภาคล่องในการด าเนินธุรกิจและบรรเทาผลกระทบของ
สมาชิกสหกรณ์ที่เกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด ๑๙ นายทะเบียนสหกรณ์ จึงออกประกาศหลักเกณฑ์
พิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ าประกันประจ าปีเป็นกรณีพิเศษ โดยก าหนดเป็นประกาศนาย
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ทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืมเงินหรือการค้ าประกันประจ าปีเป็ นกรณีพิเศษ 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ ดังนี้ 
                     ข้อ ๑. สหกรณ์ที่ขอความเห็นชอบก าหนดวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ าประกันเพ่ิมเติมเกินกว่า
หลักเกณฑ์การพิจารณาทั่วไป ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการ
กู้ยมืหรือการค้ าประกันของสหกรณ์ พ.ศ. 2561   ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
        (๑) จัดท าแผนการจัดหาเงินทุนมาด าเนินงานและแผนธุรกิจที่สหกรณ์ท ากับสมาชิกในการแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ซึ่งจะต้องระบุสภาพปัญหาให้ชัดเจน จ านวนเงินที่จะใช้แก้ไข
ปัญหา วิธีการจัดหาเงินทุน แหล่งเงินทุน วิธีด าเนินงาน ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดในการด าเนินงาน และอ่ืน ๆ ที่
จ าเป็น 
       (๒) หากสหกรณ์พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถจัดประชุมใหญ่ได้เพ่ือให้ความเห็นชอบก าหนดวงเงิน
การกู้ยืมหรือการค้ าประกันอันเนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด ๑๙ ได้ ให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์สามารถมีมติ
เพ่ือขอความเห็นชอบก าหนดวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ าประกันจากนายทะเบียนสหกรณ์ได้เป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้ เมื่อนาย
ทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบก าหนดวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ าประกันแล้ว คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์
จะต้องแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่คราวถัดไปรับทราบด้วย 
       (๓) เมื่อสหกรณ์จังหวัด ในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ์ที่ได้รับมอบอ านาจ ได้รับหนังสือขอความ
เห็นชอบพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาแล้ว ให้พิจารณาเหตุผล ความจ าเป็นและความเป็นไปได้ของแผนจัดหา
เงินทุนมาด าเนินงานและแผนธุรกิจที่สหกรณ์ท ากับสมาชิกตามที่สหกรณ์ได้จัดท ามา และอาจให้สหกรณ์ชี้แจงและส่ง
เอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร 
       ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบก าหนดวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ าประกันเป็นกรณีพิเศษตามประกาศ
นี้ ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
       (๓.๑) วงเงินการกู้ยืมหรือการค้ าประกันที่ได้รับความเห็นชอบให้แยกเป็นวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ า
ประกันเฉพาะเพ่ิมเติมอีกเพียงหนึ่งวงเงิน โดยแยกต่างหากจากวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ าประกันเดิม ตามจ านวนเงิน
และระยะเวลาที่ก าหนดในแผนการจัดหาเงินทุนมาด าเนินงานเท่านั้น 
       (๓.๒) เอกสารประกอบการพิจารณาอย่างอ่ืนให้เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ าประกันของสหกรณ์ พ.ศ. 2561   โดยอนุโลม 
ยกเว้นในกรณีสหกรณ์ไม่อาจจัดประชุมใหญ่ได้ให้จัดส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์แทน    
                     ข้อ ๒. เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์ที่ให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ าประกันแล้ว สหกรณ์
จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนการจัดหาเงินทุนมาด าเนินงานและแผนธุรกิจที่สหกรณ์ท ากับสมาชิกโดยเคร่งครัด หาก
นายทะเบียนสหกรณ์เห็นว่าสหกรณ์ไม่ได้ด าเนินการเป็นไปตามแผนฯดังกล่าว จนอาจจะเกิดความเสียหาย หรือหาก
สถานการณ์กลับมาเป็นปกติจนสหกรณ์สามารถใช้วงเงินการกู้ยืมหรือการค้ าประกันเดิมได้ตามปกติแล้ว นายทะเบียน
สหกรณ์อาจเพิกถอนการให้ความเห็นชอบตามข้อก าหนดในประกาศนี้ได้ 
                     ข้อ ๓. ให้อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ มีอ านาจในการตีความ และวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ประกาศนี ้
                     ข้อ ๔. ให้กลุ่มเกษตรกรถือปฏิบัติเช่นเดียวกับแนวทางปฏิบัติข้างต้นโดยอนุโลม       
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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4.4 กลุ่มจัดตัง้และส่งเสรมิสหกรณ์ มีเรื่องน าเสนอ ดังนี ้
 4.4.1 เรื่อง การพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน (เอกสารแนบ 1)  
  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 4 แห่ง และเลิก/ช าระบัญชี 76 แห่ง)  
  กลุ่มเกษตรกรทั้งหมด 56 แห่ง น ามาจัดมาตรฐาน(ด าเนินการ) 35 แห่ง ไม่น ามาจัดมาตรฐาน 21 แห่ง 
(ตั้งใหม่ไม่ถึง 1 ปี 0 แห่ง หยุดด าเนินธุรกิจ 1 แห่ง และเลิก/ช าระบัญชี 20 แห่ง) 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เม.ย.63 ผลสหกรณ์รักษามาตรฐาน (ระดับ A+B) ได้ จ านวน 17 แห่ง (ระดับ A 
= 13, ระดับ B = 4) รักษามาตรฐานไม่ได้ จ านวน 0 แห่ง และยังไมป่ระชุมใหญ่ 38 แห่ง 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เม.ย. 63 ผลผลักดันสหกรณ์ผ่านมาตรฐาน (ระดับ B) ได้ จ านวน 1 แห่ง ไม่ผ่าน
มาตรฐาน จ านวน 5 แห่ง (ระดับ C=2 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 (ยัง

ไม่ประชุมใหญ่ 6 แห่ง) 
   3. แนะน าส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้รักษาระดับผ่านเกณฑ์มาตรฐานแผน 24 แห่ง 
 
   ข้อมูล ณ วันที่ 30 เม.ย. 63 ผลกลุ่มเกษตรกรรักษามาตรฐาน ได้ จ านวน 7 แห่ง  ไม่ผ่าน
มาตรฐาน 0 แห่ง และยังไม่ประชุมใหญ่ 17 แห่ง 
   4. กลุ่มเกษตรกรน ามาจัดมาตรฐานเพิ่ม จ านวน 11 แห่ง 
   ข้อมูล ณ วันที่ 30 เม.ย. 63 ผลผลักดันกลุ่มเกษตรกรผ่านมาตรฐาน ได้ จ านวน 6 แห่ง ไม่ผ่าน
มาตรฐาน จ านวน 0 แห่ง และยังไม่ประชุมใหญ่ 5 แห่ง 
 
   5.สหกรณ์ที่ไม่น ามาจัดมาตรฐาน 7 แห่ง (หยุดด าเนินธุรกิจ 4 แห่ง และยังไม่ด าเนินธุรกิจ/จัดตั้ง
ใหม่ไม่ถึง 2 ปี 3 แห่ง)      
    1 สก.อาเซียนเพื่อเกษตรกร จ ากัด 
    2 สกก.ประดู่สะโนพัฒนา จ ากัด 
    3 สก.ผู้ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์บัวโคก จ ากัด 
    4 สก.ก้าวหน้าพัฒนาเกษตรท่าตูม จ ากัด 
    5 สก.โคเนื้อและข้าวอินทรีย์พนมดงรัก จ ากัด 
    6 สค.โนนนารายณ์ จ ากัด 
    7 สกก.พืชผักอินทรีย์หนองสนิท จ ากัด 
 

แผนปฏิบัติงานปี 2563 
- ผลักดันให้กลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่านมาตรฐานให้ผ่านมาตรฐาน จ านวน 5 แห่ง (ผลผ่านมาตรฐาน 1 

แห่ง ยังไม่ประชุมใหญ่ 4 แห่ง) 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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4.4.2 เรื่องการจัดท าทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้นของสหกรณ์  
  ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์แจ้งว่า เพ่ือให้การด าเนินการของสหกรณ์เป็นไปตามกฎหมาย และเพ่ือ 
ประโยชน์ในการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้น เป็นฐานข้อมูลกลางของสมาชิก สหกรณ์         
ทั่วประเทศ จึงมีความจ าเป็นต้องก าหนดรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน โดยแจ้งให้ส านักงานสหกรณ์
จังหวัดด าเนินการตามแนวทางการจัดท าข้อมูลทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้น ให้เป็นไปตามมาตรา  64 แห่ง
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542  
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ส่งแนวปฏิบัติในการจัดท าทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้นของสหกรณ์ ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1115/5 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561  
  ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ มีสหกรณ์ทั้งหมด 95 แห่ง ได้แจ้งให้กลุ่ม
ส่งเสริมสหกรณ์ส่งข้อมูลทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้น ภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ และส่ ง
ให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัด ภายในวันที่ 3 ของเดือนถัดไป เพ่ือรวบรวมรายงานกรมส่งเสริมสหกรณ์  
  ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 สหกรณ์ที่มีปีบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2563 จ านวน 43 แห่ง กลุ่มจัดตั้ง
และส่งเสริมสหกรณ์ได้รวบรวมข้อมูลทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้นของสหกรณ์จากกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ และส่ง
รายงานกรมส่งเสริมสหกรณ์เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 จ านวน 39 แห่ง ยังไม่ส่งทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้น 
จ านวน 4 แห่ง คือ สก.สตรีเขวาสินรินทร์ จ ากัด, สกก.เขวาสินรินทร์ จ ากัด, สก .โคเนื้อสร้างอาชีพและเกษตรอินทรีย์ 
ต าบลหนองเรือ จ ากัด และสก.โคเนื้อชุมพลบุรี จ ากัด 
  ติดตามสหกรณ์ที่มีปีบัญชีสิ้นสุด 30 เมษายน 2563 จ านวน 4 แห่ง ให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ติดตามให้
สหกรณ์ส่งทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้นสหกรณ์ ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2563  
  ทะเบียนหุ้นและทะเบียนสมาชิกสหกรณ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส าหรับปีบัญชีสิ้นสุด 30 
เมษายน  2563 จ านวน 4 แห่ง     

