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รายงานการประชุม ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร ์

ครั้งที่ 5/2563 
วันจันทร์ ที่  1 มิถุนายน ๒๕63  เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องประชุมส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ 
                       

ผู้เข้าประชุม

ล าดับ      ช่ือ 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 นางจิราภร บรูณ์เจริญ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ
14 นางเกยีรติสุดา ค่ าสุริยา นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ
15 นางสาวพยอม พาพาน นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ
16 นางพรรณภา หวลระลึก นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ
17 นายกฤช เยาวสกลุมาศ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ
18 นางสาวปริศนา ฟักนวล นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ
19 นางสุทธาทิพย์ พันละบตุร นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ
20 นางกนัต์กนิษฐ์ สายวงษ์ประดิษฐ์ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ**
21 นางสาวทัศนีย์ ปรักมาศ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบติัการ
22 นางสาวจิราพร เกลียวทอง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบติัการ
23 นายค าภา เรืองรัมย์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบติัการ
24 นายอธิปพันธ์ รักษาพงษ์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบติัการ         
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ล าดับ ช่ือ นามสกุล ต าแหน่ง
25 นางสาวจุฑามาศ อปุถัมภ์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบติัการ**
26 นางสาวพัชศิริญา วงศ์พุทธะ นิติกรปฏิบติัการ
27 นางอรสา วงศ์ค า เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน
28 นายวิรง ประดับศรี เจา้พนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน
29 นายนิพนธ์ เจือจาน เจา้พนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน
30 นางสาวณัฐกานต์ รุ่งเรือง เจา้พนักงานส่งเสริมสหกรณ์ปฏิบัติงาน*
31 นางกลัยวรรธน์ ทัดศรี นักวิชาการสหกรณ์
32 นางสาวร าพึง ทรงงาม นักวิชาการสหกรณ์
33 นายปริญญา ยวงปรางค์ นักวิชาการสหกรณ์
34 นายปภังกร หวลระลึก นักวิชาการสหกรณ์
35 นางปณิุกา หวลระลึก นักวิชาการสหกรณ์
36 นางโสภาพรรณ เจือจาน นักวิชาการสหกรณ์
37 นางสาวพิชญาภา แสงดาว นักวิชาการสหกรณ์
38 นายวิชาญ เพ่งพิศ นักวิชาการสหกรณ์
39 นางสาวดวงฤทัย  สุขเลิศ นักวิชาการสหกรณ์**
40 นายพสิษฐ์ พิพัฒฑรคานนท์ นิติกร
41 นายจตุพล หวลระลึก นักวิเคราะหน์โยบายและแผน
42 นายชนินณวัฒน์ นิลม่วง นักจัดการงานท่ัวไป
43 นางภูนิดา ปล้องกลาง เจ้าพนักงานธุรการ
44 นางสาวสุเภาวดี ต้นทอง เจ้าพนักงานการเงินและบญัชี
45 นายพงศกร เสียงสนัน่ เจ้าพนักงานธุรการ
46 นายสุเรนทร์ ชูตาลัด เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
47 นายพิทูร หวลระลึก เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
48 นางสุภาวดี บญุแกว้ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
49 นางสาวเพชรฑิรา สาระติ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
50 นางสาวอาภรณ์รัตน์ พื้นนวล เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
51 นางอษุณิภา อกอุน่ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
52 นายอดิศักด์ิ สุขไสว เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
53 นางกรรณิกา เปน็ตามวา เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
54 นางสาวเสาวลักษณ์ สุขชัย เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์  
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ล าดับ      ช่ือ นามสกุล ต าแหน่ง
55 นางประทมุ เมยประโคน พนักงานพิมพ์ ส 4
56 นายนพดล ฤทธิรณ พนักงานขับรถยนต์ ส 2
57 นายสุนทร อิม่ใจ พนักงานขับรถยนต์ ส 2
58 นายสมพงษ์ ด าเนินงาม พนักงานขับรถยนต์ ส 2
59 นายสุพัฒน์ หล่าบรรเทา พนักงานขับรถยนต์ ส 2
60 นายอภัย หล่าบรรเทา พนักงานพิมพ์ ส 1 

   ผู้ไม่ได้เข้าประชุม
   1.  นางสาวศุลีพร  ฉัตรเฉลิมเดช  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ      ไปราชการ
   2.  นายกรีฑายุทธ  พันละบตุร  นักวิชาการมาตรฐานสินค้า           ไปราชการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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) 
ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  ณ ห้องประชุมส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์           
เพ่ือติดตามผลการปฏิบัติราชการ ตามแผนงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และด าเนินการประชุมตามระเบียบ   
วาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

    
ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
   1.1 ผลจากการประชุมคณะกรมการจังหวัดสุรินทร์ ครั้งท่ี 5/2563 เม่ือวันที่ 28 พฤษภาคม 
2563 
          1.1.1 เรื่อง แนะน าหัวหน้าส่วนราชการ/นายอ าเภอ ที่ย้ายไปด ารงต าแหน่งใหม่/ ที่ย้าย
มารับต าแหน่งใหม่ 
    หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมารับต าแหน่งใหม่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 
    (1) นายวิมล  มิตรปล้อง ผู้บัญชาการเรือนจ าอ าเภอรัตนบุรี ย้ายมาจาก ผู้บัญชาการ
เรือนจ าจังหวัดบึงกาฬ 
    (2) นายอัครพล  สุทธิรักษ์ จิตต์สุภาพ นายอ าเภอเขวาสินรินทร์ ได้รับการแต่งตั้งจาก 
ปลัดอ าเภอ (เจ้าพนักงานปกครองช านาญการพิเศษ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง อ าเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
   1.2 ข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ มีดังนี้ 
       1.2.1) เรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด–19) 
รายงานโดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ :สถานการณ์ ณ วันที่ 25  พฤษภาคม 2563 เวลา 20.00 น. 
   : ทั่วโลก ผู้ป่วยยืนยัน 5,516,842  ราย เสียชีวิต 346,949 ราย 3 ล าดับแรก (USA 
1,686,436 ราย เสียชีวิต 99,300 ราย Brazil 363,618 ราย เสียชีวิต 22,716 ราย Russia 344,481ราย 
เสียชีวิต 3,541 ราย)  
   : ประเทศไทย ผู้ป่วยยืนยัน 3,042 ราย แนวโน้มลดลง รักษาหาย 2,929 ราย เสียชีวิต 57 ราย  
   : เขตสุขภาพที่ 9 (จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ชัยภูมิ) ผู้ป่วยเข้าข่ายเกณฑ์สอบสวนโรค 
3,189 ราย ผู้ป่วยยืนยัน 44 ราย  ผู้ป่วยเสียชีวิต 2 ราย (สุรินทร์,บุรีรัมย์) 
   : จังหวัดสุรินทร์ ผู้ป่วยเข้าข่ายเกณฑ์สอบสวนโรค 387 ราย ผลยืนยัน 9 ราย เสียชีวิต 1 ราย 
ประเภทของกิจการและกิจกรรมของความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 
    ๑. สีขาว มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคอยู่ในเกณฑ์ต่ า และมีความจ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิตสูง เปิดการผ่อนปรน ในวันที่ 3 พค 2563 ได้แก่ ตลาดสด ร้านจ าหน่ายอาหารนอกห้าง กีฬากลางแจ้ง    
ร้านตัดผม (ตัดสระไดร์) ร้านรับฝากเลี้ยงสัตว์  
    ๒. สีเขียว มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง และมีความจ าเป็น
ต่อการด ารงชีวิตสูง     
    3. สีเหลือง มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงสูงและมีความ
จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตปานกลาง 
    4. สีแดง มีความเสียงต่อการแพร่ระบาดของโรคอยู่ในเกณฑ์สูง และมีความจ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิตต่ าขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง “การ์ดอย่าตก” เป็นต้นแบบให้กับประชาชนในการป้องกันตนเอง 
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    - ใส่หน้ากากผ้า รักษาระยะห่างไม่น้อยกว่า 1-2 เมตร หรือ 1-2 ช่วงแขน และใช้เวลา
พบปะผู้อ่ืนให้สั้นที่สุด 
    - หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ าและสบู่  
    - ไม่น ามือมาสัมผัสตา ปาก จมูก โดยไม่จ าเป็น 
    - ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อ่ืน  
    - ให้ความร่วมมือกับบุคลากรทางการแพทย์กรณีเจ็บป่วย ให้ข้อมูลที่เป็นจริง 
    - รับประทานอาหารปรุงสุก ร้อน   
            - ล้างมือบ่อย ๆ  ใส่หน้ากากอนามัย  เว้นระยะห่าง  หลีกเลี่ยงการเข้าที่แออัด 
  จังหวัดสุรินทร์ ปิดการผ่อนปรนวันที่ 17 พ.ค. 2563 ได้แก่ คลินิกเสริมความงาม (ยกเว้นใบหน้า) 
ห้างสรรพสินค้า (ยกเว้นโรงหนัง ตู้เกมส์ ฯลฯ) ร้านค้าปลีก ค้าส่งขนาดใหญ่ สนามกีฬาในร่ม (ทีมไม่เกิน3 คน) ฟิตเนส 
บางส่วน (ห้ามใช้ ลู่วิ่ง จักรยานฯลฯ) สระว่ายน้ า (จ ากัดคน) ศูนย์ประชุมโรงแรม (เฉพาะจัดประชุมองค์กร ไม่สามารถ
จัดอบรม สัมมนานิทรรศการได้) กองถ่าย (หน้าฉากไม่เกิน 10 คน แผนกอ่ืนรวมแล้วไม่เกิน 50 คน) 
       1.2.2) แนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ 
   การเสนอโครงการภายใต้กรอบการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
   1. พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไข เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและ
สังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ประกาศ 19 เมษายน 2563) 
   2. แผนงาน/โครงการภายใต้บัญชีท้ายกระราชก าหนด (1 ล้านล้านบาท) แบ่งเป็น        
    2.1 การสาธารณสุข 45,000 ล้านบาท   
         2.2) เยียวยา 555,000 ล้านบาท 
        2.3) การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม 400,000 ล้านบาท 
   3. การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม (แผนงาน/โครงการ กลุ่มท่ี 3) 
        3.1) แผนงานหรือโครงการลงทุนและกิจกรรมการพัฒนาที่สามารถพลิกฟ้ืนกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจเพ่ิมศักยภาพและยกระดับการค้า การผลิต และการบริการในสาขาเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศโดย
ครอบคลุมภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน ท่องเที่ยวและบริการ 
        3.2) แผนงานฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท่องเที่ยวท้องถิ่นและชุมชนผ่านการด าเนินโครงการหรือ
กิจกรรมเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพโดยการส่งเสริมตลาดส าหรับผลผลิต และผลิตภัณฑ์ของธุรกิจชุมชนที่เชื่อมโยงกับการ
ท่องเที่ยว หรือภาคบริการอื่น การสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานในชุมชน การจัดหาปัจจัยการผลิตและสิ่งอ านวยความสะดวก
ที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวและชุมชน รวมทั้งการสร้างการเข้าถึงช่องทางการตลาด พร้อมทั้ง
ยกระดับมาตรฐานคุณภาพ และมูลค่าเพ่ิมของสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน เน้นการส่งเสริมให้ปลูกพืชผักและ
ผลไม้ เป็นหลัก  
    ผู้ ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์  ให้แนวคิดว่า เขตอ าเภอปราสาท และอ าเภอกาบเชิง         
ควรด าเนินการพัฒนาเป็นอ าเภอขายสินค้าราคาส่งให้เหมือนกับตลาดไท จังหวัดปทุมธานี 
        3.3) แผนงานหรือโครงการเพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน
รวมถึงการลงทุนต่างๆ ของภาคเอกชนเพื่อให้การบริโภคและการลงทุนกลับเข้าสู่ระดับปกติโดยเร็ว 
    ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์  ให้แนวคิดว่า ในแอพลิเคชั่น ตลาดนัดออนไลน์จังหวัดสุรินทร์ 
ให้เพ่ิมอีก 1 ภาษา คือ ภาษาเขมร (กัมพูชา) 
        3.4) แผนงานพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานผ่านการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือสร้างความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและสนับสนุนกระบวนการผลิตเพื่อการพัฒนาประเทศในระยะต่อไป 
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4. หลักการ                 
    4.1) เน้นการฟื้นฟูและสร้างเศรษฐกิจภายในประเทศ 
        4.2) เน้นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการสร้างงานและสร้างอาชีพ 
        4.3) เน้นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานทั้งในด้านก าลังคนแผนงานโครงการและการลงทุน 
       4.4) เน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในพื้นท่ีและภาคส่วนอื่นๆ 
   5. หลักเกณฑ์เป็นโครงการที่ต้องมีลักษณะ ดังนี้  
       5.1) เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับแผนงานหรือโครงการตามที่ก าหนดไว้ 
ในบัญชีท้ายพระราชก าหนด  
        5.2) เป็นโครงการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันโดยเร็วแต่ไม่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณหรือได้รับจัดสรรงบประมาณไว้แล้วแต่มีจ านวนไม่เพียงพอ  
          5.3) เป็นโครงการที่มีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันทีภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติ
โครงการจากคณะรัฐมนตรี  
        5.4) เป็นโครงการที่มีความคุ้มค่าในการด าเนินงานและก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
หรือสังคมตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชก าหนด 
        5.5) ลักษณะอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 
  6. ลักษณะส าคัญของโครงการภายใต้ แผนงานที่ 3.2 (แผนงานฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท่องเที่ยวท้องถิ่นและ
ชุมชน เช่น การปลูกผักเพ่ือสร้างรายได้) 
        6.1) สนับสนุนให้เกิดการสร้างงานและสร้างรายได้ในท้องถิ่นและชุมชนทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว 
        6.2) สนับสนุนการน าแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวชุมชนมาใช้ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของชุมชนต าบลฐานศักยภาพของพ้ืนที่ 
        6.3) สนับสนุนชุมชนท่องเที่ยวให้มีความพร้อมในการปรับตัวเพ่ือสร้างเพ่ือรองรับการ
ท่องเที่ยวตามวิถีใหม่ new normal 
        6.4) สอดคล้องกับการแก้ปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่รวมทั้งประสาน
การด าเนินงานและบริหารจัดการร่วมกันเพื่อให้เกิดความยั่งยืน 
        6.5) ให้ความส าคัญกับการด าเนินกิจกรรมเพ่ือลดช่องว่างหรือสร้างมูลค่าเพ่ิมในห่วงโซ่
คุณค่า 
   7. ลักษณะส าคัญของโครงการภายใต้ แผนงานที่ 3.4 (แผนงานพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานผ่านการ
ด าเนินโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ) 
       7.1) กรณีท่ีเป็นการพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ าและระบบชลประทาน  
       7.2) กรณีท่ีเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์  
       7.3) กรณีท่ีเป็นการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก  
        7.4) กรณีท่ีเป็นการพัฒนาจะต้องเป็นการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้     
                   1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาครัฐและภาคเอกชนเกิดการวิจัยและพัฒนา        
ดิจิทัลแพลตฟอร์มของประเทศในลักษณะบูรณาการ  
                  2) พัฒนาระบบการค้าออนไลน์ภายในประเทศที่สามารถเชื่ อมโยงกับระบบ          
โลจิสติกส์ภายในประเทศ 
   8. ความสอดคล้องกับเป้าหมายวัตถุประสงค์ของแผนงานที่ 3.2 (แผนงานฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ท่องเที่ยวท้องถิ่นและชุมชน) 
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        8.1) พัฒนาสินค้าและบริการของชุมชน  
        8.2) พัฒนาการตลาดและสิ่งอ านวยความสะดวก  
        8.3) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมสาธารณประโยชน์ระดับชุมชน  
        8.4) ส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน  
        8.5) เกิดการฟื้นฟูและพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
   9. ความสอดคล้องกับเป้าหมายวัตถุประสงค์ของแผนงานที่ 3.4 (แผนงานพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานผ่านการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ) 
       9.1) การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ าและระบบชลประทาน  
       9.2) การพัฒนาปรับปรุงเครือข่ายคมนาคม  
       9.3) การพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก  
       9.4) การพัฒนา digital platform 
   10. รูปแบบข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานโครงการ  
          10.1) ข้อมูลทั่วไป  
          10.2) ความสอดคล้องกับเป้าหมายวัตถุประสงค์ของ พ.ร.ก.  
                10.3) วงเงินงบประมาณ 
          10.4) สาระส าคัญของโครงการ 
   11. ขั้นตอนการเสนอโครงการภายใต้กรอบการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ   
          11.1) หน่วยงาน/องค์กรในจังหวัดทั้งที่เป็นของรัฐ และไม่ใช่รัฐ จัดท าโครงการไปยัง
หน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจสอดคล้องกับกิจกรรมโครงการ        
          11.2) หน่วยงานของรัฐในจังหวัดรวบรวมโครงการเสนอคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ซึ่งเป็นกลไกการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆในจังหวัดท าหน้าที่พิจารณากลั่นกรองโครงการ 
รับฟังข้อคิดเห็น และจัดล าดับความส าคัญ   
       11.3) จังหวัดแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
(ก.บ.จ.) พร้อมส่งโครงการให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ภายในวันที่  
5 มิถุนายน 2563 
           11.4) ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ให้ความเห็น/
กลั่นกรอง และประสานกลับไปยังจังหวัดภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2563 เพื่อแจ้งให้หน่วยงานปรับปรุงโครงการ 
          11.5) หน่วยงานของรัฐในจังหวัดจัดส่งโครงการที่ปรับปรุงแล้วให้หน่วยงานต้นสังกัด 
เพ่ือให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเห็นชอบ และส่งโครงการให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 
   1.2.3 เรื่องการจัดกิจกรรมส าคัญของจังหวัดสุรินทร์ 
    2.3.1 การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินี ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ 
    จังหวัดสุรินทร์  ได้รับแจ้งจาก ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ว่า เนื่องในโอกาส              
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3  มิถุนายน 2563 รัฐบาลเห็นว่า สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในประเทศลดลง อยู่ในระดับควบคุมได้ จึงได้ก าหนดแนวทางการจัด
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินี  3  มิถุนายน  2563  เพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐได้แสดงความจงรักภักดี และส านึกในพระ
มหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และขอให้จังหวัดด าเนินการ ดังนี้   
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    1. ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด 
ประดับผ้าระบายสีม่วงและผ้าระบายสีขาวบริเวณรั้วศาลากลาง ตั้งแต่วันที่  1 - 30 มิถุนายน  2563 รวมทั้งประดับไฟ
บริเวณศาลากลางจังหวัด และถนนสายส าคัญ  
         2. จัดท าค าถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3  มิถุนายน  2563  พร้อมพระฉายาลักษณ์ ลงบนหน้าเว็บไซต์หลัก
ของจังหวัด ตั้งแต่วันที่  1 - 30 มิถุนายน  2563 
     3. จัดสถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดที่เหมาะสม โดยประดับ
พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมเครื่องราชสักการะ สมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล ปากกาสีน้ า
เงิน โต๊ะและเก้าอ้ีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ส าหรับบุคลากรในสังกัดและผู้มาติดต่อราชการได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัย
มงคล ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2563 ทั้งนี้ ให้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบ ดูแลสถานที่ลงนามถวายพระพร
ชัยมงคลให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและสวยงาม 
    4. จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3  มิถุนายน 2563 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน    
    5. การจัดกรรมจิตอาสา บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” ด้วยการช่วยเหลือและ
แบ่งปันแก่ประชาชนหรือชุมชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)   
    รายละเอียดจะแจ้งส่วนราชการ หน่วยงาน อ าเภอด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
   1.2.4 เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติการ 90 วัน คนสุรินทร์ฝ่าวิกฤต โควิด-19 จังหวัดสุรินทร์       
ด้านพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในระดับพื้นที ่        
   จังหวัดสุรินทร์ได้ก าหนดมาตรการปฏิบัติการ 90 วัน คนสุรินทร์ฝ่าวิกฤตโควิด-19  
   คณะกรรมการด้านการสร้างความม่ันคงทางอาหาร มีผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน
กรรมการ  พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม  และหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ร่วมกับส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์  เป็น
กรรมการและเลขานุการร่วมจัดท าแผนงานด้านสร้างความม่ันคงทางอาหาร (Food Security) เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ 
เกิดการปรับตัว (Adaptation) และพ่ึงพาตนเองได้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา       
2019 (COVID-19) พร้อมทั้งบูรณาการท างานร่วมกับแผนการด าเนินงานเกษตรอินทรีย์วิถีสุรินทร์ ๔.๐ เช่น การปลูก
ผักอินทรีย์ เพาะพันธุ์ไก่พ้ืนเมือง เป็นต้น 
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  1.2.5 สถานการณ์โรคติดต่อตามนโยบายคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุรินทร์ 5 โรค    
   1.โรคไข้เลือดออก ในพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์เข้าสู่ฤดูฝนแล้ว ให้ประชาชนตระหนักถึงการป้องกัน
ตนเองและลูกหลานจากการถูกยุงกัด และหากมีอาการไข้หรือป่วยให้รีบไปพบแพทย์ 
   2. โรคมือเท้าปาก 
   3. โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี 
   4. โรควัณโรค 
   5. โรคพิษสุนัขบ้า 
 
ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างส านักงานสหกรณ์
จังหวัดสุรินทร์ครั้งท่ี 4/2563 วันที่ 12 พฤษภาคม ๒๕63 
      ฝ่ายบริหารทั่วไปได้น ารายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 12 พฤษภาคม ๒๕63 ลงใน
เว็บไซต์ ของส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ และหากมีข้อแก้ไขเพ่ิมเติมให้แจ้งฝ่ายบริ หารทั่วไปเพ่ือท าการแก้ไข
รายงานการประชุม ทั้งนี้ ไม่มีผู้ใดขอแก้ไข จึงได้ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง 
    
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2563 
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ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่องการติดตามผลการปฏิบัติงาน 
      3.1 เรื่องผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนพฤษภาคม 2563  (ฝบท.)  
 

             

รวมทกุงบ งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงินอุดหนุน งบรายจา่ยอ่ืน

งบประมาณทีไ่ด้รับ 22,152,476.94         6,263,700.00           4,869,989.00           226,400.00             10,792,387.94         -                      

ผลการเบิกจา่ย 18,194,199.83         4,170,636.64           3,018,175.25           221,000.00             10,784,387.94         -                      

% ผลการเบิกจา่ย 82.13% 66.58% 61.97% 97.61% 99.93% -                      

แผนเบิกจา่ยของเดือน พ.ค 63
71.00%

คงเหลอื 3,958,277.11         2,093,063.36        1,851,813.75         5,400.00               8,000.00               -                      

ผลการเบิกจ่ายภาพรวม สนง.สหกรณจั์งหวัดสุรินทร์  ณ  วันที ่28 พฤษภาคม  2563

 
 ผลการเบิกจ่ายของส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ (เดือนพฤษภาคม 2563) 82.13 % 
 แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ภายในเดือน พฤษภาคม 2563          71.00 %   
 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ มีรายละเอียดดังนี้ 
 

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       4,157,876.64      66.64       2,081,823.36       

1.2 เงินเพ่ิมคา่ครองชีพ                                                      24,000.00         24,000.00          1,595.00           12,760.00           53.17       11,240.00            

6,263,700.00    6,263,700.00     507,405.00       4,170,636.64      66.58       2,093,063.36       

2.งบด าเนินงาน

2.1 เงินสมทบกองทนุประกนัสงัคม  + เงินสมทบกองทนุเงินทดแทน     (เบิกเกินส่งคืน 3,732.45) 241,600.00       241,600.00        14,329.00         147,985.55         61.25       93,614.45            

2.2 คา่เช่าบา้น                                                                 767,300.00       767,300.00        75,912.00         539,412.00         70.30       227,888.00          

-                      

1,008,900.00    1,008,900.00     90,241.00         687,397.55         68.13       321,502.45          

รวมแผนงานบคุคลากรภาครัฐ 7,272,600.00    7,272,600.00     597,646.00       4,858,034.19      66.80       2,414,565.81       

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ส านักงานสหกรณ์จงัหวัดสุรินทร์

ประจ าเดือนพฤษภาคม   2563

 

../../ไฟล์งานเข้าวาระนำเสนอหน้าจอ/ประชุมประจำเดือนปี63/ประชุมครั้งที่%205/ฝ่าย/ใช้จ่าย%20งปม2563.xls
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ที่ แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กจิกรรมหลัก/กจิกรรมรอง/รายการรายจ่าย แผน งบประมาณ เบิกจ่ายเดือนนี้ เบิกจ่ายสะสม ร้อยละ งบคงเหลือ

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพ   0701228701000000   O1126

กจิกรรมหลัก 1ส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

กิจกรรมรอง  1  ส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

งบด าเนินงาน

1.1 งานบริหารทัว่ไป

      1.  งานอ านวยการ 200,800.00           200,800.00          17,300.00         85,068.00           42.36       115,732.00          

      2. คา่เช่าส านกังาน 180,000.00           48,000.00            4,000.00           32,000.00           66.67       16,000.00            

      3.คา่จา้งเหมาท าความสะอาด  2 อตัรา 216,000.00           216,000.00          18,000.00         121,935.44         56.45       94,064.56            

      4. คา่จา้งเหมาพนกังานขบัรถยนต ์ 6 อตัรา 792,000.00           792,000.00          66,000.00         456,600.00         57.65       335,400.00          

      5. คา่จา้งเหมารักษาความปลอดภยั  2 อตัรา 273,600.00           273,600.00          20,000.00         140,000.00         51.17       133,600.00          

      6.คา่สาธารณูปโภต -                      

          6.1 คา่โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี         สหกรณ์จงัหวดั 24,000.00             24,000.00            2,887.93           23,685.20           98.69       314.80                 

          6.2 คา่โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี         ผอ.กลุ่มวิชาการ/ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 60,000.00             60,000.00            4,930.56           32,672.72           54.45       27,327.28            

          6.3  คา่ไฟฟ้า น ้าประปา  โทรศพัท ์ ไปรษณีย์ 371,400.00           371,400.00          54,363.36         329,922.21         88.83       41,477.79            

     7. คา่ใชจ่้ายในการด าเนินงาน -                      

        7.1  คา่ซ่อมแซมบ ารุงรักษา รถยนตร์าชการ 62,000.00             62,000.00            12,230.58         124,838.20         201.35     (62,838.20)          

