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ผู้เข้าประชุม

ล าดบั      ชือ่ นามสกุล ต าแหน่ง
1 นางสุวรรณี ศรีสุวรรณ์ สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์
2 นายสมควร แสงอนิทร์ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ
3 นางสาวทรายทอง  ประดับศรี      นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ
4 นายเฉลิมศักด์ิ จอดนอก นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ
5 นายวัชรินทร์ มามาก นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ
6 นางเกยีรติสุดา ค่ าสุริยา นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ
7 นายชินพัฒน์ พิมพ์เพราะ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส
8 นางสาวนรินทร์ ค าเมลี เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส
9 นางสาวศุลีพร ฉัตรเฉลิมเดช นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ

10 นางพรรณภา หวลระลึก นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ
11 นางจิราภร บรูณ์เจริญ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ
12 นางชฎาธาร จุฑาจันทร์ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ
13 นางสาวปริศนา ฟักนวล นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ
14 นางสาวพัชศิริญา วงศ์พุทธะ นิติกรปฏบิติัการ
15 นางสาวทัศนีย์ ปรักมาศ นักวิชาการสหกรณ์ปฏบิติัการ
16 นางสาวจิราพร เกลียวทอง นักวิชาการสหกรณ์ปฏบิติัการ
17 นายค าภา เรืองรัมย์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏบิติัการ
18 นางสาวปทัมา ดุจดา นักวิชาการสหกรณ์ปฏบิติัการ
19 นางสาวจุฑามาศ อปุถัมภ์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏบิติัการ
20 นางอรสา วงศ์ค า เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน
21 นายวิรง ประดับศรี เจา้พนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน
22 นายนิพนธ์ เจือจาน เจา้พนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน
23 นางสาวณัฐกานต์ รุ่งเรือง เจา้พนักงานส่งเสริมสหกรณ์ปฏิบัติงาน
24 นายวิทยา มัยสนิท นักวิชาการสหกรณ์ปฏบิติัการ***

รายงานการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง
ส านักงานสหกรณจั์งหวัดสุรินทร์

ครั้งที ่7/2563
วันพุธ ที ่19 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็นตน้ไป

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

   ผู้ไม่ไดเ้ข้าประชุม
1 นายธราดล ศิลาลาย นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ ไปราชการ
2 นางบานใจ มามาก นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ ไปราชการ
3 นายจารุวัฒน์ วิยาสิงห์ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ ไปราชการ
4 นางสาวจันทิมา โสรถาวร นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ ไปราชการ
5 นายกติติศักด์ิ ไชยกติติ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ ไปราชการ
6 นางสาวพยอม พาพาน นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ ไปราชการ
7 นายกฤช เยาวสกลุมาศ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ ไปราชการ
8 นางสุทธาทิพย์ พันละบตุร นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ ไปราชการ
9 นางกนัต์กนิษฐ์ สายวงษ์ประดิษฐ์ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ ไปราชการ

10 นายอดิศักด์ิ สุขไสว เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ลาปว่ย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มประชุม  เวลา 09.00 น. ....../ 
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เริ่มประชุม  เวลา 09.00 น.  
  นางสุวรรณี  ศรีสุวรรณ์ สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุม และ

ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 
    

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   1.1 ผลการประชุมกรมการจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 7/2563 โดย นายเฉลิมศักดิ์ จอดนอก     
นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ ซึ่งได้รับมอบหมายจากสหกรณ์จังหวัดให้เข้าประชุมแทน เม่ือวันที่ 30 กรกฎาคม 
2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ มีรายละเอียดดังนี้ 
   1.) พิธีการก่อนวาระการประชุม 
       พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง การด าเนินโครงการรณรงค์ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE 
NUMBER ONE จังหวัดสุรินทร์ ประจ าปี 2563 โดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ เป็นเจ้าภาพ จัดให้มีการลง
นามบันทึกข้อตกลงระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์กับหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสุรินทร์และบันทึกภาพร่วมกัน 
   2.) ข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ 
       เรื่องปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) วันที่ 6 สิงหาคม 2563 
จ ะ มี นั ก ศึ ก ษ า ม า จ า ก ป ร ะ เ ท ศ กั ม พู ช า ใ น พ ร ะ บ ร ม ร า ชู ป ถั ม ภ์  ส ม เ ด็ จ พ ร ะ ก นิ ษ ฐ า ธิ ร า ช เ จ้ า                                  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จ านวน 33 คน เดินทางมาศึกษาต่อที่สถานศึกษาในจังหวัด
สุรินทร์ รวม 5 แห่ง ทั้งนี้ จังหวัดสุรินทร์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 
ได้จัดเตรียมสถานที่กักกันตัวเพ่ือเฝูาระวังไว้ที่โรงแรมล้านช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 6 -19 สิงหาคม 
2563 รวม 14 วัน เมื่อครบก าหนดแล้วหากไม่มีการติดเชื้อ นักศึกษาดังกล่าวจะแยกย้ายไปศึกษาต่อตามสถานศึกษา
ที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว  
      ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ก าชับให้หน่วยงานที่มีหน้าที่เฝูาระวังนักศึกษาดังกล่าว จัดเวรเฝูาดูแล
อย่างเคร่งครัด ห้ามมิให้นักศึกษาออกนอกสถานที่กักกันตัวโดยเด็ดขาด ส่วนหน่วยงานอ่ืนๆ ก็ขอให้ระมัดระวัง หากไม่
จ าเป็นควรหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสถานกักกัน เพ่ือปูองกันการแพร่ระบาดของเชื้อ 
     ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 จังหวัดสุรินทร์มีผู้ปุวยเข้าเกณฑ์สอบสวนจ านวน 527 ราย     
ผลยืนยัน 9 ราย และเสียชีวิต 1 ราย 
   3.) เรื่องสถานการณ์น้ าของจังหวัดสุรินทร์ 
       อ่างเก็บน้ าขนาดกลางในจังหวัดสุรินทร์ รวมทั้งหมด 17 อ่าง ณ ปัจจุบัน มีปริมาณกักเก็บ 40 
ล้าน ลบม. จากความจุที่จุได้เต็มที่ 145 ลบม. คิดเป็นร้อยละ 30 ของปริมาณกักเก็บทั้งหมด 
       อ่างเก็บน้ าห้วยเสนง มีปริมาณน้ าจ านวน 7,200,000 ลบม. และอ่างอ าปึลมีปริมาณน้ า 
6,500,000 ลบม. รวม 13,700,000 ลบม. ปีที่แล้ว (2562) ในเดือนเดียวกันนี้มีปริมาณกักเก็บน้ า 2 อ่าง รวมกัน   
ไม่ถึง 1,000,000 ลบม. ตลอดปี 2563 จังหวัดสุรินทร์จะไม่ขาดแคลนน้ าอุปโภค-บริโภค 
   4.) เรื่องการจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี “น้ าใจ น้ ามันปันสุข” สมทบทุนจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง
ตามโครงการสระน้ าไร่นา ประชารัฐสามัคคี เกษตรอินทรีย์ 4.0 
       สืบเนื่องจากนายไกรสร  กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ มีนโยบายที่จะแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าให้แก่เกษตรกรที่ท าอาชีพเกษตรกร จึงได้ก าหนดการทอดผ้าปุาสามัคคีจัดหาเงินทุนค่าน้ ามันเชื้อเพลิง
ส าหรับขุดสระในไร่นา ให้เกษตรกรที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ จึงขอความร่วมมือส่วนราชการทุกส่วน และ
ภาคเอกชนร่วมกันบริจาคเงินตามก าลังศรัทธา เพ่ือสนับสนุนการขุดสระในไร่นาแก่เกษตรกร เบื้องต้นได้รับการ
สนับสนุนจากบริษัทในเครือของเซ็นทรัลแล้ว เป็นเงินจ านวน 600,000 บาท ส่วนเครื่องจักร(รถขุด) ได้รับ          
ความอนุเคราะห์จากกองทัพภาคที่ 2 เมื่อท าการขุดสระและมอบให้เกษตรกรแล้ว ขอให้หน่วยงานราชการเข้าไป
แนะน าส่งเสริมเกษตรกร ตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้นและด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 
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5.) เรื่องก าหนดการประชุมกรมการจังหวัดสุรินทร์ประจ าเดือนสิงหาคม 2563 ตรงกับวันศุกร์
ที่ 28 สิงหาคม 2563 
1.2 ข้อสั่งการสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ 

  1.) ส านักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดสุรินทร์ จัดโครงการคันนาทองค า ในพ้ืนที่ 500 ไร่ (คทช.) มอบ กจส 
ร่วมกับ กสส.4 หาข้อมูล/รายละเอียดร่วมกัน 
  2.) ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ก าหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอบรมพัฒนาองค์กรพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร เพ่ือรักษามาตรฐานคุณภาพการปฏิบัติงานและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมชาโตเดอ เขาใหญ่ อ าเภอปากช่อง    
จังหวัดนครราชสีมา ขอให้กลุ่มงานและ กสส. เตรียมข้อมลูแผนปฏิบัติงานแนะน าส่งเสริมสหกรณ์ไปวิเคราะห์และจัดท า
แผนปี 2564 ให้พร้อม 
  3.) ข้อสังเกตจากผู้สอบบัญชี  
      จากการร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปีของสหกรณ์หลายแห่ง พบว่างบการเงินของสหกรณ์มีข้อสังเกต
จากผู้สอบบัญชีเพ่ิมมากข้ึน ปัญหาหนักขึ้น มีรูปแบบใหม่ๆ มากขึ้น ขอให้ กสส. เอาใจใส่ เพ่ิมความรอบคอบให้มากขึ้น 
มอบนักการเงินของส านักงาน วิเคราะห์งบการเงินของสหกรณ์ ให้เป็นข้อมูลการแนะน าส่งเสริมแก่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์
ปูองปรามไม่ให้เกิดข้อบกพร่องในสหกรณ์ 
      ให้ กสส. ทุกกลุ่ม ติดตามการแก้ไขข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีในแต่ละสหกรณ์ รายงานความก้าวหน้า
ทุกเดือน พร้อมทั้งแนวทางแก้ไขด้วย 
  4.) การปฏิบัติงาน ขอให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มความสามารถ เน้นการบริหารจัดการให้เป็นมืออาชีพ 
ให้มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
     -กรณีสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ด าเนินการ หากด าเนินเสร็จแล้วให้รายงาน  เพ่ือทราบด้วย 
ว่าผลการด าเนินการเป็นอย่างไรและด าเนินการไปถึงข้ันตอนใดแล้ว 
    
ระเบียบวาระที่ ๒   เร่ืองรับรองรายงานการประชุม ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างส านักงาน
สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 10 กรกฎาคม ๒๕63 
      ฝุายบริหารทั่วไปได้น ารายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 10 กรกฎาคม ๒๕63 ลงใน
เว็บไซต์ ของส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ และหากมีข้อแก้ไขเพ่ิมเติมให้แจ้งฝุายบริหารทั่วไป เพ่ือท าการแก้ไข
รายงานการประชุม ทั้งนี้ ไม่มีผู้ใดขอแก้ไข จึงได้ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง 
    
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2563 โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องเพื่อทราบน าเสนอโดยฝ่ายบริหารทั่วไป  กลุ่มงานวิชาการ  และกลุ่ม      
ส่งเสริมสหกรณ์ 
   3.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป 

   3.1.1 เรื่อง ข้าราชการย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ 
       นายวิทยา  มัยสนิท ต าแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริม

สหกรณ์ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ย้ายมาด ารงต าแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริม
สหกรณ์ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ เดินทางมารายงานตัวแล้วเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563  

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๖ 
 

                  3.1.2  เรื่องผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนกรกฎาคม 2563  (ฝบท.)  
             