1 สหกรณ์การเกษตรอินทรีย์สุรินทร์ จ ากัด 
2 สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตรวมใจพัฒนา จ ากัด 
3 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินอ าเภอปราสาท จ ากัด 
4 สหกรณ์กองทุนสวนยางสังขะ จ ากัด 
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4.4.3 เรื่องข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่จัดส่งงบดุล งบก าไรขาดทุนและงบประกอบต่างๆ รวมทั้งรายละเอียด
ประกอบงบการเงินฯ ให้ผู้สอบบัญชีเพื่อเตรียมพร้อมรับการตรวจสอบบัญชีภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี  
  สหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสุรินทร์ทีจ่ะต้องปิดบัญชีได้ภายใน 30 วัน (1 ตุลาคม 2562 – 30 
กันยายน 2563) แผนทั้งปีสหกรณ์ ๙5 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 3๖ แห่ง ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
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สรุปการปิดบัญชี จ านวน สหกรณ์ จ านวน กลุ่มเกษตรกร 

ปิดบัญชีภายใน 30 วัน 64 18 

ปิดบัญชี 31-180 วัน 3 - 
ปิดบัญชีไม่ได้ 31-180 วัน 15 2 
ปิดบัญชีไม่ได้เกิน 6 เดือน - - 
ยังไม่ถึงก าหนด 13 16 
รวม ๙5 36 
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4.4.4 เรื่องข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประชุมใหญ่สามัญได้ภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
  สหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสุรินทร์ที่ประชุมใหญ่สามัญภายใน 150 วันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี 
(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) แผนทั้งปีสหกรณ์ 95 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 36 แห่ง ข้อมูล ณ วันที่ 27 
เมษายน 2563 

สรุปการประชุมใหญ่ จ านวน สหกรณ์ จ านวน กลุ่มเกษตรกร 

ประชุมใหญ่ภายใน 150 วัน 23 8 

ประชุมใหญ่เกิน 150 วัน - - 
ประชุมใหญไ่มไ่ด้ 151-180 วัน - - 
ยังไม่ครบก าหนด 150 วัน 72 28 

รวม 95 36 

ยอดยกมา 102 แห่ง (ส่ังเลิก 8 แห่ง ต้ังใหม ่1 แห่ง คงเหลือ 95 แห่ง) 37 แห่ง
  (ส่ังเลิก 1 แห่ง คงเหลือ 36 แห่ง) 1 ก.เล้ียงสัตวต์าวงั กสส 3
(จัดต้ังใหม)่ 1. สกก.พชืผักอนิทรีย์หนองสนิท จ ากดั กสส 1 18 มคี 63
หมายเหตุ (เลิก)

1. สกก.โคเนื้อคูตัน จ ากดั กสส 2 11 พย 62
2. สกก.ดาวไทยเมอืงช้าง จ ากดั กสส 1 9 มค 63
3. สกก สลักได จ ากดั กสส 1 18 กพ 63
4. สก.โคเนื้อสุรินทร์วากวิหนองบัวบาน จก. กสส 6 12 มคี 63
5. สกป.ทีดิ่นศีขรภูม ิจก. กสส 4 26 มคี 63
6. สก.โคเนื้อข้าวหอมมะลิ ต าบลนาหนองไผ่ จก. กสส 5 26 มคี 63
7. สกก.พฒันานาเสือก จก. กสส 1 7 เมย 63
8. สก.ผู้ผลิตพชือาหารสัตวแ์ละพลังงาน สร จก กสส 4 23 เมย 63  
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4.5  กลุ่มตรวจการสหกรณ์ โดยนางบานใจ มามาก ผอ. กตส. น าเสนอที่ประชุม ดังนี้ 

4.5.1 ช าระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ มีแผนงานการช าระบัญชีสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร ทั้งหมด 104 แห่ง แยกเป็นสหกรณ์ 80 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 24 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 
2563) ถอนชื่อแล้วสหกรณ์ 2 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 3 แห่ง คงเหลือ 99 แห่งดังนี้ 
  ๑. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 9 แห่ง (สหกรณ์ 8 แห่ง           
กลุ่มเกษตรกร 1 แห่ง)  สรุปผลดังนี้ (เอกสาร 1) 
          ถึงข้ันตอนที่ 1 (ประกาศ)     จ านวน  4  แห่ง 
          ถึงข้ันตอนที่ 2 (รับมอบทรัพย์สิน)    จ านวน  3  แห่ง 
          ถึงข้ันตอนที่ 3 (ส่งงบฯ ตามม.80)   จ านวน  2  แห่ง 
  2. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เลิกก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แยกเป็นดังนี้ 
      1) กรณีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ไม่มีปัญหาอุปสรรค จ านวน  15 แห่ง (สหกรณ์ 9 แห่ง กลุ่ม
เกษตรกร 6 แห่ง)  สรุปผลดังนี้ (เอกสาร 2) 
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          ถึงข้ันตอนที่ 1 (ประกาศ)     จ านวน  -  แห่ง 
          ถึงข้ันตอนที่ 2 (รับมอบทรัพย์สิน)    จ านวน  -  แห่ง 
          ถึงข้ันตอนที่ 3 (ส่งงบฯ ตามม.80)   จ านวน  7 แห่ง 
          ถึงข้ันตอนที่ 4 (ผู้สอบรับรองงบฯ)    จ านวน  -  แห่ง 
          ถึงข้ันตอนที่ 5 (อนุมัติงบฯ)     จ านวน  1 แห่ง 
          ถึงข้ันตอนที่ 6 (จัดการทรัพย์สิน/หนี้สิน)   จ านวน  1 แห่ง 
          ถึงข้ันตอนที่ 7 (จัดท ารายงานย่อ/ส่งให้ผู้สอบบัญชี) จ านวน  1 แห่ง 
          ถึงข้ันตอนที่ 8 (ผู้สอบรับรองรายงานย่อ)   จ านวน  -  แห่ง 
          ถึงข้ันตอนที่ 9 (ถอนชื่อ)     จ านวน  -  แห่ง 
          ถึงข้ันตอนที่ 10 (มอบรักษาบรรดาสมุดบัญชี)  จ านวน  5 แห่ง 
      2) กรณีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีปัญหาอุปสรรค จ านวน 77 แห่ง(สหกรณ์ 61 แห่ง            
กลุ่มเกษตรกร 16 แห่ง)  สรุปผลดังนี้  
          - ยังไม่ได้ยื่นล้มละลาย จ านวน 16 แห่ง (สหกรณ์ 16 แห่ง กลุ่มเกษตรกร - แห่ง) (เอกสาร 3)   
          ถึงข้ันตอนที่ 2 (รับมอบทรัพย์สิน/จัดท างบดุลฯ)  จ านวน  2  แห่ง 
          ถึงข้ันตอนที่ 3 (ส่งงบฯ ตามม.80)   จ านวน  8  แห่ง 
          ถึงข้ันตอนที่ 4 (ผู้สอบรับรองงบฯ)    จ านวน  1  แห่ง 
          ถึงข้ันตอนที ่6 (จัดการทรัพย์สิน/หนี้สิน)   จ านวน  3  แห่ง 
          ถึงข้ันตอนที่ 7 (จัดท ารายงานย่อ/ส่งให้ผู้สอบบัญชี) จ านวน  1  แห่ง 
          ถึงข้ันตอนที่ 8 (ผู้สอบรับรองงบ)    จ านวน  1  แห่ง 
           
          - ยื่นล้มละลาย จ านวน 61 แห่ง (สหกรณ์ 45 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 16 แห่ง)  
            1) ศาลมีค าสั่งพิพากษาให้ล้มละลายแล้ว จ านวน  12 แห่ง  (เอกสาร 4)  
            2) อยู่ระหว่างด าเนินการล้มละลาย  จ านวน  26 แห่ง  (เอกสาร 5)   
            3) อยู่ระหว่างประกาศไม่ล้มละลาย  จ านวน    7 แห่ง  (เอกสาร 6)   
 

เอกสาร 1 
 

  ๑. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 9 แห่ง (สหกรณ์ 8 แห่ง          
กลุ่มเกษตรกร 1 แห่ง)  สรุปผลดังนี้ (เอกสาร 1) 

          ถึงข้ันตอนที่ 1 (ประกาศ)  จ านวน  4  แห่ง ดังนี้ 
          1. สหกรณ์การเกษตรสลักได จ ากัด 
          2. สหกรณ์โคเนื้อสุรินทร์วากิวหนองบัวบาน จ ากัด 
          3. สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินศีขรภูมิ จ ากัด 
          4. สหกรณ์การเกษตรพัฒนานาเสือก จ ากัด 

          ถึงข้ันตอนที่ 2 (รับมอบทรัพย์สิน)  จ านวน  3  แห่ง ดังนี้ 
          1. สหกรณ์โคเนื้อข้าวหอมมะลิ ต าบลนาหนองไผ่ จ ากัด           
          2. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ตาวัง 
          3. สหกรณ์ผู้ผลิตพืชอาหารสัตว์และพลังงานสุรินทร์ จ ากัด 
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          ถึงข้ันตอนที่ 3 (ส่งงบฯ ตามม.80)  จ านวน  2  แห่ง ดังนี้ 
          1. สหกรณ์โคเนื้อคูตัน จ ากัด 
          2. สหกรณ์การเกษตรดาวไทยเมืองช้าง จ ากัด 
   2. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เลิกก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แยกเป็นดังนี้ 
      1) กรณีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ไม่มีปัญหาอุปสรรค จ านวน  15 แห่ง  (สหกรณ์ 9 แห่ง กลุ่ม
เกษตรกร 6 แห่ง)  สรุปผลดังนี้ (เอกสาร 2) 
          ถึงข้ันตอนที่ 3 (ส่งงบฯ ตามม.80)  จ านวน  7 แห่ง ดังนี้ 
          1. สหกรณ์สวนยางพาราบัวเชด จ ากัด 
          2. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโคกกระชายพัฒนา จ ากัด 
          3. สหกรณ์พัฒนาปศุสัตว์อีสานใต้ จ ากัด 
          4. สหกรณ์การเกษตรต าบลบ้านจารย์ จ ากัด 
          5. สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรสุรินทร์ จ ากัด 
          6. กลุ่มเกษตรกรท านาเฉนียง 
          7. กลุ่มเกษตรกรท านาบึง 

          ถึงข้ันตอนที่ 5 (อนุมัติงบฯ)  จ านวน  1 แห่ง ดังนี้  
          1. สหกรณ์โรงเรียนเทศบาลท่าตูม จ ากัด 

          ถึงข้ันตอนที่ 6 (จัดการทรัพย์สิน/หนี้สิน)  จ านวน  1 แห่ง ดังนี้ 
          1. กลุ่มเกษตรกรท านาเทนมีย์ 

          ถึงข้ันตอนที่ 7 (จัดท ารายงานย่อ/ส่งให้ผู้สอบบัญชี)  จ านวน  1  แห่ง ดังนี้ 
          1. สหกรณ์โคเนื้อระเวียง จ ากัด 