        7.2  คา่ซ่อมแซมบ ารุงรักษา ครุภณัฑ์ 25,000.00             25,000.00            1,990.00           30,470.00           121.88     (5,470.00)            

        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          4,710.00           101,915.00         99.43       585.00                 

รวม           2,347,300.00     2,215,300.00    206,412.43    1,479,106.77      66.77       736,193.23           
ที่ แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กจิกรรมหลัก/กจิกรรมรอง/รายการรายจ่าย แผน งบประมาณ เบิกจ่ายเดือนนี้ เบิกจ่ายสะสม ร้อยละ งบคงเหลือ

ยอดยกมา 2,347,300.00        2,215,300.00       199,951.79       1,479,106.77      66.77       736,193.23          

      7.5  คา่วสัดุส านกังาน 267,500.00           267,500.00          22,148.00         243,374.98         90.98       24,125.02            

      7.6  คา่ประกนัภยัรถยนต์ 9,000.00               9,000.00              654.21              5,062.05             56.25       3,937.95              

      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            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       222,754.00       1,844,267.80      63.37       1,066,032.20       

1.2  คา่ใชจ่้ายในงานส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเขม้แข็งตามศกัยภาพ

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

       2. คา่พาหนะ คา่น ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 150,700.00           150,700.00          12,000.00         141,545.00         93.93       9,155.00              

1.2  รวมคา่ใชจ่้ายงานส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์ให้มีความเขม้แข็งฯ 370,700.00           370,700.00          12,000.00         361,544.57         97.53       9,155.43              

 1.3   ค่าใช้จ่ายเพิ่มระหว่างปี

1. คา่ธรรมเนียมศาลในการส่งบงัคบัคดี                           (โอนเพ่ิม 4,569 บาท) 5,169.00               5,169.00              4,569.00           5,169.00             100.00     -                      

2. คา่ใชจ่้ายด าเนินงานโครงการสหกรณ์สีขาวดว้ยธรรมาภิบาล 15,760.00             15,760.00            1,050.00           1,050.00             6.66         14,710.00            

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

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

รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มระหว่างปี 33,189.00             33,189.00            6,219.00             18.74       26,970.00             
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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            5,425.00         5,425.00           100.46   (25.00)                
      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          4,960.00         11,160.00         97.89      240.00               
          จกบ. (หา้มถวัจ่าย)
      7. ช าระบญัชี 104,000.00         104,000.00        360.00             35,257.33         33.90      68,742.67         
     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        10,745.00       62,542.33         25.90      178,957.67       
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   -                      

รวมแผนงานพืน้ฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3,703,489.00     3,571,489.00    245,499.00     2,290,373.70   64.13      1,281,115.30     
ที่ แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/รายการรายจ่าย แผน งบประมาณ เบิกจ่ายเดือนนี้ เบิกจ่ายสะสม ร้อยละ งบคงเหลือ

แผนงานพื้นฐาน  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ผลผลิต  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพ
กจิกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร   

งบลงทนุ ครุภณัฑส์ านกังาน    0701228701110484  /070123200O1126 -                      

      เคร่ืองปรับอากาศแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู 194,400.00           194,400.00          189,000.00       189,000.00         97.22       5,400.00              

รวมงบลงทุน 194,400.00           194,400.00          189,000.00       189,000.00         97.22       5,400.00              

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพ

กจิกรรมหลัก การพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร     

งบลงทนุ ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์    0701228701110030  /070123200O1128 -                      

      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     -                      

รวมงบลงทุน 32,000.00             32,000.00            32,000.00           100.00     -                       
. 
ที่ แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/รายการรายจ่าย แผน งบประมาณ เบิกจ่ายเดือนนี้ เบิกจ่ายสะสม ร้อยละ งบคงเหลือ

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

แผนงานยุทธศาสตร์ เสริมสร้างพลังทางสังคม #REF!

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 -                        -                       -                      -                      

รวมกิจกรรมรองส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์ในพ้ืนท่ีโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 19,200.00             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             
 
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            34,284.00           73.10       12,616.00            

2.คา่ใชจ่้ายในการอบรม(กิจกรรมทศันศึกษาให้แก่นกัเรียนท่ีเป็นคณะกรรมการกิจกรรม -                        -                       -                      -                      

   สหกรณ์นกัเรียน

รวมเงินงบด าเนินงาน 46,900.00             46,900.00            -                    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 54,900.00             54,900.00            -                    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 -                        -                       -                      

   สหกรณ์นกัเรียน

รวมกิจการม ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนเพียงหลวง 15,200.00          15,200.00         -                  -                    -           15,200.00             
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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 -                        -                       -                      -                      

เศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตกร

รวมเงินกิจกรรมขบัเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ 32,600.00             32,600.00            -                    -                      -           32,600.00            

รวมเงนิโครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 232,000.00           248,200.00          -                    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    100.00     -                      

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

รวมงบประมาณทั้งหมด        22,268,276.94      22,152,476.94     1,032,145.00    18,194,199.83    82.13     3,958,277.11    
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 3.2 เรื่องผลการปฏิบัติงานของส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563  ประธานได้ติดตามผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน พฤษภาคม 
2563 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  (น าเสนอ power point) 
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 : ผลการปฏิบัติงานได้ครบ 100% *** 
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: ผลการปฏิบัติงานได้ครบ 100% *** 
 
 
 
                     

 
: กสส.4 และ 6 ผลงานต่ าให้ตรวจสอบว่ารายงานครบหรือไม่ ถ้ารายงานมาครบแล้ว แต่ผลงานไม่ได้ตามแผน ยัง
ขาดที่ใดบ้าง มีปัญหา อุปสรรคอะไร ให้ น าไปชี้แจงในวาระน าเสนอของ กสส. *** 
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      ****กสส.3 และ 4 ผลงานเป็น 0 ส่วนใหญ่จะเป็นการคัดสมาชิกเก่าออก /กสส.6 จ านวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกร
        เพ่ิมข้ึน 2 ราย ให้ กสส. ไปประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเกษตรกรรับสมาชิกเพ่ิม 
 
 

         
        **: ให้ กสส. ตรวจสอบข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน / สกก.สตรีเขวาสินรินทร์ จก. ช าระหนี้ไม่ได้ 1 ปี มอบ ผอ. กสส 4 

ตรวจสอบข้อมูลเชิงลึก และน ามารายงานเพิ่มเติมในวาระเทมเพลตของ กสส.ช่วงบ่าย 
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        ***: กจส. ชี้แจงว่า สหกรณ์เป้าหมายท่ี 2-3 ผ่านมาตรฐานแล้ว สหกรณ์เป้าหมายล าดับที่ 1,4,5 งบการเงินยัง

ไม่ออกคาดว่าจะไม่ผ่านมาตรฐาน เนื่องจากบางแห่งผลประกอบการมีแนวโน้มจะขาดทุน บางแห่งแก้ไข
ข้อบกพร่องยังไม่แล้วเสร็จ 

 



  รายงานการประชุม |หน้า ๑๙ 
 

 
 
*** ประธาน: สหกรณ์ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน/หัวข้อสมาชิกมีส่วนร่วมในการท าธุรกิจกับสหกรณ์ ก็ควรแนะน า

สหกรณใ์ห้ส่งเสริมสมาชิกฝากเงินกับสหกรณ์  
 
 
 
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๒๐ 
 

 
 เป้าหมาย 24 แห่ง รักษามาตรฐานได้แล้ว 7 แห่ง ส่วนที่เหลืออีก 17 แห่ง กสส. ที่ได้รับผิดชอบให้รายงาน

เพิ่มเติม.ว่ามีแนวโน้มว่าจะรักษาได้ก่ีแห่ง 
 ** ประธาน : กลุม่ส่งเสริมสหกรณ์ใดท่ีผู้สอบบัญชีได้รับรองงบแสดงฐานะการเงินแล้ว ให้ด าเนินการจัดประชุมให้แล้ว

เสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2563 
 
 
 
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๒๑ 
 

 
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๒๒ 
 

 

 
 
****: การจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน เป้าหมาย 43 แห่ง ผลการรักษาระดับชั้นคุณภาพ รักษาระดับได้ 19 แห่ง 

ให้ กจส. ประสานกับ กสส. ติดตามผลที่คาดว่าจะผลักดันได้อีกก่ีแห่ง 
 
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๒๓ 
 

 
 
***กจส. และ กสส. ที่เกี่ยวข้องต้องมีข้อมูลว่าแต่ละกระบวนงานจะด าเนินการอะไรบ้าง ด าเนินการได้หรือไม่ 
 
 
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๒๔ 
 

 
***: ให้ กจส. สรุปและรายงานให้ สกจ. ทราบ  เรื่องการควบคุมภายในที่ไม่สามารถยกระดับชั้นได้   ว่ามีที่ใดบ้าง 

ติดขัดเรื่องอะไรบ้าง /กสส.จะได้น าไปด าเนินการต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๒๕ 
 

 
 
***: กระบวนงานที่ 4 จะเกี่ยวเนื่องกับสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 กจส.ได้น าเสนอขออนุมัติโครงการแล้ว       

รอง ผวจ. ยังไม่เห็นชอบให้ด าเนินการ รอให้สถานการณ์โรคโควิด-19 คลี่คลายจึงจะด าเนินการอบรมได้ แนวโน้ม
น่าจะเป็นช่วงเดือน กรกฎาคม 2563 และให้ปรับข้อมูล และสี ให้ตรงตามความเป็นจริง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๒๖ 
 

 

 
 
***ประธานมอบ : ผอ.กสส.1 ติดตามข้อมูล เรื่องปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ในพ้ืนที่ /มอบกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์2 และ   

3 ที่มีปริมาณธุรกิจน้อย ตรวจสอบว่าข้อมูลที่รายงานมาครบถ้วนหรือไม ่
 
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๒๗ 
 

 
 
    **กสส. ที่ผลงานต่ า ชี้แจงรายละเอียดดังนี้  
 กสส.1 ปริมาณธุรกิจจะเพ่ิมโดยการจ่ายเงินกู้แก่สมาชิกในฤดูกาลท านา 
 กสส.3 และ 4 กลุ่มเกษตรกรใช้เงินทุนของตนเอง อยู่ระหว่างการรับช าระหนี้จากสมาชิก แล้วจะจ่าย

เงินกู้ให้กับสมาชิกไปท าการผลิตในฤดูกาลท านาปีที่จะถึงนี้  
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๒๘ 
 

 
 
**ให้ กสส. น าข้อมูลสหกรณ์เป้าหมายที่ผู้สอบบัญชียังไม่รับรองงบการเงิน ไปชี้แจงในวาระเทมเพลตของ กสส. ด้วยว่ามี

สหกรณ์ใดบ้าง มีแนวโน้มจะผ่านเกณฑ์หรือไม่  
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๒๙ 
 

 
 
***กสส. ต้องมีข้อมูลด้วยว่าสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร แต่ละแห่งมีสมาชิกกี่ราย แต่ละธุรกิจมีสมาชิกกี่ราย สมาชิกที่ไม่มี

การท าธุรกิจควรแนะน าให้ลาออก เพราะจะท าให้มีปัญหาต่ออัตราร้อยละการมีส่วนร่วมท าธุรกิจของสมาชิกสหกรณ์ 
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๓๐ 
 

 
 
***กสส. ต้องมีข้อมูลด้วยว่าสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร แต่ละแห่งมีสมาชิกกี่ราย แต่ละธุรกิจมีสมาชิกกี่ราย สมาชิกที่ไม่มี

การท าธุรกิจควรแนะน าให้ลาออก เพราะจะท าให้มีปัญหาต่ออัตราร้อยละการมีส่วนร่วมท าธุรกิจของสมาชิกสหกรณ์ 



  รายงานการประชุม |หน้า ๓๑ 
 

 
 
***ประธานมอบ : กพส. ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง  



  รายงานการประชุม |หน้า ๓๒ 
 

 
 
***ให้ กจส. กับ กสส.  ที่เกี่ยวข้องติดตามกลุ่มเป้าหมายที่เหลือ มีแนวโน้มจะได้ตามแผนหรือไม่ จากเป้าหมาย 27 

แห่ง ผ่านแล้ว 4 แห่ง ไม่ผ่าน 7 แห่ง ส่วนที่เหลือ 16 แห่ง มีแนวโน้มอย่างไร จะด าเนินการอย่างไรต่อไป
ซึ่งการที่จะทราบว่าผ่านหรือไม่ผ่านต้องน างบการเงินของสหกรณ์กับหลักเกณฑ์ 7 ข้อ จึงจะทราบว่า
แนวโน้มจะผ่านหรือไม่ 



  รายงานการประชุม |หน้า ๓๓ 
 

 
 
***ประธานแจ้งว่า : ให้ กสส. น าข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่ได้ประเมินไปชี้แจงในวาระเทมเพลตของ กสส. ว่าแต่    

ละแห่งมีแนวโน้มเป็นอย่างไร 
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๓๔ 
 

 
 
***ให้ กสส. น าข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่ประเมินไปชี้แจงในวาระเทมเพลตของ กสส. ว่าแนวโน้มจะเป็นอย่างไร 



  รายงานการประชุม |หน้า ๓๕ 
 

 
 
***ให้ กสส. น าข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่ประเมินไปชี้แจงในวาระเทมเพลตของ กสส. ว่าแนวโน้มจะเป็นอย่างไร 
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๓๖ 
 

 
 
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๓๗ 
 

 
 
*** กบส.ส่งฐานข้อมูลให้ กสส. แล้วให้น ามาชี้แจงในวาระเทมเพลตของ กสส. 



  รายงานการประชุม |หน้า ๓๘ 
 

 
 
*** ให้ กสส. ไปดูข้อมูลยอดปีฐานปี่ที่แล้วว่าฐานข้อมูลเป็นอย่างไร มีแนวโน้มจะเป็นอย่างไร น ามาอธิ บายในวาระ    

เทมเพลตของ กสส. 