รวมทกุงบ งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงินอุดหนุน งบรายจา่ยอ่ืน

งบประมาณทีไ่ด้รบั 22,334,676.94   6,263,700.00   5,057,589.00   221,000.00    10,792,387.94      -           

ผลการเบกิจา่ย 20,167,030.34    5,221,446.64   3,932,195.76   221,000.00    10,792,387.94      -           

% ผลการเบกิจา่ย 90.29% 83.36% 77.95% 100.00% 100.00% -           

แผนเบกิจา่ยของเดือนก.ค 63 88.00%

คงเหลือ 2,167,646.60      1,042,253.36   1,125,393.24   -                -                        -           

ผลการเบิกจ่ายภาพรวม สนง.สหกรณจั์งหวัดสุรินทร์  ณ  วันที ่31 กรกฎาคม  2563

 
 ผลการเบิกจ่ายของส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ (เดือนกรกฎาคม 2563) 90.29 % 
 แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ภายในเดือน กรกฎาคม 2563           88.00 %   
 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     523,810.00       5,729,306.64      91.82       510,393.36          

1.2 เงินเพ่ิมคา่ครองชีพ                                                      24,000.00         24,000.00          1,595.00           17,545.00           73.10       6,455.00              

6,263,700.00    6,263,700.00     525,405.00       5,746,851.64      91.75       516,848.36          

2.งบด าเนินงาน

2.1 เงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม  + เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 241,600.00       241,600.00        18,662.00         203,971.55         84.43       37,628.45            

2.2 คา่เช่าบา้น                                                                 767,300.00       832,000.00        62,000.00         741,108.00         89.08       90,892.00            

-                      

1,008,900.00    1,073,600.00     80,662.00         945,079.55         88.03       128,520.45          

รวมแผนงานบุคคลากรภาครัฐ 7,272,600.00    7,337,300.00     606,067.00       6,691,931.19      91.20       645,368.81          

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ส านักงานสหกรณ์จงัหวัดสุรินทร์

  ณ วันที่ 17   สิงหาคม   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        58,721.00         147,701.77         73.56       53,098.23            

      2. คา่เช่าส านกังาน 180,000.00       48,000.00          40,000.00           83.33       8,000.00              

      3.คา่จา้งเหมาท าความสะอาด  2 อตัรา 216,000.00       211,935.44        18,000.00         175,935.44         83.01       36,000.00            

      4. คา่จา้งเหมาพนกังานขบัรถยนต ์ 6 อตัรา 792,000.00       786,600.00        66,000.00         654,600.00         83.22       132,000.00          

      5. คา่จา้งเหมารักษาความปลอดภยั  2 อตัรา 273,600.00       240,000.00        20,000.00         200,000.00         83.33       40,000.00            

      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          4,920.93           47,435.51           79.06       12,564.49            

          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          40,000.00           100.00     -                      

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

รวม           2,347,300.00 2,172,235.44 167,641.93    1,890,572.72      87.03       281,662.72           



  รายงานการประชุม |หน้า ๗ 
 
ที่ แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กจิกรรมหลัก/กจิกรรมรอง/รายการรายจ่าย แผน งบประมาณ เบิกจ่ายเดือนนี้ เบิกจ่ายสะสม ร้อยละ งบคงเหลือ

ยอดยกมา 2,347,300.00    2,172,235.44     167,641.93       1,890,572.72      87.03       281,662.72          

      7.5  คา่วสัดุส านกังาน 267,500.00       267,500.00        267,500.00         100.00     -                      

      7.6  คา่ประกนัภยัรถยนต์ 9,000.00           9,000.00            9,000.00             100.00     -                      

      7.7  คา่ประสานงานส่วนกลางและประชุมเขต 54,900.00         54,900.00          1,365.00           54,900.00           100.00     -                      

      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           71,941.00           89.93       8,059.00              

9. เงินส ารองจงัหวดั (เพ่ือให้หน่วยงานสามารถบริหารงบประมาณไดค้ล่องตวั 250,000.00       250,000.00        39,759.79         197,245.21         78.90       52,754.79            

    โดยให้เบิกจ่ายไดต้ามแนวทางการบริหารงบประมาณเงินส ารองฯ

รวม  1.1 งานบริหารทั่วไป 3,042,300.00    2,867,235.44     212,762.72       2,524,758.93      88.06       342,476.51          

1.2  คา่ใชจ่้ายในงานส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเขม้แข็งตามศกัยภาพ

       1. คา่ใชจ่้ายในการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 220,000.00       220,000.00        220,000.00         100.00     -                      

       2. คา่พาหนะ คา่น ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 150,700.00       150,700.00        150,700.00         100.00     -                      

1.2  รวมค่าใช้จ่ายงานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ให้มคีวามเข้มแข็งฯ 370,700.00       370,700.00        -                    370,700.00         100.00     -                      

 1.3   ค่าใช้จ่ายเพิ่มระหว่างปี

1. คา่ธรรมเนียมศาลในการส่งบงัคบัคดี                                          (โอนเพ่ิม 1,500) 6,669.00           6,669.00            6,669.00             100.00     -                      

2. คา่ใชจ่้ายด าเนินงานโครงการสหกรณ์สีขาวดว้ยธรรมาภิบาล 15,760.00         15,760.00          2,475.00           15,760.00           100.00     -                      

3. คา่ใชจ่้ายประชุมพฒันาศกัภาพกลุ่มฯ ระดบัจงัหวดั 5,400.00           5,400.00            5,400.00             100.00     -                      

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          11,400.00           100.00     -                      

6.คา่ใชจ่้ายในการพฒันาองคก์ร พฒันาบุคลากร เพ่ือรักษามาตรฐานและคุณภาพการปฏิบติังาน 110,000.00       110,000.00        -           110,000.00          

รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มระหว่างปี 156,089.00       156,089.00        2,475.00           46,089.00           29.53       110,000.00           
 
ที่ แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/รายการรายจ่าย แผน งบประมาณ เบิกจ่ายเดือนนี้ เบิกจ่ายสะสม ร้อยละ งบคงเหลือ

1.4  ค่าใช้จ่ายการด าเนนิงาน ก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์

       1. การป้องกนัการเกิดขอ้บกพร่อง 20,400.00       20,400.00       7,645.00           37.48      12,755.00         
       2. จดัประชุมซกัซ้อมการตรวจการ  (หา้มถวัจ่าย) 5,400.00         5,400.00          5,400.00           100.00   -                      
      3. ตรวจการสหกรณ์โดยทีมตรวจสอบระดบัจงัหวดั 51,800.00       51,800.00       29,976.00         57.87      21,824.00         
      4. ตรวจการตามค าสัง่นายทะเบียนสหกรณ์ 10,800.00       10,800.00       7,615.00         7,615.00           70.51      3,185.00            
      5. ติดตามประเมินผลความกา้วหนา้การแกไ้ขขอ้บกพร่อง 6,200.00         6,200.00          1,960.00         6,200.00           100.00   -                      
      6. จดัประชุมคณะท างานระดบัจงัหวดัแกไ้ขปัญหาฯ จกบ (หา้มถวัจ่าย) 11,400.00       11,400.00       11,400.00         100.00   -                      
      7. ช าระบญัชี 104,000.00     104,000.00     1,260.00         83,360.00         80.15      20,640.00         
     8. ค่าใชจ่้ายส าหรับผูช้  าระบญัชีในการร้องขอต่อศาลเพ่ือใหศ้าลสัง่ลม้ละลาย -                      
    9. ค่าใชจ่้ายในการจดัประชุมเชิงปฏิบติัการเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกนั 31,500.00       31,500.00       31,500.00         100.00   -                      
        แกไ้ขปัญหา และพฒันาสหกรณ์/กลุ่มฯระดบัจงัหวดั -                      
1.4 รวมค่าใชจ่้ายในการ ด าเนินงาน ก ากบั ดูแล ตรวจสอบและคุม้ครองระบบสหกรณ์ 241,500.00     241,500.00     10,835.00       183,096.00      75.82      58,404.00         
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   -                      
รวมแผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3,826,389.00 3,651,324.44  226,072.72     3,140,443.93   86.01      510,880.51        



  รายงานการประชุม |หน้า ๘ 
 

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

แผนงานพื้นฐาน  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ผลผลิต  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพ
กจิกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร   

งบลงทุน ครุภณัฑส์ านกังาน    0701228701110484  /070123200O1126 -                      

      เคร่ืองปรับอากาศแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู 194,400.00       189,000.00        189,000.00         100.00     -                      

รวมงบลงทุน 194,400.00       189,000.00        -                    189,000.00         100.00     -                      

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพ

กจิกรรมหลัก การพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร     

งบลงทุน 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

งบด าเนินงาน คา่ใชจ่้ายในการด าเนินการโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี ฯ 25,100.00         25,100.00          7,539.00             30.04       17,561.00            

รวมโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีฯ 25,100.00         25,100.00          -                    7,539.00             30.04       17,561.00            

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        -                    151,539.00         89.62       17,561.00             
 
  
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๙ 
 

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

แผนงานยุทธศาสตร์ เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการ ส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ      0701236743000000  O1130

กิจกรรมหลกั พฒันาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ

1 กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ

งบด าเนินงาน

1. คา่ใชส้อยและวสัดุ                                                              19,200.00         19,200.00          7,166.00             37.32       12,034.00            

2.คา่ประชุมเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือจดัท าแผนพฒันาธุรกิจ -                    -                    -                      -                      

รวมกิจกรรมรองส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์ในพ้ืนท่ีโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 19,200.00         19,200.00          -                    7,166.00             37.32       12,034.00            

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          26,842.00           94.18       1,658.00              

สหกรณ์อย่างย ัง่ยืน กิจกรรมการพฒันาเพ่ิมบทบาทบคุลากรสหกรณ์

รวมกิจกรรม ประยุกตใ์ชแ้นวพระราชด าริเป็นแนวทางขบัเคล่ือนเพ่ือพฒันาชุมชน    32,400.00         32,400.00          -                    26,842.00           82.85       5,558.00              

    -  8 -

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

กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี

งบด าเนินงาน

1. คา่ใชส้อยและวสัดุ 46,900.00         46,900.00          46,900.00           100.00     -                      

2.คา่ใชจ่้ายในการอบรม(กิจกรรมทศันศึกษาให้แก่นกัเรียนท่ีเป็นคณะกรรมการกิจกรรม 67,200.00         67,200.00          34,000.00         58,300.00           86.76       8,900.00              

   สหกรณ์นกัเรียน

รวมเงินงบด าเนินงาน 114,100.00       114,100.00        34,000.00         105,200.00         92.20       8,900.00              

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส าหรับเป็นรางวลัให้แก่โรงเรียนในโครงการส่งเสริมสหกรณ์ตามพระราชด าริ 8,000.00           8,000.00            8,000.00             100.00     -                      

รวมเงินอุดหนุน 8,000.00           8,000.00            8,000.00             100.00     -                      

รวมกจิกรรมรองส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 122,100.00       122,100.00        34,000.00         113,200.00         92.71       8,900.00              

4 กิจกรรม ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นกัเรียนในโรงเรียนเพียงหลวง ในทลูกระหม่อมหญิง