          ถึงข้ันตอนที่ 10 (มอบรักษาบรรดาสมุดบัญชี)  จ านวน  5 แห่ง ดังนี้ 
          1. สหกรณ์การเกษตรหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนจรัส-ตระเวง จ ากัด 
          2. สหกรณ์เลี้ยงโคบัวเชดสะเดาส าเภาลูน จ ากัด 
          3. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ตร าดม 
          4. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หนองใหญ่ 
          5. กลุ่มเกษตรกรท 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) (เอกสาร 3)   
          ถึงข้ันตอนที่ 2 (รับมอบทรัพย์สิน/จัดท างบดุลฯ)  จ านวน  2  แห่ง ดังนี้ 
          1. สหกรณ์เครื่องเงินสุรินทร์ จ ากัด 
          2. สหกรณ์สตรีศีขรภูมิ จ ากัด 

          ถึงข้ันตอนที่ 3 (ส่งงบฯ ตามม.80)  จ านวน  8  แห่ง ดังนี้ 
          1. สหกรณ์ผู้เลี้ยงโค-กระบือจังหวัดสุรินทร์ จ ากัด 
          2. สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านม่วงมูล จ ากัด 
          3. สหกรณ์การเกษตรพัฒนาชุมชน สกย.อ.(1)จังหวัดสุรินทร์ จ ากัด 
          4. สหกรณ์การเกษตรพนมดงรัก จ ากัด 
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          5. ร้านสหกรณ์รวมช่างสุรินทร์ จ ากัด 
          6. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอ าเภอศีขรภูมิ จ ากัด 
          7. สหกรณ์การเกษตรกระโพ จ ากัด 
          8. สหกรณ์การเกษตร สกอ.ทุ่งกุลาพัฒนาอาชีพ จ ากัด 

          ถึงข้ันตอนที่ 4 (ผู้สอบรับรองงบฯ)  จ านวน  1  แห่ง ดังนี้ 
          1. สหกรณ์ผ้าไหมสวายเมืองสุรินทร์ จ ากัด 

          ถึงข้ันตอนที่ 6 (จัดการทรัพย์สิน/หนี้สิน)  จ านวน  3  แห่ง ดังนี้ 

          1. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพนนมดงรัก จ ากัด 
          2. สหกรณ์การเกษตรเฉนียงรุ่งเรือง จ ากัด 
          3. สหกรณ์บริการสินค้าเกษตร จ ากัด 

          ถึงข้ันตอนที่ 7 (จัดท ารายงานย่อ/ส่งให้ผู้สอบบัญชี)  จ านวน  1  แห่ง ดังนี้ 
          1. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพัฒนาท้องถิ่นอีสาน จ ากัด 

          ถึงข้ันตอนที่ 8 (ผู้สอบรับรองงบ)  จ านวน  1  แห่ง ดังนี้ 
          1. สหกรณ์การเกษตรสามัคคีธรรม จ ากัด 
 
              - ยื่นล้มละลาย จ านวน 61 แห่ง (สหกรณ์ 45 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 16 แห่ง)  
            1) ศาลมีค าสั่งพิพากษาให้ล้มละลายแล้ว  จ านวน  17 แห่ง  (เอกสาร 4) ดังนี้ 
      1. สหกรณ์การเกษตรสมัชชาเกษตรกรภาคอีสานรัตนบุรี จ ากัด 
      2. สหกรณ์สหพันธ์สตรีทุ่งมน จ ากัด 
      3. สหกรณ์ผู้ใช้น้ าอ่างเก็บน้ าอ่างเก็บน้ าห้วยล าพอก จ ากัด 
      4. สหกรณ์การเกษตรสตรีหนองระวี จ ากัด 
      5. สหกรณ์การเกษตรหนองกระทมนาบัว จ ากัด 
      6. สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยอลงกรณ์ จ ากัด 
      7. สหกรณ์การเกษตรรามมหาชน จ ากัด 
      8. สหกรณ์การเกษตรทัพพญารวมชนสตรี จ ากัด 
      9. สหกรณ์การเกษตรอีสาน-โคกเวง จ ากัด 
    10. สหกรณ์การเกษตรเพื่อชุมชนบ้านขาม จ ากัด 
    11. ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ จ ากัด 
    12. กลุ่มเกษตรกรท านาหนองเทพ 
    13. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ส าโรง 
    14. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เมืองที 
    15. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์กุดหวาย 
           16. กลุ่มเกษตรกรท านาตาเมียง 
    17. กลุ่มเกษตรกรท านาโคกยาง  
 
              - ยื่นล้มละลาย จ านวน 61 แห่ง (สหกรณ์ 45 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 16 แห่ง)    

            2) อยู่ระหว่างด าเนินการล้มละลาย  จ านวน  37 แห่ง  (เอกสาร 5)  
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          - ยื่นล้มละลาย จ านวน 61 แห่ง (สหกรณ์ 45 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 16 แห่ง)            
                               3) อยู่ระหว่างประกาศไม่ล้มละลาย  จ านวน    7 แห่ง  (เอกสาร 6) ดังนี้   
      1. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการผลิตและส่งออกศีขรภูมิ จ ากัด 
      2. สหกรณ์การเกษตรไทยหนองเยีย จ ากัด 
      3. สหกรณ์บริการมหาชน จ ากัด 
      4. สหกรณ์การเกษตร อบต.นอกเมือง จ ากัด 
      5. สหกรณ์ผู้ผลิตแปรรูปการเกษตรโคกส าโรงสุรินทร์ จ ากัด 
      6. กลุ่มเกษตรกรท านาแนงมุด 
      7. กลุ่มเกษตรกรท านาโคกกลาง 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

4.5.2   เรื่อง ข้อสังเกต/รายงานที่ตรวจพบจากการสอบบัญชี ประจ าเดือน เมษายน 2563            
เป็นข้อสังเกต/รายงานที่ตรวจพบจากการสอบบัญชี : ที่เกิดขึ้นระหว่างปีท่ียังไม่ได้รับรายงาน/รายงานความเคลื่อนไหว 

สรุป การรายงานผลการแก้ไขข้อสังเกต/รายงานของผู้สอบบัญชี ของสหกรณ ์ จ านวน  35   แหง่   ประกอบด้วย  
ติดตาม 31  แห่ง  แก้ไขแล้วเสร็จ  4  แห่ง   

 ข้อสังเกตเพ่ิม      จ านวน           -  แห่ง 
 รายงานข้อสังเกต  เดือน  เม.ย. 63   จ านวน           11   แห่ง 
 ยังไม่รายงานความเคลื่อนไหว เดือน เม.ย.  63 จ านวน           23   แห่ง 
 

  สรุป ข้อสังเกตของสหกรณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์  
 
 
  

 

 

 

 

 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กสส. 
ที่ ดูแล 

ข้อสังเกต 
(ข้อ) 

สหกรณ์ 
(แห่ง) 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
(แห่ง) 

แก้ไขแล้วเสร็จ 
(แห่ง) 

กสส. 1 34 10 8 2 
กสส. 2 39 8 7 1 
กสส. 3 12 3 3 - 
กสส. 4 10 4 4 - 
กสส. 5 8 1 1 - 
กสส. 6 41 8 7 1 
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4.5.3 เรื่อง การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ ประจ าเดือน เมษายน 2563 มีรายละเอียดดังนี้ 
 
