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รายงานการประชุม ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร ์

ครั้งที่ 6/2563 
วันศุกร์ ที่  10 กรกฎาคม ๒๕63  เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ 

                               
               

ผู้เข้าประชุม

ล าดบั      ชือ่ นามสกุล ต าแหน่ง
1 นายสมควร แสงอนิทร์ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ
2 นางสาวทรายทอง  ประดับศรี      นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ
3 นายธราดล ศิลาลาย นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ
4 นางบานใจ มามาก นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ
5 นายเฉลิมศักด์ิ จอดนอก นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ
6 นายวัชรินทร์ มามาก นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ
7 นางเกยีรติสุดา ค่ าสุริยา นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ
8 นางสาวจันทิมา โสรถาวร นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ
9 นายชินพัฒน์ พิมพ์เพราะ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส

10 นายกติติศักด์ิ ไชยกติติ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ
11 นางสาวนรินทร์ ค าเมลี เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส
12 นางสาวศุลีพร ฉัตรเฉลิมเดช นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ
13 นางจิราภร บรูณ์เจริญ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ
14 นางสาวพยอม พาพาน นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ
15 นางสาวปริศนา ฟักนวล นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ
16 นางสุทธาทิพย์ พันละบตุร นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ
17 นางกนัต์กนิษฐ์ สายวงษ์ประดิษฐ์ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ**
18 นางสาวทัศนีย์ ปรักมาศ นักวิชาการสหกรณ์ปฏบิติัการ
19 นางสาวจิราพร เกลียวทอง นักวิชาการสหกรณ์ปฏบิติัการ
20 นายค าภา เรืองรัมย์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏบิติัการ
21 นายอธิปพันธ์ รักษาพงษ์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏบิติัการ  
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ล าดบั      ชือ่ นามสกุล ต าแหน่ง
52 นางประทุม เมยประโคน พนักงานพิมพ์ ส 4
53 นายนพดล ฤทธิรณ พนักงานขับรถยนต์ ส 2
54 นายสุนทร อิม่ใจ พนักงานขับรถยนต์ ส 2
55 นายสมพงษ์ ด าเนินงาม พนักงานขับรถยนต์ ส 2
56 นายสุพัฒน์ หล่าบรรเทา พนักงานขับรถยนต์ ส 2
57 นายอภยั หล่าบรรเทา พนักงานพิมพ์ ส 1 

   ผู้ไม่ไดเ้ข้าประชุม
1 นางสุวรรณี ศรีสุวรรณ์ สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ไปราชการ
2 นายจารุวัฒน์ วิยาสิงห์ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ ไปราชการ
3 นายกฤช เยาวสกลุมาศ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ ลาพักผ่อน
4 นางพรรณภา หวลระลึก นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ ไปราชการ
5 นางสุภาวดี บญุแกว้ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ไปราชการ  

 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มประชุม  เวลา 09.00 น. ....../ 
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เริ่มประชุม  เวลา 09.00 น.  
 นายสมควร  แสงอินทร์ ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ เป็นประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิด

ประชุม ผ่านระบบ  Application ZOOM Cloud Meetings โดยการจัดห้องประชุมให้มีการเพ่ิมระยะห่างทางสังคม 
(Social Distancing) ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  ณ ห้องประชุมสำนักงาน
สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ เพ่ือติดตามผลการปฏิบัติราชการ ตามแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563               
และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

    
ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม 
    
    พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติ  ศรีวรขาน ประธานบอร์ด ธนาคารที่ดิน ซึ่งเป็นองค์การมหาชน 
(ไม่แสวงหากำไร) ขึ้นตรงต่อสำนักนายกรัฐมนตรี มีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้กำกับดูแล  
เข้าร่วมประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของธนาคารที่ดิน เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของราษฎร โดยแยกเป็น 2 โครงการ 
ดังนี้ 
    1. โครงการต้นแบบทำในลักษณะกลุ่ม เป็นที่ดินแปลงใหญ่ทำกิจกรรมร่วมกัน โดยธนาคาร
ที่ดินเป็นผู้จัดหาที่ดินทำการเกษตรและจัดหาระบบสาธารณูปโภคให้ ที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของธนาคารที่ดิน แต่ราษฎรไม่
ต้องเสียค่าเช่า 
    2. โครงการป้องกันการสูญเสียกรรมสิทธิ์ในที่ดิน เป็นโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่มีการ
ขายฝากที่ดิน ธนาคารที่ดินจะทำการซื้อที่ดินทำกินคืนจากผู้รับขายฝาก โดยให้เกษตรกรผ่อนชำระกับธนาคารที่ดินใน
ระยะยาว กรณีที่ดินถูกเจ้าหนี้ยึด ธนาคารที่ดินจะทำการซื้อที่ดินแปลงนั้นคืนจากเจ้าหนี้ให้เกษตรกรที่มีเจ้าของเดิม 
ผ่อนส่งระยะยาว 30 ปี ดอกเบี้ยต่ำ เมื่อส่งครบ 30 ปี ได้กรรมสิทธิ์ที่ดินคืน 
    ทั้ง 2 โครงการนี้จะมีบุคลากรจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นผู้ออกแบบพ้ืนที่และกิจกรรมให้ 
โดยที่จังหวัดสุรินทร์จะใช้พ้ืนที่ในเขตตำบลเทนมีย์เป็นพื้นท่ีนำร่อง 
   1.1 ผลจากการประชุมคณะกรมการจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน  2563 
          1.1.1 เรื่อง แนะนำหัวหน้าส่วนราชการ/นายอำเภอ ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่/ ที่ย้าย
มารับตำแหน่งใหม่ 
    หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายไปรับตำแหน่งที่อ่ืนดังต่อไปนี้ 
    (1) นายเพทาย  สดทรงศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ย้ายไป
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี 
    1.1.2 เรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2563  
    จังหวัดสุรินทร์มีผู้ป่วยเข้าข่ายเกณฑ์สอบสวนโรคจำนวน 487 ราย ผลยืนยัน 9 ราย 
เสียชีวิต 1 ราย ไม่มีผู้ติดเชื้อตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นมา รวม 57 วัน คาดว่าภายในสัปดาห์นี้จะปลดล็อค
ให้ผู้ที่ เดินทางมาจากต่างจังหวัดไม่ต้องกักตัว แต่ก็ยังขอความร่วมมือให้ใส่หน้ากาก รักษาระยะห่าง 1 -2 เมตร 
หลีกเลี่ยงการเข้าทีม่ีคนแออัดเช่นเดิม 
     
   1.2 ข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ มีดังนี้ 
       1.2.1) เรื่องการเคลื่อนไหวของม๊อบในจังหวัด เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ซาลง คาดว่าจะมีม๊อบต่างๆ เคลื่อนไหวมากขึ้น  มอบหมายให้หน่วยงานความมั่นคงและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาและรายงานผลให้ทราบทันท ี
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        1.2.2)  เรื่องพระบรมฉายาลักษณ์พระบรมศานุวงศ์ ให้แต่ละหน่วยงานตรวจสอบให้อยู่ใน
สภาพที่ดตีลอดระยะเวลาที่มีการติดตั้ง และให้ติดตั้งให้สมพระเกียรติ 
    1.2.3) เรื่องการจัดงานช้างประจำปี พ.ศ.2563 หากไม่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
รอบที่สอง จะมีการจัดงาน เช่นเดิม ฝากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วางแผนเรื่องเกษตรพอเพียง  เกษตร
อินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ เน้นการปลูกล่วงหน้าตรงบริเวณจัดงาน ไม่ควรปลูกจากที่อ่ืนแล้วนำมาวาง 
    1.2.4) เรื่องปริมาณน้ำของจังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่ต้นฤดูฝน จนถึงปัจจุบัน แหล่งน้ำในจังหวัด
สุรินทร์ จะต้องมีปริมาณน้ำฝนไหลเข้าอ่าง 500 ลูกบาศก์เมตร ขึ้นไป มีเพียง 240-280 ลูกบาศก์เมตร เท่านั้น หากไม่มี
ฝนตกมาเพ่ิมจะมีน้ำใช้ไปถึงแค่เดือนกันยายน 2563 ปลายปีถ้าไม่มีฝนตกน้ำจะไม่เพียงพอในปีหน้า อำเภอชุมพลบุรีมี
ปัญหาเรื่องน้ำไม่เพียงพอ ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการรับภัยแล้ง ช่วยอำเภอต่างๆ   
    การแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในจังหวัดสุรินทร์ 
    แนวทางการแก้ปัญหาภัยแล้งของผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ โดยการขอรับการสนับสนุนเงิน
จากบุคคลภายนอกและจัดผ้าป่าเพ่ือหาเงินค่าน้ำมันในการขุดบ่อ และขอรับสนับสนุนเครื่องจักร(รถขุด) จากกองทัพ
ภาคที่ 2 ทำการขุดบ่อและทำโคกหนองนาในรูปแบบแปลงรวมให้เกษตรกรทำเกษตรร่วมกัน 
    1.2.5) เรื่องการจัดกิจกรรมวันสำคัญของจังหวัดสุรินทร์ 
     1. การจัดงานวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ 11 
กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมจังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่เวลา 08.45-10.00 น. 
     2. การจัดงานเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 68 
พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 กำหนดการจังหวัดจะแจ้งให้หน่วยงานต่างๆ ทราบอีกครั้ง     
    
ระเบียบวาระที่ ๒   เร่ืองรับรองรายงานการประชุม ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างสำนักงาน
สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 1 มิถุนายน ๒๕63 
      ฝ่ายบริหารทั่วไปได้นำรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 1 มิถุนายน ๒๕63 ลงใน
เว็บไซต์ ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ และหากมีข้อแก้ไขเพ่ิมเติมให้แจ้งฝ่ายบริหารทั่วไป เพ่ือทำการแก้ไข
รายงานการประชุม ทั้งนี้ ไม่มีผู้ใดขอแก้ไข จึงได้ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง 
    
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2563 โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องเพื่อทราบนำเสนอโดยฝ่ายบริหารทั่วไป  กลุ่มงานวิชาการ  และกลุ่ม      
ส่งเสริมสหกรณ ์
   3.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป 
   3.1.1 เรื่องมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ทุกวันอังคารและวันศุกร์  

   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ เมื่อวันที่  9 มิถุนายน 2563           
ให้เจ้าหน้าที่สวมใส่ชุดผ้าไทยสัปดาห์ละ 2 วัน คือวันอังคารและวันศุกร์ โดยให้ถือว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลในการ
ส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชน แต่งกายด้วยผ้าไทยตามความเหมาะสมและรักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของชาติไทย 
เพ่ือให้ผ้าไทยสามารถจำหน่ายและแข่งขันในตลาดได้อย่างยั่งยืน 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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   3.1.2 การตอบแบบสำรวจความคิดเห็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดสุรินทร์   
    จังหวัดสุรินทร์แจ้งให้ตอบสำรวจความคิดเห็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปี พ.ศ.2563 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลภาพรวมของจังหวัดสุรินทร์ โดยกำหนดให้
บุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ตอบแบบสำรวจไม่น้อยกว่า 10 คน ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ฝ่าย
บริหารทั่วไปขอแจ้งรายชื่อบุคลากรที่จะส่งแบบสำรวจ กลุ่มละ 1 คน และฝ่ายบริหารทั่วไป 1 คนรวม 11 คน ตาม
รายชื่อ ดังนี้  

                   
  ทั้งนี้  หลังจากเลิกประชุมประจำเดือน ขอให้ผู้มีรายชื่อทั้ง 11 คน ประชุมซักซ้อมการตอบแบบสำรวจ 
เพ่ือให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และให้ผลที่ดีในภาพรวมของจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ให้
ความสำคัญในเรื่องการตอบแบบสำรวจนี้มาก 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
   
  3.1.3 การจัดการความรู้ที ่เกี ่ยวกับกระบวนการทำงานเพื่อเพิ ่มประสิทธิภาพการทำงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
  กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนดแผนขับเคลื่อนตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.
2560-2564 เพ่ือเป็นกรอบและทิศทางในการจัดการทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริม
สหกรณ์ 20 ปี ซึ่งกำหนดให้ทุกหน่วยงานดำเนินการจัดการความรู้ (KM) ของหน่วยงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ทำงานให้มากยิ่งข้ึน จึงแจ้งให้ทุกหน่วยงานดำเนินการดังนี้ 
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  1. แต่งตั้งคณะทำงานจัดการความรู้ KM ประจำปี 2563 
  2. คัดเลือกองค์ความรู้ อย่างน้อย 3 เรื่อง 
  3. จัดทำแผนการความรู้ประจำปี 2563 และปฏิบัติตามแผนการจัดการความรู้ 
  4. ทุกหน่วยงานจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของหน่วยงานผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 80 คน ของบุคลากร
หน่วยงาน  
  5. การจัดเก็บข้อมูลความรู้อย่างน้อย 3 องค์ความรู้นำเข้าระบบฐานข้อมูล ภายใน 30 สิงหาคม 2563 
  6. รายงานแผน/ผล การจัดการความรู้ ส่ง สทส. ภายใน 30 สิงหาคม 2563 
  ผลการดำเนินการ ข้อ 1 แต่งตั้งคณะทำงานแล้ว สกจ. เป็นประธาน ผอ.กลุ่มทุกกลุ่มทุกกลุ่ม เป็น
คณะทำงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นเลขาฯ นักวิชาการฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นผู้ช่วยเลขาฯ เสนอที่ประชุมพิจารณาทำการ
เลือกองค์ความรู้ 3 องค์ความรู้ 1.เลือกองค์ความรู้ 2.กำหนดเจ้าภาพ และ 3.กำหนดวันจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

กำหนดองค์ความรู้ และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในช่วงเดือน สิงหาคม 2563 จำนวน 4 เรื่อง ดังนี้ 
ที ่ องค์ความรู้        ผู้รับผิดชอบ 
1 แนวทางการพัฒนาการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ผู้ปลูกพืชผัก กพส. 
2 การส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์สู่ดีเด่น    กจส. 
3 การจำหน่ายทรัพย์สินของผู้ชำระบัญชี    กสส.1 
4 แนวทางการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการตาม พรบ.ฉบับใหม่ กสส.6 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 3.1 เรื่องผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนกรกฎาคม 2563  (ฝบท.)  
             

