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    ผู้มาประชุม

1 นางสุวรรณี ศรีสุวรรณ์ สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ประธาน
2 นายสมควร แสงอนิทร์ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ
3 นางสาวทรายทอง  ประดับศรี      นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ
4 นายธราดล ศิลาลาย นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ
5 นางบานใจ มามาก นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ
6 นายเฉลิมศักด์ิ จอดนอก นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ
7 นายวัชรินทร์ มามาก นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ
8 นายปยิะ สังขฤทธ์ิ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ
9 นางสาวจันทิมา โสรถาวร นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ

10 นายจารุวัฒน์ วิยาสิงห์ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ
11 นายชินพัฒน์ พิมพ์เพราะ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส
12 นายกติติศักด์ิ ไชยกติติ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ
13 นางสาวศุลีพร ฉัตรเฉลิมเดช นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ
14 นางจิราภร บรูณ์เจริญ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ
15 นางเกยีรติสุดา ค่ าสุริยา นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ
16 นางสาวพยอม พาพาน นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ
17 นางพรรณภา หวลระลึก นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ
18 นายกฤช เยาวสกลุมาศ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ
19 นางชฎาธาร จุฑาจันทร์ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ
20 นางรุจิรา กลองรัมย์ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ
21 นางสาวปริศนา ฟักนวล นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ
22 นางสุทธาทิพย์ พันละบตุร นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ
23 นางสาวทัศนีย์ ปรักมาศ นักวิชาการสหกรณ์ปฏบิติัการ
24 นางสาวจิราพร เกลียวทอง นักวิชาการสหกรณ์ปฏบิติัการ
25 นายยศพงษ์ เสนาน้อย นักวิชาการสหกรณ์ปฏบิติัการ

รายงานการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจา้ง
ส านักงานสหกรณจ์งัหวัดสุรินทร์ ครั้งที ่1/2563

วันจนัทร์ ที ่6 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็นตน้ไป
ณ  หอ้งประชุมส านักงานสหกรณจ์งัหวัดสุรินทร์
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26 นายค าภา เรืองรัมย์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏบิติัการ
27 นายอธิปพันธ์ รักษาพงษ์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏบิติัการ
28 นางสาวพัชศิริญา วงศ์พุทธะ นิติกรปฏบิติัการ
29 นางอรสา วงศ์ค า เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน
30 นายวิรง ประดับศรี เจา้พนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน

31 นายนิพนธ์ เจือจาน เจา้พนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน

32 นางสาวนรินทร์ ค าเมลี เจา้พนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน

33 นางกลัยวรรธน์ ทัดศรี นักวิชาการสหกรณ์
34 นางสาวร าพึง ทรงงาม นักวิชาการสหกรณ์
35 นายปริญญา ยวงปรางค์ นักวิชาการสหกรณ์
36 นายปภงักร หวลระลึก นักวิชาการสหกรณ์
37 นางปณิุกา หวลระลึก นักวิชาการสหกรณ์
38 นางโสภาพรรณ เจือจาน นักวิชาการสหกรณ์
39 นางสาวพิชญาภา แสงดาว นักวิชาการสหกรณ์
40 นางสาวณัทติกา สมหมาย นักวิชาการสหกรณ์
41 นายวิชาญ เพ่งพิศ นักวิชาการสหกรณ์
42 นายศุภวัฒน์ ซาเสน นิติกร
43 นายกรีฑายุทธ พันละบตุร นักวิชาการมาตรฐานสินค้า
44 นายจตุพล หวลระลึก นักวิเคราะหน์โยบายและแผน
45 นายชนินณวัฒน์ นิลม่วง นักจัดการงานท่ัวไป
46 นางภนูิดา ปล้องกลาง เจ้าพนักงานธุรการ
47 นางสาวสุเภาวดี ต้นทอง เจ้าพนักงานการเงินและบญัชี
48 นายพงศกร เสียงสนัน่ เจ้าพนักงานธุรการ
49 นายสุเรนทร์ ชูตาลัด เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
50 นายพิทูร หวลระลึก เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
51 นางสุภาวดี บญุแกว้ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
52 นางสาวเพชรฑิรา สาระติ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
53 นางสาวอาภรณ์รัตน์ พื้นนวล เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
54 นางอษุณิภา อกอุน่ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
55 นางกรรณิกา เปน็ตามวา เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์  
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56 นางสาวเสาวลักษณ์ สุขชัย เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
57 นางประทมุ เมยประโคน พนักงานพิมพ์ ส 4
58 นายนพดล ฤทธิรณ พนักงานขับรถยนต์ ส 2
59 นายสุนทร อิม่ใจ พนักงานขับรถยนต์ ส 2
60 นายสมพงษ์ ด าเนินงาม พนักงานขับรถยนต์ ส 2
61 นายสุพัฒน์ หล่าบรรเทา พนักงานขับรถยนต์ ส 2
62 นายอภยั หล่าบรรเทา พนักงานพิมพ์ ส 1 

1 นายอดิศักด์ิ สุขไสว เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ลาปว่ย
ผู้ไม่ได้เข้าประชุม

 
          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/เร่ิมประชุม  เวลา 09.00 น…. 
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เร่ิมประชุม  เวลา 09.00 น.  
เรื่องท่ีสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ แจ้งและสั่งการก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
1. เรื่อง การมอบหมายให้เข้าประชุมแทนสหกรณ์จังหวัด 
   ให้รายงานผลการประชุมให้สหกรณ์จังหวัดทราบทุกครั้ง จะรายงานด้วยวาจาหรือบันทึกรายงาน

เสนอก็ได ้
2. เรื่อง การจัดประชุมของกลุ่มงานวิชาการ  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ และฝ่ายบริหารทั่วไป 
   ให้จัดท าวาระการประชุมเสนอให้สหกรณ์จังหวัดเพ่ือพิจารณาก่อนประชุมทุกครั้ง หากอยู่ระหว่าง

สหกรณ์จังหวัดไปราชการ ให้ส่งข้อมูลทางแอพลิเคชั่นไลน์ 
3. เรื่อง การจัดท าข้อมูลของหน่วยงาน การตั้งค าของบประมาณ 
   ก่อนจัดท าขอตั้งค างบประมาณทุกครั้งให้รายงานสหกรณ์จังหวัดทราบก่อน เพ่ือพิจารณา สั่งการ 

หรืออนุญาตให้ขอตั้งงบประมาณในครั้งนั้น ๆ 
4. เรื่อง การขออนุญาตไปราชการ  
   ให้ขออนุญาตฯ ล่วงหน้า และต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงจะไปราชการครั้งนั้นได้ หากขออนุญาตฯ 

ย้อนหลังจะไม่อนุญาตให้ไป ยกเว้นกรณีเร่งด่วนจ าเป็นแต่ต้องรายงานให้สหกรณ์จังหวัดทราบก่อนไป 
5. เรื่อง การลงเวลามาปฏิบัติงาน 
   ให้ลงชื่อมาปฏิบัติราชการภายในเวลาไม่เกิน 08.30 น. ผู้ที่มาลงชื่อหลังเวลา 08.30 น.ให้ถือว่า

มาสาย และการมาสาย 3 ครั้ง ให้ถือว่าขาดราชการ 1 วัน โดยให้น าไปเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาความดีความชอบ
ประจ าปีด้วย 

6. เรื่อง การดูแลรักษารถยนต์ราชการ 
   - ให้ผู้ใช้รถราชการทุกคน ท าแบบประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถยนต์

แต่ละคนหลังการใช้รถส่งให้ฝ่ายบริหารทั่วไปเพ่ือเป็นข้อมูลปรับปรุงการท างาน 
   - พนักงานขับรถยนต์ต้องท าความสะอาดรถให้เรียบร้อยก่อนน าเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานทุกครั้ง 
   - ให้จัดเตรียมเอกสาร คู่มือรถ และเอกสารส าคัญต่างๆ เก็บไว้ในรถเสมอ 
   - การควบคุมความเร็วในการขับขี่ ให้ขับขี่โดยใช้ความเร็วตามที่กฎหมายก าหนด หากเกิดเหตุ

หรือโดนปรับจากการผิดกฎหมายจราจร พนักงานขับรถยนต์ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง และจากนั้นได้ด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  1. ผลจากการประชุมคณะกรมการจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 12/2562  เม่ือวันที่ 26 ธันวาคม 2562 
   1.1 เรื่อง แนะน าหัวหน้าส่วนราชการ ที่ย้ายไปด ารงต าแหน่ง และที่ย้ายมารับต าแหน่งใหม่ 
   1) นายศึกษา  สุวรรณธาดา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์ ย้ายมาจากท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
เพชรบูรณ ์
   2) ว่าที่ร้อยโท บุญชุบ หลั่งทรัพย์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ย้ายมาจาก 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 
   3) นายอนุชิต  ดรกันยา ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ ย้ายมาจาก ผู้อ านวยการ
กลุ่มงานแผนงานและประเมินผล สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 (ขอนแก่น) 
   4) นายเที่ยง ดอกกระโทก จัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดสุรินทร์ 
   5) นายศีรินทร์  อนุตตรังกูร รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  รักษาการใน
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 
   6) นายวิโรจณ์ ทองเรือง รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท จังหวัดสุรินทร์  
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   7) พ.ต.อ. กีรติศักดิ์  ก้องเกียรติศิริ ผู้ก ากับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุรินทร์ ย้ายมาจากผู้ก ากับการ
บริการคนต่างด้าว กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
   8) พ.ต.อ.สมศักดิ์ วงศ์ชัยประเสริฐ ผู้ก ากับสถานีต ารวจภูธรเมืองสุรินทร์ ย้ายมาจาก ผู้ก ากับสถานี
ต ารวจภูธรบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ 
   9) พ.ต.อ.ยศวัจน์ งามสง่า ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ย้ายมาจากผู้ก ากับการ
สถานีต ารวจภูธรเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
   10) พ.ต.อ.ยศศักดิ์ โพธิ์สุวรรณ ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ย้ายมาจาก        
ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรทุ่งมน จังหวัดสุรินทร์  
   11) พ.ต.อ.สมศักดิ์ นิเต็ม ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ย้ายมาจาก ผู้ก ากับการ
สถานีต ารวจภูธรช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ 
   12) พ.ต.อ.พิษณุ พรานมนัส ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ย้ ายมาจาก        
ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรห้วยขะยูง จังหวัดอุบลราชธานี 
   13) พ.ต.อ.  ภัทราวุธ สีหะ ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ ย้ายมาจาก ผู้ก ากับการ
สถานีต ารวจภูธรห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 
   14) พ.ต.อ.พฤทธิ์  บุญปก  ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ย้ายมาจาก            
ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 
   15) พ.ต.อ. เฉลิมพล คงสกุล ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรเมืองที จังหวัดสุรินทร์ ย้ายมาจาก ผู้ก ากับ
การสถานีต ารวจภูธรส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 
   16) พ.ต.อ.ธนัท  แสงตันชัย ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรโชคนาสาม จังหวัดสุรินทร์ ย้ายมาจาก        
ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 
   17) พ.ต.อ. พิเชษฐ์ จันทรัตน์ ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรกระโพ จังหวัดสุรินทร์ ย้ายมาจาก ผู้ก ากับ
การสถานีต ารวจภูธรคง จังหวัดนครราชสีมา 
   18) พ.ต.อ. วิทวัส แสงสว่างสถิตย์ ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรทุ่งมน จังหวัดสุรินทร์ ได้รับการแต่งตั้ง
จาก  รองผู้ก ากับการสืบสวนสถานีต ารวจภูธรปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
   19) พ.ต.อ. สมนึก สุภัคไพบูลย์ผล ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรสนม จังหวัดสุรินทร์ ได้รับการแต่งตั้ง
จาก รองผู้ก ากับการป้องกันการป้องกันปราบปรามสถานีต ารวจภูธรเมืองที จังหวัดสุรินทร์ 
   20) พ.ต.อ. จิตรกร ชาวนา ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรสวาย จังหวัดสุรินทร์ ได้รับแต่งตั้งจาก        
รองผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ 
    
   1.2 เรื่อง ข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัด 
    1) เรื่องความโปร่งใสของหน่วยงานให้น าขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน และให้ปรับปรุงข้อมูลให้
เป็นปัจจุบัน 
      2) เรื่องการสมัครรางวัลเลิศรัฐของจังหวัดสุรินทร์ ประจ าปี พ.ศ.2563 โดยจังหวัดจะท า
เรื่องการแก้ไขปัญหาความยากจนของราษฎร 
    3) ขอเชิญร่วมกิจกรรม วันพ่อขุนรามมหาราช  ในวันที่ 17 มกราคม 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุรินทร์  ต าบลท่าสว่าง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัด
สุรินทร์ 
    4) กิจกรรมจิตอาสาในวันส าคัญต่างๆ นอกจากมีกิจกรรมปกติแล้ว ถ้าหากจังหวัดจัด
กิจกรรมจิตอาสา หน่วยงานจะต้องเข้าร่วมทุกครั้ง   
    5) ขอให้ทุกคนมีความมุ่งมั่นตั้งใจท างานและมีความสามัคคีกันในหน่วยงาน 
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ระเบียบวาระที่ ๒   เร่ืองรับรองรายงานการประชุม ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างส านักงาน
สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ครั้งที่ 12/2562 วันที่ 6 ธันวาคม ๒๕62 
      ฝ่ายบริหารทั่วไปได้น ารายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2562 วันที่ 6 ธันวาคม ๒๕62 ลงใน
เว็บไซต์ของส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ และหากมีข้อแก้ไขเพ่ิมเติมให้แจ้งฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
     นายจารุวัฒน์ วิยาสิงห์ ผอ.กสส.4 ขอแก้ไขรายงานการประชุมครั้งที่ 12/2562 วันที่ 6 
ธันวาคม ๒๕62 ข้อ 4.9 เรื ่องการรายงานความเคลื่อนไหวในการติดตามเร่งรัดหนี้ของเงินกู้กองทุนสงเคราะห์
โครงการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการจัดหาปุ๋ย ของสกก.เขวาสินรินทร์ จก. จากเดิมต้นเงินกู้ที่สหกรณ์ได้กู้ไป
จ านวน 7 แสนบาท รวมดอกเบี้ย 3 แสน รวมเป็น 1 ล้านบาท  
   ขอแก้ไขจ านวนเงินกู้เป็น 7 ล้านบาท ดอกเบี้ย 3 ล้าน รวมเป็น 10 ล้านบาท 
   มติ   ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 12/2562 วันที่ 6 ธันวาคม ๒๕62 
  
ระเบียบวาระที่ 3    เร่ืองการติดตามผลการปฏิบัติงาน 
      3.1 เร่ืองผลการเบิกจา่ยงบประมาณ เดือนธันวาคม 2562  (ฝบท.) 
 

รวมทกุงบ งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอุดหนุน งบรายจา่ยอ่ืน

งบประมาณทีไ่ดร้ับ 5,413,000.00 3,131,900.00 2,209,100.00 -        72,000.00    -            

ผลการเบิกจา่ย 2,767,882.62 1,579,365.00 1,188,517.62 -        -                -            

% ผลการเบิกจา่ย 51.13% 50.43% 53.80% ####### 100.00% -            
แผนเบิกจา่ยของเดอืน ธ.ค 62 53.00%

คงเหลือ 2,645,117.38 1,552,535.00 1,020,582.38 -      72,000.00   -          

ผลการเบิกจา่ยภาพรวม สนง.สหกรณจ์งัหวัดสุรินทร์  ณ  วันที ่31 ธันวาคม  2562

 
 
 ผลการเบิกจ่ายของส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ (เดือนธันวาคม 2562)     51.13  % 
 แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ภายในเดือน ธันวาคม  2562    53.00   % 
 นายเฉลิมศักดิ์ จอดนอก นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ ได ้รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  ดังนี้ 

ที่ แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กจิกรรมหลัก/กจิกรรมรอง/รายการรายจ่าย แผน งปม.ได้รับโอน เบิกจ่ายเดือนนี้ เบิกจ่ายสะสม ร้อยละ งบคงเหลือ

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

กจิกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค พัฒนาเศรษฐกจิฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง

กจิกรรมรอง บุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์

1.งบบุคลากร   0701246006000000    N1077

1.1 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ                                                                          3,119,900.00       3,119,900.00          524,860.00         1,574,580.00      50.47       1,545,320.00       

1.2 เงินเพ่ิมคา่ครองชีพ                                                      12,000.00            12,000.00               1,595.00             4,785.00             39.88       7,215.00              

3,131,900.00       3,131,900.00          526,455.00         1,579,365.00      50.43       1,552,535.00       

2.งบด าเนินงาน

2.1 เงินสมทบกองทนุประกนัสงัคม  + เงินสมทบกองทนุเงินทดแทน                                120,800.00          120,800.00             18,662.00           55,986.00           46.35       64,814.00            

2.2 คา่เช่าบา้น                                                                 307,000.00          307,000.00             74,500.00           211,100.00         68.76       95,900.00            

-                      

427,800.00          427,800.00             93,162.00           267,086.00         62.43       160,714.00          

รวมแผนงานบคุคลากรภาครัฐ 3,559,700.00       3,559,700.00          619,617.00         1,846,451.00      51.87       1,713,249.00       

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ส านักงานสหกรณ์จงัหวัดสุรินทร์

ประจ าเดือน  25  ธันวาคม  2562
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ที่ แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กจิกรรมหลัก/กจิกรรมรอง/รายการรายจ่าย แผน งบประมาณ เบิกจ่ายเดือนนี้ เบิกจ่ายสะสม ร้อยละ งบคงเหลือ

แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเล่ือมล า้และสร้างการเติบโตจากภายใน

ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมในระดับชุมชน   0701247001000000     N1078

กจิกรรมหลัก 1ส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

กิจกรรมรอง  1  พฒันาดา้นระบบการบริหารจดัการและธรรมาภิบาลในการบริหารสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

งบด าเนินงาน

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ

      1.1.1 คา่ใชจ่้ายในการปฏิบติังาน             (เบิกเกินส่งคืน 240) 797,100.00          797,100.00             256,098.46         461,104.27         57.85       335,995.73          

      1.1.2 คา่จา้งเหมาและบริการ

               1.คา่จา้งเหมาท าความสะอาด  2 อตัรา 108,000.00          108,000.00             18,000.00           49,935.44           46.24       58,064.56            