 1.) สกก.พัฒนานาเสือก จ ากัด 
  -เงินสดขาดบัญชี จ านวน  187,416.00 บาท อยู่ในความรับผิดชอบของอดีตเหรัญญิก เดือน ม.ค.
2563 ช าระ  2,500.-บาท คงเหลือ 51,916.- บาท 
 2.) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอโค จ ากัด  
  -ค าสั่ง นทส ที่ สร 24/2560 ลว. 7 ก.ค. 2560สหกรณ์มีเงินรับฝากจากบุคคลภายนอก 671 บัญชี 
เป็นเงิน 4,244,268.09 บาท ณ เดือนพฤศจิกายน 2562 คณะผู้ตรวจการสหกรณ์ชุด 5 เข้าตรวจการ พบว่า 
สหกรณ์ได้แก้ไขเสร็จสิ้นแล้ว 
 3.) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตระแสง จ ากัด  
  -ค าสั่ง นทส.ที่ สร 29/2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 มีการรับฝากเงินจากบุคคลภายนอก 1,309 
บัญชี เป็นเงิน 13,944,202.00บาท หนังสือสหกรณ์ ที่ สคตส 027/2563 ลว. 24 ก.พ. 2563 
 รายงานผลการแก้ไข 
  1.สหกรณ์ได้หยุดการรับฝากเงินจากบุคคลภายนอก 
  2.สหกรณ์แจ้งให้เจ้าของบัญชีเงินฝากมาปิดบัญชี 
  3.สหกรณ์ได้รณรงค์และประชาสัมพันธ์ ให้เจ้าของบัญชีที่บรรลุนิติภาวะแล้วมาสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์/
เปิดบัญชีเงินฝากในนามผู้ปกครองที่เป็นสมาชิก เพ่ือออมเงินให้บุตรหลานที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
  4. ยอดคงเหลือปัจจุบัน  จ านวน 579 บัญชี จ านวนเงิน 2,875,244 บาท 
 4.) สกก.วัน วัน วัน จ ากัด 
  -คณะกรรมการฯ มีมติให้รวบรวมข้าวเปลือกจากสมาชิกและเกษตรกรทั่วไป  
   1. คณะกรรมการฯ ประชุมเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 ได้แต่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงใหม่โดย
ด าเนินการรวบรวมช่วงเดือนพฤษภาคม 2559 ปัจจุบันสหกรณ์  
   2. คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ได้ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 
2562ยังค้างช าระค่าข้าวเปลือกสมาชิกและบุคคลภายนอก จ านวน 216 ราย  
   3. คณะกรรมการฯ ประชุมเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้วมีมติ ดังนี้  
หนี้ค่าข้าวเปลือกท่ีเกิดข้ึนไม่ได้เกิดจากการมีเจตนาหลอกลวงฉ้อโกงของสหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์ฯยินดีรับผิดชอบชดใช้หนี้ที่
เกิดข้ึน  
   4. วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ศาลจังหวัดสุรินทร์ ได้มีค าพิพากษา คดีหมายเลขด าที่ อ.
1348/2561 คดีหมายเลขแดงที่ อ266/2562 ระหว่าง พนักงานอัยการจังหวัดสุรินทร์ โจทก์  บริษัทไชนี่ อินเตอร์
คอร์เปอเรชั่น จ ากัด โจทก์ร่วมที่ 1  สหกรณ์การเกษตร วัน วัน วัน จ ากัด โจทก์ร่วมที่ 2 กับ บริษัท พันปีกรุ๊ป (ไทย 
ลาว กัมพูชา) จ ากัด จ าเลยที่ 1 นายพิชย์พิพรรธหรือปีเตอร์ ศรีตระกูลรักษ์ จ าเลยที่ 2 เรื่อง ฉ้อโกงประชาชน ความผิด
ต่อพรบ.ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พิพากษา ปรับจ าเลยที่ 1 รวมเป็นเงิน 220,000 บาท จ าคุก
จ าเลยที่ 2 รวม 14 ปี 8 เดือน (จ าเลยทั้งสอง รับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง) และให้จ าเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกัน 
ชดใช้ให้ผู้เสียหายที่ 1 (บ.ไชนี่ฯ) จ านวน 2,130 บาท คืนเงินให้ผู้เสียหายที่ 3-38 และ 40 (เกษตรกรที่ขายข้าว) รวม 
37 คน รวมเป็นเงิน 1,436,828 บาท   2. สหกรณ์ฯ แจ้งว่า รับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกร จ านวน 350 ราย มี
เกษตรกรร่วมฟ้องเรียกค่าเสียหายร่วมกับสหกรณ์ฯ จ านวน 38 ราย (ผู้เสียหายที่ 3  – 40) ซึ่งศาลจะบังคับคดี
เรียกร้องค่าเสียหายกับจ าเลยทั้งสอง ให้แก่ผู้เสียหาย ส่วนผู้เสียหายที่เหลือที่ยังได้รับช าระค่าข้าวเปลือกไม่ครบ สหกรณ์
ฯ แจ้งว่าศาลจังหวัดสุรินทร์ได้มีค าแนะน าให้ไปด าเนินการฟ้องคดีทางแพ่งเพ่ือเรียกร้องค่าเสียหายร่วมกับสหกรณ์ฯ 
ต่อไป 
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   5. สหกรณ์ฯ แจ้งว่า รับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกร จ านวน 350 ราย มีเกษตรกรร่วมฟ้องเรียก
ค่าเสียหายร่วมกับสหกรณ์ฯ จ านวน 38 ราย (ผู้เสียหายที ่3 – 40) ซึ่งศาลจะบังคับคดีเรียกร้องค่าเสียหายกับจ าเลย
ทั้งสอง ให้แก่ผู้เสียหาย ส่วนผู้เสียหายที่เหลือที่ยังได้รับช าระค่าข้าวเปลือกไม่ครบ สหกรณ์ฯ แจ้งว่าศาลจังหวัดสุรินทร์
ได้มีค าแนะน าให้ไปด าเนินการฟ้องคดีทางแพ่งเพ่ือเรียกร้องค่าเสียหายร่วมกับสหกรณ์ฯ ต่อไป 
   6.  เดือน ตุลาคม 2562 ช าระหนี้  3,200 บาท ณ 25 ม.ค. 2562 คงเหลือยอดหนี้ค้างช าระ
ค่าข้าวเปลือก จ านวน 4,777,715 บาท (216 ราย) 
 5.) สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรสุรินทร์ จ ากัด   
  1. จ่ายเงินเฉลี่ยคืนให้สมาชิกไม่เป็นไปตามข้อบังคับ  
  2. สหกรณ์มีมติเรียกคืนเงินจากสมาชิก เมื่อปี 2558  สหกรณ์ตั้งบัญชีเป็นเงินรอเรียกคืน ณ วันที่ 31 
ตุลาคม 2562  จ านวน 120 ราย เป็นเงิน 4,760,718 บาท คงเหลือ 1 ราย เป็นเงิน 23,468  บาท   
  3. เงินสดขาดบัญชี จ านวน 484,990.00 บาท  
  4. สหกรณ์ฟ้องร้องด าเนินคดีกับผู้กระท าผิด ศาลอุทธรณ์ตัดสินให้ ผู้กระท าผิดโดยจ าคุก 2 ปี   ให้คืนเงิน 
484,990.00 บาท  (ค าพิพากษาศาลอุทธรณ์เม่ือวันที่ 21 ธ.ค.2558) สืบทรัพย์แล้วไม่มีทรัพย์ให้ยึด 
 6.) สหกรณ์เกษตรอินทรีย์กองทุนข้าวสุรินทร์ จ ากัด  
  -ค าสั่ง นทส ที่  สร  7 / ๒๕๖3  ลว. 5 ก.พ. 2563 
  1. สหกรณ์ไม่สามารถจัดท างบการเงินประจ าปี ตั้งแต่ปีบัญชี 31 ธันวาคม 2560 ไม่มีรายการเดินบัญชี
ธนาคารที่มีชื่อเจ้าของบัญชีธนาคารในนามของอดีตผู้จัดการ อดีตเจ้าหน้าที่ อดีตกรรมการ และกรรมการปัจจุบัน รวม 
8 บัญชี เพื่อประกอบการบันทึกบัญชี  
  2. ณ วันสิ้นปีบัญชีวันที่ 31 ธันวาคม 2559 สหกรณ์มีเจ้าหนี้เงินรับฝากออมทรัพย์ 8,047,080.21 
บาท ซึ่งยังไม่มีรายละเอียดเงินรับฝากสมบูรณ์ครบถ้วน อยู่ระหว่างการจัดท าบัญชีปิดงบการเงินประจ าปี และสหกรณ์
ไม่ได้ท ารายงานการด ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง  
  3. ณ วันสิ้นปีบัญชีวันที่ 31 ธันวาคม 2559 สหกรณ์มีเงินให้กู้ยืม และลูกหนี้ต่างๆ จ านวน 
7,128,606.04 บาท ซึ่งยังไม่มีรายละเอียดเอกสารสมบูรณ์ครบถ้วน  
  4. สหกรณ์มีลูกหนี้เงินกองทุนสงเคราะห์เจ้าหน้าที่  จ านวน 1 ราย  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เงินต้น
จ านวน 757,433.77 บาท ดอกเบี้ย 36,624.60 บาท รวมจ านวน 794,058.37 บาท โดยสหกรณ์ยังไม่ได้เรียก
เงินคืนจากอดีตเจ้าหน้าที่ลูกหนี้ดังกล่าว และไม่พบว่าสหกรณ์มีการก าหนดระเบียบที่เกี่ยวข้องถือใช้แต่อย่างใด 
  5. สหกรณ์มีหุ้นมูลนิธิชุมชนเกษตรนิเวศ -โครงการน้ ามันร าข้าวอินทรีย์ จ านวน 50,000 บาท  ไม่
เป็นไปตาม พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542  
  มติคณะกรรมการสหกรณ์ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563  มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริง  5 คน และค าสั่งสหกรณ์ ที่ 3 /2563 ลว. 12 กุมภาพันธ์ 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริงเพ่ือสอบสวนและตรวจสอบข้อบกพร่อง ตามค าสั่ง นทส.ที่ สร 7/2563 ลว. 5 ก.พ. 2563 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง" 
 7.) สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สุรินทร์ จ ากัด  
  -ค าสั่ง นทส. ที่ สร 36/2561 ลงวันที่  18 ก.ย. 2561 
  1. สหกรณ์จ่ายค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งและค่าครองชีพให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ในรอบปี
บัญชี ณ วันที่ 31 มี.ค. 2561 ไม่เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ เป็นเงิน 843,885 บาท แยกเป็นค่าตอบแทน
ประจ าต าแหน่ง 769,000 บาท และค่าครองชีพ 47,885 บาท 
  2. สหกรณ์มีการจ่ายค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ไม่เป็นไปตามระเบียบ 
ตั้งแต่ปีบัญชี วันที่ 31 มี.ค. 2554 – 31 มี.ค. 2561 รวมเป็นเงิน 2,143,000 บาท คณะกรรมการชุดที่ 29 
ประชุมครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 มีมติเห็นชอบให้เรียกเงินคืนโดยไม่คิดดอกเบี้ย ก าหนดผ่อนช าระเป็น   
รายเดือน เริ่มตั้งแต่เดือน พ.ย.2561 ให้แล้วเสร็จภายใน 31 มี.ค. 2566 ณ เดือนธันวาคม 2562 ลูกจ้างส่งเงินคืน
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ค่าครองชีพเสร็จแล้ว จ านวน 6 ราย เป็นเงิน 47,855 บาท คงเหลือค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง 1,047,600 บาท 
ของเจ้าหน้าที่ 12 ราย  (จาก 24 ราย) 
 8.) สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันอุดมศึกษา จ ากัด  
  -ค าสั่ง นทส.ที่ สร 11/2562 ลงวันที่ 17 มกราคม 2562 
  1. สหกรณ์จ่ายค่าตอบแทนที่ปรึกษา 5 คน ระหว่างปีบัญชี 30 มิ.ย. 2561 ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ (ไม่
ผ่านการอนุมัติจากท่ีประชุมคกก.) จ านวน 95,000 บาท 
  2. สหกรณ์มีเงินรอจ่ายคืนยกมา จ านวน 132,777.78 บาท 
     2.1 ค่าตอบแทนที่ปรึกษา ปี 2560 จ านวน 110,000 บาท 
     2.2 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ จ านวน 20,000 บาท 
     2.3 จ่ายค่าหุ้นเกิน จ านวน 2,330 บาท 
     2.4 ข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน 447.78 บาท 
    ยอดเงินจ่ายค่าหุ้นเกิน 2,330 บาท (ข้อ 2.3) ได้รับช าระแล้ว 
    ยอดเงินข้อผิดพลาด 447.78 บาท (ข้อ 2.4) ได้รับช าระแล้ว 
ตามมติที่ประชุม วันที่ 29 กันยายน 2561 ให้นายศรัณย์ ศิลาเณร ต าแหน่งประธานกรรมการ เป็นผู้รับผิดชอบ การ
ค่าตอบแทนไม่เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ ได้ฟ้องร้องด าเนินคดีกับนายศรัณย์ ศิลาเณร อดีตประธานฯยอดเงินจ่าย
ค่าตอบแทน 95,000 บาท (ข้อ1) และ 130,000 บาท (ข้อ 2.1+2.2)  โดยศาลนัดพิจารณาคดี วันที่ 20 พ.ย.
2562 ผลการพิจารณาคดี ยอดเงิน 95,000 บาท  ที่อดีตประธานฯ จ่ายเงินโดยไม่มีมติคกก.อนุมัติ แต่ต่อมา สหกรณ์
ฯ ได้มีมติรับรู้และยอมรับการจ่ายดังกล่าวแล้ว และไม่ได้ตั้งเป็นเงินรอจ่ายคืน ตามรายงานการประชุมเมื่อวันที่ 21 ก.ย. 
2561 แล้ว จึงไม่อาจเรียกเงินคืนค่าตอบแทนที่ปรึกษา จ านวน 95,000 บาท จากอดีตประธานฯได้  ส าหรับยอดเงิน 
130,000 บาท (ข้อ2.1+2.2) ศาลนัดพิจารณาคดีในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 
 9.) สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 21 จ ากัด  
  -ค าสั่ง นทส.ที่ สร 35/2562 ลว. 12 ก.ค. 2562 (แก้ไขเสร็จสิ้นแล้ว) 
   