รวมทกุงบ งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงินอุดหนุน งบรายจา่ยอ่ืน

งบประมาณทีไ่ดร้ับ 22,158,476.94    6,263,700.00      4,881,389.00      221,000.00         10,792,387.94    -                     

ผลการเบกิจา่ย 19,377,474.98    4,696,041.64      3,676,045.40      221,000.00         10,784,387.94    -                     

% ผลการเบกิจา่ย 87.45% 74.97% 75.31% 100.00% 99.93% -                     
    แผนเบกิจา่ย       
ของเดอืน ก.ค 63 88.00%

คงเหลือ 2,781,001.96       1,567,658.36       1,205,343.60       -                       8,000.00              -                     

ผลการเบกิจา่ยภาพรวม สนง.สหกรณจ์งัหวัดสุรนิทร ์ ณ  วันที ่8 กรกฎาคม  2563

 
 ผลการเบิกจ่ายของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ (เดือนกรกฎาคม 2563) 87.45 % 
 แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ภายในเดือน กรกฎาคม 2563           88.00 %   
 มีรายละเอียดดังนี้ 
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ที่ แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กจิกรรมหลัก/กจิกรรมรอง/รายการรายจ่าย แผน งปม.ได้รับโอน เบิกจ่ายเดือนนี้ เบิกจ่ายสะสม ร้อยละ งบคงเหลือ

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

กจิกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค พัฒนาเศรษฐกจิฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง

กจิกรรมรอง บุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์

1.งบบุคลากร   0701246006000000    N1077

1.1 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ                                                                          6,239,700.00    6,239,700.00     4,681,686.64      75.03       1,558,013.36       

1.2 เงินเพ่ิมคา่ครองชีพ                                                      24,000.00         24,000.00          14,355.00           59.81       9,645.00              

6,263,700.00    6,263,700.00     -                    4,696,041.64      74.97       1,567,658.36       

2.งบด าเนินงาน

2.1 เงินสมทบกองทนุประกนัสงัคม  + เงินสมทบกองทนุเงินทดแทน 241,600.00       241,600.00        166,647.55         68.98       74,952.45            

2.2 คา่เช่าบา้น                                                                 767,300.00       767,300.00        19,300.00         613,308.00         79.93       153,992.00          

-                      

1,008,900.00    1,008,900.00     19,300.00         779,955.55         77.31       228,944.45          

รวมแผนงานบคุคลากรภาครัฐ 7,272,600.00    7,272,600.00     19,300.00         5,475,997.19      75.30       1,796,602.81       

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ส านักงานสหกรณ์จงัหวัดสุรินทร์

 ณ   8 กรกฏาคม   2563

 
 
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           97,228.00           48.42       103,572.00          

      2. คา่เช่าส านกังาน 180,000.00           48,000.00             36,000.00           75.00       12,000.00            

      3.คา่จา้งเหมาท าความสะอาด  2 อตัรา 216,000.00           216,000.00           18,000.00         157,935.44         73.12       58,064.56            

      4. คา่จา้งเหมาพนกังานขบัรถยนต ์ 6 อตัรา 792,000.00           792,000.00           66,000.00         588,600.00         74.32       203,400.00          

      5. คา่จา้งเหมารักษาความปลอดภยั  2 อตัรา 273,600.00           273,600.00           20,000.00         180,000.00         65.79       93,600.00            

      6.คา่สาธารณูปโภต -                      

          6.1 คา่โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี         สหกรณ์จงัหวดั 24,000.00             24,000.00             24,000.00           100.00     -                      

          6.2 คา่โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี         ผอ.กลุ่มวิชาการ/ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 60,000.00             60,000.00             37,593.65           62.66       22,406.35            

          6.3  คา่ไฟฟ้า น ้าประปา  โทรศพัท ์ ไปรษณีย์ 371,400.00           371,400.00           371,400.00         100.00     -                      

     7. คา่ใชจ่้ายในการด าเนินงาน -                      

        7.1  คา่ซ่อมแซมบ ารุงรักษา รถยนตร์าชการ 62,000.00             62,000.00             62,000.00           100.00     -                      

        7.2  คา่ซ่อมแซมบ ารุงรักษา ครุภณัฑ์ 25,000.00             25,000.00             25,000.00           100.00     -                      

        7.3 คา่ซ่อมแซมบ ารุงรักษาส่ิงก่อสร้าง 40,000.00             40,000.00             10,670.00           26.68       29,330.00            

        7.4  คา่พาหนะ  คา่น ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (กลุ่มงานจงัหวดั) 102,500.00           102,500.00           102,500.00         100.00     -                      

รวม           2,347,300.00    2,215,300.00     104,000.00    1,692,927.09      76.42       522,372.91           
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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        104,000.00       1,692,927.09      76.42       522,372.91          

      7.5  คา่วสัดุส านกังาน 267,500.00           267,500.00           301,157.98         112.58     (33,657.98)          

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

      7.7  คา่ประสานงานส่วนกลางและประชุมเขต 54,900.00             54,900.00             9,765.00           52,525.00           95.67       2,375.00              

      7.8  คา่วสัดุงานบา้นงานครัว 33,600.00             33,600.00             33,600.00           100.00     -                      

8.  คา่จดันิทรรศการร่วมกบัหน่วยงานภายในจงัหวดั และประชาสมัพนัธต์ามภารกิจหน่วยงาน 80,000.00             80,000.00             3,996.00           68,185.00           85.23       11,815.00            

9. เงินส ารองจงัหวดั (เพ่ือให้หน่วยงานสามารถบริหารงบประมาณไดค้ล่องตวั 250,000.00           250,000.00           29,167.33         121,424.23         48.57       128,575.77          

    โดยให้เบิกจ่ายไดต้ามแนวทางการบริหารงบประมาณเงินส ารองฯ

รวม  1.1 งานบริหารทั่วไป 3,042,300.00        2,910,300.00        146,928.33       2,274,881.35      78.17       635,418.65          

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           150,700.00         100.00     -                      

1.2  รวมคา่ใชจ่้ายงานส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์ให้มีความเขม้แข็งฯ 370,700.00           370,700.00           -                    370,699.57         100.00     0.43                     

 1.3   ค่าใช้จ่ายเพิ่มระหว่างปี

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

2. คา่ใชจ่้ายด าเนินงานโครงการสหกรณ์สีขาวดว้ยธรรมาภิบาล 15,760.00             15,760.00             13,260.00           84.14       2,500.00              

3. คา่ใชจ่้ายประชุมพฒันาศกัภาพกลุ่มฯ ระดบัจงัหวดั 5,400.00               5,400.00               5,425.00             100.46     (25.00)                 

4. คา่ใชจ่้ายปฏิบติังานเจา้หน้าท่ีตามโครงการพฒันาศกัยภาพฯ 6,860.00               6,860.00               6,860.00             100.00     -                      

5. คา่ใชจ่้ายในการประชุมเชิงปฏิบติัการจดัท าแผนปิดบญัชีสหกรณ์ ติดตาม แนะน า ส่งเสริม 11,400.00             11,400.00             11,160.00           97.89       240.00                 

รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มระหว่างปี 44,589.00             44,589.00             -                    41,874.00           93.91       2,715.00               
ที่ แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/รายการรายจ่าย แผน งบประมาณ เบิกจ่ายเดอืนนี้ 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             5,425.00           100.46   (25.00)                
      3. ตรวจการสหกรณ์โดยทีมตรวจสอบระดบัจงัหวดั 51,800.00          51,800.00           4,320.00           8.34        47,480.00         
      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           11,160.00         97.89      240.00               
          จกบ. (หา้มถวัจ่าย)
      7. ช าระบญัชี 104,000.00        104,000.00         57,011.03         54.82      46,988.97         
     8. ค่าใชจ่้ายส าหรับผูช้  าระบญัชีในการร้องขอต่อศาลเพ่ือใหศ้าลสัง่ลม้ละลาย -                      
    9. ค่าใชจ่้ายในการจดัประชุมเชิงปฏิบติัการเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกนั 31,500.00          31,500.00           28,025.00         88.97      3,475.00            
        แกไ้ขปัญหา และพฒันาสหกรณ์/กลุ่มฯระดบัจงัหวดั -                      
1.4 รวมคา่ใชจ่้ายในการ ด าเนินงาน ก ากบั ดูแล ตรวจสอบและคุม้ครองระบบสหกรณ์ 241,500.00        241,500.00         -                   116,641.03      48.30      124,858.97       
แผนงาน พืน้ฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน -                      
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 3,714,889.00     3,582,889.00     146,928.33     2,819,895.95   78.70      762,993.05        



  รายงานการประชุม |หน้า ๙ 
 
ที่ แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/รายการรายจ่าย แผน งบประมาณ เบิกจ่ายเดอืนนี้ เบิกจ่ายสะสม ร้อยละ งบคงเหลือ

แผนงานพืน้ฐาน  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ผลผลิต  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพ
กจิกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร   

งบลงทนุ ครุภณัฑส์ านกังาน    0701228701110484  /070123200O1126 -                      

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

รวมงบลงทุน 194,400.00           194,400.00           -                    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 เบิกจ่ายเดอืนนี้ เบิกจ่ายสะสม ร้อยละ งบคงเหลือ

แผนงานยุทธศาสตร์ เสริมสร้างพลังทางสังคม

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             19,200.00             -           19,200.00            

2.คา่ประชุมเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือจดัท าแผนพฒันาธุรกิจ -                       -                        -                      -                      

รวมกิจกรรมรองส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์ในพ้ืนท่ีโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 19,200.00             19,200.00             -           19,200.00            

2 กิจกรรม ประยุกตใ์ชแ้นวพระราชด าริเป็นแนวทางการขบัเคล่ือนเพ่ือพฒันาชุมชนอย่างย ัง่ยืน(บนัได 7 ขั้น)

งบด าเนินงาน

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

2. คา่ใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม

    ประชุมเชิงปฏิบติัการการประยุกตใ์ชแ้นวพระราชด าริเป็นแนวการขบัเคล่ือนเพือพฒันา 28,500.00             28,500.00             26,542.00           93.13       1,958.00              

สหกรณ์อย่างย ัง่ยืน กิจกรรมการพฒันาเพ่ิมบทบาทบคุลากรสหกรณ์

รวมกิจกรรม ประยุกตใ์ชแ้นวพระราชด าริเป็นแนวทางขบัเคล่ือนเพ่ือพฒันาชุมชน    32,400.00             32,400.00             -                  26,542.00           81.92       5,858.00               



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

กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี

งบด าเนินงาน

1. คา่ใชส้อยและวสัดุ 46,900.00             46,900.00             39,084.00           83.33       7,816.00              

2.คา่ใชจ่้ายในการอบรม(กิจกรรมทศันศึกษาให้แก่นกัเรียนท่ีเป็นคณะกรรมการกิจกรรม 67,200.00             67,200.00             -                      67,200.00            

   สหกรณ์นกัเรียน

รวมเงินงบด าเนินงาน 114,100.00           114,100.00           -                    39,084.00           34.25       75,016.00            

งบเงินอุดหนุน

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

รวมเงินอุดหนุน 8,000.00               8,000.00               -           8,000.00              

รวมกจิกรรมรองส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 122,100.00           122,100.00           -                    39,084.00           32.01       83,016.00            

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               9,600.00               9,600.00              

   สหกรณ์นกัเรียน

รวมกิจการม ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนเพียงหลวง 24,800.00          24,800.00          -                  -                    -           24,800.00             
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 -                       -                        -                      -                      

เศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตกร

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

รวมเงนิโครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 248,200.00           248,200.00           -                    65,626.00           26.44       182,574.00          

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมัน่คงและลดความเหลื่อมล า้ทางด้านเศรษฐกจิและสังคม

โครงการ ส่งเสริมและพฒันาอาชีพเพ่ือแกไ้ขปัญหาท่ีดินท ากินของเกษตรกร            0701240727000000

กิจกรรมหลกั ส่งเสริมและพฒันาอาชีพภายใตโ้ครงการจดัท่ีดินตามนโยบายรัฐบาล  070123200O1131

งบด าเนินงาน

1. คา่ใชส้อยและวสัดุ 41,400.00             41,400.00             9,570.00             23.12       31,830.00            

-                      

รวมกิจกรรมหลกั ส่งเสริมและพฒันาอาชีพภายใตโ้ครงการจดัท่ีดินฯ 41,400.00             41,400.00             -                    9,570.00             23.12       31,830.00             



  รายงานการประชุม |หน้า ๑๑ 
 
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        22,295,876.94      22,163,876.94      166,228.33       19,376,477.08    87.42     2,787,399.86    
 
 
 :ให้กลุ่มงานที่รับผิดชอบกิจกรรมที่ยังไม่ดำเนินการ ดำเนินการจัดกิจกรรมให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2563   
มติ   ที่ประชุมรับทราบ 
 
 3.2 เรื่องผลการปฏิบัติงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
ข้อมูล ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2563  ประธานได้ติดตามผลการปฏิบัติงานประจำเดือน กรกฎาคม 2563 มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ (นำเสนอ power point) 



  รายงานการประชุม |หน้า ๑๒ 
 

           

 
 
 

 
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๑๓ 
 

 

 
3.) ผลงานรวมได้ 105% กลุ่ม 4 , 6 ไม่ได้ตามเป้า ห้วงเวลานี้อยู่ระหว่างการจัดประชุมกลุ่มสมาชิก ขอให้ กสส. 4 
และ 6 แนะนำให้มีการรับสมาชิกเพ่ิม 
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๑๔ 
 

 
4.) ขอให้ กสส แนะนำกลุ่มเกษตรกรรับสมาชิกเพ่ิม และรายงานให้ทราบ 

 
5.) คาดว่าจะขาดทุนและรักษามาตรฐานไม่ได้ 4 แห่ง ได้แก่ 1.)สกก.อำปึล จก. 2.)สก.อินทรีทัพไท จก 3.) สก.โคเนื้อ
ตาเบา จก. 4.) สก.สตรีเขวาสินรินทร์ จก.  



  รายงานการประชุม |หน้า ๑๕ 
 

 
 
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๑๖ 
 

 
 
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๑๗ 
 

 
8.) ยังไม่ประชุมใหญ่ 16 แห่ง คาดว่าจะรักษาได้ทั้ง 16 แห่ง ผลประกอบการมีกำไร 
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๑๘ 
 

 
9.) ยังไม่ประชุมใหญ่ 4 แห่ง คาดว่าจะผลักดันไม่ได้ 1 แห่ง คือกลุ่มเกษตรทำนาทุ่งกุลา 
 
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๑๙ 
 

 
10.) 19 แห่ง ยังไม่ได้รับงบการเงิน คาดว่าจะรักษาได้ 17 แห่ง ไม่ได้ 2 แห่ง คือ สก กองทุนข้าวสุริ นทร์ จก และ 
สกก สมัชชาปราสาท จก. 