               2. คา่จา้งเหมาพนกังานขบัรถยนต ์ 6 อตัรา 396,000.00          396,000.00             77,720.00           201,040.00         50.77       194,960.00          

              3. คา่จา้งเหมารักษาความปลอดภยั  2 อตัรา 136,800.00          136,800.00             20,000.00           60,000.00           43.86       76,800.00            

     1.1.3 คา่เช่าทรัพยสิ์น -                      

              คา่เช่าส านกังาน 90,000.00            90,000.00               4,000.00             12,000.00           13.33       78,000.00            

    1.1.4 คา่สาธารณูปโภค -                      

             1 คา่โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี         สหกรณ์จงัหวดั 12,000.00            12,000.00               28,879.93           8,663.79             72.20       3,336.21              

             2 คา่โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี         ผอ.กลุ่มวิชาการ/ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 30,000.00            30,000.00               1,543.69             8,052.02             26.84       21,947.98            

             3  คา่ไฟฟ้า น ้าประปา  โทรศพัท ์ ไปรษณีย์ 185,700.00          185,700.00             13,878.14           120,636.10         64.96       65,063.90            

-                      

รวม           1,755,600.00   1,755,600.00      420,120.22      921,431.62         52.49       834,168.38           
ที่ แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กจิกรรมหลัก/กจิกรรมรอง/รายการรายจ่าย แผน งบประมาณ เบิกจ่ายเดือนนี้ เบิกจ่ายสะสม ร้อยละ งบคงเหลือ

ยอดยกมา 1,755,600.00       1,755,600.00          420,120.22         921,431.62         52.49       834,168.38          

 1.1.5  คา่ใชจ่้ายเพ่ิมระหวา่งปี

1. คา่ธรรมเนียมศาลในการส่งบงัคบัคดี 600.00                 600.00                    -                      -                      -           600.00                 

-                      

-                      

-                      

รวมคา่ใชจ่้ายระหวา่งปี     600.00                 600.00                    -                      -                      -           600.00                 

รวม  แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเล่ือมล า้ฯ 1,756,200.00       1,756,200.00          420,120.22         921,431.62         52.47       834,768.38          

แผนงานยุทธศาสตร์ สร้างความมัน่คงและลดความเหล่ือมล ้าทางดา้นเศรษฐกิจและสงัคม

โครงการ ส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ      0701240044000000  N1076

กิจกรรมหลกั พฒันาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ

งบด าเนินงาน คา่ใชจ่้ายในการด าเนินการโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี ฯ 25,100.00            25,100.00               -                      -                      -           25,100.00            

รวมโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีฯ 25,100.00            25,100.00               -                      -                      -           25,100.00            

งบเงินอุดหนุน    0701240044500001  N1076

 - เงินอุดหนุนเพ่ือพฒันาศกัยภาพสหกรณ์ในพ้ืนท่ีโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 72,000.00            72,000.00               -                      -                      -           72,000.00            

รวมเงินอุดหนุน 72,000.00            72,000.00               -                      -                      -           72,000.00            

รวมแผนยุทธศาสตร์ สร้างความมัน่คงและลดความเหล่ือมล า้ทางด้านเศรษฐกจิและสังคม 97,100.00            97,100.00               -                      -                      -           97,100.00            

รวมงบประมาณทั้งหมด 5,413,000.00   5,413,000.00      1,039,737.22   2,767,882.62  51.13     2,645,117.38    
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
  
 3.2 เรื่องผลการปฏิบัติงานของส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2532 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ฝบท.นายจตุพล หวลระลึก น าเสนอ)  ดังนี้ 
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 ประธานในที่ประชุมได้ติดตามผลการปฏิบัติงานประจ าเดือนธันวาคม 2562 ของส านักงาน พร้อมทั้งให้
ข้อแนะน า ข้อสังเกต และข้อสั่งการในการปฏิบัติตามแผนงาน กิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
แผนงานที่ 1 แผนงานสหกรณ์ได้รับการพัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพ 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 พัฒนาให้เป็นสหกรณ์หลักระดับอ าเภอ 16 แห่ง (กจส.เจ้าของเรื่อง) 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 พัฒนาศักยภาพสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง 58 แห่ง (กจส.เจ้าของเรื่อง) 
  ตัวช้ีวัดที่ 3 รักษามาตรฐานการด าเนินงานของสหกรณ์ให้มั่งคง 48 แห่ง (กจส.เจ้าของเรื่อง) 
  ตัวช้ีวัดที่ 5 พัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง 19 แห่ง (กจส.เจ้าของเรื่อง) 
  ตัวช้ีวัดที่ 6 รักษามาตรฐานการด าเนินงานของกลุ่มเกษตกรให้ม่ันคง 23 แห่ง (กจส.เจ้าของเรื่อง) 
  ตัวช้ีวัดที่ 7 กลุ่มเกษตรกรด้านอื่นๆ 7 แห่ง (กจส.เจ้าของเรื่อง) 
แผนงานที่ 11 จ านวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ้น (กจส.เจ้าของเรื่อง) 
แผนงานที่ 13 แผนงานกลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
  ตัวชี้วัด ร้อยละของกลุ่มเกษตรกรที่น ามาจัดมาตรฐาน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 81 จ านวน 29 แห่ง 
แผนงานที่ 21 จ านวนสหกรณ์ที่มีอัตราส่วนเงินออมต่อหนี้สินของสมาชิกเพิ่ม 
  ตัวช้ีวัด จ านวนสหกรณ์ภาคเกษตรมีอัตราส่วนเงินออมต่อหนี้สินของสมาชิกเพ่ิมขึ้น 
แผนงานที่ 22 จ านวนสหกรณ์ที่มีอัตราส่วนเงินออมต่อหนี้สินของสมาชิกเพิ่ม 
  ตัวช้ีวัด จ านวนสหกรณ์ภาคเกษตรมีอัตราส่วนเงินออมต่อหนี้สินของสมาชิกเพ่ิมขึ้น 
แผนงานที่ 23 จ านวนกลุ่มเกษตรกรที่มีอัตราส่วนเงินออมต่อหนี้สินของสมาชิกเพิ่ม 
  ตัวช้ีวัด จ านวนสหกรณ์ภาคเกษตรมีอัตราส่วนเงินออมต่อหนี้สินของสมาชิกเพ่ิมขึ้น 
แผนงานที่ 24 สหกรณ์มีการจัดท ารายงานข้อมูลทางการเงินอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ
แนวทางท่ีกรมก าหนด 
  ตัวชี้วัด จ านวนสหกรณ์จัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ
แนวทางท่ีกรมก าหนด 
  :ข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์บางกลุ่มไม่มีผลงานเคลื่อนไหว กสส. ที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานโดยด่วน ในกรณีที่กลุ่มงานหรือกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ที่มีการมอบหมายให้เข้าหน้าที่ใน
กลุ่มรับผิดชอบคีย์ข้อมูลรายงาน ผอ. กลุ่มนั้นๆ ต้องตรวจสอบความถูกต้องก่อนที่จะคีย์ข้อมูลให้ฝ่ายบริหารทั่วไป และ
ให้ฝ่ายบริหารทั่วไปตรวจสอบก่อนน าเสนอสหกรณ์จังหวัดทุกครั้ง 
แผนงานที่ 28 ตรวจการสหกรณ์โดยทีมที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการเกิดข้อบกพร่อง และป้องกันการเกิดการ
ทุจริตทั้งในเชิงนโยบายและปฏิบัติ 
  ตัวช้ีวัด   1. สหกรณ์ไม่มีข้อบกพร่อง หรือมีข้อบกพร่องแต่ได้รับการแก้ไข 
     2. สหกรณ์ไม่มีการทุจริตหรือมีการทุจริตซึ่งตรวจพบและมีการแก้ไขตามข้ันตอน 
     3. กลุ่มเกษตรกรไม่มีข้อบกพร่อง หรือมีข้อบกพร่องแต่ได้รับการแก้ไข 
      
แผนงานที่ 29 การแก้ไข ป้องกันการเกิดข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี 
    1. กลุ่มเกษตรกรไม่มีการทุจริตหรือมีการทุจริตซึ่งตรวจพบและมีการแก้ไขตามขั้นตอน 
  
  :กรณีข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีที่ยังไม่เป็นข้อบกพร่องให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง แนะน าสหกรณ์ให้แก้ไขตาม
ข้อสังเกต หากสหกรณ์ไม่มีแก้ไขให้รายงาน กตส. เพ่ือแจ้งตณะผู้ตรวจการลงไปตรวจการ และด าเนินการตามขั้นตอน
ต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ  
   4.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป น าเสนอเร่ืองเพ่ือทราบ ดังนี้ 
        (นายเฉลิมศักดิ์ จอดนอก นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ รายงานเรื่องเพื่อทราบ ดังนี้ 
   4.1.1. เรื่อง มาตรการป้องปรามการขออนุญาตเดินทางไปราชการและการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ 
    ด้วยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้แจ้งว่าส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ตรวจสอบกรณีการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ และพบข้อบกพร่อง เนื่องจากเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ไม่
ปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 มติคณะรัฐมนตรี จึงให้กรมส่งเสริมสหกรณ์
ด าเนินการแก้ไขและควบคุมเพ่ือไม่ให้เกิดข้อบกพร่องขึ้นอีก เพ่ือเป็นการป้องปรามและควบคุมการขออนุมัติเดินทางไป
ราชการ และการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ ดังนั้น กรมส่งเสริมสหกรณ์
จึงได้ออกมาตรการป้องปรามการขออนุมัติเดินทางไปราชการและการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ โดยให้
ผู้บังคับบัญชา ก ากับ ดูแล และก าชับเจ้าหน้าที่ เพ่ือการปฏิบัติ อนุมัติ และการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เป็นไปโดยถูกต้อง โดยให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ดังนี้ 
    1) ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ ก ากับ ดูแล การขออนุญาตเดินทางไปราชการของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาโดยเคร่งครัด โดยจะต้องไดรับการอนุญาตก่อนทุกครั้งก่อนออกเดินทางไปราชการ ยกเว้นมีเหตุจ าเป็น
เร่งด่วน จะต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบก่อน หากเจ้าหน้าที่รายใดไม่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจที่ต้องไปปฏิบัติ
หรือไม่มีแผนที่ชัดเจน ผู้บังคับบัญชาจะต้องไม่อนุญาตให้ไปราชการ 
    2) หากผู้บังคับบัญชาเห็นว่าการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่รายใดไม่เหมาะสมหรือไม่
มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับภารกิจในการเดินทางไปต่างจังหวัด โดยมีผลประโยชน์ส่วนตนแอบแฝง ก็ย่อมไม่สามารถ
เบิกหรืออนุมัติค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
    3) การอนุญาตให้ใช้รถยนต์ราชการในการเดินทางไปราชการ ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณา
อนุญาตโดยค านึงถึงความจ าเป็นและความเหมาะสม และปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถยนต์
ราชการอย่างเคร่งครัด 
    4) การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงเป็น
การกระท าโดยทุจริต ถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการทางวินัยตามกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
    
  4.1.2 เรื่องผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
   ด้วยจังหวัดสุรินทร์ได้แจ้งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ จังหวัดสุรินทร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และได้ให้ส่วนราชการน าผลการประเมินฯไป
ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมระดับคะแนนให้สูงขึ้น และเตรียมความพร้อมการตรวจ
ประเมินในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.256 นั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จังหวัดสุรินทร์จึง
ขอให้ด าเนินการดังนี้ 
   1) ให้ความส าคัญกับเรื่องนโยบายการไม่น าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว  
   2) มีมาตรการลดขั้นตอนในการท างาน เช่น การให้บริการ ณ จุดเดียว และมีช่องทางให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการเสนอแนะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
   3) จัดท าเว็บไซต์องค์กร โดยน าข้อมูลต่างๆ ลงให้ครบถ้วน พร้อมที่จะเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชน
ทราบ รวมไปถึงมีการจัดท าช่องทาง E-Service ให้แก่ผู้รับบริการ 
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   4) แต่งตั้งคณะท างานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และครบถ้วน  
 โดยให้หน่วยงานราชการ รายงานผลการด าเนินการตามข้อ 1 -4 ให้จังหวัดสุรินทร์ทราบ ภายในวันที่ 20 
มกราคม 2563  
  
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
  4.1.3 เรื่องผลงานขอรับรางวัลเลิศรัฐ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ประจ าปี 2563 
    ด้วยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ก าหนดจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการยกระดับคุณภาพ
การบริการเข้าสู่รางวัลเลิศรัฐ เมื่อวันศุกร์ ที่ 27 ธันวาคม 2562 และได้ถ่ายทอดผ่านระบบ Video Conferrence ไป
ยังส านักงานสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัด โดยการขอความรวมมือให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัด ที่มีผลงานที่จะ
สามารถเสนอสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจ าปี 2563 โดยพิจารณาจากเกณฑ์การคัดเลือกผลงานเพ่ือเสนอรับรางวัล ดังนั้น 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ (กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) ขอให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัด จัดท า ร่าง ผลงานขอรับรางวัลเลิศรัฐ 
ประจ าปี 2563 จัดส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  cpd_psdg@cpd.go.th ภายใน วันที่ 
10 มกราคม 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
    1) ชื่อผลงานและโครงการ 
    2) สรุปสาระส าคัญ ไม่เกิน 4 บรรทัด 
    3) ประเด็นปัญหาส าคัญ 
    4) กระบวนการที่ท าให้โครงการสัมฤทธิ์ผล 
    5) ผลผลิต ผลลัพธ์ 
    6) ความยั่งยืนของโครงการ 
    7) ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
  4.1.4 เรื่อง โครงการน าลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร  
   กรมส่งเสริมสหกรณ์ก าหนดจัดโครงการน าลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพเกษตรกร 
โดยมีวัตถุประสงค์ น าลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านเกิด เพ่ือสานต่ออาชีพเกษตรกร โดยมีสหกรณ์เป็นศูนย์กลางส่งเสริม
อาชีพเกษตรกรที่มั่นคงของคนรุ่นใหม่ คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมโครงการ จะต้องเป็นผู้ที่บรรลุ
ภาวะ อายุไม่เกิน 50 ปี จะเป็นสมาชิกสหกรณ์หรือไม่เป็นก็ได้ มีความต้องการและความพร้อมที่จะกลับบ้านเกิดไปท า
อาชีพเกษตรกร ผู้สมัครยินดีและยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงกับสหกรณ์ และกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่
วันที่ 1-31 มกราคม 2563 ผ่านช่องทาง QR Code หรือสมัครผ่านเว็บไซต์กรมส่งเสริมสหกรณ์ www.cpd.go.th 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัด และสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศ โดยจะประกาศผลวันที่ 6 มีนาคม 2563 
 

http://www.cpd.go.th/
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ประธาน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและจัดตั้งสหกรณ์ เป็นผู้ประสานงานและท าหนังสือเชิญสหกรณ์เข้าร่วมประชุม ใน
วันที่ 10 มกราคม 2563 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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4.1.5 เรื่อง รายงานและสรุปประเด็นข้อสั่งการ/มติ กิจกรรม Morning Brief ครั้งที่ 2/2562 เม่ือวันอังคาร ที่ 
26 พฤศจิกายน 2562 (ผอ.สมควร แสงอินทร์ น าเสนอ) 
นางสุวรรณี  ศรีสุวรรณ์ สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ นายสมควร แสงอินทร์ ผอ.กพส.  เข้าร่วมกิจกรรม 
Morning Brief ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันอังคาร ที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ขอรายงานและสรุปประเด็น ดังนี้ 
  ข้อสั่งการผู้ว่าราชการ 
  1) การจัดกิจกรรมงานแสดงช้างครบรอบ 60 ปี ประจ าปี 2563 
   มอบหมายให้ทุกส่วนราชการเตรียมความพร้อมส าหรับการจัดกิจกรรมงานแสดงช้างประจ าปี 
2563 โดยมีแนวคิดในการจัดงานในรูปแบบย้อนยุค และให้มีการจัดแสดงนิทรรศการของส่วนราชการต่างๆ ภายใน
งานด้วย 
  2) สถานการณ์โรคไหม้คอรวงข้าว 
   มอบหมายส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส านักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ และอ าเภอทุกอ าเภอ ด าเนินการสรุปข้อมูลความเสียหาย และ
เร่งรัดให้ความช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว 
  3) การด าเนินงานด้านเกษตรอินทรีย์ 
   มอบหมายส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ เป็นหน่วยงานหลักในการประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทบทวนแผนการด าเนินงานด้านเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดสุรินทร์ โดยเตรียมความพร้อมในการ
ประกาศให้เป็นวาระส าคัญของจังหวัดสุรินทร์ นอกจากนี้ ให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเกษตรอินทรีย์ขึ้น พร้อมทั้งเตรียม
เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ปฏิบัติการดังกล่าว 
  4) การเตรียมการรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2563 
   มอบหมายส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์ ด าเนินการจัดประชุมติดตาม
สถานการณ์ภัยแล้งทุก 2 สัปดาห์ และให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์ติดตามและประเมินสถานการณ์น้ าดิบที่
จะใช้ในการผลิตน้ าประปาทุกสาขาด้วย นอกจากนี้ มอบหมายอ าเภอทุกอ าเภอ ส ารวจพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงที่จะประสบ
ภาวะภัยแล้ง พร้อมทั้งวางแผนเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้น 
  5) การบริหารจัดการน้ าในภาพรวมของจังหวัดสุรินทร์ 
   มอบหมายส านักงานจังหวัดสุรินทร์ ด าเนินการเสนอค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการลุ่มน้ าจังหวัด
สุรินทร์ขึ้น เพ่ือเป็นกลไกในการบริหารจัดการน้ าในภาพรวมของจังหวัดอย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และ
ปลายทาง 
  6) การปฏิบัติพิธีการต่างๆ 
   มอบหมายให้ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ 
จัดฝึกอบรม ซักซ้อม เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ ให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ตามแนวทางปฏิบัติของพิธี
การต่างๆ  
  7) เตรียมข้อมูลตอบกระทู้สด 
   มอบหมายส านักงานจังหวัดสุรินทร์ เป็นหน่วยงานหลักประสานส่วนราชการต่างๆ เตรียมข้อมูลให้
ความพร้อม หากมีการตั้งกระทู้สดในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร หรือการประชุมสมาชิกวุฒิสภา 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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4.2 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ (โดยนายสมควร  แสงอินทร์ ผอ.กพส. รายงานท่ีประชุมดังน้ี)  
  