 10.) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จ ากัด  
  -ค าสั่ง นทส. ที่ สร 40/2562 ลงวันที่ 2 ส.ค. 2562 (แก้ไขเสร็จสิ้นแล้ว) 
   
 11.) สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จ ากัด  
  -ค าสั่ง นทส. ที่ สร 38/2562 ลว. 2 ส.ค. 2562 (แก้ไขเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว) 
    
 12.) สหกรณ์การเกษตรเมืองสุรินทร์ จ ากัด  
  -ค าสั่ง นทส.ที่ สร 41/2562 ลว. 8 ตุลาคม 2562 
  1) สหกรณ์มีการจ่ายเงินกู้เกินวงเงินที่ระเบียบฯ ก าหนดจ านวน 61 สัญญา เป็นเงิน 22,371,960 บาท   
  2) สหกรณ์มีการค้ าประกันเงินกู้ด้วยบุคคลไม่เป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด จ านวน 39 ราย   
  3) สหกรณ์มีสมาชิกกู้เงินแทนกัน จ านวน  1  ราย  เป็นเงิน 1,230,000 บาท   
  4) สหกรณ์มีการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนสะสมไม่เป็นไปตามข้อบังคับของสหกรณ์ จ านวน 3 ทุน ได้แก่ 
ทุนสะสมเพ่ือพัฒนากิจการสหกรณ์ จ านวน 5,554,584.86 บาท ทุนเพ่ือส่งเสริมสวัสดิการกรรมการและเจ้าหน้าที่ 
จ านวน 1,305  บาท และทุนสะสมเพื่อจัดกิจกรรมสหกรณ์ จ านวน 1,637  บาท  
  5) สหกรณ์คิดค่าปรับตามสัญญาซื้อขายรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 2 ตัน ต่ ากว่าระเบียบฯ ที่
ก าหนด เป็นเงิน 331,800 บาท      
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  สหกรณ์ ได้แต่งตั้ง คกก.สอบสวนข้อเท็จจริง ตามมติที่ประชุมคกก.สหกรณ์ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 
และคกก.สอบสวนข้อเท็จจริงได้รายงานผลการสอบสวนเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 แล้ว คกก.ด าเนินการ
สหกรณ์ ได้ประชุมพิจารณาผลการสอบสวนข้อเท็จจริง เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 มีมติ ดังนี้ 
  1) กรณี จ่ายเงินกู้เกินวงเงินที่ก าหนด ปัจจุบัน คงเหลือ 54 สัญญา เป็นเงิน 20,676,380 บาท 
ก าหนดแก้ไขให้เสร็จสิ้นภายในเดือน ม.ค. 2563 ต่อมาขอขยายเป็น มี.ค. 2563  
  2) กรณีผู้ค้ าประกันหนี้เงินกู้เกินจ านวน ได้ด าเนินการแก้ไขแล้วคงเหลือจ านวน 8 สัญญา ก าหนดให้แล้ว
เสร็จ เดือนมีนาคม 2563 
   3) กรณี สมาชิกกู้เงินแทนกัน   สหกรณ์ได้รายงานในที่ประชุม จกบ.เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.62 และได้ส่ง
เอกสารหลักฐาน ได้รับช าระหนี้คืนครบถ้วนแล้ว เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2562 
   4) กรณี จัดสรรก าไรสุทธิ เป็นทุนสะสมไม่เป็นไปตามข้อบังคับ จ านวน 3 ทุน สหกรณ์ได้ด าเนินการโอน
ทุน ทั้ง 3 ทุน ไปเป็นทุนส ารองสหกรณ์แล้ว ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2562  
   5) กรณี สหกรณ์คิดค่าต่ ากว่าระเบียบ ให้ผู้จัดการรับผิดชอบค่าปรับรายวันในอัตราที่ขาดไป 0.4 ให้แล้ว
เสร็จสิ้นภายใน 31 มีนาคม 2563 และแจ้งบริษัทฯ ให้ช าระค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.1 ภายใน 15 วัน 
หากไม่ช าระให้สหกรณ์ด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 
 12.1) สหกรณ์การเกษตรเมืองสุรินทร์ จ ากัด  
  -ค าสั่ง นทส ที่ สร 5/2563 ลว. 22 มกราคม 2563 
  1. ให้สหกรณ์ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสมาชิก 6 ราย 8 สัญญา รวมต้นเงินกู้ 7,189,000 บาท ตาม
ระเบียบของสหกรณ์ ว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบี้ยแก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2558  ข้อ 12. การตรวจสอบเงินกู้ หาก
ปรากฏว่าสมาชิกผู้กู้ฝ่าฝืนระเบียบ ให้สหกรณ์ปฏิบัติตามระเบียบของสหกรณ์ ข้อ 19. การเรียกคืนเงินกู้ในกรณีใด ๆ  
  2. ให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเพ่ือให้ทราบข้อเท็จจริง
กรณีการให้เงินกู้แก่สมาชิกทั้ง 6 ราย และหลักประกันที่เกี่ยวข้องข้างต้น สหกรณ์ ได้แต่งตั้งคกก.สอบสวนข้อเท็จจริง 
ตามมติที่ประชุมคกก.ด าเนินการสหกรณ์ เมื่อวันที่ 31 ม.ค.2563 และให้คกก.สอบสวนรายงานผลการสอบสวนต่อ 
คกก.สหกรณ์ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ 3 ก.พ. 63 อยู่ระหว่างการสอบสวนของ คกก.สอบสวนข้อเท็จจริง 
 13.) สหกรณ์การเกษตรต าบลด่าน จ ากัด 
  (แก้ไขเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว) 
 14.) สกก.นิคมปราสาท จ ากัด 
  1. สินค้าขาดบัญชี จ านวน 444,326.22 บาท 1. สหกรณ์ฟ้องร้องด าเนินคดีกับผู้กระท าผิดโดยศาลมีค า
พิพากษาให้ช าระหนี้ 
  ได้รับช าระเดือน ม.ค.63 จ านวน 2,000.00 บาท ยอดคงเหลือ ต้นเงิน 302,026.22 บาท  
  ดอกเบี้ยค้างคงเหลือ 338,015.34 บาท (ดอกเบี้ยค้างยกมา 1 เม.ย.62 360,015.34 บาท) 
  2. รับฝากเงินจากบุคคลภายนอก 115 บัญชี เป็นเงิน ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2561 คงเหลือ 76 บัญชี 
เป็นเงิน 89,021.93 บาท สหกรณ์ได้ตั้งเป็นเงินรอจ่ายคืน   3,099,671.41 บาท เงินรอจ่ายคืนตามมติที่ประชุม
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 (แก้ไขเสร็จสิ้นแล้ว) 
 15.) สหกรณ์การเกษตรปราสาท จ ากัด  
  -ค าสั่ง นทส ที่ สร 7/2561 ลว. 19 ก.พ. 2561 
  1.สหกรณ์ให้สมาชิกค้ าประกันเงินกู้เกินกว่าระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้ (เกิน 2 คน) จ านวน 994 ราย 
  2. สหกรณ์มีการรับฝากเงินจากบุคคลภายนอก จ านวน 700 ราย เป็นเงิน 1,369,668.96 บาท 
  3. สหกรณ์มีสมาชิกสมทบที่เป็นนิติบุคคล 41 ราย เป็นเงินค่าหุ้น 140,500 บาท 
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ณ วันที่ 29 พ.ย. 2562 
  1. สมาชิกค้ าประกันเงินกู้ แก้ไขแล้ว 775 ราย คงเหลือยกมา 230 ราย แก้ไขเดือน ส.ค. 62 อีก 26 
ราย คงเหลือ 204 ราย 
  2. เงินรับฝากบุคคลภายนอก คงเหลือ 462 บัญชี เป็นเงิน 834,516.91 บาท  
  3. เงินค่าหุ้นนิติบุคคลภายนอก คงเหลือ 39 ราย เป็นเงิน 188,500 บาท" 
 