  รายงานการประชุม |หน้า ๒๐ 
 

 
11.) เป้าหมาย 10 แห่งประเมินแล้ว 4 แห่ง ไม่สามารถยกระดับได้ทั้ง 4 แห่ง อีก 6 แห่ง ยังไม่ประเมิน คาดว่า
ยกระดับไม่ได้ทั้ง 6 แห่ง 
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๒๑ 
 

 
12.)  
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๒๒ 
 

 
13.) ให้ กสส. 1-6 ตรวจสอบว่ารายงานมาครบหรือไม่ 
 

 
13.1) กลุ่ม กจส. จะทำการประเมินภายใน เดือนกรกฎาคม 2563  
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๒๓ 
 

 
14.) สก.อินทรีย์กองทุนข้าว จำกัด ยังไม่ส่งงบทดลอง เดือน มิถุนายน 2563 ในเดือนมิถุนายน 2563 สหกรณ์กำลัง
ทยอยส่งงบทดลอง คาดว่าจะเพ่ิมข้ึนอีกประมาณ 2 พันล้าน คิดเป็นร้อยละ 91  
-เดือนกรกฎาคม 2563 เมื่อส่งงบทดลองครบทุกสหกรณ์ คาดว่าปริมาณธุรกิจจะเพ่ิมข้ึนอีกประมาณ 2 พันล้านบาท 
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๒๔ 
 

 
15.) กสส.1 เดือนมิถุนายน 2563 มีการจ่ายเงินกู้ให้สมาชิก เมื่องบทดลองออกปริมาณธุรกิจจะเพ่ิมขึ้นภายในสิ้น
เดือน กรกฎาคม 2563  



  รายงานการประชุม |หน้า ๒๕ 
 

 
16. ให้นายจตุพล หวลระลึก แก้ไขในรายงาน ชื่อสหกรณ์โคเนื้อตาเบา จก. เป็น สกก.โคเนื้อคูตัน จก. 
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๒๖ 
 

 
16.1 สหกรณ์ท่ีไม่ผ่าน 1 แห่ง คือ สหกรณ์การเกษตร วันวันวัน จำกัด 
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๒๗ 
 

 
16.2 ให้กลุ่ม กพส. ส่งข้อมูล ให้ กสส . ตรวจสอบและยืนยัน 
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๒๘ 
 

 
16.3 ให้ กพส. ส่งข้อมูลให้ กสส ตรวจสสอบความถูกต้องและยืนยัน 
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๒๙ 
 

 
17. กจส. ประเมินเสร็จจะส่งการประเมิน ให้ กสส. ตรวจสอบว่าผลการประเมินถูกต้องหรือไม่ ที่ยังไม่ประเมิน 9 แห่ง 
คาดว่าจะผ่านเกณฑ์ประเมิน 6 แห่ง ไม่ผ่าน แห่ง คือ 1 สกก. บ้านอำปึล 2.สกก ช่างปี่ศรีสมบูรณ์ 3.สกก.ไตรมิตร 
จำกัด 



  รายงานการประชุม |หน้า ๓๐ 
 

 
18. ยังไม่ประเมิน 18 แห่ง คาดว่าจะรักษาได้ 15 แห่ง มี 3 แห่ง ที่งบยังไม่ออก คือ 1.สก.ประมง จก.  2.สกก บ้าน

มั่ยคง จก. 3. สก กองทุนสวนยางสังขะ จก. (อัตราส่วนการเงินไม่ดี คาดว่าจะไมสามารถรักษาหรือ
ยกระดับได้) 



  รายงานการประชุม |หน้า ๓๑ 
 

 
19. ยั งไม่ประเมิน 12 แห่ ง คาดว่าจะไม่ ได้  2 แห่ ง คือ 1 . สกก โคเนื้ อและข้าวอินทรีย์พนมดงรัก จก.                    
2. สค.โนนารายณ์ จก. 



  รายงานการประชุม |หน้า ๓๒ 
 

 
20.ยังไม่ประเมิน 12 แห่ง คาดว่าไม่สามารถยกระดับได้ทั้ง 12 แห่ง (ยังส่งงบไม่ได้) 
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๓๓ 
 

 
 
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๓๔ 
 

 
 
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๓๕ 
 

 
 
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๓๖ 
 

 
 
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๓๗ 
 

 
25. เป้าหมาย 17 ศูนย์ (อำเภอละ 1 ศูนย์) ดำเนินการแล้วได้ 6 ศูนย์ อีก 11 ศูนย์ ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก 
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ ไม่มีงบประมาณ จึงมีงบประมาณ จึงไม่สามารถร่วมดำเนินการจัดตั้งศูนย์ได ้
 
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๓๘ 
 

 
 
26. กลุ่มที่ยังไม่ได้รายงาน ให้รายการภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563  
-กระบวนงานที่ 7 ติดตามการใช้เงินกู้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเร่งรัดการชำระหนี้ กสส. ได้ดำเนินการแล้ว จึง
ขอให้แก้ไขสิ่งจากแดงเป็นสีเหลือง 



  รายงานการประชุม |หน้า ๓๙ 
 

 
27. กบส. ควรจัดทำรายละเอียด แจ้ง กสส. ในพื้นที่ทราบด้วย ว่าได้ดำเนินการที่ใดบ้าง ถึงข้ันตอนใด จ 
 
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๔๐ 
 

 
 
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๔๑ 
 

 
 
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๔๒ 
 

 
29. ดำเนินการครบแล้ว แต่รายงานยังไม่ครบให้ กสส. รายงานจำนวนครั้งที่เพ่ิมเข้ามาให้ครบ 
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๔๓ 
 

 
 
30.  



  รายงานการประชุม |หน้า ๔๔ 
 

 
 
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๔๕ 
 

 
 
32. ตรวจการณ์ครบตามเป้าหมายแล้ว อยู่ระหว่างรายงานให้ครบ ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 



  รายงานการประชุม |หน้า ๔๖ 
 

 
 
33. จัดประชุมครั้งที่ 4 ภายในเดือน กรกฎาคม 2563 



  รายงานการประชุม |หน้า ๔๗ 
 

 
 
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๔๘ 
 

 
 
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๔๙ 
 

 
36. ให้ กตส. ติดตามเร่งรัดให้ถึงข้ันตอนถอนชื่อ 
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๕๐ 
 

 
 
37. ให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ที่ยังไม่ได้ส่งหรือยังส่งไม่ครบ ดำเนินการโดยด่วน 



  รายงานการประชุม |หน้า ๕๑ 
 

 
 
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๕๒ 
 

 
 
38. แจ้ง กสส 4 ซึ่งอยู่ในพื้นท่ีรับผิดชอบร่วมกิจกรรมด้วย 



  รายงานการประชุม |หน้า ๕๓ 
 

 
 
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๕๔ 
 

 
 
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๕๕ 
 

 
 
41. สกก.ทับทิมสยาม 04 จก. ภายในเดือน กรกฎาคม 2563 จะยกระดับได้ 1 ระดับ 



  รายงานการประชุม |หน้า ๕๖ 
 

 
 
42. วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ศึกษาดูงาน ณ บุญมีชัยฟาร์ม และศูนย์คชศึกษา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 



  รายงานการประชุม |หน้า ๕๗ 
 

 
43. วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 พร้อมกับโรงเรียน ตชด. ศึกษาดูงาน บุญมีชัยฟาร์ม และศูนย์คชศึกษา อำเภอท่าตูม 
จังหวัดสุรินทร์ 
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๕๘ 
 

 
 
44. ให้ กสส. ที่เกี่ยวข้อง ส่งแบบประเมินภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 



  รายงานการประชุม |หน้า ๕๙ 
 

 
 
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๖๐ 
 

 
 
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๖๑ 
 

 
 
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๖๒ 
 

 
          

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 

 

 

 
3.2 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
   3.2.1 การรายงานสินทรัพย์สภาพคล่อง  
  รายงานอัตราสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2563  จำนวน
สหกรณ์ท่ีมีสินทรัพย์สภาพคล่อง จำนวน 71 แห่ง มีข้อสังเกต ดังนี้ 
  (1) สหกรณ์ท่ีดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง น้อยกว่าอัตราร้อยละหนึ่ง จำนวน -  แห่ง 
  (2) สหกรณ์ที่ดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง ปกติอัตราร้อยละหนึ่งและไม่เกินอัตราร้อยละยี่สิบ จำนวน  19  แห่ง  
  (3) สหกรณ์ท่ีมีอัตราสินทรัพย์สภาพคล่อง มากกว่าอัตราร้อยละยี่สิบขึ้นไป จำนวน  52 แห่ง 



  รายงานการประชุม |หน้า ๖๓ 
 

จ านวนสหกรณ์ จ านวนสหกรณ์

สง่ ไม่สง่ น้อยกว่า 1%
ปกต ิ(มากกว่า1%
 น้อยกว่า20%)

มากกว่า 20%

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 19 19 -            -                9 10
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 15 15 -            -                2 13
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 7 7 -            -                2 5
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 13 13 -            -                2 11
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 6 6 -            -                1 5
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 11 11 -            -                3 8

รวม 71 71 0 0 19 52

  สรุปสง่รายงานการด ารงสนิทรัพยส์ภาพคลอ่งของสหกรณ์

สถาบนัทัง้หมด

ประจ าเดอืน  พฤษภาคม 2563
   การด ารงสนิทรัพยส์ภาพคลอ่งของสหกรณ์

หมายเหตุผู้รับผิดชอบ

 
   
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

  3.2.2. ผลการรวบรวมข้าวเปลือก ภายใต้โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดย
สถาบันเกษตรกรปีการผลิต 2562/63  
  1.การเบิกเงินกู้ โครงการสินเชื่อเพ่ือรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 
2562/63 วงเงินกู้ ธ.ก.ส.อนุมัติ 588 ล้านบาท เบิกเงินกู้จำนวน 3 แห่ง เป็นเงิน 297 ล้านบาท ระหว่างเดือนส่ง
ชำระ 75 ล้านบาท คงเหลือเงินกู้ค้างชำระ 222.40 ล้านบาท  
  2. ผลการรวบรวมข้าวเปลือก ปีการผลิต 2562/63 มีสหกรณ์รวบรวมข้าวเปลือก จำนวน 18 แห่ง 
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 26 มิถุนายน 2563 สหกรณ์รวบรวมข้าว 98,934.24 ตัน มูลค่า 
1,249,632,558.78 บาท แยกเป็น 
   2.1 ผลการรวบรวมข้าวเปลือก(เพื่อจำหน่าย) สหกรณ์รวบรวมข้าวเปลือกจากสมาชิกสหกรณ์
และเกษตรกรทั่วไป ในลักษณะซื้อมาขายไป โดยทำคู่ค้ากับโรงสีและพ่อค้าเอกชนในท้องถิ่น 18 แห่ง จำนวน 
90,235.03  ตัน เป็นเงิน 1,120,436,150.71 บาท ผลการจำหน่ายข้าวเปลือก 81,323.60 ตัน เป็นเงิน 
1,015,698,979.72 บาท คงเหลือข้าวเปลือก 8,911.43 ตัน เป็นเงิน 112,121,012.28 บาท 
   2.2 ผลการรวบรวมข้าวเปลือกเพื่อแปรรูป สหกรณ์รวบรวมข้าวเปลือกเพ่ือแปรรูป 5 แห่ง 
จำนวน 8,699.21  ตัน  เป็นเงิน 129,196,408.07  บาท ส่งแปรรูป จำนวน 201.38 ตัน ได้เนื้อข้าวสาร 91.55 
ตันได้ผลพลอยได้ จำนวน 66.00 ตัน คงเหลือข้าวเปลือก จำนวน 8,497.83 ตัน 
   การรายงานและบันทึกข้อมูลผลการรวบรวมข้าวเปลือกปีการผลิต 2562/63 ผ่านระบบงานกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ได้ดำเนินการบันทึกเป็นประจำทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ ภายใน เวลา 12.00 น.  



  รายงานการประชุม |หน้า ๖๔ 
 

 

ปริมาณ มูลค่า สง่แปรรูป ไดเ้น้ือ ผลพลอยได้ คงเหลอืข้าวเปลอืก

(ตนั) (บาท) ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า (ตนั) ข้าวสาร (ตนั) ปริมาณ

(ตนั) (บาท) (ตนั) (บาท) (ตนั) (บาท) (ตนั) (บาท) (ตนั) (ตนั)

1 สกก.พือ่การเกษตรลูกค้า ธ.ก.ส.สุรินทร์ จก. 8,508.00   106,476,852.67        0.00 0.00 0.00 0.00 8,508.00   106,476,852.67           0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 สหกรณ์การเกษตรเมอืงสุรินทร์  จก. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  -  -  -  -  -  -

3 สกป.เมอืงสุรินทร์  จก. 36.79 461,073.32     37.88 528,381.00    0.00 0.00 49.68 623,597.05        -  -  -  -  -  -

4 สหกรณ์การเกษตรล าดวน  จก. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  -  -  -  -  -  -

5 สหกรณ์การเกษตรปราสาท  จก. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6 สกก.กาบเชิง  จ ากดั 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  -  -  -  -  -  -

7 สหกรณ์เกษตรอนิทรียทั์พไทย  จ ากดั 60.04 1,270,646.98   0.00 0.00 0.00 0.00 60.04 1,270,646.98     0.77 13,723.80      0.00 0.00 0.00 0.77

8 สหกรณ์การเกษตรบัวเชด  จก. 26.13 309,936.12     4.44 64,660.50      0.00 0.00 1.85 21,953.00          -  -  -  -  -  -

9 สหกรณ์การเกษตรสังขะ  จก. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  -  -  -  -  -  -

10 สหกรณ์การเกษตรศีขรภูม ิ จก. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  -  -  -  -  -  -

11 สหกรณ์การเกษตรส าโรงทาบ  จก. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  -  -  -  -  -  -

12สหกรณ์ผู้ใช้น  ากดุหวาย-เกาะแกว้ จก. 20.55 242,860.64     0.00 0.00 0.00 0.00 20.55 242,860.64        -  -  -  -  -  -

13 สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี  จก. 271.31 3,485,101.94   0.00 0.00 0.00 0.00 271.31 3,485,101.94     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

14 สกป.ชุมพลบุรี  จก. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

15 สหกรณ์การเกษตรรัตนบุรี  จก. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  -  -  -  -  -  -

16 สหกรณ์การเกษตรสนม  จก. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  -  -  -  -  -  -

17 สกป.ปฏิรูปทีดิ่นท่าตูมหนึ่ง  จก. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  -  -  -  -  -  -

18 สกก.ทหารกองหนุนศรีณรงค์ จก. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8,922.82   112,246,471.67        42.32        593,041.50        -         -                8,911.43   112,121,012.28           0.77       13,723.80      0.00 0.00 0.00 0.77               

หมายเหต ุ: บันทึกข้อมลูผลการรวบรวมข้าวเปลือกปีการผลิต 2562/63 ผ่านระบบงานกรมส่งเสริมสหกรณ์ทุกวนัจันทร์ของสัปดาห์

รวมทัง้สิน้

ผลการรวบรวมข้าวเปลอืกของสหกรณ์

ข้อมูลระหว่างสปัดาห ์ตัง้แตว่ันที ่20 - 26 มิถุนายน 2563

ส านักงานสหกรณ์จงัหวัดสรุินทร์

ที่ สหกรณ์

ผลการรวบรวมข้าวเปลอืกเพ่ือจ าหน่าย ระหว่างสปัดาห์  3.ผลการรวบรวมข้าวเปลอืกเพ่ือแปรรูป ระหว่างสปัดาห์

 ซ้ือข้าวเปลอืก ผลการขายข้าวเปลอืก  คงเหลอืข้าวเปลอืก  ซ้ือข้าวเปลอืก

ยอดยกมา
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   3.2.3.โครงการธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร 

สรุปผลการดำเนินการตามโครงการฯ โดยพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นแหล่งยืม/คืน/รับฝาก/ถอน เมล็ดพันธุ์ข้าว 
ข้าวสาร ข้าวเปลือก และปัจจัยการผลิตอ่ืน ๆให้แก่สมาชิกสหกรณ์ เพ่ือลดต้นทุนและบรรเทาความเดือดร้อ นของ
สมาชิก 