    4.2.1  เร่ืองการรายงานสินทรัพย์สภาพคล่อง   
 รายงานอัตราสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ งบทดลองประจ าเดือน พฤศจิกายน  2562    จ านวน
สหกรณ์ท่ีมีสินทรัพย์สภาพคล่อง จ านวน 69 แห่ง สหกรณ์ส่งรายงาน จ านวน 59  แห่ง มีข้อสังเกต ดังนี้ 
  (1) สหกรณ์ท่ีด ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง น้อยกว่าอัตราร้อยละหนึ่ง จ านวน -  แห่ง 
  (2) สหกรณ์ที่ด ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง ปกติ อัตราร้อยละหนึ่ งและไม่ เกินอัตราร้อยละยี่สิบ              
จ านวน  17  แห่ง  
  (3) สหกรณ์ท่ีมีอัตราสินทรัพย์สภาพคล่อง มากกว่าอัตราร้อยละยี่สิบขึ้นไป จ านวน  42 แห่ง 
  (4) ไม่ส่งรายงานการด ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง จ านวน 10 แห่ง 

อัตราการด ารง

สนิทรัพยส์ภาพคลอ่ง มี ไม่มี

1 สอ.ครูสุรินทร์ จ ำกดั 7/12/2562 12/12/2562 12/12/2562 69,146,955.83 5,254,332,276.00 1.32 √

2 สอ.ต ำรวจภูธรสุรินทร์ จ ำกดั 12/12/2562 13/12/2562 13/12/2562 5,021,409.35       31,122,097.40       16.13 √

3 สอ. ตชด.ที2่1 จ ำกดั 4/12/2562 9/12/1962 11/12/1962 11,495,277.38      89,245,010.68       12.88 √

4 สอ.สถำบันอดุมศึกษำสุรินทร์ จ ำกดั 9/12/2562 10/12/2562 11/12/2562 29,218,859.41      103,285.24           28,289.48 √ มเีงินฝำกธนำคำรมำก

5 สอ.คุรุสัมพนัธจ์ังหวดัสุรินทร์ จ ำกดั

6 สอ.อนำมยัสุรินทร์ จ ำกดั 9/12/1962 9/12/1962 11/12/1962 275,924,865.15    1,512,033,514.25   18.25 √

7 สอ.รพช.สุรินทร์ จ ำกดั 6/12/2562 17/12/2562 18/12/2562 316,498.60          177,441.06           178.37 √ มเีงินฝำกธนำคำรมำก

8 สอ.ทรัพย์ฃโรงพยำบำลสุรินทร์ จ ำกดั 13/12/2562 17/12/2562 18/12/2562 76,103,125.35      441,891,730.37     17.22 √

9 สอ.พนักงำนสหกรณ์สุรินทร์ จ ำกดั 11/12/1962 12/12/1962 12/12/1962 10,857,088.67      21,735,387.66       49.95 √ มเีงินฝำกธนำคำรมำก

10 สอ.ข้ำรำชกำรท้องถิ่นสุรินทร์ จ ำกดั 4/12/2562 9/12/2562 11/12/2562 25,669,500.03      44,553,323.60       57.62 √ มเีงินฝำกธนำคำรมำก

11 สค.ตระแสง จ ำกดั 9/12/2562 11/12/2562 11/12/2562 28,200,880.54      46,389,793.95       60.79 √ มเีงินฝำกธนำคำรมำก

12 สค.โคคอ จ ำกดั 6/12/2562 9/12/2562 11/12/2562 28,934,740.38      54,119,592.95       53.46 √ มเีงินฝำกธนำคำรมำก

13 สกป.เมอืงสุรินทร์ จ ำกดั 11/12/2562 13/12/2562 13/12/2562 8,017,986.62       33,179,863.05       24.17 √ มเีงินฝำกธนำคำรมำก

14 สกก.เมอืงสุรินทร์ จ ำกดั 3-ธ.ค.-62 4-ธ.ค.-62 4-ธ.ค.-62 1,485,012.69       10,534,586.29       14.10 √

15 สกก.ล ำดวน  จ ำกดั 11/12/1962 12/12/1962 12/12/1962 9,152,857.36       79,052,929.77       11.58 √

16 ส.เคหะสถำนมัน่คงหมอกวนสุรินทร์ จ ำกดั 6-ธ.ค.-62 9-ธ.ค.-62 11-ธ.ค.-62 134,346.13          107,403.54           125.09 √ มเีงินฝำกธนำคำรมำก

17 สค.บ้ำนโสน จก. 19-ธ.ค.-62 23-ธ.ค.-62 24-ธ.ค.-62 836,811.98          485,677.58           172.30 √ มเีงินฝำกธนำคำรมำก

18 สก.ผู้เล้ียงโคเนื้อ ต.ส ำโรง จก.

19 สก.ผู้ผลิตข้ำวอนิทรีย์ตระแสง จก.

กลุม่สง่เสริมสหกรณ์ 1

การรายงานการด ารงสนิทรัพยส์ภาพคลอ่งของสหกรณ์ งบทดลองประจ าเดือน พฤศจกิายน 2562

กระดาษท าการ
หมายเหตุช่ือสหกรณ์ล าดับที่ วันทีส่ง่ วันทีร่ับ จงัหวัดรับ สนิทรัพยเ์ฉลีย่ ยอดเงินฝากเฉลีย่

ไม่ส่งรำยงำน

ไม่ส่งรำยงำน

ไม่ส่งรำยงำน  
 

20 สกก.นิคมฯ ปรำสำท จ ำกดั 6/12/2562 9/12/2562 9/12/2562 22/1/9519 9,976,894.92        27.89 √ น ำเงินไปฝำกกบัสหกรณ์อืน่มำก

21 สกก.ปรำสำท จ ำกดั 9/12/2562 9/12/2562 9/12/2562 7,387,366.67       160,010,023.09     4.62 √

22 ส.โคเนื้อและข้ำวอนิทรีย์พนมดงรัก จ ำกดั 6/12/2562 9/12/2562 9/12/2562 76,025.61           18,384.04            413.54 √ กำรถือเงินสดมำก

23 สกก.เพือ่กำรผลิตและกำรตลำดสุรินทร์ฯ 6/12/2562 9/12/2562 9/12/2562 258,789.32          31,739.40            815.36 √ มเีงินฝำกธนำคำรมำก

24 สกก.ต ำบลด่ำน จ ำกดั 12/12/2562 13/12/2562 13/12/2562 75,589.67           20,642.85            366.18 √ มเีงินฝำกธนำคำรมำก

25 สกก.กำบเชิง จ ำกดั 6/12/2562 9/12/2562 9/12/2562 39,093,761.18      46,039,835.26       84.91 √ มเีงินฝำกธนำคำรมำก

26 สกก.โคเนื้อโกเบโคกยำง จ ำกดั

27 สกก.โคเนื้อตำเบำ จ ำกดั 6/12/2562 9/12/2562 9/12/2562 160,338.63          30,896.29            518.96 √ กำรถือเงินสดมำก

28 สกก.ป้องกนัชำยแดนบ้ำนโพนทอง จ ำกดั 6/12/2562 9/12/2562 9/12/2562 162,329.39          33,243.35            488.31 √ กำรถือเงินสดมำก

29 ส.โคเนื้อสุรินทร์วำกวิปรำสำท จ ำกดั ไม่ส่งรำยงำน

ไม่ส่งรำยงำน

กลุม่สง่เสริมสหกรณ ์2
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30 สกก.สมชัชำปรำสำท จ ำกดั 6/12/2562 9/12/2562 9/12/2562 31,154.94           980,450.42           3.18 √

31 สกก.ศุภนิมติรวมใจพฒันำ จ ำกดั 19/12/2562 662,737.16          1,048,155.84        63.23 √ ถือเงินสดไวม้ำก

32 สกป.อ ำเภอปรำสำท จ ำกดั 12/12/2562 13/12/2562 13/12/2562 16,197.08           919.35                1,761.80 √ เงินฝำกธนำคำรมำก

33 สค.พนักงำนเอชบีไอสุรินทร์ จ ำกดั 16/12/2562 17/12/2562 17/7/2112 77,631.87 303,124.06 25.61 √ ถือเงินสดไวม้ำก

34 สกก.สังขะ จ ำกดั 12/12/2562 19/12/2562 20/12/2562 14,958,586.64      64,321,073.16       23.26 √ มเีงินฝำกธนำคำรมำก

35 สกก.บัวเชด จ ำกดั 13/12/2562 13/12/2562 13/12/2562 6,001,158.85       59,139,075.82       10.15 √

36 สค.ดำรำธวิำสขนำญมอญ จ ำกดั 3/12/2562 13/12/2562 13/12/2562 27,870,983.16      35,165,473.40       79.26 √ มเีงินฝำกธนำคำรมำก

37 สกก.หมูบ่้ำนทับทิมสยำม 04 จ ำกดั 2/12/2562 9/12/2562 11/12/2562 30543.06 90,741.32            33.66 √ มเีงินฝำกธนำคำรมำก

38 สค.นครสังขะ จ ำกดั 9/12/2562 11/12/2562 11/12/2562 1,272,799.80       3,378,280.00        37.68 √ มเีงินฝำกธนำคำรมำก

39 สกก.ร่วมใจบ้ำนดง จ ำกดั 9/12/2562 11/12/2562 11/12/2562 17,174.46           80,728.96            21.27 √ มเีงินฝำกธนำคำรมำก

40 สหกรณ์กำรเกษตรรุ่งเรืองพฒันำ จ ำกดั 9/12/2562 11/12/2562 11/12/2562 227,444.52          244,316.00           93.09 √ มเีงินฝำกธนำคำรมำก

41 สกก.ส ำโรงทำบ จ ำกดั 3/12/2562 13/12/2562 13/12/2562 16,366,514.07      17,727,938.66       92.32 √ มเีงินฝำกธนำคำรมำก

42 สกก.ศีขรภูม ิจ ำกดั 2/12/2562 13/12/2562 13/12/2562 6,806,378.68       18,032,032.67       37.75 √ ถือเงินสดมำก

43 สกก.จอมพระ จ ำกดั 13/12/2562 13/12/2562 13/12/2562 457,700.79          4,125,803.42        11.09 √

44 สกก.เขวำสินรินทร์ จ ำกดั 4/12/2562 13/12/2562 13/12/2562 573,208.08          4,336.40              13,218.52 √ มเีงินฝำกธนำคำรมำก

45 สค.เขวำสินรินทร์ จ ำกดั 3/12/2562 13/12/2562 13/12/2562 2,749,989.25       3,374,777.41        81.49 √ มเีงินฝำกธนำคำรมำก

46 สกก.ต ำบลชุมแสง จก. 20/12/2562 20/12/2562 20/12/2562 330,596.70          49,147.77            672.66 √ มเีงินฝำกธนำคำรมำก

47 สกก.ไตรมติร จก. 20/12/2562 20/12/2562 20/12/2562 48,877.97           318,194.46           15.36 √

48 สกก.กองหนุนศรีณรงค์ จก. 27/12/2562 27/12/2562 27/12/2562 524,967.66          99,637.52            526.88 √ ถือเงินสดมำก

49 สกก.เมอืงลีงโมเดล จก.

50 สกก.กดุหวำย-เกำะแกว้ จก. 25/12/2562 25/12/2562 352,659.81          674,684.17           52.27 √ มเีงินฝำกธนำคำรมำก

51 สก.สตรีเขวำสินรินทร์ จก.

52 สหกรณ์มำตรฐำนสินค้ำเกษตรไทย จ ำกดั20/12/2562 20/12/2562 20/12/2562 261,071.38          324,499.54           80.45 √ มเีงินฝำกธนำคำรมำก

53 สหกรณ์เดินรถศีขรภูม-ิสุรินทร์ จ ำกดั 20/12/2562 20/12/2562 20/12/2562 247,809.34          33,412.37            741.67 √ มเีงินฝำกธนำคำรมำก

54 สกก.ชุมพลบุรี จ ำกดั 13/12/2562 17/12/2562 18/12/2562 4657066.57 58942922.81 7.90 √

55 สกป.ชุมพลบุรี จ ำกดั 2/12/2562 3/12/2562 4/12/2562 20,311,074.69      12,080,855.19       168.13 √ มเีงินฝำกธนำคำรมำก

56 สหกรณ์เพือ่กำรผลิตบ้ำนขี้เหล็ก จ ำกดั 24/12/2562 145,634.23          65,100.00            223.71 √ มเีงินฝำกธนำคำรมำก

57 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศรีณรงค์ จ ำกดั 12/12/2562 18/12/2562 18/12/2562 409,688.00          61,069.30            670.85 √ มเีงินฝำกธนำคำรมำก

58 สก.โคเนื้อชุมพลบุรี จก.

59
สก.โคเนื้อสร้ำงอำชีพและเกษตร

อนิทรีย์ ต ำบลหนองเรือ จ ำกดั

60 สกก.รัตนบุรี จ ำกดั 11/12/2562 11/12/2562 11/12/2562 23,732,251.58      15,108,061.89       157.08 √ มเีงินฝำกมำก

61 สกก.ท่ำตูม จ ำกดั 2-ธ.ค.-62 4-ธ.ค.-62 9-ธ.ค.-62 1,587,105.14       84,278,274.54       1.88 √      

62 สกป.ท่ำตูมหนึ่ง จ ำกดั 6/12/2562 9/12/2562 11/12/2562 13,048,107.65      50,095,587.10       26.05 √ มเีงินฝำกมำก

63 สกก.สนม จ ำกดั 6/12/2562 9/12/2562 11/12/2562 4,953,036.18       29,999,623.00       16.51 √

64 สกป.ทุง่กลุำท่ำตูมสอง จ ำกดั 3-ธ.ค.-62 9-ธ.ค.-62 9-ธ.ค.-62 3,709,447.84       13,086,658.47       28.35 √ มเีงินฝำกมำก

65 ส.สตรีท่ำตูม จ ำกดั 3-ธ.ค.-62 4-ธ.ค.-62 9-ธ.ค.-62 64,643.10           757,062.67           8.54 √

66 สก.กองทุนสวนยำงท่ำตูม จก. 23-ธ.ค.-62 23-ธ.ค.-62 51,910.88           70,190.34            73.96 √ มเีงินฝำกมำก

67 สก.โคเนื้อสุรินทร์วำกวิยำงสวำ่ง จก.

68 สก.โคเนื้อหนองเมธ ีจก. 20-ธ.ค.-62 23-ธ.ค.-62 10,378.78           45,153.17            22.99 √ มเีงินฝำกมำก

69 สก.ช้ำงไทย จก. 20-ธ.ค.-62 23-ธ.ค.-62 46,232.04           562,136.68           8.22 √

 

หมำยเหตุ : ตัวเลขสีแดงหมำยถึง กำรด ำรงสินทรัพย์สภำพคล่องเกนิอตัรำทีก่ฎกระทรวงก ำหนด

กลุม่สง่เสริมสหกรณ์ 3

ไม่ส่งรำยงำน

กลุม่สง่เสริมสหกรณ์ 4

กลุม่สง่เสริมสหกรณ์ 5

ไม่ส่งรำยงำน

ไม่ส่งรำยงำน

ไม่ส่งรำยงำน

กลุม่สง่เสริมสหกรณ์ 6

ไม่ส่งรำยงำน

 
 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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4.2.2 เรื่องผลการรวบรวมข้าวเปลือก ปีการผลิต 2562/63  เอกสารแนบ2 

  1. ผลการรวบรวมข้าวเปลือก ปีการผลิต 2562/63 มีสหกรณ์รวบรวมข้าวเปลือก จ านวน 18 แห่ง 
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 20 ธันวาคม 2562 มีผลการรวบรวมข้าว ดังนี้ 
   1.1 ผลการรวบรวมข้าวเปลือก(เพื่อจ าหน่าย) สหกรณ์รวบรวมข้าวเปลือกจากสมาชิกสหกรณ์
และเกษตรกรทั่วไป ในลักษณะซื้อมาขายไป โดยท าคู่ค้ากับโรงสีและพ่อค้าเอกชนในท้องถิ่น จ านวน 80,120.53  ตัน 
เป็นเงิน 985,126,572.35 บาท  ผลการจ าหน่ายข้าวเปลือก 79,401.84 ตัน เป็นเงิน 991,924,931.51 บาท 
คงเหลือข้าวเปลือก 718.69 ตัน เป็นเงิน 8,938,365.57 บาท 
   1.2 ผลการรวบรวมข้าวเปลือกเพื่อแปรรูป  สหกรณ์รวบรวมข้าวเปลือกเพ่ือแปรรูป  5 แห่ง
จ านวน 4,410.70  ตัน  เป็นเงิน 57,284,326.61  บาท ส่งแปรรูป จ านวน 89.68 ตัน ได้เนื้อข้าวสาร 47.44 ตัน 
ได้ผลพลอยได้ จ านวน 41.34 ตัน คงเหลือข้าวเปลือก จ านวน 4,317.94 ตัน 
   การรายงานและบันทึกข้อมูลผลการรวบรวมข้าวเปลือก ปีการผลิต 2562/63 ผ่านระบบงานกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ ได้ด าเนินการบันทึกเป็นประจ าทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ ภายในเวลา 12.00 น. 

แผนการรวบรวม แผนการรวบรวม วงเงินที่

ข้าวเปลอืกเพ่ือ ข้าวเปลอืกเพ่ือ คงเหลอืข้าวเปลอืก ขอกู้ ธ.ก.ส.