อุบลรัตนราชกญัญา สิริวฒันาพรรณวดี

งบด าเนินงาน

1.คา่ใชส้อยและวสัดุ 15,200.00         15,200.00          15,200.00           100.00     -                      

2.คา่ใชจ่้ายในการอบรม(กิจกรรมทศันศึกษาให้แก่นกัเรียนท่ีเป็นคณะกรรมการกิจกรรม 9,600.00           9,600.00            4,450.00           8,850.00             92.19       750.00                 

   สหกรณ์นกัเรียน

รวมกิจการม ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนเพียงหลวง 24,800.00      24,800.00       4,450.00         24,050.00        96.98       750.00                  



  รายงานการประชุม |หน้า ๑๐ 
 

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          6,600.00             20.25       26,000.00            

2.คา่ใชจ่้ายในการอบรมจดัท าแผนการด าเนินกิจกรรมและการประยุกตใ์ชห้ลกัปรัชญา -                    -                    -                      -                      

เศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตกร

รวมเงินกิจกรรมขบัเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ 32,600.00         32,600.00          -                    6,600.00             20.25       26,000.00            

รวมเงนิโครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 248,200.00       248,200.00        38,450.00         177,397.00         71.47       70,803.00            

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมัน่คงและลดความเหล่ือมล า้ทางด้านเศรษฐกจิและสังคม

โครงการ ส่งเสริมและพฒันาอาชีพเพ่ือแกไ้ขปัญหาท่ีดินท ากินของเกษตรกร            0701240727000000

กิจกรรมหลกั ส่งเสริมและพฒันาอาชีพภายใตโ้ครงการจดัท่ีดินตามนโยบายรัฐบาล  070123200O1131

งบด าเนินงาน

1. คา่ใชส้อยและวสัดุ 41,400.00         41,400.00          29,995.00         40,615.00           98.10       785.00                 

-                      

รวมกิจกรรมหลกั ส่งเสริมและพฒันาอาชีพภายใตโ้ครงการจดัท่ีดินฯ 41,400.00         41,400.00          29,995.00         40,615.00           98.10       785.00                  
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        22,407,376.94  22,291,612.38   900,584.72       21,063,775.06    94.49     1,227,837.32    
 
มติ   ที่ประชุมรับทราบ 
 
 3.1.3 เรื ่องผลการปฏิบัติงานของส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2563  ประธานได้ติดตามผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน กรกฎาคม 
2563 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (น าเสนอ power point) 
            
 
 
 
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๑๑ 
 

 
 

 
 
 
        
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๑๒ 
 

  
 
 
  

 
1. ) ผลงานภาพรวมได้ตามเปูาหมาย 

2. ) กสส.4 และ กสส.6 ผลงานต่ ากว่าเปูาหมาย 

:ให้ชี้แจงปัญหาอุปสรรคและแนะน าให้สหกรณ์รับสมาชิกเพ่ิม 



  รายงานการประชุม |หน้า ๑๓ 
 

 

1. ผลงานในภาพรวมได้ตามเป้าหมาย 

2. กสส.3,4 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

:ให้ชี้แจงปัญหาและอุปสรรค และแนะน าให้กลุ่มเกษตรกรรับสมาชิกเพ่ิม 

 



  รายงานการประชุม |หน้า ๑๔ 
 

 

 :กรณีที่สหกรณ์ปีบัญชีสิ้นสุด 30 เมษายน จะครบก าหนด 150 วัน ในวันที่ 30 กันยายน 2563  ไม่สามารถ
ประกาศมาตรฐานได้ทันวันที่ 1 กันยายน 2563 จะถือว่าตกเกณฑ์หรือไม่ มอบ กจส. หาข้อมูลให้ชัดเจนชี้แจงและ   
ท าความเข้าใจกับ กสส. ให้ถูกต้อง 

 



  รายงานการประชุม |หน้า ๑๕ 
 

 

:ให้น ากรณีนี้ไปวิเคราะห์เป็นแผนปฏิบัติงาน ปี 2564 ในที่ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอบรมพัฒนาองค์กร
พัฒนาศักยภาพบุคลากร เพ่ือรักษามาตรฐานคุณภาพการปฏิบัติงานและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันที่ 30-31 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมชาโตเดอ เขาใหญ่ อ าเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา 

 



  รายงานการประชุม |หน้า ๑๖ 
 

 

 



  รายงานการประชุม |หน้า ๑๗ 
 

 

ส่วนที่เหลือยังไม่ประเมิน คาดว่าจะรักษามาตรฐานได้ทุกแห่ง 



  รายงานการประชุม |หน้า ๑๘ 
 

 

 



  รายงานการประชุม |หน้า ๑๙ 
 

 

 

: กรณีสหกรณ์ขาดทุน เช่น สกก. วันวันวัน จก. สก. ประมงจังหวัดสุรินทร์ จก. สกก.อินทรีย์สุรินทร์ จก.         
ให้ตั้งเป็นกลุ่มเปูาหมายน าไปวิเคราะห์แผนฟ้ืนฟูในที่ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอบรมพัฒนาองค์กรพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร เพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพการปฏิบัติงานและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ในวันที่ 30-31 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมชาโตเดอ เขาใหญ่ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 



  รายงานการประชุม |หน้า ๒๐ 
 

 

:ภารกิจของ กจส. คือ เรื่องการยกระดับชั้น การควบคุมภายใน ให้น าเสนอในวันประชุม เชิงปฏิบัติการโครงการ
อบรมพัฒนาองค์กรพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพ่ือรักษามาตรฐานคุณภาพการปฏิบัติงานและเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันที่ 30-31 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมชาโตเดอ เขาใหญ่ อ าเภอ
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 



  รายงานการประชุม |หน้า ๒๑ 
 

 

 

 



  รายงานการประชุม |หน้า ๒๒ 
 

 

 



  รายงานการประชุม |หน้า ๒๓ 
 

 

 



  รายงานการประชุม |หน้า ๒๔ 
 

 

 



  รายงานการประชุม |หน้า ๒๕ 
 

 

 



  รายงานการประชุม |หน้า ๒๖ 
 

 

 



  รายงานการประชุม |หน้า ๒๗ 
 

 

:เรื่องการใช้ประโยชน์ และไม่ได้ใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์การตลาด มอบ กพส.ร่วมกับ กสส ตรวจสอบข้อมูลและ
แนะน าการใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ากับงบประมาณที่ได้รับอุดหนุนจากรฐับาล 

 



  รายงานการประชุม |หน้า ๒๘ 
 

 

 



  รายงานการประชุม |หน้า ๒๙ 
 

 

 



  รายงานการประชุม |หน้า ๓๐ 
 

 

 



  รายงานการประชุม |หน้า ๓๑ 
 

 

 



  รายงานการประชุม |หน้า ๓๒ 
 

 

 



  รายงานการประชุม |หน้า ๓๓ 
 

 

 



  รายงานการประชุม |หน้า ๓๔ 
 

 

 

 

 

 

 



  รายงานการประชุม |หน้า ๓๕ 
 

 

 



  รายงานการประชุม |หน้า ๓๖ 
 

 

:ให้น ากรณีนี้ไปวิเคราะห์เป็นแผนงานปี 2564 ในที่ประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมพัฒนาองค์กร พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร เพ่ือรักษามาตรฐานคุณภาพการปฏิบัติงานและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจ าปี 2563 ระหว่าง
วันที่ 30-31 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมชาเดอโต เขาใหญ่ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 



  รายงานการประชุม |หน้า ๓๗ 
 

 

 



  รายงานการประชุม |หน้า ๓๘ 
 

 

 



  รายงานการประชุม |หน้า ๓๙ 
 

 

 



  รายงานการประชุม |หน้า ๔๐ 
 

 

 



  รายงานการประชุม |หน้า ๔๑ 
 

 

 

 

 



  รายงานการประชุม |หน้า ๔๒ 
 

 

:การรับช าระหนี้ ของ สกก. ทับทิมสยาม 04 จก. โดยการปรับโครงสร้างหนี้ให้แก่สมาชิก ขอให้ค านึงถึง
ประโยชน์ที่สหกรณ์และสมาชิกจะได้รับด้วย หากปรับโครงสร้างแล้ว หากเป็นการเพิ่มภาระให้สมาชิกก็ไม่ควรท า 

 



  รายงานการประชุม |หน้า ๔๓ 
 

 

 



  รายงานการประชุม |หน้า ๔๔ 
 

 

 



  รายงานการประชุม |หน้า ๔๕ 
 

 

 



  รายงานการประชุม |หน้า ๔๖ 
 

 

 

 

 



  รายงานการประชุม |หน้า ๔๗ 
 

 

 



  รายงานการประชุม |หน้า ๔๘ 
 

 

 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  รายงานการประชุม |หน้า ๔๙ 
 

3.2 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
   3.2.1 การรายงานสินทรัพย์สภาพคล่อง น าเสนอโดยเอกสาร 

   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แจกในที่ประชุม 

                             

   

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

  3.2.2. ผลการรวบรวมข้าวเปลือก ภายใต้โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดย
สถาบันเกษตรกรปกีารผลิต 2562/63 น าเสนอโดยเอกสาร 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แจกในที่ประชุม 

         
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
   
 

../../ไฟล์งานเข้าวาระนำเสนอหน้าจอ/ประชุมประจำเดือนปี63/ประชุมครั้งที่%207/กพส/กพส.%20นำเสนอโดยเอกสาร/เข้าวาระ%2019%20ส.ค.63%20กพส/สภาพคล่อง.JPG
../../ไฟล์งานเข้าวาระนำเสนอหน้าจอ/ประชุมประจำเดือนปี63/ประชุมครั้งที่%207/กพส/กพส.%20นำเสนอโดยเอกสาร/เข้าวาระ%2019%20ส.ค.63%20กพส/สินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าว.JPG


  รายงานการประชุม |หน้า ๕๐ 
 

  3.2.3.โครงการธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร  
   พัฒนาสหกรณ์ให้เป็นแหล่งยืม/คืน/รับฝาก/ถอน เมล็ดพันธุ์ข้าว ข้าวสาร ข้าวเปลือก และปัจจัย
การผลิตอ่ืน ๆให้แก่สมาชิกสหกรณ์ เพ่ือลดต้นทุนและบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิก  
   ผลการด าเนินงาน  ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 29 กรกฎาคม 2563 มีสมาชิกใช้บริการ ในการ
ซื้อ เมล็ดพันธุ์ข้าว,ข้าวสาร และเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด จ านวน 769 ราย มูลค่า 4,265,569.00 บาท ต้นทุนการผลิต
ลดลง  256,185.00 บาท ดังนี้ 
ผลการด าเนินงาน  ประจ าเดือน กรกฎาคม 2563 
 

ที ่ ชื่อสหกรณ ์ การใหบ้รกิาร 

ผลการใหบ้รกิารของธนาคาร 

หมาย
เหต ุ

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

สมาชิก
มาใช้
บริการ 

 
ยอด

ให้บริการ 

ต้นทุน
การผลิต
ลดลง 

สมาชิกมา
ใช้บริการ 

ยอดให้บริการ ต้นทุนการ
ผลิตลดลง 

1 สกก.ปราสาท จ ากัด เมล็ดพันธุ ์ - - - 318 3,081,400 176,250  
2 สกต.สรุินทร์ จ ากัด เมล็ดพันธุ์ข้าว - - - - - -  
3 สกก.ชุมพลบุรี จ ากดั เมล็ดพันธุ์ข้าว - - - - - -  
4 สกป.เมอืงสุรนิทร์จ ากัด เมล็ดพันธุ์ข้าว - - - - - -  
5 สกก.บัวเชด จ ากดั เมล็ดพันธุ์ข้าว - - - - - -  
6 สกป.ชุมพลบุร ีจ ากัด เมล็ดพันธุ์ข้าว - - - 175 476,490 34,700  