  รายงานการประชุม |หน้า ๓๙ 
 

 
 
*** ให้ กสส. ไปดูข้อมูลยอดปีฐานปี่ที่แล้วว่าฐานข้อมูลเป็นอย่างไร มีแนวโน้มจะเป็นอย่างไร น ามาอธบายในวาระเทม  

เพลตของ กสส. 
 
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๔๐ 
 

 
 
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๔๑ 
 

 
 
***ประธานมอบ: กบส. ตรวจสอบข้อมูล และเก็บข้อมูลให้ถูกต้อง และมอบหมายให้ นางสุทธาทิพย์ พันละบุตร ซึ่ง

เป็นนักการเงิน ด าเนินการเก็บข้อมูลอัตราส่วนเงินออมต่อหนี้สินของสมาชิก ต่อจาก นางรุจิรา กลองรัมย์ ซึ่งย้าย
ไปจังหวัดบุรีรัมย์ 

 
 
 
 
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๔๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๔๓ 
 

 

 
 
***กรณี นายทะเบียนสหกรณ์ ได้มีค าสั่งไปที่สหกรณ์แล้ว ให้สหกรณ์ด าเนินการอย่างไร ให้ กสส.ที่เกี่ยวข้อง เข้าไป

ติดตาม แนะน า ให้สหกรณ์ด าเนินการตามค าสั่ง และรายงานผลให้ทราบ 



  รายงานการประชุม |หน้า ๔๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๔๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๔๖ 
 

 
 
***สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จ ากัด ด าเนินการแล้วให้แก้ไขผลงานในเทมเพลตด้วย 



  รายงานการประชุม |หน้า ๔๗ 
 

 
 
***ประธาน: ให้ทีมตรวจการสหกรณ์ก าหนดแผนเข้าตรวจการ ภายในเดือนมิถุนายน 2563 หากด าเนินการเรียบร้อย

แล้วให้รายงาน สกจ. ทราบ ด้วย 
 
 
 
 
 
 
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๔๘ 
 

 
 
***ประธาน: ให้กตส. ด าเนินการภายในเดือนมิถุนายน 2563 โดยให่สหกรณ์เข้าชี้แจงเป็นรายสหกรณ์ เพ่ือให้เป็นไป

ตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๔๙ 
 

 
 
***ประธานแจ้งว่า : ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2563 
 
 
 
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๕๐ 
 

 
 
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๕๑ 
 

 
 
***ประธาน: ให้ กตส. นัดประชุมซักซ้อมติดตามผลภายในเดือน มิถุนายน 2563  



  รายงานการประชุม |หน้า ๕๒ 
 

 
 

***ประธาน: มอบหมายให้ นางสุทธาทิพย์ พันละบุตร รวบรวมการจัดเก็บข้อมูลการฝาก-กู้เงินระหว่างสหกรณ์ทุกแห่ง 
ภายในวันที่ 15 ก.ค. 2563 /โดยให้ กสส. ส่งข้อมูลให้ภายในวันที่ 5 ก.ค.2563  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๕๓ 
 

 
 
 

 
 
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๕๔ 
 

 
 

 
**ให้ กพส. ตรวจสอบผลงานให้ถูกต้อง 
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๕๕ 
 

 
ครบ 100 % แล้ว 
ประธาน: ตามตัวชี้วัดนี้ กจส. ติดตามได้ตามนี้หรือไม่ 
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๕๖ 
 

 
 
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๕๗ 
 

 
 
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๕๘ 
 

 
 
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๕๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๖๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๖๑ 
 

 
 
***ประธาน: ให้ กสส. เตรียมข้อมูลมารายงานในวาระของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ว่าสหกรณ์แต่ละแห่งเบิกจ่ายเงิน

อุดหนุนเพ่ือชดเชยดอกเบี้ยให้สมาชิกไปแล้วกี่ราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๖๒ 
 

 
 
            

 
 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 

 

 



  รายงานการประชุม |หน้า ๖๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อทราบ  

4.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป มีเรื่องน าเสนอเพื่อทราบ ดังนี้ 

4.1.1. เรื่อง การย้ายข้าราชการ   

  ค าสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ 282/2563 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ 
มีข้าราชการย้าย ดังนี้ 

  1.) นางรุจิรา  กลองรัมย์ ต าแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อ าเภอ
สังขะ บัวเชด) ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ย้ายไปด ารงต าแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ช านาญการสังกัดกลุ่มส่งเสริม
สหกรณ์ 3 (อ าเภอแคนดง สตึก คูเมือง นาโพธิ์ บ้านใหม่ไชยพจน์ พุทไธสง) ส านักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ 
  2.) นางสาวจุฑามาศ  อุปถัมภ์  ต าแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 
(อ าเภออุทุมพรพิสัย ศิลาลาด ราศีไศล เมืองจันทร์ ห้วยทับทัน บึงบูรพ์ ปรางค์กู่) ส านักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ 
ย้ายไปด ารงต าแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ สังกัดกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อ าเภอสังขะ บัวเชด) ส านักงาน
สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ 
  

 มติ ที่ประชุมรับทราบ  

4.1.2 เรื่อง การเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ต าแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์    

ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ เรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรร ในล าดับที่ 2 เลขประจ าตัวผู้สอบ 006 (นางสาว
ดวงฤทัย  สุขเลิศ) จากบัญชีรายชื่อตามประกาศจังหวัดสุรินทร์ ลงวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2562  เพ่ือจัดจ้างเป็น
พนักงานราชการทั่วไป ต าแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ แทนต าแหน่งที่ว่าง และให้มารายงานตัว ในวันที่ 1 มิถุนายน 
2563   
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4.2 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  มีเรื่องน าเสนอดังนี้     

4.2.1 เรื่อง  การรายงานสินทรัพย์สภาพคล่อง  

 รายงานอัตราสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ งบทดลองประจ าเดือน เมษายน 2563จ านวนสหกรณ์ที่มี
สินทรัพย์สภาพคล่อง จ านวน 71 แห่ง มีข้อสังเกต ดังนี้ 

 (1) สหกรณ์ท่ีด ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง น้อยกว่าอัตราร้อยละหนึ่ง จ านวน -  แห่ง 

 (2) สหกรณ์ท่ีด ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง ปกติอัตราร้อยละหนึ่งและไม่เกินอัตราร้อยละยี่สิบจ านวน  15  แห่ง  

 (3) สหกรณ์ท่ีมีอัตราสินทรัพย์สภาพคล่อง มากกว่าอัตราร้อยละยี่สิบขึ้นไป จ านวน  56 แห่ง 
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4.2.2 เรื่อง ผลการรวบรวมข้าวเปลือก ภายใต้โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบัน
เกษตรกร ปีการผลิต 2562/63 

  1.สหกรณ์ยื่นขอกู้เงินโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการ
ผลิต 2562/63 วงเงินกู้ ธ.ก.ส.อนุมัติ 588 ล้านบาท เบิกเงินกู้จ านวน 3 แห่ง เป็นเงิน 317 ล้านบาท ระหว่างเดือน
ไม่มียอดช าระเงิน คงเหลือเงินกู้ค้างช าระ 317 ล้านบาท  

  2. ผลการรวบรวมข้าวเปลือก ปีการผลิต 2562/63 มีสหกรณ์รวบรวมข้าวเปลือก จ านวน 18 แห่ง 
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 สหกรณ์รวบรวมข้าว 98,722.50 ตัน มูลค่า 
1,246,244,896.88 บาท แยกเป็น 

   2.1 ผลการรวบรวมข้าวเปลือก(เพื่อจ าหน่าย) สหกรณ์รวบรวมข้าวเปลือกจากสมาชิกสหกรณ์
และเกษตรกรทั่วไป ในลักษณะซื้อมาขายไป โดยท าคู่ค้ากับโรงสีและพ่อค้าเอกชนในท้องถิ่น 18 แห่ง จ านวน 
90,136.93  ตัน เป็นเงิน 1,119,079,066.71 บาท ผลการจ าหน่ายข้าวเปลือก        81,248.17 ตัน เป็นเงิน 
1,014,630,995.22 บาท คงเหลือข้าวเปลือก 8,888.76 ตัน เป็นเงิน 111,824,057.60 บาท 

   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 
ตันได้ผลพลอยได้ จ านวน 60.61 ตัน คงเหลือข้าวเปลือก จ านวน 8,402.49 ตัน 

   การรายงานและบันทึกข้อมูลผลการรวบรวมข้าวเปลือกปีการผลิต 2562/63  ผ่านระบบงานกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ ได้ด าเนินการบันทึกเป็นประจ าทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ ภายใน เวลา 12.00 น.  
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 4.2.3 เรื่อง โครงการไทยนิยม ยั่งยืน (โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร 

  ผลการด าเนินงานของสหกรณ์ที่ได้รับปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานและเครื่องมืออุปกรณ์การตลาด ภายใต้
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ จ านวน  6 สหกรณ์   รวม  11 รายการ งบประมาณทั้งสิ้น 
28,954,800 บาท  ผลการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์การตลาด/สิ่งก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 25 
พฤษภาคม 2563 สหกรณ์รวบรวมข้าวและมันส าปะหลัง จ านวน 20,588.22 ตัน มูลค่า 197,720,503.89 บาท 
แยกเป็นดังนี ้

  1. รวบรวมข้าวเปลือก จ านวน 14,620.22 ตัน มูลค่า 187,075,158.89 บาท 

  2. รวบรวมมันส าปะหลัง จ านวน 5,968.00 ตัน มูลค่า 10,645,345.50 บาท 
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4.2.4 เรื่องโครงการธนาคารสินค้าเกษตร 
 สรุปผลการด าเนินการตามโครงการฯ โดยพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นแหล่งยืม/คืน/รับฝาก/ถอน เมล็ดพันธุ์ข้าว 
ข้าวสาร ข้าวเปลือก และปัจจัยการผลิตอ่ืน ๆให้แก่สมาชิกสหกรณ์ เพ่ือลดต้นทุนและบรรเทาความเดือดร้อนของ
สมาชิก เป้าหมายการส่งเสริม ๑๕ สหกรณ์ มีผลการด าเนินงานแล้ว 9 แห่ง ข้อมูล ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 
พฤษภาคม 2563 มีสมาชิกใช้บริการ ในการซื้อ เมล็ดพันธุ์ข้าว,ข้าวสาร และเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด จ านวน 356 ราย 
มูลค่า 906,731.80 บาท ต้นทุนการผลิตลดลง  57,620 บาท 
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ผลการด าเนินงานของธนาคารสินค้าเกษตร ของสหกรณ์ ประจ าเดือน เมษายน 2563 
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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 รถเก่ียวนวดข้าวของสหกรณ์ท่ีได้รับสนับสนุน  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 รถเก่ียวนวดข้าวของเครือข่ายสหกรณ์ 4 แห่งจ านวน 10 คัน สหกรณ์ให้บริการสมาชิกจ านวน 429 
ราย จ านวน 4,840.50 ไร่ โดยสหกรณ์คิดค่าบริการ 450-550 บาท/ไร่ค่าบริการภาคเอกชนในพ้ืนที่ 500-600 
บาท/ไร่ สมาชิกสหกรณ์สามารถลดต้นทุนได้ 50บาท/ไร่ รวมลดต้นทุนจากค่าบริการที่ลดลง จ านวน242,025 บาท  
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ชื่อสหกรณ ์ การใหบ้รกิาร 

ผลการใหบ้รกิารของธนาคาร 

หมายเหต ุ
การใหบ้รกิารเดือน พ.ค.63 

การใหบ้รกิารยอดสะสม  
1 ต.ค.- 25 พ.ค.63 

สมาชิก
มาใช้
บริการ 

 
ยอดให้บริการ 

ต้นทุนการผลิต
ลดลง 

สมาชิก
มาใช้
บริการ 

ยอดให้บริการ ต้นทุนการผลิตลดลง 

1 สกก.ปราสาท จ ากัด เมล็ดพันธุ ์ 55  
1,838,200 

131,300 57  1,853,600 132,400  

2 สกต.สุรินทร์ จ ากัด เมล็ดพันธุ์ข้าว - - - - - -  
3 สกก.ชุมพลบุรี จ ากดั เมล็ดพันธุ์ข้าว - - - - - -  
4 สกป.เมอืงสุรนิทร์จ ากัด เมล็ดพันธุ์ข้าว - - - - - -  
5 สกก.บัวเชด จ ากดั เมล็ดพันธุ์ข้าว - - - - - -  
6 สกป.ชุมพลบุร ีจ ากัด เมล็ดพันธุ์ข้าว - - - 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 

เมล็ดพันธุ์ถั่ว
ลิสง 

- -  23 
52 

90,400 
50,850 

3,616 
5,650 

 