เป้าหมายการส่งเสริม ๑๕ สหกรณ์ มีผลการดำเนินงานแล้ว 9 แห่ง ข้อมูล ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 
มิถุนายน 2563 มีสมาชิกใช้บริการ ในการซื้อ เมล็ดพันธุ์ข้าว,ข้าวสาร และเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด จำนวน ๖๙๑ ราย มูลค่า 
๔,๐๓๔,๑๙๔ บาท ต้นทุนการผลิตลดลง  ๒๓๘,๔๐๘ บาท 
ผลการดำเนินงาน 
 

ท่ี ชื่อสหกรณ์ การบริการ สมาชิกท่ีมาใช้
บริการ(ราย) 

ยอดการใช้บริการ
สะสม(บาท) 

ต้นทุนการผลิตลดลง
(บาท) 

1 สหกรณก์ารเกษตรปราสาท จำกัด อาหารสัตว ์ 318 3,081,400 176,250 
2 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.สุรินทร์ จำกัด เมล็ดพันธุ์ข้าว - - - 
3 สหกรณเ์กษตรเกษตรชมุพลบุรี จำกัด เมล็ดพันธุ์ข้าว - - - 
4 สหกรณก์ารเกษตรปฏิรูปที่ดินเมืองสุรนิทร์ จำกัด เมล็ดพันธุ์ข้าว - - - 
5 สหกรณก์ารเกษตรบัวเชด จำกัด เมล็ดพันธุ์ข้าว - - - 
6 สหกรณก์ารเกษตรปฏิรูปที่ดินชมุพลบุรี จำกัด ข้าวสาร/ 

เมล็ดพันธุ์ข้าว 
115 
175 

327,182 
476,490 

25,136 
34,700 

7 สหกรณก์ารเกษตรรตันบุรี จำกดั เมล็ดพันธุ์ข้าว - - - 
8 สหกรณก์ารเกษตรสนม จำกัด เมล็ดพันธุ์ข้าว/ถั่ว

ลิสงค์ 
 

23 
52 

90,400 
50,850 

3,616 
5,650 

๙ สหกรณก์ารเกษตรปฏิรูปที่ดินท่าตูมหนึ่ง จำกัด เมล็ดข้าวโพด 8 7,872 288 
                                          รวมท้ังสิ้น 691 4,034,194 238,408 
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เป้าหมายการผลักดันเดิม ปี ๒๕๖๒ (สหกรณ์ยังไม่เริ่มดำเนินการ) 
๑. สกก.เมืองสุรินทร์ จำกัด 
๒. สก.นิคมฯปราสาท จำกัด 
๓. สกก.สังขะ จำกัด 
๔. สกก.ศีขรภูมิ จำกัด 
๕. สกก.สำโรงทาบ จำกัด 
๖. สก.ผู้ใช้น้ำกุดหวาย-เกาะแก้ว จำกัด 
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 3.2.4. โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรทดแทนแรงงาน 
  ผลการดำเนินงานการใช้ประโยชน์เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงาน ข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2562 ถึง 25 มิถุนายน 2563 สหกรณ์ให้บริการรถเกี่ยวนวดข้าวและรวบรวมผลผลิตของสมาชิกสหกรณ์และ
เกษตรกรทั่วไป รายละเอียดดังนี้ 
  1. รถเกี่ยวนวดข้าว ให้บริการรถเกี่ยวนวดข้าวแก่สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรทั่วไปจำนวน 667 ราย 
จำนวน 8,074.50 ไร่ โดยสหกรณ์คิดค่าบริการ 400-500 บาท/ไร่  ค่าบริการภาคเอกชนในพ้ืนที่ 500-550 บาท/
ไร่ สมาชิกสหกรณ์สามารถลดต้นทุนได้ 50-100 บาท/ไร่ รวมลดต้นทุนจากค่าบริการที่ลดลง จำนวน 403,725 บาท
แยกเป็น 
  1.1 รถเกี่ยวนวดข้าวของสหกรณ์ที่ได้รับสนับสนุน  3 แห่ง จำนวน 5 คัน ให้บริการสมาชิก จำนวน 
238 ราย จำนวน 3,234 ไร่ โดยสหกรณ์คิดค่าบริการ 400-500 บาท/ไร่ค่าบริการภาคเอกชนในพ้ืนที่ 500-550 
บาท/ไร่ สมาชิกสหกรณ์สามารถลดต้นทุนได้ 50-100 บาท/ไร่ รวมลดต้นทุนจากค่าบริการที่ลดลง จำนวน 161,700 
บาท 
  1.2 รถเกี่ยวนวดข้าวของเครือข่ายสหกรณ์ 4 แห่ง จำนวน 10 คัน สหกรณ์ให้บริการสมาชิกจำนวน 
429 ราย จำนวน 4,840.50 ไร่ โดยสหกรณ์คิดค่าบริการ 450-550 บาท/ไร่ค่าบริการภาคเอกชนในพ้ืนที่ 500-
600 บาท/ไร่ สมาชิกสหกรณ์สามารถลดต้นทุนได้ 50บาท/ไร่ รวมลดต้นทุนจากค่าบริการที่ลดลง จำนวน242,025 
บาท  
ผลการให้บริการรถเกี่ยวนวดข้าว ข้อมูล ตั้งแต่ 1 ตุลาคม - 25  ธันวาคม 2562 

สหกรณ์ 
ให้บริการ 

ค่าบริการของ
สหกรณ์ 

ค่าบริการของ
เอกชน 

ลดต้นทุนได้ 
รวมลดต้นทุนจาก
ค่าบริการลดลง 

ราย ไร่ บาท/ไร่ บาท/ไร ่ 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 จำนวน 2 คัน  สหกรณ์ใช้ประโยชน์ในการรวบรวมผลผลิตปี
การผลิต  ข้าวเปลือก และ มันสำปะหลัง ในปีการผลิต 2562/63 มีผลรวบรวม  9,590.07 ตัน สามารถลดต้นทุนได้ 
1,017,458 บาท รายละเอียดดังนี้   

สหกรณ์ 
การใช้ประโยชน์ ลดต้นทุนได้ 

หมายเหตุ 
ราย ตัน บาท 

1.สกก.บัวเชด จก. 
- รวบรวมมันสำปะหลัง 
- ข้าวเปลือก 

 
1,188 

63 

 
5,657.09 
143.48 

 
768,914 
11,068 

รถตักล้อยาง ขนาดไม่น้อย
กว่า 160แรงม้า 

2.สกก.เมืองสุรินทร์ จก. 612 3,789.50 237,476 
รถตักล้อยาง ขนาดไม่น้อย
กว่า 220 แรงม้า 

รวม 1,863 9,590.07 1,017,458  
3. รถไถนาพร้อมอุปกรณ์หยอดเมล็ด ของสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินชุมพลบุรี จำกัด  สหกรณ์ใช้ประโยชน์ใน
การให้บริการไถนาแก่สมาชิกสหกรณ์ ในปีการผลิต 2563/64 มีผลรวบรวม  9,069.86 ตันสามารถลดต้นทุนได้ 
993,074 บาท รายละเอียดดังนี้   

ให้บริการไถนา 
ค่าบริการ 

ลดต้นทุนได้ 
รวมลดต้นทุนจาก
ค่าบริการที่ลดลง สหกรณ์ เอกชน 

ราย ไร่ บาท/ไร่ บาท/ไร่ บาท/ไร่ บาท 
87 448 180 200 20 8,960 
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 3.2.5. โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรกร กิจกรรมส่งเสริมการผลิตและกระจาย
เมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร ปี 2563 
มีสหกรณ์ที่เข้ารวมโครงการ จำนวน 4 แห่ง ดังนี้ 
 1. สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สุรินทร์ จำกัด  มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ 643 คน จำนวน  
7,501 ไร ่
 2. สหกรณ์การเกษตรปราสาท จำกัด มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ 200 คน จำนวน   2,000  ไร่ 
 3. สหกรณ์ การเกษตรชุมพลบุรี จำกัด มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ   77   คน จำนวน 1,059   ไร่ 
 4. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินชุมพลบุรี จำกัดมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ 210 คน จำนวน 3,125  ไร่               
ผลการดำเนินงาน เดือนมิถุนายน 2563 ดังนี ้

ที่ ชื่อสหกรณ์ 

แผนการรวบรวม
เมล็ดพันธุ์จาก
สมาชิก(ยังไม่

ตรวจมาตรฐาน
(ตัน) 

ผลการรวบรวมเมล็ด
พันธุ์จากสมาชิก(ยังไม่
ตรวจมาตรฐาน)(ตัน) 

แผนการรวบรวม
เมล็ดพันธุ์ที่ผ่าน

มาตรฐาน 
(ตัน) 

ผลการรวบรวมเมล็ด
พันธุ์ที่ผ่านมาตรฐาน 

(ตัน) 

ผลการปรับปรุงเมล็ด
พันธุ์ที่ผ่านมาตรฐาน
บรรจุหีบห่อพร้อม

จำหน่าย(ตัน) 

เมล็ดพันธุ์ที่จำหน่าย
ไปแล้ว 

1 สกต.ธกส.สุรินทร์ จก. 3,000 1,577.220 2,400 1,577.220 1,445.075 1,445.075 
2 สกก.ปราสาท  จก. 600 499.539 540 346.350 328.550 286.125 
3 สกก.ชุมพลบุรี จก. 400 264.683 360 264.683 243.775 243.775 
4 สกป.ชุมพลบุรี จก. 600 508.193 540 508.193 458.150 449.500 

รวมทั้งสิ้น 4,600 2,750.513 3,840 2,696.446 2,475.550 2,424.475 
ร้อยละ  59.79  70.22    64.46 63.16 
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สรุปผลการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2563 สหกรณป์รับปรุงเมล็ดพันธุ์ที่ 
 ผ่านมาตรฐานบรรจุหีบห่อพร้อมจำหน่ายรวมทั้งสิ้น จำนวน 2,474.39 ตัน ผลการจำหน่าย 2,297.10 ตัน 
คิดเป็นร้อยละ 92.83 คงเหลือ 136.10 ตัน คิดเป็นร้อยละ 5.50 ดังนี้ 
 1. สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สุรินทร์ จำกัด  ผลการปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ได้ จำนวน 
1,445.075 ตัน ผลการจำหน่าย  1,445.075 ตัน คิดเป็นร้อยละ 100   
 2. สหกรณ์การเกษตรปราสาท จำกัด ผลการปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ได้ จำนวน 328.55 ตัน ผลการจำหน่าย 
286.125 ตัน คิดเป็นร้อยละ 87.08 คงเหลือ 42.425 ตัน คิดเป็นร้อยละ 12.92 
 3. สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จำกัด ผลการปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ได้ จำนวน  243.775 ตัน ผลการจำหน่าย  
243.775 ตัน  คิดเป็นร้อยละ 100.00  
 4. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินชุมพลบุรี จำกัด ผลการปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ได้ จำนวน 458.150  ตัน ผลการ
จำหน่าย 444.400 ตัน คิดเป็นร้อยละ 97.00 คงเหลือ 13.750 ตัน คิดเป็นร้อยละ 3.00 
 

สหกรณ์ 
ปรับปรุง 

แล้ว 
ผลการจำหน่าย 

รวม 
(ตัน) 

คง 
เหลือ สหกรณ์อื่น เอกชน บุคคลทั่วไป สมาชิกสหกรณ์ 

ตัน ตัน ร้อยละ ตัน ร้อยละ ตัน ร้อยละ ตัน ร้อยละ ตัน 
สกต.สุรินทร์ จก. 1,445.075 304.50 21.07 20.00 1.39 658.00 45.53 462.57 32.01 1,445.07    - 
สกก.ปราสาท  จก. 328.55 205.00 62.40 0 0 12.32 3.75 68.80 20.95 286.12 42.42 
สกก.ชุมพลบุรี จก. 243.775 121.25 49.74 10.00 4.10 10.22 4.19 102.30 41.97 243.77 - 
สกป.ชุมพลบุรี จก. 458.150 330.00 72.03 27.50 6.00 20.25 4.42 66.65 14.54 444.40       13.75 
รวมทั้งสิ้น 2,475.55 960.75 38.82 57.50 2.32 700.79 28.32 700.33 23.36 2,419.37 56.17 
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 3.2.6. ผลการติดตามการดำเนินการติดตามผลการใช้ประโยชน์ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริม
สหกรณ์ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖3 
 ผลการดำเนินงานของสหกรณ์ที่ได้รับปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานและเครื่องมืออุปกรณ์การตลาด ภายใต้โครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืน ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน  6 สหกรณ์  รวม  11 รายการ งบประมาณทั้งสิ้น 28,954,800 
บาท  ผลการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์การตลาด/สิ่งก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 25 มิถุนายน 
2563 สหกรณ์รวบรวมข้าวและมันสำปะหลัง จำนวน 20,972.89. ตัน มูลค่า 199,684,314 บาท แยกเป็น 
  3.1 รวบรวมข้าวเปลือก จำนวน 14,729.99 ตัน มูลค่า 188,642,249.89 บาท 
  3.2 รวบรวมมันสำปะหลัง จำนวน 6,242.9 ตัน มูลค่า 11,042,064.55 บาท 
รายละเอียดดังนี้ 
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 โครงการพัฒนาสถาบนัเกษตรกรจดัเก็บพืชผลทางการเกษตร (แก้มลงิ)

ประจ าเดอืน  มิถุนายน ป ีพ.ศ. 2563

 
ประโยชน์ทีเ่กษตรกรได้รบั (ต่อเดือน)

ผลความส าเรจ็

เปรยีบเทยีบแผน

ปรมิาณ 

(ตัน)

มูลค่า (บาท) รอ้ยละ

1 สหกรณ์ผู้ใช้น  ากดุหวาย- เกาะแกว้ จ ากดั ขา้ว ลานตาก / 2,000      1,655.29   19,815,307.00     82.76             374          40            40            

เคร่ืองชั่ง -           -         -           -                    -           -           -           

2 สกก.ปฏิรูปท่ีดินเมอืงสุรินทร์ จ ากดั ขา้ว ลานตาก / 3,600      2,697.500  33,822,619.00     74.93             2,368        635          213          

3 สกก.สนม จ ากดั ขา้ว ลานตาก / 2,300      2,808.30   35,502,329.00     122.10           2,352        1,107        200          

เคร่ืองชั่ง -         -           -                    -           -           -           

4 สกก.บวัเชด จ ากดั มนัส าปะหลัง ลานตาก / 5,500      6,242.90   11,042,064.55     113.51           2,652        621          325          

ขา้ว / 2,278.78   26,997,061.75     -           -           -           

โกดัง -           -         -           -                    -           -           -           

5 สกก.ปฏิรูปท่ีดินชุมพลบุรี จ ากดั ขา้ว ลานตาก / 2,150      2,199.57   36,422,083.64     102.31           5,646        475          314          

6 สกก.ส าโรงทาบ จ ากดั ขา้ว ฉาง / 2,100      3,090.545  36,082,849.50     147.17           2,786.00     558.00      1,368.00   

ลานตาก -           -         -           -                    -           -           -           

เคร่ืองชั่ง -           -         -           -                    -           -           -           