 16.) สกก.กาบเชิง จ ากัด 
  ค าสั่ง นทส ที่ สร 27/2560 ลว.30 สิงหาคม 2560 
  - สหกรณ์ บันทึกบัญชีซื้อ และ ขายมันส าปะหลัง ระหว่างปีบัญชี 2560 จ านวน 125,024,572.88 
บาท โดยไม่ได้มีการซื้อขายจริง และได้บันทึกยอดลูกหนี้เงินยืมทดรองเพ่ือท าธุรกิจมันส าปะหลังดังกล่าว เป็นเงิน 
126,284,199.75 บาท ณ วันสิ้นปี 31 มีนาคม 2560 คงเหลือเงินยืมทดรอง 52,822,320.80 บาทหลังปีบัญชี
มีการรับช าระอีก ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2560คงเหลือเงินยืมทดรอง จ านวน 43,434,279.05 บาท   ณ วันที่ 31 
มีนาคม 2561 คงเหลือจ านวน 40,253,901.72 บาท 
  ผลการสอบสวนข้อเท็จจริง สหกรณ์มีมติและค าสั่งไล่ออก ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่การตลาด เจ้าหน้าที่การเงิน 
และเจ้าหน้าที่บัญชี รวม 4 คน และได้ฟ้องร้องด าเนินคดีทางแพ่งและอาญา กับอดีตประธาน และอดีตผู้จัดการ ดังนี้ 
  1. วันที่ 29 มกราคม 2561 สหกรณ์ แจ้งความร้องทุกข์ว่า อดีตประธาน อดีตผู้จัดการ  ยักยอกเงินไป
ประมาณ 30 ล้านบาท (ปัจจุบันได้ปรับยอดเป็น 40,253,901.72 บาท) อยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักงาน
สอบสวน 
  2. สหกรณ์ฟ้องแพ่ง กับอดีตประธาน และอดีตผู้จัดการ ทุนทรัพย์ 40,253,901.72 บาท คดีแพ่ง
หมายเลขด าที่ พ.1227/2561 หมายเลขแดงที่ พ.229/2562 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 โดยศาลให้จ าหน่ายคดี
นี้ออกจากสารบบชั่วคราว เนื่องจากเก่ียวกับคดีอาญา หากคดีอาญาถึงที่สุดเมื่อใดให้คู่ความฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายยื่น
ค าร้องขอให้ศาลยกคดีขึ้นพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  
  3. สหกรณ์มีทรัพย์สินที่อดีตประธาน อดีตผู้จัดการ และโรงสีบูรพาข้าวสีทอง มอบไว้ให้เป็นหลัก     
ประกันหนี้ ดังนี้ 
   3.1) วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 โรงสีบูรพาข้าวสีทอง โดยนายอ านาจ วงค์ล่ าซ า มอบอ านาจให้
สหกรณ์ฯโดยนายบุญเรือง แสงกล้า รองประธานฯ รับเงินคงค้างค่าเช่าโกดังฯ จากองค์การคลังสินค้า จ านวนเงิน 
12,657,312.07 บาท  ความคืบหน้าสหกรณ์ฯ ได้มีหนังสือทวงถามสิทธิ์การรับค่าเช่าจากองค์การคลังสินค้า เมื่อ
วันที่ 14 มกราคม 2563 อยู่ระหว่างรอการแจ้งจากองค์การคลังสินค้า 
   3.2) วันที่ 22 ธันวาคม 2560 โรงสีบูรพาข้าวสีทอง (โดยนายธนพล สาธร แทน) ท าสัญญา
จ านองท่ีดิน เนื้อท่ี 4/1/83 ไร่ เป็นประกันหนี้ จ านวน 4,000,000 บาทถ้วน  โดยมีราคาประเมินจากทางราชการ ณ 
วันที่ 20 พ.ย. 2560 ตารางวาละ 175 บาท รวมมีราคาประเมิน 312,025 บาท โดยสหกรณ์ได้มีมติคกก.เมื่อวันที่ 
23 ม.ค. 2563 แต่งตั้งทนาย นายธนกร บูรณ์เจริญ และอยู่ระหว่างการแจ้งให้โรงสีข้าวช าระหนี้ภายใน 60 วัน ก่อน
ฟ้องบังคับจ านองตามกฎหมายต่อไป โดยสหกรณ์ได้เข้าหารือกับโรงสีฯ เมื่อวันที่ 31 ม.ค.63 ได้รับแจ้งว่า โรงสีมีภาระ
ผูกพันกับสหกรณ์คงเหลือ 10.679 ลบ. จึงได้โอนรถแทรกเตอร์ 3 คัน ตีราคา 6.685 ลบ. และจ านองที่ดิน ตีราคา 
4.012 ลบ. รวม 10.697 ลบ. เพื่อช าระหนี้ และมีความประสงค์จะไถ่ถอนที่ดินคืนภายในเดือน ธ.ค.2563 
   3.3) วันที่ 27 สิงหาคม 2562 อดีตประธาน ส่งมอบเอกสารรถแทรกเตอร์ 3 คัน ของโรงสีบูรพา
ข้าวสีทอง เพ่ือเป็นหลักประกันหนี้  มีราคาประเมิน 5.1 ลบ. สหกรณ์ฯ ได้ท าหนังสือเชิญเจ้าหน้าที่ขนส่ง อ.ปราสาท 
มาตรวจสภาพรถ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 เพ่ือด าเนินการโอนแล้ว อยู่ระหว่างรอการตรวจสภาพจากเจ้าหน้าที่
ขนส่ง ทั้งนี้สหกรณ์ได้ประสานกับโรงสีฯ แจ้งว่าหากมีปัญหาในการโอน ทางโรงสียินดีที่จะท าหนังสือรับโอนให้ใหม่และ
ยินดีที่จะไปโอนให้สหกรณ์ 
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   3.4) โรงสีบูรพาข้าวสีทอง ได้สั่งจ่ายเช็คธนาคารกรุงไทย สั่งจ่าย “สหกรณ์กาบเชิง” จ านวน 
23,001,225.20 บาท ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 แต่อดีตผู้จัดการไม่น าเช็คไปข้ึนเงิน โดยสหกรณ์ฯ ได้รับแจ้งจาก
สถานีต ารวจภูธรกาบเชิง เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 ว่าได้ออกหมายเรียกพยานเอกสารถึง ผจก. ธ.กรุงไทย สาขา
สุรินทร์ ได้แจ้งว่าไม่พบรายการจ่ายเงินตามเช็คดังกล่าว ไม่ทราบว่าลูกค้าเอาเช็คไปเรียกเก็บเงินวั นใหน ไม่ทราบว่ามี
ใครน าเช็คมาเรียกเก็บเงินหรือไม่ 
  ประเด็นข้อบกพร่อง (เพ่ิมเติม) 
  1. กรณีโรงสีทรัพย์อนันต์ จ่ายเช็ค ธ.กสิกรไทย เพ่ือช าระค่าข้าวเปลือก จ านวน 745,180.80 บาท ที่
อดีตจนท.กับพวก ได้น าเช็คไปขึ้นเงินและไม่น าเงินเข้าสหกรณ์  โดยสหกรณ์ได้ฟ้องร้องด าเนินคดี เมื่อวันที่ 11 ก.พ.63 
ได้รับช าระเงินงวด3 ครบจ านวน 745,180.80 บาทแล้ว  
  2. กรณีลูกหนี้สินค้าขาดบัญชี/รับสภาพหนี้ มติที่ประชุม วันที่ 23 ม.ค.63 สหกรณ์ได้แต่งตั้งคกก.
สอบสวนเพิ่มเติม กรณีของนางสาววิภารัตน์ อุไร เจ้าหน้าที่การเงินของสหกรณ์ รับผิดชอบจ านวน 454,154.23 บาท  
ณ วันที่ 31 ธ.ค.62  คงเหลือ 390,154.23 บาท (ช าระเดือนละ 2,000 บาท) ได้จัดท าสัญญารับสภาพหนี้และหา
บุคคลมาค้ าประกันหนี้ไว้แล้ว 
  3. กรณีขายข้าวเปลือกกับ โรงสีทรัพย์อนันต์ จ านวน 570,151.20 บาท โดยสหกรณ์ได้โอนยอดเป็น
สินค้าขาดบัญชี เนื่องจากยังหาผู้รับผิดชอบไม่ได้ สหกรณ์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเมื่อคราวประชุม
วันที่ 11 มิถุนายน 2562 ได้เชิญผู้เกี่ยวข้องได้แก่ อดีตผู้จัดการ/อดีตเจ้าหน้าที่การตลาด/อดีตเจ้าหน้าที่การเงิน/อดีต
เจ้าหน้าที่บัญชี แต่ผู้เกี่ยวข้องไม่มาให้ข้อมูล นัดครั้งล่าสุด 27 ม.ค.2563 
 17.) สหกรณ์กองทุนสวนยางสังขะ จ ากัด  
  -ค าสั่ง นทส.ที่ สร 32/2562 ลว. 10 ก.ค. 2562 
   ณ วันสิ้นปีบัญชี วันที่ 30 เมษายน 2561 มีเงินสดขาดบัญชี จ านวน 190,628.57 บาท สหกรณ์ฯ ได้
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่  1/2562 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 
2562 โดยคกก.สอบสวนข้อเท็จจริง ได้รายงานผลต่อ คกก.สหกรณ์แล้ว มีรายละเอียดผู้เกี่ยวข้องที่ต้องรับชดใช้
ความผิด และสหกรณ์อยู่ระหว่างให้ผู้ชดใช้ (อดีตกรรมการและกรรมการ รวมจ านวน 9 ราย) ท าหนังสือรับสภาพหนี้ใน
ส่วนที่รับผิดชอบของแต่ละคน ถ้าแล้วเสร็จจะรายงานให้นายทะเบียนสหกรณ์ทราบต่อไป 
 18.) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนครสังขะ จ ากัด  
  -ค าสั่ง นทส ที่  สร  8 / 2563 ลว. 5 ก.พ. 2563 
  1. สหกรณ์ไม่สามารถจัดท างบการเงินประจ าปีให้แล้วเสร็จ ตั้งแต่ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2559  
  2. สหกรณ์มีเงินรับฝากสมาคมฌาปนกิจฯ สมาชิกกองทุนหมู่บ้านอ าเภอสังขะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2562 จ านวน 2,907,151 บาท โดยมีสมาชิกสมาคมฯไม่ถึงก่ึงหนึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์  
 19.) สหกรณ์การเกษตรสตรีชุมพลบุรี จ ากัด  
  1. ลูกหนี้เงินกองทุนสงเคราะห์เจ้าหน้าที่ฯ  306,646.00 บาท   
  2 สหกรณ์แจ้งความด าเนินคดีปลอมแปลงลายมือชื่อของจนท.กับพวก เมื่อวันที่ 15 ต.ค.2555 ตรวจพบ
ความเสียหาย 6,491,169 บาท โดยพนักงานสอบสวน ได้ทยอยส่งเอกสารไปตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือที่ ศูนย์พิสูจน์
หลักฐาน 3 นครราชสีมา 
  การแก้ไข 
  1.ได้รับช าระคืน คงเหลือ ณ 31 ม.ค.61 จ านวน 48,225 บาท  สหกรณ์ได้นัดอดีตเจ้าหน้าที่มาเจรจา 
เดือน ม.ค. 63  อดีตจนท. ทั้ง 2 ราย แจ้งว่าจะมาช าระให้เสร็จสิ้นภายในเดือน ก.พ. 2563 
  2. สหกรณ์ แจ้งในที่ประชุม จกบ. เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2562 ได้ท าหนังสือติดตามผลคดีกับเจ้าพนักงาน
สอบสวน ประมาณกลางเดือนธันวาคม  2562 ยังรอผลความคืบหน้าคดีจากเจ้าพนักงานสอบสวน 
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 20.) สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จ ากัด  
  -ค าสั่ง นทส. ที่ สร 37/2562 ลว. 30 ก.ค. 2562 (แก้ไขเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว) 
   