9 สกป.ท่าตมูหนึ่ง จ ากัด เมล็ดพันธุ์
ข้าวโพด 

- - - 8 7,872 288  

รวมทั้งสิ้น 55 1,838,200 131,300 411 2,744,931.80 196,790.00  
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ผลการให้บริการรถเกี่ยวนวดข้าว ข้อมูล ตั้งแต่ 1 ตุลาคม - 25  ธันวาคม 2562 

สหกรณ์ 
ให้บริการ 

ค่าบริการ
ของสหกรณ์ 

ค่าบริการ
ของเอกชน 

ลด
ต้นทุน

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 
   
 2. รถตักล้อยางของสหกรณ์ที่ได้รับสนับสนุน 2  แห่ง จ านวน 2 คัน สหกรณ์ใช้ประโยชน์ในการรวบรวม
ผลผลิตปีการผลิต  ข้าวเปลือก และ มันส าปะหลัง ในปีการผลิต 2562/63 มีผลรวบรวม  9,323.32 ตันสามารถลด
ต้นทนุได้ 1,004,894 บาท รายละเอียดดังนี้   

สหกรณ์ 
การใช้ประโยชน์ ลดต้นทุนได้ 

หมายเหตุ 
ราย ตัน บาท 

1.สกก.บัวเชด จก. 
- รวบรวมมันส าปะหลัง 
- ข้าวเปลือก 

 
1,096 

57 

 
5,393.78 
140.04 

 
756,670 
10,748 

รถตักล้อยาง ขนาดไม่น้อยกว่า 
160แรงม้า 

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

รวม 1,153 9,323.32 1,004,894  
 3. รถไถนาพร้อมอุปกรณ์หยอดเมล็ด ของสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินชุมพลบุรี จ ากัด  สหกรณ์ใช้
ประโยชน์ในการให้บริการไถนาแก่สมาชิกสหกรณ์ ในปีการผลิต 2563/64 มีผลรวบรวม  9,069.86 ตันสามารถลด
ต้นทุนได้ 993,074 บาท รายละเอียดดังนี้ 

   

ให้บริการไถนา 
ค่าบริการ 

ลดต้นทุนได้ 
รวมลดต้นทุนจาก
ค่าบริการที่ลดลง สหกรณ์ เอกชน 

ราย ไร ่ บาท/ไร่ บาท/ไร่ บาท/ไร่ บาท 
87 448 180 200 20 8,960 
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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 เดอืนพฤษภาคม 2563 ดังนี้ 

ที่ ชื่อสหกรณ์ 

แผนการ
รวบรวมเมล็ด

พันธุ์จากสมาชิก
(ยังไม่ตรวจ

มาตรฐาน(ตัน) 

ผลการรวบรวมเมล็ด
พันธุ์จากสมาชิก(ยังไม่
ตรวจมาตรฐาน)(ตัน) 

แผนการรวบรวม
เมล็ดพันธุ์ที่ผ่าน

มาตรฐาน 
(ตัน) 

ผลการรวบรวม
เมล็ดพันธุ์ที่ผ่าน

มาตรฐาน 
(ตัน) 

ผลการปรับปรุง
เมล็ดพันธุ์ที่ผ่าน

มาตรฐานบรรจุหีบ
ห่อพร้อมจ าหน่าย

(ตัน) 

เมล็ดพันธุ์ที่
จ าหน่ายไปแล้ว 

1 สกต.ธกส.สุรินทร์ จก. 3,000 1,577.220 2,400 1,577.220 1,445.075 1,395.000 
2 สกก.ปราสาท  จก. 600 499.539 540 346.350 328.550 242.425 
3 สกก.ชุมพลบุรี จก. 400 264.683 360 264.683 243.775 243.775 
4 สกป.ชุมพลบุรี จก. 600 508.193 540 508.193 457.000 416.000 

รวมทั้งสิ้น 4,600 2,750.513 3,840 2,696.446 2,474.400 2,297.200 
ร้อยละ  59.79  70.22    64.44 59.82 

  
     สรุปผลการจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2563  
  สหกรณป์รับปรุงเมล็ดพันธุ์ที่ผ่านมาตรฐานบรรจุหีบห่อพร้อมจ าหน่ายรวมทั้งสิ้น จ านวน 2,474.39 ตัน  
ผลการจ าหน่าย  2,297.10 ตัน คิดเป็นร้อยละ 92.83 คงเหลือ 136.10 ตัน คิดเป็นร้อยละ 5.50 รายละเอียด
ดังนี้ 
  1. สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สุรินทร์ จ ากัด  ผลการปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ได้ จ านวน 
2,474.39 ตัน ผลการจ าหน่าย  2,297.10 ตัน คิดเป็นร้อยละ 92.83 คงเหลือ 136.10 ตัน คิดเป็นร้อยละ 5.50  
  2. สหกรณ์การเกษตรปราสาท จ ากัด ผลการปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ได้ จ านวน 328.55 ตัน ผลการจ าหน่าย  
242.42 ตัน คิดเป็นร้อยละ 73.70 คงเหลือ 86.12 ตัน คิดเป็นร้อยละ 26.21 
  3. สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จ ากัด ผลการปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ได้ จ านวน  243.77 ตัน ผลการ
จ าหน่าย  243.77 ตัน  คิดเป็นร้อยละ 100.00  
  4. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินชุมพลบุรี จ ากัด ผลการปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ได้ จ านวน 457.00  ตัน ผล
การจ าหน่าย 416.00 ตัน คิดเป็นร้อยละ 91.02 คงเหลือ 41.00 ตัน คิดเป็นร้อยละ 8.97 
 

สหกรณ์ 
ปรับปรุง 

แล้ว 
ผลการจ าหนา่ย 

รวม 
(ตัน) 

คง 
เหลือ สหกรณ์อื่น เอกชน บุคคลทั่วไป สมาชิกสหกรณ์ 

ตัน ตัน ร้อยละ ตัน ร้อยละ ตัน ร้อยละ ตัน ร้อยละ ตัน 
สกต.ธกส.สุรินทร์ 
จก. 

1,445.07 304.50 21.07 20.00 1.39 658.00 45.53 412.50 28.55 1,395.00 50.07 

สกก.ปราสาท  จก. 328.55 205.00 62.40 0 0 12.32 3.75 25.10 7.64 242.42 86.12 
สกก.ชุมพลบุรี จก. 243.77 121.25 49.74 10.00 4.10 10.22 4.19 102.30 41.97 243.77 - 

สกป.ชุมพลบุรี จก. 457.00 330.00 72.21 27.50 6.02 20.25 4.43 38.25 8.37 416.00 41.00 
รวมทั้งสิ้น 2,474.39 960.75 38.82 57.50 2.32 700.79 28.32 578.15 23.36 2,297.10 136.10 

 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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4.2.7 เรื่อง โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูท านา ปีการผลิต 2562/2563 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
 ตามโครงการสานพลังประชารัฐฯ ต่อยอดการด าเนินงานจากปีที่ผ่านมา มีสหกรณ์เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 4 
แห่ง เกษตรกร 72 ราย พ้ืนที่ 324 ไร่ เพ่ือปรับสมดุลของปริมาณการผลิตการตลาดข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ลด
ปัญหาผลผลิตล้นตลาด ราคาผลผลิตตกต่ า การรวบรวมผลิตสหกรณ์ท าบันทึกข้อตกลง MOU ร่วมกับภาคเอกชน ใน
การรับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยรับซื้อผลผลิตในรูปแบบเมล็ด ความชื้นไม่เกิน 14-15.5 % ราคา 8 บาท และ
ขายเป็นฝักความชื้อไม่เกิน 25 -30 % ราคา 4 – 4.5 บาท   
 ผลการด าเนินงาน ปีการผลิต 2562/63  สหกรณ์รวบรวมผลผลิตจากเกษตรกร ในรูปแบบเมล็ดข้าวโพด 
จ านวน 45.26 ตัน และเป็นฝัก จ านวน 10.52 ตัน  
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 
4.3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ มีเรื่องน าเสนอ ดังนี้ 

 4.3.1. กองทนุพัฒนาสหกรณ์  
1.1) เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ครบก าหนดช าระภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563  จ านวน 9 แห่ง 12 

สัญญา รวมต้นเงินทั้งสิ้น 29,340,000 บาท 
 

ล ำดับ สหกรณ์ สญัญำ จ ำนวนเงิน ดอกเบีย้

1 สหกรณ์การเกษตรล าดวน จ ากดั สร.30/62 2,600,000.00    1.00       

2 สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จ ากดั สร.31/62 3,000,000.00    3.00       

3 สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จ ากดั สร.32/62 2,600,000.00    1.00       

4 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีดิ่นชุมพลบุรี จ ากดั สร.33/62 2,600,000.00    1.00       

5 สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ ปราสาท จ ากดั สร.36/62 1,240,000.00    1.00       

6 สหกรณ์โคเนื้อตาเบา จ ากดั สร.40/62 500,000.00      4.50       

7 สหกรณ์การเกษตรบัวเชด จ ากดั สร.42/62 3,000,000.00    3.00       

8 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีดิ่นชุมพลบุรี จ ากดั ส.43/62 3,000,000.00    3.00       

9 สหกรณ์การเกษตรสนม จ ากดั ส.44/62 2,600,000.00    1.00       

10 สหกรณ์การเกษตรศีขรภูม ิจ ากดั ส.45/62 2,600,000.00    1.00       

11 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีดิ่นท่าตูมหนึ่ง จ ากดั ส.46/62 2,600,000.00    1.00       

12 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีดิ่นท่าตูมหนึ่ง จ ากดั ส.47/62 3,000,000.00    3.00       

13 สหกรณ์การเกษตรส าโรงทาบ จ ากดั ส.48/62 2,600,000.00    1.00       

31,940,000.00 รวมทัง้สิน้
 

 
1.2) มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนในสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 หลักเกณฑ์การขยายเวลาการช าระหนี้เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ดังนี้ 
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1) สัญญาที่ครบก าหนดช าระ ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – กันยายน 2563 เฉพาะวัตถุประสงค์เพ่ือ
เป็นทุนให้สมาชิกกู้ และวัตถุประสงค์จัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
2) ให้สหกรณ์ส่งคืนต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563  
3) สหกรณ์ที่ได้รับการขยายเวลาช าระหนี้ สามารถกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ได้ แต่สมาชิกต้องไม่ซ้ า

รายกับสัญญาที่ได้รับการขยายเวลา 
4) สหกรณ์ต้องขยายเวลาช าระหนี้ให้กับสมาชิกให้สอดคล้องกับที่ได้รับการอนุมัติการขยายเวลาช าระ

หนี้จากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ด้วย 
 ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2563 ได้มีรายงานการขอขยายเวลาการช าระหนี้ตามมาตรการฯ  

จ านวน 2 แห่ง 2 สัญญา โดยครบก าหนดช าระภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 

 
 1.3) การขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์ปั๊มน้ าพร้อมระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 

 เพ่ือสนับสนุนให้สมาชิกได้มีอุปกรณ์ส าหรับน้ ามาใช้ในแปลงเกษตรกรรมของตนเองจะเป็นการใช้น้ า
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  

 เงื่อนไขของโครงการฯ  สหกรณ์ต้องสมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
 จังหวัดสุรินทร์ ได้ส่งข้อมูลยืนยันการขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์ปั๊มน้ าพร้อมระบบพลังงาน

แสงอาทิตย์ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จ านวน 10 แห่ง รวมอุปกรณ์ จ านวน 249 ชุด เป็นเงิน
ทัง้สิ้น 9,760,800 บาท 

                   

รวม

ชุดที ่1 ชุดที ่2 ชุดที ่3 ชุดที ่4 (ชุด)

 (ชุด) (ชุด) (ชุด) (ชุด)

   36,000    40,500    43,300    29,000 บำท บำท บำท

1 สกก.ต าบลชุมแสง จก. 0 10 0 0 10 405,000          283,500          121,500         

2 สกก.เพือ่การผลิตและการตลาด 19 0 0 0 19 684,000          478,800          205,200         

3 สกก.ส าโรงทาบ จก. 6 0 1 4 11 375,300          262,710          112,590         

4 สก.เกษตรอนิทรีย์ทัพไทย จก. 1 2 6 1 10 405,800          284,060          121,740         

5 สกก.ล าดวน จก. 1 61 64 0 126 5,277,700        3,694,390        1,583,310       

6 สกก.ชุมพลบุรี จก. 12 0 0 0 12 432,000          302,400          129,600         

7 สกป.ชุมพลบุรี จก. 33 0 0 0 33 1,188,000        831,600          356,400         

8 สกก.โคเนื้อตาเบา จก. 0 6 0 0 6 243,000          170,100          72,900           

9 สกก.สนม จก. 3 0 0 6 9 282,000          197,400          84,600           

10 กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตวก์ระออม 13 0 0 0 13 468,000          327,600          140,400         

11 สกก.ปชด.บ้านโพนทอง จก. 0 0 0 0 0

12 กลุ่มเกษตรกรท านาเมอืงแก 0 0 0 0 0

รวม 88 79 71 11 249        9,760,800         6,832,560        2,928,240

สก.มมีติไมข่อรับ เนือ่งจากสมาชิกได้รับการสนบัสนนุเงินทุนฯ ตามโครงการน้ าในไร่นา ระยะที่ 2 แล้ว