แผนการ

รวบรวม

(ตัน)

ผลการรวบรวมสะสม

(ต.ค.-เดือนปจัจุบนั)

จ านวน

สมาชิก

ทัง้หมด 

(ราย)

จ านวน

สมาชิกที่

ได้รบั

ประโยชน์ 

(ราย)

จ านวน

เกษตรกร

อ่ืนทีไ่ด้รบั

ประโยชน์ 

(ราย)

ผลการด าเนินงานการรวบรวมผลผลิตของสหกรณ์

แบบรายงานผลการใช้ประโยชน์ ไทยนิยม ยัง่ยนื กรมส่งเสริมสหกรณ์

ล าดับ สหกรณ์
ชนิด

สินค้า
รายการ

สหกรณ์มี

การจัดท า

แผนธุรกิจ

โปรดท า

เครื่องหมาย

 (/)
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3.2.7 เรื่องโครงการส่งเสริมการปลูกพริก (กพส.)  
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3.3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 3.3.1.กองทุนพัฒนาสหกรณ์  
  1.1) เงินกูก้องทุนพัฒนาสหกรณ์ ครบกำหนดชำระภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 จำนวน 9 แห่ง 12 
สัญญา รวมต้นเงินทั้งสิ้น 31,340,000 บาท ซึ่งมีสหกรณ์ฯ มาชำระหนี้แล้ว จำนวน 11 สัญญา คงเหลือจำนวน 1 
สัญญา ที่ชำระหนี้ได้ไม่เป็นไปตามกำหนด ได้แก่ สหกรณ์โคเนื้อตาเบา จำกัด ต้นเงินคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 
2563  จำนวน 249,047.94  บาท 
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และสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ของสหกรณ์โคนมรัตนบุรี  จำกัด จำนวน 4 สัญญา ต้นเงินจำนวน 7,556,794.51 
บาท ครบกำหนดชำระ (งวดที่ 2) วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ซึ่งสหกรณ์ฯ ไม่สามารถส่งชำระหนี้ได้ตามกำหนด 
รายละเอียดดังนี้ 

 
1.2) งานอำนวยสินเชื่อเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2563  มีสหกรณ์ขอกู้เงิน กพส. จำนวน      
5 แห่ง 5 สัญญา เป็นเงินจำนวน 11.60 ล้านบาท และที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้ กพส. ครั้งที่ 
7/2563 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 อนุมัติให้สหกรณ์กู้เงิน จำนวน 4 แห่ง 4 สัญญา เป็นเงินจำนวน 10.60 
ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการพิเศษ 2.60 ล้านบาท และโครงการปกติ 8 ล้านบาท (อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ
สัญญา และเบิกจ่ายเงินกู้ให้แก่สหกรณ์ ประกอบด้วย   
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  1.3) ข้อมูลลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

          1.4) สหกรณ์ลูกหนี้ผิดนัดชำระเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์  จำนวน 61 แห่ง 74 สัญญา รวมต้นเงิน
คงเหลือ จำนวน  78,809,194.51บาทประกอบด้วย  (เอกสารแนบ 3) 
  อยู่ระหว่างสืบทรัพย์/ยึดทรัพย์ จำนวน  27  แห่ง  33  สัญญา 
  ต้นเงินคงเหลือ   เป็นเงิน 24,518,418.21 บาท 
  อยู่ระหว่างออกหมายบังคับคดี จำนวน  6 แห่ง  8  สัญญา 
  ต้นเงินคงเหลือ   เป็นเงิน  15,120,444.62  บาท 
  ศาลพิพากษาแล้ว   จำนวน  13  แห่ง  15  สัญญา 
  ต้นเงินคงเหลือ   เป็นเงิน  15,708,143.26 บาท 
  รวบรวมเอกสารส่งอัยการ  จำนวน  7 แห่ง  8 สัญญา 
  ต้นเงินคงเหลือ   เป็นเงิน  8,554,719.68  บาท 
  อยู่ระหว่างเร่งรัด/ติดตาม  จำนวน  8 แห่ง  10 สัญญา 
  ต้นเงินคงเหลือ   เป็นเงิน 14,625,265.94 บาท 
 
*** ได้รับชำระหนี้ลูกหนี้ผิดนัดระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 29 มิถุนายน 2563 จำนวน 3 สัญญา รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น  134,081  บาท แยกเป็น รับชำระต้นเงิน  39,646.49 บาท และดอกเบี้ย 94,434.51 บาท รายละเอียด 
ดังนี้ 
 

ตน้เงนิ ดอกเบีย้
(บาท) (บาท) (บาท)

1 สหกรณ์การเกษตรเมืองลีง สกย.อ.(1) จ ากดั 87,581.00      87,581.00      อยูร่ะหว่างสืบทรัพย ์ยดึทรัพย์
2 สหกรณ์ปฏรูิปท่ีดินศีขรภมูิ จ ากดั 10,000.00      8,410.56        1,589.44        อยูร่ะหว่างสืบทรัพย ์ยดึทรัพย์
3 สหกรณ์บริการสินค้าเกษตร จ ากดั 36,500.00      31,235.93      5,264.07        ศาลพพิากษา

134,081.00   39,646.49     94,434.51     

แยกเปน็
ยอดรวมช าระ 

ชือ่สหกรณ์ที่

รวมทัง้สิน้

หมายเหตุ
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 3.3.2. โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ต้นเงินไม่เกิน 300,000 
บาทแรก 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรในจังหวัดสุรินทร์  ที่ผ่านคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ 
จำนวน 12,278 ราย  จำนวนสถาบัน 32 แห่ง (สหกรณ์ 29 แห่ง/กลุ่มฯ 3 แห่ง) ได้โอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์/กลุ่มฯ 
เรียบร้อยแล้ว 

สมาชิก 
(ราย) 

ต้นเงินกู้คงเหลือที ่
ขอเบิกชดเชย(บาท) 

จำนวนดอกเบี้ยที่ขอ
ชดเชย(บาท) 

ได้รับจดัสรร(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% 
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จากการตรวจสอบพบว่า ใน 32 แห่ง มีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินดังกล่ าว ให้กับสมาชิกแล้ว 
จำนวน 8 แห่ง 

สมาชิก ต้นเงินกู้คงเหลือทีข่อเบกิชดเชย จ านวนดอกเบีย้ทีข่อชดเชย จัดสรร คงเหลือเบกิ

(ราย) (ไม่เกิน 300,000 บาทแรก) (บาท) รอบแรก

1 สกก.รุ่งเรืองพัฒนา จก. 22 1,545,000.00                      30,624.24                    8,478.1100               22,146.1300             

2 สก.โคเนื อหนองเมธี จก. 7 300,000.00                         6,510.82                      1,802.4700               4,708.3500               

3 สกก.ป้องกนัชายแดนบ้านโพนทอง จก. 16 209,021.00                         4,874.36                      1,349.4300               3,524.9300               

4 สกก.พัฒนาสุรินทร์ จก. 54 2,934,200.00                      88,026.00                    24,369.3800             63,656.6200             

5 สก.กองทุนสวนยางท่าตูม จก. 20 1,012,000.00                      20,956.62                    5,801.6900               15,154.9300             

6 สค.นครสังขะ จก. 51 1,242,700.00                      34,779.89                    9,628.5700               25,151.3200             

7 สก.สตรีเขวาสินรินทร์ จก. 38 371,629.39                         9,320.86                      2,580.4100               6,740.4500               

8 สกก.ศีขรภูมิจก. 73 7,523,340.51                      168,764.20                  46,721.1900             122,043.0100            

9 สกป.เมืองสุรินทร์ จก. 470 62,806,255.00                    1,059,208.90                293,234.5700            765,974.3300            

10 สค.คอโค จก. 39 3,060,346.00                      10,015.25                    2,772.6500               7,242.6000               

11 สกก.เพื่อการผลิตและการตลาดสุรินทร์ จก. 24 47,885.00                          492.99                        136.4800                  356.5100                  

12 สกก.ล าดวน จก. 1,058 189,489,943.00                   3,649,850.98                1,010,435.7000         2,639,415.2800         

13 สกก.ชุมพลบุรี จก. 1,299 225,200,024.94                   6,058,329.88                1,677,206.2200         4,381,123.6600         

14 สผน.กุดหวาย-เกาะแก้ว จก. 116 3,838,695.00                      80,967.97                    22,415.4200             58,552.5500             

15 สกก.เมืองสุรินทร์ จก. 503 139,056,809.02                   3,243,065.14                897,819.8800            2,345,245.2600         

16 สกก.ศุภนมิิตรวมใจพัฒนา จก. 83 2,018,609.00                      46,649.99                    12,914.7200             33,735.2700             

17 สกก.บัวเชด จก. 488 114,136,300.86                   2,607,324.69                721,819.5900            1,885,505.1000         

18 สกก.นคิมฯปราสาท จก. 447 33,124,612.00                    723,291.84                  200,238.2800            523,053.5600            

19 สกก.ส าโรงทาบ จก. 687 95,290,274.39                    2,325,498.99                643,798.1200            1,681,700.8700         

20 สกก.ปราสาท  จก. 1,513 218,058,057.89                   4,310,863.49                1,193,432.3800         3,117,431.1100         

21 สกป.ชุมพลบุรี จก. 1,092 59,566,807.14                    1,328,394.46                367,756.7100            960,637.7500            

22 สกก.ท่าตูม จก. 571 70,622,545.00                    1,369,627.16                379,171.6900            990,455.4700            

23 สกป.ทุ่งกุลาท่าตูมหนึง่ จก. 384 72,449,507.77                    1,249,777.70                345,992.2100            903,785.4900            

24 สกก.สังขะ จก. 888 161,040,489.67                   3,769,924.51                1,043,677.2100         2,726,247.3000         

25 สกป.ท่าตูมสอง จก. 207 28,146,515.70                    605,440.93                  167,612.0800            437,828.8500            

26 สกก.สตรีท่าตูม จก. 31 648,000.00                         17,667.27                    4,891.0600               12,776.2100             

27 สกก.สนม จก. 257 38,498,755.00                    731,330.45                  202,463.7200            528,866.7300            

28 สกก.รัตนบุรี จก. 849 102,347,003.02                   2,326,824.90                644,165.1900            1,682,659.7100         

29 สกก.กาบเชิง จก. 949 128,661,952.31                   2,534,324.69                701,610.0500            1,832,714.6400         

30 กลุ่มเกษตรกรเลี ยงสัตว์ตาเบา 13 490,000.00                         8,937.60                      2,474.3100               6,463.2900               

31 กลุ่มเกษตรกรท านาสมุด 17 535,400.00                         10,605.31                    2,936.0100               7,669.3000               

32 กลุ่มเกษตรกรท านาตาเบา 12 870,079.00                         2,465.07                      682.4400                  1,782.6300               

 รวมทั้งสิน้ 12,278 1,765,142,757.61 38,434,737.15 10,640,387.9400          27,794,349.2100          

27.6843                   72.3157                   

ล าดับที่ สหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร
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 3.3.3. เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 
 3.1) โครงการอ่ืน ๆ หนี้ค้างชำระ จำนวน 41 สัญญา เบื้องต้นเงินคงเหลือ 32,118,814.83 บาท ซึ่งได้
ดำเนินการส่งฟ้องดำเนินคดีกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีหนี้ค้างทั้งหมดแล้ว ในระหว่างเดือน มิถุนายน2563 ได้รับ
ชำระหนี้จากสหกรณ์ จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตรพัฒนานาเสือก จำกัด จำนวน 2,500 บาทและ
สหกรณ์การเกษตรเขวาสินรินทร์ จำกัด จำนวน 100,000 บาทสหกรณ์การเกษตรสกย.อ.(1) จอมพระ จำกัด จำนวน 
50,000 บาท 
     3.2) โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพ่ือเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาดปีที่ 5 
ประจำปี 2563 ผลการพิจารณาเงินกู้ให้กับกลุ่มเกษตรกร จำนวน 20 กลุ่ม จำนวน 20 สัญญา โอนเงินครบแล้ว  
 3.3) เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสร้างความยั่งยืนในอาชีพเกษตรกรรมของสมาชิกกลุ่มเกษตรกร 
(พ.ศ. 2564 – 2569)  
 ตามที่กรมฯ ได้ให้จังหวัดสำรวจข้อมูลกลุ่มเกษตรกรที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 27 แห่ง 
สมาชิกจำนวน 3,309 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 23,600,000 บาท และได้ส่ งผลการสำรวจดังกล่าวให้กรมฯ แล้วนั้น    
กรมฯ ได้แจ้งผลการปรับลดวงเงินคงเหลือ 20,000,000 บาท 
 3.4) ขั้นตอนการบังคับคดี  
   อยู่ระหว่างการดำเนินการบังคับคดี จำนวน 45 สัญญา คิดเป็นร้อยละ 97.78 ยังไม่ออกหมายบังคับคดี 
1 สัญญา คิดเป็นร้อยละ 2.22 ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรพัฒนาสุรินทร์ จำกัด จำนวน 1 สัญญา แจ้งสำนักงานศาล
ปกครองนครราชสีมา เพ่ือออกหมายบังคับคดีแล้ว ออกหมายบังคับคดีแล้ว ได้แก่  
  1. สหกรณ์การเกษตรพัฒนาสุรินทร์ จำกัด  จำนวน 1 สัญญา 
  2. สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยอลงกรณ์ จำกัด จำนวน 1 สัญญา  
  3. สหกรณ์การเกษตรพัฒนานาเสือก จำกัดจำนวน 1 สัญญา 
  4. กลุ่มเกษตรกรทำนาทุ่งกุลา จำนวน 1 สัญญา  
ซึ่งจะได้ประสานงานสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายฯ จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือดำเนินการ   
สืบทรัพย์ของลูกหนี้ต่อไป 
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 3.3.4 เงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร  
 เบื้องต้น ต้นเงินคงเหลือ 78,540,037.42 บาท ซึ่งได้ดำเนินการส่งฟ้องดำเนินคดีและบังคับคดีกับสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกรที่มีหนี้ค้างทั้งหมดแล้ว มีหนี้ค้างชำระ จำนวน 20 สัญญา แยกเป็นสหกรณ์ จำนวน  15 สัญญา กลุ่ม
เกษตรกร จำนวน 5 สัญญา ดังนี้ 
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  1. สหกรณ์การเกษตรพนมดงรัก จำกัด 
  2. สหกรณ์การเกษตร สกย.อ.(1) ศีขรภูมิ จำกัด 
  3. สหกรณ์การเกษตรผู้ผลิตข้าวหอมมะลิจังหวัดสุรินทร์ จำกัด 
  4. สหกรณ์การเกษตรปศุสัตว์สุรินทร์ จำกัด 
  5. กลุ่มเกษตรกรทำนาจีกแดก 
  6. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์สำโรง 
  7. สหกรณ์การเกษตรโนนนารายณ์ จำกัด 
  8. กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองเทพ 
  9. สหกรณ์สตรีสำโรงทาบ จำกัด 
  10. สหกรณ์สตรีศีขรภูมิ จำกัด 
  11. สหกรณ์การเกษตรศรีณรงค์ จำกัด 
  12. ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด 
  13. กลุ่มเกษตรกรทำนาจีกแดก 
  14. สหกรณ์ช่วยเกษตรกรสังขะ– ศรีณรงค์ จำกัด 
  15. สหกรณ์การเกษตรกระโพ จำกัด 
  16. สหกรณ์การเกษตรโนนนารายณ์ จำกัด 
  17. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านม่วงมูล จำกัด 
  18. กลุ่มเกษตรกรทำนาตาเมียง 
  19. สหกรณ์สตรีศีขรภูมิ จำกัด 
  20. สหกรณ์การเกษตรสตรีชุมพลบุรี จำกัด  
  และอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด 1 สัญญาคือสหกรณ์ช่วยเกษตรกรสังขะ – ศรีณรงค์ 
จำกัดซึ่งอยู่ระหว่างศาลออกคำสั่ง   
. 
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3.4 กลุ่มจัดตัง้และส่งเสรมิสหกรณ์  
  3.4.1. เรื่องการจัดทำทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้นของสหกรณ์ 
   ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์แจ้งว่า เพ่ือให้การดำเนินการของสหกรณ์เป็นไปตามกฎหมาย และเพ่ือ
ประโยชน์ในการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้น เป็นฐานข้อมูลกลางของสมาชิกสหกรณ์ทั่ว
ประเทศ จึงมีความจำเป็นต้องกำหนดรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน โดยแจ้งให้สำนักงาน
สหกรณ์จังหวัดดำเนินการตามแนวทางการจัดทำข้อมูลทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้น ให้เป็นไปตามมาตรา  64 แห่ง
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542  
   กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ส่งแนวปฏิบัติในการจัดทำทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้นของสหกรณ์ 
ตามหนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1115/5 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2563 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ มีสหกรณ์ทั้งหมด 95 แห่ง ได้แจ้งให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ส่งข้อมูลทะเบียนสมาชิกและ
ทะเบียนหุ้น ภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ และส่งให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ภายในวันที่ 3 
ของเดือนถัดไป เพ่ือรวบรวมรายงานกรมส่งเสริมสหกรณ์  
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สหกรณ์ท่ีมีปีบัญชีสิ้นสุด 31 พฤษภาคม 2563 จำนวน 3 แห่ง ส่งรายงานทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้น  
 สหกรณ์ ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ติดตามสหกรณ์ที่มีปีบัญชีสิ้นสุด 
30 มิถุนายน 2563 จำนวน 6 แห่ง ให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ติดตามให้สหกรณ์ส่งทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้น
สหกรณ์ ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2563 