 21.) สหกรณ์ผู้ใช้น้ าฝายตะลุง จก.  
 -กรณีมีเงินสดขาดบัญชี 170,654.93 บาท ต่อมาสหกรณ์ฯ ได้ฟ้องร้องด าเนินคดี พบความเสียหายเพ่ิม ศาล
จังหวัดรัตนบุรี คดีหมายเลขด าที่ 1167/2556 หมายเลขแดงที่ 89/2557  พิพากษาวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557  
สหกรณ์มีลูกหนี้ตามค าพิพากษา เป็นจ านวนเงิน 361,000.23 บาท  สหกรณ์ฟ้องร้องด าเนินคดีกับผู้กระท าผิด     
ศาลพิพากษาจ าคุก 1 ปี 6 เดือน และให้ชดใช้เงิน  
 หนังสือสหกรณ์ ที่ สก.3/2563 ลว.14 ม.ค.63 รายงานการแก้ไขข้อบกพร่อง ดังนี้ 
 สหกรณ์ ได้ฟ้องร้องด าเนินคดีกับอดีตกรรมการของสหกรณ์ คือนางยุพิน แก้วใส ศาลพิพากษาให้ช าระหนี้ให้กับ
สหกรณ์ทั้งจ านวน  โดยนางยุพินฯ ได้น าเงินมาช าระให้กับสหกรณ์แล้ว จ านวน 40,000 บาท และได้น าหลักทรัพย์
โฉนดที่ดินเลขที่ 488861 เนื้อที่จ านวน 87 ตารางวาและโฉนดเลขที่ 34349 เนื้อที่ 1 งาน 33 ตารางวา มาเป็น
หลักประกันหนี้ และวันที่ 6 ม.ค.63 ช าระเงินอีก 5,000 บาท รวมจ านวนเงินที่ได้รับชดใช้แล้ว 45,000 บาท เดือน 
ก.พ. 63 ไม่มีเคลื่อนไหว 
 22.) สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทุ่งกุลาท่าตูมสอง จ ากัด 
  ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ สร 41/2559 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ให้คณะกรรมการสหกรณ์ฯ 
แก้ไขข้อบกพร่อง กรณีมีสมาชิกปฏิเสธหนี้          
  1. ณ วันสิ้นปี 31 มีนาคม 2561 ลูกหนี้ปฏิเสธหนี้ จ านวน 504 ราย  เป็นเงิน 160,322,888.-บาท  
  2. กรณีลูกหนี้ปฏิเสธหนี้ยกมาจากปีก่อน 504 ราย เป็นเงิน 160,322,888 บาท ณ วันสิ้นปี 31 
มีนาคม 2562 มีสมาชิกมาปฏิเสธหนี้เพ่ิม รวมทั้งสิ้นเป็น 509 ราย เป็นต้นเงิน 160,586,468 บาท นั้น สหกรณ์ 
ได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 33 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 โอนลูกหนี้ออกจากระบบ
เป็นลูกหนี้คลาดเคลื่อนจากการทุจริต จ านวน 403 ราย เป็นเงิน 190,345,913.50 บาท ประกอบด้วย ต้นเงิน 
146,172,706 บาท ดอกเบี้ยค้างรับ 38,251,056.95 บาท ค่าปรับค้างรับ 5,922,150.55 บาท และโอนเป็น
ลูกหนี้ตามค าพิพากษา จ านวน 22 ราย เป็นต้นเงิน 7,112,300 บาท (พิพากษาต่ ากว่า 97,700 บาท เป็นค่าใช้จ่าย
ด าเนินคดี 1,293,300 บาท) ส่วนดอกเบี้ยค้างรับ 1,823,605.31 บาท ค่าปรับค้าง 298,876 บาท บันทึกเป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี  คงเหลือลูกหนี้ปฏิเสธหนี้  จ านวน 90 ราย เป็นเงิน 7,751,462 บาท  ดอกเบี้ยค้างรับ 
8,584,802.49 บาท ค่าปรับค้างรับ 1,469,164.52 บาท คงเหลือ 7,751,762 บาท (31 ราย) รอโอนเป็น
ลูกหนี้คลาดเคลื่อนจากการทุจริต  ทั้งนี้ อดีตเจ้าหน้าที่สินเชื่อ ได้ท าหนังสือรับสภาพหนี้เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 
โดยได้ยอมรับหนี้ที่สมาชิกปฏิเสธหนี้ จ านวน 199 ราย เป็นเงิน 62,698,571 บาท 
  3. สหกรณ์ได้ด าเนินคดีกับอดีตเจ้าหน้าที่ 5 คน ด้วยความผิด ฐานผิดสัญญาจ้างแรงงาน ฐานมูลละเมิด 
และละเลยการปฏิบัติหน้าที่ จากมูลหนี้สมาชิกปฏิเสธหนี้ จ านวน 199 ราย เป็นเงิน 62,698,571 บาท ผล
ด าเนินคดี ศาลได้นัดไกล่เกลี่ยและสืบพยานแล้ว 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 และวันที่ 13 ธันวาคม 
2562  โดยเจ้าพนักงานสอบสวน ได้ส่งส านานฟ้องให้พนักงานอัยการแล้ว จ านวน 37 ราย ศาลนัดสืบพยานโจทย์ 27 
ก.พ.63 สืบพยานจ าเลย 28 ก.พ.63 
 23.) สหกรณ์การเกษตรท่าตูม จ ากัด  
  ค าสั่ง นทส. ที่ สร 33/2562 ลว. 11 ก.ค. 2562 
   1.สหกรณ์ไม่ได้ยื่นเสนอขอความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรือค าประกันประจ าปีต่อนายทะเบียนสหกรณ์  
  2.ที่ประชุมใหญ่สามัญ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ได้เลือกตั้งคณะกรรมการ ชุดที่ 44 จ านวน 11 
คน ข้อบังคบัก าหนด 15 คน 
  3. สหกรณ์ด าเนินการนอกกรอบวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ โดยสหกรณ์ด าเนินการผลิตและขายน้ าดื่ม  
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ด าเนินการแก้ไข 
      1. ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ในวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ได้พิจารณาอนุมัติก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือ
ค้ าประกันประจ าปี และรายงานขอความเห็นชอบต่อนายทะเบียนสหกรณ์แล้ว 
  2. ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ในวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ได้เลือกตั้งคณะกรรมการครบจ านวน 15 
คน แล้ว 
  3. สหกรณ์แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว ตามติที่ประชุม ชุดที่ 44 ครั้งที่ 13/2561 
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 อยู่ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริง และสหกรณ์อยู่ระหว่างการประเมินราคาโรงผลิต
น้ า  และการประเมินความเสียหาย ทั้งนี้ สหกรณ์ได้มีมติคณะกรรมการ ชุดที่ 45 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 
2562 ให้หยุดการผลิตน้ าดื่ม และให้สมาชิกได้มาเช่าโรงน้ าดื่มแทน โดยสหกรณ์ให้สมาชิกมาเช่าน้ าดื่ ม เดือนละ 
20,000 บาท สัญญาเช่า 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2562 และอยู่ระหว่างประเมินราคาจากช่างโยธา        
อบต.ท่าตูม 
 สหกรณ์การเกษตรท่าตูม จ ากัด "ค าสั่ง นทส. ที่ สร 42/2562 ลว. 10 ต.ค. 2562 
 1. ให้สหกรณ์เรียกเงินกู้คืนจากเจ้าหน้าที่สหกรณ์  
      1.1  ผู้กู้เงินพิเศษ ต้นเงินกู้จ านวน 2,436,500 บาท พร้อมดอกเบี้ยและค่าปรับทั้งจ านวน  
      1.2 ผู้กู้เงินกองทุนสงเคราะห์เจ้าหน้าที่ ต้นเงินกู้จ านวน 6,236,500 บาท พร้อมดอกเบี้ยและค่าปรับทั้ง
จ านวน  
 2. ให้สหกรณ์เรียกเงินกู้คืนจากสมาชิกผู้กู้เงินให้เจ้าหน้าที่  ต้นเงินกู้ 2,127,500 บาท พร้อมดอกเบี้ยและ
ค่าปรับทั้งจ านวน 
 3. ให้สหกรณ์เรียกเงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่คืนจากผู้รับผิดชอบ จ านวนเงิน 368,000 บาท ภายใน 
30 วัน ค าสั่งสหกรณ์ที่ 2/2562 ลว. 10 ตุลาคม 2562 ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง จ านวน 3 
คน คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ได้สอบสวนข้อเท็จจริงและได้รายงานผลให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 
ดังนี้ 
  1.) กรณี การกู้ยืมเงินของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เงินกู้-พิเศษ และ เงินกู้กองทุนสงเคราะห์ คณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ ได้มีมติ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยผู้จัดการ และมีมติคกก. 
เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2563 ไล่ออกผู้จัดการ   
  2.) กรณี มีสมาชิกกู้เงินให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์   คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ มีมติ เมื่อวันที่ 2 
ธันวาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยผู้จัดการ และมีมติคกก. เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2563 ไล่ออกผู้จัดการ   
  3.) กรณีเรียกคืนเงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่ จ านวน 368,000 บาท  สหกรณ์ได้รับเงินคืนจาก
กรรมการและเจ้าหน้าที่ จ านวน 368,000 บาท ครบถ้วนแล้ว 
 