ข้าวสาร 78 231,375 17,777 193 558,557 42,913  
7 สกก.รัตนบุรี จ ากัด เมล็ดพันธุ์ข้าว - - - - - -  
8 สกก.สนม จ ากัด เมล็ดพันธุ์ข้าว 

เมล็ดพันธุ์ถั่วลสิง 
- - - 23 

52 
90,400 
50,850 

3,616 
5,650 

 

9 สกป.ท่าตมูหนึ่ง จ ากัด เมล็ดพันธุ์
ข้าวโพด 

- - - 8 7,872 288  

รวมทั้งสิ้น 78 231,375 17,777 411 4,265,569 256,185  

 
ประธาน : มอบ กพส.ร่วมกับ กสส. ที่เกี่ยวข้อง ติดตามรายช่ือสหกรณ์ดังกล่าว และน าเสนอในที่ประชุมครั้งต่อไป 

 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๕๑ 
 

3.2.4. โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรทดแทนแรงงาน น าเสนอโดยเอกสาร 
 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แจกในที่ประชุม 

  

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

3.2.5  โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรกร กิจกรรมส่งเสริมการผลิตและกระจาย
เมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร ปี 2563 น าเสนอโดยเอกสาร 

 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แจกในที่ประชุม 

               
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 

../../ไฟล์งานเข้าวาระนำเสนอหน้าจอ/ประชุมประจำเดือนปี63/ประชุมครั้งที่%207/กพส/กพส.%20นำเสนอโดยเอกสาร/เข้าวาระ%2019%20ส.ค.63%20กพส/เครื่องจักรกล.JPG
../../ไฟล์งานเข้าวาระนำเสนอหน้าจอ/ประชุมประจำเดือนปี63/ประชุมครั้งที่%207/กพส/กพส.%20นำเสนอโดยเอกสาร/เข้าวาระ%2019%20ส.ค.63%20กพส/การผลิตและกระจายเมล็ดพันธ์ดี.JPG


  รายงานการประชุม |หน้า ๕๒ 
 

 3.2.6 ผลการใช้ประโยชน์ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ เอกสารแนบ 
  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 
กรกฎาคม 2563 สหกรณ์รวบรวมข้าวและมันส าปะหลัง จ านวน 21,332.13 ตัน มูลค่า 201,130,606.80 บาท  
รายละเอียดดังนี้ 

สหกรณ์ รายการ ชนิดสินค้า 
แผนการ
รวบรวม
ผลผลิต 

ผลการด าเนินเนินงานการรวบรวมผลผลิต คิดเป็น
ร้อยละ

เมื่อเทียบ
กับแผน 

ประเดือน ก.ค.63 ยอดสะสม ต.ค.62-ก.ค.63 
ปริมาณ
(ตัน) 

มูลค่า(บาท) 
ปริมาณ
(ตัน) 

มูลค่า(บาท) 

1.สก.ผู้ใช้น้ ากุดหวายเกาะ
แก้ว จก. 

1.ลานตาก 
2.เครื่องชั่ง 

ข้าว 2,000 3.25 43,156.00 1,658.54 19,858,463.00 82.92 

2.สกป.เมืองสุรินทร์ จก. 3.ลานตาก ข้าว 3,600 75.39 1,007,670.50 2,772.88 34,830,289.50 77.02 
3.สกก.สนม จก 4.ลานตาก 

5.เครื่องชั่ง 
ข้าว 2,300 - - 2,808.30 35,502,329.00 122.10 

4.สกก.บัวเชด จก. 6.ลานตาก 
7.โกดัง 

มันส าปะหลัง 5,500 280.61 395,465.86 6,523.51 11,437,530.41 118.60 
ข้าว - - - 2,278.78 26,997,061.75 - 

5.สกป.ชุมพลบุรี จก. 8.ลานตาก ข้าว 2,150 - - 2,199.57 36,422,083.64 102.30 
6.สกก.ส าโรงทาบ จก. 
 

9.ฉาง 
10.ลานตาก 
11.เครื่องชั่ง 

ข้าว 2,100 - - 3,090.54 36,082,849.50 147.16 

รวม   17,650 359.25 1,446,292.36 21,332.13 201,130,606.80 120.86 
 

 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
  
 
 
 
 

../../ไฟล์งานเข้าวาระนำเสนอหน้าจอ/ประชุมประจำเดือนปี63/ประชุมครั้งที่%207/กพส/กพส.%20นำเสนอโดยเอกสาร/เข้าวาระ%2019%20ส.ค.63%20กพส/ไทยนิยมยั่งยืน.JPG


  รายงานการประชุม |หน้า ๕๓ 
 

3.2.7  เรื่อง การส ารวจสหกรณ์ที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพในสังกัด  
     กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส ารวจสหกรณ์ที่จะขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือพัฒนากลุ่มอาชีพในสังกัด ตามนโยบายของรัฐบาลที่จะเยี่ยวยาฟื้นเศรษฐกิจและสังคมฐาน
ราก ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 ซึ่งสอดรับกับนโยบายกรมส่งเสริม
สหกรณ์ท่ีมีภารกิจดูแลส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์นั้น 
     กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับทราบปัญหาดังกล่าว และต้องการบรรเทาความเดือดร้อน จึงขอส ารวจ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ต้องการส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่มอาชีพในสังกัด พัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์ เพ่ือกระตุ้นให้เกิด
กาสร้างงาน สร้างอาชีพ ก่อให้เกิดรายได้แก่เกษตรกรและประชาชน ดังนั้น กรมส่งเสรมสหกรณ์จึงขอให้สหกรณ์จังหวัด 
มอบหมายเจ้าหน้าที่ส ารวจสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ต้องการส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่มอาชีพในสังกัด สามารถขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์ เพ่ือพัฒนาการผลิตหรือพัฒนาบรรจุภัณฑ์ กลุ่มละไม่เกิน 
100,000 บาท และงบประมาณส าหรับการอบรมให้ความรู้ ไม่เกินจังหวัดละ 3 แห่ง โดยเรียงล าดับความส าคัญ ส่งให้
กรมส่งเสริมสหกรณ์ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือทางแอพลิเคชั่นไลน์ 
 
ประธาน: มอบ กพส.ร่วมกับ กสส.1-6 ลงพื้นที่ส ารวจข้อมูลพื้นฐาน และรายงาน กพส. ภายในวันที ่19 สค.63 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
  
3.2.8 โครงการส่งเสริมการปลูกพริก 
 

              
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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3.3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 3.3.1 กองทุนพัฒนาสหกรณ์  
  1.1) การติดตามหนี้ที่ถึงก าหนดช าระเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 สัญญาครบก าหนดช าระภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563  มีหนี้ค้างช าระ จ านวน 1 สัญญา  
ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรโคเนื้อตาเบา จ ากัด สัญญาเลขที่ สร.62 -00040  ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562  
ต้นเงินกู้ 500,000.00 บาท วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นทุนให้สมาชิกกู้ยืมประกอบอาชีพท าการเกษตร ครบก าหนดช าระ
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 สหกรณ์ฯ มีการช าระหนี้ จ านวน 2 ครั้ง เป็นเงินจ านวน 331,000.00 บาท ข้อมูลหนี้
คงเหลือ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2563 จ านวน 189,583.17 บาท รายละเอียดการช าระ ดังนี้ 

วันที่ รายการ ต้นเงินกู้ คงเหลือ 
10 มิ.ย. 63 รับช าระ 270,000.00 บาท 250,952.06 249,047.94 
30 ก.ค. 63 รับช าระ 61,000.00 บาท 59,464.77 189,583.17 
 

 และสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้  ที่ ไม่สามารถส่งช าระหนี้ ได้ตามก าหนด ประกอบด้วย  
(1) สหกรณ์โคนมรัตนบุรี จ ากัด ครบก าหนด วันที่ 30 มิถุนายน 2563 จ านวน 4 สัญญา  
      - ต้นเงินค้างช าระ  4,790,000.00  บาท  

         - ดอกเบี้ยค้างช าระ    143,852.34  บาท 
        - ค่าปรับค้างช าระ      78,838.34  บาท 
    - รวมเป็นเงิน  5,012,690.41  บาท 

(2) สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตรวมใจพัฒนา จ ากัด ครบก าหนดช าระงวดที่ 2 ภายในวันที่ 31 
พฤษภาคม 2563  

    - ต้นเงินค้างช าระ     792,245.82  บาท  
         - ดอกเบี้ยค้างช าระ        2,294.96  บาท 
        - ค่าปรับค้างช าระ           636.32  บาท 
    - รวมเป็นเงิน     795,177.10  บาท 

 สัญญาครบก าหนดช าระภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 จ านวน 28 สัญญา เป็นเงินจ านวน  
26,724,521.76 บาท ซึ่งสหกรณ์ฯ ได้รับช าระหนี้แล้ว จ านวน 8 สัญญา เป็นเงิน 8,210,363.56 บาท คงเหลือ
จ านวน 20 สัญญา เป็นเงิน 18,514,158.20 บาท  

ที ่ สหกรณ์ สญัญาเลขที่ สญัญาลงวันที่ จ านวนเงิน ดอกเบ้ีย วันทีโ่อนเงิน ก าหนดช าระ สก.สง่ช าระ คงเหลอืต้นเงินกู้
1 สผน.กดุหวาย-เกาะแกว้ จก. สร.62-00017 26 เม.ย. 62 1,000,000.00   3.50       2 พ.ค. 62 30 เม.ย. 63 23 ม.ิย. 63 หมดหนี้แล้ว
2 สกก.ต าบลด่าน จก. สร.62-00018 26 เม.ย. 62 500,000.00      4.00       2 พ.ค. 62 31 ม.ีค. 63
3 สกก.ไตรมติร จก. สร.62-00020 25 เม.ย. 62 800,000.00      3.50       30 เม.ย. 62 31 ม.ีค. 63 23 ก.ค. 63 หมดหนี้แล้ว
4 สก.สตรีเขวาสินรินทร์ จก. สร.62-00021 25 เม.ย. 62 3,000,000.00   4.00       30 เม.ย. 62 31 ม.ีค. 63
5 สก.โคเนื้อโกเบโคกยาง จก. สร.62-00025 30 พ.ค. 62 1,500,000.00   3.50       5 ม.ิย. 62 30 เม.ย. 63
6 สกก.ผู้เล้ียงโคเนื้อ ต.ส าโรง จก. สร.62-00029 30 พ.ค. 62 1,000,000.00   1.00       5 ม.ิย. 62 30 เม.ย. 63 6 ส.ค. 63 427,398.57   
7 สกป.เมอืงสุรินทร์ จก. สร.62-00034 30 ก.ค. 62 2,600,000.00   1.00       6 ส.ค. 62 30 ม.ิย. 63
8 สก.เกษตรอนิทรีย์ทัพไทย จก. สร.62-00035 30 ก.ค. 62 1,000,000.00   1.00       6 ส.ค. 62 30 ม.ิย. 63
9 สกก.ปชด.บ้านโพนทอง จก. สร.62-00039 8 ส.ค. 62 500,000.00      1.00       9 ส.ค. 62 30 ม.ิย. 63
10 สกก.บัวเชด จก. สร.62-00041 31 ก.ค. 62 2,600,000.00   1.00       6 ส.ค. 62 30 ม.ิย. 63

11 สกก.ต าบลด่าน จก. สร.62-00067 4 ก.ย. 62 300,000.00      1.00       16 ก.ย. 62 31 ส.ค. 63

14,800,000.00 รวมทัง้สิน้

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ทะเบียนคุมสัญญาเงินกู้ กพส.