วันสิน้ปี จ านวน จ านวนหุน้ มูลค่าหุน้รวม
ปญัชี สมาชิก (หุน้) (บาท)

1 สหกรณ์การเกษตรโคเนื้อโกเบโคกยาง จ ากดั  30 ม.ิย.63 การเกษตร ปราสาท นางพรรณภา หวลระลึก
2 สหกรณ์การเกษตรปราสาท จ ากดั  30 ม.ิย.63 การเกษตร ปราสาท นางเกยีรติสุดา ค่ าสุริยา
3 สหกรณ์การเกษตรอนิทรีย์ช่างปีศ่รีสมบูรณ์ จ ากดั  30 ม.ิย.63 การเกษตร ศีขรภูมิ นายจารุวัฒน ์วิยาสิงห/์นางสุภาวดี บญุแก้ว

4 สหกรณ์การเกษตรเมอืงลีงโมเดล จ ากดั  30 ม.ิย.63 การเกษตร จอมพระ น.ส.ปริศนา ฟกันวล
5 สหกรณ์ออมทรัพยส์ถาบนัอดุมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ จ ากดั  30 ม.ิย.63 ออมทรัพย์ เมอืงสุรินทร์ นายวัชรินทร์ มามาก
6 สหกรณ์บริการชมุชนบา้นเอือ้อาทรสุรินทร์ 49 จ ากดั  30 ม.ิย.63 บริการ เมอืงสุรินทร์ นายนิพนธ์ เจือจาน/น.ส.เพชรฑิรา สาระติ

ส านักงานสหกรณจ์งัหวัดสรุินทร์
ทะเบยีนหุน้และทะเบยีนสมาชิกสหกรณ์

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563
ส าหรับปบีญัชีสิน้สดุ 30 มิถุนายน  2563

ที่ ชื่อสหกรณ์ ประเภท อ าเภอ ผู้รับผิดชอบ
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  3.4.2 เรื่องข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่จัดส่งงบดุล งบกำไรขาดทุนและงบประกอบต่างๆ รวมทั้ง
รายละเอียดประกอบงบการเงินฯ ให้ผู้สอบบัญชีเพื่อเตรียมพร้อมรับการตรวจสอบบัญชีภายใน 30 วัน  นับแต่วัน
สิ้นปีทางบัญชี  
  สหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสุรินทร์ทีจ่ะต้องปิดบัญชีได้ภายใน 30 วัน (1 ตุลาคม 2562 – 30 
กันยายน 2563) แผนทั้งปีสหกรณ์ ๙5 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 35 แห่ง ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน ๒๕๖๓ 
 

สรุปการปิดบัญชี จำนวน สหกรณ์ จำนวน กลุ่มเกษตรกร 

ปิดบัญชีภายใน 30 วัน 72 33 

ปิดบัญชี 31-180 วัน 9 1 

ปิดบัญชีไม่ได้ 31-180 วัน 8 0 
ปิดบัญชีไม่ได้เกิน 6 เดือน 0 0 

ยังไม่ถึงกำหนด 6 1 
รวม ๙5 35 
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  3.4.3 เรื่องข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประชุมใหญ่สามัญได้ภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นปีทาง
บัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสุรินทร์ที่ประชุมใหญ่สามัญภายใน 150 วันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี 
(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) แผนทั้งปีสหกรณ์ 95 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 35 แห่ง ข้อมูล ณ วันที่ 29 
มิถุนายน 2563 
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สรุปการประชุมใหญ่ จำนวน สหกรณ์ จำนวน กลุ่มเกษตรกร 
ประชุมใหญ่ภายใน 150 วัน 32 9 
ประชุมใหญ่เกิน 150 วัน 
(ติดโควิด – 19) 
ครบกำหนด 29 เมษายน 2563 
ครบกำหนด 31 พฤษภาคม 2563 
ครบกำหนด 30 มิถุนายน 2563 

0 
 

1 
11 
3 

0 
 

0 
0 
0 

ประชุมใหญ่ไม่ได้ 151-180 วัน 0 0 
ยังไม่ครบกำหนด 150 วัน 48 26 
รวม 95 35 
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3.5 กลุ่มตรวจการสหกรณ์ นำเสนอผลการปฏิบัติการในที่ประชุมดังนี้  

 3.5.1 เรื่องข้อสังเกต/รายงานที่ตรวจพบจากการสอบบัญชี ประจำเดือน มิถุนายน 2563 เป็นข้อสังเกต/
รายงานที่ตรวจพบจากการสอบบัญชี : ทีเ่กิดขึ้นระหว่างปีท่ียังไม่ได้รับรายงาน/รายงานความเคลื่อนไหว 

 สรุป การรายงานผลการแก้ไขข้อสังเกต/รายงานของผู้สอบบัญชี ของสหกรณ ์ จำนวน  35   แห่ง   ประกอบด้วย  ติดตาม 
31  แห่ง  แก้ไขแล้วเสร็จ  4  แห่ง   
 ➢ ข้อสังเกตเพ่ิม     จำนวน            -  แห่ง 
 รายงานข้อสังเกต  เดือน  มิ.ย. 63   จำนวน            1   แห่ง 
 ไม่รายงานความเคลื่อนไหว เดือน มิ.ย.  63  จำนวน           30   แห่ง 
 
  สรุป ข้อสังเกตของสหกรณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 

กสส. 
ที่ ดูแล 

ข้อสังเกต 
 

สหกรณ์ 
 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการแก้ไข 

 

แก้ไขแล้วเสร็จ 
 

 ข้อ แห่ง แห่ง ข้อ แห่ง 
กสส. 1 34 10 8 15 2 
กสส. 2 39 8 7 20 1 
กสส. 3 12 3 3 8 - 
กสส. 4 10 4 4 8 - 
กสส. 5 8 1 1 6 - 
กสส. 6 41 8 7 26 1 

     รวม 144 34 30 83 4 
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 3.5.2 เรื่องการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ ประจำเดือน มิถุนายน 2563 รายละเอียด ดังนี้ 

  นางบานใจ มามาก ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ ได้แจ้งเรื่องการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ โดยมีข้อ
สรุปผลการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ ประจำเดือน มิถุนายน 2563 ดังนี้ 

  1.) ข้อบกพร่องตามแผนปฏิบัติราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562  จำนวน 17 สหกรณ์   
   1.1 สถานะ แก้ไขเสร็จสิ้นสมบูรณ์ จำนวน  8 สหกรณ์ 
     1.2 สถานะ  แก้ไขเสร็จสิ้นต้องติดตาม จำนวน    8  สหกรณ์  
          1)  สกก.วัน วัน วัน จำกัด กรณี ค้างชำระค่าข้าวเปลือก สหกรณ์ฯ ยังชำระไม่เสร็จสิ้น 
      2)  สอ.ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ จำกัด  กรณี เงินสดขาดบัญชี ฟ้องคดีรอเสนอที่ปชญ.ตัดหนี้สูญ 
      3)  สก.อินทรีย์กองทุนข้าวสุรินทร์ จำกัด  กรณี จ่ายเงินเดือน/ตอบแทนเกินระเบียบ ฟ้องคดีแล้ว 
      4)  สกก.นิคมฯ ปราสาท จำกัด กรณี ชดใช้ค่าเสียหายสินค้าขาดบัญชี ยังผ่อนชำระไม่เสร็จสิ้น 
      5)  สกก.กาบเชิง จำกัด กรณี เงินยืมทดรอง อยู่ระหว่างฟ้องดำเนินคดี  
      6)  สกก.สตรีชุมพลบุรี จำกัด กรณี เงินกองทุนฯพนักงาน ฟ้องคดีแล้ว ยังชำระไม่เสร็จสิ้น 
      7)  สผน.ฝายตะลุง จำกัด กรณี เงินสดขาดบัญชี ฟ้องคดีแล้ว ยังชำระไม่เสร็จสิ้น 
    8) สกป.ท่าตูมสอง จำกัด กรณี ลูกหนี้ปฏิเสธหนี้ ฟ้องคดีแล้ว ยังไม่ได้รับชำระเงิน 

           1.3  สถานะ  อยู่ระหว่างการแก้ไข จำนวน    1  สหกรณ์ 
    1) สก.กองทุนสวนยางสังขะ จำกัด กรณีเงินสดขาดบัญชี ยังไม่ได้จัดทำหนังสือรับสภาพหนี้  

  2.) ข้อบกพร่องใหม่ที่เกิดขึ้นใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   จำนวน    8   สหกรณ์ 
        2.1  สถานะ แก้ไขเสร็จสิ้นสมบูรณ์ จำนวน  1   สหกรณ์  
          1) สอ.คุรุสัมพันธ์ จำกัด (พ.ค.2563)   กรณีเงินฝากบุคคลภายนอกแล้วเสร็จสิ้นสมบูรณ์ (พ.ค. 63) 

        2.2  สถานะ  แก้ไขเสร็จสิ้นแต่ต้องติดตาม จำนวน    3  สหกรณ ์  
    1) สกก.ท่าตูม จำกัด กรณี สินค้าขาดบัญชี การจ่ายเงินกู้ฯ อยู่ระหว่างติดตามชดใช้ 
    2) สกป.ท่าตูมหนึ่ง จำกัด  กรณี ผู้ค้ำประกันเกินกำหนด/หลักประกันไม่คุ้มหนี้ -ติดตาม 
    3) สกก.เมืองสุรินทร์ จำกัด กรณี กู้เงินแทนกัน อยู่ระหว่างรายงานผลสอบวินัย 

        2.3  สถานะ  อยู่ระหว่างการแก้ไข จำนวน    3  สหกรณ์ 
    1) สค.นครสังขะ จำกัด กรณี ปิดบัญชีไม่ได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ   
    2) สอ.สถาบันอุดมศึกษาฯ จำกัด  กรณี วงเงินกู้ยืมฯ เกินกว่าที่นายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบ 
    3) สก.อินทรีย์กองทุนข้าวสุรินทร์ จำกัด   กรณี ปิดบัญชี/เงินฝาก/เงินกู้ ฯ อยู่ระหว่างการแก้ไข 

        2.4 สถานะ  ยังไม่เริ่มดำเนินการแก้ไข จำนวน    2  สหกรณ ์
    1) สอ.คุรุสัมพันธ์ จำกัด (มิ.ย. 2563) กรณีจ่ายเงินค่าทนายความในคดีที่มิใช่กิจการของสหกรณ์ 
    2) สอ.ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 จำกัด  กรณี จ่ายค่าตอบแทนไม่เป็นไปตามระเบียบฯ (ยังไม่
รายงานผล) 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

  

 

 

 



  รายงานการประชุม |หน้า ๗๘ 
 

 3.5.3 กำหนดวันจัดประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่
มีข้อบกพร่อง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 4/2563 

  นางบานใจ มามาก ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ เลขาคณะทำงานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามแผนปฏิบัติงาน
กำหนดให้จัดประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 4/2563 ในเดือนกรกฎาคม 2563 สำหรับวันที่จัดประชุมฯ เมื่อฝ่ายเลขานุการ        
ได้ประสานกับคณะทำงานฯ แล้ว จะแจ้งวันที่จัดประชุมฯ ให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 3.5.4 เรื่องผลสำรวจผู้ประสงค์เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 

 นางบานใจ มามาก ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ ได้แจ้งผลสำรวจผู้ประสงค์เข้ารับการอบรมหลักสูตร        ผู้
ตรวจสอบกิจการขั้นพ้ืนฐาน (หลักสูตร 1) รวมจำนวน  172 ราย ดังนี้ 
 

ที ่ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ 
ภาคเกษตร 

สหกรณ์ 
นอกภาค 

รวม 
(คน) 

1 กสส.1 5 17 27 49 
2 กสส.2 12 18 3 33 
3 กสส.3 1 5 9 15 
4 กสส.4 16 19 3 38 
5 กสส.5 2 12 1 15 
6 กสส.6 12 8 2 22 

รวมจำนวน 48 79 45 172 
 
มติ  ที่ประชุมรบัทราบ 

 3.5.5 เรื่อง การชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ดำเนินการชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร ทั้งหมด 102 แห่ง แยกเป็นสหกรณ์ 78 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 24 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2563) 
ถอนชื่อแล้วสหกรณ์ 3 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 3 แห่ง คงเหลือ 96 แห่งดังนี้ 
  ๑. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เลิกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 10 แห่ง (สหกรณ์ 8 แห่ง กลุ่ม
เกษตรกร 2 แห่ง)  สรุปผลดังนี้  
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการชำระบัญช ี
จำนวน (แห่ง) 