 สหกรณ์การเกษตรท่าตูม จ ากัด "ค าสั่ง นทส. ที่ สร 43/2562 ลว. 10 ต.ค. 2562 
 1. ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 มีสินค้าอุปโภคบริโภค ขาดบัญชี  เป็นเงิน 5,581,272.46 โดยเจ้าหน้าที่
การตลาดรวม 3 คน เป็นผู้รับผิดชอบชดใช้  
 2. ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 มีสินค้าน้ าดื่มขาดบัญชี เป็นเงิน 370,940 บาท โดยนายเกียรติศักดิ์ ทรงพระ 
เจ้าหน้าที่โรงน้ าดื่มเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้ 
 3. มียอดลูกหนี้รับสภาพหนี้สินค้าขาดบัญชี (น้ าดื่ม) ยกมา จ านวนเงิน 1,589,591 บาท ก าหนดช าระ 2 งวด 
ช าระงวดละ 794,795.50 บาท ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562 และ31 มีนาคม 2563  โดยนายเกียรติศักดิ์ ทรง
พระ เจ้าหน้าที่โรงน้ าดื่มเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้ ซึ่งไม่สามารถส่งช าระหนี้ได้ โดยคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์มีมติ
เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2563 ให้ ขยายงวดการช าระหนี้ 3 งวด ยกเลิกหนังสือรับสภาพหนี้ ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2561  
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และให้ท าหนังสือรับสภาพหนี้ขึ้นใหม่และให้น าหลักทรัพย์มาค้ าประกัน ค าสั่งสหกรณ์ที่ 3/2562 ลว. 10 ตุลาคม 
2562 ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง จ านวน 3 คน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการชุดที่ 45 ครั้งที่ 
4 วันที่ 10 ตุลาคม 256 คกก.สอบสวนข้อเท็จจริง ได้สอบสวนข้อเท็จจริงและได้รายงานผลแล้ว และคกก.สหกรณ์ ได้
พิจารณาผลการสอบสวนแล้ว จึงมี มติเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2592 ดังนี้ 
 1. กรณีมีสินค้าอุปโภคบริโภคขาดบัญชี รวมเป็นเงิน 5,581,272.46 บาท  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 
ได้มีมติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยเจ้าหน้าที่ทั้ง 4 ราย (ผจก.และจนท.การตลาด 3 คน) อยู่ระหว่างการ
สอบสวนวินัย เพ่ือพิจารณาความผิดในกรณีดังกล่าว 
 2.กรณีมีสินค้าน้ าดื่มขาดบัญชี รวม 1,960,531 บาท เป็นความรับผิดชอบของผู้จัดการ และนายเกียรติศักดิ์ 
ทรงพระ เจ้าหน้าที่โรงน้ าดื่ม คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ จึงได้มีมติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย
เจ้าหน้าที่ท้ัง 2 ราย อยู่ระหว่างการสอบสวนวินัย เพ่ือพิจารณาความผิดในกรณีดังกล่าว 
และให้พนักงานที่ท าหนังสือรับสภาพหนี้ทุกราย น าหลักทรัพย์มาเป็นประกันมาให้คุ้มกับหนี้ด้วย 
มติคกก. วันที่ 16 มกราคม 2563 มีมติ ไล่ออกผู้จัดการ และลงโทษภาคทัณฑ์เจ้าหน้าที่การตลาด 4 คน ไม่พิจารณา
ความดีความชอบ 1 ปี และให้หาหลักประกันให้เพียงพอกับการรับสภาพหนี้ด้วย 
 สหกรณ์การเกษตรท่าตูม จ ากัด "ค าสั่ง นทส. ที่ สร 44/2562 ลว. 10 ต.ค. 2562 
 1 สหกรณ์มีลูกหนี้เงินกู้ เกินกว่า 600,000 บาท จ านวน 271 ราย เป็นเงิน 289,181,746 บาท ไม่เป็นไป
ตามระเบียบฯ  
 2 สหกรณ์บันทึกข้อมูลในค าขอกู้จ านวน 79 สัญญา พ้ืนที่การเกษตร ตั้งแต่ 60 – 320 ไร่ รวมจ านวน 
15,535 ไร่ ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ 
 3 สหกรณ์มีผู้ค้ าประกันเงินกู้เกินกว่า 2 คน จ านวน 1,243 ราย ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ 
 4 สหกรณ์จ่ายเงินกู้ จ านวน 2,212 สัญญา เป็นเงิน 373,281,844 บาท โดยไม่หักค่าหุ้นตามส่วนแห่งเงินกู้  
ไม่เป็นไปตามข้อบังคับ 
 5 สหกรณ์มีเงินรับฝากบุคคลภายนอก จ านวน 26 บัญชี เป็นเงินจ านวน 69,479.02 บาท " "ค าสั่งสหกรณ์
ที่ 4/2562 ลว. 10 ตุลาคม 2562 ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง จ านวน 3 คน 
คกก.สอบสวน ได้รายงานผลให้คกก.สหกรณ์แล้ว คกก.สหกรณ์ ได้พิจารณาผลการสอบสวน จึงได้มีมติ เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 
2562 ดังนี้  
   1. กรณี สหกรณ์มีลูกหนี้เงินกู้ ยอดเงินคงเหลือเกินกว่า 600,000 บาท  ได้มีมติ แต่งตั้งคกก.สอบสวน
วินัยผู้จัดการ 
   2.กรณี สหกรณ์บันทึกข้อมูลในค าขอกู้ระหว่างปี ไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง ได้มีมติ  แต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สินเชื่อ 4 ราย  
   3. กรณี สหกรณ์มีผู้ค้ าประกันเงินกู้เกินกว่า 2 คน จ านวน 1,243 ราย ได้มีมติ  แต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สินเชื่อ 4 ราย  
   4. กรณี สหกรณ์มีการจ่ายเงินกู้ โดยไม่หักค่าหุ้นตามส่วนแห่งเงินกู้ ได้มีมติ แต่งตั้งคกก.สอบสวนวินัย
ผู้จัดการ 
   5. กรณี มีเงินรับฝากจากบุคคลภายนอก 26 บัญชี  สหกรณ์ได้แจ้งบุคคลภายนอกแล้ว โดย ณ วันที่ 24 
มกราคม 2563  ผู้ฝากเงินมาปิดบัญชีแล้ว 12 บัญชี คงเหลือ 14 บัญชี จ านวนเงินฝากคงเหลือ 24,315.07 บาท  
- มติคกก. วันที่ 16 มกราคม 2563 มีมติ ไล่ออกผู้จัดการ และลงโทษภาคทัณฑ์เจ้าหน้าที่สินเชื่อ 4 คน และไม่
พิจารณาความดีความชอบ 1 ปี 
 24.) สหกรณ์การเกษตรรัตนบุรี จ ากัด  
  ค าสั่ง นทส.ที่ สร 24/2562 18 มิ.ย. 2562 (แก้ไขเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว) 
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 25.) สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปท่ีดินท่าตูมหนึ่ง จ ากัด  
  -ค าสั่ง นทส. ที่ สร 58/2562 ลว. 12 ธ.ค. 2562 
  1. สหกรณ์มีสมาชิกค้ าประกันเงินกู้เกินกว่า 2 คน จ านวน 115 ราย 
  2. สหกรณ์มีสัญญาเงินกู้โดยใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกันเงินกู้ไม่เพียงพอ โดยมีหนี้คงเหลือมูลค่าสูงกว่า
หลักประกนัเงินกู้ ที่ประเมินราคาโดยคณะกรรมการ จ านวน 48 สัญญา เป็ฯเงินกู้ 39,028,501 บาท 
วันที่ 10 ม.ค. 63 คกก.สอบสวนฯ รายงานผลการสอบสวน  
วันที่ 14 ม.ค. 63 คกก.สก. มีมติ 
  1.  ผลตรวจสอบ ผู้ค้ าประกันเกิน 2 คน ปัจจุบันคงเหลือ 79 ราย ให้ด าเนินการแก้ไขเสร็จสิ้นภายใน 31 
มีนาคม 2563  รายงานข้อมูล ณ วันที่ 21 ก.พ.63  คงเหลือ 76 ราย 
  2.  ผลตรวจสอบ สัญญากู้มีหลักประกันตามระเบียบแล้ว 43 สัญญา คงเหลือ 5 สัญญา ให้ด าเนินการ
ฟ้องด าเนินคดีทั้ง 5 สัญญา มูลหนี้เงินต้น 7,384,353 บาท 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
4.6 เรื่องการรายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1-6 (template) ประจ าเดือนเมษายน 2563  
   กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1-6 รายงานผลการปฏิบัติงานการแนะน า ส่งเสริมสหกรณ์ในความดูแล 
ประจ าเดือนเมษายน 2563 ตามเอกสารแนบดังนี้ 
   กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1  
   กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 
   กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 
   กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 
   กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 
   กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 
  ข้อสังเกตและข้อสั่งการของสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ เกี่ยวกับการรายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่ม
ส่งเสริมสหกรณ ์ดังนี้ 
  1. เทมเพลต ( template ) ใดที่ซ้ ากับการติดตามงานของฝ่ายบริหารทั่วไปซึ่งได้ติดตามไปแล้วในระเบียบ
วาระท่ี 3.2 ให้ตัดออก 
  2. การรายงานให้ชี้แจงด้วยว่า ได้ตามแผนแล้วกี่แห่ง ส่วนที่ยังไม่ได้ตามแผนมีกี่แห่งที่ใดบ้าง มีแนวโน้มจะ
ได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ มีสาเหตุจากอะไร 
  3. การรายงานมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร บางกลุ่มข้อมูลรายงานมีแต่จ านวนครั้งซึ่งเป็นข้อมูล
ปริมาณ ในคราวถัดไปให้น าข้อมูลเชิงคุณภาพมารายงานด้วย 
  4. การรายงานให้ใช้ฐานข้อมูลปี 2562 เป็นข้อมูลเปรียบเทียบ ปี 2563 จะท าได้เท่าปี 2562 หรือไม่ 
ถ้าไม่ได้ เพราะสาเหตุใด จะด าเนินการต่อไปอย่างไรบ้าง 
  5. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์บางกลุ่มคิดร้อยละการมีส่วนร่วมของสมาชิกเกิน 100 % ซึ่งน่าจะไม่ถูกต้อง 
ขอให้ปรับปรุงให้ถูกต้องด้วย 
  6.การรายงานไม่ได้น าผลที่เกิดจากแต่ละกิจกรรมมาแสดง เช่น มูลค่าการจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายไม่ได้ใส่
มูลค่า การเร่งรัดหนี้ ไม่ได้ใส่จ านวนเงินที่ได้รับช าระ การใช้อุปกรณ์การตลาดไม่ได้แจ้งรายละเอียดรายการอุปกรณ์ท่ีใช้ 
  ในการประชุมคราวหน้าขอให้น าข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของสหกรณ์จังหวัด ไปปรับปรุงให้ครบถ้วน 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๙๒ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ 

5.1 เรื่อง การขอรับการสนับสนุนปัจจัยในการซื้อนม 

  ตามท่ี นายพิเชษฐ์  วิริยะพาหะ  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  ได้เดินทางมามอบนมกล่องให้ประชาชนที่มี
ฐานะยากจน และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ที่ศูนย์หม่อนไหมนิคม   
สร้างตนเองจังหวัดสุรินทร์  อ าเภอกาบเชิง  จังหวัดสุรินทร์  จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน สหกรณ์ , กลุ่มเกษตรกร 
และเจ้าหน้าที่ร่วมกันบริจาคนมกล่องหรือเงินสดเพ่ือน าไปจัดหานมกล่องมอบให้ประชาชนที่ยากจน  ขยายผลต่อ
ยอดจากที่อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ด าเนินการไปแล้ว จึงขอให้ กสส. ไปประชาสัมพันธ์เชิญชวนสหกรณ์ และ     
กลุ่มเกษตรกร ร่วมกันบริจาคนมกล่องหรือเงินสด เพ่ือด าเนินกิจกรรมต่อไปด้วย 
  
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

เมื่อที่ประชุมไม่มีท่านใดเสนอเรื่องใดอีก ประธานในที่ประชุมกล่าวขอบคุณและปิดการประชุม 
เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 
 
        ลงชื่อ  ภูนิดา  ปล้องกลาง  ผู้จดรายงานการประชุม 
               (นางภูนิดา  ปล้องกลาง) 
                   เจ้าพนักงานธุรการ 
        ลงชื่อ เฉลิมศักดิ์  จอดนอก ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
              (นายเฉลิมศักดิ์  จอดนอก) 
          นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 