จ าหน่าย ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า แปรรูป ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ (ลา้นบาท)

(ตัน) (บาท) (ตัน) (บาท) (ตัน) (บาท) (ตัน) (บาท) (ตัน)

1 สกก.พือ่กำรเกษตรลูกค้ำ ธ.ก.ส.สุรินทร์ จก. 78,000.00      36,218.00   443,536,210.50    35,964.00     447,348,356.50      254.00 ########## 12,000.00      3,883.00   47,623,550.94 0.00 0.00 0.00 3,883.00           990.00       

2 สหกรณ์กำรเกษตรเมืองสุรินทร์  จก. 5,000.00        3,799.45     46,189,758.00     3,799.45      46,949,648.00    0.00 0.00  -  -  -  -  -  -  - 65.00        

3 สกป.เมอืงสุรินทร์  จก. 6,500.00        2,461.19     30,711,453.50     2,352.56      29,862,628.75    108.63 ##########  -  -  -  -  -  -  - 40.00        

4 สหกรณ์กำรเกษตรล ำดวน  จก. 10,000.00      1,911.15     23,628,373.25     1,911.15      23,915,046.50    0.00 0.00  -  -  -  -  -  -  - 40.00        

5 สหกรณ์กำรเกษตรปรำสำท  จก. 4,000.00        2,220.90     26,854,135.50     2,220.90      27,298,315.50    0.00 0.00 2,500.00        3.71 50,604.40       -  -  - 0.63 80.00        

6 สกก.กำบเชิง  จ ำกดั 4,900.00        1,670.50     19,716,288.00     1,670.50      19,960,624.45    0.00 0.00 50.00           0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00        

7 สหกรณ์เกษตรอนิทรียทั์พไทย  จ ำกดั 20.00           4.00 79,400.00           4.00 112,000.00        0.00 0.00 564.00          152.99 2,956,844.80  89.68        47.44         41.34 63.31 0.00

8 สหกรณ์กำรเกษตรบัวเชด  จก. 2,500.00        2,162.96     25,549,649.25     2,070.49      25,504,504.00    92.47      ##########  -  -  -  -  -  -  - 18.00        

9 สหกรณ์กำรเกษตรสังขะ  จก. 3,000.00        2,673.04     31,271,247.00     2,673.04      31,679,712.55    0.00 0.00  -  -  -  -  -  -  - 36.00        

10 สหกรณ์กำรเกษตรศีขรภูม ิ จก. 2,500.00        1,091.76     12,854,290.50     1,091.76      13,082,678.25    0.00 0.00  -  -  -  -  -  -  - 21.60        

11 สหกรณ์กำรเกษตรส ำโรงทำบ  จก. 4,000.00        3,090.54     36,082,849.50     3,090.54      36,546,431.25    0.00 0.00  -  -  -  -  -  -  - 60.00        

12 สหกรณ์ผู้ใชน้้ ำกดุหวำย-เกำะแกว้ จก. 500.00          1,259.08     14,679,721.00     1,254.25      14,550,587.41    4.83 56,313.38     -  -  -  -  -  -  - 2.00          

13 สหกรณ์กำรเกษตรชุมพลบุรี  จก. 10,000.00      9,672.57     124,241,031.25    9,413.81      123,015,821.25      258.76 ########## 500.00          0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00        

14 สกป.ชุมพลบุรี  จก. 2,300.00        1,753.00     22,777,977.00     1,753.00      23,117,909.00    0.00 0.00 850.00          371.00     6,653,326.47  0.00 0.00 0.00 371.00              40.00        

15 สหกรณ์กำรเกษตรรัตนบุรี  จก. 4,000.00        5,107.61     63,863,709.85     5,107.61      64,885,232.85    0.00 0.00  -  -  -  -  -  -  - 40.00        

16 สหกรณ์กำรเกษตรสนม  จก. 5,000.00        2,808.29     35,502,329.00     2,808.29      36,063,988.00    0.00 0.00  -  -  -  -  -  -  - 60.00        

17 สกป.ปฏิรูปทีดิ่นท่ำตูมหนึ่ง  จก. 4,000.00        2,216.49     27,588,149.25     2,216.49      28,031,447.25    0.00 0.00  -  -  -  -  -  -  - 36.00        

18 สกก.ทหำรกองหนุนศรีณรงค์ จก. 300.00          0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  - 11.20       191,624.00     6.50         3.30          2.20        4.70                 0.00

146,520.00    80,120.53   985,126,572.35    79,401.84     991,924,931.51      718.69     8,938,365.57   16,464.00      4,410.70   57,284,326.61 89.68 47.44 41.34 4,317.94           1,608.60    

หมายเหตุ :  1.บันทึกข้อมลูผลกำรรวบรวมข้ำวเปลือกปีกำรผลิต 2562/63 ผ่ำนระบบงำนกรมส่งเสริมสหกรณ์ทุกวนัจันทร์ของสัปดำห์

               2. สหกรณ์กำรเกษตรชุมพลบุรี จ ำกดั มขี้ำวคงเหลือ 258.76 ตัน สูญเสียจำกกำรอบลดควำมชื้น 40.78 ตัน คงเหลือข้ำวเปลือก 217.97 ตัน มลูค่ำ 2,976,822 บำท

               3. สหกรณ์กำรเกษตรทหำรกองหนุนศรีณรงค์  จ ำกดั รวบรวมข้ำวเพือ่แปรรูป โดยจ้ำงสีข้ำว และจ ำหน่ำยเป็นข้ำวสำร

ผลการรวบรวมข้าวเปลอืกของสหกรณ์

ข้อมูล ต้ังแต่วันที ่1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที ่ 20 ธนัวาคม 2562

ส านักงานสหกรณ์จงัหวัดสรุินทร์

รวมทัง้สิน้

ผลการรวบรวมข้าวเปลอืกเพ่ือจ าหน่าย ยอดสะสม(ทกุสปัดาห)์

ผลการขายข้าวเปลอืก  คงเหลอืข้าวเปลอืก ซ้ือข้าวเปลอืก
สหกรณ์ที่

 ซ้ือข้าวเปลอืก

 3.ผลการรวบรวมข้าวเปลอืกเพ่ือแปรรูป ยอดสะสม(ทกุสปัดาห)์

สง่แปรรูป ได้เน้ือข้าวสาร ผลพลอยได้

 
  2. ติดตามการช าระเงินค่าข้าวเปลือกของสหกรณ์ จ านวน 3 แห่ง ดังนี้    
   ตามท่ีสหกรณ์ได้ส่งข้าวให้กับโรงสีอิสเทิร์นไรซ์มิลล์ จ ากัด ซึ่งเป็นคู่ค้าในการรับซื้อข้าวจากสหกรณ์ 
จ านวน 3 แห่ง จ านวน 6,889.60 ตัน มูลค่า 84,849,302.75 บาท ข้อมูล ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2562 มียอด
การรับช าระเงินจากโรงสี ดังนี้ 
   1. สหกรณ์การเกษตรศีขรภูมิ   จ ากัด  ยอดการส่ งข้ าวให้ โรงสี  870.11 ตัน มูลค่ า 
10,614,682.75 บาท ได้รับเงินแล้ว จ านวน 6,000,000 บาท คงเหลือ 4,614,682.75 บาท 
   2. สหกรณ์การเกษตรปราสาท  จ ากัด ยอดการส่งข้าวให้โรงสี 2,220.90 ตัน มูลค่า 
27,298,315.50 บาท ได้รับเงินแล้ว จ านวน 15,500,000 บาท คงเหลือ 11,798,315.50 บาท 
   3. สหกรณ์การเกษตรเมืองสุรินทร์  จ ากัด ยอดการส่งข้าวให้โรงสี 3,798.59 ตัน มูลค่า 
46,936,304.50 บาท ได้รับเงินแล้ว จ านวน 31,000,000 บาท คงเหลือ 15,936,268.50 บาท 
 
 

../../ไฟล์งานเข้าวาระนำเสนอหน้าจอ/ประชุมประจำเดือนปี63/กพส/2.แผนผลการรวบรวมข้าเปลือก%2020%20ธ.ค.62.xlsx
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วนั/เดือน/ปี วนั/เดือน/ปี ยอดช ำระ ยอดเงินคงเหลือ

ทีส่่งข้ำวให้โรงสี ปริมำณ(ตัน) จ ำนวน(บำท) ทีโ่รงสีช ำระเงิน (บำท) (บำท)

1 สหกรณ์กำรเกษตรศีขรภูม ิ จ ำกดั  2-7 พ.ย. 2562 870.11            10,614,682.75      5 พ.ย. 62 2,000,000.00         

 6 พ.ย. 62 3,000,000.00         

 15พ.ย. 62 500,000.00           

 18 ธ.ค. 62 500,000.00           4,614,682.75         

870.11            10,614,682.75     6,000,000.00         4,614,682.75         

2 สหกรณ์กำรเกษตรปรำสำท จ ำกดั  31 ต.ค. - 6 พ.ย.62 1,621.32         20,172,907.50      6 พ.ย. 62 3,000,000.00         17,172,907.50        

 7 - 8 พ.ย.62 302.02            3,671,455.00       8 พ.ย. 62 3,000,000.00         17,844,362.50        

 15 - 22 พ.ย.62 297.56            3,453,953.00       15 พ.ย. 62 1,500,000.00         16,344,362.50        

 19 พ.ย. 62 1,000,000.00         15,344,362.50        

21-22 พ.ย.62 2,500,000.00         16,298,315.50        

 25 พ.ย. 62 1,500,000.00         14,798,315.50        

 11 ธ.ค.62 1,500,000.00         13,298,315.50        

 17 ธ.ค. 62 1,500,000.00         11,798,315.50        

2,220.90         27,298,315.50     15,500,000.00        

3 สหกรณ์กำรเกษตรเมอืงสุรินทร์ 28 ต.ค. - 4 พ.ย.62 2,132.35         26,889,047.50      4 พ.ย.62 5,000,000.00         21,889,047.00        

 5 พ.ย. 62 400.62 4,974,862.50       5 พ.ย.62 5,000,000.00         21,863,874.00        

6-8 พ.ย. 62 537.07 6,599,984.50       8 พ.ย.62 5,000,000.00         23,463,858.50        

 18 - 22 พ.ย.62 728.55 8,472,410.00       18 พ.ย.62 3,500,000.00         20,719,412.00        

 19 พ.ย.62 1,500,000.00         20,549,255.00        

 21 พ.ย.62 2,000,000.00         22,953,967.50        

 22 พ.ย.62 3,000,000.00         21,936,268.50        

 11 ธ.ค.62 3,000,000.00         18,936,268.50        

 17 ธ.ค.62 3,000,000.00         15,936,268.50        

3,798.59         46,936,304.50     31,000,000.00        

6,889.60         84,849,302.75    52,500,000.00       32,349,266.75       

รวม

รวมทัง้สิน้

รวม

รวม

ข้อมูล ณ วันที ่27 ธนัวาคม 2562

ยอดช าระมูลค่าข้าวเปลอืกของโรงสอิีสเทริ์นไรซ์มิลล ์ จ ากัด

ของสหกรณ์ในจงัหวัดสรุินทร์

ล ำดับที่
ผลกำรขำยข้ำวเปลือก(ส่งโรงสี)

หมำยเหตุสหกรณ์

 
 
  3.ติดตามยอดช าระเงินกู้โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปี
การผลิต 2561/62  สหกรณ์มียอดช าระเงินกู้ คงเหลือ 117.64 ล้านบาท  ข้อมูล ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2562 
สหกรณ์ส่งช าระเรียบร้อยแล้ว ทั้ง 2 แห่ง ดังนี้  
 - สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สุรินทร์  จ ากัด ยอดเงินกู้คงเหลือ จ านวน 100.00 ล้านบาท 
สหกรณ์ส่งช าระเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
 - สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จ ากัด คงเหลือจ านวน 17.66 ล้านบาท ส่งช าระเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
  
 ประธาน :มอบกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ที่เกี่ยวข้อง ติดตาม/ เร่งรัด การช าระหนี้ค่าข้าวเปลือกของสหกรณ์ กับ      
โรงสีคู่ค้าให้ได้รับช าระคืนโดยเร็ว 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

4.2.3 เรื่องมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก ปีการผลิต 2562/63  
  ตามที่ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดประชุมชี้แจง ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เกี่ยวกับ
มาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก ปีการผลิต 2562/63 แก่ สถาบันเกษตรกร เกี่ยวกับมาตรการที่เกี่ยวข้อง 
ซึ่งมี 2 มาตรการ ได้แก่ โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต  2562/63 โครงการสินเชื่อเพ่ือ
รวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพ่ิม โดยสถาบันเกษตรกรปีการผลิต 2562/63 เพ่ือให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตร และผู้ที่
เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในการด าเนินการ ด าเนินการตามโครงการฯ ปรากฏมีสหกรณ์ขอเข้าร่วมโครงการฯและยื่น
ขอกู้เงินจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(สุรินทร์) ดังนี้ 
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  3.1. โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2562/63 โดยให้สินเชื่อเกษตรกร
รายบุคคล และสถาบันเกษตรกร เก็บข้าวไว้ในยุ้งฉาง จะได้รับค่าฝากเก็บกรณีเกษตรกรตันละ 1,500 บาท กรณี
สถาบันเกษตรกรที่รับฝากข้าวเปลือกจากสมาชิกเกษตรกรจะได้รับค่าฝากเก็บตันละ 1,500 บาท ธ.ก.ส.จะจ่ายสินเชื่อ
โครงการชะลอการขายผลผลิตแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรฯผู้เข้าร่วมโครงการฯเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือนหรือ
ค่าใช้จ่ายในการรับซื้อข้าวเพ่ือเก็บไว้ในยุ้งฉางของตนเอง มีสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการฯ 1 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์
การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สุรินทร์ จ ากัด วงเงินกู้ที่ ธ.ก.ส.อนุมัติ 300.00 ล้านบาท สหกรณ์ยังไม่ได้ เบิก
เงินกู ้
 
  3.2. โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยสถาบันเกษตรกรปีการ
ผลิต 2562/63 
  โครงการสินเชื่อเพ่ือรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพ่ิม โดยสถาบันเกษตรกรปีการผลิต 2562/63 โดย
สนับสนุนสินเชื่อแก่สถาบันเกษตรกร เพ่ือรวบรวมข้าวเปลือกเพ่ือจ าหน่ายและ/หรือเพ่ือการแปรรูป วงเงินสินเชื่อ 
15,000 ล้านบาท มีสหกรณ์ขอกู้เงินตามโครงการฯ จ านวน 6 แห่ง ดังนี้ 
 
 

ที ่ สหกรณ์ วงเงินกู้ 
ที่ ธ.ก.ส.อนุมัติ(ล้านบาท) หมายเหตุ 

1 สกต .สุรินทร์  จ ากัด  300.00 สหกรณ์ ยังไม่ได้เบิกเงินกู้ 
2 สกป.เมืองสุรินทร์  จ ากัด 40.00 สหกรณ์ ยังไม่ได้เบิกเงินกู้ 
3 สหกรณ์การเกษตรบัวเชด  จ ากัด 18.00 สหกรณ์ ยังไม่ได้เบิกเงินกู้ 
4 สหกรณ์การเกษตรส าโรงทาบ  จ ากัด 60.00 สหกรณ์ ยังไม่ได้เบิกเงินกู้ 
5 สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี  จ ากัด 40.00 สหกรณ์ ยังไม่ได้เบิกเงินกู้ 
6 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ินชุมพลบุรี  จ ากัด 40.00 สหกรณ์ ยังไม่ได้เบิกเงินกู้ 

รวม 498.00  
  

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 

4.2.4 เร่ืองโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร)   
  ผลการด าเนินงานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ได้รับปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานและเครื่องมืออุปกรณ์การตลาด 
ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ จ านวน  6 สหกรณ์  รวม  11 รายการ งบประมาณท้ังสิ้น 
28,954,800 บาท  ผลการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์การตลาด/สิ่งก่อสร้าง ของสหกรณ์ท่ีได้รับสนับสนุนดังนี้ ผลการ
ใช้ประโยชน์ประจ าเดือน ธันวาคม 2562 
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ที่ ชื่อสหกรณ์ รายการ 

ผลการด าเนินงานการรวบรวมผลผลิตของสหกรณ์ 

แผนการ
รวบรวม(ตัน) 

ผลการรวบรวมเดือน ธ.ค.2562 ผลการรวบรวมสะสม(ต.ค.-ธ.ค.2562) 

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

1 สกป.เมืองสุรินทร์ จ ากัด 1. ลานตาก  4,800 ตรม. 3,600 79.47 998,584.00 2,468.69 30,806,931.00 
2 สกก.บัวเชด จ ากัด 2. โกดัง      1,000 ตรม. 5,500 0.00 0.00 706.53 1,601,56.52 

  3. ลานตาก  4,000 ตรม.      
3 สกก.ส าโรงทาบ  จ ากัด 4. ลานตาก  3,200 ตรม. 2,100 0.00 0.00 3,090.55 36,082,849.50 
  5. เครื่องชั่งฯ 80 ตัน       
  6. ฉาง       2,000 ตัน       

4 สก.ผู้ใช้น้ ากุดหวาย-เกาะแก้ว 
จ ากัด 

7. ลานตาก 1,120 ตรม. 2,000 147.77 1,813,439.00 1,272.00 14,842,538.00 

  8. เครื่องชั่ง 50 ตัน       
5 สกป.ชุมพลบุรี จ ากัด 9. ลานตากขนาด 4,000ตรม. 2,150 372.00 6,653,326.00 2,124.00 29,431,302.50 
6 สกก.สนม จ ากัด 10. ลานตาก จ านวน 

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

  - แห่งที่ 1  (สาขาหัวงัว) 
  ขนาด  2,000 ตรม.  