สก.มีมติไม่ขอรับ เนื่องจากไม่มีเงินสมทบ

กรมฯ อุดหนุน  

70%

สหกรณ์ฯ สมทบ

 30%ที่ สหกรณ/์กลุม่เกษตรกร

ควำมต้องกำรปัม๊น้ ำพร้อมระบบพลงังำน

แสงอำทติย์ รวมงบประมำณ

ทัง้สิน้

   

  

ล าดับ สหกรณ์ ....จ ากัด ต้นเงินกู้คงเหลือ วัตถุประสงค์ ก าหนดช าระเดิม 
1 สกก.บัวเชด จก.  2,600,000 ให้สมาชิกกู้ยืม 30 มิ.ย.63 
2 สกป.เมืองสุรินทร์ จก. 2,600,000 ให้สมาชิกกู้ยืม 30 มิ.ย. 63 
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1.3) กรมฯ แจ้งให้สหกรณ์น าส่งเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาสหกรณ์ ภายใต้โครงการเงินกู้เพื่อปรับปรุงโครงสร้าง
ภาคเกษตร (ASPL)  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอุปกรณ์การตลาดให้แก่สหกรณ์ 

 โดยสหกรณ์ที่ได้รับเงินกู้ ได้มีการจัดท าค ายินยอม/บันทึกข้อตกลงว่าจะบริจาคเงินสมทบเข้า 
กองทุนพัฒนาสหกรณ์ เพ่ือน าไปเป็นเงินทุนสนับสนุนอุปกรณ์การตลาดให้แก่สหกรณ์อ่ืนๆ ในอัตราร้อยละ 1 ซึ่งการ
ค านวณเงินบริจาคจะเป็นลักษณะเดียวกันกับการค านวณดอกเบี้ยเงินกู้ และการตอบรับเงินบริจาคให้เป็นไปตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 329 

 แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
1) ตอบรับเป็นเงินบริจาคในส่วนของค่าธรรมเนียม ร้อยละ 1 ในปีที่ค้างช าระให้เสร็จสิ้นเป็น 

ล าดับแรก 
2) ตอบรับเป็นเงินบริจาค (ส่วนเงินลงทุน) ในปีที่ค้างช าระเป็นล าดับที่ 2 

  โดยการตอบรับเงินตาม 1) และ 2) ให้ตอบรับตามล าดับปีที่ถึงก าหนดเป็นส าคัญ หากมีเงินเหลือให้ตอบ
รับเป็นเงินค่าธรรมเนียมในปีถัดไป และหากการบริจาคเงินดังกล่าวมีผลให้การส่งเงินบริจาคมากกว่าแผนและสหกรณ์
ประสงค์จะขอลดเงินค่าธรรมเนียมร้อยละ 1 ให้สหกรณ์จัดท าหนังสือขอปรับตารางการส่งเงินบริจาคเพื่อพิจารณา 

3) หากสหกรณ์มีความประสงค์จะส่งเงินบริจาค (ส่วนเงินลงทุน) ทั้งจ านวนก่อนครบก าหนด  
กรมส่งเสริมสหกรณ์งดคิดเงินบริจาคในส่วนเงินค่าธรรมเนียมร้อยละ 1 ในส่วนที่เหลือตามตารางแนบท้ายค ายินยอม/
ข้อตกลง 

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  (เอกสารแนบ1) 
1) อยู่ระหว่างสืบทรัพย์/ยึดทรัพย์ จ านวน   27  แห่ง  33   สัญญา 

ต้นเงินคงเหลือ   เป็นเงิน 24,603,529.74 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 
 ได้รับช าระหนี้ลูกหนี้ผิดนัดระหว่างเดือนพฤษภาคม – 27 พฤษภาคม 2563 จ านวน 2 สัญญา รวมเป็น

เงินทั้งสิ้น  312,324 บาท  รับช าระต้นเงิน   197,091.27  บาท รายละเอียด ดังนี้  

 

สหกรณ์….จ ากัด รับช าระท้ังสิ้น รับช าระต้นเงิน หมายเหตุ 
1. สกก.สตรีหนองระวี จก. 200,000.00 197,091.27 ระหว่างการยืดทรัพย์ 
2. สกก.เมืองลีง สกย.อ(1) จก. 28,081.00 - ระหว่างการยืดทรัพย์ 
 

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

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรในจังหวัดสุรินทร์ ที่ผ่านคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์ จ านวน 12,278 ราย  จ านวนสถาบัน 32 แหง่ (สหกรณ์ 29 แห่ง/กลุ่มฯ 3 แห่ง)  

 ได้โอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์/กลุ่มฯ เรียบร้อยแล้ว 
 

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% 

 
จากการตรวจสอบพบว่า ใน 32 แห่ง มีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ได้ด าเนินการเบิกจ่ายเงินดังกล่าว ให้กับสมาชิกแล้ว 
จ านวน 8 แห่ง 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  

4.3.3.  เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 
  3.1) โครงการอ่ืน ๆ หนี้ค้างช าระ จ านวน 41 สัญญา เบื้องต้นเงินคงเหลือ 32,118,814.83 บาท ซึ่ง

ได้ด าเนินการส่งฟ้องด าเนินคดีกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีหนี้ค้างทั้งหมดแล้ว  ในระหว่างเดือน พฤษภาคม 2563 
ได้รับช าระหนี้จากสหกรณ์ จ านวน 2 แห่ง ประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตรพัฒนานาเสือก จ ากัด จ านวน 9,000 
บาท และสหกรณ์การเกษตรสามัคคีธรรม จ ากัด จ านวน 5,000 บาท 
                3.2) โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพ่ือเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาดปีที่ 
5 ประจ าปี 2563 ผลการพิจารณาเงินกู้ให้กับกลุ่มเกษตรกร จ านวน 20 กลุ่ม จ านวน 20 สัญญา  
โอนเงินแล้ว จ านวน 18 สัญญา คงเหลือจ านวน 2 สัญญา  
        3.3) เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสร้างความยั่งยืนในอาชีพเกษตรกรรมของสมาชิกกลุ่ม
เกษตรกร (พ.ศ. 2564 – 2569)  

 ตามที่กรมฯ ได้ให้จังหวัดส ารวจข้อมูลกลุ่มเกษตรกรที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 27 
แห่ง สมาชิกจ านวน 3,309 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 23,600,000 บาท และได้ส่งผลการส ารวจดังกล่าว
ให้กรมฯ แล้ว นั้น 

 กรมฯ ได้แจ้งผลการปรับลดวงเงินคงเหลือ 20,000,000 บาท 
 3.4) ขั้นตอนการบังคับคดี  
        อยู่ระหว่างการด าเนินการบังคับคดี จ านวน 38 สัญญา คิดเป็นร้อยละ 92.68 ยังไม่ออกหมาย

บังคับคดี 3 สัญญา คิดเป็นร้อยละ 7.32 ได้แก่  
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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 เพ่ือออกหมายบังคับคดีแล้ว ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรเมืองลีง 
สกย.อ.(1) จ ากัด จ านวน 1 สัญญา     
 
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 
16.สหกรณ์การเกษตรโนนนารายณ์ จ ากัด 
17.สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านม่วงมูล จ ากัด 
18.กลุ่มเกษตรกรท านาตาเมียง 
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19.สหกรณ์สตรีศีขรภูมิ จ ากัด 
20. สหกรณ์การเกษตรสตรีชุมพลบุรี จ ากัด  
และอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด 1 สัญญาคือ สหกรณ์ช่วยเกษตรกรสังขะ –   ศรีณรงค์ 

จ ากัด ซึ่งอยู่ระหว่างศาลออกค าสั่ง   
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

4.4 กลุ่มจัดตัง้และส่งเสรมิสหกรณ์ มีเรื่องน าเสนอ ดังนี ้
 4.4.1 เรื่องการจัดท าทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้นของสหกรณ์  

  ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์แจ้งว่า เพ่ือให้การด าเนินการของสหกรณ์เป็นไปตามกฎหมาย และเพ่ือ 
ประโยชน์ในการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้น เป็นฐานข้อมูลกลางของสมาชิก สหกรณ์         
ทัว่ประเทศ 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 27 พฤษภาคม 2563 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ มีสหกรณ์ทั้งหมด 95 แห่ง ได้แจ้งให้
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ส่งข้อมูลทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้น ภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ และ
ส่งให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัด ภายในวันที่ 3 ของเดือนถัดไป เพ่ือรวบรวมรายงานกรมส่งเสริมสหกรณ์  

  ติดตามสหกรณ์ที่มีปีบัญชีสิ้นสุด 31 พฤษภาคม 2563 จ านวน 3 แห่ง ให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ติดตามให้
สหกรณ์ส่งทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้นสหกรณ์ ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563  
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

4.4.2 เรื่องข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่จัดส่งงบดุล งบก าไรขาดทุนและงบประกอบต่างๆ รวมทั้งรายละเอียด
ประกอบงบการเงินฯ ให้ผู้สอบบัญชีเพื่อเตรียมพร้อมรับการตรวจสอบบัญชีภายใน 30 วัน   นับแต่วันสิ้นปีทาง
บัญชี  

  สหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสุรินทร์ทีจ่ะต้องปิดบัญชีได้ภายใน 30 วัน (1 ตุลาคม 2562 – 30 
กันยายน 2563) แผนทั้งปีสหกรณ์ ๙5 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 35 แห่ง ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

สรุปการปิดบัญช ี จ านวน สหกรณ์ จ านวน กลุ่มเกษตรกร 

ปิดบัญชีภายใน 30 วัน 66 27 

ปิดบัญชี 31-180 วัน 4 1 

ปิดบัญชีไมไ่ด้ 31-180 วัน 14 0 

ปิดบัญชีไมไ่ดเ้กิน 6 เดือน - 0 

ยังไม่ถึงก าหนด 11 7 

รวม ๙5 35 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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4.4.3 เรื่องข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประชุมใหญ่สามัญได้ภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสุรินทร์ที่ประชุมใหญ่สามัญภายใน 150 วันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี 
(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) แผนทั้งปีสหกรณ์ 95 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 35 แห่ง ข้อมูล ณ วันที่ 27 
พฤษภาคม 2563 

สรุปการประชุมใหญ่ จ านวน สหกรณ์ จ านวน กลุ่มเกษตรกร 

ประชุมใหญ่ภายใน 150 วัน 24 8 
ประชุมใหญ่เกิน 150 วัน 
(ติดโควิด – 19) 
ครบก าหนด 29 เมษายน 2563 
ครบก าหนด 31 พฤษภาคม 2563 

- 
 

1 
18 

- 

ประชุมใหญ่ไม่ได้ 151-180 วัน - - 
ยังไม่ครบก าหนด 150 วัน 52 27 

รวม 95 35 
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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 25 พฤษภาคม 
2563) ถอนชื่อแล้วสหกรณ์ 3 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 3 แห่ง คงเหลือ 98 แห่งดังนี้ 
  ๑. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 9 แห่ง (สหกรณ์ 8 แห่ง กลุ่ม
เกษตรกร 1 แห่ง)  สรุปผลดังนี้  
          ถึงข้ันตอนที่ 1 (ประกาศ)     จ านวน  2  แห่ง 
          ถึงข้ันตอนที่ 2 (รับมอบทรัพย์สิน)    จ านวน  4  แห่ง 
          ถึงข้ันตอนที่ 3 (ส่งงบฯ ตามม.80)   จ านวน  3  แห่ง 
  2. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เลิกก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แยกเป็นดังนี้ 
      1) กรณีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ไม่มีปัญหาอุปสรรค จ านวน  15 แห่ง (สหกรณ์ 9 แห่ง กลุ่ม
เกษตรกร 6 แห่ง)  สรุปผลดังนี้ (เอกสาร 2) 
          ถึงข้ันตอนที่ 1 (ประกาศ)     จ านวน  -  แห่ง 
          ถึงข้ันตอนที่ 2 (รับมอบทรัพย์สิน)    จ านวน  -  แห่ง 
          ถึงข้ันตอนที ่3 (ส่งงบฯ ตามม.80)   จ านวน  6 แห่ง 
          ถึงข้ันตอนที่ 4 (ผู้สอบรับรองงบฯ)    จ านวน  -  แห่ง 
          ถึงข้ันตอนที่ 5 (อนุมัติงบฯ)     จ านวน  1 แห่ง 
          ถึงข้ันตอนที่ 6 (จัดการทรัพย์สิน/หนี้สิน)   จ านวน  2 แห่ง 
          ถึงข้ันตอนที่ 7 (จัดท ารายงานย่อ/ส่งให้ผู้สอบบัญชี) จ านวน  -  แห่ง 
          ถึงข้ันตอนที่ 8 (ผู้สอบรับรองรายงานย่อ)   จ านวน  -  แห่ง 
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          ถึงข้ันตอนที่ 9 (ถอนชื่อ)     จ านวน  1 แห่ง 
          ถึงข้ันตอนที่ 10 (มอบรักษาบรรดาสมุดบัญชี)  จ านวน  5 แห่ง 
      2) กรณีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีปัญหาอุปสรรค จ านวน 77 แห่ง (สหกรณ์ 61 แห่ง กลุ่ม
เกษตรกร 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 
          ถึงข้ันตอนที่ 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  22 แห่ง  (เอกสาร 4)  
            2) อยู่ระหว่างด าเนินการล้มละลาย  จ านวน  32 แห่ง  (เอกสาร 5)   
            3) อยู่ระหว่างประกาศไม่ล้มละลาย  จ านวน    7 แห่ง  (เอกสาร 6)   
 