สหกรณ ์ กลุ่มเกษตรกร 

1. ประกาศ 
- - 

2. รับมอบทรัพยส์ิน/จัดทำงบ ม.80 2 2 

3. ส่งงบ ม. 80 ให้ผูส้อบบัญชี 6 - 

4. ผู้สอบรบัรองงบ ม.80 - - 

5. อนุมัติงบ ทีป่ระชุมใหญ่/นทส. - - 

6. ดำเนินการจัดการทรัพยส์ินและหนีส้ิน 
- - 

7. ส่งรายงานการชำระบญัชี ม.87 - - 

8. ผู้สอบบญัชีรับรอง ม.87 
- - 

9. ถอนช่ือ - - 

10. ส่งมอบบรรดาสมุด 
- - 
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วันที่ วันที่ ผลการปฏบิตัิงาน

จดทะเบยีน แตง่ตัง้ ช าระบญัชี

เลกิ ผู้ช าระบญัชี อยูใ่นขั้นตอน

1 สหกรณ์สวนยางพาราบัวเชด จ ากดั น.ส.จันทิมา โสรถาวร  26 ธ.ค.61  18 ม.ิย.62 3

2 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโคกกระชายพฒันา จ ากดั จิราพร เกลียวทอง  27 ธ.ค.61  8 ก.ค. 62 3

3 สหกรณ์พฒันาปศุสัตว์อสีานใต้ จ ากดั นายค าภา เรืองรัมย์ 17 ม.ค. 62  28 ม.ิย. 62 3

4 สหกรณ์โคเนื้อระเวียง จ ากดั  (27 ม.ีค.62) น.ส.นรินทร์ ค าเมลี 17 ม.ค. 62  10 พ.ค.62 10

5 สหกรณ์การเกษตรต าบลบ้านจารย์ จ ากดั นายกฤช เยาวสกลุมาศ  25 ก.ย.58  5 พ.ย. 58 3 ผู้สอบขอให้ตรวจสอบและส่งเอกสารเพิม่เติม (ตามหนังสือ สตส.สร.ส.3/150 ลงวันที ่23 ม.ิย. 63) : อยู่ระหว่างด าเนินการ 

6 สหกรณ์โรงเรียนเทศบาลท่าตูม จ ากดั น.ส.เสาวลักษณ์ สุขชัย ป.30 ม.ีค.60  30ม.ีค.60/20 ม.ีค.62 7

7 สกก.ปชด.จรัส-ตระเวง จ ากดั นางรุจิรา    กลองรัมย์  4 เม.ย. 43  25 พ.ค.59 10

8 สหกรณ์ผู้เล้ียงสุกรสุรินทร์ จ ากดั นายปภังกร  หวลระลึก  28 ม.ิย.49  11 ธ.ค. 58(19เม.ย.61) 3

9 สหกรณ์เล้ียงโคบัวเชดสะเดาส าเภาลูน จ ากดั นายสุเรนทร์ ชูตาลัด ป 7 ธ.ค. 60  7 ธ.ค. 60 10

กลุม่เกษตรกร

1 กลุ่มเกษตรกรท านาเทนมยี์ นายสุเรนทร์ ชูตาลัด  13 ต.ค.58  30พ.ย.58 6 อยู่ระหว่างด าเนินการรับมอบทรัพย์สินจากผู้ช าระบัญชีคนกอ่น โดยได้ด าเนินการแจ้งความร้องทุกข์ กล่าวโทษ   

ผู้ช าระบัญชีคนเดิม โดยแจ้งความไว้ทีส่ถานีต ารวจภูธรอ าเภอเมอืงสุรินทร์ วันที ่3 ก.ค. 63

2 กลุ่มเกษตรกรท านาเฉนียง น.ส.เพชรฑิรา  สาระติ  25 พ.ค.55  25 พ.ค.55 4  ประชุมใหญ่อนุมติังบการเงิน ณ วันทีก่ลุ่มเกษตรกรเลิก : เรียกประชุมคร้ังที ่1 วันที ่19 ม.ิย. 63  คร้ังที ่2 วันที ่29 ม.ิย. 63

ด าเนินการบันทึกถ้อยค าเพิม่เติมกรณีประชุมใหญ่ไมไ่ด้ และได้เสนองบการเงินต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพือ่อนุมติั 

ในกรณีทีป่ระชุมใหญ่ไมค่รบองค์ประชุม วันที ่3 ก.ค. 63 

3 กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว์ตร าดม น.ส.เพชรทิรา สาระติ ป 15 ส.ค.61 ป 15 ส.ค.61 10

4 กลุ่มเกษตรกรท านาบึง นายพทิูร  หวลระลึก  5 พ.ย. 58  30พ.ย.58 6 ประชมุใหญ่อนุมัติงบ ม. 80 วันท่ี 22 มิ.ย. 63 และขอความเหน็ชอบโอนท่ีดิน 3 ไร่ใหแ้ก ่ก.ผู้ปลูกขา้วต าบลบงึ : ท่ีประชมุมีมติฯเหน็ชอบ

นายทะเบยีนกลุ่มเกษตรกรใหค้วามเหน็ชอบใหโ้อนทรัพยสิ์นท่ีดินท่ีเหลือจากการช าระบญัช ีใหก้ลุ่มฯ ผู้ปลูกขา้วต าบลบงึ วันท่ี 8 ก.ค. 63

โดยจะด าเนินการโอนท่ีดินวันท่ี 13 ก.ค. 63 (วันจันทร์)

5 กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว์หนองใหญ่ นายพทิูร  หวลระลึก  ป10พ.ย.60  ป10พ.ย.60 10

6 กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพาราต าบลเทนมยี์ นางจิราภร บูรณ์เจริญ  25 เม.ย.61  25 เม.ย.61 10

ช าระบญัชีสหกรณ์/กลุม่เกษตรกรทีเ่ลกิก่อนป ี2563 (ไม่มีปญัหา)

ณ วันที ่ 9 กรกฎาคม 2563

***ถอนชื่อแล้ว ตามค าส่ัง นทก. ที ่สร 1/2563 ลงวันที ่31 มกราคม 2563

เนื่องตอนนี้ผู้สอบเร่งตรวจงบปกติอยู่ จะทยอยตรวจให้เร่ือยๆ (ประสานเมือ่วันที ่30 ม.ิย.63) 

***ถอนชื่อแล้ว ตามค าส่ัง นทก. ที ่สร 2/2563 ลงวันที ่27 เมษายน 2563

***ถอนชื่อแล้ว ตามค าส่ัง นทก. ที ่สร 16/2562 ลงวันที ่13 ธันวาคม 2562

ส่งรายงานการช าระบัญชี ม.87 (รายงานย่อ) ให้ผู้สอบวันที ่19 ม.ิย. 63

***ถอนชื่อแล้ว ตามค าส่ัง นทส. ที ่สร 6/2563 ลงวันที ่31 มกราคม 2563

ส่งงบ ม.80 ทีแ่กไ้ขแล้วให้ผู้สอบ  วันที ่8 ก.ค. 63 : อยู่ระหว่างการตรวจสอบของผู้สอบ

***ถอนชื่อแล้ว ตามค าส่ัง นทส. ที ่สร 27/2563 ลงวันที ่30 มนีาคม 2563

เสนองบการเงินต่อ นทส. และขอความเหน็ชอบเร่ืองการโอนท่ีดิน 3 ไร่ใหแ้ก ่ก.ผู้ปลูกขา้วต าบลบงึ วันท่ี 29 มิ.ย.63 

ส่งงบ ม.80 ทีแ่กไ้ขแล้ว ให้ผู้สอบวันที ่20 ม.ีค. 63 : อยู่ระหว่างการตรวจสอบของผู้สอบ 

ส่งงบ ม.80 ทีแ่กไ้ขแล้ว และเอกสารเพิม่เติมให้ผู้สอบ วันที ่1 ก.ค. 63 : อยู่ระหว่างการตรวจสอบของผู้สอบ

***ถอนชื่อแล้ว ตามค าส่ัง นทส. ที ่สร 35/2563 ลงวันที ่18 พฤษภาคม 2563

หมายเหตุ

อยู่ระหว่างด าเนินการแกไ้ขงบ ม.80 (ตามหนังสือ สตส.สร.ส.2/232 ลงวันที ่8 พ.ค. 63)

รายละเอียดประกอบผลการปฏิบตังิานช าระบญัชีที่ รายชื่อสหกรณ์ ผู้ช าระบญัชี

 
 
 2. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เลิกก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แยกเป็นดังนี ้
      1) กรณีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ไม่มีปัญหาอุปสรรค จำนวน 15 แห่ง  (สหกรณ์ 9 แห่ง กลุ่ม
เกษตรกร 6 แห่ง) สรุปผลดังนี้  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      2) กรณีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีปัญหาอุปสรรค จำนวน 77 แห่ง  (สหกรณ์ 61 แห่ง กลุ่ม
เกษตรกร 16 แห่ง) สรุปผลดังนี้  
          - ยังไม่ได้ยื่นล้มละลาย จำนวน 16 แห่ง (สหกรณ์ 16 แห่ง กลุ่มเกษตรกร - แห่ง)  
 
 
 
 

ขั้นตอนการชำระบัญชี 
จำนวน (แห่ง) 

สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร 
1. ประกาศ - - 
2. รับมอบทรัพย์สิน/จัดทำงบ ม.80 - - 
3. ส่งงบ ม. 80 ให้ผูส้อบบัญชี 5 - 
4. ผู้สอบรับรองงบ ม.80 - 1 
5. อนุมัติงบ ที่ประชุมใหญ่/นทส. - - 
6. ดำเนินการจัดการทรัพย์สินและหนี้สิน - 2 
7. ส่งรายงานการชำระบัญชี ม.87 1 - 
8. ผู้สอบบัญชีรับรอง ม.87 - - 
9. ถอนชื่อ - - 
10. ส่งมอบบรรดาสมุด 3 3 
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- ยื่นล้มละลาย จำนวน 61 แห่ง (สหกรณ์ 45 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 16 แห่ง) ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
  3. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ถอนชื่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
   สหกรณ์ถอนชื่อแล้ว จำนวน 3 แห่ง ดังนี้ 
    1. สหกรณ์การเกษตรหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนจรัส-ตระเวง จำกัด 
    2. สหกรณ์เลี้ยงโคบัวเชดสะเดาสำเภาลูน จำกัด 
    3. สหกรณ์โคเนื้อระเวียง จำกัด 

   กลุ่มเกษตรกรถอนชื่อแล้ว จำนวน 3 แห่ง ดังนี้ 
    1. กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราตำบลเทนมีย์ 
    2. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ตรำดม 
    3. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หนองใหญ่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการชำระบัญช ี
จำนวน (แห่ง) 

สหกรณ ์ กลุ่มเกษตรกร 

1. ประกาศ - - 

2. รับมอบทรัพย์สิน/จัดทำงบ ม.80 3 - 

3. ส่งงบ ม. 80 ให้ผู้สอบบัญช ี 6 - 

4. ผู้สอบรับรองงบ ม.80 2 - 

5. อนุมัติงบ ที่ประชุมใหญ่/นทส. - - 

6. ดำเนินการจัดการทรัพย์สินและหนี้สนิ 3 - 

7. ส่งรายงานการชำระบัญชี ม.87 1 - 

8. ผู้สอบบัญชีรับรอง ม.87 1 - 

9. ถอนชื่อ - - 

10. ส่งมอบบรรดาสมุด - - 

รวม 16  

กระบวนการล้มละลาย 
จำนวน (แห่ง) 

สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร 
1. ศาลมีคำสั่งพิพากษาให้ล้มละลายแล้ว (เอกสารแนบ 4) 16 6 
2. อยู่ระหว่างดำเนินการล้มละลาย (เอกสารแนบ 5) 24 8 
3. อยู่ระหว่างประกาศไม่ล้มละลาย (เอกสารแนบ 6) 5 2 

รวม 45 16 
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เอกสารแนบ 1 
 

  ๑. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 10 แห่ง  (สหกรณ์ 8 แห่ง กลุ่ม
เกษตรกร 2 แห่ง) สรุปผลดังนี้ 

  ถึงข้ันตอนที่ 2 (รับมอบทรัพย์สิน/จัดทำงบ ม.80)  จำนวน  4  แห่ง ดังนี้ 
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้ชำระบัญชี 

1. สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินศีขรภูมิ จำกัด  นายจารุวัฒน์ วิยาสิงห ์
2. สหกรณ์โคเนื้อข้าวหอมมะลิ ตำบลนาหนองไผ่ จำกัด นายอดิศักดิ ์สุขไสว 
3. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ตาวัง นางสุทธาทิพย์ พันละบุตร 
4. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ท่าสว่าง นางสาวเพชรฑิรา สาระติ 

  
  ถึงข้ันตอนที่ 3 (ส่งงบฯ ตามม.80 ให้ผู้สอบบัญชี)  จำนวน  6  แห่ง ดังนี้ 

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้ชำระบัญชี 
1. สหกรณ์โคเนื้อคูตัน จำกัด นายวิชาญ เพ็งพิศ 
2. สหกรณ์การเกษตรดาวไทยเมืองช้าง จำกัด นายวิชาญ เพ็งพิศ 
3. สหกรณ์การเกษตรสลักได จำกัด นางโสภาพรรณ เจือจาน 
4. สหกรณ์โคเนื้อสุรินทร์วากิวหนองบัวบาน จำกัด นางอุษณิภา อกอุ่น 
5. สหกรณ์การเกษตรพัฒนานาเสือก จำกัด นางจิราภร บูรณ์เจริญ 
6. สหกรณ์ผู้ผลิตพืชอาหารสัตว์และพลังงานสุรินทร์ จำกัด นางสาวปริศนา ฟักนวล 

 
 

เอกสารแนบ 2 
 
  2. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เลิกก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แยกเป็นดังนี้ 
      1) กรณีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ไม่มีปัญหาอุปสรรค จำนวน 15 แห่ง  (สหกรณ์ 9 แห่ง กลุ่ม
เกษตรกร 6 แห่ง) สรุปผลดังนี้  
  ถึงข้ันตอนที่ 3 (ส่งงบฯ ตาม ม.80ให้ผู้สอบบัญชี) จำนวน  5  แห่ง ดังนี้ 

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้ชำระบัญชี 
1. สหกรณ์สวนยางพาราบัวเชด จำกัด  นางสาวจันทิมา โสรถาวร 
2. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโคกกระชายพัฒนา จำกัด นางสาวจิราพร เกลียวทอง 
3. สหกรณ์พัฒนาปศุสัตว์อีสานใต้ จำกัด  นายคำภา เรืองรัมย์ 
4. สหกรณ์การเกษตรตำบลบ้านจารย์ จำกัด นายกฤช เยาวสกุลมาศ 
5. สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรสุรินทร์ จำกัด นายปภังกร  หวลระลึก 

 
  ถึงข้ันตอนที่ 4 (ผู้สอบรับรองงบ และอยู่ระหว่างเรียกประชุมใหญ่) จำนวน 1 แห่ง ดังนี้ 

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้ชำระบัญชี 
1. กลุ่มเกษตรกรทำนาเฉนียง น.ส.เพชรฑิรา  สาระติ 
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  ถึงข้ันตอนที่ 6 (ดำเนินการจัดการทรัพย์สินและหนี้สิน) จำนวน 2 แห่ง ดังนี้ 
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้ชำระบัญชี 