     

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

     

  11. เครื่องชั่งพร้อม 
    โรงคลุม 50 ตัน 

     

รวม 17,650 599.25 9,465,349 12,469.85 148,267,457 

 
  มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 

4.2.5 เรื่อง โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูท านา ปีการผลิต 
๒๕๖๒/๒๕๖๓ สรุปผลการด าเนินการตามโครงการสารพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลัง
ฤดูท านา ปีการผลิต ๒๕๖๒/๒๕๖3 ดังนี้  

สหกรณ์ วันที่ วันที่

กู้ยมื ทนุ ทนุ ปลกู เก็บเก่ียว/

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน กพส. ตนเอง สหกรณ์ ราคาขาย (ระหวา่ง) จ าหน่าย

(ราย) (ไร่) (ราย) (ไร่) (ราย) (ไร่) (บาท) ราย ราย กก.ละ(บาท) (ระหวา่ง)

1 สกก.เพือ่กำรตลำดลูกค้ำ ธ.ก.ส.สุรินทร์ จ ำกดั 28 136 25 121 3 15 x 28 _ cp 508 163 1-15 ธ.ค. 62 30 เมย.63

cp 639 150
2 สกก.ส ำโรงทำบ จ ำกดั 20 98 9 51 11 47 x 20 _ แปซิฟกิ 339 190 1-24 ธ.ค. 62 30 เมย.63

3 สกก.บัวเชด จ ำกดั 9 57 5 45 4 12 / 9 _ แปซิฟกิ 789 198 1-10 ธ.ค. 63 30 เมย.63

4 สกป.ท่ำตูม 1 จ ำกดั 6 13 6 13 _ _ x 6 _ cp 508 164 1-24 ธ.ค. 62 30 เมย.63

63 304 45 230 18 74 63

ปัจจยัการผลติ

เมลด็พันธุ์

สายพันธุ์

รวม

สรุปผลการติดตามการด าเนินการตามโครงการสานพลงัประชารัฐเพ่ือสนับสนุนการปลกูข้าวโพดหลงัฤดูท านา

สมาชิก

สหกรณ์

เกษตรกร

ทัว่ไป

เกษตรกรใช้ทุนในปลกู

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ข้อมูล ณ วันที ่ 27 ธนัวาคม 2562

ส านักงานสหกรณ์จงัหวัดสรุินทร์

ที่ สหกรณ์
เกษตรกรร่วมโครงการ

หมายเหตุ

 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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4.2.6 โครงการธนาคารสินค้าเกษตร  

สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ เป้าหมายการส่งเสริม ๑๕ สหกรณ์ (ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม – 27 
ธันวาคม ๒๕๖๒) โดยพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นแหล่งยืม/คืน/รับฝาก/ถอน เมล็ดพันธุ์ข้าว ข้าวสาร ข้าวเปลือก และปัจจัย
การผลิตอ่ืน ๆให้แก่สมาชิกสหกรณ์ เพ่ือลดต้นทุนและบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิก 
ผลการด าเนินงานของธนาคารสินค้าเกษตร ของสหกรณ์ ประจ าเดือน ธันวาคม 2562 
 

ที ่ ชื่อสหกรณ ์ การใหบ้รกิาร 

ผลการใหบ้รกิารของธนาคาร 

หมายเหต ุ

การใหบ้รกิารเดือน ธ.ค.62 การใหบ้รกิารยอดสะสม 1ต.ค.-27 ธ.ค.62 
สมาชกิ
มาใช้
บรกิาร 

 
ยอดให้   
บรกิาร 

ต้นทุน
การ
ผลติ
ลดลง 

สมาชกิมาใช้
บรกิาร 

ยอดใหบ้รกิาร ต้นทุนการ
ผลติลดลง 

1 สกก.ปราสาท จ ากัด อาหารสัตว ์ - - - 156 68,190 6,137  
2 สกต.สรุินทร์ จ ากัด เมล็ดพันธุ์ข้าว - - - - - -  
3 สกก.ชุมพลบุรี จ ากดั เมล็ดพันธุ์ข้าว - - - - - -  
4 สกป.เมอืงสุรนิทร ์จ ากัด เมล็ดพันธุ์ข้าว - - - - - -  
5 สกก.บัวเชด จ ากดั เมล็ดพันธุ์ข้าว - - - - - -  
6 สกป.ชุมพลบุร ีจ ากัด เมล็ดพันธุ์ข้าว 

ข้าวสาร/ 
- - - - 

115 
- 
25,136 

- 
25,136 

 

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

เมล็ดพันธุ์ถั่วลสิง 
- - - - 

52 
- 
50,850 

- 
5,650 

 

รวมทั้งสิ้น - - - 323 144,176 36,923  

 
เป้าหมายการผลักดันเดิม ปี ๒๕๖๒ (สหกรณ์ยังไม่เริ่มด าเนินการ) 
๑. สกก.เมืองสุรินทร์ จ ากัด 
๒. สก.นิคมฯปราสาท จ ากัด 
๓. สกก.สังขะ จ ากัด 
๔. สกก.ศีขรภูมิ จ ากัด 
๕. สกก.ส าโรงทาบ จ ากัด 
๖. สก.ผู้ใช้น้ ากุดหวาย-เกาะแก้ว จ ากัด 
๗. สกป.ท่าตูมหนึ่ง จ ากัด 
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ชนิดสนิค้า รายการเครื่องจกัรกล การใช้ประโยชน์ ราคา (บาท) รัฐอุดนุน 90%

สหกรณ์สมทบ

 10% เงินกู้ กพส.

รถแทรกเตอร์ขนำดไมน่้อยกวำ่ 95 แรงมำ้พร้อมอปุกรณ์ (พำนพรวนชนิด 7 จำน ไถหัวหม ู โรตำร่ี

พรวนแนวต้ัง)

      2,100,000    1,890,000      210,000 -

รถแทรกเตอร์ ขนาดไมน่้อยกวา่ 24 แรงมา้ พร้อมจอบหมนุใบมดี ขนาด 24 ใบ หน้ากวา้งไมต่ ่ากวา่ 

750 มลิลิเมตร ความเร็วรอบเพลา 540 รอบ/นาที

        375,020      337,500    37,520.00  - 

รถแทรกเตอร์ขนาดไมน่้อยกวา่ 95 แรงมา้ พร้อมอปุกรณ์ (ผานพรวนชนิด 7 จาน ไถหัวหม ูโรตารี 

พรวนแนวต้ัง)

      2,100,000    1,890,000      210,000  - 

รถไถเดินตามพร้อมเครื องยนต์ดีเซลแบบระบายความร้อนด้วยน้่า ขนาดไมน่้อยกวา่ 11 แรงมา้ 

ความเร็วรอบ 2,400 รอบต่อนาที  พร้อมจานขนาด 18 นิ้ว จ่านวน 2 จาน หน้ากวา้งไมต่ ่ากวา่ 50 

เซนติเมตร

          88,000        79,200          8,800  - 

รถแทรกเตอร์ขนาดไมน่้อยกวา่ 95 แรงมา้ พร้อมอปุกรณ์ (ผานพรวนชนิด 7 จาน ไถหัวหม ูโรตารี 

พรวนแนวต้ัง)

      2,100,000    1,890,000      210,000  - 

รถไถเดินตามพร้อมเครื องยนต์ดีเซลแบบระบายความร้อนด้วยน้่า ขนาดไมน่้อยกวา่ 11 แรงมา้ 

ความเร็วรอบ 2,400 รอบต่อนาที  พร้อมจานขนาด 18 นิ้ว จ่านวน 2 จาน หน้ากวา้งไมต่ ่ากวา่ 50 

เซนติเมตร

          88,000        79,200          8,800  - 

รถตัดหญ้าแบบเดินตาม           15,000        13,500          1,500           15,000

เครื องตัดหญ้าสะพายหลัง            5,000          4,500            500            5,000

รถตัดหญ้าแบบเดินตาม           15,000        13,500          1,500           15,000

เครื องตัดหญ้าสะพายหลัง            5,000          4,500            500            5,000

หมายเหตุ :     1)  ราคานี้เป็นการประมาณการ ซึ งเป็นราคาที รวม vat แล้ว

 2)  งบประมาณที รัฐอดุหนุน มกีารปัดเศษให้ลงท้ายหลักร้อย เพื อใช้ในการค่านวณจัดสรรงบประมาณ

 3)  ให้เลือกเฉพาะรายการที ก่าหนดให้ในแต่ละผลผลิตเท่านั้น  

 4) เฉพาะรายการยางพารา และปาล์มน้่ามนั ที มใีห้เลือก 2 กรณี คือรับเงินอดุหนุน หรือ ขอกู ้กพส. เพื อให้สมาชิก

ยางพารา

ปาล์มน้่ามนั

รายการเครื่องจกัรกลการเกษตรในการก าจดัวัชพืชทีอุ่ดหนุน

ออ้ย

รถแทรกเตอร์ติดจอบหมนุก่าจัดวชัพชืในร่องออ้ย 

หลังวชัพชืเริ มงอก ความสามารถการท่างาน 2 ไร่

ต่อชั วโมง ใช้น้่ามนั 2 ลิตรต่อไร่

มนัส่าปะหลัง

รถไถเดินตามพว่งเครื องก่าจัดวชัพชืแบบจานพร้อม

ล้อเหล็กหน้าแคบแบบปรับได้ ก่าจัดวชัพชืเมื อ

วชัพชืงอก ความสามารถการท่างาน 1 ไร่ต่อชั วโมง

 ใช้น้่ามนัเชื้อเพลิง 2 ลิตรต่อไร่

ข้าวโพดเล้ียง

สัตว์

รถไถเดินตามพว่งเครื องก่าจัดวชัพชืแบบจานพร้อม

ล้อเหล็กหน้าแคบแบบปรับได้ ก่าจัดวชัพชืเมื อ

วชัพชืงอก ความสามารถการท่างาน 1 ไร่ต่อชั วโมง

 ใช้น้่ามนัเชื้อเพลิง 2 ลิตรต่อไร่
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4.2.7 เร่ือง การใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรทดแทนแรงงาน  

  ผลการด าเนินงานการใช้ประโยชน์เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงาน สหกรณ์ให้บริการรถเกี่ยว
นวดข้าวและรวบรวมผลผลิตของสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรทั่วไป มีผลการให้บริการและใช้ปะโยชน์เครื่องจักรกล
การเกษตร ปีการผลิต 2562/63 ดังนี้ 
   1. การให้บริการรถเกี่ยวนวดข้าวของสหกรณ์  
   1.1 รถเกี่ยวนวดข้าวของสหกรณ์ จ านวน 4 คัน สหกรณ์ให้บริการสมาชิกจ านวน  238 ราย 
จ านวน 3,234 ไร่ โดยสหกรณ์คิดค่าบริการ 400-500 บาท/ไร่ ค่าบริการภาคเอกชนในพ้ืนที่ 500-550 บาท/ไร่ 
สมาชิกสหกรณ์สามารถลดต้นทุนได้ 50-100 บาท/ไร่ รวมลดต้นทุนจากค่าบริการที่ลดลง จ านวน161,700 บาท 
สามารถทดแทนแรงงานคนได้ 6,467 คน มูลค่า 2,017,704 บาท 
   1.2 รถเกี่ยวนวดข้าวของเครือข่ายสหกรณ์ 4 แห่ง จ านวน 10 คัน สหกรณ์ให้บริการสมาชิก
จ านวน 429 ราย จ านวน 4,840.50 ไร่ โดยสหกรณ์คิดค่าบริการ 450-550 บาท/ไร่ ค่าบริการภาคเอกชนในพ้ืนที่ 
500-600 บาท/ไร่ สมาชิกสหกรณ์สามารถลดต้นทุนได้ 50บาท/ไร่ รวมลดต้นทุนจากค่าบริการที่ลดลง จ านวน
242,025 บาท สามารถทดแทนแรงงานคนได้ 24,201 คน มูลค่า 755,040 บาท 
   2. รถตักล้อยาง จ านวน 2 คัน สหกรณ์ใช้ประโยชน์ในการรวบรวมผลผลิต ข้าวเปลือก,มัน
ส าปะหลัง ในปีการผลิต 2562/63 มีผลรวบรวม  7,254.80 ตัน สามารถลดต้นทุนจากการทดแทนแรงงานได้  
2,490 คน มูลค่า 776,880 บาท 
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1 สหกรณ์
การเกษตร
ปฏรูิปท่ีดิน
เมืองสุรินทร์
  จ ากดั

รถเกีย่วนวด
ขา้ว จ านวน
 2 คัน

     2,388

ให้บริกำร

รถเกีย่ว

นวดข้ำว

1,052.50   ไร่ 148

 -  -  -  -

500          550          

50

52,625.00    
526 คน/

วนั/

164,190 

บาท

ใหบ้ริกำร

สมำชกิ

ลดต้นทุน

แรงงำนใน

กำรเกบ็เกีย่ว

ลดตุนทนุ

แรงงำนใน

กำรเกบ็เกีย่ว

 -

2 สหกรณ์
การเกษตร
สนม  จ ากดั

รถเกีย่วนวด
ขา้วจ านวน
 3 คัน

     2,352

ให้บริกำร

รถเกีย่ว

นวดข้ำว

554 ไร่ 42

 -  -  -  -

550          600          

50

27,700.00    277 คน/

วนั/86,424

 บาท

ใหบ้ริกำร

สมำชกิ

ลดต้นทุน

แรงงำนใน

กำรเกบ็เกีย่ว

ลดตุนทนุ

แรงงำนใน

กำรเกบ็เกีย่ว

3 สหกรณ์
การเกษตร
ปราสาท 
จ ากดั

รถเกีย่วนวด
ขา้วจ านวน
 2 คัน

     5,648

ให้บริกำร

รถเกีย่ว

นวดข้ำว

1,134        ไร่ 78

 -  -  -  - 500 550 50

56,700.00    567 คน/

วนั/

176,904 

บาท

ใหบ้ริกำร

สมำชกิ

ลดต้นทุน

แรงงำนใน

กำรเกบ็เกีย่ว

ลดตุนทนุ

แรงงำนใน

กำรเกบ็เกีย่ว

4

สกป.ชมุพล
บรีุ จก.

รถเกีย่วนวด
ขา้วจ านวน
 3 คัน

     5,658

ให้บริกำร

รถเกีย่ว

นวดข้ำว

2,100 ไร่ 161

 -  -  -  - 450 500 50

105,000.00  
1,050 คน/

วนั/

327,600บาท

ใหบ้ริกำร

สมำชกิ

ลดต้นทุน

แรงงำนใน

กำรเกบ็เกีย่ว

ลดตุนทนุ

แรงงำนใน

กำรเกบ็เกีย่ว

4,840.50     ไร่ 429 -           -       450-550 500-600 50            242,025.00  

24,201 

คน/วนั 

755,040

รวมท้ังส้ิน

หมำยเหตุ/

ปญัหำ/

อปุสรรค/

กำรแกไ้ข

ปญัหำ

รูปแบบกำร

ใหบ้ริกำร

(อธบิำย)

จ ำนวน

หน่วยนับ

(เชน่ ไร่,ตัน,

คร้ัง ฯลฯ)

จ ำนวน(รำย)

รูปแบบกำร

ใชป้ระโยชน์ 

(อธบิำย)

จ ำนวน

หน่วยนับ

(เชน่ ไร่,ตัน,

คร้ัง ฯลฯ)

จ ำนวน

(รำย)
สหกรณ์

(4)

ค่ำบริกำร

ของ

สหกรณ์/

กลุ่มเกษตรกร

(บำท/......

คร้ัง,ตัน,ไร่

(5)

ค่ำบริกำร

ของ

ภำคเอกชน

(บำท/......

คร้ัง,ตัน,ไร่

ฯลฯ)

(6)

สำมำรถลด

ต้นทุนได้

(บำท)

(5-4)

(7)

รวมลดต้นทุน

จำกค่ำบริกำร

ที่ลดลง

(บำท)

(จ ำนวนคร้ัง

X6)

(8)

ลดต้นทนุ

จำกกำร

ทดแทน

แรงงำนได้ 

(คน/มูลค่ำ

รวม)

ส่ิงท่ีได้รับจำกกำรใชป้ระโยชน์จำกอปุกรณ์

(อธบิำยควำม)

สมำชกิ เกษตรกรรำยอืน่

แบบรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน ตามผลผลติ/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2562

การใช้ประโยชน์เครื่องกลการเกษตร ปีการผลติ 2562/63 รถเครือข่ายสหกรณ์

ต้ังแต่วันที ่1 ตุลาคม 2562 ถึง 25 ธนัวาคม 2562

ล ำดับท่ี สหกรณ์ รำยกำร

 

(1)

จ ำนวน

สมำชกิของ

สหกรณ์/

กลุ่มเกษตรกร

(รำย)

(2)

กำรใชป้ระโยชน์ของสมำชกิ

(3)

กำรใชป้ระโยชน์ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

4.2.8 เร่ืองรายงานผลการรวบรวม/การรับซื้อ/การจ าหน่ายยางพาราของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
  ผลการรวบรวม/การรับซื้อ/การจ าหน่ายยางพาราของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จ านวน 13 แห่ง ข้อมูล 
ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 29 ธันวาคม 2562 ผลการรวบรวมยาง จ านวน 1,969.78 ตัน มูลค่า 
35,773,221.60 บาท ผลการจ าหน่าย 1969.42 ตัน มูลค่า 36,080,385.20 บาท 
 

ปริมำณ 

(ตัน)
มลูค่ำ (บำท)

ปริมำณ 

(ตัน)
มลูค่ำ (บำท)

ปริมำณ 

(ตัน)
มลูค่ำ (บำท)

ปริมำณ 

(ตัน)
มลูค่ำ (บำท)

ปริมำณ 

(ตัน)
มลูค่ำ (บำท) ปริมำณ (ตัน) มลูค่ำ (บำท)

ปริมำณ 

(ตัน)
มลูค่ำ (บำท) ปริมำณ (ตัน) มลูค่ำ (บำท)

1

กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำงพำรำต ำบลหนอง

ระฆัง 26.344 201,166.00 7.438 236,127.00 4.533 41,300.00 38.315 478,593.00 26.344 201,166.00 7.438 236,127.00 4.533 41,300.00 38.315 478,593.00

2 กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำงพำรำบ้ำนนำดี 20.308 642,596.80 0 0 0 0 20.308 642,596.80 20.308 642,606.80 0 0 0 0 20.308 642,606.80

3

กลุ่มเกษตรกรท ำสวนยำงพำรำ นำดี เพีย้รำม 

ท่ำสวำ่ง 6.315 204,625.00 39.58 983,541.00 0 0 45.895 1,188,166.00 6.315 204,625.00 39.58 983,541.00 0 0 45.895 1,188,166.00

4 กลุ่มเกษตรกรท ำสวนยำงพำรำ บ้ำนอ ำปึล 16.538 366,069.52 207.321 3,962,071.65 0 0 223.859 4,328,141.17 16.538 366,069.52 207.321 3,962,071.65 0 0 223.859 4,328,141.17