  สหกรณ์ถอนชื่อแล้ว จ านวน 3 แห่ง ดังนี้ 
  1. สหกรณ์การเกษตรหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนจรัส-ตระเวง จ ากัด 
  2. สหกรณเ์ลี้ยงโคบัวเชดสะเดาส าเภาลูน จ ากัด 
  3. สหกรณ์โคเนื้อระเวียง จ ากัด 

  กลุ่มเกษตรกรถอนชื่อแล้ว จ านวน 3 แห่ง ดังนี้ 
  1. กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพาราต าบลเทนมีย์ 
  2. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ตร าดม 
  3. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หนองใหญ่ 

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

          ถึงข้ันตอนที่ 1 (ประกาศ)  จ านวน  2  แห่ง ดังนี้ 
          1. สหกรณ์การเกษตรสลักได จ ากัด 
          2. สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินศีขรภูมิ จ ากัด 

          ถึงข้ันตอนที่ 2 (รับมอบทรัพย์สิน)  จ านวน  4  แห่ง ดังนี้ 
          1. สหกรณ์โคเนื้อสุรินทร์วากิวหนองบัวบาน จ ากัด 
          2. สหกรณ์โคเนื้อข้าวหอมมะลิ ต าบลนาหนองไผ่ จ ากัด  
          3. สหกรณ์การเกษตรพัฒนานาเสือก จ ากัด  
          4. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ตาวัง 

          ถึงข้ันตอนที่ 3 (ส่งงบฯ ตามม.80)  จ านวน  2  แห่ง ดังนี้ 
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          1. สหกรณ์โคเนื้อคูตัน จ ากัด 
          2. สหกรณ์การเกษตรดาวไทยเมืองช้าง จ ากัด 
          3. สหกรณ์ผู้ผลิตพืชอาหารสัตว์และพลังงานสุรินทร์ 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   

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

          ถึงข้ันตอนที่ 6 (จัดการทรัพย์สิน/หนี้สิน)  จ านวน  2 แห่ง ดังนี้ 
          1. กลุ่มเกษตรกรท านาเทนมีย์ 
                  2. กลุ่มเกษตรกรท านาบึง 

          ถึงข้ันตอนที่ 9 (ถอนชื่อ)  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 าบลเทนมีย 
      2) กรณีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีปัญหาอุปสรรค จ านวน 77 แห่ง (สหกรณ์ 61 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 
16 แห่ง)  สรุปผลดังนี้  
          - ยังไม่ได้ยื่นล้มละลาย จ านวน 16 แห่ง (สหกรณ์ 16 แห่ง กลุ่มเกษตรกร - แห่ง) (เอกสาร  
 
          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  22 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. สหกรณ์การเกษตรอีสานใต้ จ ากัด 
    11. สหกรณ์การเกษตรเพื่อชุมชนบ้านขาม จ ากัด     
                         12. สหกรณ์ผู้ผลิตข้าวหอมมะลิสุรินทร์ จ ากัด 
    13. สหกรณ์สหพันธ์ขอนแตก จ ากัด  
    14. สหกรณ์การเกษตรเมืองลีง สกย.อ.(1) จ ากัด 
           15. สหกรณ์การเกษตรโนนนารายณ์ จ ากัด 
           16. สหกรณ์ช่วยสังขะ-ศรีณรงค์ จ ากัด 
    17. กลุ่มเกษตรกรท านาหนองเทพ 
    18. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ส าโรง 
    19. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เมืองที 
   20. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์กุดหวาย 
          21. กลุ่มเกษตรกรท านาตาเมียง 
          22. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ไผ่ 
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              - ยื่นล้มละลาย จ านวน 61 แห่ง (สหกรณ์ 45 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 16 แห่ง)    

            2) อยู่ระหว่างด าเนินการล้มละลาย  จ านวน  32 แห่ง  (เอกสาร 5) ดังนี้ 

      1. สหกรณ์พืชผลสุรินทร์ จ ากัด 
        2. สหกรณ์ชาวไร่มันส าปะหลังจังหวัดสุรินทร์ จ ากัด 
      3. สหกรณ์การเกษตร สกย.อ.(1)ล าดวน จ ากัด 
      4. สหกรณ์การเกษตรท านบสามัคคีธรรม จ ากัด 
      5. สหกรณ์การเกษตร อสม.สุรินทร์ จ ากัด 
      6. สหกรณ์การเกษตรเพื่อกลุ่มเกษตรกรสุรินทร์ จ ากัด 
      7. สหกรณ์การเกษตรพัฒนาวิชาชีพ(สตรี)ปราสาท จ ากัด 
      8. สหกรณ์การเกษตรพัฒนาอาชีพ จ ากัด 
      9. สหกรณ์การเกษตรแนงมุด จ ากัด 
    10. สหกรณ์การเกษตรพนมสวาย จ ากัด    
    11. สหกรณ์การเกษตรอินทรีย์ทุ่งกุลา จ ากัด 
    12. สหกรณ์การเกษตรศรีณรงค์ จ ากัด 
    13. สหกรณ์การเกษตร สกย.อ.(1) จอมพระ จ ากัด 
    14. สหกรณ์การเกษตรท่าตูม สกย.อ.(1) จ ากัด 
    15. สหกรณ์การเกษตรพัฒนาอาชีพปราสาท จ ากัด 
    16. สหกรณ์การเกษตร สกย.อ.(1)ศีขรภูมิ จ ากัด 
    17. สหกรณ์การเกษตรสามประสาน จ ากัด 
    18. สหกรณ์สตรีส าโรงทาบ จ ากัด 
    19. สหกรณ์เกษตรหมู่บ้าน ปชด.โอทะลัน จ ากัด 
    20. สหกรณ์สมัชชาเกษตรกรต าบลโพนครก จ ากัด 
    21. สหกรณ์การเกษตรเพื่อเกษตรกรไทยชุมพลบุรี จ ากัด 
    22. สหกรณ์การเกษตร สกย.อุตสาหกรรมเกษตรสุรินทร์ จ ากัด 
    23. สหกรณ์ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ จ ากัด 
    24. ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ 
    25. กลุ่มเกษตรกรท านาจีกแดก 
    26. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ช่างปี่ 
    27. กลุ่มเกษตรกรท านาสวาย 
    28. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์แก   
    29. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หนองบัวทอง 
    30. กลุ่มเกษตรกรท านาเกาะแก้ว 
    31. กลุ่มเกษตรกรท านาโคกยาง 
    32. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์โคกตะเคียน  
          - 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 
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      4. สหกรณ์การเกษตร อบต.นอกเมือง จ ากัด 
      5. สหกรณ์ผู้ผลิตแปรรูปการเกษตรโคกส าโรงสุรินทร์ จ ากัด 
      6. กลุ่มเกษตรกรท านาแนงมุด 
      7. กลุ่มเกษตรกรท านาโคกกลาง 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  

4.5.2   เรื่อง ข้อสังเกต/รายงานที่ตรวจพบจากการสอบบัญช ีประจ าเดือน พฤษภาคม 2563            
เป็นข้อสังเกต/รายงานที่ตรวจพบจากการสอบบัญชี : ที่เกิดขึ้นระหว่างปีที่ยังไม่ได้รับรายงาน/รายงานความเคลื่อนไหว 
(เอกสารแนบ) 

สรุป การรายงานผลการแก้ไขข้อสังเกต/รายงานของผู้สอบบัญชี ของสหกรณ ์ จ านวน  35   แหง่   ประกอบด้วย  
ติดตาม 29  แห่ง  แก้ไขแล้วเสร็จ  6  แห่ง   

 ข้อสังเกตเพ่ิม      จ านวน           -  แห่ง 
 รายงานข้อสังเกต  เดือน  พ.ค. 63   จ านวน           14   แห่ง 
 ยังไม่รายงานความเคลื่อนไหว เดือน พ.ค.  63 จ านวน           16   แห่ง 
 ไม่รายงานเพราะแก้ไขข้อสังเกตแล้วเสร็จ  จ านวน          5  แห่ง 

 
 สรุป ข้อสังเกตของสหกรณ์ท่ีเกิดขึ้นในพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แก้ไขแล้วเสร็จ  6  แห่ง  คือ 
1. สค.ตระแสง  จก.    
2. สบ.บ้านมั่นคงสุรินทร์  จก.              กสส. 1 
3. สอ.โรงพยาบาลสุรินทร์  จก. 
4. สอ.ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 21  จก. 
5. สกก.บ้านอ าปึล  จก.     กสส. 2 
6. สก.โคเนื้อสุรินทร์วากิวยางสว่าง  จก.   กสส. 1 
 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 

กสส. ข้อสังเกต 
 

สหกรณ์ 
 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการแก้ไข 

 

แก้ไขแล้ว แก้ไขข้อสังเกตแล้ว
เสร็จ 

(แล้วเสร็จทุกข้อ) 
 

ผู้ดูแล ข้อ แห่ง ข้อ แห่ง ข้อ แห่ง 
กสส. 1 34 11 15 8 19 3 
กสส. 2 39 8 21 7 18 1 
กสส. 3 12 3 8 3 4 - 
กสส. 4 10 4 8 4 2 - 
กสส. 5 8 1 6 1 2 - 
กสส. 6 41 8 26 7 15 1 

     รวม 144 35 84 30 60 6 

../../ไฟล์งานเข้าวาระนำเสนอหน้าจอ/ประชุมประจำเดือนปี63/ประชุมครั้งที่%205/กตส/แนบข้อสังเกต-ประชุม%201%20มิ.ย.%2063%20(ข้อมูล%20ณ%2028%20พ.ค.%2063).xlsx
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4.5.3 เรื่อง การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ ประจ าเดือนพฤษภาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี้ 

 นางบานใจ มามาก ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ ได้แจ้งเรื่องการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ รายละเอียดของแต่ละ
สหกรณ์ปรากฏตามเอกสารที่แนบประกอบ โดยมีข้อสรุปผลการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ ประจ าเดือน พฤษภาคม 2563 
ดังนี้ 
  การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ตามค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์  

ข้อบกพร่อง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562   จ านวน 17 สหกรณ์ 
    สถานะ แก้ไขเสร็จสิ้นสมบูรณ์   จ านวน   8 สหกรณ ์ 
     สถานะ  แก้ไขเสร็จสิ้นแต่ต้องติดตาม  จ านวน    8  สหกรณ์  

            สถานะ  อยู่ระหว่างการแก้ไข   จ านวน    1  สหกรณ์ 

  ข้อบกพร่อง เกิดขึ้นใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จ านวน    8  สหกรณ์ 
     สถานะ แก้ไขเสร็จสิ้นสมบูรณ์   จ านวน   1 สหกรณ ์ 
     สถานะ  แก้ไขเสร็จสิ้นแต่ต้องติดตาม  จ านวน    3  สหกรณ์  

            สถานะ  อยู่ระหว่างการแก้ไข   จ านวน    3  สหกรณ์ 
           สถานะ  ยังไม่เริ่มด าเนินการแก้ไข   จ านวน    1  สหกรณ์ 
    
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
4.6 เรื่องการรายงานผลการปฏิบัติงานการแนะน า ส่งเสริมสหกรณ์ในความดูแลของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1-6 
(รายงานแบบ template power point) ประจ าเดือนพฤษภาคม 2563  
   กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1  
   กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 
   กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 
   กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 
   กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 
   กลุม่ส่งเสริมสหกรณ์ 6 
   
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ 
 
5.1 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/  
กลุ่มเกษตรกร   

1) กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1  

 มีสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  จ านวน  5  แห่ง 

  1. สหกรณ์การเกษตรเมืองสุรินทร์  จ ากัด  ได้รับเงินชดเชยดอกเบี้ยจ านวน  503 ราย ดอกเบี้ยที่ได้รับ
การจัดสรรเป็นเงินจ านวน  897,819.88 บาท  สหกรณ์ได้จ่ายเงินให้สมาชิกแล้ว จ านวน 116 ราย เป็นเงินจ านวน 
229,023.39 บาท  คงเหลือจ านวน  387  ราย  เป็นเงินจ านวน  668,796.49  บาท   

คาดว่าจะด าเนินการจ่ายให้สมาชิกแล้วเสร็จภายในวันที่  30  มิถุนายน  2563 
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  2.  สหกรณ์การเกษตรล าดวน  จ ากัด  ได้รับชดเชยดอกเบี้ยจ านวน  1,058  ราย  ดอกเบี้ยที่ได้รับการ
จัดสรรเป็นเงินจ านวน  1,010,435.70  บาท  สหกรณ์ยังไม่ได้ด าเนินการจ่ายเงินให้กับสมาชิก  คาดว่าจะด าเนินการ
จ่ายให้สมาชิกแล้วเสร็จภายในเดือน  มิถุนายน  2563     

  3. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเมืองสุรินทร์  จ ากัด  ได้รับชดเชยดอกเบี้ยจ านวน  470  ราย  ดอกเบี้ย
ที่ได้รับการจัดสรรเป็นเงินจ านวน  293,234.57  บาท  สหกรณ์ได้จ่ายเงินให้สมาชิกแล้ว ณ วันที่ 2 มิถุนายน  
2563  จ านวน  133  ราย  เป็นเงินจ านวน  77,558.44  บาท  และยังไม่ได้จ่ายให้สมาชิกจ านวน  ราย  337  
เป็นเงินจ านวน  215,676.13  บาท  คาดว่าจะด าเนินการจ่ายให้สมาชิกแล้วเสร็จภายในวันที่ 16  มิถุนายน  2563 