1. กลุ่มเกษตรกรทำนาเทนมีย์ นายสุเรนทร์ ชูตาลัด 
2. กลุม่เกษตรกรทำนาบึง นายพิทูร  หวลระลึก 

 
  ถึงข้ันตอนที่ 7 (ส่งรายงานการชำระบัญชี ม.87) จำนวน  1  แห่ง ดังนี้ 

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้ชำระบัญชี 
1.สหกรณ์โรงเรียนเทศบาลท่าตูม จำกัด น.ส.เสาวลักษณ์ สุขชัย 

   
  ถึงข้ันตอนที่ 10 (ส่งมอบบรรดาสมุด) จำนวน  6  แห่ง ดังนี้ 

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้ชำระบัญชี 
1. สหกรณ์โคเนื้อระเวียง จำกัด  (27 มี.ค.62) น.ส.นรินทร์ คำเมลี 
2. สหกรณ์การเกษตร ปชด.จรัส-ตระเวง จำกัด นางรุจิรา    กลองรัมย์ 
3. สหกรณ์เลี้ยงโคบัวเชดสะเดาสำเภาลูน จำกัด นายสุเรนทร์ ชูตาลัด 
4. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ตรำดม น.ส.เพชรทิรา สาระติ 
5. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หนองใหญ่ นายพิทูร  หวลระลึก 
6. กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราตำบลเทนมีย์ นางจิราภร บูรณ์เจริญ 

 
 

เอกสารแนบ 3 
      2) กรณีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีปัญหาอุปสรรค จำนวน 77 แห่ง                          (สหกรณ์ 
61 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 16 แห่ง) สรุปผลดังนี้  
  - ยังไม่ได้ยื่นล้มละลาย จำนวน 16 แห่ง (สหกรณ์ 16 แห่ง กลุ่มเกษตรกร - แห่ง)  

  ถึงข้ันตอนที่ 2 (รับมอบทรัพย์สิน/จัดทำงบ ม.80)  จำนวน  3  แห่ง ดังนี้ 
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้ชำระบัญชี 

1. สหกรณ์เครื่องเงินสุรินทร ์จำกัด นายธราดล ศิลาลาย/ 
นางกันกนิษฐ์ สายวงษ์ประดิษฐ์ 

2. สหกรณ์สตรีศีขรภูมิ จำกัด น.ส.อาภรรัตน์ พ้ืนนวล 

3. สหกรณ์การเกษตร สกอ.ทุ่งกุลาพัฒนาอาชีพ จำกัด  นางบานใจ มามาก/นายวิชาญ 
           
  ถึงข้ันตอนที่ 3 (ส่งงบฯ ตาม ม.80ให้ผู้สอบบัญชี) จำนวน  6  แห่ง ดังนี้ 

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้ชำระบัญชี 
1. สหกรณ์ผู้เลี้ยงโค-กระบือจังหวัดสุรินทร์ จำกัด นายนิพนธ์  เจือจาน 
2. สผน.สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านม่วงมูล จำกัด นายกิตติศักดิ์ ไชยกิตติ/ 

นางสาวรำพึง ทรงงาม 
3. สหกรณ์การเกษตรพัฒนาชุมชน สกย.อ.(1)จังหวัดสุรินทร์ จำกัด นายธราดล  ศิลาลาย 
4. ร้านสหกรณ์รวมช่างสุรินทร์ จำกัด นางสาวทัศนีย์ ปรักมาศ 
5. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอำเภอศีขรภูมิ จำกัด นายวัชรินทร์ มามาก (คณะ) 
6. สหกรณ์การเกษตรกระโพ จำกัด นายปภังกร หวลระลึก 
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  ถึงข้ันตอนที่ 4 (ผู้สอบรับรองงบ ม.80/เรียกประชุมใหญ่เพ่ือรับรองงบ) จำนวน 2 แห่ง ดังนี้ 
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้ชำระบัญชี 

1. สหกรณ์ผ้าไหมสวายเมืองสุรินทร์ จำกัด  นางสาวจันทิมา  โสรถาวร 
2. สหกรณ์การเกษตรพนมดงรัก จำกัด นางสุทธาทิพย์  พันละบุตร 

 

  ถึงข้ันตอนที่ 6 (ดำเนินการจัดการทรัพย์สินและหนี้สิน) จำนวน 3 แห่ง ดังนี้ 
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้ชำระบัญชี 

1. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพนมดงรัก จำกัด นางวัชรี  ทรงนวน 
2. สหกรณ์การเกษตรเฉนียงรุ่งเรือง จำกัด นางกัลยวรรธน์ ทัดศรี 
3. สหกรณ์บริการสินค้าเกษตร จำกัด นางบานใจ มามาก 

 

  ถึงข้ันตอนที่ 7 (ส่งรายงานการชำระบัญชี ม.87) จำนวน  1  แห่ง ดังนี้ 
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้ชำระบัญชี 

1. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพัฒนาท้องถิ่นอีสาน จำกัด น.ส.พัชศิริญา วงศ์พุทธะ 
   

  ถึงข้ันตอนที่ 8 (ผู้สอบรับรอง ม.87) จำนวน  1  แห่ง ดังนี้ 
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้ชำระบัญชี 

1. สหกรณ์การเกษตรสามัคคีธรรม จำกัด นายจารุวัฒน์  วิยาสิงห ์
 
 

เอกสารแนบ 4 
      - ยื่นล้มละลาย จำนวน 61 แห่ง (สหกรณ์ 45 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 16 แห่ง)  
     1) ศาลมีคำสั่งพิพากษาให้ล้มละลายแล้ว  จำนวน  22 แห่ง  (เอกสารแนบ 4) ดังนี้  

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้ชำระบญัช ี
1. สหกรณ์การเกษตรสมัชชาเกษตรกรภาคอีสานรัตนบุรี จำกัด นางจันจิรา ศรีระเริญ 
2. สก.สหพันธ์สตรีทุ่งมน จำกัด นางพรรณภา หวลระลึก 
3. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำหวยลำพอก จำกัด นายธราดล  ศิลาลาย 
4. สหกรณ์การเกษตรสตรีหนองระว ีจำกัด นางบานใจ  มามาก 
5. สหกรณ์การเกษตรหนองกระทมนาบัว จำกัด นางสาวพยอม  พาพาน 
6. สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรรายยอ่ยอลงกรณ์ จำกัด นายพิทูร  หวลระลึก 
7. สหกรณ์การเกษตรรามมหาชน จำกดั นางสาวรำพึง  ทรงงาม 
8. สหกรณ์การเกษตรทัพพญารวมชนสตรี จำกัด น.ส.นรินทร์ คำเมลี 
9. สหกรณ์การเกษตรอีสาน - โคกเวง จำกัด น.ส.พิชญาภา แสงดาว 
10. สหกรณ์การเกษตรอีสานใต้ จำกัด นางชฎาธาร  จุฑาจันทร ์
11. สหกรณ์การเกษตรเพื่อชุมชนบ้านขาม จำกัด นายจารุวัฒน์  วิยาสิงห ์
12. สหกรณ์ผู้ผลิตข้าวหอมมะลิสุรินทร์ จำกัด นายอัคราช   ศรีเมือง 
13. สหกรณ์สหพันธข์อนแตก จำกัด นางรุจิรา กลองรัมย ์
14. สหกรณ์การเกษตรเมืองลีง สกย.อ.(1) จำกัด นายวัชรินทร์  มามาก 
15. สหกรณ์การเกษตรโนนนารายณ ์จำกัด น.ส.นรินทร์ คำเมลี 
16. สหกรณ์ช่วยเกษตรกรสังขะ-ศรีณรงค์ จำกัด นายอัคราช   ศรีเมือง 
17. กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองเทพ นางสาวรำพึง  ทรงงาม 
18. กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว์สำโรง น.ส.อาภรณ์รัตน ์ พื้นนวล 
19. กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว์เมืองที นางกัลยวรรธน ์ทัดศร ี
20. กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว์กุดหวาย นางสุภาวด ี บุญแก้ว 
21. กลุ่มเกษตรกรทำนาตาเมียง น.ส.พัชศิริญา วงค์พุทธะ 
22. กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว์ไผ่ น.ส.เสาวลักษณ์  สุขชยั 
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เอกสารแนบ 5 
 
     - ยื่นล้มละลาย (ต่อ)  

   2) อยู่ระหว่างดำเนินการล้มละลาย  จำนวน  32 แห่ง  (เอกสารแนบ 5) ดังนี้ 
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้ชำระบัญชี 

1. สหกรณ์พืชผลสุรินทร์ จำกัด น.ส.ศุลีพร ฉัตรเฉลิมเดช 
2. สหกรณ์ชาวไร่มันสำปะหลังจังหวัดสุรินทร์ จำกัด  น.ส.พัชศิริญา วงค์พุทธะ 
3. สหกรณ์การเกษตร สกย.อ (1) ลำดวน จำกัด นายนิพนธ์  เจือจาน 
4. สหกรณ์การเกษตรทำนบสามัคคีธรรม จำกัด นายนิพนธ์  เจือจาน 
5. สหกรณ์การเกษตร อสม.สุรินทร์ จำกัด นายนิพนธ์   เจือจาน 
6. สหกรณ์การเกษตรเพ่ือกลุ่มเกษตรกรสุรินทร์ จำกัด นางจิราภร  บูรณ์เจริญ 
7. สหกรณ์การเกษตรพัฒนาวิชาชีพ(สตรี)ปราสาท จำกัด นายพิทูร  หวลระลึก 
8. สหกรณ์การเกษตรพัฒนาอาชีพ จำกัด นางพรรณภา  หวลระลึก 
9. สหกรณ์การเกษตรแนงมุด จำกัด นายอัคราช   ศรีเมือง 
10. สหกรณ์การเกษตรพนมสวาย จำกัด นางเกียรติสุดา ค่ำสุริยา 
11. สหกรณ์การเกษตรอินทรีย์ทุ่งกุลา จำกัด นายชินพัฒน์ พิมพ์เพราะ 
12. สหกรณ์การเกษตรศรีณรงค์ จำกัด นายวัชรินทร์  มามาก 
13. สหกรณ์การเกษตร สกย.อ(1) จอมพระ จำกัด นายวัชรินทร์ มามาก 
14. สหกรณ์การเกษตรท่าตูม สกย.อ.(1) จำกัด นางสุทธาทิพย์ พันละบุตร 
15. สหกรณ์การเกษตรพัฒนาอาชีพปราสาท จำกัด นางสาวพยอม  พาพาน 
16. สหกรณ์การเกษตร สกย.อ.(1) ศีขรภูมิ จำกัด นายเฉลิมศักดิ์  จอดนอก 
17. สหกรณ์การเกษตรสามประสาน จำกัด นายปิยะ     สังขฤทธิ์ 
18. สหกรณ์สตรีสำโรงทาบ จำกัด  นายปิยะ  สังขฤทธิ์ 
19. สหกรณ์เกษตรหมู่บ้าน ปชด.โอทะลัน จำกัด (หนีชุ้มนุม) นายกฤช   เยาวสกุลมาศ 
20. สหกรณ์สมัชชาเกษตรกรตำบลโพนครก จำกัด นส.ทรายทอง ประดับศรี 
21. สหกรณ์การเกษตรเพ่ือเกษตรกรไทยชุมพลบุรี จำกัด นายอดิศักดิ์  สุขไสว 
22. สหกรณ์การเกษตร สกย.อุตสาหกรรมเกษตรสุรินทร์ จำกัด นายอัคราช   ศรีเมือง 
23. สหกรณ์ปศุสัตว์จังหวัดสรุินทร์ จำกัด น.ส.พยอม พาพาน 
24. ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์(งบ สก.เอง) นายธราดล   ศิลาลาย 
25. กลุ่มเกษตรกรทำนาจีกแดก นายสุเรนทร์  ชูตาลัด 
26. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ช่างปี่ นางสุภาวดี  บุญแก้ว 
27. กลุ่มเกษตรกรทำนาสวาย นายปภังกร  หวลระลึก 
28. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์แก นางอุษณิกา  อกอุ่น 
29. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หนองบัวทอง นางปุณิกา  หวลระลึก 
30. กลุ่มเกษตรกรทำนาเกาะแก้ว นายปริญญา  ยวงปรางค์ 
31. กลุ่มเกษตรกรทำนาโคกยาง  นางโสภาพรรณ  เจือจาน 
32. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์โคกตะเคียน นางเกียรติสุดา ค่ำสุริยา 
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เอกสารแนบ 6 
 
  - ยื่นล้มละลาย (ต่อ)            
             3) อยู่ระหว่างประกาศไม่ล้มละลาย  จำนวน 7 แห่ง  ดังนี้     

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้ชำระบัญชี 
1. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการผลิตและสง่ออกศีขรภูมิ จำกัด น.ส.ปริศนา ฟักนวล 
2. สหกรณ์การเกษตรไทยหนองเยีย จำกัด น.ส.พัชศิริญา วงศ์พุทธะ 
3. สหกรณ์บริการมหาชน จำกัด นายสมควร  แสงอินทร์ 
4. สหกรณ์การเกษตร อบต.นอกเมือง จำกัด นางเกียรติสุดา  ค่ำสุริยา 
5. สหกรณ์ผู้ผลิตแปรรูปการเกษตรโคกสำโรงสุรินทร์ จำกัด นายสมควร  แสงอินทร์ 
6. กลุ่มเกษตรกรทำนาแนงมุด นายพิทูร  หวลระลึก 
7. กลุ่มเกษตรกรทำนาโคกกลาง นางพรรณภา หวลระลึก 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

3.6 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์1-6 นำเสนอการรายงานผลการปฏิบัติงาน (Template)  
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืน ๆ (ไม่มี) 
   4.1 เรื่องการรายงานปฏิบัติราชการกลุ่มงานวิชาการและกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 
   ให้กลุ่มงานวิชาการและกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์รายงานผลการปฏิบัติราชการในที่ประชุมเฉพาะ
กิจกรรม/ โครงการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ว่ามีกิจกรรมใดบ้างจะต้องดำเนินการอย่างไร ในห้วงระยะเวลาใด มี
ปัญหาอุปสรรคหรือไม่ ส่วนงานที่ดำเนินการเสร็จ ไม่ควรนำมาเสนอในที่ประชุม เช่น ผลการใช้ประโยชน์จากรถเกี่ยว
ข้าวของสหกรณ์ซ่ึงไม่ใช่ฤดูเก็บเกี่ยวข้าวเป็นต้น 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

เมื่อที่ประชุมไม่มีท่านใดเสนอเรื่องใดอีก ประธานในที่ประชุมกล่าวขอบคุณและปิดการประชุม 
เลิกประชุมเวลา 15.00 น. 
        
        ลงชื่อ  .................................  ผู้จดรายงานการประชุม 
               (นางภูนิดา  ปล้องกลาง) 
                   เจ้าพนักงานธุรการ 
        ลงชื่อ  .................................  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
              (นายเฉลิมศักดิ์  จอดนอก) 
          นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 