5 กลุ่มเกษตรกรท ำสวนยำงพำรำต ำบลกำบเชิง 0 0 150.921 2,679,343.95 0 0 150.921 2,679,343.95 0 0 150.921 2,688,343.95 0 0 150.921 2,688,343.95

6 กลุ่มเกษตรกรท ำสวนยำงพำรำต ำบลค ำผง 0 0 95.617 1,717,236.56 0 0 95.617 1,717,236.56 0 0 95.617 1,717,236.56 0 0 95.617 1,717,236.56

7 กลุ่มเกษตรกรท ำสวนยำงพำรำต ำบลแนงมดุ 0 0 405.627 7,622,784.88 0 0 405.627 7,622,784.88 0 0 405.267 7,622,784.88 0 0 405.267 7,622,784.88

8 กลุ่มเกษตรกรท ำสวนยำงพำรำต ำบลเบิด 62.287 636,184.36 133.972 2,415,230.74 0 0 196.259 3,051,415.10 62.287 636,183.72 133.972 2,415,230.74 0 0 196.259 3,051,414.46

9 กลุ่มเกษตรกรท ำสวนยำงพำรำต ำบลส ำเภำลูน 7.48 72,546.30 52.75 965,696.60 10.3 146,980.00 70.53 1,185,222.90 7.48 74,790.00 52.75 970,159.90 10.3 150,069.00 70.53 1,195,018.90

10 กลุ่มเกษตรกรท ำสวนยำงพำรำบ้ำนน้อย 0 0 143.956 2,605,619.00 0 0 143.956 2,605,619.00 0 0 143.956 2,605,619.00 0 0 143.956 2,605,619.00

11 สหกรณ์กองทุนสวนยำงท่ำตูม 11.182 315,871.28 25.469 628,508.60 2.775 23,026.51 39.426 967,406.39 11.179 315,871.28 25.469 628,508.00 2.775 23,026.51 39.423 967,405.79

12 สหกรณ์กองทุนสวนยำงสังขะ 0 0 243.465 4,121,696.66 0 0 243.465 4,121,696.66 0 0 243.465 4,339,379.11 0 0 243.465 4,339,379.11

13 สหกรณ์กำรเกษตรบัวเชด 0 0 295.6 5,184,999.19 0 0 295.6 5,184,999.19 0 0 295.6 5,255,675.58 0 0 295.6 5,255,675.58

150.454 2,439,059.26 1,801.72 33,122,855.83 17.608 211,306.51 1,969.78 35,773,221.60 150.451 2,441,312.32 1,801.36 33,424,677.37 17.608 214,395.51 1,969.42 36,080,385.20

รวมทัง้หมดเศษยำง
ที่ สหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกร

แบบรายงาน : ผลการรวบรวม/รับซ้ือยางพาราของสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร
ข้อมูลครั้งทีร่ายงานต้ังแต่ 257 (07 ต.ค. 2562 - 13 ต.ค. 2562) ถึงครั้งทีร่ายงาน 268 (23 ธ.ค. 2562 - 29 ธ.ค. 2562)

รวมทัง้ส้ิน

ยำงกอ้นถ้วย
ผลกำรจ ำหน่ำยยำงพำรำของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

น้ ำยำงสด เศษยำง รวมทัง้หมด
(cup lump)

ผลกำรรวบรวม/รับซ้ือยำงพำรำสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

น้ ำยำงสด
ยำงกอ้นถ้วย

(cup lump)
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4.2.9 เรื่องโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรกร กิจกรรมส่งเสริมการผลิตและ
กระจายเมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร ปี 2563 
    มีสหกรณ์ที่เข้ารวมโครงการ จ านวน 4 สหกรณ์ ดังนี้ 

1. สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สุรินทร์ จ ากัด  มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ 643 คน จ านวน  
7,501 ไร ่

2. สหกรณ์การเกษตรปราสาท จ ากัด มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ 200 คน จ านวน   2,000  ไร่ 
3. สหกรณก์ารเกษตรชุมพลบุรี จ ากัด มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ   77   คน จ านวน 1,059   ไร่ 
4. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินชุมพลบุรี จ ากัดมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ 210 คน จ านวน 3,125  ไร่              

ผลการด าเนินงาน เดือนธันวาคม 2562 ดังนี้ 

ที ่ ชื่อสหกรณ์ 
แผนการรวบรวมเมล็ดพันธุ์

จากสมาชิก(ยังไม่ตรวจ
มาตรฐาน(ตัน) 

ผลการรวบรวมเมล็ดพันธุ์จาก
สมาชิก(ยังไม่ตรวจมาตรฐาน)

(ตัน) 
1 สกต.ธกส.สุรินทร์ จ ากัด 3,000 - 
2 สกก.ปราสาท  จ ากัด 600 352.119 
3 สกก.ชุมพลบุรี จ ากัด 400 225.727 
4 สกป.ชุมพลบุรี จ ากัด 600 301.655 

รวมทั้งสิ้น 4,600 879.501 
ร้อยละ  19.11 

 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
4.3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์  (โดยนายธราดล ศิลาลาย น าเสนอที่ประชุม ดังนี)้ 

4.3.1  เร่ือง กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
1.1 ลูกหนี้เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ครบก าหนดช าระภายในเดือนมกราคม 2563 จ านวน  6  

สัญญา  ต้นเงินจ านวน 3,953,400.00 บาท   
 

ล าดับ สหกรณ ์ วัตถุประสงค์ ต้นเงินกู้(บาท) ดอกเบี้ย ก าหนดช าระ 
1 สกก.ปราสาท จ ากัด  (งวดที่ 19) (ช าระแล้ว) ASPL     253,400.00   1.00   30 ม.ค.63 
2 สก.เดินรถศีขรภูม-ิสุรินทร ์จ ากัด สมาชิกกู้ยืม  1,300,000.00   3.50   31 ม.ค.63 
3 สกก.อินทรีย์ช่างปี่ศรสีมบูรณ ์จ ากัด สมาชิกกู้ยืม     500,000.00   4.00   31 ม.ค.63 
4 สกก.เมืองลีงโมเดล จ ากัด สมาชิกกู้ยืม     300,000.00   4.00   31 ม.ค.63 
5 สบ.เดินรถรตันบุร ีจ ากัด สมาชิกกู้ยืม     600,000.00   3.50   31 ม.ค.63 
6 สก.โคเนื้อสร้างอาชีพและเกษตรอนิทรีย ์

ต าบลหนองเรือ จ ากัด 
สมาชิกกู้ยืม 1,000,000.00 4.00 31 ม.ค.63 

 
       1.2 ลูกหนี้ค้างช าระ/ลูกหนี้ตามพิพากษาเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

(เอกสารแนบ 1)  
 
 

../../ไฟล์งานเข้าวาระนำเสนอหน้าจอ/ประชุมประจำเดือนปี63/กบส/กพส6%20-2563.xlsx
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 ต้นเงินผิดนัดยกมา ณ วันที่ 1 ต.ค. 62 จ านวน  72.774 ล้านบาท 

 จ านวนทั้งสิ้น    58 แห่ง  70  สัญญา 
 สถานะสหกรณ์  แยกเป็น     

 ด าเนินธุรกิจ   15  สัญญา  

 หยุดด าเนินธุรกิจ      4  สัญญา 

 เลิกสหกรณ์        1  สัญญา 

 ช าระบัญชี             50  สัญญา 
 รับช าระหนี้ค้างช าระ ระหว่างเดือนธันวาคม 2562  จ านวน 4 สัญญา ดังนี้  

 
 
 
 
 

      
 
 
 

1.3 การจัดสรรวงเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ตามโครงการสนับสนุนเงินทุนเพ่ือการพัฒนาอาชีพสมาชิก
สหกรณ์ และสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังนา ปีการผลิต 2562/63  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
  1) โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการพัฒนาอาชีพสมาชิกสหกรณ์ 
         (๑) วัตถุประสงค์เพ่ือให้สมาชิกกู้ยืม ปลูกพืชเสริม-พืชแซมในสวน  การท าการเกษตรแบบผสมผสาน  และ
การประกอบอาชีพเสริมอ่ืน ซึ่งเป็นการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตรเพ่ือเพ่ิมรายได้อย่างยั่งยืนในการประกอบอาชีพ
ให้แก่สมาชิก  
          (๒) วงเงินกู้ไม่เกินสหกรณ์ละ ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๑ ต่อปี ระยะเวลาให้กู้ ๕ ปี 
โดยให้ท าสัญญาปีต่อปี สหกรณ์จะต้องส่งช าระหนี้สัญญาปีแรกให้เสร็จสิ้นก่อน จึงจะท าสัญญาเบิกรับเงินกู้ปีถัดไป  และ
จะต้องเป็นสหกรณ์ที่มีวินัยทางการเงิน ไม่มีหนี้ผิดนัดค้างช าระต่อกรมส่งเสริมสหกรณ์ทุกเงินทุน  ไม่มีการทุจริต และไม่มี
ข้อบกพร่องทางการเงินและทางบัญชี หรือได้รับการแก้ไขแล้ว 
    (๓) ให้สมาชิกกู้ไม่เกินรายละ ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท สหกรณ์จะต้องคิดดอกเบี้ยจากสมาชิกอัตราร้อยละ ๑ 

ต่อปี ระยะเวลาให้กู้ ๕ ปี โดยให้ท าสัญญาปีต่อปี และให้สมาชิกส่งช าระหนี้สัญญาปีแรกให้เสร็จสิ้นก่อนพิจารณาให้กู้และท า
สัญญาเบิกรับเงินกู้ปีถัดไป  และสมาชิกจะต้องเพ่ิมหุ้นตามสัดส่วนของเงินกู้ 
    (๔) เป้าหมายและเงื่อนไขการด าเนินโครงการ เป็นสหกรณ์การเกษตร  สหกรณ์นิคม สหกรณ์เครดิตยู
เนี่ยน ที่สมาชิกประกอบอาชีพท าการเกษตร โดยเป็นสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการจัดหาแหล่งน้ าให้สมาชิกสหกรณ์ และโครงการ
ส่งเสริมอาชีพสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๖๒ เป็นล าดับแรก  นอกเหนือจากนั้นจะต้องมีพ้ืนที่ทาง
การเกษตรและมีสระน้ าหรือแหล่งน้ าของตนเอง  
  2)  โครงการสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังนา 

     (๑) วัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนเงินกู้ให้สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหลังนาผ่าน
ระบบสหกรณ ์ ปีการผลิต ๒๕๖๒/๖๓  เพ่ือจัดหาปัจจัยการผลิตมาจ าหน่ายให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ  ได้แก่ เมล็ดพันธุ์
ข้าวโพด จัดหาปุ๋ย เคมีเกษตร ยาปราบศัตรูพืชวัชพืช จัดหาการบริการเครื่องจักรกลการเกษตรในการจัดเตรียมแปลง/เก็บเกี่ยว      
     (2) วงเงินกู้ตามที่สหกรณ์แจ้งความประสงค์ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๑ ต่อปี ระยะเวลาให้กู้ ๔  เดือน  ก าหนดส่ง
ภายในเดือนพฤษภาคม  ๒๕๖๓  
   รายชื่อสหกรณ์ท่ีได้รับจัดสรรวงเงิน ดังนี้ 

 

สหกรณ์ ช าระหนี้(บาท) ช าระต้นเงิน(บาท) 
สบ.สินค้าเกษตร จ ากัด  19,479.00 12,997.47 
สกก.สตรีหนองระวี จ ากัด  113,100.00 0.00 
สก.ช้างไทย จ ากัด 63,000.00 0.00 
สก.ผ้าไหมสวายเมืองสุรินทร์ จ ากัด (หมดหนี้) 283,132.00 283,132.00 

รวม 478,711.00 296,129.47 
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ล าดับ
ที ่

สหกรณ์ โครงการสนับสนุนเงินทุนเพ่ือการ
พัฒนาอาชีพสมาชิกสหกรณ์ 

โครงการสนับสนุน 
การปลูกข้าวโพดหลังนา 

1 สกก.เมืองสุรินทร์ จ ากัด 1,450,000 - 
2 สกก.ปฏิรูปที่ดินเมืองสุรินทร์ จ ากัด 1,800,000 - 
3 สกก.ล าดวน จ ากัด 1,800,000 - 
4 สกต.สุรินทร์ จ ากัด - 1,500,000 
5 สกก.ปราสาท จ ากัด 1,800,000 - 
6 สกก.บัวเชด จ ากัด 1,800,000 85,500 
7 สกก.สังขะ จ ากัด 1,800,000 - 
8 สกก.ส าโรงทาบ จ ากัด 1,800,000 - 
9 สก.สตรีเขวาสินรินทร์ จ ากัด 400,000 - 

10 สกป.ชุมพลบุรี จ ากัด 1,800,000 - 
11 สกก.สนม จ ากัด 1,800,000 - 
12 สกป.ท่าตูมหนึ่ง จ ากัด 1,800,000 - 
13 สกก.รัตนบุรี จ ากัด 1,800,000 - 
14 สกก.ดอนแรด จ ากัด 750,000 - 

 รวม 20,600,000 1,585,500 
 

 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

4.3.2 เรื่องโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 2.1 สรุปรายขอรับจัดสรรงบประมาณโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่ม

เกษตรกร จ านวน 32 แห่ง (สหกรณ์ 29 แห่ง, กลุ่มเกษตรกร 3 แห่ง) รวมสมาชิก  12,278 ราย   ต้นเงินกู้คงเหลือที่
ขอเบิกชดเชย  1,765,142,757.61 บาท จ านวนดอกเบี้ยที่ขอชดเชย 38,434,737.15  บาท  ตามรายชื่อสหกรณ์/
กลุ่มเกษตร ดังนี้  

 

ล าดับ
ที่ 

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
สมาชิก ต้นเงินกู้คงเหลือที่ขอเบิกชดเชย จ านวนดอกเบี้ยที่ขอชดเชย 

(ราย) (ไม่เกิน 300,000 บาทแรก) (บาท) 

1 สกก.รุ่งเรืองพัฒนา จก. 22       1,545,000.00  30,624.24  

2 สก.โคเนื้อหนองเมธี จก. 7                300,000.00             6,510.82  

3 
สกก.ป้องกันชายแดนบา้นโพน
ทอง จก. 16         209,021.00  4,874.36  

4 สกก.พัฒนาสุรินทร ์จก. 54                  2,934,200.00              88,026.00  

5 สก.กองทุนสวนยางท่าตูม จก. 20                  1,012,000.00       20,956.62  

6 สค.นครสังขะ จก. 51              1,242,700.00                    34,779.89  

7 สก.สตรีเขวาสินรินทร ์จก. 38 371,629.39 9,320.86 

8 สกก.ศีขรภูมิจก. 73             7,523,340.51                168,764.20  
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9 สกป.เมืองสุรินทร์ จก. 470 
                 

62,806,255.00  
               

1,059,208.90  

10 สค.คอโค จก. 39          3,060,346.00                  10,015.25  

11 
สกก.เพื่อการผลิตและการตลาด
สุรินทร ์จก. 24                    47,885.00               492.99  

12 สกก.ล าดวน จก. 1,058     189,489,943.00         3,649,850.98  

13 สกก.ชุมพลบุร ีจก. 1,299   225,200,024.94               6,058,329.88  

14 สผน.กุดหวาย-เกาะแก้ว จก. 116              3,838,695.00              80,967.97  

15 สกก.เมืองสุรินทร์ จก. 503          139,056,809.02          3,243,065.14  

16 สกก.ศุภนิมติรวมใจพัฒนา จก. 83              2,018,609.00  46,649.99  

17 สกก.บัวเชด จก. 488   114,136,300.86               2,607,324.69  

18 สกก.นิคมฯปราสาท จก. 447                33,124,612.00           723,291.84  

19 สกก.ส าโรงทาบ จก. 687              95,290,274.39          2,325,498.99  

20 สกก.ปราสาท  จก. 1,513          218,058,057.89         4,310,863.49  

21 สกป.ชุมพลบุร ีจก. 1,092                59,566,807.14           1,328,394.46  

22 สกก.ท่าตูม จก. 571          70,622,545.00     1,369,627.16  

23 สกป.ทุ่งกุลาท่าตูมหนึง่ จก. 384         72,449,507.77               1,249,777.70  

24 สกก.สังขะ จก. 888           161,040,489.67         3,769,924.51  

25 สกป.ท่าตูมสอง จก. 207               28,146,515.70       605,440.93  

26 สกก.สตรีท่าตูม จก. 31               648,000.00            17,667.27  

27 สกก.สนม จก. 257        38,498,755.00        731,330.45  

28 สกก.รัตนบุร ีจก. 849              102,347,003.02       2,326,824.90  

29 สกก.กาบเชิง จก. 949        128,661,952.31        2,534,324.69  

30 กกล.ตาเบา 13 490,000.00     8,937.60  

31 กกน.เกษตรกรท านาสมุด 17            535,400.00       10,605.31  

32 กกน.ตาเบา 12               870,079.00         2,465.07  

   รวมทั้งสิ้น 12,278 1,765,142,757.61 38,434,737.15 

     

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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4.3.3. เรื่องเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 
 3.1 โครงการอ่ืน ๆ หนี้ค้างช าระ จ านวน 40 สัญญา ต้นเงินคงเหลือ 32,118,814.83 บาท ซึ่งได้

ด าเนินการส่งฟ้องด าเนินคดีกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีหนี้ค้างทั้งหมดแล้ว  ในเดือน ธันวาคม 2562 สหกรณ์
การเกษตรพัฒนานาเสือก จ ากัด ช าระเงินจ านวน 2,500 บาท 

 3.2 ขั้นตอนการบังคับคดี  
        3.2.1 ด าเนินการบังคับคดีแล้ว จ านวน 34 สัญญา คิดเป็นร้อยละ 85.00 ยังคงเหลือ          6 

สัญญา คิดเป็นร้อยละ 15.00 ได้แก่  
           1 สหกรณ์การเกษตรพัฒนาสุรินทร์ จ ากัด จ านวน 2 สัญญา  
          2. สหกรณ์การเกษตรพัฒนานาเสือก จ ากัด จ านวน 1 สัญญา 
           3. สหกรณ์การเกษตรเมืองลีง สกย.อ.(1) จ ากัด จ านวน 1 สัญญา 
           4. กลุ่มเกษตรกรท านาสวาย จ านวน 2 สัญญา  