  4. สหกรณ์การเกษตรพัฒนาสุรินทร์  จ ากัด  ได้รับการชดเชยดอกเบี้ยจ านวน  54  ราย ดอกเบี้ยที่ได้รับ
การจัดสรรเป็นเงินจ านวน 24,369.38 บาท สหกรณ์ได้จ่ายเงินให้สมาชิกเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่  

5 พฤษภาคม 2563 

  5. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอโค  จ ากัด  ได้รับเงินชดเชยดอกเบี้ยจ านวน  39  ราย  ดอกเบี้ยที่ได้รับการ
จัดสรรเป็นเงินจ านวน  2,772.65 บาท  สหกรณ์ได้จ่ายเงินให้สมาชิกเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่  28  พฤษภาคม  
2563 

2) กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 

  การเบิกเงินชดเชยดอกเบี้ย ตามโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่สมาชิกกลุ่มเกษตรกร ซึ่งมีสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ 9 แห่ง ดังนี้  

    1. สหกรณ์การเกษตรป้องกันชายแดนบ้านโพนทอง จ ากัด จ านวน 16 ราย ดอกเบี้ยชดเชย จ านวน 
1,349.43 บาท  สหกรณ์จะด าเนินการจ่ายให้สมาชิกภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 

    2. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการผลิตและการตลาดสุรินทร์ จ ากัด จ านวน 24 ราย ดอกเบี้ยชดเชย จ านวน 
136.48 บาท  สหกรณ์จะด าเนินการจ่ายให้สมาชิกภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 

    3. สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตรวมใจพัฒนา จ ากัด จ านวน 83 ราย ดอกเบี้ยชดเชย จ านวน 
12,914.72 บาท  สหกรณ์จะด าเนินการจ่ายให้สมาชิกภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 

    4. สหกรณ์การเกษตรนิคมฯปราสาท จ ากัด จ านวน 447 ราย ดอกเบี้ยชดเชย จ านวน 200,238.28 
บาท  สหกรณ์ด าเนินการจ่ายให้สมาชิกแล้วจ านวน 135 ราย คงเหลือ 312 ราย จะด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่ 15 มิถุนายน 2563 

    5. สหกรณ์การเกษตรปราสาท จ ากัด จ านวน 1,513 ราย ดอกเบี้ยชดเชย จ านวน 1,193,432.38 
บาท  สหกรณ์ด าเนินการจ่ายให้สมาชิกเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

    6. สหกรณ์การเกษตรกาบเชิง จ ากัด จ านวน 949 ราย ดอกเบี้ยชดเชย จ านวน 701,610.05 บาท  
สหกรณ์จะด าเนินการจ่ายให้สมาชิกภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 

    7. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ตาเบา จ านวน 13 ราย ดอกเบี้ยชดเชย จ านวน 2,474.31 บาท  กลุ่มฯจะ
ด าเนินการจ่ายให้สมาชิกภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 

    8. กลุ่มเกษตรกรท านาตาเบา จ านวน 12 ราย ดอกเบี้ยชดเชย จ านวน 682.44 บาท กลุ่มฯจะ
ด าเนินการจ่ายให้สมาชิกภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 

    9. กลุ่มเกษตรกรท านาสมุด จ านวน 17 ราย ดอกเบี้ยชดเชย จ านวน 2,936.01 บาท  กลุ่มฯ 
ด าเนินการจ่ายให้สมาชิกเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
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3) กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 

  รายงานการเบิกจ่ายโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ต้นเงินไม่เกิน 
300,000 บาท กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 มีสหกรณ์ จ านวน 4 แห่ง ที่ได้รับจัดสรร ดังนี้  

  1. สหกรณ์การเกษตรสังขะ จ ากัด สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 888 ราย จ านวนดอกเบี้ยชดเชย
ที่ได้รับจัดสรร 1,043,677.21 บาท ได้ด าเนินการจ่ายให้กับสมาชิกเรียบร้อยแล้ว   

  2. สหกรณ์การเกษตรบัวเชด จ ากัด  สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 488 ราย จ านวนดอกเบี้ย
ชดเชยที่ได้รับจัดสรร 721,819.59 บาท ได้ด าเนินการจ่ายให้กับสมาชิกภายในอาทิตย์นี้   

  3. สหกรณ์การเกษตรรุ่งเรืองพัฒนา จ ากัด  สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 22 ราย จ านวนดอกเบี้ย
ชดเชยที่ได้รับจัดสรร 8,478.11 บาท ได้ด าเนินการจ่ายให้กับสมาชิกภายในอาทิตย์นี้   

  4. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนครสังขะ จ ากัด  สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 51 ราย จ านวนดอกเบี้ย
ชดเชยที่ได้รับจัดสรร 9,628.57 บาท ได้ด าเนินการจ่ายให้กับสมาชิกภายในอาทิตย์นี้  

4)   กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 

  มีสหกรณ์ที่ได้รับเงินชดเชยดอกเบี้ย  จ านวน  4  แห่ง  ดังนี้ 

  1. สหกรณ์การเกษตรส าโรงทาบ  จ ากัด  ได้รับการชดเชยดอกเบี้ยจ านวน  697 ราย ดอกเบี้ยที่ได้รับ
การจัดสรรจ านวน 643,798.12 บาท  ขณะนี้ได้จ่ายให้สมาชิกแล้ว จ านวน  500 กว่า ราย  คงเหลือ ประมาณ 
100 กว่าราย  คาดว่าจะด าเนินการจ่ายให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้ 

  2. สหกรณ์การเกษตรศีขรภูมิ จ านวน 73 ราย  ดอกเบี้ยชดเชย จ านวน 46,721.19  บาท  สหกรณ์
ด าเนินการจ่ายให้สมาชิกเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

  3. สหกรณ์ผู้ใช้น้ ากุดหวาย-เกาะแก้ว  จ ากัด  ได้รับการชดเชย จ าวน 116 ราย ดอกเบี้ย จ านวน  
22,415.42  บาท  ยังไม่มีการจ่ายให้สมาชิก  ได้ประสานสหกรณ์แล้วแจ้งว่าจะจ่ายให้สมาชิกเสร็จภายในอาทิตย์นี้ 

  4. สหกรณ์สตรีเขวาสินรินทร์  ได้รับการชดเชยดอกเบี้ย จ านวน  38 ราย  ดอกเบี้ยที่ได้รับการชดเชย 
จ านวน 2,580.41 บาท  สหกรณ์จะด าเนินการจ่ายให้สมาชิกภายในสัปดาห์นี้ 

5) กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 

  มีสหกรณ์ได้รับเงินชดเชยดอกเบี้ย  จ านวน  2  แห่ง  ดังนี้ 

  1. สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จ ากัด ได้รับการชดเชยดอกเบี้ย จ านวน 1,299 ราย ดอกเบี้ยที่ได้รับ
ชดเชย จ านวน 1,677,206.22 บาท คงเหลือ 77,224.12 บาท คาดว่าจะด าเนินการจ่ายให้สมาชิกภายในสัปดาห์นี้ 

  2. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินชุมพลบุรี จ ากัด ได้รับการชดเชยดอกเบี้ย จ านวน 1,092 ราย ดอกเบี้ย
ที่ได้รับชดเชย จ านวน 367,756.71 บาท ยังไม่มีการจ่ายให้สมาชิก  ได้ประสานสหกรณ์แล้วแจ้งว่าจะจ่ายให้สมาชิก
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2563  

6) กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 
 มีสหกรณ์ได้รับเงินชดเชยดอกเบี้ย  จ านวน  14  แห่ง  ดังนี้ 

  1. สก.โคเนื้อหนองเมธี จก. ได้รับการชดเชยดอกเบี้ย จ านวน  7 ราย  ดอกเบี้ยที่ ได้รับชดเชย จ านวน 
1,802.47 บาท สหกรณ์ด าเนินการจ่ายให้สมาชิกเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
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  2. สก.กองทุนสวนยางท่าตูม จก. ได้รับการชดเชยดอกเบี้ย จ านวน 20 ราย ดอกเบี้ยที่ได้รับชดเชย 
จ านวน 5,801.69 บาท สหกรณ์ก าหนดแผนการจ่ายเงินในวันที่จัดประชุมใหญ่ฯ 
  3. สกก.ท่าตูม จก. ได้รับการชดเชยดอกเบี้ย จ านวน  571 ราย ดอกเบี้ยที่ได้รับชดเชย จ านวน 
379,171.69 รอน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ  21 พ.ค. 63  
  4. สกป.ทุ่งกุลาท่าตูมหนึ่ง จก. ได้รับการชดเชยดอกเบี้ย จ านวน  384 ราย ด อ ก เ บี้ ย ที่ ไ ด้ รั บ ช ด เ ช ย 
จ านวน 345,992.21 บาท สหกรณ์ด าเนินการจ่ายให้สมาชิกเสร็จเรียบร้อยแล้ว   

  5. สกป.ท่าตูมสอง จก.ไดร้ับการชดเชยดอกเบี้ย จ านวน  207 ราย ดอกเบี้ ยที่ ได้ รับชดเชย จ านวน 
167,612.08 สก.อยู่ระหว่างการตรวจสอบมูลหนี้  เนื่องจากสมาชิกบางรายที่ได้รับเงินชดเชยเป็นลูกหนี้ที่ปฏิเสธหนี้       
ซึ่งสหกรณ์ก าหนดแผนในการจ่ายภายในเดือน  สิงหาคม 2563 

  6. สกก.สตรีท่าตูม จก.ไดร้ับการชดเชยดอกเบี้ย จ านวน  31 ราย ดอกเบี้ ยที่ ได้ รับชดเชย จ านวน 
4,891.06  สหกรณ์วางแผนจ่ายในวันที่จัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 

  7. สกก.สนม จก. ได้รับการชดเชยดอกเบี้ย จ านวน  257 ราย ดอกเบี้ยที่ได้รับชดเชย จ านวน  
202,463.72 สก.ยังไม่ได้จ่ายเนื่องจากรอให้ผ่านพ้นวิกฤตความเสี่ยงตามมาตรการโควิด-19 

  8. สกก.รัตนบุรี จก.ได้รับการชดเชยดอกเบี้ย จ านวน   849 ราย  ดอกเบี้ยที่ ได้รับชดเชย จ านวน
644,165.19 สหกรณ์อยู่ระหว่างด าเนินการแจ้งสมาชิกเพ่ือติดต่อขอรับ 
  9. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์สนม ได้รับการชดเชยดอกเบี้ย จ านวน  7 ราย ด อ ก เ บี้ ย ที่ ไ ด้ รั บ ช ด เ ช ย 
จ านวน 4,670.00  บาท  สหกรณ์ได้จ่ายเงินให้สมาชิกเรียบร้อยแล้ว 

  10. กลุ่มเกษตรกรท านาเมืองแก ได้รับการชดเชยดอกเบี้ย จ านวน  17 ราย ดอกเบี้ยที่ได้รับชดเชย 
จ านวน 5,251.24  บาท สก.วางแผนจ่ายในวันที่จัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 
  11. กลุ่มเกษตรกรอินทรีย์กุดมะโนได้รับการชดเชยดอกเบี้ย จ านวน  7 ดอกเบี้ยที่ได้รับชดเชย จ านวน 
1,347.76 บาท สหกรณ์ได้จ่ายเงินให้สมาชิกเรียบร้อยแล้ว 
  12. สหกรณ์โคเนื้อวากิวยางสว่าง จ ากัด ได้รับการชดเชยดอกเบี้ย จ านวน  20 ราย ดอกเบี้ยที่ได้รับ
ชดเชย จ านวน 5,037.00 บาท สหกรณ์ได้จ่ายเงินให้สมาชิกเรียบร้อยแล้ว   
   13. สหกรณ์โคนมรัตนบุรี จ ากัด ได้รับการชดเชยดอกเบี้ย จ านวน  5 ราย ดอกเบี้ยที่ได้รับชดเชย 
จ านวน 11,696.00 บาท กลุ่มฯโอนเงินดังกล่าวคืนเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรเนื่องจากมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน
ในยอดเงินดังกล่าว  ซึ่งคณะกรรมการคิดว่าเป็นยอดดอกผลที่เกิดจากกองทุนสงเคราะห์ฯ จึงโอนเงินคืนกรมฯ         
(อยู่ระหว่างท าเรื่องขอคืนเงินฯ)  
  14. สหกรณ์การเกษตรดอนแรด จ ากัด ได้รับการชดเชยดอกเบี้ย จ านวน  16 ราย  ดอกเบี้ยที่ได้รับ
ชดเชย จ านวน 3,910.00 บาท สหกรณ์ได้จ่ายเงินให้สมาชิกเรียบร้อยแล้ว 

 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

เมื่อที่ประชุมไม่มีท่านใดเสนอเรื่องใดอีก ประธานในที่ประชุมกล่าวขอบคุณและปิดการประชุม 
เลิกประชุมเวลา 15.30 น. 
        ลงชื่อ  .................................  ผู้จดรายงานการประชุม 
               (นางภูนิดา  ปล้องกลาง) 
                   เจ้าพนักงานธุรการ 
        ลงชื่อ  .................................  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
              (นายเฉลิมศักดิ์  จอดนอก) 
          นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 