ขยายเวลาช าระหน้ี ตามมาตรการ Covid-19 : ครบก าหนดช าระภายในวันที ่30 ตุลาคม 2563
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1.2) ข้อมูลลูกหนี้ผิดนัดช าระหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
       1. สหกรณ์ลูกหนี้ผิดนัดช าระเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ จ านวน 53 แห่ง 76 สัญญา รวมต้นเงินคงเหลือ 
จ านวน  79,257,047.29 บาทประกอบด้วย 
 

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

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

3) ศาลพิพากษาแล้ว    จ านวน  14  แห่ง  16  สัญญา 
ต้นเงินคงเหลือ   เป็นเงิน  15,966,412.87 บาท 

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

5) อยู่ระหว่างเร่งรัด/ติดตาม   จ านวน  9 แห่ง  11 สัญญา 
ต้นเงินคงเหลือ     เป็นเงิน 14,814,849.11 บาท 

     2. ผลการด าเนินงานแก้ไขลูกหนี้ค้างช าระในระหว่างเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2563 รายละเอียดดังนี้  
    

1) ท าสัญญาประนปีระนอม และศาลมีค าพพิากษาแล้ว เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 จ านวน 1 สัญญา ได้แก่
สหกรณ์โคเนือ้คูตัน จ ากดั 
2) ศาลรับฟอ้ง และก าหนดวันนดัไกล่เกล่ีย จ านวน 2 สัญญา ประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตรเฉนยีงรุ่งเรือง จ ากดั 
และสหกรณ์การเกษตรพฒันาอาชพีปราสาท จ ากดั
3) อายดัเงินฝากธนาคาร  จ านวน 1 แห่ง ได้แก ่สหกรณ์เครดิตอ าเภอยเูนีย่นศีขรภมูิ จ ากดั
4) ด าเนนิการบังคับคดี ขัน้ตอนถา่ยทรัพย์/ยดึทรัพย ์จ านวน 4 แห่ง ประกอบด้วย 
 - สหกรณ์การเกษตรพฒันาชมุชน สกย.อ.(1) จงัหวัดสุรินทร์ จ ากดั
 - สหกรณ์สหพนัธ์ขอนแตก จ ากดั
 - สหกรณ์การเกษตร สกย.อ.(1) จอมพระ จ ากดั
 - สหกรณ์สตรีส าโรงทาบ จ ากดั
5) ด าเนนิการบังคับคดี ประกาศขายทรัพย ์จ านวน 2 แห่ง ประกอบด้วย 
 - สหกรณ์การเกษตรสตรีหนองระวี จ ากดั
 - ร้านสหกรณ์รวมชา่งสุรินทร์ จ ากดั  
  1) ศาลพิพากษาตามสัญญาประนีประนอม จ านวน    1 สัญญา 
  2) ศาลรับฟูอง นัดไกล่เกลี่ย   จ านวน    2 สัญญา 
  1) ขอคัดหมายบังคับคดี     จ านวน  14 สัญญา  
  2) ขอออกหมายบังคับคดี    จ านวน    2 สัญญา 
  3) แจ้งอัยการสืบทรัพย์    จ านวน    6 สัญญา 
  4) อายัดเงินฝาก     จ านวน    1 สัญญา 
  5) ถ่ายทรัพย์/ยึดทรัพย์    จ านวน    4 สัญญา    
  6) ประกาศขายทรัพย์    จ านวน    2 สัญญา 
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       3. รับช าระหนี้จากลูกหนี้ผิดนัดเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ในระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 13 สิงหาคม 
2563 จ านวน 7 สัญญา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  230,271.83 บาท แยกเป็น ต้นเงิน  99,694.60 บาท ดอกเบี้ย 
45,961.58 บาท และค่าปรับ 84,615.65 บาท รายละเอียด ดังนี้ 

 

ตน้เงิน ดอกเบีย้ ค่าปรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 สก.บริการสินค้าเกษตร จ ากดั 14,300.00      4,673.76     9,626.24    

2 สก.โคนมรัตนบุรี จ ากดั ส.31/61 50,000.00      -            24,356.18   25,643.82   

3 สก.โคนมรัตนบุรี จ ากดั ส.33/62 50,000.00      -            -            50,000.00   

4 สก.โคเนื้อ ต.ส าโรง จ ากดั 36,000.00      35,556.07   443.93       -            

5 สก.โคเนื้อตาเบา จ ากดั 61,000.00      59,464.77   1,535.23    -            

6 สค.พนมดงรัก จ ากดั 10,000.00      -            10,000.00   -            

7 สก.โคเนื้อคูตัน จ ากดั 8,971.83        -            -            8,971.83    รับช าระหนี้กอ่น
พพิากษา

230,271.83  99,694.60 45,961.58 84,615.65 

ยอดรวมช าระ
แยกเปน็

หมายเหตุชื่อสหกรณ์ที่

รวมทัง้สิน้     
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

 3.3.2  เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 
2.1) โครงการอ่ืน ๆ หนี้ค้างช าระ จ านวน 41 สัญญา เบื้องต้นเงินคงเหลือ 31,651,952.99 บาท ซึ่งได้

ด าเนินการส่งฟูองด าเนินคดีกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีหนี้ค้างทั้งหมดแล้ว ในระหว่างเดือน กรกฎาคม2563 ได้รับ
ช าระหนี้จากสหกรณ์ จ านวน 6  แห่ง ประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตรพัฒนานาเสือก จ ากัด จ านวน 2,500 บาท 
สหกรณ์การเกษตรสกย.อ.(1) จอมพระ จ ากัด จ านวน 85,000 บาท สหกรณ์สตรีส าโรงทาบ จ ากัด ช าระหนี้จากการ
อายัดเงินฝาก จ านวน 105,613.84 บาท กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์แก ช าระหนี้จากการอายัดเงินฝาก จ านวน 
482.06 บาท สหกรณ์สหพันธ์สตรีทุ่งมน จ ากัด ช าระหนี้จากการอายัดเงินฝาก จ านวน 27,289.61 บาท และกลุ่ม
เกษตรเลี้ยงสัตว์หนองบัวทอง ช าระหนี้จากการอายัดเงินฝาก จ านวน 28,995.29 บาท 

2.2) ขั้นตอนการบังคับคดี  
 อยู่ระหว่างการด าเนินการบังคับคดี จ านวน 46 สัญญา คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งได้แจ้งส านักงานอัยการ

คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายฯ จังหวัดนครราชสีมา และส านักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทาง
กฎหมายฯ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อด าเนินการสืบทรัพย์ของลูกหนี้ต่อไป 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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 3.3.3  เงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร  
เบื้องต้น ต้นเงินคงเหลือ 87,740,037.49 บาท ซึ่งได้ด าเนินการส่งฟูองด าเนินคดีและบังคับคดีกับ

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีหนี้ค้างทั้งหมดแล้ว มีหนี้ค้างช าระ จ านวน 20 สัญญา แยกเป็นสหกรณ์ จ านวน  15 สัญญา 
กลุ่มเกษตรกร จ านวน 5 สัญญา 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 าด้วยไฟฟูาบ้านม่วงมูล จ ากัด 
18. กลุ่มเกษตรกรท านาตาเมียง 
19. สหกรณ์สตรีศีขรภูมิ จ ากัด 
20. สหกรณ์การเกษตรสตรีชุมพลบุรี จ ากัด  
และอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด 1 สัญญาคือสหกรณ์ช่วยเกษตรกรสังขะ –        ศรีณรงค์ 

จ ากัดซึ่งอยู่ระหว่างศาลออกค าสั่ง   
 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 3.3.4  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) 
(เอกสารแนบ  5) 

../../ไฟล์งานเข้าวาระนำเสนอหน้าจอ/ประชุมประจำเดือนปี63/ประชุมครั้งที่%207/กบส/เอกสารแนบ%205%20-%20เบิกชดเชย32%20แห่ง%20.xlsx
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*** เบิกจา่ยให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ทั้ง 32 แห่งเสร็จส้ินแล้ว
*** จากการตรวจสอบข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในระหว่างเดือนพฤษภาคม 2563 พบว่า สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้ด าเนนิการเบิกจา่ยเงินดังกล่าว แล้ว จ านวน 8 แห่ง

27.6843                
สมาชิก ต้นเงินกู้คงเหลือทีข่อเบกิชดเชยจ 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.โคเนือ้หนองเมธี จก. 7 300,000.00                6,510.82                 1,802.4700           4,708.3500           
3 สกก.ป้องกันชายแดนบ้านโพนทอง 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 กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว์ตาเบา 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

โครงการลดดอกเบี้ยเงนิกู้ให้แก่เกษตรกรสมาชกิสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร ตน้เงนิไมเ่กิน 300,000 บาทแรก (เอกสารแนบ 5)

 
 

 ได้โอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์/กลุ่มฯ เรียบร้อยแล้ว 
 

สมาชิก 
(ราย) 

ต้นเงินกู้คงเหลือที่ 
ขอเบิกชดเชย(บาท) 

จ านวนดอกเบี้ยที่ขอ
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  
คิดเป็น 100% 27.6843% 72.3157% 
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- สหกรณ์/กลุ่มเกษตร ที่ต้องส่งเงินคืน จ านวน 14 แห่ง จ านวน 227 ราย เป็นเงิน 119,993.24 บาท 
-   การเบิกจ่ายให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 32 แห่ง เบิกจ่ายแล้ว  

15 แห่ง คงเหลือ 17 แห่ง อยู่ระหว่างด าเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 
. 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

3.4 กลุ่มจัดตัง้และส่งเสรมิสหกรณ์  
  3.4.1 เรื่องข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่จัดส่งงบดุล งบก าไรขาดทุนและงบประกอบต่างๆ รวมทั้ง
รายละเอียดประกอบงบการเงินฯ ให้ผู้สอบบัญชีเพื่อเตรียมพร้อมรับการตรวจสอบบัญชีภายใน 30 วัน  นับแต่วัน
สิ้นปีทางบัญชี (เอกสารแนบ 1)  

  สหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสุรินทร์ที่จะต้องปิดบัญชีได้ภายใน 30 วัน (1 ตุลาคม 2562 – 30 
กันยายน 2563) แผนทั้งปีสหกรณ์ ๙5 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 35 แห่ง ข้อมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม ๒๕๖๓ 

 
สรุปการปิดบัญชี จ านวน สหกรณ์ จ านวน กลุ่มเกษตรกร 

ปิดบัญชีภายใน 30 วัน 77 34 

ปิดบัญชี 31-180 วัน 11 1 

ปิดบัญชีไม่ได้ 31-180 วัน 7 0 

ปิดบัญชีไม่ได้เกิน 6 เดือน 0 0 

ยังไม่ถึงก าหนด 0 0 

รวม ๙5 35 

 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

  3.4.2 เรื่องข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประชุมใหญ่สามัญได้ภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นปีทาง
บัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (เอกสารแนบ 2)  

  สหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสุรินทร์ที่ประชุมใหญ่สามัญภายใน 150 วันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี 
(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) แผนทั้งปีสหกรณ์ 95 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 35 แห่ง ข้อมูล ณ วันที่ 10 
สิงหาคม 2563 