                      3.2.2 การยึดทรัพย์  
      น าเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินจ านวน 3 แปลง ระหว่างวันที่ 13 – 16 มกราคม 2563 ดังนี้ 
         - โฉนดเลขที่ 73628 ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ คดีหมายเลขแดง ที่ 332/2556 ระหว่างกรม

ส่งเสริมสหกรณ์ ผู้ฟ้องคดี กับ กลุ่มเกษตรกรท านาโคกยาง ผู้ถูกฟ้องคด ี
                      - โฉนดเลขที่ 940 และโฉนดเลขท่ี 842 ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ คดีหมายเลขแดง ที่ 
248/2556 ระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้ฟ้องคดี กับ สหกรณ์การเกษตรพัฒนาอาชีพ จ ากัด ผู้ถูกฟ้องคด ี

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 4.3.๔. เรื่องเงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร  

 ต้นเงินคงเหลือ  70,073,891.07  บาท ซึ่งได้ด าเนินการส่งฟ้องด าเนินคดีและบังคับคดีกับสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกรที่มีหนี้ค้างทั้งหมดแล้ว อยู่ระหว่างศาลพิจารณาของศาลสูงสุด จ านวน 1 สัญญา มีหนี้ค้างช าระ จ านวน 21 
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. สหกรณ์การเกษตรอีสานโคกเวง จ ากัด 13.ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ จ ากัด 
14. สหกรณ์ช่วยเกษตรกรสังขะ–ศรีณรงค์ จ ากัด 15.สหกรณ์การเกษตรกระโพ จ ากัด 
16.สหกรณ์การเกษตรโนนนารายณ์ จ ากัด      17.สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านม่วงมูล จ ากัด 

       18.กลุ่มเกษตรกรท านาตาเมียง 19.สหกรณ์การเกษตรสตรีชุมพลบุรี จ ากัด 
อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด 1 สัญญา คือ สหกรณ์ช่วยเกษตรกรสังขะ – ศรีณรงค์ 

จ ากัด ซึ่งอยู่ระหว่างศาลออกค าสั่ง   
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 



  รายงานการประชุม |หน้า ๔๗ 
 

4.3.5 เรื่องปุ๋ยผสมใช้เอง  
               การติดตามผลการผสมปุ๋ยใช้เองของสมาชิก ตามโครงการอบรมส่งเสริมปุ๋ยผสมใช้เองผ่านสหกรณ์
การเกษตรเพ่ือลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร รุ่นที่ 1 และ รุ่น 2 ประจ าเดือน ธันวาคม 2562 ซึ่งจ านวนสหกรณ์
ทั้ง 6 แห่ง รายงานว่า สมาชิกที่ผ่านการอบรมไม่มีการใช้ปุ๋ยผสมใช้เองระหว่างเดือน 
              การติดตามผลการผสมปุ๋ยใช้เองของสมาชิกสะสม ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนธันวาคม 2562 
ดังนี้ 
             รุ่นที่ 1  
              สหกรณ์การเกษตรบัวเชด จ ากัด สมาชิกที่อบรมใช้ปุ๋ย จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4 พืชที่เพาะปลูกคือ 
มันส าปะหลัง ลดต้นทุนเฉลี่ยต่อไร่ประมาณ 71.48 บาท   
              สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จ ากัด สมาชิกที่อบรมใช้ปุ๋ย จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 18.37 พืช     ที่
เพาะปลูกคือ ข้าว ลดต้นทุนเฉลี่ยต่อไร่ประมาณ 298.65 บาท  
             สหกรณ์ท่ีใช้ปุ๋ยผสมใช้เอง จ านวน 2 แห่ง จากสหกรณ์ท้ังสิ้น 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 66.67  
             รุ่นที่ 2  
             สหกรณ์การเกษตรทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรบัวเชด จ ากัด สหกรณ์การเกษตรกาบเชิง จ ากัด 
สหกรณ์การเกษตรส าโรงทาบ จ ากัด และสหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาด ธ.ก.ส สุรินทร์ จ ากัด รายงานว่า ยังไม่มี
สมาชิกท่ีผ่านการอบรมใช้ปุ๋ยผสมใช้เอง เนื่องจากหมดฤดูกาลการเพาะปลูกพืช 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

4.4 กลุ่มจัดตัง้และส่งเสรมิสหกรณ์ (โดยนางสาวทรายทอง ประดับศรี ผอ.กจส.น าเสนอที่ประชุม ดังน้ี) 

 4.4.1 เรื่องการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน  

   การจัดมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
   สหกรณ์ทั้งหมด 172 แห่ง น ามาจัดมาตรฐาน(ด าเนินงาน) 90 แห่ง ไม่น ามาจัดมาตรฐาน 82 แห่ง (ตั้ง
ใหม่ไม่ถึง 2 ปี 3 แห่ง หยุดด าเนินธุรกิจ 9 แห่ง และเลิก/ช าระบัญชี 70 แห่ง)  
   กลุ่มเกษตรกรทั้งหมด 59 แห่ง น ามาจัดมาตรฐาน(ด าเนินการ) 35 แห่ง ไม่น ามาจัดมาตรฐาน 24 แห่ง 
(ตั้งใหม่ไม่ถึง 1 ปี 0 แห่ง หยุดด าเนินธุรกิจ 2 แห่ง และเลิก/ช าระบัญชี 22 แห่ง) 
 
  การพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน 

1. แนะน าส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ให้รักษาระดับผ่านเกณฑ์มาตรฐานแผน 55 แห่ง  
ข้อมูล ณ วันที่ 27 พ.ย. 62 ผลสหกรณ์รักษามาตรฐาน (ระดับ A+B) ได้ จ านวน 9 แห่ง (ระดับ A = 

5, ระดับ B = 4) รักษามาตรฐานไม่ได้ จ านวน 0 แห่ง และยังไม่ประชุมใหญ่ 46 แห่ง 
2. สหกรณ์น ามาจัดมาตรฐานเพิ่ม จ านวน 35 แห่ง 
ข้อมูล ณ วันที่ 27 พ.ย. 62 ผลผลักดันสหกรณ์ผ่านมาตรฐาน (ระดับ B) ได้ จ านวน 0 แห่ง ไม่ผ่าน

มาตรฐาน จ านวน 5 แห่ง (ระดับ C=1 และระดับ F= 4) และยังไม่ประชุมใหญ่ 30 แห่ง 
      3. แนะน าส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้รักษาระดับผ่านเกณฑ์มาตรฐานแผน 24 แห่ง 
      ข้อมูล ณ วันที่ 27 พ.ย. 62 ผลกลุ่มเกษตรกรรักษามาตรฐาน ได้ จ านวน 6 แห่ง ไม่ผ่านมาตรฐาน 0 
แห่ง และยังไม่ประชุมใหญ่ 18 แห่ง 
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      4. กลุ่มเกษตรกรน ามาจัดมาตรฐานเพิ่ม จ านวน 11 แห่ง ได้แก่  
   1) ก.ท านาคอโค  
   2) ก.ท าสวนยางพารา นาดี เพ้ียราม ท่าสว่าง 
   3) ก.ท านาตาเบา 
   4) ก.ท าสวนยางพาราต าบลแนงมุด 
   5) ก.ท าสวนยางพาราต าบลกาบเชิง 
   6) ก.ท าสวนยางพาราบ้านน้อย 
   7) ก.ท านาหมื่นศรี 
   8) ก.ท านาสนม 
   9) ก.ท านาทุ่งกุลา 
   10) ก.เลี้ยงสัตว์ต าบลทับใหญ่ 
   11) ก.ท าสวนยางพาราต าบลเบิด 
ข้อมูล ณ วันที่ 27 พ.ย. 62 ผลผลักดันกลุ่มเกษตรกรผ่านมาตรฐาน ได้ จ านวน 5 แห่ง ดังนี้ 
   1) ก.ท าสวนยางพารา นาดี เพี้ยราม ท่าสว่าง 
   2) ก.ท าสวนยางพาราต าบลแนงมุด 
   3) ก.ท าสวนยางพาราต าบลกาบเชิง 
   4) ก.ท าสวนยางพาราบ้านน้อย 
   5) ก.ท าสวนยางพาราต าบลเบิด 
และยังไม่ประชุมใหญ่ 18 แห่ง ดังนี้ 
   1) ก.ท านาแกใหญ่ 
   2) ก.ท านาเพ้ียราม 
   3) ก.เลี้ยงสัตว์นาบัว 
   4) ก.ท านาสมุด 
   5) ก.เลี้ยงสัตว์ตาเบา 
   6) ก.ท านาโคกปืด 
   7) ก.ท านายาง 
   8) ก.ท านาต าบลส าโรงทาบ 
   9) ก.ท านาศรีสุข 
   10) ก.เลี้ยงสัตว์ส าโรงทาบ 
   11) ก.เลี้ยงสัตว์กระออม 
   12) ก.ผู้เลี้ยงสัตว์บ้านจังเกา 
   13) ก.ท านาโพนม่วง - ม่วงสวรรค์ 
   14) ก.ท านาอินทรีย์กุดมะโน 
   15) ก.ท านาเมืองแก 
   16) ก.ท านาหนองอียอ 
   17) ก.ชาวสวนยางพาราต าบลค าผง 
   18) ก.ท าสวนยางพาราต าบลส าเภาลูน  
      
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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 4.4.2  เร่ืองการจัดท าทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้นของสหกรณ์  
  ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์แจ้งว่า เพ่ือให้การด าเนินการของสหกรณ์เป็นไปตามกฎหมาย และเพ่ือ 
ประโยชน์ในการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้น เป็นฐานข้อมูลกลางของสมาชิก สหกรณ์         
ทั่วประเทศ จึงมีความจ าเป็นต้องก าหนดรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน โดยแจ้งให้ส านักงานสหกรณ์
จังหวัดด าเนินการตามแนวทางการจัดท าข้อมูลทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้น ให้เป็นไปตามมาตรา  64 แห่ง
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542  

  กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ส่งแนวปฏิบัติในการจัดท าทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้นของสหกรณ์ ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1115/5 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561  

  ณ วันที่ 26 ธ.ค. 2562 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ มีสหกรณ์ทั้งหมด 101 แห่ง ได้แจ้งให้กลุ่ม
ส่งเสริมสหกรณ์ส่งข้อมูลทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้น ภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ และส่ง
ให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัด ภายในวันที่ 3 ของเดือนถัดไป เพ่ือรวบรวมรายงานกรมส่งเสริมสหกรณ์ ดังนี้ 

สหกรณ์ที่มีปีบัญชีสิ้นสุด 30 พฤศจิกายน 2562 จ านวน 4 แห่ง กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ติดตามให้
สหกรณ์ส่งทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้นสหกรณ์ ภายในวันที่ 3 มกราคม 2563 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ได้
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ และส่งรายงานกรมส่งเสริมสหกรณ์เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 เรียบร้อย
แล้ว 

ติดตามสหกรณ์ที่มีปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 22 แห่ง ให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์
ติดตามให้สหกรณ์ส่งทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้นสหกรณ์ ภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563  
  
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

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

  สหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสุรินทร์ที่จะต้องปิดบัญชีได้ภายใน 30 วัน (1 ตุลาคม 2562 – 30 
กันยายน 2562) แผนทั้งปีสหกรณ์ 102 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 37 แห่ง ข้อมูล ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2562 
  ปิดบัญชีได้ภายใน 30 วัน จ านวน 7 สหกรณ์ ดังนี้  
  1.สหกรณ์การเกษตรอินทรีย์กองทุนข้าวสุรินทร์ จ ากัด 
  2.สหกรณ์การเกษตรดาวไทยเมืองช้าง จ ากัด 
  3.สหกรณ์การเกษตรสลักได จ ากัด 
  4.สหกรณ์การเกษตรพัฒนานาเสือก จ ากัด 
  5.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนครสังขะ จ ากัด 
  6.สหกรณ์ผู้ผลิตพืชอาหารสัตว์และพลังงานสุรินทร์ จก.(จด 16 มี.ค. 2560) 
  7.สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินศีขรภูมิ จ ากัด 
 กลุ่มเกษตรกรปิดบัญชีภายใน 30 วัน จ านวน 1 กลุ่ม ดังนี้  
  กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ท่าสว่าง (เตรียมเลิก) 
  กลุ่มเลี้ยงสัตว์ตาวัง 
 ปิดบัญชี 31-180 วัน จ านวน 2 แห่ง  ได้แก่ สกก.พัฒนาสุรินทร์ จก. และ สกก.หนองบัวบาน จก. 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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4.4.4 เร่ืองข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประชุมใหญ่สามัญได้ภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นปีทาง
บัญชีของสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร  
  สหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสุรินทร์ที่ประชุมใหญ่สามัญภายใน 150 วันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี 
(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) แผนทั้งปีสหกรณ์ 102 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 37 แห่ง ข้อมูล ณ วันที่ 25 
ธันวาคม 2562 

สรุปสหกรณ์ที่ประชุมใหญ่ภายใน 150 วัน จ านวน 15 แห่ง แบ่งตามกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1-6 ดังนี้ 

   กสส.1 

   1) สกก.พัฒนานาเสือก จก. 

   2) สกก.ดาวไทยเมืองช้าง จก. 

   3) สกก.สลักได จก. 

   4) ก.เลี้ยงสัตว์ท่าสว่าง 

   กสส.2 

   1) สก.โคเนื้อสุรินทร์วากิวปราสาท จ ากัด 

   2) สก.โคเนื้อคูตัน จก. 

   3) สก.เนื้อและข้าวอินทรีย์พนมดงรัก จ ากัด 

   กสส.3 

   1) ก.เลี้ยงสัตว์ตาวัง 

   กสส.4 

   1) สกก.เมืองลีงโมเดล จก. 

   2) สก.ผู้ผลิตพืชอาหารสัตว์และพลังงานสุรินทร์ จก. 

   3) สกก.ประดู่สะโนพัฒนา จก. 

   กสส.5 

   1) สก.โคเนื้อข้าวหอมมะลิ ต าบลนาหนองไผ่ จก. 

   กสส.6 

   1) สก.โคเนื้อสุรินทร์วากิวหนองบัวบาน จก. 

   2) กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์สนม 

 
มติ ทีป่ระชุมรับทราบ 
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4.4.5 เร่ืองข้อมูลสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรรับสมาชิกเพิ่ม  
  สหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสุรินทร์รับสมาชิกเพ่ิม(ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) แผน
ทั้งปีสหกรณ์ 102 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 37 แห่ง ข้อมูล ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2562  ดังนี้ 
  สหกรณ์ แผน รับสมาชิกเพ่ิม 816 ราย ผลรับสมาชิกเพ่ิมได้ 83 ราย  ดังนี้ 
  กสส.1 จ านวนสมาชิกเพ่ิม  0 ราย 
  กสส.2 จ านวนสมาชิกเพ่ิม  2 ราย 
  กสส.3 จ านวนสมาชิกเพ่ิม 78 ราย 
  กสส.4 จ านวนสมาชิกเพ่ิม  1 ราย 
  กสส.5 จ านวนสมาชิกเพ่ิม  0 ราย 
  กสส.6 จ านวนสมาชิกเพ่ิม  2 ราย 
     รวม 83 ราย 
  กลุ่มเกษตรกร แผน รับสมาชิกเพ่ิม 74 ราย ผลรับสมาชิกเพ่ิมได้ 8 ราย  
  กสส.1 จ านวนสมาชิกเพ่ิม  2 ราย 
  กสส.2 จ านวนสมาชิกเพ่ิม 1 ราย 
  กสส.3 จ านวนสมาชิกเพ่ิม 0 ราย 
  กสส.4 จ านวนสมาชิกเพ่ิม  0 ราย 
  กสส.5 จ านวนสมาชิกเพ่ิม  0 ราย 
  กสส.6 จ านวนสมาชิกเพ่ิม  5 ราย 
      รวม 8 ราย 
  แผนงานรับสมาชิกเพิ่มทั้งปี 890 ราย ผลงานรวม 91 ราย  คิดเป็นร้อยละ 10.22% 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 

  4.5  กลุ่มตรวจการสหกรณ์ (โดยนางบานใจ มามาก ผอ.กตส.น าเสนอที่ประชุม ดังนี้) 

  4.5.1 เรื่อง ข้อสังเกต/รายงานที่ตรวจพบจากการสอบบัญชี ประจ าเดือน พฤศจิกายน 
2562  รายละเอียด ดังนี้      

    1. ข้อสังเกต/รายงานที่ตรวจพบจากการสอบบัญชี : ที่เกิดขึ้นระหว่างปีที่ยังไม่ได้รับรายงาน/รายงาน
ความเคลื่อนไหว 
           สรุปข้อมูล : รายงานผลการแก้ไขข้อสังเกต/รายงานของผู้สอบบัญชี  (สหกรณ์)  จ านวน  37   แห่ง   
ประกอบด้วย  ติดตาม 37  แห่ง    
 

 ข้อสังเกตเพ่ิม     จ านวน           -  แห่ง 
 รายงานข้อสังเกต  เดือน  พ.ย. 62  จ านวน           7   แห่ง ดังนี้ 
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1) สค. ตระแสง จก. 
2) สก. นิคมฯ ปราสาท จก. 
3) สกก.ปราสาท จก. 
4) สกก.เขวาสินรินทร์ จก 
5) สก.ผู้ใช้น้ าฝายตะลุง จก. 
6) สก. สตรีท่าตูม จก. 
7) สก.โคนมรัตนบุรี จก. 