สรุปการประชุมใหญ่ จ านวน สหกรณ์ จ านวน กลุ่มเกษตรกร 
ประชุมใหญ่ภายใน 150 วัน 54 20 
ประชุมใหญ่เกิน 150 วัน 
(ติดโควิด – 19) 
ครบก าหนด 29 เมษายน 2563 
ครบก าหนด 31 พฤษภาคม 2563 
ครบก าหนด 30 มิถุนายน 2563 

 
 

1 
6 
2 

 
 

0 
0 
0 

ประชุมใหญ่ไม่ได้ 151-180 วัน 0 0 
ยังไม่ครบก าหนด 150 วัน 32 15 

รวม 95 35 

 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 

../../ไฟล์งานเข้าวาระนำเสนอหน้าจอ/ประชุมประจำเดือนปี63/ประชุมครั้งที่%207/กจส/(กจส.เรียบร้อย)%20เอกสารแนบ%201%20ปิดบัญชี30วันสกแล.xlsx
../../ไฟล์งานเข้าวาระนำเสนอหน้าจอ/ประชุมประจำเดือนปี63/ประชุมครั้งที่%207/กจส/(กจส.เรียบร้อย)%20เอกสารแนบ%202%20ประชุมใหญ่150วันสก.xlsx


  รายงานการประชุม |หน้า ๖๐ 
 

3.5 กลุ่มตรวจการสหกรณ์ น าเสนอผลการปฏิบัติการในที่ประชุมดังนี้  

 3.5.1 เรื่องข้อสังเกต/รายงานที่ตรวจพบจากการสอบบัญชี ประจ าเดือน กรกฎาคม 2563          
  เป็นข้อสังเกต/รายงานที่ตรวจพบจากการสอบบัญชี : ที่เกิดขึ้นระหว่างปีที่ยังไม่ได้รับรายงาน/รายงานความ
เคลื่อนไหว 

สรุป การรายงานผลการแก้ไขข้อสังเกต/รายงานของผู้สอบบัญชี ของสหกรณ์  จ านวน 35  แห่ง  
ประกอบด้วย  ติดตาม 29  แห่ง  แก้ไขแล้วเสร็จ  6  แห่ง  (เอกสารแนบ 1) 

 ข้อสังเกตเพ่ิม      จ านวน           -  แห่ง 
 รายงานข้อสังเกต  เดือน  ก.ค. 63   จ านวน           17   แห่ง 
 ยังไม่รายงานความเคลื่อนไหว เดือน ก.ค.  63 จ านวน           12   แห่ง 
 

  สรุป ข้อสังเกตของสหกรณ์ท่ีเกิดขึ้นในพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

 3.5.2 เรื่องการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ ประจ าเดือน มิถุนายน 2563 รายละเอียด ดังนี้ 

  เรื่องการแก้ไขข้อบกพร่องประจ าเดือนกรกฎาคม 2563  (เพื่อติดตาม)  
  นางบานใจ มามาก ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ ได้แจ้งเรื่องการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์   
โดยมีข้อสรุปผลการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ ประจ าเดือน กรกฎาคม 2563 ดังนี้  
    1. ข้อบกพร่องตามแผนปฏิบัติราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562  ยกมาจ านวน  17  สหกรณ์ 

1.1  สถานะ แก้ไขเสร็จสิ้นสมบูรณ์ จ านวน  8 สหกรณ์ 
1.2  สถานะ  แก้ไขเสร็จสิ้นต้องติดตาม จ านวน    8  สหกรณ์  

               1) สกก.วัน วัน วัน จ ากัด กรณี ค้างช าระค่าข้าวเปลือก สหกรณ์ฯ ยังช าระไม่เสร็จสิ้น 
       2) สอ.ต ารวจภูธรจังหวดัสุรินทร์ จก.กรณี เงินสดขาดบัญชี ฟูองคดี รอเสนอที่ปชญ.ตัดหนี้สูญ 
 
 

กสส. 
ที่ ดูแล 

ข้อสังเกต 
 

สหกรณ์ 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไข แก้ไขแล้วเสร็จ  
(ทั้งหมดทุกข้อของแห่งนั้นๆ) 

 

 ข้อ แห่ง ข้อ เสร็จ
(บางข้อ) 

แห่ง แห่ง 

กสส. 1 44 12 17 27 8 4 
กสส. 2 29 7 16 13 6 1 
กสส. 3 12 3 8 4 3 - 
กสส. 4 10 4 8 2 4 - 
กสส. 5 8 1 6 2 1 - 
กสส. 6 41 8 26 15 7 1 

     รวม 124 35 81 63 29 6 

ประชุมประจำเดือน/ธ.ค.61/ข้อมูล%20-%20สิงหาคม%202561/เอกสารแนบ%203%20-%20ข้อสังเกตสหกรณ์.xlsx
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 3)  สก.อินทรีย์กองทุนข้าวสุรินทร์ จก. กรณี จ่ายเงินเดือน/ตอบแทนเกินระเบียบ ติดตามผลฟูองคดี 
 4)  สกก.นิคมฯ ปราสาท จ ากัด กรณี ลูกหนี้สินค้าขาดบัญชี ฟูองคดีแล้ว ยังช าระไม่เสร็จสิ้น 
 5)  สกก.กาบเชิง จ ากัด กรณี เงินยืมทดรอง ติดตามผลการฟูองคดี  
 6)  สกก.สตรีชุมพลบุรี จ ากัด กรณี เงินกองทุนฯพนักงาน ฟูองคดีแล้ว ยังช าระไม่เสร็จสิ้น 
 7)  สผน.ฝายตะลุง จ ากัด กรณี เงินสดขาดบัญชี ฟูองคดีแล้ว ยังช าระไม่เสร็จสิ้น 

       8)  สกป.ท่าตูมสอง จ ากัด กรณี ลูกหนี้ปฏิเสธหนี้ ฟูองคดีแล้ว ยังไม่ได้รับช าระเงิน 
         1.3 สถานะ  อยู่ระหว่างการแก้ไข จ านวน    1  สหกรณ์ 

1) สก.กองทุนสวนยางสังขะ จ ากัด  กรณีเงินสดขาดบัญชี ยังไม่ได้จัดท าหนังสือรับสภาพหนี้  

  2. ข้อบกพร่องใหม่ที่เกิดขึ้นใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   จ านวน  11  สหกรณ์ 
        2.1  สถานะ แก้ไขเสร็จสิ้นสมบูรณ์ จ านวน  2   สหกรณ ์  
       1) สอ.คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จ ากัด กรณีเงินฝากบุคคลภายนอกแล้วเสร็จสิ้นสมบูรณ์ 
(พ.ค. 63) 
       2) สก.อินทรีย์กองทุนข้าวสุรินทร์ จก.  กรณีขายข้าวเงินเชื่อ ได้รับเงินครบตามจ านวนแล้ว 
(ก.ค.63) 
       2.2  สถานะ  แก้ไขเสร็จสิ้นแต่ต้องติดตาม  จ านวน  5  สหกรณ ์  
     1) สกก.ท่าตูม จ ากัด  กรณี สินค้าขาดบัญชี การจ่ายเงินกู้ฯลฯ -ติดตามผลฟูองคดี 
     2) สกป.ท่าตูมหนึ่ง จ ากัด กรณี ผู้ค้ าประกันเกิน/หลักประกันไม่คุ้มหนี้ -ติดตามผลฟูองคดี 
     3) สกก.เมืองสุรินทร์ จ ากัด กรณี กู้เงินแทนกัน 6 ราย -ติดตามผลฟูองคดี 
     4) สค.นครสังขะ จ ากัด กรณี ไม่ส่งงบประจ าปี - ปชญ.แล้ว อยู่ระหว่างรายงานผลให้นทส.  
     5) สอ.ตชด. 21 จ ากัด  กรณี จ่ายค่าตอบแทนไม่เป็นไปตามระเบียบ -ติดตามการเรียกเงินคืน  
     2.3  สถานะ  อยู่ระหว่างการแก้ไข  จ านวน   3  สหกรณ์ 
    1) สอ.สถาบันอุดมศึกษาฯ จ ากัด  กรณี วงเงินกู้ยืมฯ เกิน - ก าหนดแล้วเสร็จเดือน ก.ย. 2563 
    2) สก.อินทรีย์กองทุนข้าวสุรินทร์ จก. กรณี ปิดบัญชีไม่ได้/เงินฝาก/เงินกู้/เงินลงทุน - อยู่ระหว่างแก้ไข 
         3) สกก.รัตนบุรี จ ากัด (ก.ค.63)  กรณี เงินกองทุนฟ้ืนฟูอาชีพ – ติดตามผลการเรียกเงินคืน 
       2.4 สถานะ  ยังไม่เริ่มด าเนินการแก้ไข จ านวน  4  สหกรณ ์
   1) สอ.คุรุสัมพันธ์จ.สุรินทร์ จก. (มิ.ย. 2563)  กรณี เงินค่าทนายความ - นทส.ยกอุธรณ์ 22 ก.ค.63 
   2) สก.กองทุนสวนยางสังขะ จก. (ส.ค.63) กรณี จ่ายเงินทุนโดยไม่มีมติคกก./มีสินค้าขาดบัญชี 
   3) สก.อินทรีย์กองทุนข้าวสุรินทร์ จก. (ส.ค.63) กรณ ีขายข้าวต่ ากว่าราคาที่ก าหนด 
   4) สกก.บ้านอ าปึล จ ากัด (ส.ค.63)    กรณี สมาชิกกู้เงินแทนกัน ผิดระเบียบเงินกู้ฯ 
  

 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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3.5.3 เรื่อง การช าระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรการช าระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร           
(เพื่อติดตาม) (น าเสนอโดยรายงานหน้าจอ) 
  นางบานใจ มามาก ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ ได้แจ้ง เรื่อง การช าระบัญชีสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร ดังนี้ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ด าเนินการช าระบัญชีสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร ทั้งหมด 102 แห่ง แยกเป็นสหกรณ์ 78 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 24 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2563) 
ถอนชื่อแล้วสหกรณ์ 3 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 3 แห่ง คงเหลือ 96 แห่งดังนี้ 
  ๑. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เลิกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 10 แห่ง (สหกรณ์ 8 แห่ง กลุ่ม
เกษตรกร 2 แห่ง)  สรุปผลดังนี้ (เอกสารแนบ 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เลิกก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แยกเป็นดังนี้ 
      1) กรณีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ไม่มีปัญหาอุปสรรค จ านวน 15 แห่ง (สหกรณ์ 9 แห่ง กลุ่ม
เกษตรกร 6 แห่ง) สรุปผลดังนี้ (เอกสารแนบ 2)  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

ขั้นตอนการช าระบัญชี 
จ านวน (แห่ง) 

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

รวม 8 2 

ขั้นตอนการช าระบัญชี 
จ านวน (แห่ง) 

สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร 

1. ประกาศ - - 
2. รับมอบทรัพย์สิน/จัดท างบ ม.80 - - 
3. ส่งงบ ม. 80 ใหผู้้สอบบัญช ี 5 - 
4. ผูส้อบรับรองงบ ม.80 - - 
5. อนุมัติงบ ที่ประชุมใหญ่/นทส. - - 
6. ด าเนินการจัดการทรัพยส์ินและหนี้สิน - 2 
7. ส่งรายงานการช าระบัญช ีม.87 1 1 
8. ผูส้อบบัญชีรับรอง ม.87 - - 
9. ถอนช่ือ - - 
10. ส่งมอบบรรดาสมุด 3 3 