 ยังไม่รายงานความเคลื่อนไหว เดือน พ.ย. 62 จ านวน           29  แห่ง 
       
สรุปข้อมูล : รายงานผลการแก้ไขข้อสังเกต/รายงานของผู้สอบบัญชี(กลุ่มเกษตรกร)จ านวน  1 แห่ง  ประกอบด้วย  ติดตาม 1  แห่ง   
     

 ข้อสังเกตเพ่ิม     จ านวน            -  แห่ง 
 รายงานข้อสังเกต  เดือน  พ.ย. 62  จ านวน           -   แห่ง 
 ยังไมร่ายงานความเคลื่อนไหว เดือน พ.ย. 62 จ านวน          1  แห่ง 

       

ประธานแจ้งเรื่องการรายงานโดย ให้ กตส. คีย์ข้อมูลเข้าระบบ ภายใน วันที่ 25 ของทุกเดือน ผู้ที่รายงานไม่ครบถ้วน
ให้ กตส.ท าหนังสือรายงานให้สหกรณ์จังหวัดทราบ  
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
   

4.5.2  เร่ืองซักซ้อมแนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบการจัดการข้อบกพร่องของสหกรณ์  
   นางบานใจ มามาก  ผอ.กตส. รายงานที่ประชุม ดังนี้  
   ด้วยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มีหนังสือที่ กษ 1115/12955 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2562  เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการบันทึกข้อมูลในระบบการจัดการข้อบกพร่องของสหกรณ์  โดยสรุปสาระส าคัญขั้นตอนการด าเนินการแก้ไข
ข้อบกพร่อง ดังนี้  
  1) ยังไม่เริ่มด าเนินการแก้ไข คือ สหกรณ์ยังไม่แก้ไขข้อบกพร่องตามค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
  2) อยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไข คือ สหกรณ์เริ่มกระบวนการแก้ไขข้อบกพร่องตามค าสั่งนายทะเบียน
สหกรณ์แล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ 
  3) ด าเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ จ าแนกเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 
   3.1 เสร็จต้องติดตาม สาระส าคัญ คือ 
   (1) สหกรณ์ด าเนินการตามกระบวนการยุติธรรมแล้ว 
   (2) สหกรณ์จัดให้ผู้รับผิดชอบจัดท าหนังสือรับสภาพหนี้และมีการผ่อนช าระเป็นปกติ 
        อนึ่ง การแก้ไขข้อบกพร่องสหกรณ์แม้จะมีสถานะด าเนินการแล้วเสร็จ หากสหกรณ์ได้รับคืน
ค่าเสียหายยังไม่ครบถ้วน สหกรณ์ยังคงต้องมีหน้าที่ติดตามผลการด าเนินคดี การบังคับคดีหรือการปฏิบัติตามหนังสือรับ
สภาพหนี้ต่อไปจนกว่าสหกรณ์จะได้รับค่าเสียหายคืนจนครบหรือจนสิ้นสุดกระบวนการแก้ไขข้อบกพร่องตามค าสั่งนาย
ทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
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   3.2 เสร็จสมบูรณ์ (เสร็จสิ้น) 
   (1) สหกรณ์แก้ไขข้อบกพร่องจนได้รับคืนค่าเสียหายครบถ้วนแล้ว 
   (2) เมื่อสืบทรัพย์ผู้ที่ต้องรับผิดแล้ว ไม่พบทรัพย์สินใดๆ โดยต้องมีหนังสือรายงานการยึดทรัพย์สิน
ของเจ้าพนักงานบังคับคดียืนยันว่าไม่มีทรัพย์สินใดๆ 
   (3) ตัดหนี้สูญแล้ว โดยต้องด าเนินการตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการตัดจ าหน่ายหนี้
สูญจากบัญชีลูกหนี้ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์มีมติอนุมัติ 
   (4) การหยุดพฤติกรรมที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายสิ้นเชิงแล้ว 
   (5) ยุติการด าเนินการนอกกรอบวัตถุประสงค์แล้ว 
   (6) สหกรณ์เลิกตามมาตรา 70 หรือมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และที่
แก้ไขเพ่ิมเตมิ 
   ทั้งนี้เมื่อสหกรณ์แจ้งผลการแก้ไขข้อบกพร่องเป็นการเสร็จสิ้นแล้ว ให้ผู้ตรวจการสหกรณ์ตรวจสอบ
ผลการแก้ไขของสหกรณ์ตามที่แจ้งอีครั้งหนึ่ง แล้วรายงานให้นายทะเบียนสหกรณ์ทราบ การด าเนินการแก้ไข
ข้อบกพร่องต่างๆ ให้เป็นหน้าที่ของผู้ช าระบัญชีตามมาตรา 77 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ซึ่งยังคงต้องมีหน้าที่ติดตามผลการด าเนินการต่อไปจนกว่าสหกรณ์จะได้รับค่าเสียหายคืนจนครบ 

 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
4.5.3  เร่ืองการแก้ไขข้อบกพร่อง  
 นางบานใจ มามาก ผอ.กตส. รายงานการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ 23 แห่ง ข้อมูล ณ วันที่ 25 ธันวาคม 
2562 ดังนี้    
 1) สกก.พัฒนานาเสือก จก. 
 2) สค.คอโค จก. 
 3) สค.ตระแสง จก. 
 4) สกก.วัน วัน วัน จก. 
 5) สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรสุรินทร์ จ ากัด   
        6) สหกรณ์เกษตรอินทรีย์กองทุนข้าวสุรินทร์ จ ากัด  
 7) สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สุรินทร์ จ ากัด 
 8) ออมทรัพย์สถาบันอุดมศึกษา จ ากัด 
 9) สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 21 จ ากัด 
 10) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จ ากัด 
 11) สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จ ากัด 
 12) สหกรณ์การเกษตรเมืองสุรินทร์ จ ากัด 
 13) สหกรณ์การเกษตรต าบลด่าน จก. 
 14) สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ ปราสาท จก.  
 15) สหกรณ์การเกษตรปราสาท จ ากัด 
 16) สหกรณ์การเกตรกรกาบเชิง จ ากัด   
 17) สหกรณ์กองทุนสวนยางสังขะ จ ากัด 
 18) สก.สตรีชุมพลบุรี จก.  
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 19) สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จ ากัด 
 20) สผน.ฝายตะลุง จ ากัด 
 21) สกป.ทุง่กุลาท่าตูมสอง จก.  
 22) สหกรณ์การเกษตรท่าตูม จ ากัด  
 23) สหกรณ์การเกษตรรัตนบุรี จ ากัด 
 
 
ประธานแจ้ง ให้ติดตามผลในการประชุมการแก้ไขข้อบกพร่อง  
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
4.5.4 เรื่องการช าระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร   
นางบานใจ มามาก ผอ.กตส. รายงานการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ 23 แห่ง ข้อมูล ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2562 
ดังนี้  

   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ มีแผนงานการช าระบัญชีสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร ทั้งหมด 104 แห่ง แยกเป็นสหกรณ์ 79 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 25 แห่ง  ถอนชื่อแล้ว 12 แห่ง (สหกรณ์ 9 แห่ง กลุ่ม
เกษตรกร 3 แห่ง) คงเหลือ 92 แห่ง 

    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ มีแผนงานการช าระบัญชีสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร ทั้งหมด 100 แห่ง แยกเป็นสหกรณ์ 76 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 24 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562)     ถอนชื่อ
แล้ว - แห่ง ดังนี้ 
                                      ๑. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่อยู่ระหว่างเลิกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 8 แห่ง (สหกรณ์ 6 
แห่ง  กลุ่มเกษตรกร 2 แห่ง)  สรุปผลดังนี้ 
          อยู่ระหว่างขอเอกสารจากผู้สอบบัญชีเพ่ือประกอบเลิก จ านวน  4  แห่ง 

       อยู่ระหว่างเสนอเลิก     จ านวน  3  แห่ง 

         ถึงขั้นตอนที่ 1 (ประกาศ)     จ านวน  1  แห่ง 
 

  2. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เลิกก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  แยกเป็นดังนี้ 
                  1) กรณีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ไม่มีปัญหาอุปสรรค จ านวน  15 แห่ง  (สหกรณ์ 9 แห่ง         
กลุ่มเกษตรกร 6 แห่ง)  สรุปผลดังนี้  
                         ถึงขั้นตอนที่ 1 (ประกาศ)     จ านวน  -  แห่ง 
  ถึงขั้นตอนที่ 2 (รับมอบทรัพย์สิน)    จ านวน  2  แห่ง 
  ถึงขั้นตอนที่ 3 (ส่งงบฯ ตามม.80)    จ านวน  8  แห่ง 

  ถึงขั้นตอนที่ 4 (ผู้สอบรับรองงบฯ)    จ านวน  -  แห่ง 
        ถึงขั้นตอนที่ 6 (จัดการทรัพย์สิน/หนี้สิน)   จ านวน  2  แห่ง 

       ถึงขั้นตอนที่ 7 (จัดท ารายงานย่อ/ส่งให้ผู้สอบบัญชี)  จ านวน  2  แห่ง 

        ถึงขั้นตอนที่ 8 (ผู้สอบรับรองรายงานย่อ)   จ านวน  -  แห่ง 
        ถึงขั้นตอนที่ 9 (ถอนชื่อ)     จ านวน  1  แห่ง 

 ถึงขั้นตอนที่ 10 (มอบรักษาบรรดาสมุดบัญชี)  จ านวน  -  แห่ง 
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                2) กรณีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีปัญหาอุปสรรค จ านวน 77 แห่ง (สหกรณ์ 61 แห่ง           
กลุ่มเกษตรกร 16 แห่ง)  สรุปผลดังนี้  

- ยังไม่ได้ยื่นล้มละลาย จ านวน 16 แห่ง (สหกรณ์ 16 แห่ง กลุ่มเกษตรกร - แห่ง)  
  ถึงขั้นตอนที่ 2 (รับมอบทรัพย์สิน/จัดท างบดุลฯ)  จ านวน  3  แห่ง 

        ถึงขั้นตอนที่ 3 (ส่งงบฯ ตามม.80)    จ านวน  8  แห่ง 
  ถึงขั้นตอนที่ 4 (ผู้สอบรับรองงบฯ)    จ านวน  -  แห่ง 
  ถึงขั้นตอนที่ 6 (จัดการทรัพย์สิน/หนี้สิน)   จ านวน  4  แห่ง 
  ถึงขั้นตอนที่ 7 (จัดท ารายงานย่อ/ส่งให้ผู้สอบบัญชี)  จ านวน  -  แห่ง 

        ถึงขั้นตอนที่ 8 (ผู้สอบรับรองงบ)    จ านวน  1  แห่ง 
                                       - ยื่นล้มละลาย จ านวน 61 แห่ง (สหกรณ์ 45 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 16 แห่ง)  
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4.4.5 เร่ืองการรับฝากเงินจากบุคคลภายนอก  
   นางบานใจ มามาก ผอ.กตส. รายงานการที่ประชุม ดังนี้ 
  ด้วยได้รับหนังสือจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ขอหารือกรณีสหกรณ์รับฝากเงินและซื้อหุ้นสามัญของ
ธนาคารพาณิชย์ แจ้งว่าได้รับข้อหารือจากผู้สอบบัญชี กรณีสหกรณ์รับฝากเงินจากบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่สมาชิก คณะบุคคล
หน่วยงานสวัสดิการภายในส่วนราชการ หน่วยงานอ่ืน หรือนิติบุคคลอื่น และการลงทุนโดยการซื้อหุ้นสามัญของธนาคาร
พาณิชย์ที่มิใช่รัฐวิสาหกิจ สามารถด าเนินการได้หรือไม่และสหกรณ์จะต้องด าเนินการแก้ไขอย่างไร 
  โดย กรมส่งเสริมสหกรณ์ พิจารณาแล้วมีความเห็น ดังนี้ 
  1) มาตรา 46(5) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 บัญญัติให้สหกรณ์รับฝากเงินจากสมาชิกและ
นิติบุคคล ได้แก่ สหกรณ์อ่ืนและสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ซึ่งสมาชิกของสมาคมนั้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็นสมาชิกของ
สหกรณ์ผู้รับฝาก ดังนั้น พฤติกรรมใดที่สหกรณ์รับฝากเงินจากผู้ฝากที่ไม่ใช่สมาชิกสหกรณ์ หรือสมาชิกเป็นผู้ฝากเงิน
แทนบุคคลที่ไม่ใช่สมาชิก คณะบุคคล หรือหน่วยงานสวัสดิการภายในส่วนราชการ หน่วยงานอ่ืน หรือ นิติบุคคลอ่ืน จึง
เป็นการปฏิบัติที่ขัดกับกฎหมายสหกรณ์ ส าหรับแนวทางแก้ไขปัญหากรณีดังกล่าว เมื่อตรวจพบจะต้องแจ้ง
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เพ่ือด าเนินการปิดบัญชีเงินฝากและแจ้งให้ผู้ฝากเงินถอนเงินคงเหลือทั้งหมด โดยอาศัย
อ านาจตามระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินของสหกรณ์ 
  2) กรณีสหกรณ์ซื้อหุ้นสามัญของธนาคารพาณิชย์ที่มิใช่รัฐวิสาหกิจ ในลักษณะ ที่สหกรณ์ลงทุนโดยตรง 
หรือการลงทุนผ่านกองทุนส่วนบุคคล ถือเป็นการซื้อหุ้นของธนาคารที่มีวัตถุประสงค์ ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่
สหกรณ์ตามมาตรา 62(4) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 หรือไม่นั้น ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ให้
ความเห็นทางกฎหมายว่า ธนาคาร ตามมาตรา 62(4) จะต้องก าหนดในตราสารจัดตั้งของธนาคารแต่ละแห่ง แหละหา
พบว่าสหกรณ์ได้ลงทุนในธนาคารที่มีก าหนดในตราสารจัดตั้งธนาคารว่ามีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร ย่อมถือ
ว่าเป็นการลงทุนที่ไม่ชอบตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.2542 มาตรา 62(4) ส าหรับแนวทางแก้ไขปัญหากรณีดังกล่าวเมื่อ
ตรวจพบจะต้องแจ้งคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ด าเนินการขายหุ้นโดยเร็วและต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับ
สหกรณ์ ทั้งนี้ หากเกิดความเสียหายคณะกรรมการด าเนินการจะต้องสอบสวนข้อเท็จจริงเพ่ือให้ผู้รับผิดชอบความ
เสียหายดังกล่าวต่อไป 
 
ประธาน สั่งการ ให้ กตส. ท าหนังสือแจ้งให้ กสส. รับทราบและถือปฏิบัติในการแนะน าส่งเสริมสหกรณ์ 
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4.6 เร่ืองการรายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่มสง่เสริมสหกรณ์ 1-6 ประจ าเดือนธันวาคม 2562  
  
  ประธานในที่ประชุมได้ให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1-6 รายงานผลการปฏิบัติงานการแนะน า ส่งเสริมสหกรณ์ใน
ความดูแล ประจ าเดือนธันวาคม 2562 ซึ่งกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1-6 ได้รายงานผล ตามเอกสารแนบดังนี้ 
 
  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 
   กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 
   กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 
   กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 
   กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 
   กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 
 
 :ประธานในที่ประชุมได้สั่งการให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ออกแบบรายงานให้เป็น Templates รูปแบบเดียวกันกับ
แบบการรายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานที่ใช้ในการประชุมทุกครั้ง เพ่ือใช้เป็นผลการปฏิบัติงานรายงานต่อที่
ประชุมในคราวถัดไป 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
  
  
ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองอื่น ๆ 

5.1 เร่ือง การจัดการแข่งขันกีฬาภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจ าปี 2563 
 ด้วยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ก าหนดจัดการแข่งขันกีฬาภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจ าปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 
25 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬาโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม อ าเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี กองการเจ้าหน้าที่ จึงขอเรียนเชิญบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจ าปี 2563 ตามวัน เวลาและสถานที่ที่ก าหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้
บุคลากรมีสุขภาพแข็งแรงและเสริมสร้างความสามัคคี และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน   
โดยการแข่งขันแบ่งเป็น 4 ทีม คือ ทีมสีชมพู ทีมสีม่วง ทีมสีแสด และทีมสีฟ้า ประเภทกีฬาแบ่งเป็น 9 ประเภท        
ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ เทเบิลเทนนิส เปตอง  ชักเย่อ กีฬามหาสนุก กอล์ฟ และแชร์บอล 
        ในการนี้  ส านักงานสหกรณ์จั งหวัดสุรินทร์  สั งกัดทีมสีแสด ร่วมกับจังหวัด ในเขตตรวจราชการที่ 
10,11,12,13,14, ศส.5-8 โดยมีหัวหน้าทีม ดังนี้   1) นายพีรพนธ์ กิจโกศล ผู้ตรวจราชการกรมเขต 13,14  
        2) นายค ารณ  พวงมณ ีผู้ตรวจราชการกรมเขต 6,10 
        3) นายถาพร ณ นคร ผู้ตรวจราชการกรมเขต 11,12 

 กรมส่งเสริมสหกรณ์ก าหนดให้ส่งรายชื่อทีมเชียร์ส่งตัวแทนจังหวัดละ 6 คน และ เชียร์ลีดเดอร์จังหวัดละ 1 คน 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ส่งรายชื่อผู้ร่วมงานฯ ดังต่อไปนี้ 
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 1) นางสาวจันทิมา  โสรถาวร นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
 2) นางพรรณภา  หวลระลึก นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
 3) นางจิราภร  บูรณ์เจริญ  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
 4) นางสุภาวดี บุญแก้ว  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
 5) นางภูนิดา  ปล้องกลาง  เจ้าพนักงานธุรการ 
 6) นางสาวอาภรณ์รัตน์ พ้ืนนวล เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
 7) นางสุเภาวดี  ต้นทอง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (เชียร์ลีดเดอร์)   

 ตัวแทนนักกีฬาประจ าสีแสด จ านวน 3 คน ดังนี้ 

 1) นายค าภา เรืองรัมย์   นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

 2) นายวิชาญ เพ่งพิศ  นักวิชาการสหกรณ์ 

 3) นายพิทูร หวลระลึก  เจ้าพนกังานส่งเสริมสหกรณ์ 
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 เมื่อที่ประชุมไม่มีท่านใดเสนอเรื่องใดอีก ประธานในที่ประชุมกล่าวขอบคุณและปิดการประชุม 
 เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 
        ลงชื่อ  ...............................  ผู้จดรายงานการประชุม 
               (นางภูนิดา  ปล้องกลาง) 
                  เจ้าพนักงานธุรการ 
        ลงชื่อ ................................  ผูต้รวจรายงานการประชุม 
           (นายเฉลิมศักดิ์  จอดนอก) 
         นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 