รวม 9 6 
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    2) กรณีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีปัญหาอุปสรรค จ านวน 77 แห่ง  (สหกรณ์ 61 แห่ง กลุ่ม
เกษตรกร 16 แห่ง) สรุปผลดังนี้  
        - ยังไม่ได้ยื่นล้มละลาย จ านวน 16 แห่ง (สหกรณ์ 16 แห่ง กลุ่มเกษตรกร - แห่ง)  
          
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
  
 
 
         - ยื่นล้มละลาย จ านวน 61 แห่ง (สหกรณ์ 45 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 16 แห่ง) ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
  3. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ถอนชื่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
   สหกรณ์ถอนชื่อแล้ว จ านวน 3 แห่ง ดังนี้ 
    1. สหกรณ์การเกษตรหมู่บ้านปูองกันตนเองชายแดนจรัส-ตระเวง จ ากัด 
    2. สหกรณ์เลี้ยงโคบัวเชดสะเดาส าเภาลูน จ ากัด 
    3. สหกรณ์โคเนื้อระเวียง จ ากัด 
   กลุ่มเกษตรกรถอนชื่อแล้ว จ านวน 3 แห่ง ดังนี้ 
    1. กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพาราต าบลเทนมีย์ 
    2. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ตร าดม 
    3. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หนองใหญ่ 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการช าระบัญชี 
จ านวน (แห่ง) 

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

รวม 16  

กระบวนการล้มละลาย 
จ านวน (แห่ง) 

สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร 
1. ศาลมีค าสั่งพิพากษาให้ล้มละลายแล้ว (เอกสารแนบ 4) 16 6 
2. อยู่ระหว่างด าเนินการล้มละลาย (เอกสารแนบ 5) 24 8 
3. อยู่ระหว่างประกาศไม่ล้มละลาย (เอกสารแนบ 6) 5 2 

รวม 45 16 
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เอกสารแนบ 1 

 
  ๑. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่อยูใ่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 10 แห่ง (สหกรณ์ 8 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 2 แห่ง) 
สรุปผลดังนี ้
  ถึงขั้นตอนท่ี 2 (รับมอบทรัพย์สิน/จัดท างบ ม.80)  จ านวน  4  แห่ง ดังนี้ 

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้ช าระบัญช ี
1. สหกรณ์ปฏิรูปท่ีดินศีขรภมูิ จ ากัด  นายจารุวัฒน ์วิยาสิงห ์
2. สหกรณโ์คเนื้อข้าวหอมมะลิ ต าบลนาหนองไผ่ จ ากัด นางสาวปัทมา ดุจดา 
3. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตวต์าวัง นางสุทธาทิพย์ พันละบุตร 
4. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ท่าสว่าง นางสาวเพชรฑิรา สาระต ิ

  
  ถึงขั้นตอนท่ี 3 (ส่งงบฯ ตามม.80 ให้ผู้สอบบัญช)ี  จ านวน  6  แห่ง ดังนี ้

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้ช าระบัญช ี
1. สหกรณโ์คเนื้อคูตัน จ ากัด นายวิชาญ เพ็งพิศ 
2. สหกรณ์การเกษตรดาวไทยเมืองช้าง จ ากัด นายวิชาญ เพ็งพิศ 
3. สหกรณ์การเกษตรสลักได จ ากัด นางโสภาพรรณ เจือจาน 
4. สหกรณโ์คเนื้อสรุินทร์วากิวหนองบัวบาน จ ากัด นางอุษณิภา อกอุ่น 
5. สหกรณ์การเกษตรพัฒนานาเสอืก จ ากัด นางจิราภร บูรณ์เจริญ 
6. สหกรณผ์ู้ผลิตพืชอาหารสัตว์และพลังงานสรุินทร์ จ ากัด นางสาวปริศนา ฟักนวล 
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เอกสารแนบ 2 

 
  2. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เลิกก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แยกเป็นดังน้ี 
      1) กรณีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ไม่มีปัญหาอุปสรรค จ านวน 15 แห่ง (สหกรณ์ 9 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 6 แห่ง) 
สรุปผลดังนี้  
  ถึงขั้นตอนท่ี 3 (ส่งงบฯ ตาม ม.80ให้ผู้สอบบัญช)ี จ านวน  5  แห่ง ดังนี ้

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้ช าระบัญช ี
1. สหกรณส์วนยางพาราบัวเชด จ ากัด  นางสาวจันทิมา โสรถาวร 
2. สหกรณเ์ครดิตยเูนี่ยนโคกกระชายพัฒนา จ ากัด นางสาวจิราพร เกลียวทอง 
3. สหกรณ์พัฒนาปศสุัตว์อสีานใต ้จ ากัด  นายค าภา เรืองรัมย ์
4. สหกรณ์การเกษตรต าบลบ้านจารย์ จ ากัด นายกฤช เยาวสกุลมาศ 
5. สหกรณผ์ู้เลี้ยงสุกรสรุินทร์ จ ากดั นายปภังกร  หวลระลึก 

 

  ถึงขั้นตอนท่ี 6 (ด าเนินการจัดการทรัพย์สินและหนี้สิน) จ านวน 2 แห่ง ดังนี ้
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้ช าระบัญช ี

1. กลุ่มเกษตรกรท านาเทนมยี ์ นายสุเรนทร ์ชูตาลัด 
2. กลุ่มเกษตรกรท านาเฉนียง น.ส.เพชรฑริา  สาระต ิ

 

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

1.สหกรณโ์รงเรียนเทศบาลท่าตมู จ ากัด น.ส.เสาวลักษณ์ สุขชัย 
2. กลุ่มเกษตรกรท านาบึง นายพิทูร  หวลระลึก 

   

  ถึงขั้นตอนท่ี 10 (ส่งมอบบรรดาสมุด) จ านวน  6  แห่ง ดังนี ้
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้ช าระบัญช ี

1. สหกรณโ์คเนื้อระเวียง จ ากัด   น.ส.นรินทร์ ค าเมล ี
2. สหกรณ์การเกษตร ปชด.จรสั-ตระเวง จ ากดั นางรุจิรา    กลองรัมย ์
3. สหกรณเ์ลี้ยงโคบัวเชดสะเดาส าเภาลูน จ ากัด นายสุเรนทร์ ชูตาลดั 
4. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตวต์ร าดม น.ส.เพชรทิรา สาระต ิ
5. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตวห์นองใหญ ่ นายพิทูร  หวลระลึก 
6. กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพาราต าบลเทนมีย์ นางจิราภร บูรณ์เจริญ 
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เอกสารแนบ 3 
 

      2) กรณีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีปัญหาอุปสรรค จ านวน 77 แห่ง (สหกรณ์ 61 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 16 แห่ง) 
สรุปผลดังนี้  
  - ยังไม่ได้ยื่นล้มละลาย จ านวน 16 แห่ง (สหกรณ์ 16 แห่ง กลุ่มเกษตรกร - แห่ง)  
  ถึงขั้นตอนท่ี 2 (รับมอบทรัพย์สิน/จัดท างบ ม.80)  จ านวน  2  แห่ง ดังนี้ 

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

นางกันกนิษฐ์ สายวงษ์ประดิษฐ์ 
2. สหกรณ์การเกษตร สกอ.ทุ่งกุลาพัฒนาอาชีพ จ ากัด  นางบานใจ มามาก/ 

นายวิชาญ เพ่งพิศ 
           
  ถึงขั้นตอนท่ี 3 (ส่งงบฯ ตาม ม.80ให้ผู้สอบบัญช)ี จ านวน  7  แห่ง ดังนี ้

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้ช าระบัญช ี
1. สหกรณผ์ู้เลี้ยงโค-กระบือจังหวัดสุรินทร์ จ ากัด นายนิพนธ ์ เจือจาน 
2. สผน.สถานสีูบน้ าด้วยไฟฟูาบ้านม่วงมูล จ ากัด นายกิตติศักดิ ์ไชยกิตต/ิ 

นางสาวร าพึง ทรงงาม 
3. สหกรณ์การเกษตรพัฒนาชุมชน สกย.อ.(1)จังหวัดสุรินทร์ จ ากดั นายธราดล  ศิลาลาย 
4. ร้านสหกรณ์รวมช่างสุรินทร์ จ ากัด นางสาวปัทมา ดุจดา 

นางโสภาพรรณ เจือจาน 
5. สหกรณส์ตรีศีขรภูมิ จ ากัด น.ส.อาภรรัตน ์พื้นนวล 
6. สหกรณเ์ครดิตยเูนี่ยนอ าเภอศขีรภูมิ จ ากัด นายวัชรินทร์ มามาก (คณะ) 
7. สหกรณ์การเกษตรกระโพ จ ากัด นายปภังกร หวลระลึก 

 

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

1. สหกรณเ์ครดิตยเูนี่ยนพนมดงรกั จ ากัด นางวัชรี  ทรงนวน 
2. สหกรณผ์้าไหมสวายเมืองสุรินทร์ จ ากัด  นางสาวจันทิมา  โสรถาวร 
3. สหกรณ์การเกษตรพนมดงรัก จ ากัด นางสุทธาทิพย์  พันละบุตร 
4. สหกรณ์การเกษตรเฉนียงรุ่งเรอืง จ ากัด นางกัลยวรรธน ์ทัดศรี 
5. สหกรณ์บริการสินค้าเกษตร จ ากัด นางบานใจ มามาก 

 

  ถึงขั้นตอนท่ี 7 (ส่งรายงานการช าระบัญชี ม.87) จ านวน  1  แห่ง ดังนี ้
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้ช าระบัญช ี

1. สหกรณเ์ครดิตยเูนี่ยนพัฒนาท้องถิ่นอีสาน จ ากัด น.ส.พัชศิริญา วงศ์พุทธะ 
   

  ถึงขั้นตอนท่ี 8 (ผู้สอบรับรอง ม.87) จ านวน  1  แห่ง ดังนี ้
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้ช าระบัญช ี

1. สหกรณ์การเกษตรสามัคคีธรรม จ ากัด นายจารุวัฒน ์ วิยาสิงห์ 
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เอกสารแนบ 4 

 
      - ยื่นล้มละลาย จ านวน 61 แห่ง (สหกรณ์ 45 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 16 แห่ง)  
     1) ศาลมีค าสั่งพิพากษาให้ล้มละลายแล้ว  จ านวน  22 แห่ง  (เอกสารแนบ 4) ดังนี ้ 

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้ช าระบัญช ี
1. สหกรณ์การเกษตรสมัชชาเกษตรกรภาคอีสานรัตนบรุี จ ากัด นางจันจิรา ศรีระเรญิ 
2. สก.สหพันธ์สตรีทุ่งมน จ ากัด นางพรรณภา หวลระลึก 
3. สหกรณผ์ู้ใช้น้ าอ่างเก็บน้ าหวยล าพอก จ ากัด นายธราดล  ศิลาลาย 
4. สหกรณ์การเกษตรสตรีหนองระวี จ ากัด นางบานใจ  มามาก 
5. สหกรณ์การเกษตรหนองกระทมนาบัว จ ากัด นางสาวพยอม  พาพาน 
6. สหกรณผ์ู้เลี้ยงสุกรรายย่อยอลงกรณ ์จ ากัด นายพิทูร  หวลระลึก 
7. สหกรณ์การเกษตรรามมหาชน จ ากัด นางสาวร าพึง  ทรงงาม 
8. สหกรณ์การเกษตรทัพพญารวมชนสตร ีจ ากัด น.ส.นรินทร ์ค าเมล ี
9. สหกรณ์การเกษตรอีสาน - โคกเวง จ ากัด น.ส.พิชญาภา แสงดาว 
10. สหกรณ์การเกษตรอสีานใต ้จ ากัด นางชฎาธาร  จุฑาจันทร ์
11. สหกรณ์การเกษตรเพื่อชุมชนบ้านขาม จ ากัด นายจารุวัฒน ์ วิยาสิงห์ 
12. สหกรณ์ผูผ้ลิตข้าวหอมมะลสิรุินทร ์จ ากัด นายอัคราช   ศรีเมือง 
13. สหกรณ์สหพันธ์ขอนแตก จ ากัด นางรุจิรา กลองรมัย ์
14. สหกรณ์การเกษตรเมืองลีง สกย.อ.(1) จ ากัด นายวัชรินทร ์ มามาก 
15. สหกรณ์การเกษตรโนนนารายณ ์จ ากัด น.ส.นรินทร ์ค าเมล ี
16. สหกรณ์ช่วยเกษตรกรสังขะ-ศรีณรงค ์จ ากัด นายอัคราช   ศรีเมือง 
17. กลุ่มเกษตรกรท านาหนองเทพ นางสาวร าพึง  ทรงงาม 
18. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตวส์ าโรง น.ส.อาภรณร์ัตน ์ พื้นนวล 
19. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เมืองที นางกัลยวรรธน ์ทัดศรี 
20. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์กุดหวาย นางสุภาวด ี บุญแก้ว 
21. กลุ่มเกษตรกรท านาตาเมียง น.ส.พัชศิริญา วงค์พุทธะ 
22. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตวไ์ผ ่ น.ส.เสาวลักษณ ์ สุขชัย 
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เอกสารแนบ 5 

 
     - ยื่นล้มละลาย (ต่อ)  
   2) อยู่ระหว่างด าเนินการล้มละลาย  จ านวน  32 แห่ง  (เอกสารแนบ 5) ดังนี ้

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้ช าระบัญช ี
1. สหกรณ์พืชผลสรุินทร์ จ ากดั น.ส.ศุลีพร ฉัตรเฉลิมเดช 
2. สหกรณ์ชาวไร่มันส าปะหลังจังหวัดสุรินทร์ จ ากัด  น.ส.พัชศิริญา วงค์พุทธะ 
3. สหกรณ์การเกษตร สกย.อ (1) ล าดวน จ ากัด นายนิพนธ ์ เจือจาน 
4. สหกรณ์การเกษตรท านบสามัคคีธรรม จ ากัด นายนิพนธ ์ เจือจาน 
5. สหกรณ์การเกษตร อสม.สุรินทร์ จ ากัด นายนิพนธ ์  เจือจาน 
6. สหกรณ์การเกษตรเพื่อกลุม่เกษตรกรสุรินทร์ จ ากัด นางจิราภร  บูรณเ์จรญิ 
7. สหกรณ์การเกษตรพัฒนาวิชาชีพ(สตรี)ปราสาท จ ากัด นายพิทูร  หวลระลึก 
8. สหกรณ์การเกษตรพัฒนาอาชีพ จ ากัด นางพรรณภา  หวลระลึก 
9. สหกรณ์การเกษตรแนงมุด จ ากัด นายอัคราช   ศรีเมือง 
10. สหกรณ์การเกษตรพนมสวาย จ ากัด นางเกียรตสิุดา ค่ าสุริยา 
11. สหกรณ์การเกษตรอินทรีย์ทุ่งกุลา จ ากัด นายชินพัฒน์ พิมพ์เพราะ 
12. สหกรณ์การเกษตรศรณีรงค ์จ ากัด นายวัชรินทร ์ มามาก 
13. สหกรณ์การเกษตร สกย.อ(1) จอมพระ จ ากดั นายวัชรินทร ์มามาก 
14. สหกรณ์การเกษตรท่าตูม สกย.อ.(1) จ ากัด นางสุทธาทิพย์ พันละบุตร 
15. สหกรณ์การเกษตรพัฒนาอาชีพปราสาท จ ากัด นางสาวพยอม  พาพาน 
16. สหกรณ์การเกษตร สกย.อ.(1) ศีขรภมูิ จ ากัด นายเฉลมิศักดิ ์ จอดนอก 
17. สหกรณ์การเกษตรสามประสาน จ ากัด นายปิยะ     สังขฤทธ์ิ 
18. สหกรณ์สตรสี าโรงทาบ จ ากัด  นายปิยะ  สังขฤทธ์ิ 

19. สหกรณ์เกษตรหมู่บ้าน ปชด.โอทะลัน จ ากัด (หนีชุ้มนุม) นายกฤช   เยาวสกลุมาศ 
20. สหกรณ์สมัชชาเกษตรกรต าบลโพนครก จ ากดั นส.ทรายทอง ประดับศร ี
21. สหกรณ์การเกษตรเพื่อเกษตรกรไทยชุมพลบุรี จ ากัด นายอดิศักดิ ์ สุขไสว 

22. สหกรณ์การเกษตร สกย.อุตสาหกรรมเกษตรสุรินทร์ จ ากัด นายอัคราช   ศรีเมือง 
23. สหกรณ์ปศสุัตว์จังหวัดสุรินทร์ จ ากัด น.ส.พยอม พาพาน 
24. ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดสรุินทร(์งบ สก.เอง) นายธราดล   ศิลาลาย 
25. กลุ่มเกษตรกรท านาจีกแดก นายสุเรนทร ์ ชูตาลัด 
26. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ช่างปี ่ นางสุภาวด ี บุญแก้ว 
27. กลุ่มเกษตรกรท านาสวาย นายปภังกร  หวลระลึก 
28. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์แก นางอุษณิกา  อกอุ่น 
29. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หนองบัวทอง นางปุณิกา  หวลระลึก 
30. กลุ่มเกษตรกรท านาเกาะแก้ว นายปริญญา  ยวงปรางค ์
31. กลุ่มเกษตรกรท านาโคกยาง  นางโสภาพรรณ  เจือจาน 
32. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์โคกตะเคียน นางเกียรตสิุดา ค่ าสุริยา 
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 เอกสารแนบ 6 
 
  - ยื่นล้มละลาย (ต่อ)            
             3) อยู่ระหว่างประกาศไม่ล้มละลาย  จ านวน 7 แห่ง  (เอกสารแนบ 6) ดังนี ้    

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

2. สหกรณ์การเกษตรไทยหนองเยีย จ ากัด น.ส.พชัศิริญา วงศ์พุทธะ 
3. สหกรณ์บริการมหาชน จ ากัด นายสมควร  แสงอินทร์ 
4. สหกรณ์การเกษตร อบต.นอกเมือง จ ากัด นางเกียรตสิุดา  ค่ าสุรยิา 
5. สหกรณผ์ู้ผลิตแปรรูปการเกษตรโคกส าโรงสุรินทร์ จ ากัด นายสมควร  แสงอินทร์ 
6. กลุ่มเกษตรกรท านาแนงมุด นายพิทูร  หวลระลึก 
7. กลุ่มเกษตรกรท านาโคกกลาง นางพรรณภา หวลระลึก 

 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
     

3.6 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์1-6 น าเสนอในที่ประชุมโดย Power Poin ดังนี้  

3.6.1 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 การรายงานผลการปฏิบัติงาน (Template) 
 
3.6.2 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 การรายงานผลการปฏิบัติงาน (Template) 
 
3.6.3 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 การรายงานผลการปฏิบัติงาน (Template) 
 
3.6.4 กลุ่มสง่เสริมสหกรณ์ 4 การรายงานผลการปฏิบัติงาน (Template) 
 
3.6.5 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 การรายงานผลการปฏิบัติงาน (Template) 
 
3.6.6 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 การรายงานผลการปฏิบัติงาน (Template) 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองอื่น ๆ 

4.1 เรื่อง การใช้รถยนต์ราชการของส านักงาน 
  - กรณีปกติ ให้กลุ่มงานขอใช้รถยนต์ราชการได้ 1 คัน/วัน 
  - กรณีเร่งด่วน 
  :แจ้งความจ าเป็นเร่งด่วนที่ฝุายบริหารทั่วไป เพ่ือจัดหารถยนต์ให้เป็นกรณีพิเศษตามความจ าเป็นเร่งด่วน 
  - กรณขีอใช้รถยนต์ไปราชการต่างจังหวัด 
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../../ไฟล์งานเข้าวาระนำเสนอหน้าจอ/ประชุมประจำเดือนปี63/ประชุมครั้งที่%207/กสส/8.%20Template%20-%2063%20กสส.4%20-%20ก.ค.%2063.pptx
../../ไฟล์งานเข้าวาระนำเสนอหน้าจอ/ประชุมประจำเดือนปี63/ประชุมครั้งที่%207/กสส/template%20กสส.5%20%20%2019%20%20ส.ค%2063.pptx
../../ไฟล์งานเข้าวาระนำเสนอหน้าจอ/ประชุมประจำเดือนปี63/ประชุมครั้งที่%207/กสส/template%20กสส.6%20%20ประชุม%2019%20ส.ค.%2063.pptx


  รายงานการประชุม |หน้า ๗๐ 
 

  :ให้ขออนุญาตจากสหกรณ์จังหวัดด้วยตนเองก่อนทุกครั้ง ก่อนที่จะส่งใบขออนุญาตขอใช้รถเนื่องจากรถไม่
เพียงพอ สหกรณ์จังหวัด จะเป็นผู้พิจารณาตามความจ าเป็น 
  - การจอดรถยนต์ราชการให้ตรงช่อง 
  :ขอความร่วมมือเจ้าของรถยนต์ส่วนตัวที่จอดในช่องจอดรถยนต์ราชการ ให้น ารถออกจากที่จอดรถ
ราชการ ภายในเวลา 16.30 น. 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

4.2 เรื่อง การขอเบิกพัสดุและตรวจรับพัสดุ  
  - การขอเบิกพัสดุทุกครั้ง ให้ ผอ.กลุ่มลงนามในใบขอเบิกด้วยทุกครั้ง 
  - การตรวจรับพัสดุให้หมุนเวียนเปลี่ยนคนตรวจรับในแต่ละกลุ่มให้ร่วมกันรับผิดชอบทุกคน 
  - การขออนุมัติซื้อวัสดุส านักงาน 
   1. ส ารวจราคาจากแหล่งที่จะซ้ือ 
   2. ขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท่ีส ารวจได ้
   3. จัดซื้อตามท่ีได้รับอนุมัต ิ
   4. น าหลักฐาน การจัดซื้อส่งให้เจ้าหน้าที่พัสดุ ด าเนินการตามระเบียบพัสดุฯ ต่อไป 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

4.3 เรื่องการตรวจสุขภาพประจ าปี พ.ศ. 2563 

 ฝุายบริหารทั่วไปได้รับการประสานจากโรงพยาบาลสุรินทร์ เรื่องการส ารวจผู้มีความประสงค์จะตรวจ
สุขภาพประจ าปี พ.ศ.2563 โดยทางโรงพยาบาลสุรินทร์มีก าหนดวันให้เลือก ในวันที่ 23 , 24 , 25 และ 29 
กันยายน 2563 จึงเสนอท่ีประชุมก าหนดวันตรวจสุขภาพ 
   
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ก าหนดเป็นวันที่ 23 กันยายน 2563 
 

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


